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P.L.S.S. VADŲ, VADOVIŲ IR AKADEMIKŲ SKAUTŲ-ČIŲ LAIKRAŠTIS

Nr. 10 (38) ČIKAGA 1951 M. GRUODIS

J. Auguštai ty tė-Vaičiūnienė
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Brendu per sniegą iki kelių 
Į skambančius Kalėdinius kraštus, 
Kame iš eglių kvepiančių šakelių 
Paklotas patalas šiurkštus,
Kame ganyklos Dievo verksmą girdi, 
Šaltiniai atveria įšąlusiąj^ Širdį.

Smagu, nors šaltis baigia spausti ranką,
Kad ta stirnaitė bėga šalimais,
Kad rogės, šios vienintelės, be garso slenka, 
Betraukiamos vidurnakčių žirgais širmais, - 
Rūta po balta lokena nebesušalo
Ir pasakoja amžinas dienas ant Kūčių stalo.

Toli paliko miesto vartai,
Užnuodyti vandentiekiai ir šuliniai,
Ir žvakės uždegiotos mirštančiaj ai kartai 
Ir žodžiai mylini palaidoti soniai ... 
Kur pavagia jausmus ir apiplėšia širdį, 
Per gaudesį kur Dievo verksmo nebegirdi

nacionalini
M. Mažvydo
HbUotcka
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Skin.Kun.J.Vaišnora, Roma

Nieko nėra gražesnio už kūdikio šypseną,už jo akių nekaltą žvilgsnį. Kūdikio aki
vaizdoje nurimsta žmonių aistros,pragiedrėja veidai/ netgi žv'rys ir gyvuliai neten
ka savo plėšrumo,kai juos glosto kūdikio rankutė.Kūdikis yra mielas dėl savo pąpras- 
tuno,nemokė jimo veidmainiauti, nežinojimo,kas yra ambicija,nepažinimo,kas yra blogis, 
nevertinimo žemiškų gėrybių. Juk jis lygiai numeta į šalį,pažaidęs,tiek brangius 
perlus,tiek ir žvilgančius popierėlius.0 tačiau tos kūdikiškos savybės yra privalomos 
ir suaugusiems: nJei nepasidarysite kaip kūdikiai,neįeisite į dangaus karalystę'. 
Reikia tad mokytis iš kūdikio,kad būtume tikrais žmonėmis,vertais dangaus karalystės 
kandidatais.

Dėlto ir Dievo Sūnus,ateidamas į šį pasaulį,pasirinko kūdikio formą,kad lengviau 
patrauktų žmonių širdis,kad būtų labiau suprastas.kad taptų tikras žmonių draugas. 
,:Jis atėjo pas savuosius ”, bet įvyko katastrofa:” 0 savieji Jo nepriėmė ”. Bažnyčia, kas
met atnaujindama Kristaus gimimo minėjimą,iš naujo pristato mums Dievo Sūnų kaip kūdi
kį, kad Jį priimtume,pagiltume,Juo pasektume.

Skautams - kūdikiško žaisme ir džiaugsmo organizacijos nariams - Kalėdų naktis 
yra tikrai skautiška šventė.J*žus Kūdikis ir Berniukas,Dievas tapęs Kūdikiu,turi vi - 
sas tas savybes,kurių skautas siekia ir kurios sudr.ro skautybės esmę.Kūdikis Jėzus 
yra skautiškos tobulybės pavyzdys,o kaip žmogus - draugas,kaip Dievas - Mokytojas.

Kada visas krikščioniškas naaaulis nukreipia savo žvilgsnį į Betliejų,kada pasi - 
girsta Kalėdų nakties varpai,kviečiu susirinkti bent dvasioje visus Lietuvos skautus 
į Betliejaus tvartelį,prie ėdžiose gulinčio dieviškojio kūdikio; visus iki vieno,dide
lius ir mažus,vadus ir eilinius iš plačiųjų Austrai!jos,Venecuelos,Brazilijos,Argeirti- 
nos,Kan?dcs,.Amerikos plotų.,Ten mes jau rasime ir kenčiančios tėvynės skautą,atvykusį 
pasiskųsti dieviškajam kūdikiui sunkia savo ir savosios tėvynės dalia.Suklaupkime apie 
prakartėlę,susikaupkime ir išgirsime angelų giesmės garsus : "Garbė Dievui aukštybėse, 
o ant Žemšs ramybe geros valios žmonėms.” Kai angelai gieda,žmogus turi tylėti.Toje 
tyloje tesigirdi tik ‘‘Gloria” garsai ir mūsų širdies, plakimas,reiškiąs mųsų pagarbą 
ir dėkingumą Dievui tapusiam Kūdikiu ir mūsų Broliu.Mes pasižadėjome tarnauti Dievui. 
Mūsų tarnyboje pirmą vietą turi užimti mueų jaunų širdžių dėkingumas.

Mos padėkosimo Jam už žvaigždėtą dangų, kuriamo pasirodė Jo žvaigždė,skelbianti 
Jo gimimą^visam pasauliui.Padėkosime uŽ gražųjį, pasaulį,kurio gelbėti Jis gimė Bet
liejuj c, uz visa,kas mes esamo ir ką turimo,nes visa tai ateina iŠ Jo dieviškos visaga
linčios rankos.Visa^ką mos žinome apie Dievą,apie Jo gerumą,apie mus pačius ir mūsų 
paskirtį šioje žemėje, visa tai mums atnešė šioji nakties Šviesa.Kad yra Dievas,kad 
Jis savo galybe yra sukūręs ir palaiko šį pasaulį,kad Jis myli žmones - visa tai 
žinome is gimusio Jėzaus ir už tai Jam dėkoj ame.Kam mos gyvenome pasaulyj e,kas mūsų 
laukia po mirbieg - visa tai Ž.unome iš Jo.

Mūsų deklngąmr.s yra ne tik už tai,ką mos iŠ gimusio Kristaus išgirdome,bet ir 
uz tai,ką Jis del mūsų yra padaręs; už mus pasiaukojęs,savo pavyzdžiu mus mokęs mylėti 
žmones,kaip_Jo ir mūgų brolius. Kas būtų iš mūsų,t dažnai žemės dulkėmis apneštų, 
jei Dievo Sarus nebūtų gimęs Betliejaus tvartelyje ir s«vo auką nebūtų praskynęs 
mums kelių į laimę, /perkelta į 171 pusi./
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SKAUTIŠKOJI MARTIROLOGIJA

Br. Kviklys,•• J.A.V.

Paskutinis dešimtmetis,taip nelaimingas mūsų tautai, pareikalavo ir iš Lietuvos 
Skautų-Čių Sąjungos narių stambaus įnašo . s nemažo skaičiaus musų sesių, brolių,nukan
kintų, ištremtų, suimtų,kalintų. Trys viena kitą pakeitusios okupacijos,kurių metu 
Lietuvos Skautų Sąjunga nebeturėjo galimybės veikti legaliu būdu,žiauriu būdu retino 
mūsų darniai sukurtas skautiškas gretas, lškylusl°se laisvės kovose ir Lietuvos Skau
tų Sąjunga,kaip ir kitos mūsų jaunimo,visuomeninės organizacijos ir visa tauta,Įdėjo 
savo indėlį Laisvės reikalui. Visos šios aukos iki šiol nebuvo planingiau suregis - 
truotos ir mes šiuo reikalu neturime kiek tikresnių davinių. Šiuo reikalu susirūpi
no Pasaulio Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmij a,pavesdama "Mūsų Vyčio” Redakci
jai šį darbą atlikti.

Šios rūšies <Įarbai betgi neatliekiami raštinėse ar laikraščiuose,kurie tegali bū
ti tik priemonė tikslui siekti. Taigi ir MV redakcija maloniai prašo-Seses ir Brolius 
pagalbos J Talkon-į bendrą-darbą! Tikime,kad mums maloniai talkins netik aktyvūs■skau
tininkai, skautų vadovai,akademikai skautai-ės, bet ir nlačioji visuomenė,ypač buvu
sieji skautai-ės.

Kokių žinių mes norėtumėm gauti ?
1. Apie tuos skautūs-es /pavardė,vardas,skautiškas laipsnis,eitos pareigos LSS- 

goje/,kurie paskutinių trijų okupacijų metu okupantų buvo suimti,kalinti,kankinti 
ar kitu būdu persekiotij

2. Tos pačios žinios apie tuos,kurie buvo okupantų deportuoti į Sibirą,Rusiją 
ar kitas sritis j

Panaši ar kitokia informacinė medžiaga apie skautus,žuvusius kautynėse su 
okupantais; '

4. Apie skautus-es,mirusius okupacijų metu,nurodant jų mirties priežastį;
5. Apie okupantų nukankintus skautus-es,nurodant jų mirties vietą ir kankinimo 

būdą /jei tai žinoma/;
6. Ta pačia proga būtų pravartu surinkti duomenis apie skautus,ypatingesniu

būdu pasitarnavusius Lietuvos laisvės reikalui trijų okupacijų metu,pažymint įvykį, 
vietą; .• • •'

7. Žinios apie visus tremtyje mirusius skautus-es.
Surinkta medžiaga bus tvarkoma,klasifikuojama ir panaudota svarbiems reikalaus. 

Visas žinias siųsti ”Mūsų Vyčio” Redaktoriui, 7^20 So.Talman Ave,Chicago 29,ILL,USA.

Mes esame vargingos žemės vaikai,netekę savo tėvynės, nublokšti nuo žaliųjų 
Nemumo krantų,atsidūrę pasaulio plotuose ir didmiesčių pavojuose. Mūsų pagarba gimu
siai? Kristui turi reikštis mūsų širdies prašymais,Juo pasitikėjimu. Mes tikime tuo, 
ką pranašas Izaijas yra skelbęs apie Kristaus karalystės palaimą,kada vilkas ir avi
nėlis ramiai draugaus,kada kardai bus perdirbti į piautuvus ir ginklai i arklus. 
Mes tikime,kad tik tada ateis toji pranašautoji taika,kada žmonės laisvu noru užsi
dės mielą ir lengvą Kristaus mokslo ir Jo įsakymų jungą,kada visi jausis vieno Tėvo 
vaikai ir savo tarpe broliai. Mes esame brolystės tarp žmonių skelbėjai ir todėl 
prašome,kad toji valanda greičiau ateitų,kada Jo meilė apims žmonių širdis, kada pa
saulyje išnyks smurtas,neapykanta,melas. Tada ir mes galėsimo grįžti į savo tėviškės 
sodybas.

Kristus yra pasakęs i”lš to pažins,kad jūs esate mano mokiniai,jei mylėsite kits 
kitą.” Mes norime įgyvendinti Šį didįjį meilės įsakymą pirmiausia savo organizacijo
je,kad išnyktų iš mūsų tarpo nesantaikos,ambicijos,susiskaldymo,įtarinėjimų dvasia, 
kad mes sudarytume vieną šeimą - Lietuvos skautų šeimą, kad būtume ’’geros valios” 
skautai,kuriems yra pažadėta taika ir ramybė. Mes prašome supratimo pasidaryti kaip 
kūdikiai.Tik tada galėsime įsijungti į angelų chorą ir drauge su Betliejaus piemeni
mis užgiedoti•

”Sveikas,Jėzau gimusis, 
Šventas Dievo Kūdiki*••”
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ŠVENTĖMS IR NAUJIESIEMS METAMS ARTĖJANT
♦ •

* < ■ - • . M'

Įprasta Kaladę švenčių ir Naujųjų Metų laukti,o sulaukus - artimuosius ir pa
žįstamus sveikinti'grasinusiais linkėjimais, Kūčios^Tylioji Naktis ir Bernelių 
Mišios žadina žmonių širdyse ypatingus jausmus,nejučiomis'atitraukia mintis 
nuo kasdienybės smulkmenų ir jas nukelia į laiko ir erdvės ribomis nesaistomą 
sritį.aTuomet žmogaus širdis suskausta ne tuo skausmu,kuris.ją paliečia kasdie
nybės vargą vargstant,arba ji prisipildo džiaugsmu,kokio ji niekad nepatiria 
kasdienybės pasisekimuose. Gal dėlto ši diena taip brangi ir su ilgesiu laukia
ma .
Tos dienos ir mes laukiame. Laukiame,nes mūsų širdys daug daugiau ištroškusios 
Šios nežemiškos malonės,kaip aplinkos žmonių,tarp kurių mes gyvename. Mes lau
kiame,nes mes žinome, kad tą dieną pavergtosios lietuvių tautos vaikų sirdys 
nusilenks į oasaulį atėjusiam Kūdikėliui,prašydamos jžgų ištverti ir išsigel
bėti t Mes tos dienos laukiame,kaip ženklo, kad kartą teisingumas,ramybė ir tai
ka turės susirasti vietos žmonių širdyse ir savitarpiniuose žmonių bei tautų 
santykiuose a •
3u šiais jausmais širdyse praleiskime Kalėdų šventes,o tvirta viltimi ir nesvy
ruojančia valia pradėkime Naujųjų Metų kelią.

Budėkime !. .
r?.-'- Jūsų ' . .

'.'i <

, : Pasaulio Lietuvių Skautų
Sąjungos Tarybos Pirmij a

• ' 'X

- > XX
■■ ■ • - • ■ • - ■■■.-• • ‘

Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikinu seses skautes, 
. '’v ■ brolius skautus, o V ? oat "Mūsų Vyčio" Redakciją bei admi-

K ‘ ‘ ė*-' '

nistraci ją-,
Norėčiau palinkėti,kad Sesėms ir Broliams netruktų •energi-

• ‘ • jos ariant mūsų skautybės ir lietuviškojo darbo dirvą, o mūsų
/mėgiamas :,Mūsų Vytis" tepadeda palaikyti dvasinius ryšius tarpe 

po visą pasauli issim-ciusių idėjos brolių it sesių.
Budėkime J

i '• ■' ’ - ’ ~ * * ’■'

Vyr.Sktn.0.Zeilskienė, 
Einanti Vyriausios Skautininkės p.

x
■ . XX

Tikėjimas į ginusį Kristų tepedidina tikėjimą į mūsų brangios Tėvynės atgi
mimą. Atnaujindami pažadą gimusiam Karaliui, nepamirškime atnaujinti ir skau
tiškąjį įžodį Dievui, T5vynai}Artimui. Tikėkime tvirtai,kad su Kristaus gini
mu užgims ir Ramybė pasauliui, Laisvė Lietuvai. Akadonin'io Skautų jaunimo 
pareiga tebūnie ir toliau budėti taurios lietuviškos asmenybės sargyboje. 
šv.Kalėdų šventės tesuteikia stiprybes. Ad melionam J ,

v ■ • J ' • i j j

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Valdyba
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Dr.Marija Žilinskiene, J.Z..V.

U L

Lygiai*/ prieš sept'merius metus prasidėjo mūsų didysis bėginąs iš gimtojo kraš
to. B* gome pagauti siaubo,to siaubo,1rurį sukxl= iš r-tų atp-tęs viesulas.Susuko mus 
visus savo verpetuose ir išblaškė po visą pasaulį.Sunkiai ^idi mūsų brolių ir sesių 
žingsniai tolimuose rytuose,nelengvi jie buvo ir mums vakarų griuvėsiuose.Karui pasi
baigus, į vakarus pabėgusiems prasidėjo stovyklinio gyvenimo laikotarpis.Stovyklose, 
šioje mums skirtoje žemėje,kalb’jome lietuviškai,sukūrime lietuvišką bendruomenę ir 
susidarome lietuviško gyvenimo iliuziją.Praslinko keli metai,kai v’l susitelkė juodi 
debesys virš mūsų galvų ir grąsino sukelti naują audrą.Mus v=l pradėjo skirstyti. 
Baugiai ir baimingai kužd'jo mūsų lūpos • "Ar paliksime žmonėmis naujoje tremtyje, ar 
išliksime lietuviais-, ar būsime kada vėl laisvos i«r nepriklausomos Lietuvos Motinos 
vaikais ?”

Pasižvalgykime šiandieną plačiame pasaulyje ir pažiūrėkime, ką jame dvasiniai is- 
.gyvena mūsų laikų žmogus.

Visoks džiaugsmas,kurį reikėtų išgyventi užsibaigus karui,yra slopinamas bairn's 
jausmo. Tai yra primityvi baimė, baimė d’l nežino iyb-’- s ,d* 1 lažko neapčiuopiamo,nesuvo
kiamo, baimė d’l tų jėgų ir galių,kurių žmogus negali nei suprasti,nei nugalėti.Ši
tokia baimė tai n’ra naujas reiškinys,tik ją šiandieną išgyvename ryškiau.šitokioj e 
nuotaikoje mes įžengėme į nekarinę orą, erą atomines bombos ir gal dar cai^sesnių 
žmonių žudymo priemonių.Bet kaip mes Žangiame ? nedrąsiai,netvirtai,u-kliūdrmi ir 
suklupdami. Kodėl gi mes tokie silpni ir nobeatsparūs ?

Beteki arsi taiko, k«= d Žmogui sugriūva tai,ką jis vadino savu pasauliui bet dar re
čiau .orsitaiko,kad su tokiu griuvimu dingsta visos buvusiojo pasaulio žym’s ir ver- 
•tybės- ir subyra į jau daugiau neb^^tstatomas saulines skeveldr.-les.

• Po antrojo pasaulinio karo daug kur sugriuvo "pasauliai ", ir tai ne vienam 
žmogui,bet ištisom kartom; sugriuvo"nasaulirin ne. tik nugalėtuose kraštuose arba 
svetimo okupanto užimtuose,sugriuvo no+ i" ton,kur jo^io priešo nebuvo ir nėra.

Šiandieną susilaukime ryškaus materializmo,brutalaus pasitenkinimo ribų neži
nančio savanaudiškumo,noro oolitiniai viesoatauti; susilaukėme noanycantos atavil 
giu tikybos,nertijų ir tautų , ciniškos nejėgos visokių .vertybių.Pasigirsta šūkiai, 
kaip; aktyvumas -rozignaci j a, egoizmas-aitruizmas , tautiškuraas-internacionalizmas, lai
svė ir vergių a,išganymas mene arba snorte,oad'kime kitiems ir besime lrimingi,griz 
kime į gamtą,nes gamtos nraradimas tai savęs naštoj imas,nertvarkykime bendruomenę 
naujais°pagrindais, vieni perša demokratėją,kiti tvirtina,kad tik diktatūra išgel
bės} gaivinkime religiją,kelkime bažnyčios ir seimos autoritetus.etai mūsų laikų 
dvasinio ir socialinio gyvenimo vaga. (r

J Šioje dvasini-j e katastrofoje labiausiai tapo paliestas jaunimas.kada pasau
lis” suariūva,tai toks reiškinys iššaukia trejopą reakciją: l.Nesunrrntama kas įvy
ko, 2. Padėtis vertinama skeptiškai, J. ncr^ ieškoti’naujų kelių,Sukelia^,
norą kovoti. Šios trejopos reakcijos atžvilgiu šių dienų jaunimą tektų skirstyti į*

1.Atkakliai laukiančius,kad grįžtų tas,kas žuvo, 2.skeptikus, y.Iiskcncius ir 
kovojančius. Pangrin’kims pirmuosius.

Kaip oavz. .nacionalistinėje dvasioje per drugeli metų išaugintas jaunimas 
gali staiP-a suprasti,kas įvyko-.Jam buvo garantuota karjere valstybinėje tarnyooje, 
kariuomenėje arba oartijoje.Jis buvo ugdomas būti ponu ir valdovu.įsas pasaulis, 
tni ti* erdv= kurioje jis viešpataus.Protu jis pasikeitimo negali suir^sti,nes jį 
l^ik- ir u-'Q- absoliutiškame ir aklame paklusnu.is.Gal jis supranun,k"Q ton buvo 
k^kas didingo, oet Jis nešino,krs reiktų drbor drryti.Tod^l jis šiandieną nepri
sideda. prie nauji kelių ieškojimo,neprisideda aria atstatys darbo,o laukia,kad 
grįž visa,kas prarasta.

x/paskaita,skaityta ASS suvažiavimo metu Clevelande,JAV, 1951.VIII.1?
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Kaip vertina Šių dienų padėti skeptikas 
Kada žmogus nustoji to,kuo šventai tik

jaunuolis ?
j ai,kuo buvai 

jimą ir susiža 
km' nulems

ar vertybės

žavėjęs,tai iš dogmo
ms virsta noapykan- 

ir ouvri ar ne. Visa kita —
Torais naudojasi kas nors,kad tave 

įšnp.ud’otl ša viena tiks lems''.štai ke.io kelbe šis skeptikas.TH jo filosofija.Toks 
i-unuolls nieku netiki,nieko nesitiki.Jis olaukla.tertum vandeniu ir tik Įniks nuo 
laiko sujuda,kad nenuskęstų.Jame reiškiasi, tik savęs išlaikymo instinktas.bie jau- 
nuolici skeptikui tik išore panašūs ą jaunus žmones į dvasiniai jie seni,o jų gyve
nimo ritmas panašus ą nuvytusi iries pat iyd s jik^ą augalų. ,

Randame*dar ir šiandieną jaunimo grupę,kuri tiek savo išore,tiek dvasiniu sa- 
vo nusistatau pinasi į tikrąjį,kai? ales kad suprenteme,jeuniaą.Tr.i naujų kelių 

ir kovoto!ai.Jie neišsižada idealo,nevaikšto lštu,nerupestinSu suęsniu 
kad mūsų laikais reikalingi nauji soren- 
ner daug visa ko išgyvenę,kad būti svo- 

Jie yra idealistai.Štri opgrindin's grup-s.
„nr ^m-T.i.x.td IeH kur esamą ir tokio jaunino,kuris niekad nei 

vaiku,nei jaunuoliu,tikra to žodžio prasme,n‘rc. būvąs..Tau is n^.-.ensjnk-s_orrti 
nnmr.s išoriniai būti visa kuo panašus į sunugtisį, jr.u is -en.-. veikas turi 
u'd-rbiruti nes n»non».,W uždarbis doro ji savarankiu,nennklouso’r.u ir tuo budu 

ik neruošia sunkiai,būsimai kovai dll būvio.Toks klaidingas grynai is_vyresnių- 
7rnn iHiss tariamas jaunimo s av-ranki s kūmas, veda prie ryškaus materializmo 

eliuninuoV visokį žmogui būtiną dvasinį gyvenimą. '
šis savo triunoa, šių dienų jaunimo chr.rnkteristi os ros valga, noriau palengvin- 

... ’’■■’de susiduriama dirbant su tuo jaunimu.Kartu nor-ciau atkreipti 
i ’faktą kad anomis skautiško sąjūdžio steigimo dienomis,jaunimas ne- 
rririų veidų,kaip šiandieną ir kad darbas nebuvo tiek komplikuotas, 
•či^is jaunuoliais,kuriuos kin-s,radijas,televizija,netinkamos kny- 

. i J 41.-; r, Wr4id .Vri^rs oer^reit pasensta.

tini o

jau anksčiau išmintais takais.Jie supranta 
dimai,naujas prasmingos^gyvenimas 
jotojais.Jų nebaugina tikrove.< 

dar n

0’4 
ir

ti pro 
d -;mes i 
tur i j o 
net su 
gos ir

tiek 
tais

Ne pirmą ’-’artą IIotuviskfsih h.^u^aqw.oxo - ..-girsta raginamąją
šauksmą:Stok į darbą,būki v-.dovu!’1 “Kuriuo keliu eiti? Kaip juo 
nl- t-rtu-i .-id-s i šį šauksmą. Kada uos vyresnieji atsiliepimo \S ir du^rį oetįrlaų,olnnų ir uždavinių,tai t o mes nenorime ištiekti sąrr.są no-; 
ą * “ " ‘ vrr sisiję su laiko rūpesčiais ir negalavimais. Ne,mos to

ra.lų ar pat-riuū,^ - tartum paliečie-rao koletą akordų,kurie turi suskrmb-ti. 
nenonm,. ^siiieod^i , ^ujngų kūryhin,. v.lia ir įsišventimas .Jūsų darbo . 

įor^tumčm išlyginti kelią,kuriuo jus 
rtas.žinoma,jūsų darbas turi 

x +^-^^151+ v-rd bet kurio simt
s -n^ų. .e . dsrbu ir o- stangomis.Ir nacių naujau

3<t + - entuziazmo reikalingas drr ir vyresniosiosdinimui be j aunatv entuziazmu °
ir proto išmintis. 

Jūs atsiduri 
kad jūs šiandieną svyruojate 
sinteze.šit-me svyravime mes

eiti?" atsilie- 
šą jūsų klausi -

*4'

prao; loję

su b r

eisite,kuris jums,kaip akade- 
S--VP.rankus,kupinas kūrybingų pa.“ 
kūrybingumas ir proeu■<tingumas

7si,cik savu keliu . v *
sąlygose,Visur randate naujus kelrodžius.Nenuostabu, 
įr.rp tez's ir mt.itez-s ir jums sunku kartais sudaryt 
nor-tumim juras prd ' ti, oad ' ti atgauti lygsvarą^
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Nepae-tovvmas,abejojimai,gal kartais ir neviltis spins jus.Mes norėtumėm jums padė
ti nugalėti tas abejones,išmokyti džiaugtis pasiryžimu ir darbu.Nebijokit sunkios 
darbo naštos,hes‘kas baimės nepažino, to ir drąsa monk?.Nesiskųsk!t,kad perdaug turi
te dirbti.Kada Viliaus lilio žmona jam prikiša,esą jis vis didžiausiame pavojuje,dar
be ir kovoje daugiausia atlieti turės,*Alto ^mirštąs ją ir vaikus,jis jai ramiai at
sako i ” Kiekviena s apdedamas. mokesčiu pagal išgalę”, Jūs, kaip akademikai, įsi gy j ę moks
lą, būsite dvasios turtuoliais ir tod'l turėsite savo darbu įnešti didžiausią ind-lį, 
aukščiausius mokesčius.Neg?Ii būti jūsų tarpe atsakymų į duotus uždavinius "Pažiū
rėsiu”, “pagalvosiu ’3'dabrr negaliu oad'-ti“. Jūs patys turite susidaryti darbui sąly- 
gas?būti kūrėjaisuNoras darbui turi ateiti iš vidaus,o sūkis Bud^k1 uždegti jūsų 
valią šitam darbui.Nesakykite,kad jūs perjauni,nes jaunatvė tai n-ra amžinas jaunat
viškumas. Kr aš tai, kuriuose jūs šiandien atsiduri te, tai, tartum vieni-ršos salos tautų 
jūroje.Jūs,lyg tas nelaimės ištiktas Robinzonas,esate saloje ir turite iš naujo pra
dėti gyventi.Jūs,kaip tas Robinzonas,turite nugalėti visas kliūtis,būti drąsiais ir 
ištvermingais.Jūsų k~rte. naujoje tremtyje turi tapti nauja tikrove.

Gyvenimas,būdamas nuolatinėje tėkmėje,vis žengia kūrybos keliu, bet nenumato 
kokiomis formomis šita jo kūryba pasireiks2Laikas yra ta medžiaga,iš kurios yra pa
darytas mūsų psichinis gyvenimas ”, skelbia gyvenimo filosofijos atstovas prancūzas 
Be r.gsonaa. Taigi, vietoj e stovėti negalima,nes tai būtų žuvimas.Kitaip atrodė pasaulis 
anais skautiškojo steigimo metais.Geležinkelių gausybė,automobiliai,autobusai,lėktu
vai sudrumstė ir tolimiausiu kei./ų boį kaimelių tylą.Naujos statybinės medžiagos pa
keitė gyvenimo sąlygas, greita fabrikų mašinų gamyba užpylė mus prekėmis,’curios vi
liote vilioja didelėse ir puošniose vitrinose,didina musų norus. Pasikeitė žmogaus 
eisena. įdek pirmyn palinkęs jis vis skuba ir skuba tolyn.Naujos problemos,nauja 
įteka privedė mus prie tam tikro persilaužimo.Skautybės Kūrėj as,šitą.reiškinį su 
prasdamas, skelbia -..ūsų ideologijos tik bendrus bruožus ir pagrindus,palikdamas di
delę laisvę vykdant jo id'jas,pritaikant jas savoms sąlygoms.Štai kod’l ir sakinu, 
kad jūs turite tapti nauja tikrove.

Dirbti reikia tikslingai,snikipi,planingai ir sąmoningai.Reikia vengti kas 
perdaug nauja.Tai yra senas, istorinis įspėjimas.Mes,lietuvi-i, turime sa^o veidą. 
Tai nereiškia,kad mes pripažįstame tik tradicionalizmą.Bet kaip kiekvienas žmogus 
po savo kojomis turi praeities pagrindą,taip ir taute turi savo kultūros praeities 
pagrindą.Visa kas nauja turi būti lyg tąsa praeities,turi būti organiniai su ja su
rišta.Mūsų tautos himno žodžiai:“iš praeities tavo sūmūs te stiprybę semia” tegu 
įspėjamai skamba nuolat mumyse,ypač čia,naujoje tremtyje.Nereikia ir perdaug atitol- 

-• ti nuo pasaulio♦Tegul jis šiandieną yra pilnas žaizdų ir trukumų.Gal todėl j am ir 
reikia daugiau kai bet kada pasiaukoti ir padėti.Nereikia ir perdaug skub'ti.Mes su
prantame,kad jūs jauni,nekantrūs,nes ilgas,labai ilgas kelias prieš jus.Mūsų vyres
niųjų kelias žymiai trumpesnis,nes einame 1*čiau,turime daugiau laiko pagalvoti.
Mes jus įspėjame:“Neieškokit rožių pavasaryje,rožes skinkit vasarą.Ankstų pavasario 
rytą rinkite žibuokles.Vasarą,neradę žibuoklių,karčiai pravirksit bet bus jau vzlu.

Kada nusistatysit,kuriuo būdu dirbti,kils klausimas,koks tur^s būti darbas.. 
Pirmiausia jūs turite reikštis kaip skautai.Jus turite įstatus.Jeigu mes juos gal-— 
tumėm matematiškai sudėti ir išnešti bendrą vardiklį,tada gautum=m to darbo vardą,o 
tai butų numaniškumas.Pirmiausia jūs turite laimėti širdis tų,kuriems būsite vador 
vais ir nukreipti j-s humaniškumo linkme,t.y. į tą nuotaiką,kuri pripazįsca pagal
bą gyvenimui.Šita nuotaika religinių jausmų srityje pasireikš pagarba Dievui,filo
sofine prasme■pagarba protui ir dvasiai,paskiruose moksluose - pagarba gamtai ir 
jos reiškiniams.Kada reiškiame pagarbą gyvenimui,atsiranda meilė artimui,visvien 
kuriai rasei a-r kuriai tautai,kuriai tikybai jis priklausytų,kokio luomo^ar amžiaus 
jis bebūtų. Šitas humaniškumas šiandieną yra nuslopintas ir turi būti sužadintas. 
Jums nebus persunku dirbti,nes mūsų sistema yra auklėjimo sistema ir mes turime pa
tyrimo. -Si sistema yra pakankamai lanksti ir tod'l atitinka l^iko reikalavimus.Kal
bant apie lankstumą neturime galvoje,kad prisitaikant naujiems laiko reikalavimams 
mos išsižadame savo principų arba iškraipome skautybės id'ją,Mes tik nuolat revi- 
duojem,kei ką išolečierųkei ką susiaurinau.Prieš mūsų norą mus įpainiojo ir suriso 
su įvykiais,kurių nenorėjome ir netroškome.Ir atsidūrime padėtyje,kad pradedame

9



save prarasti,jau kartais nebeatrandamo kelio,kur:.s mums,Kaip lietuviams,yra skirtas* 
Jeigu to nustosimo,atitolsime nuo savo siekimų,sustingsime ir.žūsimo.Dirbąs t-vynei 
šiandieną turi būti sustiprintas, j aje surastos naujos formos.Šita pareigą  ̂juris, kaip 
akadeni’/T^s, yra u'dedama .Mes ti HiMs, kad jus išdidžiai, ryžtingai ir pasišventusiai 
dirbsit šitą darbą.Jūs jautėte no savo kojomis t-vis "ės -.ėmę, kvėn«> vote jos oru.Jus 
natėtė mūsų uoių ir ežerų saul'J.e blizgančius vandenis,gird"joto miškus^ošiant.Tas 
kraštas šiandieną dar gyvas,Pilki debesys ten slenka padange,z°ri žvaigždės ir spin
di mėnuo virš jos.Tad stokit drąsiai į darbą to krašto garbei ir jo gyvyb s islaiky- 
i-iui• Zitskleisk.it uždangą jaunesniems,keliaukit su jais mintimi,lakia vaizduote į ten, 
kad jie atmintų**

”Rur namas nūs ?"
"Kur ramios sodybos su rūtų darželiais,su zenciugų žiedais ir raudonmarg

iais kepurinis jurginų laukais"..
Mokykit juos,kad jie suprastų*

"Ko tos girios vaitoja,apie ką jos dūmoja.
"Ką jiems Nemunas šneka."

Kartokit jiems,kad jie žinotų,kad.
"ir į pievą,ir į miestą,ir į dangų parlėkė gegužis.
"Pražydo pasklido žiedai no Įsukus.

ir JLaliais kilimais laukai nukloti".
kad Ramios, ’'•v lonios vasaros naktys."
kad "Rudens vakarą v'j as Šiurpus klykdamas gena vario lapą." 
ir "dienos rytą žemė sapnuodama miega

Ir barsto Dievas balčiausią sniegą.
Prieš iš siskirs tant norėčiau,kad jūs iš šio suvažiavimo išsivežtum-t tartum bran 

gų palikimą, mūsų tautos Dainiaus žodžius *. "Paimkim arklą, Įmygą,lyrą ir eikim Lietuvos 
keliu/. Tegu šie žodžiai oraskaidrins sunkias jūsų valandas ir žadins jaunatvišką en- 
tuziazma• Tegu, jie, lyg rn-”iinčios motinos rankos, jus glmon-s ir ramins.Tegu šie 
žodžiai lyg sparnais kels jus į idealų aukčtybos.Tegul jie nuolat aid-s jūsų širdyse 
ir žadins tėvynės meilės ilgesį.

Tad ark dirvą, broli, ir s’-k jojo lietuvybės grūdą,kad jis išaugtų, i s bu j otų ir 
pražydėtų gražiu t'vyn’s mcil'-s žiedu.

0 tu,sese,dainuok gražiausias dainas,verpk ploniausią siūlą,bot tvirtą siūlą 
ir ausk iš jo gražų,darnų mūsų tautos likimo audinį.

Broli ir sese,stokit į darbą,vykdykit palikimo žodžius,o būsimos kartos vai
nikuos jus aukso vainiku ir liksit jūs Lietuvos Motinos vaikų Širdyse,lyg ta amžinai 
skambanti ne išdainuota. daina,jų paguodai ir suraminimui sunkiose kovos valandose d*l 
misų gimtojo krašto 1-isv’s ir noorįklausomybės ir visos žmonijos labo.

—0—

NĖ VIENO LIETUVIO BE LIETUVIŠKOS KNYGOS !

1. Dr.?r.Skaidžius,3t.Barzdukas,J.M.Laurinaitis,LIETUVIŲ KALBOS VADOVAS,606 p.34,5
2. /..Maceina,DIDYSIS INKVIZITORIUS. II nepildyta ir pat. laida.240 p. Kaina 3 2.
5•A.Mrceiną, JOBO DRAMA, žmogiškosios būties aomąstymas Kančios situacijoso.240 p. 
4.Dr.p.Gridąrlavičius,ISBL0KSTA3I3 SMOGUS. 280 pusi.kaina. 3 2,2^. /kaina $2.
5«Kun.A.Sabaliauskas,NUO IMSRĖS IKI 0RĮN0K0 /per fa.kirų žemę/.Kelionių nuotykiai

ir atsiminimai iš lietuvio misijonieriaus veiklos tolimuose kraštuose.225 pusi. 
Kainą 3 2,00.

6.Zk.Vaičiulaitis, VALENTIN/.. Romanns. II pa.p.ir netaisyta laida.144 p. Kaina ii 2.
7 • A. Baron-s ,ZVAIGŽD' S ir V JAI, riovel’s.24o nusl.Krina -3 2.
8. K. Grigritvt*, ?Z*.SLAr7‘Iu>, lyrika. 80 nusl.,kaina Ji.
9•G'1’•Tulauskait-', ^0 SVETIMU DANGUTfT, nusl.kaina 5 1.
10. V.Jonikas,PAKELEIVIAI,lyrika, 112 nusl.,kaina į 1.
11. V. Jonikas, BRJ.NGMENS lyrika,60 pusi. jk-'ina 3 1.
12. V.Jonik-s,SIELVARTO RAUDOS,poemą,60 pusl.,kain^ 31.

Knygos gaunamos šiuo adresui Vincas Jonikas,p07 Water st.,Brooklyn 1,N.Y.; •
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Lapkričio 1 - Visų Šventėjų dieną, žiauri mirtis iš mūsų skautiškos šeimos išplė
šė visiems mums gerai žinomą brolį skautininką Viktorą Kamantauską.

Skautininkas buvo gimęs 1899.Y,16 d.Rumšiškėse,Kauno apskrityje. Turėdamas tik 
7 metus amžiaus,drauge su savo tėvais išemigravo į JAV-bes,kur mokėsi gimnazijoje, 
valiau Yale. Universitete New Havene.Turėdamas didelius gabumus svetimoms kalboms, 
Čia greitu laiku pralenkė kitus ir visos Amerikos mokyklų klasinių kalbų konkurse 
laimėjo pirmą premiją.

1921 m.-,kai Lietuva kėlėsi gyventi iš naujatgrįžo į savo gintąją žemę,tą suvargu
sį ir svetimųjų okupacijų baisiai nuniokotą kraštą.

Gyvendamas * savame krašte uoliai amAsi darbo. Nor’damas pagilinti lietuvių kal
bos žinojimą,lankė garsaus mūsų kalbininko Prof.Kazio Būgos paskaitas ir liko jo 
gerbėju,Tuo pačiu laiku pradėjo vertojo darbą,versdamas knygas iš svetimųjų kalbų 
į lietuvių.1925 m.gilina savo studijas Montpellier Universitete Prancūzijoje.Po metų 
vėl grįžęs į Lietuvą mokytoj auna Telšių ir Plungės gimnazijose. 1928 metais pereina 
dirbti į Užsienio Reikalų Ministerijos tarnybą ir dirba kaip vyriausias '’Eltos'1 Re- 

. daktorius. I959 m.išvyksta į Latviją,kaip Lietuvos Respublikos konsulas Liepojuje.
Bolševikų okupacijos metu,likvidavus konsulatą,vėl grąžtą į Lietuvą ir gauna darbo 
Vytauto Didžiojo Universitete Kaune kaip anglų kalbos ir literatūros dėstytojas,

• Per visą savo gyvenimą V.Kamantauskas parašė ir išspausdino 15 originalių 
veikalų, o iš įvairių svetimų kalbų išvertė net 4^ Pažyra* tini : Trumpas kirčių 
mokslas,Literatūros Chrestomatija,Anglų kalbos gramatika ir kt.

A.A. Viktoras Kamantauskas. buvo reto darbštumo vyras.Per visą savo gyvenimą 
dirbo valstybinį ir visuomeninį darbą ir buvo visiems labai reikalingas,nes laisvai 
galėjo naudotis net 12 kalbų.

Tremtyje jo sveikata silpnėjo ir susirgo širdies ligą. Tašiau ir čia aktyviai 
dirbo VLIKe,Lietuvos Raudonajame Kryžiuje, talkininkaudavo LTBendruomenei,komito
tams. Daug pagelbėjo privačiai,versdamas dokumentus,rašydamas lais^kus,patardamas.

Lietuvos 3kautų-čių organizacijai V.Kamantauskas buvo gerai žinomas,kaip se
nas ir ilgametis darbuotojas, aktyvus skautininkas,aukščiausios skautų vadovybes 
na-rys. Štai keletas jo darbo sričių skautuose:

1.Skautiškoji terminologija. V.Kamantauskas,kaip artiraad Lietuvos Skautų Sąjun
gos vadovybės bendradarbis ir nuolatinis' "Skautų Aido” bendradarbis,ypatingai daug 
davė skautiškosios terminologijos srityje .Pasiūlydamas kurį' nors' naują žodį / temi
ną/ prieš tai aptardavo jo tinkamumą su kitais bendradarbiais,kalbininkais.Kadangi 
skautiškųjų leidinių kalba bųdavo jo patikrinama,nekalbant jau apie jo paties paruos
tąsias knygas,tai per tuos leidinius sulietuvinti skautiški terminai oaplito ir pri
gijo Sąjungos gyvenime.Taip pat skautiški leidiniai savo kalbos grynumu kėlė skau
tų Sąjungos narių gimtosios kalbos kultūros lygį. Pavyzdžiui galima suminėti Sąskry
džio” terminą.Pirmiau būdavo vartojamas "sulėkimas”.V.Kamantausko įvestas "sąskry
dis” šiandien taip yra prigijęs ir įprastas,kad to mes net nepastebim.

2.V.Kamantauskas buvo nuolatinis Brolijos užsienio reikalų srities bendradar
bis .Daugelio raštų anglų kalba redagavimas ir stilizavimas buvo jo darbas.Šioj sri'-- 
ty V, Kamantauskas Brolijai buvo tas pats,kas Seserijai sktn.Avietėnaitė •

.'5 *V.K. išvertė ir sulietuvino Baden-Powell1 io "Skautybė Berniukams”.
4. V.K. - gilvelistas,Jis 1954 m. lankė ir baigė Gilwell kursus Anglijoje.
•Korporacija "Vytis" /jos padalinys Tuebingene,Vokietijoje/, įvertindama dide

lius V.Kamantausko nuopelnus Lietuvos Sknutijai ir lietuvių tautui,išsirinko jį 31 
rtVytis” Garbės nariuj vėliau Korpl suvažiavimo Scheinfelde 1949 m.nutarimu,pakvies
tas visos Korpl Garbės nariu.

Šiandieną mes visi skautai,jo idėjų bendrininkai, giliai liūdime prie jo nau
jai supilto kapo Nordwood kapinėse,Mass.,JAV-b‘:se.Ilsėkis ramybėje ! Kz.Br.
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Skautais vyčiais vadinasi lietuviai,’ pirmo patyrimo laipsnio skautai,nejaunesni 
17 metų,išbuvę sk.v.kandidatais bent 6 mėn.- / 2 metai neskautams/,išlaikę sk.vyčio 
kandidato egzaminus ir davę skauto vyčio įžodį.

Vytiečiai yra lietuvių studentų skautų Korporacijos VYTIS nariai.! KorpJ įsto
ję studentai skautai /geli Įstoti ir nebuvę skautais/, vadinasi junj orais.Bent du se
mestru studijavę ir gerai atlikę jiems paskirtus skautiskus uždavinius bei pareigas 
junjorai,senjorų sueigos sprendimu, gali duoti senjoro* pasižadėjimą.Studijas užbaigę 
senjorai, KorpJ senjorų sueigos yra keliami i filisterius; didžiai nusipelnę Lietu
vai , s kauti j ai ar korporacijai asmenys kviečiami į garbes narius,© asmenys,šei iią 
Kor©oraciją bei jos narius materiališkai ar stipriai remią morališkai - į mecenatus. 
Korn; senjorų sueigos nutarimu, tremtyje buvo leista priimti į Korporaciją skautus, 
kurie d'-l tremties sąlygų dar negal'jo oradėti studijų.Jie vadinasi inaktyviais 
junjjruis. Į Korporaciją gali įstoti ir neskautavę jaunuoliai,kurių paruošimu į skau 
tus.rūninasi jvnjorų tėvūnas ir ypatingai jų pačių pasirinktie ji senjorai-globė jai.

Kodėl nevisi vytiečiai yra skautai vyčiai ?
Tod’.l, kad sk.v. n‘?ra tik amžiumi vyresni skautai.Jie sudaro amžiumi vyresnių 

skautų Šaką L.3.Brolijoje ir turi savo natyrimų programas,papročius bei tradicijas. 
Skautai. vyčiai niekados nes, įtraukdavo 5 savo eiles vis” amžiumi vyresnių skautų. 
Darbas kitose skautų šakose ar administracinis darbas rajonuose buvo ir yra natūrali 
neįstojirao į sk.v.priežastis.

Todėl dideli dalis senųjų vytiečių,o taip pat skautų vyčių su nustebimu žiūrėjo 
į korporaciją atkuriančius rytiečius,kurie vienoje vietovxje korporaciją pavadino 
akademiniu skautų vyčių vienetu. Bandymą reikia laikyti nepavykusiu ir eitų universi

tetų Vokietijoje stud.skautai nebesistengė sekti šiuo oavyzdžiu. Taigi ir tremties 
sąlygose,tiek skautų vyčių,tiek vytieČių nuomonė šiuo klausimu nepasikeitė ir Korpo
racija grįžo prie Nepr.Lietuvoje nešioto vardo s Lietuvių Studentų Skautų Koro!VYTIS.

Emigracija nutraukė daugelio vytiečių studijas ir darbo bei laiko atžvilgiu. 
pastaV juos šalia skautų vyčių. Dabar yra metas vytiečiamsi ’...rūpintis ideologi
niu bei metodologiniu skautiškuoju pasiruošimu,talkininkauti L.3.Brolijos ir Se - 
serijos vadovybei,tikslu orapl^sti lietuvių skautiškąjį judjimą . lai yra vienas 
iŠ Akad.Sk.Sąjūdžio suvažiavimo Slevelnde nutarimų.

Skautai vyčiai ir vytiečiai yra dvi to paties medalio pus s. Reik tų <.ad, kad 
vieni kitiems parodytų daugiau širdies,daugiau skautiškojo reikalo suoratimo ir 
savo darbu įrodytų, ųad ir vyresnio amžiaus skautai, nežiūrint į tai, ar jie studi
juoja ar ne, sutartinai rūpinasi mūsų jaunosios lietuvių kartos tremtyje aut-jiniu, 
lietuvybės išlaikymu. . , , , , .

Šių dviejų Lietuvos skautų Brolijos šakų.susiorganižavimo ir oendradarbia - 
vino tvirtumas m labai svarbus Brolijos Skautiškam jud jimui.

Mieli.Skautai J esate čia atstovai beveik visų nasaulio tautų; Jus .jungia.
vienas ženklas ir vieni norai. u kad šioje valandoj.© lygiai kaip 

~ ... ’ +cu + os. vyriausybes, - koks gražus būtų pasaulis,koksjūs, lungtųsi ir visos jūsų tautos, vy j ,
i .. . - . . 4r« irnkie laimint butų visi•žmonastaikingas .žmonių sugyvenimas ir k-o^ic o M *

Iš Kardinolo Innitzer’io , Vienos Arki
vyskupo, kalbos skautams Jamboree Austri 

’ joj e metu.
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PRI TYRĘS SKAUTAS VYTIS.

Pilkas Vilkas, Australija /Tąsa iš MV Nr. 9(37)/

IV. Gerai sus_ipa.ž_int_i s-u__li_etuv_iųt_auto_s__is.torija,_jos_st_iprumo įr_silnnu- 
mo—veiksniais.—Parašyti ir Jbūre.li_O—sueigoj e_ diskutuotai—šips. srities, 

refers te

sakoma, kad istorija yra geriausia mokytoja, todėl suprantama, kad prityręs vytis 
turi ję gerai pažinti, nes tuo bėdų jis lengviau ras savo vietę ir vaidmenį tautos gy
venime .-

Istorijai pažinti netiek svarbu žinoti datas, kiek tinkamai suprasti jos įvykiu 
eigę, tos eigos priežastis ir įvykių tarpusavio ryšį.

Istorijų kuria žmonės, jų grupės, junginiai, valstybės. Tačiau viso pagrinde yra 
žmogus. Jis’ yra narvelis, iš kurio auga didžiausios valstybės, kurio veiksmai lemia tų 
ar kitų valstybių ir tautų likimų. Žmogus veikia valstybės ir tautos gyvenimų nevieno
dai, priklausomai nuo jo asmenybės pajėgumo, nuo jo dvasinio svorio; aplinka, visuome
nė savo ruožtu turi daug įtakos individui. Tų santykių rezultate gauname tai, kų vadi
name istorijos vyksmu. Tik retai žmonijos istorijų žymiai paveikia veiksniai, nuo tos 
žmonijos nepriklausę, pav., didžiulės gamtos katastrofos ir t.t.

Lietuvių tautos istorijoje ypač gausu pavyzdžių, rodančių, kaip tautos istorijų 
viena ar kita kryptimi kreipė tos pat tautos narių vienoki ar kitokį veiksmai, vienoks 
ar kitoks elgesys. Čia neįmanoma tuos visus veiksnius nuodugniai išnagrinėti - tai yra 
plačių istorinių studijų uždavinys. Mes.čia galime juos apžvelgti tik bendriausiais 
bruožais.

Pasižiūrėkime senosios,, kunigaikštinės Lietuvos laikotarpį. Jo pradžioje lietu
viai gyveno kiltimis, giminėmis. To,meto sąlygomis, kai negrėsė joks rimtas pavojus, 
tai buvo patogu ir gera. Tokiam pavojui kilus, kai vokiečiai pradėjo veržtis į rytus, 
įvairios lietuvių kamieno giminės reagavo nevienodai. Prūsai neteko nepriklausomybės 
ir net tautinės gyvybės už tai, kad atskiros jų kiltys net ir to pavojaus akivaizdoje 
neatsisakė savo smulkių, vietinių ambicijų ir jų nepaaukojo visos tautos laisvei gel
bėti. Latviai perlengvai ir pėrneatsargiai įsileido į bendravimų su svetimaisiais - 
iki pasijuto nebegalį tų svetimųjų atsikratyti. Jotvingiai taip pat nesuprato vienybės 
reikalingumo ir - žuvo. Jei to meto lietuvių giminių visos jėgos būtų buvusios sujung
tos bendram visų laisvės gynimo reikalui, tai neabejotinai ir jų visų, ir visos tos. 
Europos dalies gyvenimas būtų pasukęs visai kita kryptimi. Galima dręsiai spėti, kad 
vietoje nedidelių Lietuvos ir Latvijos toje Europos dalyje dabar būtų stipri ir kultū
ringa keliolikos milijonų aisčių valstybė.

Lietuvių tautoje smulkesnieji vietos kunigaikščiai ir bajorai nusilenkė visus 
juos vienijančiam didžiajam kunigaikščiui ir tuo pačiu tautos pajėgos tapo sujungtos 
aukščiausiam tikslui - laisvei išlaikyti. Nors ir sunkiai kovodama, lietuvių tauta, iš
liko laisva ir net suvaidino žymų vaidmenį rytų Europoje - iki jos vidaus vieningumas 
liko nesugriautas, iki jos žmonės mokėjo, savo asmeninių reikalų atsisakyti dėl ben
drųjų.

' Su Vytautu lietuvių tauta neteko paskutinio valdovo, kuriam Lietuva buvo aukščiau 
asmeninės garbės ir galios pagundų. Kiti valdovai jau nebeįstengė atsispirti Lenkijos 
karūnos vilionėms. Bajorija lenkų įtakoje išlepo, prisiėmė svetimų papročių, ėmė sau 
reikalauti vis daugiau teisių, kratydamiesi net ligi tol turėtų pareigų ir visu savo 
gyvenimu bei dvasia tolti nuo tautos' kamieno. Tuo pačiu jie atitrūko nuo savo dvasinės 
gyvybės baltinio ir tautai mirė. Būdami vadovaujanti tautos dalis, tuo pačiu jie pada
rė tautai didžiulės žalos, nes t., o .. užėjusiu kritišku laikotarpiu neteko įprastųjų 
savo vadovų. Tik per. ilgę laikę ji „įstengė jų vėl išsiugdyti iš sveiko likusio tautos 
kamieno, nors ir prislėgto juodo vargo ir nedalios. Tuo tarpu, egoizme paskendusi, nu- 
silėbavusi bajorija buvo istorijos atmesta kaip žmonijos pelai ir iš tautos gyvenimo 
išnyko, deja, spėjusi savo elgesiu žymiai palengvinti ir pagreitinti valstybės nepri
klausomybės žlugimę. Po I Pasaulinio Karo atgimusioje Lietuvoje senosios bajorijos li
kučiai pasirodė svetimkūniai esę, drugeliu atveju nuėjo net išdavikų keliais, o Lietu-
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vai naudingi ir Ja surratą pasirodė tik keletas: Putvinskis, Narutavičius ir dar 
vienas kitas.

Lietuvos atgimimo ir valstybės atstatymo vadai bei vykdytojai kilo iš tautos 
pilkosios masės. Jie neturėjo nei bajorišku šeimos tradicijų, nei tarptautiniu ryšiu, 
nei turtu. nei: daugeliu atveju, aukšto mokslo. Tačiau jie turėjo ką kita. Jie buvo 
išėję negailestingai kietą gyvenimo vargo mokyklą, jie mokėjo nenuilstamai dirbti, 
jie daugiau ar mažiau aiškiai matė reikalą tautai gyventi laisvai. Tautos laisvė 
jiems visiems, knygnešiams, draudžiamosios spaudos leidėjams, lietuviškąją organiza
cijų steigėjams, slaptiesiems mokytojams, kariams-savanoriams buvo gyvenimo aukščiau
sias tikslas, kurio jie siekė nesirūpindami savo asmens gerove ar patogumais., Jie sa
vo tikslą pasiekė. Jie tapo naująja tautos bajorija - dvasios bajorija.

Lietuvos atgimimo ir trumpas nepriklausomos modernios valstybės gyvenimo laiko
tarpis e i.-įvaizdžiai įrodė; kad lietuviu tauta yra pilna gyvybingumo ir sugeba sveikai 
tvarkytis visose modernaus politinio, ūkinio, kultūrinio ir kitokio gyvenimo srityse.

Nelaisvo gyvei/mo jojkotarpis tautos būde yra palikęs ir neigiamu savybių* J’U 
žymiausios yra gal perdidelis palinkimas į vidaus kivirčus viešajame ir asmeniniame 
gyvenime, palinkimas garbinti svetimybes ir alkoholizmas. Panagrinėję mūsų tautos gy
venimą, rasime ir daugiau smulkesniu šešėliu- Tautos gyvybei jie yra lyg ligos. Kaip 
ligą, prieš pradedant ;ą gydyti, reikia gerai pažinti, taip ir tautos gyvenimo nei
giamybes galima ša)irti tik jas pažinus.

Štai, čia ir yra ta sritis, kur vytis gali rasti temų reikalaujamam referatui-. 
Žinoma, referatu nepakanka; juos turi sekti praktinės išvados kasdieniniame gyvenime. 
Tas išvadas padarysi, rasti priemones joms įgyvendinti tinkama ir priderama vyčiu su
eigose .

V. ^nt_v£enerius_rne.tus__savanorįėkax dirbt_i_sociai.iH^s globos ^srityje..
(_suaugusi.U_švįetįmo,^unįmoglobos, ir__panx)_

Sis programos punktas reikalauja iš vyčio atlikti modernu "keliaujančio riterio" 
stažą. Senovės keliaujančiu riteriu tikslas buvo ginti skriaudžiamuosius ii’ padėti 
silpniesiems ir vargstantiems. Pasaulis šiuo atžvilgiu nėra labai pasikeitęs, jame ir 
dabar daug skriaudžiamąją ir silpnąją, kuriems reikalinga vienokia ar kitokia dvasinė 
ar medžiaginė pagalba. Tiesa, yra valdiniu socialinės globos institucijų su nuolati
niais apmokamais tarnautojais, bet jos neįstengia aprėpti visu gyvenimo sričių* Reika
linga įr ne tarnybinės pareigos, bet artimo meilės vedama ranka, nesiekianti iš to 
darbo pelno ar uždarbio.

Nors įvairios labdaros organizacijos įvairiuose kraštuose ir dirba socialinės 
globos srityje, nors jos labai ir neskiria tautybės, tikybos, rasės ir t.t., bet lie
tuviai vyčiai savo dėmesį pirmiausia turėtu atkreipti į savo tautiečiu vargus ir rei
kalus. Tie vargai ir reikalai įvairiuose kraštuose ir įvairiomis sąlygomis bus skir
tingi .

Kol sąlygos leidžia, galima organizuoti neišemigruojančiu tremtiniu ir ligoniu 
šalpą, siunčiant jiems lėšas ir siuntinius. Stiprioje lietuviu kolonijoje galima ban
dyti net organizuoti invalidu, ar šiaip dėl sveikatos trūkumu neemigruotinu tautiečiu 
atsiėmimą bendra kolonijos atsakomybe. Tokios akcijos suorganizavimas pareikalaus be
galę kantrybės, takto ir pastangų, bet tai jau bus vyčiu vardo vertas geras darbelis’.

Mūsų jaunimo lietuviškumas blunka pasibaisėtinai greit. Iš gimtosios žemės iš
rautas, jis pamiršta savo paskirtį (ar jos net visai nesužino), pradeda persisunkti 
svetima dvasia, papročiais, kalba. Dar blogiau: jo moralė dėl žalingos įtakos pradeda 
krikti. Tyčią būrelis, pasitelkęs tėvą, dvasininką ar ir šiaip susipratusią, lietuviu, 
gali suorganizuoti savaitgalio mokyklas, sporto klubus, išvykas į gamtą, kur, šalia 
viso kito, jaunimas turėtu progos išmokti vieną, antrą, dešimtą lietuvišką dainą, kur 
išgirstu taisyklingai lietuviškai kalbant, apie Lietuvą papasakojant. Visa tai vyku
siai atliekant, dešimtys ir šimtai gražaus lietuviško jaunimo bus išgelbėta Lietuvos 
ateičiai kurti.

Kiekvienoje vietoje atsiras tai viena tai kita šeima ar atskiras tautietis dėl 
ligos, artimųjų mirties, nelaimingo atsitikimo patekę į vargą. Svetur gyvenant ištiku
si nelaimė yra dvigubai didesnė, nes daugelyje mūsą emigracinio gyvenimo kraštą dažnai
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SVEČIUOSE PAS ėst; jautės

v.s .Bn.'Putvytė

Lapkričio 25 d. buvau pakviesta į estų skaučių draugovės New Yorke isijungimo 
/inauguration/ šventę*Draugovė užsiregistravo pas Amerikos skautes ir tą dieną bu
vo iškilmingai Įjungta į jų sąjungą,duodama įžodį.

7 vai. Estų namuose susirinko viešnios.Daugumą sudarė Amerikiečių skautės - 
atstovės iš centro tarptautinio skyriaus ir Didžiojo New Yorko vadovas.

Estų skautės suėjo apsirengusios senomis estiškomis uniformomis.Joms leista jas 
subaigti dėvėti. Draugovę sudarė 20 skaučių tarp 14-17 metų, draugininkė, jos pava
duotojas /dvi/ ir draugovės globėjų komitetas. Iškilmės prasidėjo draugininkės žo - 
džiu,kuriame ji pabrėžė draugovės dvipusiškumą - jos estišką ir amerikietišką pobū
dį, oE-žynė dama, kad ateityje jos tikisi grįžti Estij on.Paskui draugovės skautas,kiek
viena iš eilės,papasakojo apie kurią nors įžymesnią Estijos vietovę,oarodydamos ją 
specialiai padarytame Estijos žemėlapyje,užimančiame visą sieną.Padainuota estiškų 
dainų,akomponuojant estei muzikei, ir nešokta tautinis šokis.Šokojos dėvėjo esčių 
tautinius rūbus. Po to prasidėjo įžodžio iškilmės.

Salėje ir scenoje visiškai užgeso šviesos.Per ousiau pravertą užuolaidą pamatė
me papuoštą gėlėmis Ir skautiško dobilo simboliu stalą,ant kurio stovėjo trys dide
lės žvakės,o aplink jas 10 mažų.Vadovas,prieidamos iš eilės, padegė tris didžiąsias: 
dvi. iš jų Amerikos skaučių steigėjų garbei,o trečią estų vyriausiajai skautininkai 
pagerbti.Draugovės skautės, užsidegė mažąsias žvakutes iš didžiųjų liepsnos,jas laiky
damos išsirikiavo ir kiekviena pasakė po skaučių įstatą.

Įneštos Amerikos ir Estijos vėliavos.Įžndį priėmė Did-iojo New Yorko Ameri
kos skaučių atstovė.Pirmiausia įžodį davė draugininkė ir dvi jos pavaduotojos,padė
damos rankas ant horizontaliai sukryžiuotų abiejų vėliavų,pirmiau angliškai,paskui 
estiškai pasakydamos įžodžio tekstą, toliau sekė skautės ir,pagaliau,vėliavininkės. 
D.New Yorko atstovė savo sveikinime pabrėžė,kad džiaugiasi šia švente ir laukia,kad 
estų skautės atneštų savo kultūros dovanų amerikietėms ir pasisavintų tai,kas gera 
Amerikos kultūroje.

Atkelta iš 180 pusi.:/ 
net tų kraštų piliečiai nelaimės atveju patiria daug vargo,nekalbant jau apie sveti
muosius. Tai tik pora pavyzdžių,kaip galima atlikti vytišką gerą darbelį.

Jau dabar vyčiai turi rimtai ruoštis vienam di-edžiam darbui atsistačiančioje 
Lietuvoje.Tai bus kaimo ir miesto darbininkų bei neturtėlių švietimo darbas.Praei
tyje daugeliu atvejų jų švietimas baigdavosi pradžios ar amato mokykla.Dalis ir to
liau šviesdavosi įvairiuose kursuose bei organized jose,bet daugelis išmindavo gana 
pastovų taką į smuklę.Joje ieškodavo išsiblaškymo ir užsimiršimo,bet rasdavo tik 
medsiaginį ir dvasios skurdą.

Atgimusioje Lietuvoje smuklės vietoje turi atsistoti sporto klubai,kultūriniai 
veiklos rateliai ar centrai,švietimo kursai,profesinio tobulinimosi grupės,kurie 
būtų prieinami lygiai visiems, kuriems valstybė teiktų bent dalį lėšų,kur kiekvie
nas rastų sau tai,kas jam įdomu ir patraukiu ,kur būtų daug maloniau kaip smuklėje 
prie degtinės bonkos ir silkės.Panašios institucijos įvairiu mąstu veikia įvairiuo
se laisvojo pasaulio kraštuose.Mes dabar turime gerą nrogą pažinti jų veikimą,patys 
dalyvaudami jų veikloje,studijuodami jų veiklos būdus,tvarkymąsi ir finansavimą. 
Tokių kultūros centrų suorganizavimas Lietuvos miestuose ir miesteliuose būtų 
milžiniškas vyčių įnašas į Lietuvos visuomenės atstatymą. Į g. d.7/ /

1952 metais nelik be 
TECHNIKOS ŽODŽIO. - .

Tai technikos darbuotojų nepriklausomas populiarus 
mėnesinis laikraštis.Kaina 2 $ metams,pusmečiui 1 J, 
Adn^adresas:K,Bertulis,1616 So.Christiana Ave,Chicago,ILL.
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IŠTĘSĖK IM I '

SS T. F. Pirmininkes

Pirmijos nutarimu, gruodžio ir sausio mėnesiai skiriami intensyviam 
■ -f! skautiškosios spaudos vajui. Didelėmis pastangomis, rūpesčiu, neįkaino-

J jenomis darbo aukomis ir rizika gražiai redaguojami ir reguliariai iš
leidžiami du skautiški laikraščiai: visiems Sąjungos nariams - “Skautu 
Aidas“ ir skautu-čiu vadams, vadovėms, akademikams skautams-ėms ir vy
resniojo amžiaus skautams-ėms - “Mūsų. Vytis“.

vajaus tikslas - 1952 metams turi užsiprenumeruoti "Skautu Aidu" visi Sąjungos 
nariai, ir jaunesnieji, ir vyriausieji, o "Mūsą Vytį" - visi vyresniojo amžiaus na
riai, t,y. visi vadai, pradedant draugininku-e j skautai vykiai, vyresniosios skau-. 
tės ir akademikai skautai-ės. Taigi, jaunieji turi turėti vienu laikrašti, vyresnie
ji - du.

Vaju vykdo visi skautu-čią vienetu vade i-vadovės. Rajonu vedai su vadeivomis 
nuolatos ragina ju žinioje esančius vienetu vadus ir kontroliuoja vajaus eigą. Tun- 
tininkai-ės su tuntu vedijomis nustato tvirtą vajaus plano ir per draugininkus, ba
reliu, valčių vadus ir atskiru skilčių skiltininkus-es ji vykdo. Kad darbas nebūtą 
atidėliojamas, tunto spaudos skyrius vedėjas-a vykdo nuolatinę tunto vajaus eigos 
kontrolę.

I vajaus taikę aktingai įsitrauki? skautininku-iu ramovės, akademiniai skautu- 
čiu vienetai ir atskiri skautininkai. Kur yra suorganizuota skautą-čią tėvu būrelis., 
su jais aptariami vajaus reikalai ir prašoma ju talkos šiame reikšmingame darbe.

Kad skautiškosios spaudos vajaus garsas pasiektu visu Sąjungos nariu ausis, 
visi skautiški leidiniai /“Skautu Aidas", "Mūsų Vytis“, PLSS Biuletenis, Skautu 
Brolijos "Krivūlė", skauty-čią skyreliai visuomeninėje spaudoje/ nuolatos skelbia 
nurodymus, pranešimus ir aiškinimus apie vajaus eigų ir vykdymą. Skautą-čią vienetu 
vadai-vadovės tuojau sukviečia vienetu sueigas ir jose aptaria vajaus reikalus. Va
jaus reikalai neturi būti užmiršti per visą vajaus vykdymo laikę.

Skautiškosios spaudos vajus turi gyvybinės reikšmės mūsų Sąjungos ateičiai. . 
Apie skautiškosios spaudos Svarbą Sąjungos nariu auklėjimo ir lavinimo darbe nebe-r 
reikia kalbėti. Gyvename nepaprastai išsisklaidę - todėl skautiškoji spauda gali ii
mus surišti dvasiniais ryšiais j vieną, tvirtą ir brandu jungini. ■i

Neat įdėliokime rytdienai, bet tuojau pradėkim ir ištęsėkim*. >

• i ’ ' :
NELIK be "S K AUTŲ AID 0" ’ : ■ i

Dideliu Kanados Rajono broliu ir sesių pasišventimu gražiai leidžiamas, v.s.
Stp. Kairio redaguojamas "Skautu Aid's". Savo patrauklia forma ir pačiu turiniu jis 
nuolat tobulėja, savo skaitytojus lankydamas'kiekvieną mėnesi laiku ir punktualiai. 
Nelik be jo ir 1952 meta is 1 Tuojau pasiusk jam prenumeratos mokestį arba užsisakyk 
nes savo spaudos platintoją. Prenumeratos kaina metams 3 doleriai. Administracijos 
adresas: P- A. Pundzevičius, Box 1003, Station C, Toronto, Ont., Canada.

Kas tik skaito "Skautu Ai^ę", 0 kas skaito "Mūsą Vytį“,
Tuojau matosi iš veido. Tai iš darbo jo metyti.

S-K-A-U-T-Ų---A- I D - A - S M - Ū - S - Ų------V-Y-T-I-S
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. i; tr o ‘ ■.3^ vc* dovcJi
Vyr. ski. 3. Prane kūnas, Kanada .

< * . "Kodėl jaunuolių susidomėjimas skau
tų vyčių organizacija mažąja?

/Mūsų'Vytis",Nr.5-6/

• Visais laikais ir visur šalia gerų,pavyzdžio vertų,buvo daug ir netinkamų vadovų. 
Neabejotinai: jų buvo daug ir yra musų skautų eilėse. Ne veltui MV m.>-6,gvildenda
mas Įvairias problemas, tvirtina, kad "kitiems Įsakinėti nemokės tas,kuris neišmoko 
pats paklusti " /8> psl.,Kun.J.Vaišnore/| "principinis skautas yra tolerantes" -rašo 
89 nusl.v.s.-K.Paleisuskas# "kas man iš to bus per nauda" - egoisto lūpomis suabe
joja P. Janutienė, 9/' pusi. Ten pat ir kituose rašiniuose gražūs pamokymai, išvedą 1 
nuostabųjį idėjų pasaulį, teigte teigia,kad nevykėlis vadovas,perskaitys šias mintis, 
oersiformuos ir taps pavyzdžio vertu skautu - vadu. 0 kol tas įvyks,dirstel lcime,tei
singiau pažvelkime ia arčiau 1 mūsų vyčius. Kodėl,anot Br.Kviklio /ten pat,81 p./ 
"jaunuolių susidomėjimas skautų vyčių organizacija mažėja?"

Kiek pajėgdamas,stengsiuos bent iš dalies ši klausimą oaryškinti,bet prieš tai 
norėčiau pasakyti,kad jokiu būdu tai nėra d-1 patalpų trukumo sueigoms arba nekonkre
čių po-s'džiauto jų ginčų, kaio ten pat užsiminė autorius /Br. K./. Tikrasis atsakymas 
gludi mųsų vaduose.Jei gerą vadą ir gražų susiklausymą turįs sk.vyčių būrelis verčia 
kalnus /ūeligenstadto lietuvių stovyklos metraštis,51,57”59 p./,tai ^riešingu atv-ju, 
rezultatas gaunasi labai liūdnas,o pasakoje V ta mirtis.

Gyvenimo praktikoje,panašiais atv-jais teko susidurti su "nusiėmusiais" sk. 
vyčiais.Teko kalbinti juos grįžti į aktyviąją skautišką veiklą.Jų pasyvaus pesitrau’- 
kimo priežastys buvo įvairios i vienas reikšdamas nepasitenkinimą tur-tajai patirčiai, 
puolęs oesimizmah,kai sužinojęs,kad būrelio vedas dirbąs tik tam,kad patekus į vie - 
tos skautų vadovybės raštines tarnautojų skaičių. "O tai ir idealizmas" - baigdamas 
numojo ranka. Kitam buvę labai nemalonu,kada būrelio vadas be jokios tolerancijos 
perspėjęs viešai nerūkyti,nors jis buvęs ir neuniformoje /vietiniai skautei ir uni
formoje traukia oyokes/.Dar kitam buvę nenatogu prieš draugus,kada prie jų priėjęs 

- tas pats vadovas ir čia pat griežtai išbaręs dėl praleistos sueigos.Dar kitas bičiu
lis,kalbinamas panašiomis temomis,nusiskundęs, kad jia tiK egoizmą tematęs.Tam ir pa
vyzdį nurod-,suminėdamas vieną skautų vyčių būrelį,kurio vadas tik žaliu kaklaraiš
čiu tesirūpinęs.Kitaip tariant,jis dirbęs iki gavo paskautininkio laipsnį,o po to 
taip ir dingęs xš aktyvaus veikimo.Kitas labai nusistebėjo,kad prašomas bendruomeni-

- nio reikalo pagalbon aktyvus,vadovaujantis sk.vytis netik neigiamai atsakęs,bet dar 
suabejojęs,kad jam iš to jokios naudos nebūsią.Tuo tarpu jis vadovaujančiam dažnu at
veju talkininkavęs.Paminint vieną pereitos vasaros įvykį ir dalyjantis jo įspūdžiais, 
geras bičiulis /aktyvus skautas,būrelio vadas,b^vęs aukštas tunto pareigūnas/pasakė, 
kad jeigu jam būtų tekę b~ti šios "ėmiau a~»rešomos d-nmos vyriausiu aktorium,tai jis 
sekančią dianą butų rašęs išstoji ? pareiškimą.

Bet čia štai pats įvykis. Kaip jau minėta,pereitą vasarą teko stovyklauti drau
ge su to krašto,kuriame gyvename, skautais vyčiais,jų nuolatinėje vasaros stovykloje 
ant gražios ežero pakrantes.Puiki vieta,nuoširdus bendradarbiavimas su šeimininkais 
teikė malonų įspūdį.Bendrai dirbant,drauge pramogaujant,net se’-madienio proga garbi
nant Aukščiausiąjį,maldos atneša retą malonios nuotaikos vaiand’lę,kade dviejų tau
tų sūnūs vieni kitus taip gražiai suorato.

Gražų įspūdį palikusio ilgoko savaitgalio iškyyla -jo prie pabaigos.Visi jau. 
baigė tvarkytis su oalapinėmis ir savo asmenį skėtis reikmenimis. Prieš pat vėliavų 
/lietuviškos ir vietinės/ nuleidimą,lietuvių gruoės vyresnis nareigūnas,kažkokio 
skubaus reikalo sujaudintas, pasikviečia visus skautus vyčius į vėliavų aikštelę. 
Kiek atsilikę aikštelėn pradeda artintis mūsų jūros skautai,o už jų vietiniai skau
tai,nes visi jau žino,kad rengiamasi vėliavų nuleidimui.
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18Ą

Aukštesnio vadovo įsakymu,birelio vadas iškviečia savo birelio "nusikalt-IiVi
sos aolinkyb^s ir dviejų "režisierių" perdėtas 'ri-utu^as sudarė kritiką vaizdą.Buvo 
manyta,kad sk.vyčių pusračio viduriu iškviestas j'unuolis padrr’: ką tai nepaprasto 
ir dėlto/'inoma, bitų laooi ne patogu prieš -šeimininkus. Reikalas,pasirodo,nebuvo toks 
ri-itc-s,kaip __d jam toki juodi ržmai nedaryti.Naujasis, pernelyg stropus vadovas paša 
kęs jaunuoliui vėliavos nuleidimui užsidėti uniformą.Kadangi vietiniai skautei dažnai 
dalyvaudavo oficirliose programos dalyse be uniformos,tai ir šis jaunuolis,nebenori- 
damas raustis oo lagaminą supakuotos uniformos,ką tai neigiamai atsakas,ir is to bu
vęs išspaustas uniformos įžeidimas, kuris čia viešai ir tur’-jo būti atpirktas.

Kaltintojo žodis ypatingai -rietėti,kni xin pat priartėjo jūros skautai 
ir už jų artinosi vietiniai. Mūsų jūrininkai,išvydę tragišką sceną, tuojau suprato 
kame reikalas,o vietiniai skautai -m? teirautis,kas čia vyksta. Ir kas jiems tokiu 
atveju galėjo būti paaiškinta ?

Senas liet.skautijos pareigūnas,dalyvavęs šiose "ceremonijose ",nors ir kviečia
mas, nepasakė nieko.Dėlto išaiškėjo jo neoritarimas tai karštagalvių egzekucijai.Kad 
jis nieko nepc.sek? kaltinant nusikalt'lį aišku,nes tas vargšas ir taip perdaug gavo, 
kada į jį, it’į kokį vagį,žiūrjo ne tik saviškiai,bet ir šeimininkai,su kuriais jis 
tik ką bendravo.Kad skautininkas neužtnr' jaunuolio norėtųsi suprasti,kad tuo neno
rėta sumažinti ką tik paskirto vadovo aureolės.Jei atskiram grupės dalyviui tas 
saliko giliai neigiamą įspūdį, tai ką bekelb'ti anie tą,baris garsiai šaukiant pavar
de buvo kviečiamas ne savo būrelio,ne draugov-s,bet peties tunto teisman, be teises 
apsiginti ar nesakyti buvusias aplinkybes .Kitokiose sąlygose, savųjų tarpe,gal tai bū
tų ir toleruotina, bet ir tai tur'tų būti gražinu,teisingiau nesirengtai visa ta ne
maloni "procedūra",padoriau aoipavidalinta,nepagailita jautresnio žodžio,pamokymo. 
Juk tas skautukas dar. visai jaunas,ką jam diegsi be didesnių pastangų viskas origys 
Kiekvienam gi maloniau,kac. pagarba unifoirmax, i r apskritai skautij ai, eina iš pačios 
širdies,iš pilnutinio įsitikinimo,o ne prievartavimo būdu.

Ira ir daugelis kitų priežasčių,d'1 kurių jaunuoliai^vengia dalyvauti sk. 
vyčxų eilėse. Viena jų - mūsų skautininkų nenoras dirbti su vyčiais. Jeigu jaunieji 
nori,kad jiems vadovautų jų pranašesnis draugas, tai ką bekalb-ti apie vyčius.Mes, 
vyčiai,savo vadovui statome žymiai aukštesnius reikalavinus.Jeigu jis nesugeba vado- 
vauti,dairomis kito savųjų tąrąe. 3et čir. jau dainai nelaime — Kito n.ra.Musų akys 
nejučiomis krypsta į vyresniuosius, tebeturinčius aukštus laipsnius ir jusius aukš
tas n^rei^as skautininkus. Deja,jie dažniausia mums nepasiekiami* rūpinasi sa/o kas
dieniniais reikalais ir aukl-'ja gražias šeimas. Nepaprastai malonu,kr.d iš jų n«sit«i- 
ko tokių,kurie moka lygiagrečiai suderinti šeimos ir organizacijos reikalus,bet to
kių nedaug ir jų neužtenka.

Bložei ir kai mes patys,patekę vadovo oostan,cerd■tai juo persiimame. į visus 
pradedame Žiūrėti iš aukšto,nelabai skaitom’s su kitų nuomonėmis ir iš viso,tampa
me mažais diktator' lia.is, Dažnai viešais papeikimais stengiamės kelti savo autorite
tą, kartais to nas-koje skriaudžiame net artimiausius d raugus,su kuriais dar taip ne
senai dalyjomšs bendrais džiaugsmais ir nelaimėmis.

Išvadoje tenka suabejoti ar panašūs reiškiniai prisideda, nrie skautų vyčių,o 
tuo labiau vadovų,populiarumo. Mažiau agresijos - daugiau širdies J

-o-O-o- ‘ ■ ■

Mielas Skaitytojc.u-a i ūn

Ir 19>2 motais nelik be "Mūsų Vyčio". Jeigu jo dar neparsikvię- 
tei i savo namus, tai padaryk artimiausiomis dienomis, oaoivisdamHS 
prenumeratos mokestį.

MV kaina • metams 2,^0 5 , pusmečiui - 1,2^ Australijoje - 
1 svaras. .

Administracijos adresas i Aleksas Karaliūnas,6^41 3o.Campbell ~ 
Ave,Chicago 29,IDL, U.S.A.

Vadove ! Nelik be Tau skirtos spaudos.
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Slcilties vadovavimas. Akstinas,kuriuo r.š dabar ryžtuosi s tudi juori, ym vitas
' ‘žmogaus elgesio polis,jei tai palyginama akstinui,kuris sudaro konkursą.Vietoj Įpro

čių svarstysime laisvai pasirinkto gyvenimo idealą,savanoriškas ir nesiliaujen 
čias stangas,inteligencijos lavinimą,savęs aovaldymą,troškimą tarnauti,ištikimybę,
individualų entuziazmą.

Normalioje draugovėje kiekvienas skautas savo inteligencijos slaptumoje trokš
ta pasidaryti skiltininku ir juose dar slapčiau rusena viltis vieną gražią dieną to
kiu" būti . Pa s’:i Itin ingiai jau tikrai ruošiasi skiltininko pareigoms,kurios jau gal 
netrukus pradės eiti.Tuo pačiu ir kiti guvūs ir veiklūs skautai,’mrie tv^r^ing®!^ 
lanko sueigas,žino, kad turi daug galimybių pasidaryti skiltininkais,bent būti iš
rinktais paskiltininkiais. Be abejo,toki bus išrenkami pakeisti paskiltininką,kuris 
jau bus paskirtas vadovauti skilčiai.Žinoma,čia nekalbama eoie visus dalykus,kurie 
priklauso asmeniško ir intymaus berniuko galvojimo karalystei.Vadus,kuris kitų bro
lių taros kuriam nors berniukui sušunkaEi,tu jokiu būdu neb~si paskirtas skilti 
ninku,r, arba, kuris blogoj nuotaikoj leidžia prasiveržti pykčiui i11 Aš turėjau nasidi 

- džiavimą paskirti tave paskiltininku,bet dabar jau viskas baigta.užsitarnautų 
kad tokio skauto t-vas oer oficialias ceremonijas,dalyvaujant Vvų komitetui, nuo 
tokio draugininko nuimtų vado insignijas. - •

Draugininkas ne vien tik išlaiko savo draugovę truputį nekeltoje nuotaikoje, 
bet jis kartu ir savo jauna siela kenčia,kuri daug jautresni už jauną kūną.

Vidutiniškoje draugovėj e ,kur skilties vadove viriui gyvuoja normali skauto id?- 
ja /savaime su o r an tam a tai naro, baisus dalykas/ noras pasidaryti skiltininku reis — 
kic,kad pas berniukus egzistuoja akstinas,kuris visumoje verčia pasidaryti goresniu 
skautu. . ’ . . . ’ .

Galima lengvai padaryti išvadą,kad esamoje aplinkoje kils tie,kurie sie^s 
skiltininko oareigų.Taip pat ir labai geroje draugov je su tiesiog stebinančiais 
skiltininkais,bus daromos ypatingos r.stengos. laipsnis,kuris bus ieškomas pasiekti, 
bus žymesnis. Tos labai ryškini parodo,kad turėti gerus skiltininkus,neklystamai 
reiškia turėti gerą eraugovę.

Taip pat šaunus draugininkas,kuris išlnik* savo draugovėje aukštą skilties ; 
lavinimo idėją ir kuris įgijo gerą darbo loipsnį.grli bet kuriuo momentu 
oasteb’-ti, vncč mažoje draugovėje, kad ne pas kiekvieną berniuką yr?. ęgimV.s vadovo 

‘ vimo jausmas.Tokia dr-v' neišvengi amai kent*s ir tai nebus nei draugininko, ne i skau
tų kalte. Męs patys,jei j^u.esame ilgai vadovavę draugovei,tą patį busime ootyrę.

Kaip- turėti geriausius skiltininkus. Šitai aš rašau skaitytojų pageidavimu,ku
rių draugovės 'kančia ~d^i’blogų skiltininku. Visų pirma juos lavinki te, kad padarytum-t 
sumanesnius berniukus,už kitus dr-v’s skautus.Be abejo,jiems nesiseka buriuoti ir 
blogiau signalizuoja,negu kandieetai,kurio trumpu laiku oasiruosic.net ir antram 
oatyrimo laipsniui, kad engi j įsų adjutantus ir jūs paty$s,ce nb^jo,visą a ą juos 
ruošiate.Sužadinę nusitiksimo ir nurodę jiems veikimo būdą.suteikite <ą nors nau
ja,kad uždegtų berniukus.Bet nereikia,kad draugovė matytų ir netirtų,.taip s biti
ninkus atskirai lavinate.Busimi tą patį tegu jie veikia savo skiltyse. Jie truputį 
oažins nesisekime apsvaigimo ir patyrimo,be kurių niekęs negali išpildyti uzdavi 
nį,koks*jis bebūtų.Taip jie iš lėto rudis ir persiims j ’sų išmintim skilties vado
vavime.Jis oriims jūsų sugesti jas, atidžiai seks ką išmokote.. ęn^cy ęm^.s _ .i as ruu- 
goves ir 1.1, Tenaš-jenčia nors vieną vakarą sav-if-jo skiltininku lavinimo kur 
sams.Vadovauti skilčiai yra garbė.Ir to negalima nesiekti be rimto darbo.Tai yra 
vienintelis atlyginimas labui svarbus skauto gyvenime.. .

Kodėl skiltininku išsilavinimo lygis nukrinta ? -rę 1-bai svarbu tur-ti.gerus 
skiltininkus.Yra įdomu nežymėti ir kitą įdomų punktą.Tai yra skiltininku lygio 
klausimas. As priminsiu tris pagrindus,kurie šį dalyką iseiskina:

I.A’gs i bodimės ir drąsos nūs to j imas. Skiltininkai neturi visas s zaitlmgas ir 
būtinu savybes,kad orupis gyvenimą išRilytų įvairaus įdomumo laipsnyje, kad 
-ąę “ ■ ■ .
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oatenkint'4 Berniukus,torie jsu trečius, atvirtus ar net penktus aetus »^utę.uj«._ 
Uai svn lai sorudčia drrugininko nečius.Bet pečiai ta:a ir yra,kad bu U 3 5le
nii. Gerų skiltininkų išlaikymui reikia nuvyti nuoood davimą ir nusiminimą.tra i pą 
rrnln= r+-11"L& tn1. . ką C-S X) S V <?. d 11S&U akstinu.

JT.Užmiršimus /ir konsekventiškai nežinojimas/ skauto idealo ir būtino gero 
elgesio.Gale treciųjų ar ketvirtųjų setų gali jau būti učniršta,kas kitaaos uavo 
labai ^šku apie skiltininko oareigų charakterį,apie jo paskirties išpildymą. ~ ų

-pTj0 oesidaryti tik paprastas kalimas iy atminties.Yra daug būdų is to pa 
si3ydyti?Nepamirškime,ked mes be perstojo skaitome naujas knvgaa ir naujus strains 
niu1? a oi e skautišką veikimą. ,

ITT Augimas. Žinokime,kad reta yra vyrų,kurie turi reikiamas savybes taoti drau
gininkai s.Berniukas tarp 16-18 metų iš Irto pasikeičia i vyrą."Būrio instinktas .yra 
berniuko instinktas.Kai kurie vaikinai ryškiai nuo septynioliktų metų tur-s. augiau 
jauno vado sąvybių už patį skiltininką.Reikia tada bud’ti ir pad'ti jaunesniam sail 
tinink”i.Aš tikiu,kad reikėtų principiniai nutarti,kad septyniolikmetis automatiš
kai nustotų skiltininkauti ir taptų jau skautu vyčiu./Vert. pastaba daugelyje kraštų 
skautas,sulaukęs 15 metų,pereina į vyresniuosius skautus.Tai yra skautyb^s saka ir 
oimasis etapas į skautus vyčius/. Septyniolikos metų skiltininkai aptingsta ir jų 
asmenybė traukiama į kitus dalykus,kurie yra šalia skautybės.

Adjutantai ir kiti vadai
Iš cat pradžios Lordas Baden Powell‘is draugė ninkama pasak5,kad savo.skautams 

jie būtų vyresnieji broliai.Berniukai labai mėgsta tokios rūšies vadovavimą.Yra 
gera turėti draugininką,kaip draugą,kuris traukia berniukus gyvai domėtis draugoves 
veikimu.Tai pastebima ypač dviejų pirmųjų dr-v=s metų laikotarpyje,nes berniukus 
traukia*visiškai nauja sritis,kai su jais elgiamasi loin eujiiaęlinis asmenimis) 
dalinai taip pat užkrečiantis draugininko entuziazmas.Jis išnaudoja kiekvieną minu
tę, suinteresuo j a visus berniukus nuo oaties ’bendriausiojo" skiltininko,kuris yra 
jo*dešinioji ran~a,iki mažiausiojo sukčiaus,kuris kartais suteikia net vilties nete
kimą. Draugininko džiaugsmas yra užkrečiantis.

Bet deja,mes visi budime ir jūs patys,brangus skaitytojau,išlaikytu pirmuoju 
entuziasmu, jei jūs esate visuomet taip pat užsidegęs kaip savo jaunystėje, j ’Sų 
berniukai toįn nrie nrisiriš,kaip yra orisiri«e ^^te savo tikrų t5vų.

Draugov’.,kur draugininkas neturi šimuti jos- yra greičiausia dr-v5,kur.h=ra 
draugininko adjutanto,arba kur tik vyriausias skiltininkas kartu atlieka.šią funk- 
cijąfSis "vaistas aiškiai atrandamas puikiame adjutante. Sunku to^į surasti.Bet rei
kia žinoti,kad uŽ viską sunkiau yra tada,kada norima,kad žygiuotų oersenusi dr-v~. 
Reikia pastangų.Menas rasti adjutantą.Rasti vertingą vadą,o ne jo iškamšą,t.y.asme
nybę be charakterio,be iniciatyvos,kuris sutiktų užimti adjutanto sostą lyg verčia
mas ir įtikinėj amas,lyg būtų įrašomas bažnyčioje aukas rinkti arba baliuje užimti 
stalo seimininko vietą.

,?rileidžiant,kad tai būtų patikimas asmuo, kiti dalykai,kaip siuvėjos manikenas, 
mažai svarbu.Reikia,kad kuo nors įdomautus!.Paveskite,kad jis asistuotų sekmadie
nio ar šeštadienio vekr.ro sueigoje ir ypatingai tuose dalykuose,kuriuos jis labinu
sia mėgsta.. Veik-us suaugęs vaikinas, pasiruošęs ir kitus įtraukti į savo mygiamus 
užsiėmimus,sužavės skautus,ypač jei jis yra jaunatviško ir linksmo charakterio. 
Čia nrnp. tiek svarbu dalykas kurį jis mokins,arba jo perteikimo būdas,kiek jo spin
dinti asmenybė,kuri į dr-v’s gyvenimą įneša šviesių varsų. Tuo pačiu metu per jus 
ir įer jūsų skautus naujasis adjutantas bus persmelktas skautiška dvasia.Jis pažins 
skautų idealą ir principus.Leiskite jam atsiduoti savo džiaugsmui ir užsidegimui. 
Jis įsijrus į savo vyresniškumą, kur į jaunesni kr.xm.ais netrip vertina, jei jis icts 
nenusivils.Jo klaidos bus gers pamoka jam pačiam ir skautą is.Jis nertitolins skau
tų nuo urr.uzininko, oriešingai - skautai su jum pasidalys savo entuziazmu,žinodami, 
kad jūs esate tas vienintelis asmuo,kuris j^is rūpinasi ir interesū-.oja.si.

Jūs įsitikinsite,kad naująjį adjutantą reikia pakritikuoti.Tik šią kritiką pa
silaikykite sau ir jam neparodykite,kad jo negerbiate.Greitai jis pats pamatys,kad 
reikia šį ir tą nr^okti, ?o 5 Ziin.jūs gal - site pas?.Kyxi,knd: jūsų darbas nebuvo " 
tik fiasco, ir galite įasitrruk+i ix iutanto nareigųj arba, priešingai,galite pa
sakyti,kad jis puikiai dirbo. Zert’ Senj• J.DJlUIŪTYS, Romn.
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LENKTYNES J SVIESĄ. Žaidėju skaičius; 2 - 4 skiltys. Amžius: nuo 12 m. 
Žaidimu vieta: užmiestyje. Žaidimo laikas; tamsi naktis.

Kiekviena skiltis yra pastatyta taip, kad negalėtu matyti kitos skilties. Pats 
vadas su elektros lempute nueina į vietą už kokios | km, kuri yra lygiai nutolusi 
nuo visu skilčių* Vadas sustoja ir čia užžiebia, čia gesina betarijėlą. Skiltys, pa
mėčiusios žiburį, turi | ji bėgti. Pirmoji visa.prie vado atbėgusi skiltis laimi.

KINIETISKI ZUIKIAI, Žaidėju skaičius: _5 - 20. Amžius: 7 - 12 m. Žaidimo 
vieta: ribota aikštė.

Vienas žaidėjas - kurtas, kiti zuikiai. Zuikiai bėga, kurtas gaudo. Pagautasis 
tampa kurtu. 'Tik kurtas neturi teisės pagauti tą, kuris pritupia ir pirštu paliečia 
žemę. Tupėti galima tik tol, kol kurtas prabėga pro šalį. Kurtas negali stovėti vie
toje prie tupinčio zuikio.

KENGŪRŲ LENKTYNES. Žaidėju skaičius: 10 - 20. Amžius: nuo 12 m. Žaidimo 
vieta: aikštė ar salė. Trankiai: 2 krepšiasvydžio kamuoliai.

Žaidėjai išrikiuojami prie pradinės linijos dviem virtinėmis. Kamuoliai dedami 
ant žemės prieš kiekviena virtinę. Davus ženklą, kiekvienos virtinės žaidėjai per
duoda kamuolį rankomis (per galvas) virtinės gale stovinčiam žaidėjui. Tas, gavęs 
kamuolį, įspaudžia jį tarp keliu ir, visa laikę šiaip jį laikydamas (rankomis jis 
gali tik iškritusį kamuolį nuo žemės pakelti), šokinėja - bėga prie savo virtinės, 
kur paima kamuolį rankomis ir per galvą perduoda atgal. Taip daro iš eilės visi žai
dėjai. Žaidimas laikomas baigtas, kada paskutinis žaidėjas kurios nors virtinės 
(žaidimo pradžioje buvęs virtinės priešakyje), atbėgęs į pradinės linija, iškelia 
ties galva kamuolį. Iš dvieju virtiniu laimi žaidimu toji, kuri tai padaro anksčiau.

PERDUOK KRIVULĘ! Žaidėju skaičius: 10 - 2j.0- Amžius: nuo 9 m. Žaidimo vieta: 
aikštė. Reikmenės: 2 lazdelės ar 2 kamuoliai.

Žaidėjai sustoja į dvi eiles. Atstumas tarp eilių 10 m. Žaidėjai išretėja 3 m 
nuo vienas kito. Eilių pirmieji numeriai gauna po lazdelę arba sviedinį. Žaidimo ve
dėjas komanduoja: 11 Pradėk’.” Tada pirmas numeris sviedžia lazdelę arba kamuolį antram, 
tas trečiam ir t.t. Kai lazdelę arba kamuolį gauna paskutinis, tai bėga su lazdele 
rankose pro eiles į priekį, į pirmojo vietą. Tuo laiku visi žaidėjai paeina tris 
žingsnius į dešinę. Pirmojo vietą užėmęs žaidėjas meta lazdelę ar kamuolį kaimynui, 
tas kitam ir 1.1. Kurios eilės žaidėjai pirmiau grįžta į savo vieta, tie ir’lieka 
nugalėtojai. Jei lazdelė kuriam iškrinta, pats turi ja paimti ir, tik atsistojęs vėl 
į savo vieta, gali lazdelę perduoti ki-tam. Žaidėjai gali savo vietą pažymėti.

VIENRAGIŲ LENTINES. Žaidėju skaičius: 8 - į0. Amžius: nuo 15 m. Žaidimo 
vieta: aikštė ar didelė salė.

Žaidėjai išrikiuoti dviem virtinėmis. Pirmas eilėje deda rankas ant žemės, se
kąs pakelia jo kojas. Išeina kažkas panašaus į vienratį (karutį). Davus ženklą, Nr. 
2 nuo pradinės linijos stumia savo vienratį iki baigmės linijos, grįžta atgal ir tam
pa vi'enračiu Nr. 3. Nr. 3 grįžęs tampa vienračiu Nr 4, ir 1.1.

Bėgimas baigiasi, kada paskutinis žaidėjas su savo vienračiu atvyksta į baigmę. 
Laimi eilė, kurios paskutinis žaidėjas tai greičiau padaro.

“Vienračius” poros gali sudaryti įvairiais būdais: kojos pakeliamos už riešu, 
už blauzdų, už šlaunų* Prieš pradedant žeisti, reikia susitarti, kuris būdas bus 
vartojamas.

ŽAIBO LENKTYNES. Žaidėju skaičius: 16 - 30. Amžius: nuo 12 m. Žaidimo vie
ta: aikštė ar salė. Trankiai: 2i kamuoliai.

Žaidėjai pasidalina į dvi lygias komandas. Jos sustoja lygiomis eilėmis prieš
priešiais apie 15 žingsniu viena nuo kitos. Tarpai tarp eilėse stovinčiu žaidėju i 
žingsnio. Vienas kiekvienos komandos žaidėjas (pradėjėjas) atsistoja per vidurį, 
apie 5 žingsnius prieš savo eilę. Kiekvienas tu žaidėju turi po 2 kamuolius.

21



188

Žaidimo vedėjai davus ženklą pradėti, tie atskirai stovintieji žaidėjai - pradė- 
jėjai vieną kamuolį meta savo pirmam eilės numeriui. Pirmas numeris, gavęs kamuolį, 
jį meta atgal pradėjėjui, tuo tarpu pradėjęjas žaidėjas pirmam Nr. meta antrą kamuo
lį, o pats pagauna pirmą ir jį meta antram eilės žaidėjui, ir t.t., kamuoliai vis su
sikryžiuoja ore. Paskutinis eilės.žaidėjas, gavęs pirmą kamuolį, ji atmeta pradėjė
jui, tas priešpaskutiniam ir panašiu bėdų abu kamuoliai vėl grįžta į eilės pradžią 
širmam numeriui; tas, gavęs abu kamuoliu, juos pakelia ir šaukia: "Baigėm”. Laimi 
pirma baigusi komanda.

KELIAUTOJO PĖDSAKAIS. Žaidėją skaičius: 10.- 1J. Amžius: nuo 12 m. Žaidimo 
vieta: užmiestis su krūmais. Žaidimo laikas: žiemą, naujam sniegui iškritus.

Naujam sniegui iškritus, kai turima kiek daugiau laiko, išėjus į užmiestį, gali
ma žaisti šį žaidimą. . ... . ' .

Vadas paaiškina žaidėjams, kad gauta žinia, .jog keliautojas, išvykęs iš žinomos 
vietos prieš kurį laiką, yra nežinia kur dingęs. Reikia jį rasti. Einama jo pėdsakais.

Žaidėjas, kuriam buvo vado pavesta kiek anksčiau, mažiausia prieš valandą, pada
ryti dinguonies pėdsakus, stengias-palikti sniege kuo daugiausia įvairiausią ženklą, 
iš kurią galima būtą spręsti jo elgesį: sustojimus pasilsėti, pavalgyti, laužavietę, 
stovyklą, vietą, kur jis buvo paslydęs ar parvirtęs ir pan. Ieškotoją tikslas išskai
tyti iš paliktą ženklą kuo daugiausia keliautojo nuotykiu.--

RAITIEJI SAULIAI, Žaidėją skaičius: 16 - 20, Amžius: -per 12 m. Žaidimo vie
ta: aikštė ar kiemas su sniegu, kurį lengva lipdyti į gniūžtes. •

Žaidimo aikštė turėtą būti maždaug 20 x ŪO m ploto. Ji skersine linija padalina
ma pusiau. Žaidėjai pasidalina į dvi lygias komandas. Kiekviena komanda užima vieną 
aikštės pusę ir iš savo tarpo pasirenka vieną stipresnį žaidėją, kuris yra "žirgas”, 
ir vieną lengvesnį taiklia ranka, kuris bus "raitas šaulys”. Visi kiti žaidėjai - 
"ginklanešiai1’. Žaidimo vedėjui davus ženklą, "šauliai1' sulipa ant "žirgą”, ir žaidi
mas pradedamas.

"Ginklanešiai” prisidaro sniego gniūžčių ir jas paduoda raitam šauliui, kuris 
stengiasi gniūžtėmis pataikyti į priešininko "raitelį” ir patsai apsiginti nuo jo smi
gią. Tik raiti šauliai tegali mesti gniūžtes. Kada į kurį raitelį pataiko 3 prieši
ninko gniūžtės, jis užmuštas ir išeina iš žaidimo, o vienas jo komandos ginklanešys 
tampa nauju raiteliu ir taip toliau. "Raitelis“ taip pat gali "užmušti" ir priešinin
ko ginklanešius-. Tam pakanka pataikyti į jį tik vieną sykį. "Užmuštieji" išeina iš . 
žaidimo-. Žirgai nėra "užmušami". Žaidėjai negali įeiti į priešininko aikštės pusę.- 
Kada vienoje komandą užmušti beveik visi žaidėjai, telieka du, tai kovoja ant koją; 
vienas iš ją, tas kuris turėtą būti raitelis, kitas tik paduoda gniūžtes. Reikia J • 
gniūžčių paskutiniam pėsčiam šauliui užmušti. Lieka kovos lauke tik vienas paskutinis 
žaidėjas, jam išmušti reikia irgi-3 gniūžčių.

Laimi toji komanda, kuri išmuša visus priešininkus.
Sį žaidimą žaidžiant, visi, ir raiteliai ir ginklanešiai, gali turėti skydus iš 

kartono ar. fanieros< Gniūžtės, kurios pataiko į skydus, nesiskaito.
TUŠČIA VIETA. Žaidėją skaičius: 7 - ^5- Amžius: per 12 m. Žaidimo vieta:'ne

mažesnė kaip 30 x 10 m snieguota aikštė. Žaidžiama: ant slidžią.
Žaidėjai sustoja, dideliu, ratu su 3 - Ū m protarpiais tarp žaidėją. Pasisuka į- 

kairę ar dešinę' ir eina ratu vienas paskui- kitą. Vienas žaidėją "burtininkas". Jis 
turi švilpuką. "Burtininkas" bėga ant slidžią aplink ratą ta pačia kryptimi, palietęs 
lazda kokio rate esančio žaidėjo petį, jį primuša ir tuo pat momentu sušvilpia. Ratas 
sustoja. Primušęs "burtininkas" apsisuka aplink ir bėga į priešingą pusę. Primuštasis 
išeina iš rato ir bėga į tą pusę, į kurią judėjo visas ratas.

Ir primuštasis ir "burtininkas” stengiasi kuo greičiausiai aplenkti ratą ir su
stoti tuščioje primuštojo paliktoje vietoje. Pavėlavęs į vietą tampa naujuoju burti
ninku, gauna švilpuką, ir žaidžiama toliau, tik ratas juda jau į priešingą negu pir
miau pusę.

Taisyklės: 1) Susitikdamas su "burtininku" primuštasis turi jį aplenkti iš oro 
pusės (t.y. jam užleisti arčiau rato esantį kelią).

2) Jei "burtininkas" nusižengia kokiai taisyklei ar padaro klaidą, žaidimą rei
kia pradėti iš naujo, ir primuštasis vėl atsistoja į savo vietą.

3) Jei taisykles sulaužo primuštasis, jis tuoj tampa "burtininku".
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Iš Brazilijos

-Jau baigiu metus rtprofesoriauti” tarp indėnų berniukų,besistengdamas pranokti 
jų kalbos bei paročių,besirūpindamas priartinti jų širdeles prie krikscioniskos kal
bos ir papročių. Vadinuosi Pingua.ri, t.y.baltas ilgakojis paukštis.Baltoa - su baltu 
drabužiu.Ilgakojis ir ilganosis - nes čia vyrai žemi ir priplota nosimi. hūsų darbas 
nelengvas.Prašau Dievo palaimos Jums,bet melskitės už eus.Melskit,kas ^alit.Eus dau
giau negu heroizmas i bus artino meili veikli,Viešpaties palaiminta.Klaiku palūžti 
tarp miško vaikų ir žvėrių. 0 palūžo nevienas.

nieko kito nenoriu,tik kad mūsų berniukai lietuviukai rastų linksmą ir tiesų 
kelią i dangaus šviesumą,kad jų skaisčiosios akelės išvystų amžiną džiaugsmą Tėvy
nėje. Jau turim šventų berniukų. - skautų /Prancūzijoje,Italijoje,Argentinoje/.Ko 
benorėti ? Sek mane,šaukia Kristus.Krs myli sielas,nepaiso nartijų, o geriau žiūri 
Dievo parti j os• Jūsų Ka zys,Pinguari,Amazonas.

Iš Korėjos ?

- Jau kelintas mėnuo,kai aš nmialoje” Korėjos nndeng’je bandau^savo sveikatą,lai- 
pioiamas po 200 - 400 metrų aukščio kalnelius,mindamas moli, 0 i-^arif?s ^usą 
’’gatvių nančiame” lietuje. Taip-pat-baįidau jėgas su kiniečiais ir siaur's korėjie
čiais. Bet jie gana atkaklūs• nors ir daug žūna,bet lipa per lavonus ir padaryk jiems 
galarba pats aukokis. :

Bet visa tai negali sulaikyti savųjų brolių ir sesių bei lietuviško žodžio ar 
rašto ilgėsio. Labri norėčiau,kad ir '’Mūsų Vytis ” čia 1 niky tų mane.

Kpl.3., Korė ja,53 paralelė.
Iš Vokietijos »

- Kiek iš gausių sveikinimų lėV suvokiu, pas Jus tikrai įdomūs dalykai dedasi: zenat- 
vi į šiltinė,nuo kurios net skiepai neišrasti,siaučia pilnu tempu.Tik mes,veteranai, 
liksime neženoti.Tačiau ir daugelis mūsiškių, yra bent laiškais susižiedavę.Kai 
kalbame apie sužadėtuves.tai reiškia,kad reikia nešioti.sužieduotuvių Žiedus.Juos 
Čia,kareivinėse,jau nekertą nešiojau.Tik tikresnius ir stipresnius kaip jūs ten, 
Amerikoj e. Ir ant kair's rankos riešo,kai partneris ant dešiniojo tur'jo ir baisiai 
nepatenkintas buvo. Reikalas toks,kad mes savo surakinimo apyrankes vadiname su - 
žieduotuvių žiedais”.0 kai reikia suimtąjį transportuoti - as užsidedu ant k?.ir-s . 
rankos,© ji prirakinu pi-ie savęs,už dešinės...

Vytietis MP uniformoje.

Iš J.A.V. ••

Ši vakarą berymant ant svetimos Sofos kampo ir vienumos smuikams grojant sutar
tinai su kaulų skaudėjimu nuo sunkaus dienos darbo,nejučiorais prisiminė pažįstami 
artimi veidai.Dar dabar tebegirdžiu Tavo žodžius,psakytus vienoje Vokietijos sto
vykloje* nKažin,ar nuvažiavus anomis neprarasime savo vaikų?..'’ Kaž ko pasidarė 
liuina,kai juos mes,lietuviai, jau prarandame. Nors aš asmeniškai nebeturiu ko pra
rasti - viskas prarastą senai.

Niekuomet nemokėjau juoktis,kai kiti verk-.^ad tik ilgai nesitęstų mirties 
viešnagė mūsų alpstančioje Tėviškėlėje...

Antanėlis, N. Y. apylinkės.
■ '. . ė■■■■ ks*”lį ė 1 : ••. . •: r - ’ . ■
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as a-urnclaę pa Ričiua pasaulyje.1951 m•Jambores 
skautų skaičių pasaulyje*. Argentina - Ainio _ 
j?- 9.520, Belgija - 49.>81, Bolivija - 500,Brazilija - 10.000,Burma Ill,Kanada - 
117.680, Cli -'25.OOO, Kolumbija - /žinios negautos/, Kosta Rika - >68, Kuba 
2.528 Danija - 55.645, Domininkonų Respublika - 472,Egiptas - 8.000, E.Salvadoras 
1*660* Suomija ~ 20.115, Prancūzija - 141.486, Vokietija. - 61.124,D.Britanija • 
685.05I, Graikija - 4p.67O, Gvatemala 940, Haiti - 707, Islandiją - 1.742,Indija 
-40/545 Airija - 1.425, Italija - 59.087,J?oonija - 27.765,Libanonas - 2.4?0,Lich- 

' ’ ‘ Olandija , - 86.011 JTikaragua
r.ma - 259. Peru - dav.negv.ut*, 

jvedi j r ~5-•9^9,

tenš.teinas - 298, Luxemburg^
istenąs 110,603

Filipinai - 129.212, Portugalija - Pietų biriką -
Šveicarija - 23.804, ^rija - 10.000, Siamas - 76.655, Turkija . .
2,79^.222, Jungtinas Tautos - 51, .Urugvajus - 659, Venecuela. - daviniai negauti, Is . 
viso,pagal Tarp.Skautų niuro davinius, pašalyje priskaitomi 5.160.147 skautai,kurių 
tarne’565.160 skautininkai. Į .3i sk-ičių nsĮein? skautas. . ■ :

DP skautai -.ir Tarptautinis Jkautų .Biuras. Is- Tarpt.Skautų Biuro darbų ir jo 
spaudos 1/tvtn .^d .163 nelabai mielai traktuoja skautus ir jų or-jas,kurios kilusios 
iš kraštų, esančių dabar anapus gelečin-.s uždangos. Tame pačiame J Jamnoree. numeryje 
paskelbtos visų valstybių registruotos skautų organizacijos,pažymint registracijos . 
datą.Dejeilgokame surašė nerandame nei lietuvių,latvių^estų,nei lenkų,jugoslavų, 
venarų ir*kitų tautų skautų organizacijų.' Visos jos,- nors seniau T33 registruotos. - 
ir tokiu būdu oficialiai oripažžntos,šio.ndiohą išbrauktos is TSB skautų organizaci
jų sąrašų. Visa tai skaitant darosi kiek keistoka, kai D.Britanijos,JAV ir Jeitų 
vrastų vyriausvbrs mūsų krašto okupacijos nepripažįsta,tebelaiko akredituotus atsto
vus ir teikia jiems visas diplomatų teises bei privilegijas,o TSB vadovybe tuome
čiu laiku išbraukia tų kraštų skautų organizacijas,paties TSB oficialmi.pripažin
tas, iš savo sąrašų. Ir tremtyje atsikūrusios tų kraštų skautų organizacijos,kad ir 
tų pačių vadovų vadovaujamos, nevisada buvo mielos Tarp.Skautų ;-iuro Vadovybei. _ 

TSB buvo sudarytas specialus skyrius /DP ocout Division/,xurioje bu- 
,Vengrijos,Latvijos,Lietuvos, Lenkijos,Sloveni- 

'' s tremtiniai skautai.Jų visų regis-
5O. OOO.I95O metų viduryj o,pagal TSB^sprendimą, 
lą ir jie turžję Įsijungti į tų kraštų,kuri ame

Vis d^lto pri< 
vo.registruoti Cekoslovaki_ 
jos,Rusijos,Ukrainos,B"Itjudijos ir Jugoslavijos 
truotų skautų skaičius sieki 
D? skautai oficialiai baigė s 
gyvena, skautų organizacijas. o,/ 

_____________ rS, Tremtinių lenkų skrutų ir sienučių vądovyb!
’erei n" s i i Trrotrutines okiutų ins‘i tucijr.s,prc«ydemr. nripr.žinti jų skautų-čių or- 
Anizki-u.jcyi/ isStinn Lenkijos skautų-čių Sąjungą.Deja, jų prašymas buvo itaest.es.

Katalikai'sk'-utai turi jo šių metų vasarą savo konferenciją Gilwell-?ąrke.Tai 
buvo šeštoli iš eil- s konferenciją.Buvo atstovaujami šio krestr.i:Austre.lija,3elgi- 
ie.Dcniia, An-H1a,Prr.nonzi1a, Vokietija, Ai rija, Italija,Luzemburg.s, Olandija, Tortuga- 
lijcSkotiiaJvedija.Šveicnrija ir Tangcnika.Diskutuotr. įvairiais klausimais,lie - 
oionči-isi katalikus skautus.?irrir.ln'-vo Dirminghrao vyskupas pagalbininkas_ Bright.

Danijos skautai vyčiai ir vyresnio amžiaus skautai bei jų vadovai yra įstei
gę savraoriska kraujo davėjų sąjungą, kurios tikslas nnd'ti artimui, ruko j r.n v savo 
kraują,reikalingą transfuzijoms.Vien tik l°50 metais jio pad ar 
transfuzijrs,tokiu budu jia išgelb jo daugelio žmonių SY1'/ <■

Pierro Delsuo,vienas žymiausių Prancūzijos skautų veikių, ."dovanotas foB 
bronzinio-vilko-ordinu.Pierre Delsoo pradėjo dirbti su Prancūzijos slx.utr.is 1922 
metais.Vokiečių okupacijos metu /II prs.ka.ro laiku/ jis oraktisk-i vadovavę vis®n 
pra.no.skautų judėjimui. Puvo suimtos ir koletą m-nesių išlaikytas dalijime, .rakintas 
19^7 m.išrinktas į Toto.Skautų Biurą /Komitetą/ 4 metams.

1
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ŠVEICARUOS SKAUTAI VYČIAI

Mes visi turime □styrimą vienokiame ar kitokiame mūsų gyvenimo momente,kur įžo
dis ir skautų įstatai suvaidino lemiančią rolę.Dažnai mūsų dvasios gilumoje Skautų 
Įstatų aidas kritiškame momente apsaugojo nuo klaidos. .

Skautes Vytis n;ra dykumų atsiskyrėlis,jis n*ra nei ‘’mamytės sūnelis lenūn-lis.. 
Gyvenimo problemas ir sunkumus jis sprendžia‘•linksma ir savimi pasitikinčia dvasia.

Skautas vytis yra: Veiklus tikintysis krikščioniškoje bendruomen- j e, -sąžinin
gas ir savo veiksmų atsakingumą jaučiąs pilietis, -jis kovoja, už i ogaus vertę , tei
singumą ir laisvęy jis yra tikras ir ištikimas savo profesijoje,kaip ir visame kas
dieniškume gyvenime. - Savo santykiuose su artimu ir viešame gyvenime jis skleidžia 
savo idealo spindulius. - Skautas vytis jaučia garbę,priklausydamas didžiajai Skau
tų bendruomenei,kuri visom jogom trokšta sukurti - geresnį pasaulį. - Skautas vytis 
myli savo kraŠtą.PriklaydaEias Pasaulio Skautų Brolijai,gerbia kitų brolių Tėvynes.

Jei skautas vytis sąmoningai supranta,ką ištikrųjų atstovauja Skautų Sąjūdis 
- jis tampa misionierių^.Jis nori to ’vtio^s amžiaus ^raugams, suteikti džiaugsmą ir^ 
jėgas,kurias jis rado būdamas skautu.Sis džiaugsmas yra tūkstantį kartų vertesnis u; 
šokio malonumus.Baden-Powell1 is nįbe jumoro,kuris jam taip tikdavo,pasaka,kad Dievo 
Karalystė žemėje greičiau .pasklistų,jei daugiau žmonių paklausytų skautų įstatų..

Šiam dalykui kelias dar tolimas,bet tikslas spinduliusj antis.Mes kasdien^ galime 
pastebėti, kad mūsų sąjūdis atitinka tikram priaugančios kartos troškimui,nežiūrint 
į mūsų laikų sporto ir Šokių įvertinimą.Mūsų dienomis sportas per daug užezkcentuo- 
ja fizinį išsilavinimą,kai tuo tarpu dvasios lavinimas nuliekamas užpakalyje.Skautų 
vyčių programa.harmoningai išvysto ir kaną ir dvasią ir dvasinėm vertybėm suteikia 
jų tikrą vietą. ' .

Niekas mūsų neverčia būti skautais vyčiais.Mes jais savanoriškai pasidarėme. 
Būkime įsitikinę,kad viską,ką mes darome,nėra vien tik sąjūdžiui,bet ir gyvenimui, 
šeimai, kurią mes ruošiamės sukurti, ?r of esi j ai, kuri r. i gerai pasiruošime..

Kiekvienas skautes vytis privalo įsij.austi,kad savo nauju įžodžiu ir^nauja 
valia pasiryžo kovoti už g 1rį.'Įsitikinimas, kad visi Šveicarijos skautai vyčiai kartu 
su t "katančiais viso naso.ulio - Brolių, kovoja d1! tos pat priežasties, - mes jaučia
mės stipresni priklausydami didžiam, .ir gyvai Brolijai. „

/iš ’’jamboree”, vertė skltn.’ŽIuGĖijIS /*
' ’ - * - -Q-0-O-.

Jcmbore Austrijoje stovyklavo viso 12.884 skautai.Daugirusic buvo is Britų im
perijos - 2.9'98, Austrijos - 2.412,.Prancūzijos - l.p25, JAV - 108, Vokieti jos - 
675, Šveicarijos - 62$,Italijos - 569,Belgijos - 7^9,Olandijos 422 ir t.t.Net mažy
tis Luxemburgas a1siuntė 513 skautų. Mažą dalyvių skaičių prišiunt' Br.Gvinėja,Cey- 
lonas,Kipras,Gibrnltaras,Kong Kongas,Jamaika,Kėnij a,Nigerija,Sįerra Leonc,P.Rodezi-

Sud°n«s ir 't.
. XIII Tam tautinė Skr gj-.ų Konf e r en c i j a įvyko Salzburgo Austrijoje, 198i,VTi-pi

- VIII.2 d.d. Be kitų atstovų konferencijoje dnlwavo ir Lady .Baden Powell. Pirmą 
kartą skautybės istorijoje čia buvo .atstovaujama ir Vokietija.Naujais Komiteto na
riais išrinkti Birijos-Libanono,Meksikos,Italijos,Pilifinų atstovai.

Tarptautinio 3k-učįų Biuro Director- Lesly Whateley vieno paęika.lb1 jimojnetu 
su v.s.Vs.Senbergu.pareisim,esą nesą kliūčių registruotis Tarp.Skcucių Biure musų 
Skaučių organizacijai visiškai formaliai, isą kai kurių kitų-tautybių skaut s / 
ten jau esančios priimtos ir formaliai registruotos. . • . _ . -oP-x

Pulk.Jilšonas, T3B direktorius, liko perrinktas šioms pereigoms ligi I;#** 
to jis nesitrauks iš šių ocrei.gų d-1 savo senyvo amžiaus. . . , ,

Filipinų skautų vedų konferencija įvyko šią vasarą Maniloje, .runoje dalyva
vo per 200 atstovų, iš įvairių šio krašto vietų. Konferencijos atidarymo ceremonijas 
atliko pirmininkas E.V.3‘ison,invokecij4 perska.it1 kun. Fr. Haggerty 3J.Darbo nosė 
džius pradėjo pirmininkas Ve.rga.3. Daug diskutuota jaunuomen s aukl jiao .klausimais.
Perrinkta nauja vadovybė,

Izraelio valstybės žydų skautų organizacija ToB oficialiai pripažinta ir 
priimta.
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"Ateičiai“ 4o metų"f!
; . . ;j. •

Šie metai yra sukaktuviniai mums visiems gerai žinomai Ateitininkų organizaci- 
jaijjkuri įsisteigė prįeš 4o metų, taip pat tremtyje, Rusijoje. Ateities nariai, 
savo tikslu įsirašę "Viską atnaujinti Kristuje" jau firmomis Nepriklausomos Lietu
vos dienomis buvo judrus veiksnys mūsų visuomeniniame bei kultutiniame gyvenime, 
aktyviai dalyvaudami kovoje dėl Lietuvos laisvės.Per 40 metų Ateitis subrendo 
idėjiškai, dvasiškai ir mūsų akademiniame gyvenime išvarė stambų barą,Vien tiktai 
Vytauto.D.U-te N.Lietuvos laikais veikė 12 Korporacijų, su kuriomis ir studentai 
skautai-ės palaikė glaudžius ryšius. Ryšiai nenutruko ir todėl šiandien, ateitinin
kams minint tokią garbingą ir gražią sukaktį, mums malonu juos pasveikinti ir palin
kėti.sėkmės lietuvybės išlaikymo tarnyboje tremtyje. ... . v

Ateitininkus tremtyje tebelariko dar Rusijoje pradėtas leisti jų laikraštis ATEI
TIS,kuris čia,JAV-bose, išeina gražiai iliustruotas,patrauklus savo forma ir turi
niu.

"NEO LITHUANIJAl" - 29 m.

Prasmingą,nors ir kiek kuklesnį jubiliejų šiemet atšventė Lietuvių Studentų 
Tautininkų Korporacija "Noo-Lithuania",1925 mt.pradėjusi savo veikimą Vytauto Di
džiojo Universitete .ir apjungusi geroką tautiško jaunimo dalį Vytauto Didžiojo U- 
te, Z.Ūkio Akadomij oj e,Prekybos Institute Klaipėdoje,vėliau Vilniaus U-te ir kitur. 
Korooracijos šūkis -PRO PATRIA,kuriam ji liko ištikima'ir tremtyje. "Neo Lithuania" 
liet.tautiškai visuomenei buvo tas pats,kas katalikiškai visuomenei Ateitis • 

. Sukakties proga linkime ir toliau nepalūžti tremtyje.

LIETUVIAI ' STUDENTAI VOKIETIJOJE

šiuo metu Vakarų Vokietijoje tebestudijuoja apie 50 liet.studentų,tačiau jų 
didžioji dalis vrn numėčiusi notų pabaigoje ar 1952 m. pradžioje išemigruoti. 
.Lietuviai studijuoja Hamburgo, Merburgo,Hannoverio,Goettingeno,Bonnos,Frankfurto, 
Mainzo, V/uerzburgo,Heidelbergo,Tuebingeno ir Muencheno Universitetuose, Visų jų 
gyvenimas sunkus,ypač oroblematiskas materiališkas išlaikymas. Kiekvieną menesį 
tenka užmokėti anie pO DM įvairioms U-to išlaidoms.Mokslapinigiai svyruoja nuo 
150 iki >00 DM semestrui,žiūrint einamo dalyko ir paskaitų skaičiaus.UŽ prakti
kos. darbus tenka mokėti atskirai.

Gyvenimas nepigus.Už kambarį reikia išleisti 40 - 50 DM mėnesiui, maistui - 
apie 60 DM.Smulkesnės išlaidos neminėtinos. Kadangi lėšų lietuviai neturi, jie, 
kaio ir kai .kurie studentai svetimšaliai, gyvena buvusiose drėgnose slėptuvėse, 
į kurias dar^i dienos šviesa niekada neprasiskverbia.

Lietuviams studentams no kiek padeda BALFas. Principo remiami tik baigią 
studijas. Studentai dažniausia remiami maisto produkte<3;kurie įvertinami 10 - 
15 DM mėnesiui. Universitetų bibliotekos nevisada pajėgia aprūpinti studijuojan
čius knygomis ir tod’-.l dažnai tenka pirktis ir mokslo vadovėlius.

Vokieti jo j-e aeikin ir studentų Korporaci jos. Tačiau bet koks nešiojimas stu
dentų kepuraičių ir juostų uždraustas,išskyrus grynai uždaras studentų šventes. 
Tai esą daroma tam,kad studentai nesiskirtų iš visumos. Šiaip jau reikalaujama, 
kad studentai atsiduotų ne vien studijoms,bet kad dalyvautų ir visuomeniniame gy
venine.

ATSIKURIA "VARPAS"
. , » *• * . 4- rt v-

Čikagoje įsikūrė Lietuvių Studentų Varpininkų Draugija. Kaip žinome,var
pininkai gražiai veikė ir Nepriklausomos Lietuvos aukštosiose mokyklose,kur jų 
buvo net kelios korporacijos. Sakmės 1
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- '1951.XI. 1 d.J.A.V-bėse mirė žinomas Skautų organizacijos
į darbuotojas,visuomenės veikėjas, rašytojas,Korpl Vytis
j Garbės narys, skautininkas
\ VIKTORAS KAMANTAUSKAS

t;

•I

1 • v ' t

Akademinis Skautų Sąjūdis,liudydamas dėl šio garbingo sa- j 
B vo nario mirties,šiuo išreiškia veliones Šeimai giliau- J 
■: šią užuojautą. .. .. į’

i. ^IrjUS^ 4fif V7m*-z •.IOX?- V ** * r3**-' *fcA.-r£‘ -JK- ■. . ;• A. t' ■- '• ■-:Ji

< ’’ •

KORPJ VYTIS ĮTEISINIMO REIKALU J.A.V.-bese
L.Grinius

‘Jau kuris laikas jAV-bėse veikia mūsų Korporacijai "Vytis” panaši organizaci
ja - Alpha Phi Omega-National Service Fraternity. Laikui bėgant iškyla klausimas-' 
ir musų Korp.’ legalizavimo TAV-bii] Universitetuose.Kadangi tai nėra visiškai pa
prastas reikalas, teko susirišti Korp.’ Valdybos nevedimu su minėtos organizacijos 
vadovybe.Pasirodė,kad APO yra palanki narių priėmimui per savo skyrius JAV aukšto
siose mokyklose.Įstoj antieji privalo būti studentei, praeityje priklausę skautų Są
jūdžiui bet kuriame krašte.Jiems taikomi įpr^tiniai kandidatų reikalavimai.Įstoja
masis mokestis - 10 <?.Jis mokamas APO centrui.Semestriniai nario mokesčiai mokami 
kitiems skyriams.

Korporacija betgi laikosi nuomonės,kad minimas pasiūlymas neišsprendžia mūsų 
vienstų įteisinimo klausimo.Viena,kad ne visi vytiečiai šiuo metu turi galimybę 
studijuoti,antra, tokių sąlygų priėmimas vestų prie mūsų Akademinio Skautų Sąjū - 
džio disintegracijos. Todėl tebeieškoma palankesnės formules.

Visi K! "Vytis11 nariai,ypač studijuoją JAV aukštosiose mokyklose,yra prašomi 
prisidėti prie K.1 valdybos laikysenos ir RAGINAMI savo tiesiogine akcija erba per 
skyrius kreiptis į vietinius APO skyrius,laikantis žemiau cituojamo APO centro laiš
ko dvasios ir motyvų: ....“perhaps a "guest chapter” could be established and allo
wed to work in close cooperation with National Office until further develooments,” 
imtinai ir sekantį : ”l also hope,that no great financial burden will be required, 
since this,I know,would be very hard to stand especially for those people who 
thenselves just recently depended on international support/Pirmoj i citatos dalis 
iš laiško 3.3. Nor th, Nov. 192>1, antroji - iš p^kutinio laiško APO centrui.

Kof-pl legalizavimo reikalu JAV Universitetuose visus vytiečius ir jų padalinius 
prašome palaikyti glaudžius ryšius su KorpI Pirmininku Eug.Vilku,11600 3.Lafayette 
Ave,Chicago,ILL.

- o—0—o- -

- Lietuvių Studentų Dr-ja Urbanos Universitete,JAV-bėse, išsirinko naują valdybą, 
kurios pirmininku yra senj,L.Maskaliūnas,o vice pirmininku senj.R.Mieželis.
Minėta Dr-ja planuoja surengti Genocide parodą,užmegzti artimesnius ryšius .su ki
tais pabaltiečiais studentais, suruošti visų trijų Pabaltijo tautų vakarą, taip pat 
stengiasi supažindinti amerikiečius ir užsieniečius studentus /jų čia yra iš 60 pa
saulio kraštų/ su Lietuva. Šiam reikalui oanaudojeme vietinė studentų spauda,taip 
pat daromi pranešimai įvairioms studentų grupėms,

- Urbanos Korp; Vytis skyrius yra bene vienintelis,kurio visi nariai šiuo metu 
studijuoja.S.m.lapkričio 11 d.turėjo ilgesnę skyriaus sueigą. 3kyriui vadovauja 
senj.ps.L.Maskaliūnas,buv.paskutinis Pabaltijo U-to SJ VYTIS pirmininkas./rm/

Pasinaudok čia pridedama atkarpa,užpildyk ją ir ilgai nedelsdamas pasiųsk 
"Mūsų Vyčio” administracijai prenumeratos mokestį 1952 metams.Jeigu esi skolingas 
už 1951 metus - šia proga atsiteisk. MV Tave lankys ir 1952 metais.
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- Lietuvos Diplomatijos Sef^s Kinisteris n.3t.Lozorai tis, grįžęs į Romą is ilges
nes kelion-s ir radęs ..33 Valdybos jam atsiųstą sveikinimą .<33 suvažiavimo Cleveland© 
proga., etsiunt- <.33 Valdybei padėkos laišką, kuriame, be kite ko,rašo; ’iš savo pus-s 
nuoširdžiai linkiu Sąjūdžiui geriausio pasisekimo jungiant akademikus skautus Lietuvos 
leisv’js,prisirisi io orie lietuvybės ir skautiškų idealų vardan,o taip nat pron°Tuoj°nt
tuos idealus mūsų visuomenėje. Aš esu giliai įsitikinęs ,knd musų viesasis,politinis w
gyveni įas tremtyje būtų tobulesnis,jei jame būtų daugiau sekama skautų navyzd-iu - 
daugiau laikomasi skautiško solidarumo bei savitarpio loj alu io. Teranda sitos skautų 
savybes kuodaugiausia pasekėjų dabpr ir ateity-—, busimoj laisvoj Lietuvoj.

-V. s . J. Au. rustai ty t ~ -V a i č iūn i en* , vi s ą laiką tremtyje vadovavusi Lietuvos skaučių 
oeserijrijoasitruuk* iš Vyriausios Skautininkas- pareigų'. Jos vedama’ seserija išaugo^ 
į mražią ir kūrybinga-organizaciją,s’ustipr'jo dvasia ir narių skaičių i.V.s.J.Vaiciu— 
nienės vadovavimo etapas pasiliks kaip gražus darbų lapas seserijos istorijoje.

- Vyimsktnr Ona Zai 1 skienė sutiko laikinai nerimti Vyriausios Skautininkas pareigas, 
leurias ir pradėjo eiti-Tpi patyrusi vadovė,sesėms ir broliams gerai žinoma is skautiško 
darbo Lietuvoje ir tremtyje,V,s.Zailskienė savo pareigas eisianti iki naujųjų seseri
jos rinkimų. Iki šiol ji buvo 2- ji V.Skautininkas pavaduotoj n.Pasiekiame adresui
1819 5"’th Avė.Cicero pO, ILL., U3a.

- Lietuvos Skali tų ‘dr.o 1 i j-o j e • Šiuo metu vyksta korespondencinė Brolijos vadovų su
eiga, kur i ės metu bus išrinktas Vyriausias Skautininkas,-j o. Pavėduoto j as, kiti L3B val
domieji ir Garbės organai•’KBVSueigei pirmininkauja rašytojas Faustas yir^e su kitais 
Prezidiumo nariais. •••;. •’ ' ’ . . .. .

- 7.3. Vs.Šenbergas besitraukė iš Vokietijos rajono‘vadeivos pareigų ir pradėjo
eiti emigracines komisijas. Jo pareigas ner.'mė s.<*dolf>QS Vencį ėuskg.s,kuris nesiekia
mas adresui /20a/ Hannover,Hege1str.7,Germany. . • . . g

-Sktn. Fil ,-Dr .M. Eudrien Į ištiko didžiul1 nelaimė -mirė jos Motina. Tai buvo kilni 
lietuvė, mūsų organizacijai išauginusi gerą skautininką,fiiisterę,gydytoją.Liūdime 
drauge su mūsų bendradarbe Dr.M.Budriene. , •

- Čikagoj e,vietoj s pasitraukusios. iš pareigų daug- ir nuoširdžiai dirbusios ūlš- 
ros Vartų” Tuntinink-s. sktn. Juškeg/ičienj-S,, tuhtininke liko. sktn.Bl.Strikienė.Tunto rei
kalų ved"? ja ji pasiskyrė psktn.A.Motiejūnaitę, skaučių skyriaus vadove — ns.<..?et-^ 
rauskienę., ja. un. skaučių skyriaus ved-ja — sktn.S. Vilunienę, tunto meno dalies vedą ja — 
os.D.Eidukienę,švietimo dalies vadove - sktn. Meiluvienę..Sudarytos dvi vyresniųjų . 
skaučių draugovės.I-jai-vadovauja ps.M.lĮackevicien*, II-jai - ns.A.Ščiukaitė.Tuntui 
gražiai talkininkauja skautininkas -*• Švarien~, 0. Šoiukeit , A.Kliorien', Z. JusKevicien- 
ir kitos, etli1"1 BT,'os įvair^’n drrbus.

- Keturios skautas Čikagoje davė Vyr.skaut--s įzo^i Audros Vartų iunto sueigoje.
-~~C i k a r o 3~S k pu t7i~ * s suorganizavo niniginę rinkliavą ir šv.Kal’-dų nroge. pasiuntė 

ncmaže^Tsto" oakietTių Vokietijoje ir kituose kraštuose esantiems ligoninis.
- Skautų Aidas i p skelbia irKrivul’'% 1951 mt.turi 657 prenumeratorius. 1952 metams

organizuojamas olatesnis olatinimo vajus. *
- 3ktn.Va.ler i jonas Šimkus lijo i L. Skautiško Ugdymo Fondo valdybą kaip LSBrolijos 

atstovis.
- ?L3S Pirmi j a patvirtino sktn.V.Pe-užą L33 JAV rajono vadeiva ir v.s. Vincą Kiz- ,

laitą jo pavaduotoju.
“ Detroito skautai-ės organizuoja 19>2 metų sutikimą.
- Skautininkų Ramove~Cikagoje išsirinko naują valdybą,kurią sudaro skautininkai.

Dr.M.Badriunė/'Tallat -eląša. ir Aglinskas. Iki šiol-Ramovei vadovavusi valdyba su -■ 
sktn .Al.Flateriu prieše akyje, -.atsitraukė iš pareigų. Paskutinėje Ramovės sueigoje išsa-. 
mų refęg-ątą skaiti sktn, Aglinskas. Ilgai 'diskutuota įvairiais skautų-čių reikalais. ' ..

- Skautiškos snaudes°vajų’ Čikagoje prad’jo skautininkai,savo ramovės sueigoje.
Jie užsiseki .'rKūsų Vytį11 .ir ’’Skautų Aidą”. Vajų atidar* ir prenumeratas asmeniškai . 
rinko pats pi nąi jos pirmininkes v.s.K. Palciauskes. ...
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Musų mielą ir artimą bendradarbę ,skautininkę >gydytoja
Dr.Mildą BUDRIENĘ

ir jos šeimos nariu.5 mylimai Motinai mirus, skautiškai užjaučia 
P. L. S. S □ Tar yb o s Pi rmi j a,

___  ■______ ’’Mūsų Vyčio” Redakcija _________ _

1951*XI-1 d, J.A.V-bėse mirė žinomas visuomenininkas, rašytojas, skau 
tininkas,L^S.S. Vadoybės artimas bendradarbis

VIKTORAS KAMANTAUSKAS. .'
P.L.S,S-ga liūdi dėl jo ankstyvos mirties. Nuoširdžiausia brolių ir 
sesių užuojauta velionies ‘šeimos nariams.

P.L.S.S.Tarybos Pirmija

- PLSS Taryįos_ Pirclja JaU sudarė rinkiminę komisiją,kuri tur^s pravesti 4 t.na
rių, Garbė s Teismo ir Kentr.komisijos rinkimus.Komisijon Įeina:s oA.Aglinskas,A;Plato- 
r i 3, G.’ ŠČiukai tė, Budri enė ir E.ViĮkas.Kand.:K.Be r tuIi s, A. Augus tinai ti s,E.Zob e rskas.

- LS vadija taip pat sudarė komisiją Seserijos rinkimams pravesti.
. -T~Cirk£go j e XII.‘9’ <1- sušaukta ASS sueiga. .Pagerbtas A. A. sb.tn. 7. Kamantauskas. Velio

nies biografiją papasakojo senj.Gilunas.Valdyba patiekė gražią ir išsamią savo darbų 
apyskaitą,kuri visų Įvertinta teigiamai.Atskirose KorpJ ir ASDS sueigose išrinktos 
naujos valdybos-' ASDS - C-. Sčiukai tA •- draugininke, vadi jos narėmis - R,Vyšniauskienė, 
jĮViikienė,AUAurtišiūnienė,A...Lescviciūtėa Korp! skyr.p-ku išrinktas senjsIvanauskas, 
valdybos neriais - Mikalavičiue,A-Vengris,R.Oheinauskas ir A.Paužuolis.Aotarti spau
dos vajaus klausimai ir nutarta šiam reikalui suruošti akademini balių 1952,11.2 d. 
Sudėta pinigų neturtingiems šelpti. Iš savo pareigų išėjo senj.V.Mikelevičius,ištisus 
2,5 metų vadovavęs skyriui ir labai šakningai tvarkęs visus gyriaus reikalus?išugdęs 
jį 1 gražų ASS vienetą-,

- Are Ii "i oje lietuvių skautai nesnaudžia. Bradforde Įsteigta mišri ^Geležinio 
Vilkc”~dr -ve. kuriai vadovauja aki tn. J., Bružinskas .Narių 20.fxi.24 Nottinghane Įvyko 
skautų vyčių suvažiavimas apteiti ateities darbo gairėms.Praėjo darbingoj ir broliškoj 
nuotaikoj. SktnuKa Vaitkevičiaus pastangomis vedamas spaudos vajus.11 vadovų jau užsi
sakė '‘Mūsų '/ytl’’,kuris čia yra laukiamas svečias.

- Čikagos :!Li tuaniccs" turto kelios drevės gražiai paminėjo XI.25 d.kariuomenės 
šventę., Tu lining ą paskaitų skaitė pulk„ Špokevičius. Karo invalidams suaukota 52 .?• 
Skautai Vasario 15 d.proga nutarė savo kraujo duokle paremti kovojančius Korsjoje. 
Ruošiant šventę daugiausia pasidarbavo sktn.Augus tinaitis.

- ASDS Vadovybė per ASS biuleteni gražiai Įpareigojo visas seses užsisakyti
1952 uotams "Misų Vytą .» v

-'Cleveland c akademike s skautės XI1.9 turėjo gr-Žią ir gausią sueigą. Gražų refe- 
ratą~škaitė t, n R- Jonaitytė r tema ’’Moteris lietuvių dainose’’.Drauge su b* lints akade
mikais parėmė vargstančias ir sergančius A2S narius,pasiųsdamos Šv.Kalėdų proga 
50 dolerių aukų. ASDS Draugov' čia veikia sklandžiai ir gražini.

- IcDS ri.'.mt vn'cč v- 3>__ M, Barni skaitė pasiekiama nauju adresu: 7417 Myron Ave,
Cleveland įjOhicų V. S.-. A.* v

- V Banevičius . ons i traukus io pareigų ps ^Nagini omui, pradėjo vadovauti DLK 
Kęstuci<7Dr'-vei Bostone.Paskelbtos skilčių varžybos,! kurias Įsitraukė, visi skautai.

-’Upistono skautai suruošė per radiją gražų kariuomenės šventės minėjimą.
- Bostono ’’Lapinai” pQr lapkričio mėnesi surinko liet.gimn. skautams Diepholze 

apie~80Pinigai išsiūti Kalėdų švenčių proga.Tie patys ’’Lapinai” leidžia gražų 
skautišką laikraštėli 'K1M4 •

- Dail^-Puulius Augius, nupiešė šio MV numerio titulinio puslapio antgalvi.
- Sk.sp^udos_v£.jun& RltMLSkU-jrra Atsk.Par.Sk.Vyčių DARIAUS-GIRĖNO v.Būrelis Čika

goje,savo steig-sueigoje š<m.Xi.l nutardamas, kad Būrelis in corpora užsiprenumeruoja 
L’N 19j2 un/oe to?vlenę pre num. skiria finansiniai silpnam Broliui Skautui^Adm. nuožiūra-
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Pasaulio Lictu/iU Skautų Sąjungos vedų,vadovių ir akademikų skautų-Čių laikraštis 
Nr.10 Čikaga lopi m.gruodis

REDAKCIJA i Redaktorius - 3r .'Kviklys j 7520 So.Taiwan Ave, Chicago 29,ILL*, U.S.A. 
Techniškasis redaktorius - J.E.Gilunas, 5553 So. Tustino st., Chicago,ILL.
Meninis dalios ved‘jas - Alb.Karnavičius .Redakcija rankraščius taiso savo nuožiūra. 
Autori į teis *.s :oroio.-os.Straipsniai su autorių gavard’mis ar inicialais neviseda 
raiškia skautiškosios vadovybės, redakcijos ar leidėjų nuomonę.

ADMIN 131 RAGI JA *• Leidžia Akademinis Skautų Sąjūdis. Administratorius - Aleksas 
Karaliūnas, 6p41 Jo.Campbell Ave, Chicago 29,ILL. USA*
Prenumeratos kainai -.©tams 2,50 J, pusmečiui - 1,-5 #• Laikraščio atstovai kituose 
kraštuose: AUSTRALIJA - Vyt.Stasiškis, 2 Pleasant Ave,Glandore,Adelaide,3uA. 
BELGUI :Rcv.Jonas Dėdinas,97* Bue de La Brabanęonno, Louvain, Belgique.D.Britanija
- K.Vaitkevičiųa, 21 Cobden street,Derby. ITALIJA - Al.Nekrašas, Via Oasal Monte- 
ferrato 20, ROMA 23. KANADA - Sigitas Krasauskas, 34 Pine Crest Rd.Toronto/Cnt. 
VENECUELA : Antanas Bazilieuskas, Calle 99,to 99/^0.Valencia,Sdo, Carabobo, Š.Ame
rica. VOKIETIJA ~ V.?.Vauopalas, /22c/ Hangelar /Siegkreis/, b. 3onn, Jtudontanhoim.

♦

4 ■

- L 4 3Se s e *•! ,j n s Vad i j a, ta 1 Vj.n i nkau j ant Čikagos skautininkėns, ruošia Moterų 
rašytojų dainos ir muzikos vakarą,kuris- Įvyks 19~1 m.gruodžio 50 d. 5 vai. n.p. 
Lietuviu Auditorijoje (3133 So, Ealsted St.).

- Adelaid‘jo, Australijoje, gražiai veikia lietuvių skautininkų-ių ramovė.Suei
gas šaukia kas savaitės.

- A33 Ado1aidės 3kyr jus suruošė gražų akademinės skautijos 27 motų sukakties 
minėjimą,Oficialiosios dalies metu kalbėjo V.Stasiškis tomą “Akademiko skauto ke
lias". Fil.Paccvičicnė savo namuose maloniai origlaud* sueigos dalyvius ir pavaiši
no juos arbatėle.

- Jur jGe d. J anų 1 o v i č i u c gana energingai organizuoja Adelaidėje skautus vyčius.
- Juoj.. Žilinskas tolimame iiclbourno mieste /Australijoje/ organizuoja liet.

stud.si.autų Kero 5, Vytis skyrių*
~__P1ĮI?,. r.aitis galutinai apsigyveno Sydnojaus mieste,Austrai!jojo.

lygiai tokio pavyzdžio,kaip kad buvo Lietuvoje, jau 
pagaminti Vokietijoje. Netrukus jie bus gauti Kor poracijos Valdybos žinion ir bus 
platinami vytiecių tarpo. Jų neturintieji -al’s artimiausiu laiku Įsigyti.Skyrių 
vald^bjs jau dabar tegu pasirūpina Šiuo reikalu susirišti su Korp! Valdyba. ir 
pranešti jai,kokio skaičiaus ženklelių reikės. Kaina: 2 aner.doleriai.

- Leonas Ik’.ę .fmiTerps, senas Klaidos liet.jūros skautų veikėjas, ^Budžio“ II 
vadovas, iš VoKietijos su uavo šeima atvyko 1 Čikagą ir čia apsigyveno. Nėtrulcus 
žada Įsi traukti i a; tyvų darbą su jūros skautais. Drauge jau pasižadėjo aktyviai 
talkininkauti ų Vye i ui “ e

- I-Eelioji i .V skaitytojai,. gavę iki šio laiko i-IV kreditan ir dar oilnni ne atsi
taisę, prašomi šios ^croigos nepamiršti ir drauge su 1952 m.prenumeratos mokesčiu 
prisiųsti ir skolą už 1951 metus. 1952 metais MV kreditan niekam nebus siuntinėjamas. 
Taigi šis numeris neatnaujinusiems prenumeratos 1952 metams,bus pas lai tini a.

"Skautų Aidas;1 lietuvių skautų ir s krūčių laikraštis, gražiai ir punktualiai 
lankęs savo skaitytojus 1951 metais, Žada ir 1952 meteis juos lankyti. Jeigu jo 
dar neužsisakei, paskubėki šią pareigą atlikti,pasiųsdamas 5 * metinio prenumera
tos mokesčio. Laikraščio administracijos adresas: P. A^ Pundzevičius, Box 1005?Sta
tion C. Toronto,Ontario, Canada.

- Sk* uti ško j i s prūda - geriausia dovana 1952 metams Tavo mažiesiems. Nepamiršk 
jos ir pasiųsk prenumeratos mokesti ’'Skautų Aidui”, Skautų vadovai,skautininkai, 
skautai vyčiai, vyr.skautės ir akademikai skautai-ėa tegu dar nelieka be PLSS vadų, 
vadovių laikraščio - “Mūsų Vyčio*',kuris Žada savo skaitytojus lankyti 1952 metais.
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