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

Nr. 6-7(44-45) ČIKAGA 1952 M. BIRŽELIS, LIEPA

Melai sutinku,kad būtų, pavadintas mano vardu Šalpos Fdfides mokslus oi 
nantięms Skautams ir Skautėms pašalpai teikti. .•
Kartu" pareiškiu nuoširdų linkėjirią, kad visions .Skautams, visoms skeu * 
tems mokslas būtų netiktai visokių labai svarbių žinių įsigijimas,nlc 
jų esmės sąmoningumo žadinimas, kad jis taptų reikšmingu pasauliniam ypa- 
tiai žmonių gyvenimui ir žmonių susivokimui viso gyvenimo,visos Visatos 
Išeigoje ir Jus Malonės Palaiminime.
Taip sveikinu nuoširdiai. visus A. S. S'. Valdybos narius ir ypatiai-.jos Pir
mininką

Vydūnas
- o <-

SKAUTAMS TAI NE TEORIJA

Ig.K., JAV

Skautas savarankus.Jis kitiems padeda,sau nieko nereikalaudamas.Skautas pats 
vienas,arba savo susibūrime,yra itin galingas.Savo vienybėje tėvynės - artimo klau
simais skautas siekia ir tolimų kelių galus.

Skauto veikla pėsčia neina. Ji lekia,remdamos praeitim,sekdama dabartį,ir visos 
visų skautų akys krypsta į ateitį.Skautas auga atšičiai.Mokosi,patyrimų gauna atei
čiai. Visų skautų veikla turi rūpintis ateitim ir pavienio skauto ir jų susibūrimo. « 
Šiandien eidamas,jis galvoja,kaip eis rytoj.Jei šiandien jam sunku,skautas nenori, 
kad kitiems skautams būtų sunku gyventi,sunku savo tikslų siekti.Jis mokosi,moko,dali
na savo patyrimus kitiems,jų pats nenustodamas sbedalydamas dar labiau pats įsigilina.

Daug mokslus einančių skautų - . vra reikalingi paramos.Žinoma,tik pasko
los. Juk nepaliegėliai - kam pašalpa. Į skautų kišonius niekas pinigų nedrabsto.Patys 
turi pasirūpinti. Skautas gyvena no šia diena.Pasaulis nepasibaigia sykiu su juo,sykiu . 
su jo reikalais.Skautas žvelgia toli į ateitį.Kai skautui šiandien sunku su pinigais, * ‘ 
jis rūpinasi,kad ateityj moksleiviui - skautui pinigų klausimas būtų lengvesnis.

Skautas samprotauja.Jei per motus skautai savo susiburiman gali sumesti,sakysim, 
tūkstantį dolerių ir tuos pinigus paskolinti paskolos reikalingiems,tai,pavyzdžiui, 
po trejų metų bus grąžinta ta tūkstantis ir dar sumesta tūkstantis,atseit,ketvirtai
siais metais galės paskolinti du tūkstančiu.Taip galvojantmsoptintaisiais metais,bus 
paskolai pinigų trys tūkstančiai,dešimtaisiais - keturi tūkstančiai,ir vienuoliktai
siais ir dvyliktais - po keturis,o tryliktaisiais - penki tūkstančiai ir t.t.

Auga pinigai.Paskolai ištekliai didėja.Skautams lengviau išsiversti.Žinoma,reik at
minti patį gyvenimą s sako,jei Juda Iškąrijotas būtų iš gautųjų už Kristų ^0 sidabrinių 
pinigėlių vieną padėjus į banką žmonijos vardu,ištisas pasaulis būtų šiandien pinigin
gas - niekam jų netruktų.Skautams čia teorija,bet ans samprotavimas skautams nėta 
teorija.
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D. KESIUNAiTE-
VVPIAVSIO-JI skautinimkė

Br.Kviklys, J.A.V

Nedaug tėra mūsų tarpe žmonių,taip nuoširdžiai besisielojančių skautybė, jos reil^a-* 
lais, jai skiriančių tiek daug gyvenimo metų,kaip Dr.Dominika Kosiūnaitė, kuriai Seseri
jos vadovės nesenai įvykusių korespondencinių rinkimų metu patikėjo L.SkaucIų Seserijjos 
vadovavimą tremtyje. Šia proga pravartu būtų sesėms vadovėms ir broliams vadovams arqiau 
pažinti Skautininkų,kuri nuo dabar vadovaus po visus pasaulio kraštus išblaškytoms skau
tėms •*D.Kesiūnaitė tremtyje gyvena jau antrą periodą. Ji ir gims ne Lietuvoje - Rusijos 
gilumoje.Iškilusi Rusijoje revoliucija kuriam laikui sutrukdė ir Kesiūnų šeimos grįžimą 
į Lietuvą. Jie čia atsirado tik 1921 m.rudenį*Kurį laiką gyveno kaime.Materialinė būklė 
buvo sunki. Vis dėlto ji ryžosi studijuoti ir 1922 m.įstojo į vos susiorganizavusį Lietu
vos Universiteto Medicinos fakultetą.Gyventi ir mokytis reikėjo lėšų.Jų truko. D.Vertėsi 
pamokomi s ir dirbo.Būdama III kurse gavo laborantės vietą. 1927 m.baigė Medicinos fakul
tetą. 1952 m.,prof.Landau padedant, pradėjo dirbti Moterų klinikoje,kur įsigijo moterų 
ligų specialybę. Po to medicinos praktika vertėsi Babtuose,Vandžiogale.Jos žinioje buvo 
ir Motinos - Vaiko Sveikatos centras.Trejus metus išgyveno Zarasuose,kur dirbo apskri
ties ligoninėj e. Atgavus Vilinių, tuojau nuvyko ten ir buvo pakviesta Akušerijos Mokyklos 
inspektore bei lektore.Greta to dirbo savo profesinį darbą įvairiose Vilhiaus ligoninė
se. įvairiomis progomis stengdavosi nuvykti į užsienį,kur gilindavo savo žinias pasauli
nio masto gydymo įstaigose. 1944 m.pasitraukė iš Lietuvos į Vakarus ir dirbo Austrijoje, 
Weimare,kur buvo labai gerai atestuota.Išduotoje jai atestacijoje buvo įrašytas"Šie hat 
sehm gut gezoichnet". Atėjus amerikiečiams, dirbo Hahau stovykloj e,kur vedė Moterų ir vai
kų skyrius.1949 m.išvažiavo į JAV ir Čia nepertraukiamai tobulinosi savo specialybėje. 
Tokiu būdu jai buco gerai pažįstami ne tik Berlyno,Paryžiaus,Berno,Budapešto, Lietuvos 
gydymo metodai,be.t ir amerikiečių gydymo būdai. Š.m.pradžioje ji išlaikė valstybinius 

" egzaminus ir gavo teisų verstis medicinos praktika JAV-bėse.Mediciniškais klausimais yra 
Lietuvoje ir užsienyje paskelbusi eilę straipsnių, tyrimų. Toks,trumpai suglaudus,jos 
mediciniškas - profesinis jos kelias. Bet mums labiau r .- p i skautiškasis. j

Jos skautiška veikla labai sudėtinga ir jokiu būdu negalės sutilpti šio rašinio'rė
muose. Mėginsime ją aprėpti nors ir la’:-i. 3. ’rais bruožais. •

Apie skautą organizaciją patyrė iš knygos "Skautų Dienynas ", gyvendama Rusijoje.Su
žino j o, kad yra tokia organizacija ir svajojo būti skaute.1916 metais pamatė skautų-čių 
šventų,kurios metu rodė skautiškas gudrybes.Jauna mergaite,nugalėjusi drovumą,pasiklau
sė vienos skautės,kur galėtų įsirašyti.Kitą dieną jau buvo skaučių sueigoje,© birželio 
25 d.davė skautės įžodį. Taigi D.Kesiūnaitė bene tik bus skautininke,turinti ilgiausią 
skautavimo stažą. Ne lengva jai buvo svetimtaučių draugovė je, kur’ šnekamoji kalba buVo 
lenkų. Gerai,kad skiltininkė mokė,kiek išmanė. Jos globoje perėjo visus tris patyrimo 
laipsnius ir dasikapstė ligi paskiltininkės pareigų, čia jos skautiška karjera laikinai 
baigiasi, nes revoliucinės kovos nutraukė skautišką veiklą. 1925 m.,būdama jau Kaune„ 
vėl suranda skautes,lanko jų sueigas. 1924.X, 16 d. drauge su 12-a kitų studentų,-ių,įstei 
gia pirmąjį Akademinį Skautų vienetą Lietuvos Universitete ir tampa jo aktyve veikėja. 
Drauge dirba prie LSS Vyriausiojo Štabo, vėliau Seserijos Vadijoje.Tada buvo vedama ne
lengva kova už sesių "Ne priklausomybę ".Tai s laikais jai teko dirbto drauge su Poliute 
Blynaite /dabar Šenbergienė/,Onyte Vangelyte /dabar Kavaliauskien/,Onyte Jakubėnaite 
/Sibire/, Stase Stankūnait /Kaunienė - Sibire/,Magdute Barniškaite /Clcvelande/ ir Eliu- 
te Barščiauskaite.1925 m.vadovavo pirmajai platesnio masto sesių stovyklai Palangoje. 
Maždaug tuo pačiu laiku organizavo Skaučių skyrių prie Kauno Rajono tubto,kuriam vadova
vo v.s .J.Raprionis.JjpB . ir kitų jai padėjusių sesių dėka skaučių skyrius čia išaugo iki 
trijų skaučių tuntų.Skaučių vadovių laikraštis,skautininkų klubas - jos sumanyti ir orga
nizuoti drauge su sktn.Barsčiauskaitė ir Barniškaite.Čia jai priklauso paskaitos,sumanymą 
planavimai,straipsniai,aktualios temos. D.Kesiūnaitė daugiau sumanytoja,jos pagelbįnink 
kės - vykdytojos. Grįžusi iš Prancūzijos ir dirbdama Zarasuose, o rgarįzav o teg skatu^s.
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.VADOVŲ PROBLEMA

D.Kesiūnaitė
‘’Nė vienas užsimojimas nėra perdi- 

delis,jei jis vykdomas gera valia ir 
sutartinai". B.P.

Vis dažniau ir dažniau tenka užtikti laiškuose, MV rašiniuose, girdėti skautų va
dovų sueigose,pasitarimuose beviltišką nusiskundimą dėl vadovų, -ių stokos mūsų organi
zacijos vykdomuose organuose,tuntuose.Tuo pačiu serga visos tremtinių or-jos,tačiau tai 
negali pateisinti mūsų pasyvumo šios problem-?- išsprendime.Vadovų stoka visuomet buvo 
daugiau ar mažiau aktuali viso pasaulio skautų sąjungoje,todėl skautiškoje periodikoje 
mes visuomet surandame tais klausimais pasiūlymų. N.Lietuvoje mes mokėjome tą problemą 
išspręsti,todėl nėra, abejojimo,kad mokėsime ją išspręsti ir dabar,naujose sąlygose.Il
gametis patyrimas skautiškame darbe parodo,kad kiekviena problema yra Įveikiama,reikia 
tik prie jos išsprendimo prieiti sistematiskai,t.y.surasti jos priažastis,rimtumą,pa - 
sėkmės ir sudaryti konkretų planą tai kliūčiai nugalėti,panaudojant visas priemones,ku
rios yra mums prieinamos.B.P.mus dar padrąsina ir pamoko,kad nė vienas užsimojimas nėra 
perdidelis.Reikia tik veikti sutartinai ir su gera valia.

Problemų gali būti Įvairaus masto, - pradedant asmeniškomis ir baigiant visuotino
mis.Skautų vadų stoka,kaip problema,išeina iš atskiro tunto problemos ribų ir flėl mūsų 
tautos aspiracijų ši'problema tampa ne tik Skautų Sąjungos problema,bet visos mūsų lie
tuviškosios visuomenės problema.Pasistenkime suprasti kodėl ?

I•~Skautybėsj_kaip. įuklėjįmo ^rįemonėjs,ive_rtinimas.. Praūžęs II Pasaulinis karas Įvai
riais atvejais išbandė skautybę.Beskaitant skautiškąją literatūrą mes patiriame,kad 
skautės ir skautai puikiai atlaikė visus bandymus visose pasaulio šalyse.Jie buvo pa
tikimiausi pagalbininkai tarp kovojančių už tėvynę vyrų ir motorų,esančių bombarduoja
muose miestuose.Šiandien didelių tautų žymios asmenybės mato skautybėje stiprią atra
mą ateičiai.Tokių skaičiuje yra ir Anglijos premjeras ’J.Ohurchil.Reikia visiškai rea
liai pripažinti,kad valstybių netolima ateitis priklausys nuo r.teinačios kartos orien
tacijos ir laikysenos.Mes galime prisidėti tik tiek,kiek sugebėsime savo nsniracijas 
perduoti po mūs ateinantiems.Jei didelės tautos priduoda tiek daug reikšmės skaytybei 
ir mato joje netik vien auklėjimo ir auklėjimosi sistemą,bet tam tikrą gyvenimo būdą, 
dvasią ne tik berniukams ir margaitėms,bet ir iš viso žmonėms,tai mąsų tautos daliai, 
kuri vargsta išeivijoj c,reikia atkreipti tinkamą dėmesį į skautybę ir išnaudoti visas 
jos duodamas priemones ir esamas galimybes paruošti jaunimą taip,kad jis suprastų mū
sų tautos siekius,išdr>Įstų užsimoti ir vykdyti didelius uždavinius,mokėtų dirbti ir 
dirbtų sutartinai.Taęi mes turime gerų davinių.Skutybės idėja ir metodai suaugo su mū
sų jaunimu ir davė puikių vaisių tiek N. Lietu’"'jo.tiok tremtyje,Vokietijoj e.Kiek susto
jus ties pastaruoju laikotarpiu,mos turine pripažinti,kad skautybė buvo viena iš pajė
giausių priemonių,kuri branflino mūsų jaunimą DIDŽIAJAM 3UGRĮŽIMUI.Prityrę seni vadovai, 
stoję šalia jaunų entuziastų,suteikė galimybę lietuviškajai skautybei plačiai atidary
ti jos langus ir duris#leidžiant kuo ne visiems tremtyje buvusiems vaikams Įžvelgti Į 
juos.Skautybė niekad nepretendavo visus vaikus padaryti skautais,bot,priimdama Į savo 
eiles kiekvieną vaiką,kuris pareikšdavo mažiausią norą, sulaikė juos nuo bastymosi ir 
išdykavimo Vokietijos miestų griuvėsiuose.Jei kuris ir nuklysdavo - išimtis.Pasišventę 
jaunimui skautininkai,ruošdami Įvairias sveikas pramogas,iškylas,stovyklas,išlaikė vai
kus DP stovyklų ribose organizuotai.Mos turimo pripažinti,kad tai nebuvo idealios skau
tiškos draugovės,tačiau kartu galimo pasidžiaugti,kad skautybė atliko maximum,ką buvo 
galima atlikti anose sąlygose.Šiandien ne tik lietuviškoji skautybė,bot visa liet.ben
druomenė, stovi sunkaus uždavinio akivaizdojo.Tas uždavinys - augančio jaunimo auklė
jimo problema. Jos supratimas,jos torotiškas išsprendimas - plano paruošimas ir prak
tiškas išsprendimas - plano vykdymas, visų bendruomenės atitinkamų jėgų mobilizavimas
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£0' 
todėl lietuviškoji skautybė,kaip vaikų 
imisi aktwurifl vaiku auklė i imo nrot Iš

tara tikslui.Kiekvieno žmogaus būdui bei pažiūroms susiformuoti pagrindą sudaro įgimtas 
palinkimas ir aplinkos įtaka.Pastaroji stipriausia veikia kūdikystės ir ankstyvos vai
kystės laikotarpyje,t.y. tada,kuomet vaikas yra visiškoje įtakoje savo tėvų.Gavęs svei
ką auklėjimą šeimoje,vaikas dažniausia išlieka tvirtas ir aplinkoje už šeimos ribų.Psi
chologijos ir psichiatrijos mokslai savo stebėjimais bei eksperimentais įrodė,kad kūdi
kystėje ir ankstyvoje vaikystėje išgyvenai įspūdžiai ir įgyti įpročiai stipriausiomis 
spalvomis nuspalvina visą žmogaus gyvenimą, jo mokėjimą kovoti UŽ savo ir savo rasės ( 
egzistenciją. Po 7 m.amž.šeimos įtaka palaipsniui mažėja ir įsijungia į jo būdą draugų 
ir mokyklos įtaka.Šiandieninėse mūsų gyvenimo sąlygose svetima mokykla neatsako musų j 
tautos aspiracijoms ir,netenka abejoti,kad ji gali sugriauti ir užslopinti jas vaikuo
se, ypač jei šeimoje padėtas silpnos pagrindas.Draugai yra kita-neišvengiama aplinkybe. 
Mokyklos paveikti paveikti mes tuo tarpu esamo nepajėgūs ir dar. daug laiko praslinks^ 
kol mos sukursimo savo mokyklas ar esamas ’’lietuviškas" pradžios mokyklas palenksimo pū
gų tautos aspiracijoms.Tačiau mūsų visuomenė yra pajėgi sukurti tinkamą draugų aplinlgį. 
Tam reikia visus vaikus £uburtį į lietuviškas organizacijas .Lietuviškoji visuomenė t^ri 
sutelkti stipriausias jėgas /visuomenininkus, poetus, rašyto jus, pedagogus, artis tu s,neni į- 
rinkus,gydytojus/ augančios kartos auklėjimo problemai išspręsti.Skautybės auklėjimo 
todai remiasi giliu vaikų psichologijos žinojimu, 
organizacija,turi po šeimos pirmoji parodyti didžiausį aktyvumą vaikų auklėjimo proble
mos išsprendime ir nelaukti atskito kvietimo,bet būti pionieriais,o gal ir vadovais,!- 
nes vaikai auga,jie nelaukia.Skautybė,jei į ją bus atkreiptas tinkamas dėmesys,gali tap
ti stipriausia mūsų bendruomenės atrama.Remdamasi savo statutu,įstatais ir obalsiu,liet, 
skautybė išeivijoj turi pasiimti sau atsakomybę už savo narius# berniukus ir mergaites 
atvesti į Pasaulio Lietuvių bendruomenę susipratusiais krikščionimis ir susipratusiais 
lietuviais,kurie netolimoje ateityje taptų veikliausiais jos nariais.Lietuviškoji skau
tybė ' turi savo ir’žino kitų šalių patyriną, mokslų disciplinomis paremtus metodus,gali 
pasitikėti savimi ir imtis sunkiausių uždavinių,kuriuos liet.bendruomenė jai patikės. 
Mes turime vaiki; auklėjimui idealą ir priemones,bet jie reikalauja daug vadovų ir įvai
rių rūšių vadovų,pradedant nuo skilu^a^-J^ .r baigiant mūsų Pirmijos nariais.

II8_VadoviĮ s_tokos_pjriežastys^. Vadovų stoka šiuo metu, po praūžusio karo,yra visuoti
na.Mūsų skautų or-je ji tapo tokia skaudi todėl,kad ilgai tveriančios okupacijos ir emi
gracija visiškai sustabdė naująjį vadovų prieauglį ir didelė dalis prityrusių skautinin
kų turėjo nasitraukti iš aktyvaus vadovavimo,nes nuovargis dėl amžiaus,išgyvenimų ir '■ 
sunkių darbo sąlygų viršijo jų fizinį pajėgumą.Kertu su fiziniu nuovargiu ir amžiumi atei
na dvasinis nuovargis,kuriam nugalėti reikia jau ilgesnio laiko.Tokiu būdu,psichologiš
kai prieinant prie problemos išsprendimo,ne žmones turimo kaltinti,bet suprasti,kad prob
lema1 pasidarė tokia skaudi dėl perilgai tveriančių nepalankių aplinkybių,kurios lydėjo 
rus per ištisus 12 metų.Šiandien jau laikas drąsinu pakelti galvą,išsitiesti ir stoti -į 
kovą su naujomis gyvenimo kliūtinis už geresnį savo tautos rytojų.Tie,kurio nepalūžo, 
atsparesnes asmenybės, atsigauna greičiau ir tie,kurie visų nelaimių- sūkuryje neprarado 
logiško protavimo,pajėgs suprasti esmines priežastis,nekaltins ir neprieštaraus,bet gera 
valia apsišarvavę bursis ieškodami išeities bendromis jėgomis. ■

III._Vadpyų problemos, rimtumasVadų problema savo rimtumu atsveria visas kitas pro
blemas, nes atėjęs į skautų eiles jauninas nesuranda pilnos skautybės - tik jos nuotrupas. 
Be to,daugelis vaikų,norinčių skautauti,sutinka uždaras lietuviškų draugovių duris,nes< 
trūksta draugininkų,o esamos draugovės neretai perpildytos.Lietuvių bendruomenė kartu *su 
mumis turi atkreipti dėmesį į tai,kad vaiko kantrybė yra labai ribota ir psichologiškais 
dėsniais pateisinama, jei jų dauguma eina mažiausio pasipriešinimo kryptini.Įvertindami 
vadovų problemą,kaip ilgai tveriančių nepalankių aplinkybių išdavą ir.gerai žinodami be
augančio jaunuolio ir vaiko nsicholoįji ją,mes, išlikę šiek tiek pajėgesni skautininkai ir 
vyčiai bei vyr.skautės, turime suglausti eiles ir visais varpais skambinti,kviestis pa
bėgius lietuvius rikiuotis į jaunosios kartos auklėjimo darbuotojų eiles.Aš netariu pre
tenzijų Sukurti ploną vadų problemai išspręsti. Kaip gydytoj a,pastaruoju laiku daug stu- 
dijatrau psichologiją ir protinių ligų išsivystymą.Tų studijų išdavoje flrįstu atkreipti 
dėmesį,kad tinkamiausįas momentas vaikų auklėjimui gali būti greit praėjęs ir tuo pačiu 
įabartinis prieauglis bus praratas lietuvybei.Jei norirųkad dabar augantis jauninas savo
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vaikus augintų lietuviškoje dvasioje,turine griebtis efektyvių ir skubių priemonių. Tik 
noprrmaldauj anai ryškūs įspūdžiai gali vaikų imlumą pakreipti nūsų aspiracijų kryptini.

IV • Vadovuos to ko s_ ^as^eląnės^ Įvertinus vadovų problemos rintuną,nesunku suprasti jos 
pasekmes,jei ji liktų neišspręsta,arba išspręsta tik teoretiškai,arba jos išsprendimas 
bįjtų atidėtas vėlesniam laikui.Jei mūsų tautos aspiracijos neturi labai tvirto pagrin
do šeimose, taiyra dėlto,kad sunkios gyvenimo sąlygos sutrumpina tėvų bendravimą su 
vaikais iki minimumo. Jeigu nei mokykla,nei bažnyčia neugdo mūsų tautos aspiracijų,tai 
vienitelė išeitis veiklios,vaikų psichologija paremtos,vaiko laimės siekiančios ir mū
sų tautos aspiracijomis persunktos,lietuviškos iš esmės,ne iš pavadinimo, vaikų or-jos. 
Lenk geležį,kol ji karšta.Mes negalime tikėtis palenkti dabar augančią kartą nūsų tau
tos tikslams,j oi nepalenksime jos dabar. Kreivai išaugusį medį ištiesti nebeįmanoma.Jei 
nes norime, kad mūsų dirva sužaliuotų sultinga žole,,turime pirn^pasėtį tą žolę.Neužsė
ti dirvonai nepavirs rugių lauku.Ir pasėją grūdą mes, kaip noko Sv,Raštas,turimo turė
ti galvoje,kad dalis pasėtų grūdų nunyks,nes jų klestėjimui sąlygos nepalankios.Tam 
tikras nubyrėjimas vis viena įvyks.Mūsų uždavinys sustiprinti patį grūdą ir jo augimo 
sąlygas sušvelninti.Tuomet,kai jis įsikabins stipriai į lietuvišką dirvą,galimo jį pa
leisti,kad ir klaidinančių pranašų įtakai, - jie vargu ar suklaidins jį.Palikus gi va
dovų problemą neišspręsta,mums grosią nū t retėjimas jau antroje kartoje.

V.Vadovų problemos išsprendimo beieškant. Vadovų stoką lyginu su nūsų or-josnaže- 
kraujyste,kuri gali bųti pagydyta-naudojant pagrindines priemones; a/ pašalinti prie
žastis, b/ paskatinti natūralų prieauglį, c/ mobilizuoti atsargas, d/ transfūzija,kuri 
tinkamu laiku pavartotaj yra labai efektyvi ir gyvybę gelbstinti priemonė.

a/ Vadų problemos priežastys faktiškai išeivijoje jau pašalintos - okupacija ir emi
gracija baigtos.

b"kuisiu.3—Normaliai draugininko parinktas ir paruoštas skiltininkas 
organizuoja skiltį.Pagalbai kviečiasi savo draugą paskiltininkio pareigoms.Drauge nau
dodami skautiškus auklėjimo ir auklėjimosi metodus,kuria skautišką nuotaiką savo skil
tyje ir iš berniukų ar mergaičių ugdo skautus,os.Draugininkas ir.adjutantas - jų nuo
latiniai patarėjai bei pageIbininkai.Draugovei sukurti tuntininkas kviečiasi gabiausią 
adjutantą ar skiltininką. Jų žinioms papildyti ir patyrimui padidinti,tuntininkas dalį 
vadijos posėdžių skiria skautybės tėorotiškam ir praktiškam pažinimui,rengia paskaitas, 
diskus!j as,iškylas.Bet vien tuo keliu eidami vadų stokos problemos nenugalėsimo.

c/balia įprasto normalaus kelio,reikia griebtis skubių ir efektyvių priemonių.Viena 
jų - mobilizavimas esamų skautiškų jėgų,ir pirmojo eilėje skautų vyčių bei vyr.skaučių. 
Iš mano asmeniško vadovavimo patyrimo N.Lietuvoje ir tremtyje žinau,kad kiokvionu atvė- 
ju,kuomet kreipiausi į vyr.skautes,Įjos neatsisakė man padėti.Jų tarpe visuomet atsiras
davo tokių,kurios domėjosi vadovavimu.AŠ nenoriu abojoti,kad ir dabar, jei vyčių ir 
vyr.skaučių vienetams bus paaiškinta vadų problema,jio ateis į pagalbą susidariusiai 
būklei pašalinti.Susidarius kad ir neskaitlingai savanorių grupei,šuruošdavau trumpa
laikius kursus,išnaudodama kurias nors 'atostogas ar tik savaitgalį,Trumpas ir konden
suotas kursas sudomindavo jaunuoles.Po to jos būdavo paskirstomos į draugoves-,padėti 
draugininkams,praktiškai susipažinti su dr-vės gyvenimu,pravesti vieną kitą sueigą.Dau
geliu atvejų jos greitai pritapdavo prie dr-vių ir likdavo adjutančių pareigose,arba, 
jei dr-vė perdidelė,gaudavo vieną kitą skiltį,kuri greit virsdavo naujos vadovės dr-vo. 
Labai dažnai tokios vadovės pasikviesdavo sau į pagalbą kitą vyr.skautę.Tokiu būdu man 
pasisekdavo ptidaryti dr-vių duris ’tė. s,kurios kantriai laukdavo savo eilės.To
kiems kursams lektoriais man niekad neatsisakydavo būti skautininkai ir skautininkės. 
Žų pašnekesių santraukas pasistengdavau dalyviams išdalinti kursų pradžioje,kad jų dė- 

osys būtų sukauptas gyvam žodžiui ir nerūpėtų užrašymas,Tai nalengvina gausios no -
dziagos pasisavinimą per galimai trumpesnį laiką.Kiekvieną praktišką pavaizdavimą 
stangiausi taip apgalvoti iki detalių,kad kiekvienai dalyvei būtų prieinama.

d/ Yra dar vienas šaltinis vadovų stokai papeildyti.Tai subrendę asmenys,niekad 
nebuvę skautais,bot mylį vaikus ir simpatizuoją skautyboi.Siuo šaltiniu mes sėkmingai 
Haudojomės ir NiLiotuvoje,ir tremtyje,Tokių vadovų atradimas lietuviškajai skautyboi 
yra tikrai šviežio kraujo transfūzija.Jų ieškodami mes turine tikėti,kad naujai atėju
sieji į nūsų tarpą atneš ką nors naujo ir naudingo mūsų organizaciniam darbui. Mos 
ilime stipriai NORUTI tos pagalbos ir ieškoti tų Šviožio kraujo davėjųmo nelaukti,kol
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kas nors pasibels į mūsų duris su pasiulynu .Man teko girdėti kalių skautininkų nuomo
nės, kad tįk iš skautų eilių išėję skautininkai gali b^ti gerais skautų vadovais.Betgi 
tai nelogiška. Kiekvienas inteligentas,susipažinęs kiek su psicho!ogij a,ypač kunigai, pe
dagogei, kariškiai ir šiaip visuomenininkai,lengvai gali perprasti skautybę.Skautavinas 
vaikystėje ar jaunystėje yra,be abejonės,brangintinas vadovo turtas,tačiau klaidinga 
sakyti,kad neskautavęs vaikystėje asmuo negali būti geru vadovu,

Verbavimas skautų,-čių vadovų iš subrendusių skautais nebuvusių asmenų, nėra nauja 
idėja ir jos atradimas nėra lietuviškos kilmės.Ši idėja po II-jo Pasailinio karo yra 
universali,t.y.,naudojasi, visos pasaulio skau.tų,-čių s-gos»Pats B.P.tai pagyrė.Gi Anor. 
skautybė beveik išimtinai laikosi vadovais-savanoriais - Vplunteers.Prane.delegatas 
tarptautinėje sueigoje pasiūlė išeiti iš skilčių bei dr-vių ribų ir organizuoti skauty- 
bės draugus: ’’Mums reikalingi sumanąs xi n ucligontiški žmonės,o ne vien mazgų čempio
nai .'Eikime ir ieškokime vylių ir moterų,kurių gyvenimu galime žavėtis.Prieiki to ir pa
klauskite jų,gal jie įsijungs į darbą11. Skautybė jiems pažinti nebus sunku, reikia tik 
pabuvoti keliose sueigose,vadų stovykloje,ir jie pajus jos dvasią.Jie duos skautybe'i 
savo inteligenciją,nes jiems atlyginsime vidiniu pasitenkinimu,ko taip sunku šiandien 
surasti dirbant kitose visuomeniškoje organizacijoje.Atraskime tuos vienišus žmones,pa
darykime juos laimingais,atvesdami į vaikų tarpą.Jie tikrai čia atgys,kurs su vaikais 
laimingą vaikystę ir tvirtą pareigos supratiną,meilę savo kraŠtui.Jio savo viltį ir sva
jonę perduos lietuvių vaikams ir kuomet ateis jų valanda persisikirti Su žemės kančio
mis,kada jie priartės prie amžinybės durų, jie bus laimingi,kaip buvo B.P.mirdamas,nes. 
jų gyvenimas išeivijoje buvo pilnas meilės priaugančiai lietuvių kartai,kurią jie nokė 
tarnauti Dievui,Tėvynei,Artimui.

Tokių žmonių atėjimas į mūsų tarpą padės mums išeiti iš siaurų rėmų ir prisidėti 
prie PLB užsibrėžtų tikslų realizavimo ateityje

Iš aukščiau pasakyto aišku, kad visas vadovų problemos išsprendimas beveik visu 
savo svoriu krenta ant tuntininkų pečių.Jie turės tapti tos problemos išsprendimo vado
vais. Tačiau dabartinėse sąlygose yra labai svarbu,kad problema būtų gerai išryškinta, 
planas konkretus ir vienas visai PLSS-gai, kad jo vykdymui butų mobilizuoti visi musų 
Sąjungos struktūriniai vienetai,visų vykdomųjų organų vadovybės /Pirmija,Seserįja,Bro
lija/, visa mūsų skautiškoji spauda,skautininkai,akademikai ir vyr.skautės bei skautai 
vyčiai. Tik bendromis jėgomis,visi sutartinai veikdami, pajėgsime per trumpą laiką ir 
sėkmingai išbristi į lygesnį kelią.xcikia padaryti didelį užsimojimą ir vykdyti jį su
tartinai .

_I_š _y _a_d__o_S2_
1. Slsautybė,kaip viena geriausių auklėjimo priemonių,yra^pripažinta daugelio žynių 

valstybės žmonių. Lietuviškoji skautybė gali būti panaudota išeivijoje sėkmingai kovai 
su nutautęjimu,jei P.L.Bendruomenė rms ją ir bendradarbiaus.

2. Vadovų stokos atsiradimo priežastys yra ilgai j&veriančios ir nepalankios mums 
situacijos.

Vadovų problemos rimtumas gludi aplinkos įtakoje vaikams ir vaikų psichologijoje, 
kurių mes negalime pakeisti,bet mūsų galioje yra nukreipti vaikus mūsų tautos aspiraci
jų kryptini.

4. Jei vadovų problema bus neišspręsta skubiai ir efektyviai,visai ryškus huteM-" 
tėjimas bus jau antroje kartoje.

5. Vadovų problemai išsprendimo beieškant,reikia pahaudoti visas galinas priemones t 
a/ paskatinti natūralų prieauglį, b/ mobilizuoti esamas skautiškas jėgas, c/

kviestis savanorius iš lietuviškos visuomenės,kurie yra pozityviiss asmenybės ir pa
kankamai išsilavinęnkurie gerai ir greit galės suprasti vaiko psichologiją ir skautiš
kus metodus. i

6. Vadovų problemai išspręsti turi būti padarytas didelis užsimojimas ir visi • 
Pasaulio Lietuvių skautų Sąjungos organai turi veikti sutartinai jos išsprendime.

! -O--0--O-
j PAREMK MUSų LIETUVOS IR SKAUTUOS ATEITĮ - STUDIJUOJANČIUS BROLIUS IR 
’ SESES, - PASIųSK . SAVO PINIGINĘ AUKA LIETUVIŲ AKADEMIKŲ SKAU.TŲ ŠALPOS .

■ FONDUI ! ... - ■ * * j 1 ; ' ■' "

i
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Fil.Inž.Jurgis Gimbutas

Šimtaix/ jaunų gyvybių sudėta ant Tėvynės laisvės aukuro -jų tarpe ir Vytauto . 
Didžiojo Universiteto vyr.dėstytojo inž.Juozo Milvydo gyvybė... Tai asmenybė,apie ku
rią galima nemaža kalbėti,rašyti,vistiek nepavyks jos visai atskleisti.Tai buvo žmo
gus,kurio gyvenimo pavyzdžiu drąsiai gali sekti lietuviškasis jaunimas,ir tada tikrai 
neapvils Tėvynės.

Juozas Milvydas žuvo 1941 m.birželio 2p u. partizanų kovoje su raudonarmiečiais,pa
sižymėjęs nepaprasta drąsa.Pirmadienį ir antradienį Juozas su keliais partizanais be 
pertraukos gynė Kauno radijo siųstuvą.Trečiadienį /Vi.25/,Kaune jau esant vokiečių 
kariuomenei,jis galėtų ilsėtis, bet ne - jo humaniška širdis negalėjo pakęsti,kad dar 
pakaunės kaimuose raudonieji žudo beginklius žmones,kankina vaiku s,moterįs.Su partiza
nų būriu jis leidosi į naują žygį už Aleksoto prie Noreikiškių dvaro.Ten bolševikai 
siautė,žudė,degino,įsistiprinę užimtose kaimo trobelėse.Juozui Milvydui,kaip atsargos 
puskarininkiui, pavedama keturiese užimti vienas .namukas,kuriame buvo įsitvirtinę rau
donarmiečiai.Narsieji partizanai pasiskleidė slinkti javais,apšaudydami priešą.Čia ir 
pervėrė klastinga kulka jaunąją gyvybę... Sunkiai sužeistas,ant rankų nešamas,Juozas 
dar spėjo pratarti sdvo kovos draugams J - ,t4š mirsiu,bet dar taip noriu gyventi!' Tai ii 
yra tragiškiausia,kad žuvo toks žmogus,kuris buvo puikiai pasiruošęs gyventi,mokėjo 
ištvermingai ir kūrybingai dirbti.Jis daug žadėjo padirbėti Lietuvos mokslui ir sta
tybai. V.D.Universitetas neteko tokio mokslo personalo nario,kuriam sunku.rasti.pava
duotojas. ' w '

Žiupsnelis biografijos. Juozas gimė 1914.V.11.Jo tėvas Viktoras žuvo fronte D.Ka
ro pradžioje,palikęs žmoną su trimis vaikučiais.Juozukui,jauniausiajam, tada buvo vos 
dveji mėnesiai.Nelengvas našlaičių gyvenimas. Juozas augo žemaičių centre - Telšiuose. 
Gražios gamtos apsuptas,jis vispusiškai brendo,ugdė savyje puikius vyriškus būdo bruo
žus.Dirbdavo laukų darbus,gerai pažino apylinkę,mokėj o daugybę liaudies dainų, augo 
sveikas ir stiprus.Gimnazijoj e buvo pirmasis mokinys ir drauge veikliai dalyvavo orga
nizaciniame gyvenime*, skautų sąjungoj e, gimnazi j os orkestre,c^ore.Būdamas giliai reli
gingas iki pat mirties,jis dar gimnazijoje giedojo bažnytiniam chore,kartais kaip so
listas .Aplink tą linksmą,sąmoningą jaunuolį visad spiesdavosi būrys draugų.Kur Juozuž 
kas,ten visada skambėdavo melodingos,jausmingos dainos ir juokas. J.-Milvydas buvo 
jautrus pa.triotasūJis glaudžiai siejo savo darbą ir ateities planus su Lietuvos rei
kalais.Giliai pergyvendavo kiekvieną linksmą ar liūdną Tėvynės likimo posūkį.Mokėda
mas prieiti prie žmogaus,Juozas sugebėjo ir kitus užkrėsti patriotizmu.Vieną aplenkė
jusią šeimą gimnazistas Milvydas savo te...trukumu tikrai grąžino lietuvių tautai.

1952 m.baigęs Telšių gimnaziją, Juozas Milvydas įstojo į V.D.Universiteto Techni
kos fakulteto s statybos skyrių.Jis studijavo sparčiai, sąmoningai,nepasitenkino pa
skaitų užrašais ar pasenusiais vadovėliais,bot sekė ir naująją literatūrą,ynač vokie
čių. Jį viliojo Vakarų kultūra.Atliekamų laiku mokėsi Vakarų Europos kalbų. Visas ato
stogas Juozas naudodavo praktinėms specialybės žinioms įsigyti - dirbdavo prie statybų. 
Šalia studijų ir universitete Juozas buvo veiklus studentų skautų Korp! VYTIS narys, 
kurį laiką jos vadas.Organizacinį darbą jis stengėsi pakreipti pozityviąja linkme,pa
daryti ką nors naudinga kitiems,pav., Nemuno^potvynio motu organizavo pagalbą nuken
tėjusioms, Kalėdų metu ruošdavo eglutes vargšams, sueigose su jaunaisiais studentais 
rengdavo pasikalbėjimus budo auklėjimo temomis,ruošdavo ekskursijas Tėvynei pažinti, 

x/ Str.rašytas 1942 metais ir tada dėl tam tikrų priežasčių nebuvo atspausdintas.. 
Rankraštis išsaugotas sesės M.Milvydicnės,velionio žmonos,ir dabar,autoriui maloniai 
sutikus,patiekiamas MV skaitytojams. Red.
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mokydavo liaudies dainų ir 1.1. Svarbiausia,kad jis paveikdavo draugus ne didaktie - 
kais žodžiais, bet savo gyvu pavyzdžiu, savo darbu. Būdamas studentas, vėliau ir bai
gęs Universitetą, Juozas Milvydas buvo Vytauto Didžiojo Universiteto studentų choro 
narys, ypatingai vertinamas dėl muzikalumo ir gero baritono. Nežiūrint to vispusiško 
veiklumo,Juozas baigė universitetą ir įgijo dipl.statybos inžinieriaus vardą labai., 
trumpu laiku - per penkerius metus, 1957 m.lapkričio mėnesį.Jis baigė pirmas iš 2^0 
drauge su juo įstojusių studentų* Karinę prievolę inž.Milvydas atliko Kaune,Priešlėktu
vinės Apsaugos Rinktinėj e.Tuo pat metu jis buvo pakviestas asistentu į V.D.Universiteto 
Technikos, fakulteto Statybos katedrą.195$ m,jis pakeliamas vyr.asistentu, 1940$ adjunk
tu,vėliau vyr.dėstytoju. 1940/41 m. inž.Juozas Milvydas dėstė šiuos kursus; "Statybos 
Encikįopcdiją” Technologijos Fak.II kurso ir "Sąmatas ir atskaitomybę'1 Statybos Fak* 
III - IV k. Drauge jis buvo Statybos kabinete vedėju ir vadovavo statybos pratimams su 
II kurso studentais.Jis parodė daug kūrybinės iniciatyvos iš naujo sukurdamas Statybos 
Kabinetą ir patobulindamas senąsias kursų programas ar paruošdamas visai naujai.Pradė
jęs ruošti vadovėlį dėstomajam kursui, inž.Juozas Milvydas ypatingai pasigesdavo moks
linių ryšių su Vakarais. Bolševikų santvarka nukirto bet kokius ryšius su 'užsieniais, 
kad net jokių mokslinių knygų ar instrumentų negalima buvo gauti.Atspausdinti keli 
straipsniai "Technikoje ir ūkyje" ir "Lietuviškoje Enciklopedijoje" parodo,kad inži 
Juozo Milvydo tikrai būta gabaus inžinieriaus - mokslininko.

Juozas Milvydas tiesiog stebindavo savo artimuosius ir bendradarbius savo atvirumu 
ir tiesumu.Jis nesivaržydavo sakyti tiesą ir tokiose aplinkybėse,kai raudonieji oku
pantai žiauriai oersekiojo už tiesą ir patriotizmą; Juozas niekad neabejojo,kad bolše
vikiniai įsiveržėliai dings iŠ mūsų žemės.Jis tiesiog nujautė karą ir buvo jam pasiruo
šęs; Jau pavasarį J.Milvydas veikė slaptoje lietuvių aktyvistu organizacijoj e.Bolševi
kai išvežė į Sibirą Juozo’ seserį su šeima /buv.Švietimo Ministr.J. Tonkūną/.

Matyt,nujausdamas savo greitą mirtį,atsisveikindamas su motina ir žmona ir išeidamas 
į kovą,Juozas pasakė s "Tėvynė reikalauja aukų ir aukų bus." Likusi jauna našlė su 
vos 7 savaičių kūdikiu, motina,brolis visad liūdės to Vyro,kuris aukojo savo gyvybę, 
kad kitiems Laisvę pirktų. Prie Jo kapo susimąstys ne vienas lietuvis jaunuolis ir pa
siryš dirbti už du,kad bent kiek pavaduotų Lietuvai žuvusį partizaną.

-o-o-o-
NEMUNE LEDUS IŠPLAUS...

• i 
. Nemune ledus išplaus, obelis pabals,

parymok,manęs palauk, sodne prie obels.1

TU žiedelio nemainyk,nenukirpk kasų ! 
Ilgai laukus — dar palauk, grįšiu iš tiesų!

* - - .i,» r ;

Atjos šiaurys - bus ruduo,obelis pagels - 
dar rymok,dar palauk,prie gelsvos obels !

Parugėm,gelsvom,basa vasarą nubėgs,
, mėnesienoje rasa ašaroj žėrės. ,

Šaltis išdabins langus, tulpes, ramunes - ...
tu šaltos žiemos speiguos : prisimink mane.

.» J- i » •
'. ' ' ■ ■■ ’■'"'i

Jei dar myli,jei tiki,jei aš tau brangus - 
šaltas apkasas bus man tėviškėj jaukus.

Vėliavas nuleistas nes, mirusius minės -
ilgai laukus,manęs lauk - kai nieks neb 1 tikės !

/ Iš lietuvių partizanų dainų,užrašytų nesenai atvykusio iš anapus žvejo Juozo Grišna- 
nausko - "Tolimieji kvadrataiNew York, 1952/.
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IŠ A. A. JUOZO MILVYDO GYVENIMO

Baigęs V. D. Universitetą, 1937 m. Sukūręs seimą, 1940 m.

Karo tarnyboje, 1939 m. Lietuvos Laisvės Kovotojo kapas 
Kauno kapinėse, 1941 m.
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Korpi VYTIS Vadui dipl.inz.Milvydui atminti ■

Marija Milvydicnė, Šveicarija

lo4o actų pavasaris. Tada Lietuva buvo dar laisva,ir nes prisimename tuos ir vi
sus kitus mūsų Nepriklausomybės metus,kaip gražiausią mūsų tautos kūrimosi,statybos 
ir tvirtėjimo laiką.Kur tik pažiūri,visur buvo jaučiama pažanga,veržimasis,siekimas. 
Visa tauta kartu kurą materialines ir dvasines vertybes,ir kiekvienas atskirai sten
gėsi kuo didžiausią savo kūrybos duoklę atiduoti po ilgos vergijos prisikėlusiam ir 
besitvarkančiai'.: kraštui.Kiek buvo dvasios pakilimo ir idealizmo studentų korporacijo
se ir kiek naujų jėgų ruošėsi atsakingoms pareigoms,kultūriniam darbui.’

Bot birželio 15 mūsų tautą ištiko vėl beisi nelaimėjau giedras dangus apsiniaukė 
tamsiausiais debesimis,Pamačius pirmuosius vilkus raudinarniečių veidusįkiekvieno lie
tuvio širdį prislėgė gilus liūdesys ir baimė.Pirmosios suėmimo bangos jau sukėlė kraš
te pasyvų paipriešinimą ir neapykantą raudonoj am okupantui.Kiekvienas savyje ugdė ko
vos dvasią,daugelis susibūrė pogrindžio veiklon ir ruošė planus,kaip pakenkti oriešui 
ir kaip jį kogreičiausia išvyti io krašto.

Labai skaudžiai išgyveno tuos metus ir a.n.Juozas Milvydas.Jo nesuvaldoma dvasia 
ir panieka priešui versto vertė jį dažnai save varžyti,kad neišsiduotų ir nepakliūtų 
į raudonųjų" rankas.Bet dirbdamas su Aukšt.Technikos Mokyklos mokiniais ar su studen
tais, jis neslėpė savo nusistatymo ir net dažnai juos paragindavo kovai,Todėl jis turėjo 
didelį būtį pritariančių ir vienminčių.Jis atsisakydavo bet kurių pareigų,kur reikėda
vo rodyti palankumą okupantams.

Vieną kartą Juozas atsidūrė labai keblioj būklėj.Buvo smarkiai rengiamasi Darbo 
šventei gegužės 1 dieną.Jis sąmoningai niekur nedalyvavo.Bet,matyt,tas jo nusistatymas 
buvo pastebėtas ir iškilmių išvakarėse universiteto ėargns atnešė jam kvietimą rytojaus 
dienos eisenoje nešti raudoną vėliavą.Tur būt,buvo tikėtasi,kad jis lengvai nesutiks 
ir norėta išbandyti,todėl jis turėjo kvietimą pasirašyti ir tuoj sargui grąžinti. 
Sunku nupasakoti jo prislėgtą nuotaiką tą vakarą.Rytą visi turėjo rinktis aštuntą va
landą ir ruoštis eisenai.Jau septintą išmušė,Juozas nesikelia,Penkiolika po septynių 
- nesikelia.Aš susirūpinusi klausius kodėl tu nesikeli,argi manai neiti ? Jis man pa
aiškina,kad negalįs neiti ir nešti t į 1 vą,kurios jis nokėnčąs.Aš,gerai žinodama, 
kokie gali būti to nevykino padariniai,prašiau ir aiškinau,kai p įmanydama, kad* jis netu
ri sąmoningai savęs žudyti,kad dar neatėjo laikas galutinai kovai,kad jis reikalingas 
ir Tėvynei,ir šeimai.Ir tik kelias minutes prieš 8-ias jis ėmė keltis.Nieko dauginu ne
sakė, tik apsirengęs išėjo.Nesiprausė,nesiskuta ir pusryčių nevalgė,apsirengė kasdieni
niais drabužiais.Aš likau namuose,klausiau iš tolo maršų muzikos ir priverstinų dainų 
ir nekantriai laukiau jo sugrįžtant.Iškilmės užtruko gana ilgai,Juozas grįžo tik vėlų p 
popietį.Bet tuoj pastebėjau,kad jo nuotaika jau geresnė.Linksmai su manimi pasisveiki
nęs ir šypsodamasi s pasakė•”Na,dabar galima nusiskųsti ir nesiprausti.•• Ir paskui 
smulkiai papasakojo apie tą tragikomišką eiseną.Žmonės ėję prislėgti,retai kuris pakel
damas galvą ir ’’garbingai” tribūnai nereiškė reikalaujamos pagarbos,nors visokių šni
pelių gretose it netruko.Diena buvo apsiniaukusi ir gatvės purvinos.Gal ir '’netyčia' , 
Jot vėliava liko į vėliavą nepanaši,taip susipurvino benešant.Nors tai buvo mažas ir 

nsyvus pasipriešinimas,bet draugų pritarimas ir supratimas padėjo jam vėl atgauti nyo- 
taiką.Daugiau tą doeną jokiuose būtinuose pasilinksminimuose nedalyvavo,nors tauta tu
rėjo džiaugtis ir savo ’’išvaduotojams” reikšti padėką.

i Per tuos metus teko daug kartų išgirsti Juozą rintei kalbant su draugais ir įta
kingais asmeninis apie mūsų tautai rūpimus ir gyvybinius reikalus,juos svarstant ir na
grinėjant. Jam tautos reikalai buvo lyg auaugę su juo pačiu - jais sielojosi,gyveno.
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„Prisimenu,kiek gilaus jausmo ir nu '-.’durno buvo mūsų tarp© p©r pirmąją liūdną Vasa
rio 16-os sukaktį.Is ryto pabudęs prisiminė,kad šiandien mūsų sunkiai iškovotos Nepri
klausomybės metinės ir klausia mane,kaip mes galėtumėm paminėti ? Is pradžios nutariam 
eiti bažnyčion,nes kaip tik pasitaikė sekmadienis,ir paaukoti Šv.Mišias ir Šv.Komuni
ją Lietuvos intencija,kad ji vėl greičiau būtų laisva. į bažnyčią ėjome liūdni ir su
sikaupę, lyg į kokią audienciją,kur reiks sunkų prašymą išdėstyti,bet grįžtant jau mus 
gaybė nepaprastai lengva ir giedri nuotaika.Jautėmės padarę viską,ką šiuo metu buvo 
galima įdaryti.Beeinant namo,mums kilo planas,kad nes turime dar ir namuose Vasario 
16-os minėjimą surengti.Kadangi bolševikmečiu dar ir semadieniais buvo atidaromos 
maisto krautuvės, tai tuoj užsukom į vieną Įeitą krautuvę ir,nupirkę užkandų ir saldumy
nų, skubėjom namo.Iš namų telefonu pakvietėm keletą draugų vakarienės,o patys rengėmės 
jaukiam,kukliam bet reikšmingam minėjimui.Tuoj suradom tautines spalvas,kuriomis pa- 
puošėm kambarį,kad ir išviršiniai būtų jaučiama šios dienos pakilumas.Vakare draugai 
rinkosi neranūs,nes visi jautą reikalą būti gana atsargiems,kad be pagrindo neįkliūtų, 
nors kiekvienas degė noru, - kad ir buvo pavojinga, - Vasario 16-ąją atšvęsti.Susė
dus už stalo, Juozas pasakė keletą gražių minčių, ir sustoję tyliai pradėjome giedoti 
Tautos Himną.Nepajutom,kaip nūsų balsai stiprėjo,užmiršome mus supančius pavojus ir 
įsijautėme į giesmės žodžius,tik Juozo motina išsigandusi mus tildė,nes kaimynystėje 
būta ir įtartinų žmonių,o ji, jau daug išgyvenusi,turėjo patyrimo ir pagrindo mus ne
atsargius sudrausti.Paskui prasidėjo vaišės,gyvi pašnekesiai ir liaudies dainos.Vakar* 
ras prabėgo tikrai gražiai ir nuotaikingai.Draugai buvo mums dėkingi už malonias valan
das, ir mudu buvom labai patenkinti,galėję dar susiburti ir būti vieni su kitais atvi
ri,nes mus visus slėgė ta pati priespauda,tas pats liūdesys. O sukelta graži lietuviš
ka nuotaika mums davė vėl naujų jėgų ir atsparumo.

Tie metai Nuozui buvo itin-nelengvi,nes teko eiti daug įvairių ir naujų pereigų. 
Kai tik tuomet jis pradėjo universitete skaityti paskaitas,kurioms labai kruopščiai 
ruošėsi ir,kaip man teko girdėti,įdomiai ir gerai skaitė. Yprtingai prisimenu,kaip 
jis rengėsi pirmai paskaitai iš statybos enciklopedijos.Būdavo vakarais išeiname pasi
vaikščioti it jis,laikydamas mane savo ditorij a,pradėdavo paskaitą.Man buvo įdomu,
nes enciklopedija ir humanitarams suprantamas dalykas.O kai baigdavo,klausdavo,ar vis
ką supratau ir ar patiko, paskui pridurdavo šypsodamasis *“Na, jei tu supratai, tai ir 
mano studentai supras”. Taigi aš buvau jo “mastelis”.

Kartą sutinku vieną buvusį savo klasės draugą.Išsikalbam apie studijas,profeso
rius.Jis kaip tik studijavo techniką ir nejučiom pradėjo kalbėti apie naują adjunktą 
J.Milvydą.Sako,esąs jaunas, bet atrodo,gabus ir ateity daug žadąs.Aš tik klausau šyp
sodamasi ir laukiu,ką jis dar papasakos,nes nes buvom dar nesenai vedę ir jis nežino
jo, kad man į akis mano vyrą giria.

Lygiagrečiai su universitetu,Juozas turėjo ir kelias pamokas Aukšt.Technikos Mokyk
loj. Ture j o ypatingų gabumų rasti sąlytį su jaunimu,mokiniai greitai jį namilo ir ger
bė. Jis ir oats mėgo mokyklos darbą ir, apskritai,sugebėjo būti jaunimui ne tik mokyto
jas,bet ir draugas.

Be to,tie metai buvo ir pirmieji mūsų vedybiniai metai,taigi,dar prisidėjo ir neį
prasti rūpesčiai dėl buto,kuro ir kasdieninių būtinybių,o okupacijos metais visa tai 
buvo nelengva. Tačiau sugebėjimų jam ir čia netruko.Nors taupyti ir reikė jo,bet vargo 
jokio nebuvo.

Kcačto būklė darėsi vis liūdnesnė. Vis daugiau buvo suimtųjų ir nekaltai nuteistų
jų,nors tuo pačiu laiku radosi ir daugiau drąsių ir veiklių pogrindžio darbihinkų. 
Juozas irgi gana dažnai dalyvaudavo pasitarimuose,nors man apie ujso ir nieko nepasa
kodavo. Jo nuomone,jei kas atsitiktų, būtų geriau,kad aš nieko nežinočiau.Tuo laiku 
vienas iš jo drauįęų M. Nė, taip pat Korp! VYTIS narys, turėjo atlikti didelį uždavinį 
ir per nelaimę oateko į rusų patrulių rankas.Buvo smarkiai sukeistas ir įmestas į ka
lėjimą. Vieną dieną mus pasiekė žinia,esą M.N.nuteistas mirti ir kažikas matęs,kaip 
jį įmetę į sunkvežimį ir išvežę sušaudyti.Juozas M-ą labai mylėjo ir vertino,todėl ta 
žinia jom buvo labai sunki ir dar labiau sukėlė kovingumo dvasią.Netrūkus atėjo ir 
baisiosios birželio dienos.Visi mes buvome didelio skausmo ir baimės apimti,visi 
laukėme tos valandos,kad galėtumėm ne tik pasyviai,bet ir aktyviai stoti kovon prieš 
nežmoni&uną ir mūsų tautos naikinimą. - /Tąsa kitame MV Nr./
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Fil.Dr.M.Budrienė,J.A.V.

■ Stovykloms artėjant,štai kelios mintys iš mediciniškosios pusės.
Stovyklos vietą parenkant,pirmiausia reikia žiūrėti,kad vietovė būtų sausa,nežema, 

toliau nuo aukštų žolių,kuriose kartais slankoja gyvatės,nors ir nepavojingos,bet 
vis dėlto galinčios išgąsdinti skautus. Labai svarbu vietą parenkant gerimnasjranduo. 
Jau stovyklos vietą išrinkus,geriano vandens pavyzdys^ turi būti nusiųstas į Sveikatos . 
skyrių /Bakteriologijos Institutą/ S- *1'- r. skyrius duoda atsakymą ir patarimą kas 
darytina,jeigu vanduo netinkamas gerti.

Kitas vanduo,kurį galima apžiūrėti, yra maudynės. Jei į stovyklą važiuoja jaunes
nieji skautukai,ės 77-10 metų/, maudymosi vieta turi būti tinkąriai__iš_ti.rta_..Jaunesniems, 
jeigu galima,ši vieta turi būti aptverta.Leidžiant skautus,-es maudytis į maudykles, 
juos turi lydėti plaukimo instruktorius,-ė,turintieji Raudonojo Kryžiaus Gelbėjimo 
ženklą.Reikia turėti ir gelbėjimo ratus.

Maįsto_sand.ėĮ_iai_turi būti tinkamai įrengti, kad maistas neaugęs tų. Sugedęs maistas 
gali iššaukti daugelį naujų susirgimų.

Virimp_į r. valgymo, Lodai. turi būti švariai išplaunami
Palapinės,jų geras pastatymas,griovelių iškasimas,medicinai rūpi tiek,kad stovyk

lautojai neslaptų,sušlapę nešaltų ir nesusižfcgtų. Tai kelios pabiros stovyklų vadovams 
parenkant vietą ir stovyklą įrengiant.

Susirgimai stovykloje
Kokios, rūšies susirgimai dažniausia pasitaiko ?
1. Įsidurimai,įsipiovimai,nusibrežinai,žodžiu,mažos žaizdos.
2. Nudegimai - nuo ugnies,karštų virbalų,saules.
5.Kraujavimai -iš žaizdų,kraujo indui trukus,iš nosies i p 1.1.
4. Kaulų lūžimas,sąnarių išnirimas,svetimkūniai akyse,ausyse,
5. Nusinuodijimas-nuo valgių,augalų*vaistų,
6.Skendimas,
7«0dos išbėrimai, - r ‘*
8.SIogos,košėjimas,temperatūra,
9.Vidurių skausmai /appendicitas/,viduriavimas,vidurių- užkietėjimas.

10.Užkrečiamos ligos.
Ką daryti skautukui susirgus ? Atsakysiu trumpai,papunkčiui.

1. Mažutes žaizdas reikia nuvalyti,gaiima nuplauti vandeniu bei muilu,peroxydu, 
patepti t-ra merthięlate /Lietuvoje buvo vartojamas jodas/ ir uždėti tvarstį.Supūlia
vusias žaizdas atiduoti gydyti gydytoju'

2. Nudegusias vietas tepti boro vazelinu ir aprišti spaudžiamuoju tvarsčiu.Jeigu 
nudegimas yra apėmęs didelę kūno dalį, siųsti pas gydytoją.

^•Kraujui sulaikyti iš sužeisto kraujo indo uždėti varžtą ir siųsti pas gydytoją. 
Kraujuojant iš nosies,bandyti nosį užtompuoti /prikimšti vatos į abi nosies šner -

4. Kaului lūžus arba sąnariui išnirus,uždėti laikiną einą ir siųsti pas gydytoją. 
Svetimkūniui iš akies išimti,bandyti su švariu gazelių išimti arba plauti akį su bo
ro rūgštimi.Svetimkūnio ausyje nejudinti ir skautuką siųsti pas gydytoją.^ 

: Nusinuodijus siųsti į ligoninę arba pas gydytoją.Galima duoti kiaušinio baltu
mo arba pieno,bandyti pravemdinti.

6. Skenduolį gelbstint - daryti dirbtiną kvėpavimą.
7. Odos išbėrimų atveju - atiduoti gydytojui.
84 Esant nedidelei temperatūrai /99j4/, si ogu o j ant, kosint - jei&u stovyklautojas 

^ra suaugęs,galima duoti aspirino ir paguldyti,bet jei po dienos temperatūra nekrinta* 
Siųsti namo.Nuo galvos skaudėjimo duoti aspirine.
f
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9/ Vidurių skausmai su vėmimu ir temperatūra yra pavojingi ir tokius reikia siųs
ti namo arba į ligoninę patikrinimui.Nuo vidurių užkietėjimo duoti Milk of Magnesia ar
ba Mineral oil /po. 1/2 - 1 v?lg.šaukšt./. Viduriuojant duoti Kaopectate po 1/2 - 1 
valg.šaukėt.kas į-4 valandas.

10/ Įtariant bet kurią užkrečiamą ligą,tuojau stovyklautoją siųsti namo,pas gydyto
ją ir pasiteiitauti ,kas daryti su likusiais stovykloj e. Kaitai s likusius reikia skiepy
ti,kad liga nesiįblėstų,kartais reikia dalį izoliuoti.

Iš viso,kas anksčiau pasakyta,aišku, kad idealiausia būtų,jeigu stovykloje gyventų 
gydytojas ir čia oat išaiškintų visus įtarimus,o kartu ir negydytų sunkiau sergančius. 
Negalint surasti gydytoj o, kuris stovyklautų drauge su skautais,reikia turėtą bent sani
tarą /įsigijusį sanitaro specialybę/ arba •pirmo.patyrimo laipsnio skautą paskirti sto- 
vyklo_s_sani_te.ru_. Be to, stovyklos vadovybė turi turėti ryšius su kuriuo nors apylinkės 
gydytoju arba,nelaimingo atsitikimo atveju,su ligonine. .

. JStovykįos_ Raistinė lė__

Vaistinėlei reikalingos šios medžiagos bei vaistai* alkoholis /rubbing alcohol/ 
amoniakas, aspirinas arba empirinas, mineral oil arba milk of magnesia,kaopectate,bo
ro vazelinas,žalias muilas arba liquid soup, tincture of merthiolate 1: 1000 arba jo
das, boro rūgštis,peroxydas.

Vaistinėlei reikalingi ir "instrumentai" *• žirklės, grafkos /safety oins/, termomet
rai, elektrinė lemputė,popieriniai puodukai arba mediciniškas stikliukas,degtukai, 
šaukštas,leuko$)lastas /adhesive tape/, skarelės vata, sterilūs gaziukai, ‘'tongue Bla- 
des,f, ‘’applicators", bintai-.

Baigiant norėčiau paskatinti stovyklų vadovus siųsti savo skautus pasiskiepyti 
nuo stabo ligos /tetanus/.

Tokios mintys kyla ruošiantis naujam stovyklos sezonui. Gero pasisekimo stovyk
los vadovams stovyklas planuojant ir skautams,-ėms,kurie praleis porą savaičių gamtos 
prieglobstyje ir pagilins savo skautiškas žinias.

- o - 0 - o -

SKAUTŲ VYČIŲ SĄSKRYDŽIO DARBOTVARKĖ

Skautų vyčių sąskrydžiui 1952.V.50 - VI. 1 d.d. numatyta tokia darbų tvarka *
1.Skautų vyčių veiklos apžvalga - referuoja buv.LSB skautų vyčių skyriaus vedėjas 

s.v.ps.Pr.Pakalniškis.
2. Skautų vyčių veikimo perorganizavimas i a/ skautų vyčių veiklos atgaivinimas, 

b/ senųjų skautų vyčių bei senųjų skautų organizavimas - referuoja s.v.- s.Vaidievutis 
Kantautas. ' . ’

5.Skautų vyčių programos » a/ skautų vyčių kandidatų,b/ skautų vyčių,c/ prit.s.v. 
- referuoja s.v.v.s. Dr.Vyt.Čepas, d/ budėjimo lapas,įžodis,tradicijos ir papročiai, 
e/ uniforma,ženklelis,kandidato vardas,draugovių bei būrelių vardai - s.v.s.Rinkūnas.

4. Religija skautų vyčių gyvenime - refer, s. Kun.J.Vaišnys SJ.
5.Skautų vyčių santykiavimas a/ su j runs.skautais ir skautais -s.v.v.s.Kizlaitls, 

b/ su jūros skautais - s.v .s.Aglinskas, c/ su skautėmis,/-/ d/ su KorpJ VYTIS - refe
ruoja s.v.ps.E.Vilkas.

6. Skautų vyčių darbo plotmė visuomenėje ir šalpos darbas - s.v.v.sktn. Kliorė.
7. Spauda - referuoja s.v.sktn.Br.Kviklys.

... 8, Klausimai - sumanymai.
Sąskrydis pradedamas gegužės 50 d.,penktadienį,1 vai.o.p. Dalyvauja skautai vy

čiai,atlikę registracijos formalumus.Registracija pradedama penktadienio rytą nuo 6 
vai. sąskrydžio būstinėje - Šv.P.Marijos Gimimo^/Marquette Park/ didžioje parapijos 
salėje - 6812 So.Washtenaw Ave,Chicago 29,ILL. Čikagos ir jos apylinkių Iiet.skautams 
vyčiams reg.mokestis - $ 5, atvykstantiems iš toliau - į 1.

Sąskrydžio rengėjai dalyviams sumuštinius ir kavą parŲpins vietojo.IŠ kitur at
vykusioms nakvynė ir valgis - pas vietos skautus.
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LIETUVIŲ SKAUTŲ ĮSPŪDŽIAI IŠ KORĖJOS

Specialiai ’’M.Vyčiui" rašo s.v.Vyt.Pileika, Pusanas, Korėja

Po ilgos kelionės per Ramųjį vandenyną,trumpai sustoję Japonijoj, pagaliau, išlipom 
Korėjoje. Nenusistovėjus vadovybės nuomonei, teko gerokai pavažinėti iš vienos vietos 
Į kitą,iš Inchono į Taegu,o iš ten Į Pusaną,kur gavau nuolatinį paskyrimą elektriku, 
vieniše inžinerijos kuopoje.

Pusanas yra vienas iš didžiausių krašto miestų ir svarbiausias uostas ^ietų Ko
rėjoje.Vienintelė vieta,kuri nėra mačiusi raudonojo teroro,nes 195O“51 m.žiemą negau
siems amerikiečių daliniams pasisekė išsilaikyti šioje stttyjo prieš masiniai puolan
čius kiniečius,kol sulaukė pagalbos ir pradėjo priešą stumti atgal į prarastas pozici
jas šiaurėje.

Jeigu. Kaups. tuLėtų^;yyenti^vįs£Į įio.tųya..^.

Šiame krašte susispietė daug karo pabėgėlių,kurie iki šių dienų gyvena dideliame 
skurde ir nepritekliųje.Miestas,kurį didumu galima lyginti su Kaunu,glaudžia apie. 2 
milijonu gyventojų.Mažame kambarėlyje dažnai talpinasi didžiulė šeima ir labai patęn- 
kinta,turėdama tokią pastogę,nes daugelis šeimų neturi nuolatinės gyvenamosios vietos 
ir todėl kiekvieną dieną,nusileidus saulei,susiduria su problema nakvynei.Tokioms są
lygoms esant,negalima nė tikėtis mieste rasti tvarką bei švarą,o pas žmones sąžiningu
mą.

Tik išėjus iš stovyklos vartų,tuoj pajunti,kad esi Korėjoj.Piliečiai,ypač moterys, 
iš paniūrų žiūri į kareivį ir šalinasi iš kelio,nenorėdami savęs išstatyti užgaulioji
mam bei nemalonummam. Tačiau kita žmonių grunė,į kurią įeina benamiai valkatos,"juoc >- 
sios rinkos" atstovai, "skaisčios mergelės" ir batų valytojai vaikai, į kareivį žiūri 
kaip į pasipolnijimo ar net pragyvenimo šaltinį.Tuoj apspinta didžiausias būrys,prade
da tampyti už skvernų, įkyriai prašyti parduoti ar siūlyti pirkti įvairius daiktus.Daž
nai, nesutardami dėl siūlomos kainos,susimuša.Tada galima pasinaudoti momentu ir pabėg
ti iš to sukūrio,kol keliaujant tolinu vėl aplink tave susidarys naujas rotas. Batų va
lytojai ir vaikai jau taip išgudrėjo, jog siūlo batus valysią visiškai veltui,nes žino, 
kad paskui vistick jiems sumokėsi,o jeigu ne,tuoj pakels tokį triukšmą,kad net puse., 
gatvės skamba.

_Prekyb_a ^.mcįle^. į_r_ki.tom_ skurdžiom „prekėm

Praeinant pro viešuosius namus - tokių mieste pilna - visos ’’gražuolės prily
gtosios prie langų skylių /paoių langų nėra/,tave visokiais budais stengiasi įsivylioti 
į vidų, o pribėgęs kokių 8 ar 10 metų berniukas pasakoja apie visus to "žemiškojo ro
jaus’ žanrus ir būdus.Koktu net klausytis ir šlykštu žiūrėti į tokį dar visiškai jauną, 
o taip sugadintą vaiką.

Viešesnėse vietose,kur sukinėjasi 1 ’ policijos pareigūnų,palydovų būrini 
smarkiai suretėjo.Žmogus gali lengviau atsidusti ir pradėti žvalgytis į krautuvių lan
gus. Prekyba vyksta daugiausia amerikoniškais ir japoniškais daiktais.Korėjiečiai moka 
gana gražiai apdirbti mddį.Išraižo rašalines,cigaretėms dėžutes ir skoningai užpildo 
■r r lovelius perlais. Mėgsta lieti iš žalvario "būdas" ar kitokius dievuku s, karo liūs. Ma
tosi taip pat ir odos išdirbinių,tačiau,kadangi neturi geros odos,tai ir tos rusies., 
daiktai yra mažaverčiai.Su malonumu ir ilginu pabūčiau jų turgavietėse, j cig^ j io^ ten 
nepardavinėtų savo maisto produktų,o ypač žuvies. Nekalbant apie tai,jog ir ovieži žu
vis čia nekaip kvepia,bet kai,atšilus orui, senos dvokiančios žuvies gabalai čia volio
jasi gatvių pakampėse, tai be dujokaukės būtų net nepatogu išeiti onsivaikočioti.Kai
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kas iš skaitytojų manytų,kad tokiu būdu pasivaikščiojimai reikėtų nukreipti į laukus. 
Tačiau tie labai apsiriktų.Jeigu jau eiti,tai tik i pačią negyvo kalno /kur medžiai 
neauga/ viršūnę.Čia,mat,nėra tokių laukų,kur paukščiai čiulba,žiogai savo '’smuikais" 
groja ir žalias šienas kvepia/ čia tiktai ryžių laukai,o kadangi juos tręšia žmogaus 
mėšlu,tai,tikėkit manimi,jie nemažiau kvepia,kaip susenusi žuvis... Taigi Korėjai gali
ma taikyti tokį šūkį "Kur eisi ar^neisi, - be dujokaukės neapsžisi! *’

Neturint gerų sąlygų pasivaikščiojimui,gal kas manytų, jos geriau važiuotam,nes 
armijoj žmonių netrūksta.Tiesa,tai nebloga mintis,jei kas nors taisytų kelius bei mal
šintų dulkes n Ameri k~i eci ai mėgina purkšti kažkokius chemikalus,bet tik ant svarbesnių 
gatvių, - ir tai maža ką jie padeda.

Iš sykio viskas šiame krašte yra labai įdomu ir nuostabu,tačiau ilgainiui labai 
įgrįsta ir pradedi nekantriai laukti tos dienos,kada vėl lip^i į laivą ir pradėsi ke
lionę Amerikos link.

Iš užnugario art4 lerjj_a.Dar_ užmetam granatų.x.

Kadangi man pačiam dar neteko būti fronto linijose,o noriu brolius ir seses su jo
mis kiek supažindinti su vargais,kuriuos.turi bristi mūsų kovojantieji broliai,tai • 
čia patiekiu ištrauką iŠ vieno brolio /Broniaus Liobio/ laiško iš IV.15 d.,kuriame jis 
rašos

- Pas mane nieko ypatinga nevyksta.Dienomis kartais’ gaunu kiek numigti,gi nakties 
metu airis ir ausis ištempę laukiam kiniečių ateinant.Iki šiol jie mūsų dar perdaug neuž
kabino. Tutim tik porą užmuštų ir keletą sužeistų.Taip pat ir keletas kiniečių paliko 
savo kaulus prie m_sų linijų. Jurtoj pavakariais einu vadinamon spąstų zvalgybon > 
/Ambush Patrol/.Vienas iš pirmo būrio prieš porą dienų joje buvo nukautas.Manau,kad su 
manimi taip blogai neatsitiks.Tačiau jeigu lytų - būtų nejuokas išgulėti 7 valandas 
lietui lyjant už apikaklės.Gi tokias naktis nepaprastai^mėgsta kiniečiai - jau kelin
tą kartą jie mėgina pralįsti pro linijas - mes duodam iš visų pabūklų.Atrodo,kad tie
siog pragaras prasiveria,kai visa kuopa /kartais ir visas batalionas/ atidaro ugnį is 
šautuvų,kulkosvydžių,automatiškų ginklų ir t.t. Iš užnugario mus labai stiptiai pare-' 
mia artilerija, mes dar užmotam granatų ir,brolau, žemė nejuokais dreba. Tik pradėjus 
švisti,visas frontas nurimsta i mūsiškiai miega,gi kiniečiai pasitraukia į savo lini
jas.Tyla tęsiasi gal iki kokių 9 vai.ryto. Paskui,sukilę iš lovų, paprastai,išvalome 
šautuvus.ir vėl prasideda visoks šaudymas.

Prieš porą minučių į mūsų bunkerį buvo įėjęs leitenentas ir,pastebėjęs,kad niekas 
nestovi sargyboj,pasiuto. "Velnių" gavom iki ausų.-Mat dienos metu mes labai nesūrupi — 
name kiniečiais ir,j eigų diena nekokia,sėdim bunkeriuose.Šiuo metu oras čia jau gero
kai atšilęs,beveik kasnakt sninga ar lyja. Kalnai kiniečių pusėje /vos pora mylių nuo 
mūsų linijų/ padengti sniegu,gi mūsų pusėje,atrodo,šilčiau,nes sniegas greit ištirpsta. 

Prieš norą dienų gavome vieną naujoką,kuris Amerikoje buvo virėju.Nemečiau niekur 
labiau išsigandusio žmogaus.Jis vis dar*mano,kad per klaidą pateko į fronto linijas 
ir nenori nieko bendra su jomis turėti.Mes dažnai iš jo pasijuokiam ir gal jis su lai
ku apsipras.Baggsiu,nes reikia pakeisti sargybinį...

Savo trumpy laišku Bronius grry’.r’ y viecia padėtį fronto linijose.Noriu dar pri
dėti, kad jie ne vienas,ne dešimt,bet daug mūsų brolių turi tuos pačius vargus bei pa
vojus pakelti.čia, Korėjoj,jie kovoja prieš tą patį priešą,kurio naguose vis dar krau
ju plūsta mūsų tėvynė.Tikėkim,kad vieną kartą užteks mūsų aukų atpirkimui ir no ilgo 
blaškymosi,iš visų pasaulio kampų sugrįšime namo į laisvą ir Nepriklausomą Lietuvą!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
x Mūsų mielą Korp! VYTIS senjorą,Vyr.skautininką x
x X

Borį Dainų t į x
| x ir x
! Xci Panelę Šteinartaitę, x
> tolimoje Australijoje sukūrusius seimos židinį, X
' broliškai sveikina x

Australijos vytiečiai x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Is A. A. Vyr.sktn.Juozo Barausko raštų skautana

Jau greit31/ daugelis juaų apleisi to nokyklos suolą.Bent 1Q nčnesių dirbą nokslo 
darbą,dabar pradėsite skirstytis atostogų.

Jūs,kaip skautai,-ės,vasaros atostogų laukiat© ne tik dėlto,kad tada bus rimto m ■>- 
kyklos datbo pertrauka,bet ir dėlto, kad vasara atneša skautams ir skautėms didžiulių 
naujų progų dar labiau gilintis į skautybės darbą,leidžia daryti tas puikias iškylas 
ir žavingai stovyklauti.

Mes,skautai,suprantame,kodėl sakoma,kad skautas metų laiką dalina i dvi dalis s 50 
savaičių jis laukia stovyklos ir 2 savaiti stovyklauja.Gražioje Lietuvos laukų,miškų, 
upių^bei ežerų aplinkoje jau daug metų vasarą šimtai net tūkstančiai,jaunų skautų ir 
skaučių entuziastingai gieda tą puikią gamtos giesmę stovykloj e.Geru skautų įkurdin
tu papročiu dabar jau plačiai paseka ir kitos or -jos,tuo dar labiau skatindamos skap
tus nuodugniau kelti stovyklavimo kultūrą.

Jūsų vadai,bo abejo, atsidėję ir sistemingai ruošias vasaros stovykloms .Aš nuo - 
širdžiai jums linkiu visomis jėgomis veržtis jūsų vadovu nurodyta linkme į gražiosios 
ęiūsų tėvynės gamtos gyvenimą bent dviem savaitėm.

Mūsų or-j a yra daug dirbusi ir dabar dirba iškylavimo propagandai.Šimtai skautų 
ir skaučių kasmet žeęiės ir vandens keliais traukia po Lietuvą. Kaip tik vasara ir yra 
prieinamiausias laikas tinkamai stovyklauti,iškylauti.

Užbaigdami žiemos bei pavasario darbo sezoną,su tikrų džiaugsmu galine vertinti 
tą didelę mūsų organizacijos pažangą,padarytą per tą laikotarpį.Kaip rimtai dirbta 
visi skautų veikimo darbai; kiek daug jėgos ir sielos įdėta visur į savęs tobulinimosi 
reikalus.

Atostogų laikui jūs pakeisime savo darbo programą ir turinį.Gal padėsite knygas 
ir.būdami' •• savo tėviškėse bei artinųjų tarpe, daugiau krypsito į gyvenimą,plačiau su
sidursite su žmonėmis ir labiau pasklisite po visą mūsų šalį. 0 čia jus,kaip skautus,- 
os,laukia taip pat nemažas uždavinys: visą laiką jūs turite išlikti gori ir pavyzdingi 
skautei,kasdien vis tobulesni,visadą,visur ir visiems pasiruošę padėti,daryti gera ir 
turite būti tikrai skautiškos nuotaikus J*

Mes visuomet griežtai tvirtiname, kad garbingojo skautų šeimoje nėra vietos to
kiems jaunuolians,kurie negali būti visai nuoširdūs ir pažangūs ėkautai. Mes niekada 
nukreipėm dėmesio į skaičių,o visada tikrinam kokybės reikalą! .Skautas stengiasi kas
dien bjjti geresnis.Tai sukis kiekvienam. 0 skautų įstatai nurodo kokia prasme reikia 
tobulėji.Todėl ir vasarai išleisdami jus iš jūsų vienetų eilių,is jūsų vadų bei kitų 
brolių skautų tarpo,aiškiai primename jūsų skautiškas pareigas!

Kaip daug pakenktų mūsų organizacijai toks skautas,kuris užsimirštų esąs skautu ir 
apleistų savo garbingas pareigas.Žmonės pirštais pradėtų rodyti į tokįųjau tikrai be. 
garbės jaunuolį. 0 nesąnonįnigosni ar skautybės nepažįstą gal būt net ir visai organi
zacijai padarytų priekaištų dėl tokio ’’skauto”,

Jūsų stovyklos, jūsų iškylos, jūsų pramogos ir visas jūsų veikimas gali būti tik sknu 
tiškos dvasios ir tokios pat nuotaikos.

Jūsų tėvelių bei artimųjų namai,kuriuose leisite savo atostogas,yra labiausiai tin
kami parodyti kas yra skautybė ir kas yra tikras skautas.

Dabar visame pasaulyj® yra sunkūs laikai,sunkumų turi ir musų.kraštas.Rasite an 
tikro gal nusiminimo ir ten,kur vasarosite.Rūpinkitės savo elgesiu nepapiktin i me z a

x/ Skautų or-jai tielę daug dirbęs v.s .pulk. Juozas Barauskas buvo prie 11 metų, 
1*94112.birže Ii o n. V. į 2/ naktį sušaudytas bolševikų budelių.Palaidotas rauge su ei a s 
faliniais vienojo duobėje Červenės senkapiuose.čia skelbiame vieną jo s r.,pas e ą 
1'955 metais,kurio mintys ir dabar nėra pasenusios. MV Red.
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giniai kiek prislėgtų žmoniųc Misų tėvynei grąso p avėjai. Mat orai ir nematomi priešai 
rūpinas ardyti žmonių nuotaiką ir kenkti ramybei bei vieningumui.Savo gera širdimi, 
tyru tėvynę Lietuvą mylinčiu jausmu prablaivink aplinką,kurioj būsi.Kad ten būtų dau
giau šilimos ir tėvynės meilės.

Po gražių atostogų,po vasaros žygių,rudenį vėl bursimės į savo skiltis ir draugo
ves ir vėl toliau tęsime naudingą lavinimos ir auklėjinos darbą, frėl nuoširdžiai bendrai 
veikdami. Mokslo metams pasibaigus tegul suskamba per tėvynės laukus ir pievas vienin
gas mūsų dainų aidas ir tegul mūsų šalies vėjai neša džiaugsmo ir meilės liepsnas į 
miestų mūrus ir kaimų .grįšiąs J

Gerbk ir brangink skauto vardą,ženklą ir uniformą.0 už vis labiau gerbk ir bran - 
gink savo skaisčią sielą,kad ji galėtų ištikimai tarnauti Dievui,tėvynei,artimui J

- o - 0 - i> - 

SENŲJŲ SKAUTŲ SąJUNGA ANGLIJOJE

Cecil Potter,Angį,

Tai B,P.Gildija. Jauna organizacija. Oficialiai buvo įsteigta tik 19^8 metais.
Dabar atskirų jos šakų su 100 ir ir u narių yru gana daug.Gildijos nauda skau

tiškajam judėjimui yra labai didelė,ypatingai mažesniuose kainuose bei miesteliuose. 
Yra kainų,kuriuose B.P.gildijai priklausė visi veiklieji vyrai,pradedant varpininku, 
baigiant kaino mokytoju,imtinai. Londone BP gildijų skyrių sueigose dalyvauja dažnai 
virš 200 narių.

Pr.n. lapkričio mėnesį įvyko gildijos atstovų sąskrydis Birminghame,praėjęs su ne
paprastu pasisekimu. Šių'metų sausio mėnesį BP Gildija susilaukė naujo žurnalo - "The 
Old Scout”. Išeina kas 5 mėnesiai.

Nors BP gildija nespaudžia savo narius,kad jie taptų aktyviais skautiškojo judėji
mo nariais, bet vis dėlto juos drąsina ir ragina oadčti skautams pagal išgales,Papras
tai gildijos artinai dirba su Skautų Sąjunga. Daugumoje BP Gildijos padalinių skauti
ninkai aktyviai dalyvauja veikime ir tokiu būdu "skautybės apskritimas yra pilnas” - 
kaip yra kartą pasakęs Lordas Baden Powell’is.

Ne vien tiktai BP Gildijų nariai džiaugiasi,galėdami pabuvoti su tomis moterimis 
ir tais vyrais,kurio neša skautybės žibintą tautos mažinusiems,bet ir skautininkai mo
kosi iš tų,kurie buvo skautais ir kurie savo širdyse ir galvose tebesinešioja -gyvą 
skautybės dvasią.

Ar ne lengviau jaunam skautukui laikytis savo Skautų Įžodžio,jeigu jis žino,kad 
dirba drauge su vyru,kuris nešioja seno skauto ženklą ir yra prisiekęs tiems patiems 
^didiesiems idealams ?

Prieš, turnpą laiką BP Gildijos Komitetas priėmė Senųjų Skautų S-gą Victorijos Vals
tybėje, Australij oje,savonariu ir patvirtino jų statutą.Lauki ana,kad kitų valstybių bei 
dominijų Senųjų Skautų S-gos taip pat įsijungs. Ryšys palaikomas ir su kitų kraštų 
panašiomis or-jomisi Šv.Jurgio Gildija Danijoje, "C.N.G.E.I. Senior Clan" ir "Cavalie- 
ri de San Georgio" Italijoje, "Broederschap van Cud Padvinders” Olandijoje, nBP Clubs 
Norvegijoje ir senaisiais skautais daugelyje kitų kraštų.

Š.m.rugsėjo mėhesį Londono įvyks tarptautihė "Buvusių skautų S-gų” konferencija.
Skautavimui nėra galo, Mes galine pradėti jaun.skautais /vilkiukais/ ir laikyti 

savo skautiškuosius idealus šviesiais bei žibančiais iki savo gyvenimo pabaigos,palaiky
dami broliškus ryšius su senaisiais skautais savo tautoje ir visame pasaulyje. E.V.

1 MV Pastaba? Str.parašytas Cecil Potter,BP Gildijos ir Senųjų Skautų Garbės orga
nizatoriaus. Verstas iš "Scoutor", 195^ m.balandžio mėn.
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Tik*/ suskambėjus pirmajam skautu . Lui Vilniuje,nauja idėja žaibo greitumu per
simeta į kitas N.Lietuvos vietas.Pirmajai ši laimė'tenka laikinajai sostinei - Kaunui. 
1919 metų sausio m.pabaigėjė, Kosto Vaitkaus iniciatyva, įkuriama Kauno gimnazijoje ats
kira skautų skiltis.Netrukus įsįku-ria kita žydų skautų skiltis.Ir taip per trumpą, lai
ką susidaro gražus skautų būrys.D^rbo pradžia sunki.Nėra jokio skautiško vadovėlio. 
Įstatus tenka mokytis išsivertūs iš svetimų kalbų.Visa tenka patiems vadams manytis, 
bet ir pačių vadų /tokių,kukio turi būti pilna to žodžio prasme,kaip kad dabar yra/, 
nebuvo. Po poros mėnesių sunkaus darbo Kauno skautai susilaukia kelėtos^prityrusių nau
jų vadovų — vyr.sktn.Vs.Scnbergo ir v.sktn.P.Jurgelevičiaus /Jurgclos/.Šie skautinin
kai buvo įsigyju patyrimo dirbdami Rusijoj skautų draugovėse.Turint porą šonų skauti
ninkų, pradeda plėstis ir pats veikimas.Tuojau suorganizuaojama pirmoji skautų dr-vė, 
kuriai vadovauti ima v.s.Vs•Sonbergns -Netrukus pradeda voikti II-ji skautų ir I—jį slap
čių draugovės.Šių draugovių draugininku-nuo• 1919* IV*50 d. paskiriamas sktn.P.Jurgele- 
vičius.Taip žymiai išaugus skautų skaičiui,susiduriama vėlrsu naujomis kliūtimis - 
skiltininkų stoka?Kad išėjus iš-šios koblios būklės,steigiami skiltininkų kursai - 
iš viso pirmieji Lietuvoje.Skiltininkų kursų draugininku skiriamas P.Jurgelevičius ir ‘ 
jo pagolbįninku v.s.Šenbergas.Įsteigus kursus,atsiranda reikalas centralizuoti visą 
draugovių veikimą ir dėlto tų pačių ljl9m.gegužės 9d. įsteigiamas Kauno tuntas.Tunti- 
ninku /tunto štabo viršininku/ palieka v.s.Vs.Šenbbrgas,štabo nariu 'P.Jurgelevičius 
ir sekretorium - K.Vaitkus.Nuo šios dienos pasirodo pirmasis Kgūno tuntui Įsakymas,, 
rašytas lietuvių ir rusų kalbomis,

Nors ir sudarytas tunto štabas,b et vadų skaičius lieka tas pats.Tiems patiems ten
ka eiti draugininkų pareigas ir administruoti tun’tą.Tik trims mėnesiams praėjus nuo Įs
teigimo,© gegužės 15 d.tunte skaitomo 125 skautus,os.Atskiromis dr-vėmis skaičius taip, 
pasiskirstė: I dr-vė - 55 skautai, II-ji - 45 skautai ir I-ji skaučių - 25. Esant to
kiam gražiam būriui,darbas pasidaro gyvesnis ir musų jaunimas pradeda tikrai skautiškai 
dirbti,ypač kai pagalbon susilaukė vinną prancūzų instruktorių,pramokiusį juos gimnas
tikos. A.Panemunės miške ir Mickevičiaus slėnyje skautai ruošia sueigas ir iškylas. 
Be paprastų iškylų, V.18 -Mickevičius p zje Įvyksta viso tunto iškyla.Nors draugovių 
veikimas,įsteigus tuntą,pradej o stiprėti,bet darbo sąlygos tebebuvo labai sunkios.la 
vienos pusės Nepriklausomybės kūrimas,vidaus tvarkymasis ir kovos su vidaus priešais^ 
nedavė skautams reikiamai olėstis.Kiekvienam speigai ir. kuriam nors kitam užsiėmimui 
buvo reikalingas karo komendanto leidimas. Not dviračiu važinėti reikėjo Miesto Karo. 
Komendanto leidimo. . - . ’ .

Kartu su kūrimosi pradžia,norima stiprinti ir savo dvasią.Siam reikalui suskautina— 
mas /pakeičiami kai kurio žodžiai/ Amerikos vyčių himnas.Taip iŠ jaunų skautų kratinių 
jau pradeda skambėti tariamai skautiško himno žodžiai.Darbo pradžią tas nilnai pateisi
no,nes tuo metu nebuvo kada ieškoti poetų arba muzikų,kurie butų parašu skautams him- 
ną./3et et galima pateisinti visų ’ apsileidimą per 55 motus ? MV Red./.

Taip skautai veikė iki vasaros atostogų. Prasideda kovos dėl Lietuvos laisvės,Kar- • 
tu pasunkėja sąlygos ir skautams veikti,Skautininkai išvyksta Į kovos lauką,o Kaune 

, dirbti tepalieka jauni,nepatyrę skautukai.Vėikimas pradeda silpnėti.Taip tęsiasi iki 
1921 motų rudens.Tuo-metu pradeda iš kovų grįžti skautininkai.Jie vėl imasi stiprinti 
susilpnčjantį Kauno skautų veikimą.Kiek sustiprėja I-ji skautų ė rangovė.Pertvarkoma 
II-ji skautų draugovė.Jai vadovauti paskiriama skitu*Katrė Anbražaito. Neilgai laukus -

*/ Ainios imtos arba ištisai nurašyta įš dar nespausdinto Kauno Skautų Metraščio 
rankraščio - kronikos knygos,kurią mums maloniai paskolino Vyr.sktn.Vs.Senbergas. 
Koip žinome Šiam vyrui,kaip pirmojo Lietuvos skautų tunto organizatoriui,LSB suteiktas 
Garbės Skautininko vardas.
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* 1922 kovo 15 d.įsikuria III—ji /vėliau Kęstučio i/ dr-vė.Draugininku paskiriamas 
skiltn.Vyt.Oivinskas.Kuriantis naujš&ms vienetams,skautų judėjimas pradeda įeiti į nor
males vėžes.'

įsisteigusi Lietuvos Skautų Paspirties Draugijos Centro Taryba susirūpina koordinuo
ti visos Lietuvos Skautų vokimą.Šian tikslui 1922,111.50 /tuntui įsakymas Nr.5/ paveda- 
ne Kauno tunto štabui eiti Laikinojo Lietuvos Skautų Asociacijos štabo pareigas.Kartu 
Kauno tuntininkui pavedama eiti Vyriausiojo^Skautininko pareigos. Ii etųvos Skautų Aso
ciacijos Šefu išrenkamas Dr.Jurgis Alekna.Ši diena Kauno skautų istorijoje yra viena 
iš svarbiausių,nes |an teko garbė eiti svarbiausias skautų or-joje pareigas.Kartu su 
tuo padidėja ir darbas.Reikia pravesti visų Lietuvos skautų registraciją,surinkti sta
tistiką ir atlikti kt.svarbias pareigas.Gi danbihinkų skaičius maždaug tas pats,kaip 
buvo pradžioje.Tiesa,pradeda dirbti savistoviai jau vienas kitas jaunesniųjų,bet kartu 
darbas nepalyginamai auga.Vadams’tenka sunkus uždavinys,viniems,be kieno nors pagal
bos^ įsigyti praktinių ir teoretinių Žinių,Knygų ir skautiškų laikraščių nėra.Tiesa, jau 
buvo išleistos dvi Sktn.P.Jurgelevičiaus parašytos knygelės - “Pirmieji Skautų Žings
neliai“ ir “Piliečių Auklėjimo mokykla - skautystė^bet jos toli gražu negali atstoti 
tai,ko reikalauja tik pradedą austi skautai. Kauno tuntas dar greičiau pradeda,įsijungti 
į mūsų skautiškos literatūtos leidimo darbą,... /Toliau kronikoje pastebima daug tuš
čių lapų; matyt,galvota juos užpildyti vėliau. Spausdiname tik kai kuriuos reikšminges
nius vėlesnius tunto įvykius)*

1929m.birželio phbaigoje suorganizuota pilnoji tunto stovykla,drauge su Ukmergės 
skautais.Dalyvių skaičius - 50.Vadovavo vyr.skiltn.V.Kastanauskus.Stovykla tęsėsi dvi 
savaites.Ją globojo ginn.mokyt.Eug.Kulvietis.Tuo pačių metu dalis tunto skautų /liepos 
5-12 d.d./ stovyklavo A, Paneriu nė j e. Tai buvo II-jį .Kauno tunto skautų stovykla.Jui va
dovavo vyr.skiltn.Vineas Kizlaitis; jr •" jo skiltn.V.Kįsonas.Ją aplankė ir būrys vok. 
skautų,taip pat sktn.Brakas, Kaprionis,Amerikos sktn. O.Wois.

1950. VII-.i-14 d.Panerių miškuose,prie adm-jos linijos, įvyko I skautų vyčių.stovykla. 
Stovyklavo 20.Vievio stoty skautus maloniai sveikino žilas vilnietis senelis.

1951. V.25-25 d.d. Vaišvidavoje suruošta I-ji Kauno Rajono tunto skautų vadų stovykla. 
Stovyklavo 14 skautų.

1952. VI.22-VII.I Pilainių nieke,prie Karmėlavoa,stovyklavo 170 Kauno skautų.Stovyklą 
aplankė Respublikos Prezidentes.ministerial ir daugybė kitų svečių.

1952.VI.5-6 d.d.Kauno skautai /57 asmens/ aplankė Latvijos skautus Jelgavoje,Rygoje.
1926 m.vasario mėn.pradėjo veikti skautai Kauno Jėzuitų gimnazijoje.Pirmieji skilti- 

ninkai - vadovai ^Vytautas Meškauskas ir 3t.Volodzka.Po to kuriam laikui čia skautai 
iškrinku.1928m.balandžio ncn.suorganizuota nauja skautų dr-vė,dr-kas Ulvydas.

1929.III.1 .d.Kaune įsisteigė I-ji skautų vyčių dr-v’.
1922 m.įsikūrė DLK Kęstučio dr-vė,kurini vadovaVo Z.Blynas, V.Civinskas,Vytautas Ki- 

šonas,Izidorius Jonaitis,Vyt.Čepas,Vyt.Skrinskns.
1924.11.10 d.Tuntininko A.Mačiuikos '-įsakymų “Lapinų“ skiltis paversta DLK Algirdo 

Draugove,kuriai vadovavo K.Grigaitis, Z.Glodenis,vėl K.Grigaitis,R.Racevičius/’abriuis, 
V.Kastanauskas,V.Rindzevičius,E.Karanauskas,A.DiČius ir kt.

1929.Vr.10 d.Vyr.sktn. Kaprionio patvirtina skautų dr-vė Šančiuose,kuriai vadovavo 
V•Dryža,R,Stankūnas,Venckųs,E.Petrauskas,VI.Valevičius

1951'.II 1.18 d.“Aušros“ gimnazijoje įsikuria Vl-ji DLK Gedimino dr-vė.Dr-kas:V.Kišo
nas, Vasiliauskas, Mašiotus, kt.

1951.IX.28 d.Kauno vidurinėje mokykloje įsteigta Dr.Basanavičiaus vardo dr-vė.
,1952.IX.25 Kaune įsteigta Kun.Margio Dr-vė.
1952.XII,11 d.oficialiai leista veikti Jėzuitų gimnazijoje XIII Maironio vardo dr-vei 

draugovės ved Vybėje daug ir ilgai dirbo sktn.V.Kizlaitis,stp. Kairys,Mykolas Naujokai
tis.Dr-vė veikiai gražiai išaugo,daug dirbo,stovyklavo*

1952.XII.2 ten pat įstefcta Šv.Aloyzo dr-vė.Pirmasis dr-kas - A.Zemribas,adj.-Kairys.
1955 n.lapkričio pabaigoje skiltn. ak. /s Albinas Girtautas suorganizavo XVII 

Kauno Pilies Draugovę.
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Kaip matysite iš pridedamo geltono lapelio,susigalvojome pasidaryti kinimoto- 
grafščikais”* Sugaudėme kelioliką dolerių svarbiems reikalams. Ifams atrodo* kad pa
našius kino vakarus galėtų suruošti ir kiti skyriai. Tie Brolių Motuzų - Beleckų fil
mai yra vis dėlto neblogi ir publika palydi su ašaromis.Tarp kitko,stebėdami Univer
siteto korporacijų paradą, matėme ir vytiečius žygiuojančius... Ruošiant kino vaka
rus/ svarbu,žinoma, reklama. 0 mes gi ir triubijom jaer radio,laikraščius,ar ne 20 kar
tų paeiliui. Išėjo neblogai.Publikos prisirinko pilna salė. Vietos spauda po to labai 
palankiai įvertino mūsų iniciatyvą. Išdavoje ir šalpos, ir MV reikalams kai kas teks.

- Ta proga norim pažymėti,kad mūsų nuomone^būtų daug geriau,jeigu ASS vykdomas ligonių 
šelpimas eitų per centrą, ne per skyrius. Tuo būdu būtų tikslingiau išdalinta parama 
ir neatsitiktų taip,kad vienas būtų daugiau aprūpintas už kitą ir,kad kartais nebūtų 
užmiršti tie,kurie daugiausia šalpos reikalingi.

/iš vieno naujorkiečio laiško/

KELKIME ’’TRIUKŠMĄ”

Jeigu jau pradėjome ’’triukšmą” kelti ir norime,kad ”Mūsų Vytis” patektų į spaus
tuvę, tai ir triukšmaukime iki galo,kol atsieksime tikslą.Man atrodo,kad tai visai 
sveika mintis dėl šių priežaščių s 1.Spausdintą ’’Mūsų Vytį” bus daug lengviau ir ma
loniau skaityti, 2/ įrodysime,kad skautiškoji spauda mums tikrai yra svarbi,5/ švarų 
leidinį būtų galima panaudoti reprezentacijai,įteikiant svetimtaučiams, 4/ °MV’” būtų 

. galima iliustruoti nuotraukomis ir brėžiniais,netgi ir iš Korėjos. Manau,kad broliai 
ir sesės tam pritars ir parems tiek darbu,tiek lėšomis. Būtų įdomu išgirsti,ką šiuo 
reikalu galvoja ’’Mūsų Vytis”. S.v. P-ka, Korėja

MŪSŲ VYTIS J Tai nebe pirmas toks nuoširdus balsas. Panašių atsiliepimų gauname 
dažnai ir daugiau. MV betgi nėra upuio idęs artimiausiu laiku pavirsti spausdintu 
skautišku žurnalu,nes toks leidimo darbas labai apsunkintų mūsų organizaciją.Rotato
rinio MV leidimas yra beveik p kartus pigesnis. Jeigu ir būtų galima su didesniu vargu 
sukaupti pinigų,tai tik nutraukiant juos nuo kitų labai svarbių skautiškų reikalų. 
Tuo atveju gal kiek nukentėtų ir “Skautų Tadas”, o jo rėmimas yra visų mūsų pareiga, 
nes Sk.A. skiriamas mažiesiems,kurie rotatorinį laikraštį vargiai iš viso beskaitytų. 
Taigi kas turėjo intenciją paremti finansiškai spausdintą ’’Mūsų Vytį”,teparemia geriau 
“Skautų Aidą”. Mes gi liksime tokiais kaip buvome,gal kiek tobulėsime. Kas turi gerų 
skautiškų intencijų, tam ir toks kaip dabar W bus mielas,savas : ne formoje esmė. 
Pagaliau ir popieriaus,ir kitų reikmenų jau beveik visiems metams užpirkome...
Ačiū už žadamą paramą,£Čiu visiems.’

MV - MŪSŲ DIDŽIAUSIAS BIČIULIS

linas, tarnaujantiems kariuomenėje, MV yra geriausias bičiulis. Jo dėka mes palaiko
me ryšį ne tik su Korporacija,bet ir su visu skautiškuoju gyvenimu. Siunčiu tad nuo
širdžiausius broliškus linkėjimus MV redakcijai ir visiems vytieČinms.

Senj. Ged.Vildžius,Vokietija
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SENŲJŲ SKAUTŲ REIKALU

Antanas Paąžuolis

MV 5“^ Nr. buvo iškeltas klausimas apie suorganizavimą senųjų,pasyviųjų skautų į 
naują sambūrį. Iškelta labai gražių ir vertingų minčių. Bet, dėl visa ko,nenorėčiau su vi
somis patiektomis mintinis sutikti.

Tikrai,nūsų skautų or-ja mažėja netik kokybiškai,bet ir kiekybiškai. Ji pradeda mer
dėti tik todėl, kad jai trūksta pačios judriausios dalies - jaunimo, t.y.berniukų ir mer
gaičių nuo 7 iki 18 m.amžiaus. Tikrumoje šito fakto neturėtų būti, nes prieauglio mes tu
rine, reikia tik mokėti įjungti jį skautų or—jos eiles ir juos čia išlaikyti.Taip,nerem
tai mums pasiseka suorgahizuoti skiltis,draugoves,bet,žiūrėk,po mėnesio kito jau pradeda 
nubyrėti. Kame gi priežastys?

Bene svarbiausia - nemokėjimas pažvelgti į jaunuolio vidų.Norint užlaikyti jaunuolį 
organizacijoje,neužtenka išmokyti jį įstatų,gerų darbelių bei išūgdyti tautai gerą pilie
tį.' Šalia to visko reikia stengtis suteikti jam nuotaikingų išgyvenimų, paramos. Kad tai 
atsiekus,reikia persiorganizuoti taip,kad prie draugovių,tuntų,sukurtumėm tėvų,bičiulių, 
buvusių skautų būrelius,anot Br.Kviklio, "Senųjų Skautų Sąjungą". Šis vardas,beje, nevi
siškai tiktų.Gal būtų geriau pavadinti. juos skautų globėjų komitetu ar būreliu, šio bū
relio bei komiteto uždaviniai yra gnnr i* * i nušviesti minėto autoriaus Br.K. 147 5-4,

Mano išmanymu,šitokie Skautų Globėjų wnii tetai turėtų būti suorganizuoti prie kiek
vienos draugovės /dideliame mieste/, tunto, taip, kad jie pilnai galėtų rūpintis savo 
draugovės skautais. Tik tokiu būdu veikdami- sugebėsime pritraukti dnuginu jaunimo ir jį 
išlaikyti musų organizacijoje. Aišku, globojama draugovė ąi? tuntas turi turėti ir gabų 
skautininką su padėjėjais. Draugininkas - skautininkas turi veikti išvien su skautų glo
bėjų barelio nariais. Skautininkas tvarko organizacinę - ideologinę pusę, globėjai - pade
da gerais patarimais ir materiališkai. >

- Br.K.MV Nr. .nurodė ir kas turėtų skautų globėjų būrelį sudarytį.Mano supratimu, 
į būrelį turėtų įeiti visi, kas tiktai nori ir domisi mūsų lietuviško' jaunimo prieauglio 
auklėjimu,nežiūrint į tai, ar jis bus akademikas,skautas vytis,skautas,skautininkas,ar 
tik skautybę bei skautus mėgstąs asmuo. Dabartinis suskirstymas į Skautininkų ramoves, 
senuosius skautus ar kitokius sambūrius savo tikslo neatsiekia. Juk ir dabar veikia skau
tininkų ramovės,kurios nieko pozityvaus nėra davusios /? Red./. Mums reikia suorganizuoti 
Skautų Globėjų Komitetus,! kuriuos tilptų visi,kas tik nori į juos įeiti,kuriame nebūtų 
žiūrima nei amžiaus ribos,nei patyrimo ar kitokių laipsnių.

Br.K. rašinyje paminėti ir pasyvieji skautininkai. Kas gi yra skautininkas ir ką 
tokiu laikyti ? Skautininku reikėtų laikyti tik tą asmenį,kuris dabartiniu metu akty
viai veikia draugovėje,tunte ar pačioje skautų or-jos Valdyboje. Išėjus jam /jai/ iš ak
tyvaus veikimo,turėtų nebesiskaityti ir skautininku,o tik eiliniu piliečiu.Šis klausi-!- 
mas yra labai svarstytinas, nes kam save tituluoti skautininku,-e,jeigu aktyviai nedir
bi su skautais draugovėje,tunte ar kitoj vadijoj. Įvedus šią pataisą,nereikėtų skųstis 
supasyvėjusiais,bet save visvien vadonančinis skautininkais,-ėmis.

Vadovaujantis aukščiau paminėta pataisa, nereikėtų griebtis kai kieno siūlomo Gar
bės Teismo.Teismai,bei kitoks spaudimas,neduos jaunimui gerų vadovų - skautininkų. Skau
tininkai turi išaugti iš m,-sų pačių, turi būti žmonės su plačiomis pažiūromis, atsidevų 
jaunino auklėjimo darbui, nežiūtėtų materiališkos naudos ir neieškotų garbės. Jie turi 
vadintis skautininkais tik tol7 kol aktyvini dirba skautų or-joj. Visi kiti,neturį Įni
ko bei galimybių įsijungti į draugoves bei tuntus, bet visa savo prigimtimi mylį skau
tus bei jų organizaciją, turėtų įsijungti :.= . išautų globėjų būrelius.

Gi visiems likusiems,kuriems skautybė tėra tik neaiški or-ja, neduodanti jiems nie
ko politiškai ir nenešant! asmeniškos naudos, nieko nepadės, jeigu mes įsteigtynėm ir 
šimtus naujų organizacijų.

Br.Kviklio MV Nr.iškeltas klausimas yra labai aktualus ir reikia stengtis, kad
iškeltos mintys viena ar kita forma būtų galimai greičiau įgyvendintos.

i 
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PAKARTOKIME BŪRIUOTOJŲ TRADICIJAS

Jūr.ps.L. Knopfmileris, J.A. V. .

Seguzis.Visiems,ypatingai mums,jūrom skautams,lauktinas mėnuo. Kodėl ? - Pradedant 
jau kovo mėnesiu, paprastai jūros skautų jachtų garažuose verda darbas.Jachtos valomos, 
krapštomi seni dažai,nuimamas senas lakas nuo stiebo ir irklų,nušlifuojama,viskas^pama- 
žu paruošiama naujiems dažams,lakui.Daug valandų šiuo metu jūros skautai Įdeda i ši dar
bą,bet jų širdelė džiaugiasi,akutės blizga,kai paskutinėmis balandžio dienomis jachtos, 
jolės ar baidarės leidžiamos i vandeni,o nuleistos vandenyje blizga atsispindėdamos. 
Viskas paruošta,nieko nėra užmiršta,nuo stiebo viršūnės iki jachtos,valtis nuvalyta,nuda
žyta .Pagaliau, ir gegužės pirmas sekmadienis. Iii r tai bebūtų,ar Lietuvos ežeruose,upėse, 
ar Kjršių marėse,ar prie Baltijos jūros Šventosios uoste,ar pačioje Klaipėdoje, 8 vai. 
ryto nuaidi pirmas šūvis iš mažos patrankėlės /skiriama tik regatoms bei didelėms iškil
mėms/. Suskambijus šūviui,stiebuose — * krantinėse iškyla trispalvė, o pastatų stiebo vir
šūnėse suplevėsuoja vėjo glostomi vinpilai.Šitaip Nepriklausomos Lietuvos buriuotojai 
atidarydavo buriavimo sezoną.Bet tuomi viskas nepasibaigdavo.Vėliausia po pusvalandžio 
nuaidėjus pirmam šūviui,pasigirsdavo antras ir visi žinodavo,kad tai ženklas pasiruoš
ti startui ir pirmajai regatai.

Nenoriu čia Jums,brangūs jūros skautai,aprašyti visos regatos eigos, noriu tik pabrėž
ti keletą bruožų,kuriuos kiekvienas tikriausiai žinote, tik ar visuomet taikote juros 
skautų gyvenime ? Tų būriuo'Gojų tradicijų niekada negalima aplenkti,nenorėdami nustoti 
gero skauto - buriuotojo vardo.Gal kam pasirodys,kad tų Europos buriuotojų papročių,čia 
J.A.V.-bėse ar kitur visu 100/ Liekas nebešildo.Deja,kad ne. Tie,kurie plaukioja jach
tomis,vadovauja laivams,pažysta visus p^ _us,žino taisykles.Kai kurių šių dalykų gal 

'neprisilaiko,nes nenori varžyti būriuotojų svečių.Taigi ir mums svarbu gražias buriuo
tojų tradicijas palaikyti,jų neužmiršti ir vis plačiau savoje or-joje Įgyvendinai.

Nesame toki laimingi,kad buriavimo sezono atidarymo proga stiebe iškiltų musų tri
spalvė. Pa s aky s i te, kad tai nė neįmanoma,nes turine kelti tos valstybės vėliavą,kurioje 
dabar gyvename. Tai tiesa,vienok būriuotojų papročiai leidžia Kairioje Laivo pusėje 
/Bakbord/ prie salingo /pirmoji skersinė atspara stiebe/ iškelti jachtos savininko vė
liavą.0 jeigu jachtos savininkas lietuvis,jis čia kelia trispalvę.Niekas tai negali už- 
drausti.Visi buriuotojai Žino ir dėlto neprotestuos. Ši vėliava netari būti perdidejė, 
o maždaug tokio didumo,kaip tarptautinio kodo alfabeto raidė wP,r. Neužmirškite,nulei
džiant būręs, pirmiau nuleisti valstybės bėliavą,o tik tuomet būręs.Neleistina nuleis
ti būręs drauge su vėliava.Bakforto pusėje vėliava nenuleidžiama visą sezoną,Taigi,jei
gu ji-ros skautai vasaros viduryje nutrauktų buriavimo sezoną, bet jas galit kiekvieną 
kartą ir salinge iškeltą vėliavą nuleisti iki sekančio būrį avino. Gal kas paklaus,o ko
dėl dešinėje laivo susėję,orie steuerborto,negalima kelti trispalvės ? Si"pusė yra gar
bės ir svečių pusė.Apsilankius aukštiems pareigūnams, ar tai jie būtų is Skautų S-gos, 
ar pašaliečiai,turį tam tikrą laipsnį ir vimpilą, keliama st.pusėje pareigūno ar svečio 
vimpilas.Pav.,jūros skautų jachtą aplanko kaimyninio jachtų klubo komendantas.Tokio as
mens turi visada tam tikrą vimpilą.Ir štai,užlipus jam ant borto, steuerborto pusėje, 
į salingą keliamas ir jo vimpilas. Jeigu pastatas yra nkkeliui užsienin,atplaukąs į sve
timą uostą, steuerborto pusėje į salingą pakelia ir tos valstybės vėliavą,kurioje pa - 
statas randasi. Jei koks nors pastatas dalyvavo regatoje užsienyje ar savuose vandeny
se, tai nuo oa+ pirmosios regatos pabaigimo dienos iki ateinačio sekmadienio jachta ga
li pasipuošti steuerborto pusėje į salingą iškėlus alfabetine tvarka tų valstybių vėlia
vas,kuriose buvo,o apačioje vėliavų gali iškelti laimėjimų vimpilus,nes kai kur,apart 
dovanų, duodami ir jų vinpilai.

Jeigu uoste yra gedulo diena,neužmirškite taip pat jame dalyvauti.Vėliava iškelia
ma laivo užpakalyje,stiebe ant plaukiojančio pastato.Ji, keliama į viršų ir tuo paoiu 
laiku nuleidžiama pusiau stiebo. .

Vakarais " , i-’.' •/ ... • • ‘’--V’* vėliava ke
liama į koto viršų,paskur nuleidžiama ir tik ją gražiai sudėjus,is denio ištraukiamas 
kotas.Tai pagrindinės taisyklės,kurias kiekvienas b-riuotoj as žino ir visuomet seka, 
kuomet jachtose yra atliekamos vėliavos apeigos.
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M E 3 SVEIKINIME SKAUTUS VYČIUS!

Skautų Vyčių suvažiavimo proga teikitės priimti, mieli Broliai, mūsų nuoširdžiau
sius broliškus linkėjimus. Ši diena tesuriša Jus,išblaškytus po visą pasaulį, ir tesu
teikia jėgų dirbti lietuvybės išlaikymo ir mūsų brangios skautybės labui.

Budėkime T

Akademinis Skautų Sąjūdis
-o-O-o-

Gero Vėjo visuose skautiškuose darbuose mūsų mieliems Broliams Skautams Vyčiams. 
Visada drauge su Jumis budime J

Jūsų
Lietuviai jūros skautai

Čikagoje
. . ~ -o-0-o-

Skautų Vyčių suvažiavimui Čikagoje
Brangūs Broliai J

Būdami toli nuo Jūsų jįr negalėdami aktyviai dalyvauti suvažiavime, sveikiname 
Jus,visų Korėjoje esančių ir kovojančių brolių vardu. Linkine daug ištvermės,pasiryžimo 
bei sklandaus bendradarbiavimo sunkiose aplinkybėse kovojant už skautiškus idealus ir 
lietuvių tremtinių jaunosios kartos išlaikymą savajam kraštui.

Nusivylimo bei svyravimo valandose prisiminkime nūsų tradicinės dainos pasku
tinį o_osmą *

Tėvynė klaus,pareikalaus,
Tavęs,Brolyt,reiks atsakyt:
Kodėl gerai,jai nedarai ?
Ką Tu Į ką Tu i tai ?..

Budėkime Tėvynės labui
Skautai vyžiais /pas/ Vytautas Gobužas,

Pusan,Korėja, 1952.V. 15 d. Juozas V.Masaitis,Vyt.Pileika
-o-0-o-

Spausdintas skautiškas žodis tejungia mus visus,mieli Broliai, didžiojo mūsų 
išsisklaidymo kelyje į mielą Lietuvą J

MŪSų VYTIS

Tai tiek būtų mano kai Irurių pastabėlių jūros skautams. Žinome,aš kai ką užmiršau. 
Taigi prašau visus brangiuosius Buriuotojus papildyti nūsų žinias,nes kiekvienoje šaly
je atsiranda vis kas nors nauja,įdomesnio.

Pabaigai dar kai kas’. Nepamirškime ir buriuotojų uniformų.Jos turi būti vienodos 
spalvos,švarios.Ne aasiduokime blogiems pavyzdžiams.Būkime drausmingi,kai p musų unifor
ma vienodi.Gero Vėjo šiam sezonui ir laimės regatose !

-o-
SURA3TA3 MŪSŲ BUDYS II !

štai viena naujiena mūsų jūros ir visiems kitiems skautams. "Vokietijoje,dėka PLB 
Pirmininko inž.Zundės, pavyko surasti lietuviškas jachtas,kurios dar 19^2 m.buvo Šven
tosios uoste.Tarpe jų yra ir Lietuvos jūros skautų jachta BUDYS II. PLB yra Vokiečių 
Teisme užvedusi bylą toms jachtoms atgauti.Vertingus parodymus BUDZIO II-ojo ir kt.jach
tų reikalu Teismui suteikė Čikagoje gyvenąs nBūdžio” II kapitonas nūsų bendradarbis 
L.Khopfmileris,smuikiniskai atmenąs net dabar,po 10 metų pertraukos, minėto laivo deta
les, Tolimesnės žinios apie Lietuvos jachtas,ypač Budį II—Įjiį, bus suteiktos per skau
tišką spaudą. Sekine •

Kas žino, gal netrukus BUDYS Il-is vėl plaukios po Lietuvos juros skautų vėliava?
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PRIPAŽINTA KAUNO VETERINARIJOS AKADEMIJA
Fil. K. Kasperavičius - ” t r'nerijos gydytojas J.A.V.-ėse

Federalinis Amerikos sveikatos įstaigos padarė svarbų sprendimą,liečiantį Lietuvos, 
noksiąs Vašingtonas pripažino Kauno Veterinarijos Akademiją,prilygino ją panašioms 
JAV mokslo institucijoms,© baigusiems Veter.Akadeniją,leido verstis praktika JAV-hėse. 
Šio svarbaus fakto pasėkoje ir Korp! VYTIS filisteris, Veter.gydytoj i?s Kęstutis Kaspera
vičius gavo teisę verstis veterinarijos praktika J.A.V.-bėse, i

Fil,KeKasperavičiųs ginė 1920.IV.15 d.Rusijojo,Orenburg© mieste.Vaikystę praleido 
Suvalkijos lygumose.1958 m.baigė Šakių ^Žiburio” gimnaziją,© 1945 n.mokslo studijas Ve
terinarijos Akademijoje.Po to dirbo veterinarijos darbą įvairiiose Lietuvos vietose,iki 
turėjo suleisti Lietuvą. Vokieti joje Bavarijos Vid.Reik.M-j a paskyrė jį veterinarijos, g. 
dytojo praktikei ir mėsos priežiūrai į Cettingeną,vėliau į Buch’ą ir Illertissenfą* 
Anerikiečiems užėmus Vokietiją, KcKasperavičiui,kaip susipažinusiam su Vokiečių šios 
srities įstatymais ir baigusiam specialius kursus, US Karinės valdžios ir Vok.valdžics 
leidimu, leidžiama verstis laisva praktika bei mėsos priežiūra. Emigravęs į jAV-bes,K. 
K.-čius,neturėdamas teisių dėl formalių kliūčių nepripažįstant Kauno Veter.Akademiją, 
dirba veterinarijos darbą privačiose ligoninėse. ~ • ’ -v '

Skautauti pradėjo 1954 m.,įstodamas į Kudirkos Dr.V.Kudirkos Dr-vę Sakiuose.1955/ 
56 m.atlieka V-ius skautų vadų kursus,dalyvauj a stovyklose,sąskrydžiuose.II-j e tautinės 
stovyklos metu vadovauja Šakių skautų vienetui.1958 m.rudenį įstoja į Korp; VYTIS, o 
1959 m,rudenį duoda senjoro pasižadėjimą.Pakeliamas į paskautininkus.Duoda skauto vyčio 
įžodį.Tremtyje pakeliamas į filisterius.Aktyviai dalyvauja Korp! VYTIS ir A3S gyvenine. 
Bostone vadovauja ASS skyriui ir yra vienas' jo didžiausiųjų organizatorių. Aktyvu s KBVS 
prezidiumo narys .Apdovanojamas ordinu 4Už nuopelnus11.

K.Kasperavičius --vienintelis Veterinarijos gydytojas ASS eilėse*išėjęs mokslus 
savoje šios srities mokslo institucijoje. Kiti mūsų vytieciai veterinarijos gydytojai- 
Vokietijos Akad.auklėtiniai.

Filisteris,kaip teų^ patirti,netrukus pradės verstis platesne ir savistovesne 
veterinarijos praktika* SĮa proga linkime jam sėkmės ir - pasiruoštį puikiu šios rū
šies specialistu Lietuvai./k/

NAUJIEJI DIPLOMANTAI
Skaičius KorpJ VYTIS narių,b aigūsių Amerikos U-tus,Vis didėja*Taip šį pavasarį 

į jU gretas įsijungiu senj*A.Juodikis ir junj.L.Trečiokas,gavę mokslo laipsnius iš Uni
versity of Illinois,Urbanoje.

„Sęnj-.AjJuodįkis_ gimė Lietuveje,lankė Panevėžio Valst.gimnaziją,o aukšt.mokslus 
baigė Kaune. 194-2 m.įstojo į Vytauto D.U-to Statybos Fakultetą.Karo metu dirba Austri
joje prie statybos konstrukcijos ir melioracijos darbų.Po kapituliacijos savo mokslus 
tęsia Stuttgarto,vėliau Illinois U-te Urbanoj©.Nelengvai versdamasis savo sutauponis 
bei paskolomis,pavasario semestro gale gauna statybos inžinieriaus diplomą su B.3./Ba
kalauro/ laipsniu/. Senj.J.Skautų or-jai priklauso nuo 1954 m.,eidamas įvairias pa
reigas.šiuo metu jis yra KorpJ VYTIS Urbanos skyriaus Pirmininkas.Šalia to aktyviai 
reiškiasi studentų gyvenimo.Vokietijoja buvo Liet.Stud.Atstovybės narys.

Junj^Lep00l.das_- Jonas Trečiokas gimė 1927.1.4 Kaune. 1944 m.pavasarį baigia Kauno 
VlII-ąją gimnaziją. 1945-194? n. studijuoja Tuebingen© U-te.194? m.emigruoja į JAV. 
Amerikoje kurį laiką dirba įvairiose vietose Michigan© Valstybėje ir Čikagoj e.1949-52 
m.bėgyje tęsia mokslą Urbanoje’1, I951 m.gavo B.S.laipsnį iš bakteriologijos srities. 
1952 m. jam suteikiamas Masters /magistro/ laipsnis.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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157

v Jun j .L. Trečiokas į Lietuvos I* ’ ją įstojo 195^ m. — į Kauno "Aušros" tunto 
Šarūno draugovę. Vėliau priklausė Kauno "Žalgirio" tuntui. Šiais metais įstojo į Korp!

" VYTIS ir priklauso Urbanos skyriui.Studijuodamas aktyviai dirbo studentų veikloje.Yra 
Lietuvių Studentų Dr-jos Urbanoj e pirmininkas.

Kbrpi VYTIS Urbanos skyrius linki mieliems Broliams geriausio pasisekimo profesi
niame darbe ir daug laimės gyvenime.Ad melioremJ - rm

- —o—

IŠ MUSŲ GYVENIMO IR DARBŲ
> •

- Prof .3.Kolupaila, Korp! Garbės Narys,kaip Notre D ame Universiteto atstovas,dalyvavo 
American Society for Education of Engineers .suvažiavime 19^2.V.17 Urbanoj ė.Ta proga 
atsilankė Urbanos Lietuvių Studentų Draugijos susirinkime,pasakė t ilgą ir nuoširdžią 
kalbą,kurioje iškėlė aukštojo mokslo siekimo reikalingumą.

- Bostone įvykusiam Vytauto D.U-to 50> m. įsteigimo- minėjime paskaitas skaitė prof. 
sktn.Končius, Korp! VYTIS Garbės Narys, ir v.s,V.Čepas.

- University of Illinois turi savo skyrių Čikagoj e, kuriame studijuoja it*, nemažas 
lietuvių skaičius,tiek čia gimusių,tiek naujai atvykusių. Be studijų pastebimas ir gy
vas sportinis gyvenimas, kuris vyksta Sporto Klube “Litu anie a “.Malonu pastebėti,kad 
minėtam klubui vadovauja jun j .Vyt .Germantas .Nesnaudžiama ir visuomeniškame darbe.Ver
tas pažymėti.įvykis,kai Universitetas iškabino kalbų srškirstymo schemą,kurioj e lietu
vių bei latvių kalbos buvo priskirtos•slavų kalbų, grupei, protesto ženklan buvo įteik
tas ilgas raštas su gausiais- lietuvių ir keliais latvių parašais.Kova laimėta - klai
da pataisyta,ją įrodžius moksliškais pagrindais.

- Fil.Dr,H.Lukoševičius '‘Drauge" paskelbė, straipsnį "Apie įsimylėjusius“,kuriame 
sielojasi,kad pinigo meilės gaisras nepaverstų niekais mūsų kultūros.

- Kan.M.Vaitkus savo atsiminimuose mini,kad Kun.poetas Jurgis Tilvytis-Žalvarnis 
/miręs 195*/ dar klieriku būdamas parašęs dainą “Kaip ąžuolai,mūsų draugai,griuvo ir 
grius, - ir mums taip bus J“ Muziką pritaikęš J.Naujalis.Atrodo,kad tai bus skautų v. 
tradicinės autorius.

- Senj.L.Grinius atstovauja lietuvius studentus Federation of European Academic 
Organizations Čikagoje, aktyviai reiškiasi studentų gyvenime,eidamas Čikagos L.Stud. 
Dr-jos pirmininko pareigas.

•- Senj.V.Lapatinskas tęsia architektūros studijas University of Illinois Urbanojc. 
Daug dirba studentų reikalais.Yra Liet.Stud.JAV Centro valdybos iždininkas.

' - Lituanistikos Institutas įsteigtas Čikagoje,į kurį,be kitų,pakviesti sktn.Prof. 
K.Avižonis ir sktn.fil.doc.Al.Flateris.

- Senj.Al.Astašaitis "Drauge" gražiai aprašė gražiąją Amerikos šventovę - Sv.Tere
sės bažnyčią netoli Detroito.Skautams verta ją prisiminti ir aplankyti.

- Senj.Br.Juodelis,buvęs MV redaktoriaus pavaduotojas,studijuoja komerciją Univer
sity of Illinois Čikagoje.

- Senj. E.Jankus studijuoja mechaninę inžineriją tame pačiame U-te.
- Vyt.Mikalavičius, buv.ASS Čikagos skyriaus pirm-krs,atnaujino savo studijas 

Čikagoje.
- Junj.V.Petrauskas studijuoja architektūrą Urbanoje.

-o-0-o-
Nesakau,kad visuomeninių grupių veikla nedera interesuotis. Ne. Tik jūs /skautai/ 

turite išsilaikyti virš jų,saugodamiesi,kad kas nors nepasidarytų iš jūsų sau įrankį 
siekti politinių užmačių.

j Vysk. V.Brizgis /Žihuriai,Nr.l2,1946/

Dievas ir tikėjimas jiems /skautams/ ne priemonė partiniams tikslams,Tėvynė pati 
sau tikslas,bet ne internationelinė priemonė,o artimas yra kiekvienas žmogus,nežiū
rint jo veido spalvos ar religinių įsitikinimų! •

f , Dr. Br.Kalvaitis
Dar l$>40 metais sutikau vieną skautą,kuris-man pasakoj o,kad Lietuvą užplūdus bolše

vikams ir pradedant uždarinėti patriotines dr-jas,jų,skautų būrelis susirinko miesto 
Sode,paslapčia pakasė savo dokumentus ir verkdami iš susijaudinimo prie savo vėliavos 
prisiekė visada pasilikti iŠ tikim i s c ’ '.eolams. Dr.Kun.J;Prunskis.
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J.BAČIUKO PARMOJĘ - AK. SKAUTŲ STOVYKLA

Akademikai skautai šiais metais ruošia savo stovyklą,kuri įvyks žinomo lietuvių 
; . veikėjo Pono J.Bačiuno farmoje - Tabor Farm,Sodus,Michigan,J *A.Valstybėse,Ponas Bačiū

nus maloniai sutiko leisti pasinaudoti ne tik žeme ir mišku stovyklai,bet ir daugeliu 
jo garsiosios vasarvietės /kurorto/įrengimų.Stovyklos laikas s liepos 4- 6 d.d.Tačiau,esant 
pageidavimų,stovykla bus arba kiek ankščiau pradėta,arba jos terminas prailgintas, ’•

Stovyklos ruošimo darbą apsiėmė, atlikti ASS skyrius Čikagoje.Šiam reikalui sudaryta 
speciali komisija iš pirmininko s«nj.Vyt.Mįkalavičiaus /jo naujas adresas:2421 W.45th 
st.,Chicago 52,ILL.Telef.Virginia 7-2522/, ir narių’.pavad.-Ald.Ščiukaitės,sekr.A.Stepai- 
čio,iždininkės - B.Juodikienės,propagandos reik.vadovo - G.Valentino,korespondento - L« 
Maskoliūno. Numatoma graži ir įdomi progrema.Dalyviai gyvens palapinėse ir maistą gamin
sis patys. Visi ASS nariai per savo skyrius ar paskirai prašomi šiam reikalui skubiai 
registruotis pas Alg.Stepaitį, 5557 So.Green,Chicago 21,ILL. Tolimesnieji skyriai tepa- 
sistengia bent savo atstovus atsiųsti. Iki malonaus pasimatymo J

D.KBSIUNAITĖ - VYR. SKAUTININKE /Atkelta iš 114 p,/
Ir Vilniuje gyvendama prisidėjo prie skautiškos veiklos,nors daugiau kaip žiūrovė.
Iš kitų jos skautiškų darbų pažymėtini: Kaune suorganizavo pirmąją vyresniųjų skau

čių skiltį,sudarė joms programas,kurias vėliau Vyr.Skautų Štabas patvirtino^Jonis sesės 
naudojosi iki tol,kol tremtyje buvo pakeistos.Ir čia ji vėl r pataisė.Rašė naudoda
masi užsienio skaučių pavyzdžiais ir v.s.J,Vaičiūnienės patiektais lituanistiniais pa
pildymais. Gyvendama Paryžių je,gerai pažino prancūzų skaučių gyvenimą,darbą,programas. 
Studijuodama Berne - puikia pažino Šveicarų ligonių skaučių judėjimą.1959 m.dalyvavo 
tarptautinėje skaučių stovykloje Vengrijoje.

Tremtyje dienas praleido Hanau stovykloje,kur tuntininkas A.A.V.s .M. Kukutis pakvietė 
ją skautes organizuoti.Čia jos vadovaujamos sesės toli pralenkė brokius.Zinona^tai ne 
jos vienos nuopelnas, dar. - sktn.Radzevičiūtės,Zaborskienės,Abelkienės ir kt. Salia Tun- 
tininkės pareigų,buvo ir Vyr.skautįninkės pavaduotoja.Šąlia profesinio darbo,visą savo 
laisvą laiką ir netgi uždirbtą pini^ r->y0 skaučių organizacijai. Jos nuopelnas

• ir pasididžiavimas - tfSkautybės Mergaitėms‘‘ išleidimas .1946 m.kilęs sumanymas tapo fak
tu 1948 metais dėka D.Kesiūnaitės,sktn.Pukepalaitienės ir sktn.Radzevičiūtės.

Dėl susidėjusių aplinkybių D.K.turėjo pažitraukti iš Vyr.sktn.pavaduotojos pareigų, 
kur ji gal kaip reikiant nesuprasta. Atvykusi į JAV-bes veikiai įsijungė į skautišką 
darbą,padėdama skth.Radzevičiūtei suorgahzuoti skautes Clevelande. Čia jai,dirbant su 
kitais,pasisekė suburti skautininkus į skaut.ramovę,įsteigti ASS vienetą ir t.t.

. Atskirai tektų įvertinti D.Kesiūnaitės,kaip Akademinio Skautų. Sąjūdžio darbuotojos, 
nuopelnus. Ji čia ir pirmojo akademinio skautų,-čių vieheto steigėja,ir vadovė, ir 
rėmėja, ir spiritus movens. Tremtyje,kitų remiama,Suburia seses’ į Studenčių Skaučių 
Draugovę ir yra pirmoji Draugininke. Sudarius Akademinį ,Skautų Sąjūdį,išrenkama į ASS 
Valdybą vicepirmininkės pareogoms. Šias pareigas eina. ir. šiuo metu,nuoširdžiai besisie
lodama akad.skautų,-Čių reikalais. Ji-,patieke čia eilę sumanymų, įvykdė svarbių organi
zacinių darbų. Ji - Sąjūdžio siela ir dvasia. Aktyvi nMūs.ų Vyčio” bendradarbė ir kitos 
Skautiškosios spaudos darbuotoja. ■ .

Vyr.skautininkes D.Kesiūnaitės skautiško ir profesinio bei asmeniško gyvenimo kelias 
šviesus,platus,be dėmps. Lietuvos Skaučių .Seserija susilaukė Vadoves,kuri visą savo 
gyvenimą,sveikatą,darbą,profesiniu darbu nelengvai uždirbtas lėšas.skyrė 

. ? skautybėi,su kuria ji susižadėjusi nuo pačių pirmųjų prasmingo gyvenimo dienų.
- Aš skautybei esu daug skolinga,tai tą skolą mokėjau dirbdama su jaunimu,stengdamosi 

savo patyrimu padėti atlikti skautiškus uždavinius.Ateityje,jei tik sąlygos leis,dirb
siu nesigailėdama sveikatos,nes noriu,kad jaunimas iš skautukų šaltinių pasisemtų daug 
gero ir grožio.Man svarbu,kad mūsų atžalynas grįžtų į Tėvynę sveikas ne tik fiziniai, 
bet ir dvasiniai, - pareiškė ji viena proga,išvykdama iš Europos į JAV-bes.

D.Kesiūnaitė pažadus laiko.Tikime,kad ji išlaikys ir šį. Tik tai mes visi,ypač Se
ses, turime jai visomis jėgomis gelbėti naujame sunkiame darbe, kad nepailstų,kad nesu
kluptų ir kad galėtų vis dirbti mūsų mielos lietuviškosios skautybės labui.
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KORĖJA. Karo nuteriotame krašte gražiai veikia skautai. Pas i žymi srausmingumu bei suei
ki aušimu .Garsioje karo belaisvių stovykloje Koje saloje,nepilnamečių karo belaisvių 
tarpe,reguliariai pravedami skautiški užsiėmimai,tikslu patraukti savo pusėn Šiaurinės 
Korėjos jaunimą.Šiuo metu ruošiamasi tautinei stovykiai,kuri įvyksianti rugpiūčio mėne
sį. Stovykloje dalyvaus apie 600 skautų ir,labai galimas dalykas,pora lietuvių skau
tų vyčių,nes Korėjiečių Vyr.skautininkas Chang Ho‘ Lee tokį pasiūlymą gavo.Tuo tarpu Ko
rėjoj veikia 12 tuntų su 8000 skautų.Skautų Garbės Prezidento pareigas eina P.Korėjos 
Švietimo ministeris Dr.Lak Bun Baik. /Sk.v.V.P-ka/ 
ANGLIJA. Anglijos Skaučių Sąjunga ruošia didžiulę tarptautinę skaučių stovyklą rugp. 
mėnesį, čia dalyvaus ir krašto skaučių atstovės.

- Skautų vyčių /Rovers/ ir vyr.skaučių /Ranger/ konferencija buvo skaitlinga,nes 
joje dalyvavo 1700 skautų.Buvo svarstyta problema,kaip skautų or-jos galėtų pagelbėtą 
slidžiais keliais einančiam arba šeimos globos netekusiam jaunimui.išvada: negalima 
jį palikti,o stengtis kiekvienam asmeniškai dalyvauti šiame darbe.Tokį jaunimą reikia 
grąžinti prie religijos ir į gyvenimą apo atviru dangumi'1 /gyvenimas pagal Dievo įsta
tymus ir nuolatinėje Jo globoje arba skautybėje/.

- Skautai vyžiai /roveriai/,esantieji Britų kariuomenės eilėse Vokietij oje,savo 
laisvalaikį praleidžia beskautaudami.Bad Salzufflene jie turi savo centrihę įstaigą, 
kuri padeda susirasti vienas kitą kareivių tarpe.Toki skautų vyčių būreliai turi pasi
sekimą ir neskautų tarpe.Vis priauga i naujų narių. Nesenai Bad Ocynhauscne buvo sušauk
ta skautų vyčių sąskrydis,kuriame dalyvavo per 100 britų,20 vokiečių ir virš tuzino 
prancūzų.Sąskrydis praėjo Brolybės ženkle,

- Paruošiamieji darbai I-jai tarptautinei skautininkų /indaba/ stovyklai Gilwell’ 
yje liepos 15-24 d.d. yra jau toli pažengę.Paaiškėjo,kad suvažiuos skautininkų iš vi
sų pasaulio dalių ir,tur būt,neliksią Skautų S-gos,kuri nebūtų atstovaujama.

- Šv.Jurgio dieną Anglijos skautai,no nampldų bažnyčioje,paraduoj a.Tvarkingai žy
giuoti nėra ihengva.Todėl jau nuo anksty, j „vasario skautukai mokosi rikiuotos• Ypatin
gai pavojai atsiranda įžygiavus į parado aikštę.Štai aną metą skautų būrio priešakyje 
žygiavęs vadovas,įsukęs į parado aikštę,sukomandavo: n Būrys su-stok.’" ir apsisukęs 
pamatė tik save vieną,o savo būrį žygiuojantį paskui svetimą vadovą...Taigi vesti irgi 
reikia mokėti.-

- Ieškomas tuntininkas-organizatoriųs Hong Kongo miesto britų kolonijai.Alga 1000 
svarų metams. t

- Tokio turinio laiškas nesenai buvo įdėtas į Londono ‘The Times'- 'Pone... Mano 
žmonos sesuo,jau pagyvenusi moceris,begrįžtanti iš krautuvės su maisto produktais beį 
jiems pirkti kortelėmis,buvo užpulta dviejų berniukų,kurie,ištraukę maisto korteles, 
pabėgo.Bet tą įvykį pamatęs trečias berniukas pasivyjo anuodu ir,atėmęs iš jų korte
les,grąžino senutei,be to dar padėjo parhošti namo maišelius su maistu.Nuo pasiūlyto 
atlyginimo atsisakė,teisindamasis,kad esąs skautas". Kitas laikraštis ta pačia proga 
rašė: ^Jaunasis nežinomasis skautas dar kartą priminė geriausias tradicijas tos or- 
jos,kuriai jis priklauso*
AUSTRALIJA. Pan-Pacific’o Jamboree artinasi.Ji prasidės gruodžio 29 ir baigsis 1955 
m.sausio 9 d.Vieta: Sydney,N.S.Wales. Mes,lietuviai skautai,tikime, kad mūsų broliai 
tolimoje Australijoje ir šioje didžiulėje 14.000 skautų stovykloje užims jiems tinka
mą vietą.

- Apie 500 skautų vyčių /roverių/ iš N.Zelandijos,Papnao1 s ir iš visų Australijos 
Valstybių dalyvavo sukaktuvinėje Moot stovykloj c,Daugelis skautų vyko su savo mašino
mis ir nenuostabu,kad kai kurie atvyko tik į jos pabaigą
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GILĖ. Vietos skautai apgailestauja mirtį vieno iš seniausių šio krašto skautų vadovo 
mirtį.Jis vadovavo jau nuo 1911 metų.Jo ir jo žmonos dėka Šiame krašte skautai,-ės žen
gė ir tebežengia tiesiu skautiškuoju keliu.
ŠVEICARIJA. V-ją pasaulinę skautų vyčių stovyklą,kaip jau buvo rašyta,apsiėmė suruošti 
Šveicarijos skautai.Ji bus Kandersteg’e.Ten įvyko I-ji Pasaulinė sk.Vyčių stovykla 1951 
m.,kurioj e dalyvavo ir lietuvių skautų atstovai.Tuoj po stovyklos įvyks XIV Tarptauti
nės Konferencijos susirinkimas ZŽiūr.MV,82 pusi./. Kaimynystėje - Lichtenšteine,buvo 
sutarta,kad šioje sk.vyčių stovykloje galės dalyvauti visų tarptautiniai pripažintų Są
jungų vyr.skautų šakų nariai,kurie stovyklos metu nebus jaunesni kaip 17 ir nesenesni 
kaip 25 metų amžiaus ir,žinoma,praporcingas vadų skaičius.
INDIJA. II-ji Mysores Valstybės skautų vyčių stovykla įvyko 1951 .XII,26-29 d.d.Svarbiau
sias svečias buvo iš Ceylono Vyr.skautininkas,kuris parodė puikų sugebėjimą vadovauti 
ir kurio pasakojimai anie ką tik atliktą kelionę po daugelį kraštų b^vo visų išklausyti 
su dideliu atsidėjimu.Štai toje stovykloje diskutuotų temų sąraaas.^l.Ar kiekviename 
iš mūsų yra neklausymo noras.Kaip jį suvaldyti ? 2.Ar mes,skautai vyčiai,ištikrųjų deda
me pastangas tapti geresniais tiek morališkai,tiek fiziškai ? 5- Ar musų skautai vyčiai 
yra tikrai įsisąmoninę į sąvoką "tarnavimas11 ? ,4. Kaip gali sk.vyčiai prisidėti prie 
skautybės lygio pakėlimo ? 5.Sk.vyčiai yta "Atviro oro Brolija”. Ar mes esame to pasie
kę? 6. Skautai vyčiai šiuo metu nesistengia įsigyti vadovo arba instruktoriaus specia
lybių. Kodėl? 7»Skauto vyčio,kaipo piliečio sąžinės žadintojo,rolė visuomenėje.

Palyginimui. I-je Kanados skautų vyčių stovykloje,įvyskusioje pr.m.rugsėjp men.,ku
rioje dalyvavo ir mūsų broliai lietuviai sk.vyčiai is Toronto, įvairių tautų skautų vy
čių tarpe buvo diskutuotos sekančios temos • 1.Šešiolikmečio vieta būrelyje,2.Skautų 
vyčių tradicijos, 5«Klajūno ženklas, 4.Būi•'‘.-ta draugovėje, 5*Rcmėjo /sponsoriaus/ 
darbas, 6.Skautų vyčių pažangumo ženklas, 7.Vyčiavimas iki pertekliaus /Rovering to 
Excess/. v v
ANGLIJOS oKAUČIų OR-JA. Mergaitės iki 11 metų amžiaus buriamos į jaunesniųjų skaučių sa- 
ką.Skaučių šaka apima mergaites 11-16 m.amčiaus. Turinčios daugiau kaip 16 metų,gali 
įstoti į vyr.skautes /Ranger/.Ši vyr.skaučių šaka skirstosi į sausumos,oro ir juros skau 
čių skyrius.Gi skautės,kurios nori išmokti vadovauti kitoms skautėms,jeigu jaučia tokį 
norą/,sto^a į nCadct Company”.Tai yra draugovės,kuriose ruošiamos naujos skaučių vadoves 
- gvider.Sios skaučių draugovės sudaro skirtingą nuo vyr.skaučių /Ranger/ saką,bet daž
nai dirba drauge.Šiais metais oro skautės /Air Ranger/ rengia didelę stovyklą ir jos me
tu stato istorinį vaidinimą.Talkon kviečiasi kitus vyr.skaučių skyrius /sea,land/,o taip 
pat "cadetses". 0 šiais metais įvykstančioje Tarptautinėje skaučių stovykloje tiek vie
nos,tiek kitos turės progos pasireikšti kaipo tvarkytojos,ryšininkės,pasiuntines.Ypatin
gai jos bus reikalingos stovyklos metu įvyksiančiose iškylose.
SKAUTYBĖ IR BAŽNYČIOS* Pulk.J.S*Wilson,Tarp.Skautų 3iuro Direktorius, paskelbė rašinį 
minėta tema. Tai kalba,pasakyta Protestantų Skautų Konferencijoj e,Belgijoj e,1952 m. 
vasario mėn. Ji apima 6 spausdintus puslapius ir duoda gana gerą istorinį bei dabartinį 
Skautybės ir Bažnyčių santykių vaizdą.
J.A.V. Štai JAV-hėse veikiančių skautų suskirstymas i 1.Vilkiukai /Cubs/ - nuo 8 iki 10 
metų amžiaus, 2.Skautai 11-15 5* "Atradėjai” /Explorer/ - nuo 14 metų amžiaus, 4.
skautų vadovai - nuo 18 metų. Vyresnioji skautai gali tapti • 1.Žvaigždės /Star/ skau
tais, 2.Gyvenimo skautais /Life/ ir 5*ūkautais ereliais /Eagle/• Štai reikalavimai 
"Žvaigždės” skautui! a/ būti pirmojo oatyrimo laipsnio skautu bent 5 mėnesius, b/turėti 
bent 5 specialybes /Merit Badges/. Gyvenimo skautais a/ Tūri būti "žva/gždės” skautais 
bent 5 mėnesius,b/ turėti 10 specialybių, į kurių tarpą įeina pirmoji pagalba,asmens ir 
visuomenės sveikatingumas,sportas,gyvybės gelbėjimas ar pionierija. Erelio vardo skautui 
reikalavimai žymiai didesni ir apie juos gal kita proga. . •

Amer.skautų padėtis Čikagoje esanti sunkoka. 6O/0 visų skautų esą vilkiukai /naujokai/ 
Jie ilgai nebūną skautų or-joje.Stengiamasi sulaikyti,kad nepabėgtų. Vidutinis skau-
tavimo laikas tokiu būdu esąs labai trump.susiekiąs 1 metus ir 9 mėnesius. Pr.metų 
rudenį 55 skautai tapę "Ere]j o” skautais,šį pavasarį - 92. Kaip Čikagai,turineiai tiek 
daug gyventojų ir skautų, esą mažoka.
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- P.L.S.So Rinkiminė Komisija visu smarkumu dirba.Jau sudarytas rinkiminis kalendo
rius. Iš visur gauti adresitiai balsuotojų sąrašai.Birželio pirmomis dienomis išsiunti
nėjami mandatiniai lapeIiai,kurie turi būti grąžinti iki liepos 10 dienos.Iki tam lai
kui turi bųti pasiūlyti kandidatai ir sudaryti kandidatų sąrašai.Pats balsų skaitymas 
būsiąs rugpiūčio 50 dieną.Rinkimų reikalu išleistas specialus PLSS Biu-letenio 47 Nr.

- Nauja VS_D^K£siūnaitė_ šiuo metu rūpinasi naujos L.S.Seserijos vadijos sudarymu.
- Me]j3ourne^,Įkistr^aĮij_oj_e, V.11 d.buvo sušaukta A.S.S.narių sueiga,Nutarta įsteigti 

ASS Melbourne skyrių,kurio galutinu apipavidalinimu rūpinasi junj.Alg. K. Žilinskas,
- Čikagos skautai,-ės. ruošiasi gražiai stovyklauti šią vasarą p.Jonyno ūkyje,apie 

50 mylių nuo Čikagos.Kai kurie skautininkai,-ės sutiko šiam reikalui paaukoti savo 
atostogas arba atsisakė nuo darbo fabrikuose.

- Skautininkų Ramovė Cleveland© V.26 d. turėjo gražią sueigą,kurios metu gražų ir 
turiningą pašnekesį tautinės individualybės klausimais skaitė ps.Aldona Augustinavičic- 
nė. Diskusijose dalyvavo skautininkai1 Žilinskas,Ifcsiūneitė, M.Žilinskiene,Šenbergas. 
Ramovės seniūnu vienbalsiai išrink’''- v-, t ..©ergas, jo pavad.sktn. M.Dundu raitė, šiuo 
metu Cleveland© priskaitoma 27 skautininkai,-ės.Nutarta paremti "Mūsų Vytį’’ ir nSkau- 
tų Aidą”,kuriems sumesta aukų.

- Kraujo^ Fondasx ASS skyriaus suorganizuotas Čikagoje tikslu padėti kraujo aukos ’ 
/transfūzija/ reikalingiems mūsų tautiečiams,susilaukė pritarimą ir ne skautų terpe. 
Iki šiol jau 15 ašmenų užsirašė Kraujo Fondo nariais.

- ^ctniFjJ.xVyt2LSta£iskisiilgametis Korp! VYTIS įgaliotinis Australijoje,pasitraukė 
iš šių pareigų ir paskelnė rinkimus naujam Korp! seniūnui išrinkti.Ujo tarpu pareigas 
eina ir ruošia Adelaidėje gyvenančius junjorus.

- Mergaitės Teismas^ organizuojamas Čikagoje L.S.Seserįjos vadijos rūpesčiu.Ypač 
daug čia dirba šktn.Z.Juškevičienė.

- Tuntininkė E.Pjtyytė iš Brooklyn© persikėlė gyventi į Hartfordą.
- Sesė^I-ferija Mįyydienė^ nuo dabar .pasiekiama tokiu adresui Pension Strain,Davos 

Platz, Schwoi z.
- PLSS Biuletenyje paskelbta PL33 Tarybos sudėtis naujajai kadencijai*1.Sąjungos 

suvažiavimo Scheinfelde 1949 m.išrinkti s 1.L.Čepienė,St.Jakštas,D. Kesiūnaitė,Br.KLio- 
rė,Aid.Labuckaitė, K.Paišiauskus,Ę.Putvytė,TT.Reizgienė,0.Saulaitionė,0.Ščiukaitė, Vs. 
Šenberges.Kun. A. Trakis. Skaučių Seserijos išrinkti s Alė Kalvaitytė,Marija Žilinskienė, 
Ona 2»&xlu_kĖenė, M.Barniškaite. LSB KBVS išrinkti! V.Skrinskas,Petras Neniškis,A.Krau
sas, Vyt.Čepas. Ex Officio į Tarybą įeina • Vyr.Dvasios Vadovas Kun.J.Vaišnora,D.Kcsiu- 
naitė, Stp. Kairys. Trūkstamieji 4 nariai bus pririnkti šių rinkimų metu.

- Še^^AUfiJįj an avie ius^ šiuo metu esąs US kariuomenėje Vokieti j oje, nesenai aplankė 
Romą,kur jį maloniai globojo senj.Al.Nekršas,suteikus galimybę pamatyti visas Romos 
įžynehyb es •

- Lietuviai skautai. Kanadoje ir šią vasarą gražiai stovyklaus. Drauge bus ir skau
čių stovykla. Šiai stovyklai jau kuris laikas gražiai ir planinigai ruošiamasi.
Įvyks ir skautų vadų suvažiavimas.

Cikagjbs vytiečiai ir ASDS sesės V.29 suruošė nuotaikingą "Finis semester1 • 
-_InžjĮjj»Maskaliūnas^jiesenai baigęs aukštuosius mokslus Illinois U-te, Korp! Urbanos 

skyriaus nutarimu pakeltas į filiui^ . -goję dalyvavo ir daug ASS svečių iš Čika
gos . '

- S^nj_.Alb_.&iarskis šiuo metu tarnauja US kariuomenėje - Regensburgo apylinkėse 
Vokietijoje. Senj^T^tyydas_Janiįlaitįs_ - randasi taip pat P.Vokietijoje.PaŠliužininkų 
varžybose laimėjo pirmąją vietą.Dabar vadovauja būriui.

- Vyr.sktn.O.Zailskienė, šiuo metu tebeinanti Vyr.Skautininkes parci,as,"Draugon 
oficialiai paskelbė sesėms apie Vyr.Skautininkės rinkimus.

32



MUSŲ VYTIS

Pasaulio Lietuvių Skautų Sąjungos vadų,vadovių ir akademikų skautų,- čių laikraštis 
Nr.6-7 Čikaga 1952 m.birželis-liepa

REDAKCIJA J Redaktorius - Br.Kviklys, 4512 So.Lake Park Ave^ Chicago 15,Illinois.USA. 
Telefonas • KEnwood 8-5155* Meninės vedėjas - Albinas Karnavįčius. Viršelio
piešinys dail.P.Augiaus. Redakcija rankraščius taiso savo nuožiūra.Autorių teisės ger
biamos. Straipsni ai su autorių pavardėmis ar inicialais nevisada reiškia skautiškosios 
vadovybės,redakcijos ar leidėjų nuomonę.

ADMINISTRACIJA s Leidžia Akademinis Skautų Sąjūdis. Administratorius - Aleksas Kara - 
liūnas, 6541 So.Campbell Ave, Chicago 29,Ill.,USA. Telefonas - REpublie 7-2874.
Prenumeratos kainai metams $2,50,pusmečiui - } 1,25. Užuojautos,sveikinimai ir pana
šūs smulkūs skelbimai po $ 1,- Atskiro numerio kaina - 40 et. Rotatoriumi spausdina 
jūr.psktn.Leonas Khopfmileris, 5841 So.Carpenter .Ave,Chicago,Ill. Laikraščio atstovai 
kituose kraštuose: AUSTRALIJA - Vyt.Stasiškis,2 Pleasant Ave, Glehdore,Adelaide,3.A.
D.BRITANIJA - K. Vaitkevičių s, 21 Cobden street'. Derby, England,’ ITALIJA - Al.Nekrašas, 
Via Casal'Monteferuato" 20,Roma 28,Italia. KANADA - Sigitas Krasauskas,- 84 Pine

• Crest.Rd., ’Toronto ,0 ntarįo.- VENECUELA - Antanas Baziliaūskas, Calle 99, No 99/60.
• Valencia-, Edo. Car aboboTS. Amerika. - 

__Nauja_Lįetuy_os_ Skautų_BrĖlij_os_ Vadija_ paskelbta Brolijos biuletenyje KRIVŪLĖJE.
Ji yra tokios sudėties: Vyriausias Skautininkas Stp.Kairys,716 Lansdowne Ave,Toronto, 

: Ontario,Canada. Vyr.skautininko pavad. VI.Šarūnas - 9 Aldon Ave, Etobicoke,Toronto,Ont.
Skautininkų skyriaus vedėjas - v.s. Vytautas Skrinskas, 280 Brunswick Ave,Toronto,Ont. 
Skautų vyčių skyriaus vedėjas - ps.Herbertas Stepaitis, 114 Marion str., Toronto,Ont. 
Jūros skautų skyriaus vedėjas - jūr.s.Bruno Stundžia, 85 Delaware Ave, Toronto,Ont.
Spaudos ir Informacijos skyriaus vedėjas — Česlovas Senkevičius, 262 Rusholme Rd., 
Toronto,Ont. Užsienio skyriaus vedėja ■ - v.s.Dr.Vytautas Čepas,Vyriausias laužavedys- 
s.Vilius Bražėnas,Ūkio skyriaus vedėjas ir Kanados rajono vadeiva - s.Zigmas Paulio- 
nis,JAV rajono vadeiva - s.Vladas Pauža, Vokietijos rajono vadeiva - s.Adolfas Venc- 
lauskas, Australijos rajono vadeiva - s.Vytautas Neverauskas, Venecuelos rajono vadei
va - v .s.Dr.P.Neniškis, Anglijos -Miva - s.Kazys Vaitkevičius.
Kiti skyrių vedėjai pirmij ai tvirtinti būsią pristatyti vėliau. Del katalikų ir evan
gelikų sk.dvasios vadovų esą aiškinamasi.

- ^Skautų Aidoje Leikalai^. kaip rašo Vyr.Skautininkas KRIVŪLĖJE, diena iš dienos aš- 
trėją. Daugelyje vietų,kur yra mūsų skautų, skaitytojų skaičius toli gražus nesąs pa
tenkinamas. Visi vadovai raginami ji visomis išgalėmis paremti,kad nenutruktų spaudos 
ryšys ir nesugriūtų iki šiol padėtos milžiniškos pastangos.

- BROLIJOS Jūros Skautų skyrius turi paruošus jūrininkystės vadovėlį,kurio^išleidi 
mas kaštuoja apie 150 Vienetų vadovai ir skautai prašomi paramos. Aukas prašome 
siųsti aukščiau parašytuoju jūr.skautų skyriaus vedėjo adresu.

- LSB Skautininkų skyrius prašo visus brolius skautininkus,kurie dar neatliko 
registracijos prievolės, tai padaryti artimiausiu 'laiku. Be to skyrius ragina visus 
skautininkus padėti vietoje veikiantiems skautams.

- 'tesu Vyčio11 bičiuliai bei prenumeratoriai,kurie dar iki šiol neatsiskaitė su 
adminšitracija už laikraštį,prašom į tai įvykdyti nedelsiant. MV atliekamų pinigų ne
turi, laikraščio leidimas gerokai kaštuoja. Taigi kiekvienas centas mums yra brangus 
ir reikalingas. Nedelsdamas siųsk skolą, o “Mūsų VYTISn lankys ištįsus metus.

_ Pakeitus adresą tuojau pranešk naująjį MV administracijai, nes adm-ja neturi gali 
mybės sekti visų savo prenumeratorių adresų pakeitimu, .^oiuo reikalu pasirūpink pats* 
oarašyk atvirutę ir MV-Tamstą lankys’ naujuoju adresu. Šiuo metu nemažas skaičius MV 
numerių grįžta,nesuradę savo skaitytojų,kurie išvyko nežinia kur. Jų numeriai saugomi 
ir prašantiems bus tuojau prisiųsti.
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