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Šiurpusis birželis i R M E S

Šiemetinis birželis lietuvių tautai nemažiau liūdnas kaip ir visa dešimtis 
prabėgusiųjų me tu, paženklintu didžiule mūsų tautos kančia. Dės imt s metų.7kai ne tik 
brangioji mūsų tėviškės žeme, bet ir tolimieji Azijos tyrai laistomi mūsų negausios 
tautos vaikų krauju.

Liūdna sukaktis mus,skautų vadovus,šiemet ypatingai verčia susimastyti .nes.gi 
iš vargo,s kurdo,kančios paprastai iškyla ir didesnis pasiryžimas,didesnė reakcija, 
ataveiksmis prieš mus nukreipta' teroro veiksmų .Taigi ir liūdnas birželio dienų 
atminimas - musu didžiosios tautos tragedijos uvertiūra 1941 metais, teikia mums 
stiprybes tęsti idealą tu,kurie už ji paguldė savo galvas 0 didvyriu.atidakusių gy
vybe už Lietuvos laisvės reikalus, turime pakar'-onai ir mes skautai; tik gal jie 
nesurinkti ir nesuregistruoti. Bene visuose didžiosios tragedijos aktuose kankinių 
aktorių tarpe yra nemaža ir mūsų or-jos nariui tai Červenės kelio ruože li/jl mt- 
birželio 26 diena NKVD kulkosvydžiu kulka nuo mūsų buvo amžinai atskirtas mielas 
vyriausias skautininkas pulkduozas Sarauskas-.Rainių miškelio kankinių - neatpa
žintu ar sunkiai atpažįstamų lavonų tarpe buvo du ar trys skautai .Nukankintu už Lie
tuvos reikalai skautu rasime ir Pravieniškio stovykloje., ir Įvairiuose Lietuvos kalė
jimuose, ir tolimuose Rytuose,ir Rusijos žemėse - visur ten. kur mintis viešpatavo« 
Nevienas mūsų brolis paskutini kartą atsiduso drauge su A,A>luozu Milvydo, tomis 
dienom!s,kai tautai aušo tariamas laisvės rytas,

Trecioji okupacija,kada tautos tragedija itin stiprėja, atskyrė nuo mūsų liku- 
= sią Lietuvoje nemaža vienminčių dali,kuriu dauguma nuėjo pirmųjų kankiniu keliu. 
Šia proga atsimename ir juos. Štai kodėl linksmasis birželio - vasaros pradžios mė
nuo p mums visada liūdnas.

Bet skautas niekada nenusimena,nes žinoękad tik skausmas pagimdo dziaugsma,tik 
kančia yra karžygiu mokykla dr štai todėl a minėdami dešimtmeti be prosvaiscių ir 
pragiedrėjimu,mes renkamės ne verkti ir aimanuoti, bet broliu kankinių bei Sibiro 
tremtiniu krauju rašyto tes*fa;>OF» vto vykdymui .-.Šiuo reikalu kai kas oadaryta : nemaža 
musu jėgų,jaunimo suburta lietuvybės išlaikymo re ikalui.> Lieka tad ištverti iki ga
lo: vesti mūsų tremties jaunimą didžiavyrių keliais, rody t i jiems didžiosios kovos 
už laisve šventus pavyzdžius,įdiegti jų širdyse tikėjimo,gimtojo krašto,žmogaus mei
lės, mokslo, gimtosios žemės ilgesio idealus.Nepr.Lietuvos atgimimas bus kruvinas ir 
sunkusoBet už tat tokiu būdu cimusi inisvė bus brangi ųsuvadpvaizdų turi savo pla
nus ir tikėkime, kad juose nėra užrašytas mūsų tautos žuvimas,atvirkščiai -laisvei
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Negeras tas jaunuomenes amžius ©Kažkoks tiesiog ūžesys galvoje.Net pas sveikai 
augančius pasireiškia pradžioje n jsprantami svaiguliai./^žkas dažnai užtemdo rim
tąjį galvdjima, tiesiog net protą. Nesusivaldai-, kažko ieškai, kažko trūks t-3 > kaž
kas veržiasi iš akių, tarsi kažkoks vėjas džiovina gomurį. Ir nori eitiw ir,tai 
bijai, tai nedrįsti. Nori kalbėti - tas pats.Užtai kažkoks kažko susikaupimas 
tai slegia - degina, tai virgdo džiugina, ciavėl sukelia baimės ar siūlo bega
les laimes. Žodžiu,kažkas nenusistevėjęsplakus - kintųs,ir, tik pažadėjus ūmai 
dingsta ar i kitą pusę links ta .Jausmų Vidujinis pasaulis©

Jau kūnui paaugus,ėmus protui bręsti, imtynių eina protas su jausmais. 
Jausmai savo giesmę jau rimtesnę traukia,protas sukaliojasi,vis dairosi - dar ko 
laukia, nebenori tikėti jausmu pažadais©Protas valdovo pareigas pa junta© Jaus
mams jau is po kojų kelias smunka.Turėtų protas suvaldyti,daugiau vis ant savo 
pastatyti.Protui reik padėti - jausmus reik suturėti, kad lygiau - švelniau gy
venimas sruventu, kad sau daugiau patirties pasisemtu ir įsuktu į protingesniu 
žmonių aiškų kelią.Šis kelias palieka vietos ir jausmams - svajonėms,jis gylio- 
pločio duoda sau ir kitiems,- jo aukščio pakanka visicms^Kas saviškiu,aplinkos nėr 
peržengęs ribos, yra aptikęs savo tikrąjį kelią.

kitaip tariant, turim du pasauliu, jausmų pasaulis ir ptoto pasaulis, turi 
darbiai greta eiti,kits kitą atsverti,nopažeidus nei jų nešiotojo,nei kits kitam 
perdaug pakl iūdz ius,pavingiavus,pakraipius•

Gal gerėliau,kai kiek protas viršyja,jei lygiom nesiseka. Jausmam nereikia 
pasiduoti.Jie daug žada, daug du da,bct kur kas daugiau reikalauja,dažnai žudo, 
palieka tik gyvenimą juodą.

Žmogus kiek kitaip uz kitus gyvius šiuo atveju potvarky t a.s-Nors daugelis 
gyvi’;?, irgi jausmuose ar dėl jausmų dings ta, kovon su sau net nelygiais beeidamas. 
Pralaimėjęs kovoj - pa-atraukia iš akių savųjų, slapstosi,apdairų gyvenimų ves
damas.Be t jau po laiko.

Žmogų iki t lei neturi prileisti protas, tai saitas valdonasvištikimas, 
galingas ir vargiai savo valdiniui kenksmingas.

Tai dėl jausmų ir proto pasaulių reik ir visiems,jau visokio amžiaus, 
dažnai pasižvalgyti.Daug čia galėtų kalbėti, - sunkini išsemiamas klausimas.

Aritmetiskų taisyklių čia nenurodys!, nesurasi.Pats turi save daugiau 
pr^žiūrėti, turi pats sau savas taisykles turėti,kad perdaug nenukryptumei į 
salį, kad kiti nepramanytų galį kistis į tavo gyvenimo kelią, kad žmogiškąjį jau 
aritmetiską, vidurkį sau taisyklėm imtų kurti.

Tuomet nebegerai savo proto ir savo jausmų kovoj pats praradai savo viduji
nes sau ir savo išorines kitų tarpe laisvos.

PADE K A
Nuoširdų ir brolišką aciu tariu f ii.B^ICvikliui,kurio iniciatyva ir pastango- . 

mis buvau sušelptas pinigine parama,kai gydžiausi ligoninėj e ©Dėkoju už aprūpinimų 
skautiška spauda.Neužmirštamas padėkos žodis Adelaidės,Toronto ir Čikagos -*SS 
skyrių nariams-ems,kurie prisiminė mus?Iigenius.Ypatingai noriu padėkoti senj.K. » 
Nenortai ir Bostono skyriaus neriams-parėmusiems mane pinigais ir skautams,at
siuntus iems pakietėlį .Šios nuoširdžios aukos nepaprastai daug padėj i mano^asme- 
niskai rohahilitno i-jai iv korte. p.oi'odė akoubiėk* veiki užkuri gyva ne tik žodžiu, 
bot ir darbu, pagelbstint artimui nelaimėje. Sen j .G«Bateika, Vokieti ja©
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Vyr. sktn .KoPnlc iauskas, JAV

A, Sąvokos ir aptarimas

I-Prinę_ij2_ini3_. Daiktavardis - principas.Lot.kalboje - principium, angį .-princip- 
lejpranc. - principe.Enciklopediniame žodyne si sąvoką plačiai aiškinama.Ji reiškia: 
1) pradžia; 2) ta, iš kurio kas nors prasideda; pradžios' šaltini - versme,elementą; 
tikra,tvirta, pastovia,svarbia dalį;pirmaprade substane iją*esmę; 3. kilmės - pra
džios priežastį bei pagrindą; veiksmingą priežastį; 4) minties pradini gabumą apsi
reikšti - sugebė jimą;5) pagrindine tiesą arba dėsnį; įstatymą,iš kurio kiti paeina 
arba kuriuo kiti yra pagristi; pradini teigimą (logikoje);pradine teorija (matematiko
je); aksioma - įrodymo nereikalaujanti dėsni;6) nustatytą veiksmo taisykle;ta kuo 
tikima ir kas tarnauja sistemos pagrindu;elgesio .grindą, motyva;7) sudėtine^dalį - 
elementą (chemijoje).

II._Skauta.s_. Iš lot.kalbos ausculto - klausytis. Kas išsiunčiamas gauti bei 
surinkti ir pargabenti žinių*ypatingai stebėti judėjimą ir gauti žinių apie priešą. 
Stebėti priselinusJis articLietuviškai tiktu žodis žvalgas, sekėjas.Dažnai mėgstama 
-skautą lyginti su traperiu.Gi traperis - kuris keliauja po miškus ir "trap" būdu 
gaudo žvėris, papras tai dėl kailių. "Trap" būdas - yra selinimo būdas, arti' prislinkus, 
dažniausia iš užnugario,nelauktai ir staiga pulti medžiojamą žvėrį.

III._Iį.incįpinįp_skauto*.). ąptarimas.,,Asmuo,iš kurio prasideda skautiškojo mintiji
mo ir veikimo akstinai;kuris yra ju šaltinis;kuris yra tikra,tvirta,svarbi ir pastovi 
skautiškojo sąjūdžio dalis; koris sudaro veiksmingumo priežastį; turi pradiniu sugebė
jimu minčiai bei idėjai apsireikšti;kuriame glūdi pagrindinės skautybes tieses,kuriom-*o 
yra pagrįsta skautybes ideologija ir skautiškojo auklėjimo sistema;kurio mintijimeti 
ilgesyje reiškiasi skautybes ideologijos ir skautiškojo gyvenimo dėsniai ir kuris ki
tiems tampa pavyzdingu skautybes reprezentantu ir skautiškojo auklėjimo sistemos pa
grindu;^ kuriame visa tai reiškiasi charakteringu skautavimo - žvalgymo būdu - 
toks asmuo yra principinis skautas.

B. Principinio skauto žymės

Aptarė principini skautą žodiniai (verbaliniai), pabandysime pagvildenti prin
cipinio skauto sąvoką esminiai. Kyla klausimas,kokios gi yra esminės principinio 
skauto žymės? Žymes,kurios principinį skautą išskirtu iš margos skautų masėseTikro- 
vėje skautų masė yra labai nelygi.Pirmiausia ji yra labai įvairi amžiaus atžvilgiui: 
7 metų amžiaus jaunesniaisiais skautais pradedant,suaugusiais vyčiais ir amžių bebai
giančiais skautininkais baigiant.Antra,organizacijas sudėtis įvairi ir in t elektuali- 
niu atžvilgiu: turime profesorių,akademiku, su brandos atestatu ar tik pradžios mokyk
lų baigusiu. Apie palinkimų,gabumu ir charakteriu skirtingumus nebetenka kalbėti. 
Vien tik amžine’.ir intelektualinis lygis,kurie dc ..ai eina lygiagrečiai,sukuria eilę 
skautiškojo tobulumo pak^pų€bei skautiškojo tobulumo tipų.Juo jaunesnis ir intelek

tualiai silpnesnis skautas, tuo jo skautybes supratimas paprastesnis.Jis žino pagrindi
nius skautybes dėsnius,jrjos praktikuoja ir to jam užtenka.Jis neieško priežastinių 
sąryšių nei logišku sankabų nei ideologijoje,nei metoduose,nei organizacijos sistemo
je.Jis neieško esminių pagrindų,kuriais remiasi ideologija,metodai ir organizacijos 
sistema.Jam patinka skautybes apraiškos,todėl jis myli skautybe ir noriai,entuzias
tingai jąja gyvena.Tam tikrais atvejais jį tetraukia ir težavi kuris vienas skautybes 
elementas,kartais kuris nors neesminis skautybes bruožas (pav.,uniforma,žaidimai,iš
kylos, įstatai ir p.) ir dėl to vieno bruožo jis prsiima visą skautybę.Sis skauto tipas 
labai žalias, paprastas,primityvusaTačiau amžiui didėjant ir intelektui plečiantis, 
sis tipas ima skautiškai bręsti.Jo skautybes žinynas platėja ir gilėja.Jei lygiagre-

*) "Skauto” sąvokoje telpa visi be lyties ir laipsnių skirtumo skautų or-jos nariai.
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c lai su tuo auga prisirisimas ir meile skautyboi,tai ir yra normalus kelias, vedas 
skautą į principinio skauto viršūnes.Bet neretai atsitinka,kad amžiui didėjant ir 
intelektui platėjant,skautybes žinynas noprorąresuoja.Tuo atveju fiziniai ir intelek
tualiniai subrendęs, skeutvbėje lieka primityvus .Bot šio reiškinio negalima laikyti 
normaliu, nes jis organizacijai yra žalinga s •Normalus kelias, kaip jau buvo minėta,yra 
laipsniškas skautiškojo brendimo kelias,vedąs į principinio skaut viršūnes.Princi
pinį skautą išskiria iš bendrosios skautą masės sies žymės:

I. -Ideclopinis ir metodologinis pilnumas.Skautybės ideologija ir jos metodai bei 
priemonės-tarnauju tai ideologijai realizuoti,sudalo skautybes esme.Viena ideologija, 
be skautiškųjų metodų ir priemonių, skautybe padarytų kabinete,sausa,formai in,asketiš
ka, ja. mw me nė s širdžiai šalta ir nepatrauklia .Viena pati skautybes ideologija mažai 
kuo skirtųsi# o kartais ir visai nesiškirtų#nuo kitų ideologinių organizacijų ideologi- 
joseGi vieni metodai bei priemonės,palikus nuošalėje ideologiją, nuvestų į trape- 
rizmą,k-'Vbojizmą,pionierizma ir pn.Nors tai būtų ir labai patrauklu,bet tai nebūtų 
skautybe.Taigi,piln<ą, užbaigtą skautybe- sudaro' neatskiriamas junginys dvieju elementų: 
skautybes ideologijos ir jai būdingų metodu ir priemonių sistemos tai ideologijai re
alizuoti gyvenime. Todėl principinis skautas priima pilna} skautybe, jos nedalydamas ir 
nepasirinkdamas tiktai to#kas jam arčiau sirdies.Lietuviškosies skautybės ideologija 
pagrįsta trimis pagrindiniais dėsniais: tarnavimu Dievu i, Te vyne i ir /irtimui.Nors vieno 
šių dėsniu atmetimas,o priėmimas tiktai liekanos,reikstų nebe skautybės ideoligiją,bet 
ką nors kit a«Principinis skautes neskaldo nei skautybės,nei jos ide logijos,o priima 
visoje pilnumoje,nes jis yra,kaip aptarime buvo minėta# tikra,tvirta,svarbi ir pastovi 
skautiškoj-, sąjūdžio dalis,nes jame gludi pagrindines skautybes tiesos#kuriomis yra 
pagrįsta skautybės -ideologija ir skautiškojo auklėjimo sistema.Juk principinis skautas 
yra tas,kurio mintyj ime ir elgsenoje apsireiškia skautybės ideologijos ir skautiškojo 
gyvenimo dėsniai ir kuris tampa kitiems pavyzdingu skautybės reprezentantu ir kuriame 
visa tai reiškiasi charakteringu skautavimo - žvalgymo būdu.

II. Skautybes pažinimas. Tarp skautybės ir principinio skauto yra funkcionalinė 
pareinamybė; iš vienos pusės,orineipinis skautas .skautybei yra auklėjimo objektasjiš 
antros pusės, principiniam skautui skautybe yra studijų - pažinimo objektas .Juo dau
giau skautybes^auklėjamoji įtaka apsireiškia skaute, tuo labiau jį kelia į principi
nio skauto viršūnes, šis,savo keliu, vis dauginu panyra įskautybes aukštumų ir 
platumu tyrinėjimus.

Principinis skautas studijuoja skautybe is pirmųjų slįtinių#nes jis pats yra 
tas, is kurio prasideda skautiškojo mintijimo ir veikimo akstino i, kuris yra ju šalti
nis, t .y. pirminiai skautybes ideologijos ir metodologijos šaltiniai reiškiasi per prin
cipinį skautą.Todėl principinis skautas šių šaltiniu ieško,juos tyrinėja ir apreiškia. 
Skautybei studijuoti pirminiais šaltiniais laikytina:l)skautybės kūrėjo Baden Powell’ie 
rastai; 2) išryškėjusių skautybes autoritetų ( k.a.V.'ils-'n, Gt .Šalkauskis .Petras Jurgėla) 
raštai bei studijos; 3) oficialieji LS Sąjungos leidiniai,k.asknygos.statutai,progra
mos, instrukcija s, išaiškinimai ^nutarimai ir p.; ir 4) skautiškoji periodinė spauda#nes 
joje taip pat apstu pirmine šiltinio reikšmes turinčių rastu.LHsu sąlygose tai bus 
"Llusų Vytis" ir “Skautu Aidas"«Be abejonės#atsitiktinąi rasime straipsniu ir neskautis- 
koje spaudo j e, nacinė j ančių skautybes klausimus .Toj i medžiaga studijuotina atsargiai ir 
kritiškai.

Tačiau# stud i juo j ant skautybe# jos ideologijų ir metodologiją, ne i visus klausimus 
rasime atsakymus skautiškoje literatūraje.Pav«,studijuojant skautybes ideologiją re
liginiu klaus imu,medžiagos teks ieškoti atitinkamos konfesijos religinėje literatūro
je arba jos gauti per atitinkamos konfesijos skautų dvasils vadovus.Tai yra neišvengia
ma, nes principinis skautas ieško atsakymo pirminiu se šaltiniuose,o šiu^ atveju tokiais 
Šaltiniais yra atitinkamų konfesijų r štai .bei jų dvasios vadovų išaiškinimai.

Panašiai atsitinka,kai susiduriame su tėvynės problema.Gis klausimas skautiškoje 
literatūroje aptarimas paprastai,nes toji literatūra daugiausia taikoma jauno amžiaus 
berniukams ir mergaitėms, ir, be t,tarnavimasIevynei yra toks, atrodo, s ava ime supranta
mas dalykas,kad atsižvelgiant i bendrąją skautu mase dideliu išvedžiojimu ne nereikia. 
Tačiau,principinis skautas turi suprasti-ir įsijausti i pačias šio klausimo gelmes.Tė
vynės pr ■ smė, t auta, asmens santykis su tauta ir tėvyne,tarnavimo pareiga,būdai ir prie
monės iškelia visą eile problemų, kurios principiniam skautui turi būti aiškios,supras
tos# įsijaustos ir -padarytos išvadosn (Tęsinys kitame numeryje).
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Prof.Stasys Šalkauskis

Šiais*) politiniu bei socialiniu suiručių laikais geras visuomeniškas jaunuome
nes auklėjimas ir auklėj imąsis yra geresnės ateities laidas»Tikra s visuomeniškumas, kai
po asmens nusiteikimas^ nereiškia dar nei politikos, nei socialinės akcijos,UŽ šiedvi 

ankstybesnis turi būti tinkamas visuomeniškas nusistatymas, kuris leistu dirbti tiek 
politini,,tiek socialini darbą ir šiaip jau elgtis visuomenėje su nauda bendrai gerovei. 
Skautizmas kaip tik ir auklėja jaunuomeną pagal tikro visuomeniškumo idealą, t »y. tokiu 
būdu, kad skautas, dirbdamas bet kuri visuomenės darbą, būtu, naudingas bendrai gerovei, 
taikai ir vienybei.

l«Skautiškas. visugmenįskumas. reikalauja, sųgobe i imp suderint i_a^mens įs.i t Akinamus _ 
^ū-JS^rLi-jsupi^astu Xojjerant.iskumu^

Bloga yra,jei žmogus neturi tolerancijos kitiems žmonėms,bet dar blogiau,jei 
jis neturi jokiu įsitikiu imu. Tuo tarpu labai da- žnai tvirti Įsitikinimai ne visai ge
rai sugyvena su tolerancijos dvasia, nes su jais ne visados eina gretimais aukšta mora
linė kultūra,apvaldanti u.zsimetimo temperamentą.

Skautizmas ne tik leidžia turėti kiekvienam skautui savo įsitikinimus-bet,pagal 
savo dvasią, dar reikalauja tvirtai laikytis savo konfesijosPbūti jai ištikimam ir in
tegraliai;, t .y. pilnutiniu būdu, realizuoti jos reikalavimus savo gyvenime bei veikime. 
Bet sykiu skautizmas įsako skautams būti draugais visiems žmonėms ir broliais visiems 
kitiems skautams .Brolis kum<, įsakymas apima visus skautus,nežiūrint ju tautybes, įsitiki
nimo, konfesijas, socio linės priklausomybės ir t.t.

Bendrai skautai yra tolimi nuo partyvumo dvasios,nes to,tarp kitko,reikalauja 
lojalumo principr-s=Be t tai nereiškia nei abejingumo, nei neutralumo pasaulėžiūros at- 
zvilgiu.Skautoi sugeba būti nepartyvus,integraliai išpažindami savo pasaulėžiūrą.

Turėti pasaulėžiūrą - reiškia.; tarp kitko-turėt i bendrą nusistatymą taip pat vi
suomenės dalykuosepbet tai dar anaiptol nereiškia būt.i partijos žmogumi.Tuo tarpu apie 
tai dažnai pamirštama ir reikalaujama is jaunu mens nepartyvumo, atpalaiduoto nuo 
pasaulėžiūros r’u'tvirtu is i tikinimų. Tokiu atveju jaunuomenė norimcjpadaryti beprinci- 
piskai oportunistiška.Skautų lojalumas ne tik to nereikalauja,bet yra priešingas to- 

kiaži jo supratimui9nes skautizmas turi savo tikslą išauklėti tvirtas asmenybes, pilnas 
įsitikinimo, riteriškos drąsos, džentelmeniško tiesumo ir t ler ant iškurna.

2^ SkanįisJ^s_vįsųpmenjš_kumąs__lįep.ia_ suderinti. indiyji^uali.nę^ojn/^inių^asmenų-_ 
vadpvybg_su kolektyvo. veiklumų^

Misų laikai yra iškėlė labai aktualu reikalą visuomenei paruosti geriausiu žmo
nių vadovybe*Jei visu menėje vadovybė nepatenka i geriausių,r Arktinių s žmonių rankas, 
jolcie įstatymai,jokia Visuomenės santvarka neįstengia apsaugoti visuomenę nuo suirutes, 
anarchist iškęs kovos ir atzangos-»Kad sios nelaimės galėtu būti išvengtos»reikalinga 
visuomenišku auklėjimu is vienos pusės paruošti gobiausius žmones vadovybes reikalams, 
o is kitos puses plačiasias mases išauklėti drausmingai akcijai ir bendravimui su rink
tiniais žmonėmis,arba geru "menės vadovybe- t -

Skautų organizacija kaip tik auklėja jaunuomenę šia dvilinka, bet iš esmės vienin
ga linkme. Skautų organizacijoje nuosekliai kyla jos jierarchijos laiptais gabesni, 
veiklesni ;r apdovanoti individualine iniciatyva asmens tamTkad jie galėtų iprasti^va- 
dovauti savo draugams su pilnu atsakomybės gausmu,Sykiu visoje organizacijoje griežtai 
palaikomos klusnumo ir drausmės dorybes^kad vadovybe turėtu i ką atsiremti savo parei
gas eidama. _

Bet vėl skautiško vadovavimo principai nesutaria su arbitrais nuožiūra lygiai taip 
pat,kaip skautiškas klusnumas nėra vergiškas atsisakymas nuo savo.valios ir iniciatyvos. 
Skautu vadas yra įstatymo,arba principų žmogus,o jo palenktieji nėra jo nuožiūros 
vergai, Jei skautas yia palikęs savo organizacijos jierarcūijoje, tai

*) Is "Budėk“,. 1929.XI?9o No 19 Marijampolė*
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toks kilimas yra organiniai surištas su moraliniu gerumu, nes pačios organizacijos pa- 
grindė gludi dorybių praktikavimas. Bent vienas geras darnas* per dienų’

Skautizmas ne tik ruošia jaunuomene visuomenės vadovybes reikalams, net dar moko 
vadus ir palenktuosius susigyventi, savitaroiskai nrisitaikyti ir sujungti savo vei
kime individualinę akcijų su viso kolektyvo veiklumu.

3. Skautiškas visuomeniškumas moko, kaip diferencijuota^ įvairiomis grupėmis vi* 
suomehė privalo būti suvesta i viena orranizna. ' v

Jssaulinė skautu orp' 1 ni zac i ja ska i ta nt 5 "Sa vo narius jau milijonais susideda. is 
įvairių įvairiausių grupių, sudarytų pagal konfesinius, tautinius ir šiaip jau ideolo
ginius skirtumus® 3itarne įvairialyciame organizme visdėlto viešpatauja draugiška* nuo
taika, džentelmeniškas tolerant iškurnės,^soiidorumo jausmas ir paslankumas pagelneti oet 
kuriam iš draugu, esr- icių sunkenybėse. lodziu trient, nežiūrint kartais net lenai dide 
liu skirtumų, visus jungia skautiškas broliškumas.

Toks skoutųsolidarumas ir sutarimas tegalimas todėl, kad jokia skautu grupe 
autonomiškai tvarkydamasi savo viduje, nesistengia kuo nors suvaržyti kitas grupes, 
pavyzdžiui, tautinių įpročių, konfesinių įsitikinimų ir kituose klausimuose, Šita di
delė moralinė Skautų vienybe bematant suii^tjiB jei kuri nors grupe stngtųsi įsigyti 
sau hegemonijos ir prievartos priemonėmis panorėtų uždrausti kitoms būti tuo, kuo jos 
yra. v ... ..

Šitas skautų pavyzdys yra labai pamokomas bet kuriai visuomenei, pageidaujančiai 
santaikos, solidarumo ir vienybės. Visuomenės vienybė nėra mechaniška suniveliuotų 
individų vienybėjkai□ kad klaidingai manoma žmonių, nesuprantančių sudėtingo visuome
nės organizmo. Kiekvienoje visuomeneje yra įvairių įvairiausių įsitikinimų, yra labai ", 
nevienodų, krite is net priešingų interesų, ir su tuo reik rimtai skaitytis ir atitin
kamai elgtis. v .

Yra visai renius reikalas įvairių įsitikinimų ir įviarių interesų žmonėms jung- • 
tis į atatinkamas otganizacijas. Šitas reikalas ir turi būti patenkintas, jei nenorima 
visuomenėje sudaryti nuolatinės :<ovos salygrs. Bet is kitos pusės lygiai realus yra 
reikalas suvesti įvairių įvairiausias visuomesės gruoes į tam tikra, nors ir ganė pla
čiai ir nekonkrečiai suprantamam vienybę.

Jei iŠ vienos pusės žmonės laisvai jungiasi į atskiras organizuotas grupes, tai 
is kitos puses jie įstengs Šiaip >>r taip susife’’emoti moraliai ar formaliai į vienų 
visumų tik t ’Ba, kai jie turės pakankamai tolerantiškumo, artimo meilės ir solidarumo 
jausmų, šodziu tariant>pakankamai visuomeninės kultūros.

Skautai savo organizacijos tipu ir tais įorociois, kurios jie sudaro savo* na
riuose, kaip tik ruošia jaunuomenę tam, kad ji, išėjusi į platų gyvenimų, sugebėtų 
organizuoti jų pagal įvairius įsitikinimus bei interesus ir sykiu vesti ja^ ų tų pla
čia jų vienybę, kuri gali būti sudaryta diferencijuotame įvairiomis grupėmis organizme.

c Kaip atskiros skautų prunes pasilieka istikį-os savo įsitikinimams ir tautiniams 
interesams ir sykau sueina į vieny*>e su kitomis skautų grupėmis, panašiai visuomenėje 
atskiros įvalrialytės grupės gali sueiti į vienų organizmų laisvai, sąmoningai, su ge
rais jausmais ir geromis intend jomic. . w

Taigi, visų tai turint galvojo, tegalima vien linkėti, kad skautiška jaunuomene 
nuolatos daugeliams ir plisdama, būtų visados ištikima savo visuoneniskurno idealui ir 
ner naujas kartas vestų musu visuomenę prie tos vienybės, kurios mūsų tauta taio peši 
genda šiuo metu.

£ <5

Lietuvos praktika parode, kad viena iš tobuliausiu, geriausiu jaunimo organiza
cijų buvo skautai, o suaugusiu - šauliai .... Išeivijoje skautai, kuriu organi
zacija pasidarė plati ir galinga, turi pasilikti ištikimi buv. Lietuvos skautams. 
Per skautus mes sulauksime drausmingu, tikrų demokratijos vyrų ir moterų.

Hr. A, Garnius (Naujienos.lJS Nr.,1950).
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GA U IS UK T
Vyr .sktn.A.Saulaltis, J.A.V.

1945~19^ n.atgyjanti lietuvių skautybė buvo išaktualėjusi kaip tam tikra pro
blema tremtiniškoje visuomenė j e .Ta problemą sudarė eilė klaus imu, kuriuo s teko 
spręsti.Štai jų keletas:

1. Pirmasis klausimas buvo:ar ta skautybė laisva nuo politinių grupių įtakos 
ir ar ji nesibazuos kuria viena politiškai aktinga srove ?

2. Kitas: ar bus'garantuotas tikrasis lietuviškosios skautybės auklėjimas?
3o Dar: ar nesusilpnins skautybės prestižo ir ar nesumenkins jos įtakos jau

nuomenei į skautų sąjūdį besiveržią vyresniojo amžiaus jaunuoliai,skautavimą nu
traukę dar iš jo negavę geros įtakos ar jo visai nepatyrę{o per visas okupacijas 
bei karą turėję įvairiausių pergyvenimų ?

4. Vėl : Ar skautų vadai bus tinkami jaunuomenei vadovauti ir turėti teigia
mos įtakos į jos auklėjimą ?

5- Gal dar vienas ąsvarbes_nių klausimų: ar užsieniuos e, būnant svetur, iš viso 
reiktu lietuviškajai jaunuomenei griebtis skautiškojo auklėjimo foimt^kai ištikrųju 
skautiškasis auklėjimas natūraliai bazuojamas pilietiškai valstybine sfera,į kurią 
jaunimas palaipsniui turi įaugti ? Smulkesnių klausimu si kartą nė neliesime.

Tos visos lietuviškosios skautybės problemos tremtinių visuomenėje ir jos 
vadovybės institucijose buvo labai aktingai nagrinėjamos ir jomis giliai rūpinamasi.

Jų sprendimu,aišku, karstai užsiėmė patys skautų vadai,skautu sąjūdžio simpa- 
tikai ir skautų tėvai.

Rodos,savaime aiškūs dalykai nebuvo taip aiškūs plačioje visuomenėje ir dar 
labiau nebuvo lengvai išsprendžiami pačioje skautų organizacijojec

Pirmiausia užtruko#kol kai kurie skautų vadovai suprato9kad skautybė yra vi
sos tautos arba (tremtyje) bent šios lietuvių visuomenės reikalas! 0 ne vien skau
tų vadovų.Juk žinoti skautų programas smokėt i žaidimų,paraišicti mazgų ir ar kiek 
daugiau nusimanyti apie skautiškuosius metodus,tai dar toli gražu ligi pačių es
minių skautybės problemų sprendimų tautos mastu.Gal būt kai kuriem skautų orga
nizacijos veikėjams ir ligi šiandien dar neaišku,bet atsakinga skautų sąjūdžio 
vadovybė tai suprato ir derinasi prie-visos taupos reikalu, ir jos opinijos.

I. Visuomenėje buvo baiminąs i,." ar. atsikurianti skautybė nebus jos naujųjų va
dų, veikusių ar išaugusių paskutinėje Nepr.-Lietuvos politinėje santvarkoje,vedama 
pagal tuomet oficialiai reprezentavusios politines grupės interesus; ar kai kurie 
vadaijbesįveržia į darbą tremtyje, * buvę anos politines grupes aktyvistaifneno
rės iš skautų augintis pelitinio prieaugiio«

Gal vėl svyruojantis visuomenėje kylančiai baimei dėl kai kurių skautų^vado- 
vų neesamo ar gal esamo politinio ar partinio intereso-ir skautų sferose būkš^auta, 
kad į tą sąjūdį pretenduoja politinės partijos. Ir dėl tos priežasties buvo sun
kumų į tremtyje atsikursiancius skautu vienetus religinio auklėjimo darban įtraukti 
dvasininkus ir užpildyti seniai iplyšusi blogi.Tik po nemažu sąjūdžio vadovybėje 
vidujiniu išgyvenimu pasisekėlligi tol bent formaliai spragėtą religiniu požiūriu 
skautų . judėjimą įvesti kunigus.Ir labai kviestų kunigu būtina talka gal kai kada 
buvo aiškinama politinėmis ir partinėmis mintimisįbent iš pakampiu.

Sąjūdį sutvarkiusi tinkama statutine forma ir išmintingai rišusi visus kitus 
nyki ė j imo klausimus , Lietuvių Skautų Sąjungos Taryba gavo visuomenės pasitikę j imą 
ir didelį autoritetą Sąjungos viduje. Partiniai klausimai,atrodo,nuslydo į šalį.

II, Tuoj pat tremtyje pajusta#kad mūsų jaunuomenei reikia ko daugiausia 
lietuviškos medžiagos,lietuviškos dvasios ir lietuviškų formų, kad visa tai tremty
je yra žymiai svarbiau,negu buvo savame krašte. Kad skautybė Neprk^Lietuvoje kar-
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tais buvo suprantama kaip internationali,ne tiek tautiška,tai tremtyje tas,kad ir 
ne visuotinis „galvojimas pajudrėjo«Uztat baimintas i, kad per ja musu ;jaž?jiuomeenė 
tautiškai nesusllpnėtų#Bet praktikdprįrodė* jog lietuvybės užsidegimas ir jos inten
syvėjimas skautuose,kaip ir visoje visuomenėje>pakilo ligi labai aukšto laipsnio ir 
tuo stovyklose savaime išblaškė pradžioje kilusi baimės jausmų# 0, be to,niekas iš ša
lies skautu neveikė nutautinimo krypt imi J-Msu skautybė tremtyje išliko lietuviška.

III# Žinoma, kad 7-11-14 metų vaikams geros įtakos galima turėti lengviau.
Ir va Įkas 7 pradėjęs 7 - U metų sk^utauti, ligi 17-18 metu turtingai pasisavina skau
tiškų privalumų ir tobuloja-Bet kas su 17 ir daugiau metų vyrukais,m- sėmls įstoju
siais i skautus,kai jie tos sistemos nepergyveno savo amžiaus Įspūdingiausiu laiku 
arba jos per mažai tada tepatyrė ? Ar bus sugebėta skautų uniformomis apvilktus . jau
nus vyrus bent kiek suskautinti, ir dar tremties sąlygose suskautinti ? Ar tie ’'‘vy
rai” neatskies skautybės auklėjimo pozityvo jaunesniems sąjūdžio nariams ar?trumpai 
tariant?jie nenuskautins tuo tarpu silpnos lietiru akos skautybės# Tuo rūpinosi ne 
tik visuomenėje auklėtojai,taip sakant,iš šalies j bet taip pat ir skautu vadovybė.

Nedrisciau to klausimo visuotinai atsakyti,bet turėčiau pabrėžti,kad iš tų 
vyru sutikau gerų*nuoširdžių ir gilių skautų#

P/. Ir skautų vadovai neliko be priekaištų. Pirmiausia^matyt,baimintasi dėl ga
limų politinių - partinių simpatijų.Vieni jų išryškėjo^kaip partiškai nesusinarplio- 
jęskiti tuos įtarimus sumažino savo gerų veikiamo gal dar vienas kitas ir susiglaudė 
su savo partinėmis 'tendencijomis.

Pasitaikė keletas kazusų,taip sakant# iš moralinės pusės.Karas turėjo kai kuriems 
Įtakos-.Ir gal vienam kitam pasitaikė šeimyniniu tragedijų*ir t#t# Vadovybė stengėsi i . 
išlyginti blogumus ir likviduoti negerumus,kurie jai buvo prieinami®

Greta sistemingai skautybėje’ išaugusiu?gr.eta pasiruošusiu vadų,sąlygos iškėlė 
daug nauju*kuriu tarpe gal vienas kitas pasitaikydavo šioks ar toks.Šiems tektų pris
kirti kai kuriuos sąjūdžio santvarkos ar skautiškojo auklėjimo negerumus®Atrodockad 
kalbamuoju tremties laiku permažai buvo padaryta vadų tobulinimui.jJei tas tikrai 
refleksuotų i ateiti,nebūtu džiugu?

V. Šį paskutinįjį netolimos praeities klausima norėčiau pastatyti pirmuoju ar
timos ateities klausiimuKad lietuviškas skautavimas įmanomas maždaug autonomiškose liet 
stovyklose V,Vokietijoje ir dalinai Austrijoje,patvirtino pats gyvenimaseBet visame 
pasaulyje išblaškyta liet.jaunuomenė patenka į labai tautiškai pavojingas sąlygas«0 
skautų or-jos kiekviename krašte,galima sakyti,yra vienos tautiškiausių or-jų.Jos, 
turėdamos gerus metodus ir įtakingas prienones pilietiniam ugdymui,labai sėkmingai 
net ir svetimesni elementų susiurbia tautiškąja prasme.įdomu,kad anglų kalba kalb$ 
kraštai kaip tik turi dideles ir pajėgias organizacijas.

Pasaulio Lietuviu Skautų Sąjungos Taryba ir Pirmija yra rūpestingai svarsčiusi 
išblaškytų lietuvių skautu ir skauciu likimų ir atsargiai priėjusi kai kurių sprendi
mu,kurie savais kanalais yra išnešioti viso pasaulio lietuviams skautams-ėms.?

Šiame rašinyje norėtųsi iškelti kelias pastabas dėl lietuviškos skautybės atei
ties, kol blaškomės po pasaulį.

a) Lietuviškoji skautybe.pirmiausia,turi likti ištikima,ja Neprk.Lietuvoj ku
riant sudarytai,savo ideologijnišauklėjimo principams ir veikimo metodams.

b) Ii turi tampriai Įsilieti į lietuviškąją aplinka lietuvių kolonijose bei šių 
institucijose,pov.,parapijas, mokyklos ir t.t,

c) Turėdama būti iššakota i vietines skautų bei skaučių organizacijas „turi ras
ti būdus ir formas gyventi lietuviška dvasia, turtėti liet .kultūros medžiaga,.

d) Išskildęs sąjūdis turi drausmingai išlikti vieningas.
e) Jos vadovybe turi likti ištikima principams,kuriais buvo pagristas jos vei

kimas tremtyje.
f )Pas varsty tina, ar paskiri ir mažamečiai lietuviukai turi veržtis į ne lietuvių 

vienetus vietinėse or-jose,vien todėljkad jie būtų ar liktų skautais.
Pavoju ir nesusipratimu šaltiniu lietuviu skautybei tremtyje netruko,jų netruks 

ir ateityje,bet pirmiausia jos vadų rankose klausimas,ar lietuviškoji skautybė iš
liks ir ar ji atliks savo uždavinius. ••
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Vydūnas

Melburno fabrikas "Saulės šviesa" sukaukė ir keli tūkstančiai darbininkų bū
riais skubinosi i darbą.Su jais ir as,Nemuno šalies sūnus, skubėjau i darbovie - 
tę.Bet mano vidų pildė ypatinga nuotaika. Gamtoj e buvo šviesu, saulė, sviete v nuosta
biai varnėnai čiulbėjo. 0 širdį slėgė didis ilgesys,lyg replėmis plėšė ©Balta lieps
na veržėsi,o į visas puses skleidėsi,šokinėjo kibirkštysB. it ei skaidrios liepsnos 
akinamas susimąsčiau .Pana šia i ir žmogaus siela ^^hudusi šviečia ir skleidžia į 
aplinka šviesos kibirkščių.0 paslaukojanČio ir kritusio už Tėvynės laisve siela 
šviečia kaip saulė.Štai mintimis skrendu ir prisimenu,kaip ji raudonųjų pavergėjų 
kankinama nešė sunkų j-Kingą, Vis-s kraštas pasidarė dideliu kalėj5mu.Bet 194.1 m. 
birželio mėnesi iš Vakaru užpuolamas raudonasis pavergėjas.Viitis ir laisvė su - 
žimba mūsų tautiečių širdyse„Drąsieji vyrai?susibūrę į partizanų eiles, vefra bol
ševikus skriaudėjus iš savo krašto© Mūsų brolis Juozas Milvydas, degančios aukos 
Tėvynei vedamas, suorganizuoja partizanų būtį ir vadovauja drąsiam žygiui - užimti 
Kaumo radio stotį.Ryžtingumas,drąsa bei Tėvynės meilė nugali.Iš į partizanų rankas 
patekusios radio stoties tuojau siunčiami įsakymai visiems sukilti ir išvaryti 
priešų lauk, skamba Lietuvos himnas, liaudies dainos .Atsikvepia tauta .sutraukydama 
verguvės pančius.

Po pasisekusio žygio psktn.Juozas Milvydas grįžta valandėlei atsikvėpti į 
namus pas še imą. Be t nėra laiko atilsiui.Čia skubini mūsų broliams reikalinga pa
galba „Pasikvietęs pora vyrų partizanų talkon, skubinas i gelbėti brolių .Pakeliui 
į Marvelės dvarų priešo kulka Tėvynės gynėją ir didvyrį Juozą mirtinai sužeidžia. 
Kūdikyste ir jaunyste lyg filmoje prabėga dar pro sąmonę©Subanguoja Masčio ir 
Germanto ežeru bangos prieš akis .Džiugo ir kitų Telšių apylinkes milžinkapių ąžuo
lai mosikuoja paskutinį kartų savo viršūnėmis.Sušvinta laisves statula Kere mu - 
ziejaus sodely.Suskamba Laisvės Varpas iš bokšto,skelbdamas Tautai palengvėjimą 
po sunkaus vergavimo.Lietuva laisva. Džiaugsmo laužai nušviečia visą kraštą. Ir 
Lietuvos himnui skambant<»Juozo akys amžinai užsimerkia..’ar sudreba lūpos*nkano 
dukra Dalyte,mano gyvenimo drauge Marija?išliKit nors jūs sveikos mano Tėvynei 
Lietuvai 1 Broliai,būkim Tėvynės aukuru ir degančia auka Ir ji bus laisva ’ " 

Susipažinkime arčiau su mūsų tauriuoju broliu Juozu Milvydutjo gyvenimu ir 
asmeybe. Jisgimė 1914- m.gegužės 11 d«-Viricoje:Petraoilio apylinkėje i-rirmo jo gū
džio jo karo1 metu, jo tėveliui mirus, jis su motina^broliu ^leksandru bei sese Jani
na atvyksta į tėvelio tėviškę — Telšius.Cia prabėga pirmosios mokslo dieneles. 
Būdamas labai stropus ir geras mokinys, eina via pirmuoju savo klasėje. 1932 
i?Qistoja į "Algimanto" draugove?Aniceto Prialgausko vadovaujamą,dar Teisių gimna
zijoje mokydamasis-.žūdamas pavyzdingu s kautu; paskiriamas viens skilties sk?Lxti— 
ninku,kuriai sėkmingai vadovavo ^Vėliau persikelia- gyventi iit-unan ir čia baigia 
Vytauto Didžiojo Universiteto Technikoj fakultetą kaip inzinerius architektas .Kaip 
baigės labai gerai studijas, buvo pakviestas asistentu 1 V ©D. Universitetą statybos
skyriun Kaune .Bolševikmečio metu pakeltas į adjunktus. Bendradarbiavimo Lietuvis—
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koje enciklopedijoje. v
Ir ankstuosius mokslus eidamas nepamiršo skautiskosios veiklos. Čia aktyviai 

įsijungė į Lietuviu Studentu Skautu VYČIO Korporacija.Vėliau buvo išrinktas r.n^ 
korporacijos vadu.Veiklios ir kūrybingos dvasios būdamas, jis visuomet spinduliavo 
saulėtu optimizmu.Savo brolius išmokė daug nuotaikingu, dainų. Išpopuliarino žemai
tišką daina "Boba ožka užaugino” ir kt. Visuomet buvo drausmingas, s tropus ir drau
giškas, iš viso, labai stiprios asmenybes.Žuvo 1941 mt.birželio mėn.2^ diena,palik
damas vos dvieju menesiu dukrelę Talia.Ji yra likusi Lietuvoje,o jo žmona Marija 
Psemickaite - Milvydiene gydosi vienoje sanatorijoje Vak.Vokietijoje.Ji univer

sitete studijuodama taip pat priklausė LSS ir buvo Studenčių Skaučių Draugovės 
narė. Juozo sesuo Janina drauge su vyru;prof.Tonkūnu išvežta į. Sibiru.Prolis Alek
sandras gyvena Melbourne,Australijoje.žodžiu,visa gimine po viena išblaškyti po 

platųjį, pasauli. t
Bet Juozo degančioj i,liepsnojanti auka del Lietuvos laisvės amžinai švies 

Lietuvos jaunimui.Tuo keliu nuėjo Brolijos vadas pulk*Juozas Barauskas,praliejęs 
kraują ant Červenės plento, brolis Tarvainis,Zvirgždinas ir kiti žiauriausiai Rainių 
miškelyje nukankinti skautai ir šimtai kitų partizanu,mūsų skautiškosios seimos 
broliu,tvirtai tikėdami į mūsų tautos prisikėlimą.

Mielas Brolau,pagalvok ir Tu, ar reikiamai atlieki savo pareigas Tėvynei,ar 
savo darbais prĮsidedi prie savo kenčiančios Tautos a-tgimimo, besistengdamas eiti 
liepsnojančios aukos keliu. A.A.brolio Juozo Milvydo mirties des<intėpitis tave 
dar labiau įpareigoja atlikti savo pareiga Tėvynei.

; S

sk.vytis Jurgis Janavičius

Bus rytas. M ‘
Peronu eis užbaigę darbų peckuriai, 
nešini betiksliai degančius žibintus, 
į tolumas blizges plieniniai bėgiai ;
ir žalios semaforų ugnys,

neryškios - aptekėjusios lietum... n

Toliau,iš rudenio pilkšvos aušros 
iškils rasoti bokštai ir stogai gimtojo miesto 
išėjęs iš stoties ir,jausdamas 
dar kvapų traukinių ir dūmų, 
girdėsiu staigius dūžius 
ilgėsi pametusias širdies

1 \J I

ir... mano delnus vers kieta virve 
kelionių ryšulio. 
Mane apstos vežikai raudonais veidais 
- aš būsiu grįžęs.

* £ «

Tvirtai esu įsitikinusi,kad žmogus tegali būti tikrai naudingas savo tėvynei, 
jei yra išaugės iš savo tautos kultūros .Svetimų kultūrų turtui,renkami jo iŠ visur,, 
turi lyg grūdai kristi į savo žeme.Dėlto stengiuos i, kad mane vaikai kuo daugiausia 
girdėtų,mokėtų,dainuotų mūsų žemaitiškų dainų. (Is Šatrijos Raganos raštų)
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L.Moskai iūnas, Urbana

kiek,pastovesnėjGS^anb^^° ‘tėvynėje,kitaip Vokietiioje*o dar kiek kitaip tai atrodo 

•Tuk Lietingo ne ■» 1, _
taręs:"aš te ' » ™ būtumei neabėjojęs ir., tavo finansams suslubavus ^.ryžtinga i butun 
maža buvo t^k * XGS^u-nors būtum mitęs tik virtais zinnia is, duona ir gira*< n Ar 
kuriu akvspGn- °leS^’kuri^ veide galėjai išskaityti kieta darbą?nelengvas sąlygas,

* Ir VnklS ^^’to tvirtas ryžtas ir viltis «
kei "as t- ** nesvc'tingojc žemėje-po ujamo "Auslaendcrio* vardu,Tu paša*
nežadėjo ^1U *;^SGięO. gnl ir pradėjai,nors skupi .IRO globa tau netgi maisto sočiai 
ieškot’ *rk ^usčias ir monotoniškas nerūpestingos stovyklos dienas ir išėjai
vai a ^kslo sviesos.Nešokai stovykloje ''lenciūgėlio % nesižavėjai "malūnu" ? ne daina- 
vakar 'I*~1U<'se aruose ir niekas nesakė tau skambių padėkos žodžių už linksmus-gražius

. ^Vsprczentu"'janc»us mūsų taųtąoTu dirbai tyliai ir kietai vokiškame ar "Baltic” 
c^uosc •Nekartą, tyliai keikei sunkią tremtinio Talį ir troškai ramesnių lai- 

T>* . ‘ ul?kaip tavo kolegos metasi i "realesnius" mokslus,- bet tu teisimai sąlygomis
jUOS* Arėjai dėkoti už neluptą silkės galvą^ncrs už ją brarų 

up avo ... Melas Vytieti, miela sesė, tu nesitikėjai jokios pašai:
jok.os organizacijos bei partijos ir galėjai padėkoti tik Llct^Rau; 
gu. j is 9 kitų, studentų tarpe *Tavęs nepamiršo,. Tu nebuvai apdovanotas 1 
nei doleriais.Tu negavai cigarečių ir pinigų, nes tu nebuvai kurios., nors "sroves" 
narys. Tačiau .tu nepalūžai, bet dar daugiau grūdinaisi ir dirbai,darbaikad sukartum 
Šviesesnę ateitį savo tėvynei Lietuvai, kurios šviesiu likimu nįckada .nesv.abojojai-.-

Emigraciją pertrauke tavo studijas ir skaudama širdimi palikai universitetą.kur 
me daug gražių pergyvenimų* Ir čia tavo akyse žibėjo alsius ryžtas *kuri vežeisi 
drauge su savimi: "Baigsiu ten"..

ii nuo

Dabar tu esi pastovesnėje tremtyje ir matai,kaip čia visu rūpestingai kalamas 
doleris9svaras.a. Tu apsirengei puikių kostiumu, turi eiles moderniu suknelių. ir 
jau drąsiai svajoji apie puikų atutomobiligmažą namuka^ jaukia šeimy.iėie• -Tok visa 
taip romantiška. Ar to nepakanka z»r'^gui9šios žemės klajūnui?* ■> » Taip to pakaktų emeri- 
konuįkan-' dieciui ar austrai Lee iui, ‘bet ne teplaukiama is LL3TU7I0. Kolega., tcųr . 
b±oli9sese, sustok ir pamąstyk : Nejau pamiršai '"‘evynes kančias-nejau sav. Tėvynės 
skausmui kurčias .palikai ? Nejau tau nebyliais patapo Rainių miškelio karkimai - 
janieji gimnazistai, nebaugi tu kurčias šaukimui tūkstančiu lietuvių raitajame Čibi
re ar kruvinuose NKVD naguose ? Nejaugi tu pamirsai?kad Tėvynėje tav^ b.r'lis ar sesuo 
aukoja brangiausia savo turtą - gyvybe, - kai Tu esi saugus ir "puti” doleri į ki.se- 
ne ar retkarčiais skandini sav^ jaunystes dienas tamsių tavernų svaigaluose.»t i-r ir 
dabar Tu drįsti keikti sąlygas,kai esi sotus v apsirengęs < nebe benamis ? Nejau tu pa- 
-nirsai, kai pasitraukdamas iš Lietuvos tarei: "As grįšiu,nešdama s Tau, Tėvyne,lais
ves rytmetil"

Melas dre Ii, miela Suse o Tu matai kaip pelitinių įvykių raidoje Tavo viltys Tcvy-
nes laisvės reikalu auga šuoliais* Ar nelaikai pagalvoti, Broli,Sese, ka psr-nėT.’ 
Lietuvai Tėvynei! Ne aukšti valstybiniai postai su tuščia galva ir vardu buvusio stu
dento lauks tavęs,bet sumanaus,išlavinto ir išsilavinusio produktingo žmogaus lauks 
is Tavęs Tėvynė* Ne Buck’uos e ir Pontiac‘uose issipuošusiu Paryžiaus madomis tuščiu 
poniučių lauks iš Tavęs Tėvynė ir Tavo vyras-Sese, - bet išsilavinusių motorų ir 
pavyzdingu motinų tikėsis miela Lietuva ir rimtos žmrnnos lauks iš Tavęs vyras.Sese, 
Broli tu Žinai9kaip nualint a* nuniokota Tavo gimtinėTą’reikes vėl prikelti gražiam 
žydėjimui, kūrybingam gyvenimui, pažanga i ir darnumui viduje, Tai reikės išmintingų
‘ictvhčs vytu, sumaniu ekonomistu, produktingų inžinierių 

I-SriZiu. spLirlistu. 0 kokia plati darbo dirva laukia 
anaratas,sunaikinta s kraštas pareikalaus proso darbuotojų, norės gau-

« ne besipešančiu partijų, n realiu dnrbĮninku;darbu.-ne knlbu.
Tu inžinieriau, žinai kaip išnaikintas musų žalias misKas, bet tu rasi musų

ir eiles
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66

Tėvynėje kitų br>'-fc~ų turto. emuno kilpa senai jau laukia Tavęs, galingas vejas ne- 
pr.ž*hoVs skraido rir^ ipnvo ^l^tines; snukiai artojėlio klampoja ip.s molis pats prašo
si poįsio gr ziose murinose sienose? Tavo Tėvynės kalkes ir smėlis nepasykstes Tau 
tvirto cemento fabriku mūrams, o Tavo kuras durnon pavaduos Tau br ngia. importuota
<?nglį. Štai kokie didžiuliai gamtos turtai guli Tavo Tėvynėje, o Tu sakai, - Ji - varg* 
sė, nuskriausta... 0, nei Ji laukia tik Tavo sumanių kūrybingų rankų ir, jei Ji neteks 
Tavęs Ji liūdės, nes Tu Jos viltis.

r\i žinai, kaip sunkia vargo nešta nesą musu artojėlis rusiškam kolchoze* Tavęs - 
agronome - lauks išakėtos rankos artojėlis o Tu padėsi jam išgauti laukų derlių ir * 
dvigubai ir trigub i didesnį. Tavęs - veterinare - ten lauks plačiose ganyklose gražus 
musų prieauglis gyvulininkystėje.

Tavęs, kaip gydytojo ir chirurgo, lauks plati dirva skubiam našiam ir produktin- 
gnme kr s to atst tymo darbe. Are h i tekt.-i,. inžinieriai Tau pastatys gražias, erdvias, 
moderniškas ligonines ir dirbsi jose su džiaugsmu kilniam daros - padėdamas artimui*

Tavęs - chemike - mokslus išėjusi pažangiausiuose pasaulio kraštuose išskėstomis 
rankomis priims Tėvyne. 0 lu, savo naudingos žinias pritaikysi augančioje pramonėje: 
audimo, dažų, išdirbinių,

Jau kartų praktiškai patys patyrėme, kaip gera daugeliu kalbų kalbėti, bet... 
prisiminkim Dr. J. Basanavičiaus "Aušroj”n.. .didi gėda savosios gerai nemokėti. ...11 
keikės Tėvynei filologų ir tvirto mokytųjų kedro. Juk mokytojo kilnus uždavinys? jo 
rankose patikėtu jaunuolių ateitis - Tėvynės ateitis, o turėjai puikių progų stebėti 
įvairių tautų jaunimų ir padaryti naudingas išvadas.

Ir eilė mokslu, mokslų šalai sakos, kuri- .s įstengsi oaigti išeivijoj, lauks Tavęs 
išskėstomis rankomis ir laisvojoje Tėvynėje. ,

kieles broli, miela Sese, Tu žinai kiek daug kainuoja valstybei issiųsti vienų 
studentų Į užsienius mokslams, o tai bus kur kas sunkiau besikuriančiai mūsų Valstybei. 
Dabar Tu pats esi užsienyje ir turi auksinę progų parnešti Laisvai Tėvynei savo mokslo 
laurų vainikų, tik truputi ryžto0 truputį drąsos! mokslas nėra per rangiausias. Jei 
turi tėvelius - jie Tau tumi padės, jei turi brolius - jie Tave parems, o kiek yra 
gražių pavyzdžių, kai žmona, sunkiai dirbdama uždirba vyrui studijoms.

Tiesa, gyvenimo sąlygos mums, vyrams, visad buvo kietos ir ne vienas jau kario 
uniformų dėvi* kai vylėsi ramumo • Nežinia kas laukia ryt,, poryt. Nežinia kas bus ir si 
studentais J. A. V.-ese no birželio ( 0, tas simboliskas birželis! •••) Vienok šiaip e? 
taip, oficialiai iki to laiko studentus saugo universitetas, vėliau senjorams gal pa
darys išimtę. Skubėk brolau, jei liko tik baigti, ir nesbyruok, jei pirmuosius ledis 
louši* A

Sese, o Tu?Tu p-ti matai kaip moteris vis ryškiau išeina Į pasaulinę, netgi 
politinę, arenų greta vyrų. Lietuvoje visų teisės ouvo ir bus lygios ir linkis mokslo 
Šaką tą kuri Tau artimiausia prie Širdies. Kiek daug mergaičių studijuoja filologija, 
chemijų, farmacijų, medicinų, odontologijų, architektūrų, netgi inžinerijų! Sese, Tavo 
brolis, kario eilėse kausis su kulturingojo pasaulio priešu a o Ta jo pareiga užimti 
jo vietų universitete. •

Gyvenimo praktika Tau jaunam parode: pražūna chaose turtai, bet lieka mokslas, 
kurio jokia jėga Tau pasaulyj© neišplėš.

e *

Jam,mokytojui ( galima sakyti ir skautu vadovui), reikalinga visa, net gėlė,kuri 
sode žydi, kad mergaičių širdis padarytu kilnias, o per jas padarytu laimingas 
busimąsias žemesniųjų sluoksnių žmonių kartas.

Pestaloci

Kam Dievas nėra Viešpats, tas tyri daug rūpesčių.
m- Hebrajų priežodis.

14



Ereli skiltininke,iki šiol peržvelgėm berniuko ypatybes ir jo troškimu pasi
daryti "dideliu” • Ir štai berniukas smalsiai st ' ,knip tu vertini religijų* Ar tu 
esi tolerantiškas religijoms ir daugiau nieko c Berniukas žingeidus.Jo tėveliai ka
talikai. Jis mokomas tikėjimo tiesų ir jame rusena Dievo meilė.Tu jam jau spėjai 
pasidaryti"dideliu draugu",kaip jis pots tave vadina. Jo tikėjimas gal būt nėra 
labai stiprus.Jei jis tavyje mato tikra vyresnįjį brolį,gyvai gyvenantį religi
jos tiesomis - Tu visiškai laimėsi berniuko širdį!

Prisiminkime mūsų entuziastą rašytoją Emiliu FiedlerįtJis aiškiai seko: 
"Kas mums vėl kartos sena melą,kad Dievas ir religija yra antraeilis dalykas,tam 
mes privalome burną taip,gerai ir kultūringai užčiaupti^kad jis jau nebeturėtą 
noro savo nuodus toliau skleisti! 0 štai ka, sako pats sk^įkurejas Baden Powellis: 
"As atmetu visokį skautizmą,kur is savo pagrinde neturi religijos u Is t ikru j užguli
ma sakyti,kad žymiausiąja dalį skautijos judėjime,paimto bendroi,sudaro katalikai, 
ir °š džiaugiuosi,kad taip yra".

Broli skiltininke, ar tu nujauti šių. žodžių gilia prasmę ir reikšmę? Čia yra 
vienas iš pačiu gražiausių ir įdomiausiųjų Skautybės nuotykių,kad berniukų sielas 
vestume į idealo viršūnes,kad parodytume, jog Kristus yra įiusų didysis’Šefas,vyrės 
njtsis brolis,kuris ant Golgotos Įkūnijo Pas laukoj ima,Meilų ir Gailestingumą*

Dievas is mūsų daug n.nori.Jis tik nori musu sirdies,Jis tik nori musu nei- 
» • ** 5 ./ -/ 

les,Ir tą galime padaryti be jokio vargo bedirbdami,bezaisdemi 4bejuokaudami,beisky 
landomi.Mūsų Vyr.Dvasios Vadovas sako: "Gražioji gamta kelia mūsų mintis ir jos 
Kūrėjo gerumą ir grožį,žadina Jam meilę ir dėkingumą.Svuttima padange žvaigždė
tais^, keliais ve-^a mūsų mintis į brangią Tėvynę ir numylėtą tėvulių salį.”

Štai tau,broli skiltininke, kuriuo keliu eiti, štai kur įbesta skilties gai
relė, štai pačios skautybės tikslas ir idealas-Berniuko lavinimas yra tik priemo
nės,kad jis džiaugsmo atmosferoje išvystytų Dievo suteiktus talentus,kuriuos pri
valo panaudoti Dievo garbei,Tėvynės psidi ’ziavimui,artimo laimei,Skautybės 
džiaugsmui,o savo amžinajam gyvenimui,

Skiltininke! - skautų vadai, mums priklauso savo berniukams atskleisti 
visos gamtos giedančia giesme Visatos Kūrėjui K’-vuil Peikia nesigailėti pastangų, 
kad iškėlus tikrąja verte to9ką berniukai gal būt jau laikė esant mažu dalyipi,kad 
bręstus jaunuolis išaugtų i sąmoninga krikscionį,praturtinklm ir pagilinkin jo ti- 
kėjima.Bet visų pirma reikia^kad musu'pučių tikėjimas būtų gyva s^

Antgamtinių jėgų itaka žmogui yra beg:.line ir ji; įtakoje net ir silpnos mer
gaitės pasiekia neįsivaizduojamu didvyriškumo lapisniu.Tci liudija šventųjų gyve
nimai.Jei laužas noru kurstomas - liepsna mažėja*Tau,skiltininke,reikia sukelti 
vis didesnes liepsnas-Tau,skiltininke,reikia berniukuose kurstyti vis didesne 
skautybės entuziazmo ugnį,jei audros ir vėtros bandytų laužo, išsklaidyti ir uzge- 
sinti.Nuolat budėk ugnies kurstytojo sargyboje (Pabaiga)

5*1 S?! 5*5

Jeigu kas mane paklaustų,kam aš labiausia dėkingas už viską,ką tik gyvenda
mas atsiekiau,toi prisiminęs Dievą danguje ir Motina žemėje.aš pasakyčiau,kad dau
ginusia man padėjo dvi mokyklos: skoutybė ir kunigų seminarija.

Dr.JePrunskis ("Draugas ",1948.XI. 1)
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IS VOKIETIJOS

Mūsų dienos čia neina 1 e ngvyn.Wuer tento erge, kur man iki šiol teko gyventi, 
vedama ir toliau žinoma politika tremtiniu atžvilgiu: išsklaidyti;kad butu, gali
ma lengviau valdyti.Vidaus reikalu ministerijos DP reikalams atstovą;ir kiti ofi
cialiai tai tvirtina ir vykdo* Nors mes,kurie rūpinamės tremtinių globa,įrodinė- 
jame.kad tai diktatūros metodas ir kad ateičiai kraunami keršto sandėliai,vistisk 
jie pasilieka prie savo tezės. Gi amen.generolas Grcsssas,kuris taip pat yra lyg 
ir tremtiniu "globėjas", į mūsų rasta, atsake,kad jis nepageidaująs tautinių "gotų". 
Dabar jau nebekalbama apie įjungimą į vokiečiu ūkį, bet tik apie įjungimų į vokiečių 
"popui įa tion" .Vadinasi, prievartinė asimiliacija.Ir tai viskas vyksta laisvoje de
mokratijoje...

Pereinamose stovyklose daugiausia vargsta "džiovininkai" .Yra atvykusi komi
sija, kur i tikrina dar kartą jų plaučius.Ir vėl beviltiškas laukimas. Kun^Tr>

- Kiekviename "Misų Vyčio" numeryje randu daug medžiagos ir moralinės paramos, 
kuries mums visiems,likusiems Vokietijojeolabai trūksta.Ypatingai malonu skaityti 
laiškus iš svetur.Tai didelis suraminimas.». Turėjome ir didesniu nelaimių:mirtis 
išplėšė iš mūsų tarpo mūsų labai mylimą Tėvelį.Nuliūdimas dar padidėjoskai negalėjo- 
’ne nuvykti į rusų zonų ir paskutinį kartą palydėti j į įamžino poilsio vieta.. LrZn>

IS ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS
Šiomis dienomis gavome laišką is savo pažįstamu seneles,kuri gyvena Klaipėdos 

krašte.Jame buvo įdėta ir viena fotografija jos tėveliu,dabar esančių Mongolijoje, 
su įrašu: "ĄJes ateiname ir nueiname,kitaip juk 5r gegali būti.Ar mes dar pasimaty
sime,tai žino vien Dievas .Įlįs radome tai, kuri Meile vadinas, joje liekame suriš
ti, nors ir žemės ar jūros mus skirtų". T.->

IS J.A.V.
- "Amerika pašlovinta - daugel darbo yra, 

Kai pažiūriu i tą darbą, ašarėles byra"...
Taip,pasako jo mano Tėvas, dainuodavo atvažiavę į Čikagą lietuviai maždaug prieš 

40 metų.Kiek toji dainelė tinka naujiems mūsų amerikonams,nesiimu sprąsti,nes da
bartiniai emigrantai matą šilta ir šalta.Taigi ir pažiūrėjimas i dar b a iš jų aša
rėlių neišspaus.Tačiau viena prasme ta dainele tinka ir mūsų laikams - Amerika nėra 
žemės rojus,nėra taip graži,kaip iš tolo atrodo. Benedikto sūnus

IS AUSTRALIJOS , ..
..." Gera būtų susitikt,vakarais susėst apie raudonai liepsnojantį laužą,žiūrėt 

kaip kyla kibirkštys naktį ir dainuoti apie vienturtį bernelį,neturintį kepurės, 
arba..."Ko neatjojai". As labai pasiilgau tokių pradainuctų vakarų ir dažnai i ma
ne sugrįžta saulėti Schsrarzwaldo vaizdai ir miglotas Badenas, aukštieji medžiai,po 
kuriais'naktys būdavo tokios tylios,pilnos jaunystęs,nedalytoiškų svajonių ir kaž 
kokiu keistų - neužmirštamų pasakų. Toliau as galvoju,kad galas viskam,niekad 
nieko nebuvo ir kad tos dienos tik įsivaizduotos.Tada ir skaudžiai pajaučiu,kad 
randuos ' • - na ten,kur norėčiau, bet Australijoj, ir kad Čia pat - tik atidaryk 
duris, prasideda nykūs miškai,kuriu neturi pabaigos. Velnias žino kur jie baigiasi. 
Ir nesąmoningai užsirūkau pypke,ir matau,kaip raitosi pilki dūmai,ir negalvoju 
nieko... J.J■
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? ./■ ’’REDAKCIJA RAŠO SKAITYTOJAMS

Pastarųjų pores metų bėgyje padidėjęs lietuvių tremtinių skautiškų pajėgų 
išsiblaškymas po viso plataus pasaulio kraštus verčia tuod skautų vadovus ir dar
buotojus .kurie atsakingi už lietuvių skautybės išlaikymų ir lietuviško jaunimo 
auklėjimų, glaudžiau bendradarbiauti,aptariant tiek darb > metodus,tiek pasidalyti 
įgytais patyrimais .Deja,mūsų vadovai neturi dabar galimybės no tiktai suvažiavimo, 
bet ir kiek platesnio masto pasitarimo sušaukti.Šis faktas ypatingai iškelia 
skautiškosios spaudos reikšmę ne tiktai kaip ryšininko,bet ir kaip skautų-čių 
vadovu tribūnos.

Džiugu,kad L.3.B. pastangomis Kanadoje buvęs silpnutis.Skautų Aidas'naujo 
Redaktoriaus fii,Stp.Kairio rankose išaugo i gražų skautų žurnaliukų,kurio turinys, 
redosij turėtų patenkinti visus jaunuosius skautiškoje, judėjimo dalyvius .Vienok 
to maža: reikia tribūnos skautu vadovams,kur jie galėtu ir pasitarti,pasikalbėti 
skautiškojo auklėjimo klausimais,retkarčiais ir pasiginčyt i, ko d nelabai tiktų ben
drame laikraštyje. Kadangi dabartinių skautų vadovų ir skautybės teoretikų ar bu
simųjų vadovų - akademikų skautų-čiu interesai čia mažai skiriasi, Akademinio 
Skautų Sąjūdžio vadovybė ir susitarė su aukščiausiu mūsų skautiškosios or-jos or
ganu - PLSS Pirmi j a paversti MĖSĘ VYTĮ ir vadovų organu, kur i-ame, savaime
aišku, ir toliau bus^Escma akademikams rūpimais reikalais.Per eitame MV numeryje 
skaitėme atsakingo Pirmi jos vadovo pranešima ir nutarimą, dabarg i priderėtų ir W 
redakcijai išsitarti kiek apie laikraščio tikslus bei uždavinius.

Pagrindinis mūsų tikslas ir toliau bus lietuviško jaunime aiklėjimo klausi
mi, taikant skautiškus metodus, - kad jaunuolis lietu?is-ė išaugtu su Dievu šir
dyje, tikras ’ ’ . savo jo krašto patriotas, kad nenudžiūtu nuo mūsų tautos kamie
no, it ta sausa eglės šaka,kuria ne tik negali pasiremti,bot "ir nebepuošia medžio. 
Toks jaunuolis tebūtu tik kuras ar dirva kitoms tauteess bujoti.Jo plati tolerancija 
ji priglaudusiam kraštui ir netgi dėkingumas neturėtu sumažinti Gimtosios Žemes mei
lės. .Skaųtybė jam bus čia kelrodžiu, jos forma - ne tikslas,c tik priemonė.

Siam tikslui siekti mes stengsimės karta per mėnesi ar bent kurta per du, 
aplankyti skautu-čių vadovus ir patiekti rašiniu is šių sričių : Religinio,derinio, 
moralinio auklėjimo klausimais; kelti Tėvynės meiles ugdymą,lietuvybės išlaikymo 
reĮkalus,žinoma tiek,kiek tai galima padaryti per skautų-čiu or-ją.Stengsimės pa
tiekti medžiagos žmoniškumo,artimo meilės temomis, ugdysime plačiai suprasta sveti
mų nuomonių gerbimo ir tolerancijos dvasią.Laikydami,kad skautų or-ja yra viena 
tinkamiausiu auklėjimo or-jų,leisime skaitytojams - skautų vadovams išsitarti geres
nės organizacines santvarkos klaus imais•Nevengsime rašiniu skautiškosios ideologijos 
klaus imais,kuriu dažhai trukdavo liksiolineje mūsų spaudoje. Skautiškosios prakti
kos srityje stengsimės padėti seniems ir jauniems vadovams,ypač mažiau patyrusioms 
skautiškame darbe, teikdami patarimų ir nurodymų.Ypač čia būtų pageidautini mūsų 
senu vadovu rašiniai,pav. kaip pravesti sueigas,kaip ruošti ir organizuoti stovyklas, 
iškylas,išvykas.Retkarčiais patieksime medžiagos iš užsienio skautu-čių veiklos. 
Atsižvelgiant į specifinius skaučių uždavinius bei skirtingoj prigimt i, esame pasi
ryžę plačiai atverti savo laikraščio skiltis skaučių vadovėms ir,jeigu jos to pa
geidaus, praplės t i sesių skyrių. Turint galvoje,kad LV pasilieka ir ASS organas,ne
vengsime liesti aktualius ir gal būt tik akademikams skautams-ėms charakteringus 
klausimus. Atsižvelgiant i tai,kad visi aktyvus ir net pasyvūs vadovai domisi skau
tiškuoju gyvenimu,nevengsime spausdinti kronikos žinelių iš skautų-čiu vadovu ir 
jų vienetų gyvenimo. *: Norime retkrr-čiais patiekti ir lektūros,kuri būtų Naudin
ga sueigų metu; informuosime apie skautiškąją ir šiaip jau akklojimo spaudu.Turint 
galvoje „kad skautu vyčiu ir yyr.skaučių reikalai yra labai svarbūs,miela i spausdin
sime rašinėlius jais liečiančiais klaus imais.Taumpai suglaudus - stengsimės būti 
naudingi skautu-čiu vadovui r* kalsime klausimus,kuriuos diktuos pats gyvenimas.

Matote - siekimai labai platūs. Ar didesnę dali tikslo atsieksime,priklausys 
ne tiktai nuo red * kolektyvo ir leide’ju,bet ir mūsų talkininku-mielu Bendradarbių, 
skautu-čiu or-jos vadovų,Gerb.Skaitytojų - kiek jie mus rems rasine’liais,prenume
rata, aukomis < Jeigu skautiškoji visuomenė nūs parems,bent dalinai atlygins redakci
jos bendradarbiams už didesnes pastfingas^nemiegotas naktis. M0SIĮ VYTIS
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ISTORIJA Amerikos Studentų 3ajungai buvo sudaryta. 192;6 metais 25 ^rerikiecių studen
tų Čikagoje.Jie, ką tik griže iš pasaulinio studentų suvažiavimo Europoj 

(Prahoje?), parsivežė Įspūdi, kad panaši organizacija yra baltina ir JaV-bėse^Tų pa
čių metu gruodžio mėnesį pavyko sušaukti studentu suvažiavimo,kuriame dalyvavo net 
JOG mokyklų atstovai. Po tris dienas užtrukusio suvažiavimo, buvo sudarytas laikinasis 
komitetas Amerikos studentų s-gos Įstatams ir sekančiam 1947 mo suvažiavimu i paruosti. 
Darbas - nenutrauktas, 1947 m. suvažiavimas Įvyko Viskansino universitete (Universi
ty of Wisconsin), dalyvaujant 352 mokyklų a t stovams įkuria priėmė paruostus įstatus., 
Sekančių metu bėgyje Įvyko dar trys suvažiavimai, gi or-ja plėtojosi šitaip;

194^ m. - 250 mokyklų, 600,000 narių; 1949 : 320 mokyklų su 750*000 narių8 1950 mt. 
332 mokyklos su 85§.OC0 narių.

TIKSLAS : Amen<stud.s-gu yra mokyklų studentų atstovybių junginys ,snv ■> pagrindiniu
ir svarbiausiu uždaviniu užsibrėžęs akademinės laisves siekimą bei studentu ir wrote- 

* • 4 1 . *
šorių teisių sviigo j ima (sic1,). Tolimesni tikslai yra: geresni mokslo standartai, tobu
lesni metodai, geresnes mokslo priemones; studentų tarpusavio santykiu, social .i n ių sąlygų 
bei sveikatos kėlimas; tarptautinis susipratimas ir santykiavimaslygios teisės i pra
džios, vidurini ir -ukstaji mokslų visiems žmonėms,nežiūrint lyciu?religijosvpolitiniu 
įsitikinimų ar socialekonominiu sąlyga skirtumo.

Šie tikslai siekiami nusistatant veikimo gaires,organizuojant studentu ekskur
sijas,kultūrinius projektus-, tarnaut ini'* masto studentu keitimosi ir buriant mokslo bei 
savivaldos gerinimo tikslais, ' ' , . . '

IŠLAIDOS. Lfckyklos dalyvavimo Sąjungoj© išlaidos vidutiniškai siekia apie 400 
doleriu metams. Jošpaskirstenės Įvairiems reikalams.

Bent kiek pažįstančiam amerikoniška gyvenimų yri z in.ma,. kad centralizacija bei 
didesnio - valstybinio mąsto organizavimasis s-ame krašte susilaukia labai daug kliū
čių. Taigi pats faktas^kad 1'946 metais susirūpini, steigti sųjiingą; nėra srėbė t. Inas. 
Trumpas gyvavimo amžius pats paaiškina-kodėl 85O.OOO studentu is apie 2 į milijono 
studentu, Amerikoje priklauso,per savo mokyklas*šioi sąjungai .Taciaii priešingu centri
nei sąjungai minčių visada buvo ir bus-Stai kaip n okyklos gincyj’asi už ir prieš S-ga: 
UŽ, NES: l.Liokykla, Įstojusi i S-ga noriu, prieina prie or-josyits bvaujoncics’ .merik 
kos studentija tautine prasme,turinčios ar galinčios turėti Įtakos, i mokymo krypti. . 
2„Valstybes ar apygardos plotmėje stud.s-ga yra mintims bei sumcnyn/ims pasikeisti 
priemonė. Sis. pasikeitimas utkiekamas per suvažiavimus5spausdinta įiedziaga ir kt^ 
3»-Programos atžvilgiu Amerikos StudoS-ga veikia keliose sritysesstudentams nuolaidu 
išrūpinimo darbe, be to-,ruošia dailės :arod- s,leidžia tarpmokyklinius leidinius - 
žinynus, turi filmų-biurą,leidžia literatūros žurnalą ESSAI, vykdo užsienio studentu 
ar DP pasikeitimų, išlaiko Amerikos studentų s-gos kelionių biurą,otan

ARIES, NES : didelės išlaidos ir,esą galina ginčytis, ar. j -s pateisina kai 
kuriu problemų sprendimą. Be to abejojama cr Sąjunga,susidedanti is nuolat besikei
čiančiu narių, sugebės ilgesni laika išsilaikyti.He"augelis studentų pajėgtų palaikyti 
glaudu ryši ilginu kaip metus laiko.Studentų klubai taip pat pastaruoju lėtu reiškia 
nepasitenkinimą dėl kai kurių juos varžančių nuostatų.

Kaip matyt i, amerikiečiai studentai vis dar .abejodami svarsto M klausimus?. kurie mums 
Europoje rodėsi savaime aiškus ir nereikalingi diskusijų.,Tačiau mer^studentų 3-ga 
palengva randa vis naujų pritarėju ir«reikia tikėtisepajčgs r pimti .daugumų, •.merikos 
aukštųjų mokyklų.
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- Adelaideje austraij j oje, vyresnių kursu studentai medikai australai 
nesenai "krikstyjo” faksuse Tų "krikštynų” metu vienas aštuonioliknetisfuksasne
žiūrint jo gynimosi ir itiki.nojimr ukad jis nerrkąs plaukti;pasigėrusių vyresniųjų 
studentų buvo įmestas i upę ir prigėrė»Penki ‘'krikštytojai’5 atssddc. kaltinamųjų suo
le-Jiems gresia bausmė už žmogžudystę.

New South/Jalas veisti jojeoAustralijoje, vieno gyventojo galvai per metus iš
leidžiama švietimo reikalams ( pr«, v i dūrinėms, aulus u<-sioms, specialioms mokykloms bei 
bibliotekoms) 6 svarai ir 10 šilingu. Gi ten pat arkliu lenktynių reikalams vieni 
gyventojo galvai išeina 33 svarai 1/ šilingu ir 6 penai-0 kiek dar išleidžiama šunų 
lenktynių reikalams? Per metus visojo Australijoje arkliu rungtynių lažyboms išlei
džiama net 300.000.000 svaru.

- Sydney Universitetas Australijoje gana žymiai remiasi visuomenes parama.
Bent taip buvo iki šiol*Pernai metais gi is visuomenes aukų tesusilaukta vos lį.0,000 
svarujvietoj buvusių 500.000. Universiteto prorektorius pare iš ke^ kad jis numato ape
liuoti į londoniškius,kad jie paremtų Sydne j aus universitetų.Priešingu atveju dauge
liui studentų teksią nutraukti studijas.

V

IS LIETUVIU STUDENTU, GYVENIMO

- Apytikriais duomeainį?.šiuo metu Vokietijoje studijuoja 50 lietuvių studentų, 
JAV-bėse apie 1/0, Kanadoje 20 ir apie 50 kituose kraštuose, t igi is viso apie 270. 
Pridėjus kelius šimtus vakarais studijuojančių Įvairiose aukštojo mokslo institucijo
se, šis skaičius gal padvigubės,bet jis toli gražu nepasieks buvusio liet.studentu 
skaičiaus Vokietijoje - 1-900.

Is seniau žinomi šie lietuviškos dvasios studentu sambūriai JAV-bėse: New 
Yorke - alumnu klubas ir Chicagoje - universitet klubas^ Šie klubai suorganizuoti 
daugiausia čia gimusiu lietuvių,telkia studijuojančius,kada nors studijavusius ir bai
gusius. Susirinkimuose jie kalba dažniausia angįiškai-Klubu veikla ribojasi vietinių 
draugišku ryšiu palaikymu. Tačiau ir jie,musu daviniais,neapjungia toli gražu nė pū
dės studijuojančio lietuviško jaunimo-

- Čikagos lietuviai studentai dirba. Jauna,bet gausi Čikagos lietuvių studen
tų draugija skaičiuoja, jau apie lį.0 narių.į ši skaičių Įeina diena, ir naktį studijuojan 
tieji,tačiau nariais tepriimami tik siekiantieji akademinio laipsnio kurioje nors y 
aukštojoje mokykloje. Apytikriai skaičiuojama, kad šis skaičius sudaro apie du treč
dalius visų Čikagos mieste ir jo apylinksėse studijuojančiu.

Lietuvių studentų Draugija Čikagoje,berods, yra pirmoj i,spėjusi formaliai susi
organizuoti kovo 25 diena,1951 mt.Tuo metu išrinktoji valdyba paruošė' dr-jos įstatus, 
kurie buvo priimti, užmezgė ryšį su panašaus tikslo profesinėmis^ organizacijomis,su
ruošė vienų studentų pos vakarą,davusi numatytam tikslui šiokias tokias pajamas

V.20 d., treciajame is eilės visuotiname susirinkime, laikinoji dr-jos valdyba 
užleido *”Tetą naujai išrinktai pastoviai valdybai„kuries kadencija vieneri metai. 
Valdybos sąstatas: Liūtas Grinius,Veleckis,Gates, Nemaraus kai t ė, Ei akus.Revizijos 
komisija:Vedeckas,GulbinsknitėPVariakojyto.Pabrežtinackad studentų dideleį dalų suda
ro musų broliai sesės skautai bei akademikai. Antau,valdybeje 1 akademikas, 2 skautai, 
revizijos komisijoje”1. Praporcingai tačiau skautai saves valdomuose, organuose nere
prezentuoja. Ateityje reikėtų ir čia parodyti daugiau aktyvumo.

C • L. S. Draugija artimiausiu laiku numato suruošti bent dvieju dienų išlylų 
kurios tikslas - susipažinti su Čikagos apylinkėmis. Iškylos metu lietuviai studen- 
tai-ės turėtu progos arčiau pažinti vienas kita,pasikeistu mint imis,pastudijuotų or
ganizacines ir ideoligines temas,o taip pat pasilsėtu po tik ko, pasibaigusiu ęemestro.

Be to., lietuviai studentai yra rimtai pasiryžę mėginti suorganizuoti Čikagos 
lietuviams studentams remti f nda.Kiek sis užsimojimas pavyks pravesti praktikoje, 
priklausys nuo pritarimo kitu kultūrinių organizacijų, jų duosnumo ir skaičiaus.

- Lietuviai studentai skautai, studijuojantieji Įvairiuose pasaulio universi
tetuose, prašomi suteikti MV redakcijai žinių apie savo studijas. lietuvių studentų 
gyvo ima ir pan. sąlygas .Laukiame zinuciu is J V,Kanados A’usju'alijos,Vvrki®tijos. 
Italijos, Belgijos ir kitų universiteta.kur tiktai yra musų tautiečių.

19



~ "N A U J t L r I D I N I A I

SKAUTU AIDAS. L’ūsų redakcija^ pasiek© paskutinis šio laikraščio numeris-5-as, 
išleistas uz 19J1 m.gegužės mėnesi. Dz i augiame s, kad šiais metais Sk.-aidas yra tvir
tose rankose ir labai punktualiai lanko seses ir orelius. Leidinys gražiai ilius- 
truotaį surinkta daug medžiagos, kuri labai tinka jaunesnio amžiaus skautams* 
Tuųbūdu Sk.^idas užpildo bent dalinai tą didžiule spaudos spragą, kurią kasdien 
jaučia mūsų jaunimas* Redaguoja Stp.Kairys - /’ič Lansdowne Ave,T-iront. .Ontari ,Ca
nada. Administracijos adresas: P..i.Pundzovicius, Box 1^03,Stoti-.n 0., ioront ?, Cnt., 
Canada. Prenumeratos kaina metams 2 dol.,pusmečiui - 1 dol. Būtų gerai,kad neliktų 
skautu vadovo ir akademiko skauto-ės,kurie neparemtų, šio leidinio, užsisakydami 
sau ar padovanodami mūsų skautukams.

VAIZDAI. Paveiksluotas žurnalas mūsų jaunuomenei. Nr.l, 19J1 nt^geguzės mėn. 
Leidžia IIlinojaus Lietuviu Tremtiniu Bendruomenės Mokytojų sekcija< Red-ir adm® 
adresas: l-r .Juozas IreIvanas,16 CG So 2;8th Court, Cicero JO, IL1.9USA,

Mūsų jaunimas,patekės L svetimus kraštus ir negaudamas pakankamai lietuviškų 
leidiniu, tuojau griebiasi svetimųjų, kurie,^visi būdami aukštos kokybės#žaloja 
jo vaizduotę,o ypatingai atšaldo nuo savojo krašto reikalų. Naujas VAIZDU žurnalas 
yra pirmutinis lietuvių kalba paveiksluotos knygos bandymas. Jo tikslas - sukelti 
mūsų jaunujų tarpe gimtojo krašto meilę ir parodyti mūsų Tėvynės buvusia didybę. 
Pirmame numeryje dail.Vladas Vijeikis spalvotais paveiksliukais pavaizduoja Dariaus 
ir Girėno žygi, toliau tas pats ir kiti dailininkai patieks "Broliuką ir sesutę“, 
"Gedimino sapną“, eilę temų iš Lietuves isterijos, tautosakos ir literatūros-, 
Šij taip gražų leidėju žygi,mums,skautu vadovams9 ju, lietuyislcojo darbo talkinin
kams, reikia tik sveikinti ir juo pasidžiaugti. Bet to maža: turime dėti visas pas
tangas,kad VAIZDAI gautų ir finansinės paramos,be kurios jie turės sustoti-VAIZDUS 
turi skaityti visas musų jaunimas.kad jis pasijustų nesąs mažavertės tautos 
narys,atvirkščiai, kad matytų mūsų tautos didybę,garbę ir pranšumą pries kitas tau
tas.

AMERICAN LITHUANIAN PHILATELIC SPEC ILL 1ST.Published now-and-then by the Lithu- 
anistic Museum.Adress: Dr ,A,M.Rackus. R/R 2,Oak Lawn,IllinoisPU-S.^.April,19J1» 
26 pusi. * 4 pusi. virš. Iliustruotas spalvotomis ii iustrac i jomis .Nur kaina 2,J 
dol. Tai žinomo mūsų muziejininko ir lietuvišku senienų rinkėjo, asmeninio Litua
nistikos muziejaus savininko dr.A.Rackąus leidinys. Ypač naudingas filatelistams, 
renkantiems lietviskus pašto ženklus. Čiaffbe kitų svarbių šiuo reikalu informacijų, 
paduotas lesamus sąrasas it nacių suvokietintų lietuviškų vietovardžiu. Patiekta 
daug svarbiu datų ir faktų is nacių okupacijos Lietuvoje laikų. Reikia pasidžiaug
ei,kad sis senas Amerikos lietuvių veikėjas taip kruopščiai surinko medžiagų, arčiau 
Čikagos gyvenantieji skautai-es neturėtų pamiršti aplankyti gausų lituanistiniais 
eksponatais Dr.Račkaus muziejų.

įsais geru lietuvišku, knygų

VENTOS leidyklos savininkas p«Jonas Rimeikis is Vokietijos mūsų redakcijai 
atsiuntė paskutini savo leidyklos didžiuli ir 1 ubai vertingą laidini, - Antano Ma
ceinos, žinomo mūsų filosofo ir mintytojo, JOBO DIA'-MA, kur • sprendžiama pikto 
problema. Tane pačiame laiške mums raso:"Iki birželio pabaigos išleisiu net b nau
jas knygas.Šiomis dienomis pasirodys Dr. Gaidamavičiaus “išblokštasis Žmogus”, 280 
pusi., Gražinos Tulauskaitės "Po svetimu dangum", eilėraščiai, 64 pusi. į visa, s korek
tūras perskaičiau ir netrukus laužysiu Barono novelių "Žvaigždės ir vėjai“, be to, 
V.Joniko savotiška poemą "Sielvarto giesmė“. Jau surinkome .^Vaičiulaičio "Valenti
na“, antra gerokai taisyta ir papildyta,laidą. Kartu su LTB planuojame leisti lietu
viškas knygas Vokietijoje.Darbą dirbsime bendromis jėgomis. Jeigu išeis, leisime 
lietuvių klasiku raštus. Pirmaisiais išeitu Lazdynų Pelėdos Rinktiniai rastai ir 
"Klaida". Vėliau dar pasirodys ir daugiau lietuviškų knygų’.

Skautų-ciu vadove, parūpink savo berniukams ir mergaitėms lietuviškų knygų 
ir laikraščiu, kad juos skaitydamas nenutoltų nuo savo gimtojo krašto ir kad su
prastų bei Įvertintų didingą. Lietuvos prue.it j.Miksiu tautos ateitis Tavo rankose.
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- P.L.S.S-^oa statuto keltino reikalu, kaip musu redakcija patyrė, Pir.iija jau 
yra gavusi nemaža įvairiu pasiūlymų,pataisų ir kitokios šiuo reikalu medziagosols 
viso* susidomėjimas nemažas. Medžiaga teberenkama.

- Tarptautinės stovyklos Austrijoje (jamboree) reikalai, kas liečia lietuvių 
skautų dalyvavimą, krypsta 1 gerąją pušų. Kaip informuoja "Krivūlė".Tarptautinio 
Skautu Biuro Direktorius pulk, J.S„Wilson’ as balandžio 30 d»pranešė Vyr > s kaut.tn in
kai dr.Čepui,kad tremtiniams skautams yra nustatytas 75 dalyviu, kontingentas Tai
gi ir musų tautiečiams vykti klinčių nebeliko* Reikia pasilžiaugti-jkad. šis taip svar
bus klausimas, mūsų skautiškosios vadovybės triūso ir didelio rūpesčio dėka, 
išsisprendžia palankiai. Reikia tad suburti visas jėgas* paremti šią akciją darbu
ir piniginėmis aukomis, kad tokiu būdu būtu, suteikta pilnutinė galimybė mūsų Vokie
tijoje gyvenantiems broliams reprezentuoti lietuvių skautus* Aukas per savo skautiš
kas vienetus ar betarpiai siųsti Brolijos Vadijai*

- Nauji Skautininkai. PLS3 Tarybos Pirmi j a pakele' i skautiško vyresniškumo laips- 
niu§ šiuos sk, . Į vyresniojo skautininko: Borisą, Dainuii.; Romualdą Spali ir Vla
dą Šarūną, Į skautininko laipsni pakelti šie paskautininkai: Pranas Enskaitis,Vy
tautas Neverauskas, Zigmas Paulionis,Kun.Jonas VaišnysP Kazys Vaitkevičius* 1 paskau- 
tininkio laipsni pakelti: Karolis Bertulis, Edvardas Paša it is* Antanas Pauzuolts-Petras 
Pilte-Pilkalnis, Valeri jus Pundzius,Eugenijus VilkasoStasys Nag.in.ion3 s.: Vytautas Var
va inis,Alfonsas Valatteitis, Vytautas Volertas.Į skautininko laipsni d?ir pakeliąs
- psktn.Brncnas Stundžia.

- Skautišku vienetų registraciją paskelbė Vyriausias skautininkas* Visi vienetai
turi iš naujo registruotis, kad būtų galima tarptautinei stovyklai patiekti švie
žesnius ir pilnesnius davinius,Smulkesnės informacijos paskelbtos "Krivūles" Nr* 
1951.V.15 d. .

- Lietuviai skautai Anglijoje nevyksiu i Tarptautine skautu stovyklą Austrijo
je, nors Anglijos skautu Sąjunga buvo sutikusi iš savo kontigento užleisti lietu
viams net vienos, skilties vietą., Kaip pranešama,geležinės uždangos artumas ir lesų 
stote buvusi pagrindinė kliūtis, kodėl tėvai nenoreje sutikti leisti savo vaikus 
važiuoti šion stcvyklon.

- Anglijoje šiuo metu, kaip informuoja mūsų korespondentas, siaučia didžiule 
emigracinė karštligė. Beveik trnsi lietuviai, daugiausia viengungiai, pasiryžę iš
važiuoti Kanadon. Važiuoja ir daugybė skautų* Taigi labai galimas dalykas „.kad del 
šios priežasties čia sumažės ir skautiškoji veikla. Prieauglio jau kaip iv nėra.*

- Liepos 1 dieną LSB vadeiva Anglijoje sktn.IKVnitkevičius šaukia vadovų suva
žiavimą,kuris aptars visus Anglijos lietuvių skautų organizacinius klausimus-.. 
Lietuviai skautai irusiais metais numato suruošti skautų stovyklą, j i Įvyks liepos 
pabaigoje ar rugpiūcio pradžioje.Pereitais, metais tokiai stovyklai suruošti buvo 
daug kliūčių ir vargo*Visai kitaip einasi šiais metais^Tarptautinis Skautų Bturas 
jau pats savo iniciatyva teiravosi, ar lietuviai ruošia stovykla ir jau iš anksto pa
sisiūlė aplankyti stovyklaujančius skautus. Gi pereitais metais mūsų brolius? norin
čius stovyklauti, gerokai egzaminavo"**. 0

- vytiežiai* gyvena J.A.V-bese paskirai ir nepriklausą jokiam skyriui, Korpf*a- 
cijos valdybos patvarkymu, nesenai sujungti į vieną korespondenčiųi skyrių-, kurio 
pirmininku paskirtas ligšiolinis korporacijos Įgaliotinis JAV-bėse Fil- Vyr skcn. 
Vacys Augulis. Naujasidkorespondeneinis skyrius turi apie 30 nariu- Jo būstines ad
resas: V,Augulis, 95 Lafayette Ave, Paterson. USA. Visi vy t iečiai., kuriu >s 
liečia šis skelbi mas, prašoma palaikyti su savo pirmininku glaudžius ryšius.

~ F4_l Lu t er i s Pe -*t a~ is kas * i nž in ier lūs ? gyvena Čikagoje ir dirba savo spec ialybeje. 
Nors ir labai apkrautas darbu, neužmiršta "VYČio" Korporacijos ir lanko sue figas ^Pa
skutinėje Čikagos skyriaus sueigoje ligonių šalpos reikalams paaukojo 20 dolerių,tru
puti anksčiau Čikagos skyriaus reikalams 10 doler5ų.Pareigingam vytieciui broliškus 
ačiū*
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- VLIKo Informacijos Tarnybos viršininkas p.Siluvis,"Vyčio" Korp .Valdybos pa
prašytas, maloniai atsiuntė didesnį kieki, informacinės literatūros apie Lietuvą 
svetimomis kalbomiSnSią literatūrą vytiečiai studentai pasistengs paskleisti užjū
rio student i^os 3 r* j ^irof^e s n os

- J^L’Jl^ddąnaSy''Vyčio11 korptdvasios vadovas, tebegyvena Belgijoje.Po sunkios 
ligos jau pasveiko, studijuojamo paskutiniu getu netgi redaguoja vienintelį Belgi
jos lietuviu informacini laikraštį "Gimtąją Sali” .Leidinys įvairus, įdomus,daro labai 
gerą Įspūdį.

- Sievelando lietuviai skautei-ės Motinos Dienosproga atspausdino gražiai
meniškai paruoštus sveikinimus,kurie buvo išsiuntinėti skautų-c ią mamytėms ir kitoms 
lietuvėms Motinoms. .

- Jau keturi vytiečiai - JAV armijos kariai, su senj.Jazbučiu priešakyje, ap
leido JAV-bes ir išplaukė į Europa,.iš ten jie žadėjo ir toliau palaikyti su mumis 
broliškus ryšius., Dar nepatikrintais daviniais, vienas vytietis išvyko į Korėja. .

- Fil .sktn-Vyt.Stasiškis,"Vycio” korp.valdybos vice pirmininkas ir įgaliotinis 
Autralijoje, buvo susirgęs ir ligoninėje operuotas.Paskutinėmis žiniomis9 sveiksta ir 
ruošiasi toliau dirbti mūsų or-jos labui. Laukiame jo įdomiu rasiniu ir M. VYČIUI*

- F j 1.Antane s Mist e i kis šiuo metu gyvena Brooklyne, JAV-bėse. Šią metu 
pradžioje jam buvo suteiktas sociologijos magistro laipsnis. Nesenai jis mums parašė 
Įdomu laišką, žadėdamas ateityje bendradarbiauti "Mūsų VYtyje’4

- Čikagos ASS skyrius V. 19 Tremtiniu Namu salėje suruošė nuotaikingą aka
demišką pavasario pobūvi, išpildyta. įdomi programa ir smagiai pasilinksminta. Vis as 
skyriaus nariu kolektyvas.tiek seses tiek broliai, buvo smarkiai įsitraukę į ruosos 
darbus. Pobūvis buvo neblogai organizuotas ir davė- pelno.

- MTisą mielus sk'dininkus, kurie dar iki šiol neatsiskaitė ar nepilnai atsis- 
kaitė už "Vytį”, "Misą Vytį" ar kitus skautiškus leidinius^ prašome tai atlikti ar
timiausiu laiku. Gyvenantieji JAV-bėse pinigus siunčia Eug.Vilkui, gi esantieji ki
tuose kraštuose - sumoka vietos valiuta, musu igaiiotiniarns,

- 1SB Skautininku žiniai: Visu lapienių Brolijos skautininkai, kurie neturi 
ryšio su vienetais, prašomi registracijos reikalams atsiusti savo adresus L.S.B.Vadi- -

j on, - 346 Dorchester str., So Boston, Mass.,USA. (pas) T.Naginionis, Skautininku* 
skyriaus vedėjas. w . .. v

- Serj.Eugenijus Bubelis,"VycioH Korp.Įgaliotinis Vokietijoje, išvažiuoja
i Kanadą. v

- Sen j oVyt.Ski.bn i aus kas,viena s žyniaus iu lietuvių šachmatininku, "Vyčio”
korporacijos steigėjas ir ilgametis jos darbuotojas Lietuvoje, atvyksta is Vokie
tijos i JAV-bėSo Apsistos Baltimorės mieste. t w

- Eilė sesių pakelta Į skautininkių laipsnius.I skautininkas:Irena Kemezyte 
(Kanadoje), A. Kalvaitytė (Čikagoje)*Al,Labuckaitė (Brocktone),B.Čaplikaite (Baltimo
re je)k B.Lesevičiūtė /Čikagoje). J pnskautininkos laipsnį pakeltos: Ema Pilmonaite 
ir LLBore ika ite .(ab i C ikago j e) o

- Dėl nr. IV numeryje t lipusios korespondencijos apie Illinoiso universite
te surengtą lietuvių dieną, Ureanos skyriaus vadovybe mus informuoja,kad ji nevisai 
tiksli. Illinois (ne Urbanos) Universitete studijuoja apie 30 tautų studentą iš^visą 
pasaulio šalių-Kiekviena tautybių grupe metų bėgyje stengiasi surengti savo krašto 
reprezentacinį vakarą.Pirmas šio u-to istorijoje lietuviškas studentą vakaras^buvo 
surengtas š.n.'vasario 25 d. Kcrp^"Vytis” Urbanos skyriaus,talkininkaujant "Vyčio” 
Čikagos skyriui ir p.Rnlienes tautinių šokią grupei. w

- P. Juryėlą. Lie t. skautą įkūrė j as, Amerikos lietuvių legiono išrinktas
šio legiono vadu*P.Jurgele yra,kaip žinome,Lietuvos kariuomenės kapitonas.

- "Vyčio1* Korp. Pirmininkas PLSS Tarybos Pirmi jos nutarimu apdovanotas
Skautu S-gos Gedimino Vilko ordinu-, „

~ Dlžll^oįzo. gimnazijos lietuviai skautai pagyvino savo veiklą,Ruošiama 
paruošiamoji stovykla*Jos tikslas - pasiruošti tarptautinei stovyklai Austrijoje* 
I tuntą įstojo didesnis skaičius jaunuoliu,kurie dar nebuvo skautai*

~ Kitas MV numeris išeis apie liepos mėnesio. vidurį.Miolus bendradarbius 
prašome paremti ir tolinu mus rašiniois,uz ką Įs anksta dėkojame.
ŠIO NUMERIO KAINA 1 30 centąa_
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SKALVIU SESERIJOS VAD ETOJE

Rlnk._mlne 13: mis i ja buvo išsiuntusi 83 rinkimines anketas skauciu vienetams ir 
skautininkem^. Atgal gauta 18 anketos.. Renkant vyriausią skautininką daugiausia bal- 

’ ąiy' gave' vyr . s ktn ■> Emilija -Put vv tė o kur i ir išrinkta vyriausia skautininke©Prieš balsu 
skabia viny, buvo gauti vyr«sktn.D©Kesiūnaites ir sktn ©M. Budrienės rastai, kuriais jos 
atsiėmė savo kandidatūras. Taigi tuo bildu, atpuolė ju kandidatūros ir i vyreskautinin
kas pavaduoto j as, Vyr, skinta vaduot o ja išrinkta sktn,E?,ena Striklenė

' Nauja Vyr. Skautininke musu skautiškai šeimai gerai* ginama kaip uoli Seserijos 
darbuotoja ir Studenčių Skaugiu Draugovės veikė'"- - Išrinkimo proga sveikiname ir lin
kime sėkmingai vadovauti LSSeserijel© - 5/ '

Seserijos Garbės Gynėja išrinkta vyrosktn^avera. Žilinskiene. f Tarybą išrink
tos šios sesės : sktnoA©Kalvaitytė, vyrc,sktn»M®Zilinsk5.enet VoS.OcZailskienė ir sktn. 
MaBarniškait ^Kandidatėmis i Tarybą.liko; sktn.Kbdaitieneesktn0St?RadzeviČiūte,sktn. 
VsBarmienė ir sktn.N.Grigalųniene. »• f

- PLSS Seserijos rajonu vadeivęmįs Pirmi jos Tarybos patvirtintos: sktn.Terese 
Reizgienė -Austrailj©rajono, sktu. Oną Gailiūnaitė - Anglijos rajono, skim. Irena

- Kemežytė - Kanados r.^pstkn.GeDirŽiene - Venecuelos rajono,Janona Laucevičiūte - 
’■Brazilijos rajono©' -

LcSoBr^li.-fo-g Vadija šiuo motu sudaro : vyr.sktn.dr/Vcdepas - vyriausias skau
tininkas «psktn  ̂Liudas Kbne.ius - reikalu vedėjas£sktn.VI«PeBukauskas - jūros skautu 

"sk^vedė jas,sktncV,Tarnui aitis - oro sk.skyr3 vedė jas, psktn^Pakalniskis - vyįiu sk. 
vedėjas-v ©s ©Lydi ja Čepiene.-- j au^sk; skyriaus. vedę ją»^yr •sktH©V,. Augulis - stud-, s k, 
skyriaus Vedėjas ? Dr ©BrunonasKalvaritisr- rėmėją ir ūkio dalies vedėjas, psktn©Ta- 
das Nąginionis - skautininku skyriaus vedė jas $ s ktn e Gerardas Jučke'nas - spaudos dalies 
vedėjas, vyreSktncSiepas Kairys - "Sk^Ąido® redaktorius ir vyr? skiltu, Petras Pundze
vičius - "Sk«Aido" Administratorius* ■ :.V\ ' ,

- Biūleten-is_ vėl pradėjo eiti. Naujas - Ą1 Nr0isdjo l?51oVr27 d.Gikagoje, 
vyr,sktn<-Pa7.čiauskc redaguojamas. Redakcijos adresas : 1314 So A3ta Court?CICERO 
50,ILL,- Visi skautu vadovai turėtų šiuo .leidiniu’susidomėti ir jį užsisakyti.

• P^LoSkąutiąko ugdymo fondo istata1 Pjrxsijosnriimti ir perduoti Tarybai balsuo- 
ti.

- nVyėibn Kdrpokorespondencinls skyrius Vokietijoje leidžia savo biuletenį,kur is 
nėra vies.as ir siuntinėjamas tik skyriaus nariams c Spausdinama 3 rotatorium.

- Vytlėtis nskfauElBėkšta jau antri motai misijonieriauja Brazilijos džunglese
tarp -indėnu., '. . . ■ . • ' *

-*Vvtietis. Gediminas Bateika baigė Aukotąją Technikos mokykla "Eriderlciana” • 
Karlsrv-heje0Vokįeti'jojs.Atlikęs dįplomi:darba fi15000 kVA hidroelektrines jėgai
nės išplanavimas!1 g isigyjo diplomuoto inžinieriaus Vardą? "Vyčio'’ korporacija Brolį 
Gediminą pakelė i "filisterius.ir linki sekmosi

- Gauta zfnijį* fcvd kc-leiao vyfieėiu, - US kariu, jau ivlipo viename Europos 
uosto. Ne tiktai vytleciai,-bet ir-ju sunūs-tarnauja JAV kariuomenejesse dajp musu 
Garbes ndrio P3Jurgelc-s sarus .Vytautas Jurgela istojo savanoriu i US aviacija ir jau 
trecią diena paskirtas būrin inkų - vadovauja 40 čiai kareiviu? Ir kito Garbes nario- 
VoKamantausko sūnus išvyko i kariuomenę,palikdamas sunkiai sergantį tėvą.

Lkademmiame gyvšnimsr paskutiniu laiku eme daugiau reikštis ASS nariai.
Nesenai paskelbėme zin:la.3lmd Čikagos lietuviu akademiniam susivienijimui vadovauja 

sen j. Liūtas- Grinius. Dabar iš Toronto mums pranešė, kad Toronto ASS skriaus valdy
bos narys Jazbutis yra išrinktas. Lietuviu Studentų, atstovybėspirmlniakue.Bravo,

- VENTOS lelcykia specialiu rastu padėkojo "Vyčio” korporacijai už GENOCIDE 
knygos platinimąeDaugiausia egz« - apie 500-išplatino Toronto skyrius,kur dauglau-
s ia pas idazbeuo. ocn j.t- Vyt, Kvedaras, sen j ?V1 a Šarūnas e sėn j cEv«,FederaviK ius ? f ii Gr5^ai-
tis,senjo71Glforkūhašę!^?uelis9.Paulicnis,Krašauskns ir kt,

- Dai į.maloniai talkininkavo musų redakcijai -padeda
mas iliustruoti..iį* ,|į numerį. .Mielam talkininkui nuoširdžiai dėkojame.
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Pasaulio Lietuviu Skautų Sąjungos vadų,vadovių ir akademikų skautų-čių laikraštis
Nr. 3-4 (31-32) 4 Čikaga 1951 m.geguzė-birželis

REDAKCIJA: Redaktorius Bronius Kviklys, 7320 So Tolman Ave,Chicago 29,ILL, U.S.A* 
Redaktoriaus pavaduotojas Bronius Juodelis. Skaučių skyriaus vedėja - Ema Pilno sai
te - 1320 S.Cicero Avo, Cicero 50? 1LL-, USA Meninės dalies vedėjas L.Klimas.Redakci
ja rankraščius tvarko savo nuožiūra.Autorių teisės gerbiamos. Straipsniai su auto
rių pavardėmis ar inicialais nevisada reiškia skautiškosios vadovybės ar leidėjų 

tF

nuomonę.
AH/UNISTRt’iCUA. Leidžia Akademinis Skautų Sajudis. Administratorius Eug.Vilkas,11600 
S.Lafayette Ave,Chicago 28, ILL.,USA. Ekepeditorius R.Mieželis. PRENULERATOS KAINA • 
Metams 2 dol., pusmečiui - 1,20 dol. LAIKRAŠČIO ATSTOVAI KITUOSE KRAŠTUOSE ;
AUSTRALIJOJE : Vyt .Stasiškis,E.C.Scheyville,Via Windsor,N.S.; BELGIJOJE - Rev. Jo
nas Dėdinas, 23 rue Fred.Lints,Louvain,Belgiąue; ITALIJOJE - jJ..Nekrašas, Via Corsi
ca 1, Roma; D. BRITAN U OJE - K. Vaitkevičius, 55 Byron street, Derby, England; KANADOJE 
- Vyt.Kvedaras, 20 Leopold str., Toronto, Ont. ;Venecuelo jo - Aurelija Zalnieriūnaitė, 
Calle IO? (Av.Navas Spinola) No 101-29, Valencia - Edo Carabobo - Venezuela.
VOKIETIJOJE - John E.Gilun, (22a) Post Drevenack/Wesel,Damm,IL.No 11, Germany.

- Sesė Hari.i a Milvydieno, A. A. "Vyčio" Korp.vado našlė, iki šiam laikui gydėsi 
vienojo Vokietijos sanatorijoje. Didelėje nelaimėje jų netikėtai ištiko didelis 
džiaugsmas. Mat Šveicarija sutiko Įsileisti Į savo kraštų 50 Įvairių DP ligonių-džio- 
vininkų. Netgi be jokių asmeniškų pastangų Sesei pavyko pakliūti Į ši ligonių skaičių. 
Šiomis dienomis ji išvyksta i Šveicariją, kur ji bus gydoma ir išlaikoma neribotų lai
kų.Šia proga ji atsiuntė musų redakcijai malonų laišką,kuriame nuoširdžiai dėkoja 
visiems jai padėjusioms broliams ir sesems,A.S.S. nariams. Toliau ji rašo:"Labai dėko
ju uz "Musu Vyti" ir "Vytį",kurie mano, ištikimai lanko visa ligos laika. Ypač džiau
giuosi matydama,kaip laikraštis auga ir tobulėja".

- Tremtiniu spauda ir šiaip jau viso p saulių lietufių laikraščiai darosi ir 
skautiškaisiais reikalais.Didžiausias lietuvių dienraštis "Draugas" ir šiais metais 
turi specialų skautų skyrių,kuri gražiai veda sktn.Rudys.Kita s Čikagos lietuvių laik
raštis "Naujienos" Įvairiomis progomis patiekia rašinių ir žinučių is skautų gyveni
mo. Daug skautiškų informacijų randame "Darbininke","Dirvoje", "Vienybėje" ir kituose 
Amer.lietuvių laikraščiuose. Mus pasiekė Argentinos lietuvių laikraštis "Laikas",ku
riame yra specialus skautų skyrius.Toki pat skyrių turi ir "Australijos Lietuvis". 
Britanijos lietuvių skautų gyvenimas gražiai atsispindi "Britanijos Lie tuvyje! Vis i 
šie ir kiti laikraščiai žinias iš skautu gyvenimo rašo objektyviai ir neteko matįrti, 
kad pultų skautus.Nemažiau skautams palankus Kanados "Nepriklausoma Lietuva" ir "Ži
buriai" .atrodo, kad mūsų skautų or-ja susilaukė tinkamo lietospaudos pripažinimo.Tai
gi belieka dirbti ir neapvilti mūsų geradarių.

Žurnalistas Jonas Vaidolys, buv. Studentų Skautų Dr-ves narys Vytauto Didžiojo 
Universitete, mums atsiuntė gružų laiško, kuriame ragina būti vienais lietuviškos į 
seimos nariais ir lietuvybės ramsčiais, nes tik tada busią galimaįšlaikyti lietuvybę. 
Mielas žurnalistas (vienas augsburgiskių "Žiburiu" steigėjų), ir dabar labai domisi * 
skautiškuoju gyvenimu, prašydamas siuntinėti jam M7. *

VYČIO Korporacijos korespondencinis skyrius J.A.Valstybese nesenai per Fil. , 
Ve .Auguli gražiai parėmė mūsų la ikras t i, atsiųs damas 5^ dol.piniginę auka.Pinigai su- 
rinkti iš nario mokesčio ir kitų šaltinių,

KITAS MŪSŲ VYČIO NUMERIS išeis greičiausia š.m.liepos mėnesio pradžioj e .Mielus 
bendradarbius prašome paremti mus savo rašiniais.

PRENLEIErulTORIUS, pakeitusius savo adresu,prašome tuojau apie tai pranešti "Misų 
Vyčio" administracija i, kad laikraštis būtų ir toliau, tvarkingai siuntine j amas ♦
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