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Yra tikra,kad daugelis svarbių darbų skautų,-čių organizacijoje ir šiaip jau lietu
viškoje visuomenėje nevyksta arba nepakankamai gerai einasi dėlto,kad n-suos e ypatin
gai trūksta gero pareigos jausmo supratimo.Vadovas,kai kur idėjos brolių verčiamas,pri- 
siitnęs pareigas jų vengia, bėga nuo savo darbo,tuo pačiu ir nuo jam priklausomų skautų. 
Patys nariai nedaugiau už ji sielojasi lietuviškais reikalais,skautybė.Būna atsitikitmų, 
kad retkarčiais i sueigas neateina tas,kuris jas šaukė,kitą kartą vėl - atvyksta jis, 
deja,nebesusirenka skautai. . ' (

Esant išblaškytiems,labai svarbus korespondencinis ryšys.Negalima pasakyti,kad ir šį 
reikalą būtų tinkamai pastačiusios mūsų vyriausios skautiškosios institusijos.Žinoma, 
einant žemyn, - dar blogiau... Į skautiškus laiškus neretai visiškai neatsakoma.0 juk 
iš praktikos žinome s neatsakysi,dažnai prarasi nari. Į skautiškoje spaudoje iškeltas 
mintis dažnai nereaguojama. Vadovybės patvarkynni atidedami dažnai i šalį.Skautiškoj'! 
spauda, jeigu veiklesniųjų narių ir -■‘♦c - -• ?jama, dažnai nesekama,neskaitoma, tik pa
vartoma, atidedama į šalį. Išvadoje ir daugelis skautų,-čių vienetų merdi,kiti gyvi ' 
tik sąrašuose.

Kai ruošiame parengimus,vakarus,laužus,pramogas,išvykas - vėl tas pats.Naštą turi 1 
vilkti tik keli.Jie turi ir organizuoti,ir svečius kviesti,aptarnavti bufetą,neretai 
patys stovėti prie dutų,vaidinti. 0 kur gi kiti ? Ar Jų nebėra ? Kaipgi,ir dar kieki 
Ateina. Neretai gal dėlto,kad nemokamai įeitų vidun.Kai pakviečiami dirbti - atsisako, 
rangosi, ieško būdų išsisukti. Girdi,kita proga,dabar pasižiūrėsime, j eigų bus kas blo1- 
ga - pakritikuosime,gera - padėkosime.

Meilė geras,šventas ir reikalingas dalykas.Bet ir čia nereikia nei persūdyti,nei 
persaldyti.Gi jeigu mylinės,tai jau be galo,be krašto. ' • Dėl jos sustoja ir tie,
kurie veža.Sustoja ir nė nemato,kas pasaulyje,jų vienetuose darosi.Sustoja nebe savai
tėmis,bet metais. Argi ir mylėdami nebegalime dirbti? Argi ir sukūrę šeimas turinne 
šalintis nuo skautiškojo darbo ? Juk turine gražių pavyzdžių,kur mūsų eilėse dirba, 
drauge stovyklauja sesės su savo vyrais,broliai su žmonėmis,netgi vaikučiais.Jų gražus 
pavyzdys mus stiprina.

Greta blogų pavyzdžių,ačiū Dievui,turine ir gerų.Malonu pasidžiaugti,kad šią vasarą 
pareigingų vadovių,-ų dėka daugelis skautų,-čių turėjo progos stovyklauti.Mat atsirado 
sesių ir brolių vadovų,kurie aukojo ne tik pinigą,bet ir savo sunkiai ištarnautas ato
stogas, kiti pertraukė betgi darbą fabrike,kad tik mūsų mažiesiems padaryti gerą dar
belį. Sunkiausiu darbu įgytas kiek laisvesnes dienas paskyrė skautams.Tai brangiausi 
mūsų organizacijos nariai, pareigos žmonės. Garbė jiems J Juk tai gyvi skautiškosios 
pareigos pavyzdžiai .’ Reikia tik toliau neatleisti, jau kitiems sukrusti,kad jų pasėta 
sėkla gautų gerą dirvą ir pakankamai drėgmės.

Pasitaisyti dar nevėlu. Mūsų, vadovų, tiek daug. Sukrus kine visi bent po kiek - tų, 
kurie dabar velka organizacinę naštą,darbas tuojau palengvės po to,kai pasidaly-insino 
ąunkia pareiga. Atsisakykine kai kurių malonumų dėl didesnio malonumo - vadovauti jau
niesiems. Stiprinkime pareigingumo jausmą ir nedezertyruokine iš skautiškojo darbo, 
.jeigu jau būtinai turi kuriam laikui—iš Čia-išnykti,savo vietojo suraski kitą, pareigin
gą asneną,kad kiek mažiau žinantį i ' '^^itr/nūsų lietuviškai skautiškas darbas stiprės

Martyno Mažvydo j
Biblioteka | . i
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S.m.birželio 7 d.Vatikano rūmuose Sv.Tėvas specialioje au
diencijoje priėmė Romoje posėdžiaujančius Katalikų Skautų Tai 
tautinės konferencijos dalyvius.Ta proga Jo Šventenybė pasak** 
prancūziškai kalbą,kurios vertimą čia patieki ame./s. P. Dauknys

Brangūs sūnūs,Tarptautinei katalikiškos skautybės konferencijai jūs susirinkote į 
Romą.Tai yra pirmas kartas,kad jūs,vyriausioji skautų vadai,susirenkate i Amžinąjį mies
tą, kad prie Jėzaus Kristaus Vietininko studijuotumėte temą "Apaštalavimas skautybėje ir 
per skautybę’į Susirūpinę atsakyti į svarbų kvietimą,kuriuo Mes kreipėmės į visus katali
kus, jūs norite paimti visą atsakomingumą, kuris jus'apareigo j a Bažnyčiosjapastalsime .Tai 
kilnus nutarimas,atitinkąs skautybės dvasiai. .

Iš tikrųjų kiekvienas žino,kad religija skautybėje iš pat pradžių turėjo pirmąją 
vietą.Jūs taip pat lygiai suprantate,kad katalikybė suteikia jėgos ir tikslumo auklėji
mo darbe,kuriam jns atsiduodate.Tai nėra tik reikalas išauklėti geriausius piliečius,ak
tyviausius , labiausia atsidavusius bendram žemiško miesto gėriui,bet taip pat reikia for
muoti,kad jie būtų geriausieji Bažnyčios sūnus.Katalikų Bažnyčios apaštalavimo misija 
tikintiems ateina iš pačios hierarchijos ir mūsų dienomis visi tikintieji,pagal savo pri< 
mones,yra šaukiami bendradarbiauti šiame apaštalavime. Tiesą sakant,berniukai dar n|ra t 
amžiaus,kad veiktų organizuotame apaštalavime.bet tam jau turi būti paruošiami.

Trisdešimties metų patyrimas plačiai įn. '> r;\uub/bės auklėjančią vertę.Kokių gražių 
didžių krikščioniškų figūrų,didvyrių,vadų,kiek vienuoliškų ir kunigiškų pašaukimų yra 
kilę iš draugovių! Kovoj ant,būdami atidūs į galimus nukrypimus,atsimindami principus, 
jūs patvariai peržiūrėsite metodus.Jei skautas myli gamtą,tai tuo jis nėra nei egois
tas ,nei diletantas savo galvosena,nei labai paviršutiniškas žmogus./Vert.•Kad paprastai 
tik džiaugtųsi erdve,tyru orų,gamtovaizdžio grožiu/..Jei skautas - mėgsta gamtoje papras
tumą, sveiką šiurkštumą vietoje miesto dirbtino‘gyvenimo ir vergavimo mechanizuotai civi
lizacijai, tai čia nėra pabėgimas nuo civilinio gyvenimo prievolių.Jei skautas išsirink
toje skiltyje ugdo šaunią draugystę,tai nereiškia,kad jis atmestų bendravimą aū kitais 
ir tarnavimą kitiems. Kaip tik priešingai - niekas nebus nutolęs nuo jo idealo.Jei jis 
mėgsta aiškią tikrovę, tai nėra knygų ir idėjų niekinimas. Jis rūpinasi pilna ir harmo
ninga kultūra,pagal savo talentus ir esamus reikalus.

Kad pasiektų Šį tikslą, Įžodis,-jungiamas su Dievo malone,išpildant skautų Įsakymus, 
yra galingas ryžtas,kuris iškelia jaunystę iš silpnybių ir gundymų.Skautų įstatai,pagrįs 

’ ti gamtos įstatymu,auklėjimo pastangomis kasdien padaryti gerą darbelį,daro atsišaukimą 
į tiesumą ir ištikimumą,kurio jaunieji taip labai trokšta ir kurį saugodami yra laimingi. 
Skautų įstatai parodo,kad melas,apgaulė ir simuliavimas yra bįaurūs.Berniukai,jausdami 
didėjančias savo jėgas,natūraliai yra kilnūs: jie nori kęvoti,išmėginti savo jėgas sun- 
'ąimuose,nori atsiduoti,pasižymėti.Tą jie siekia savo amžiui atitinkamais užsiėmimais, 
būdami atvirame ore ir ten išvystydami nagingumą.Tokiame moraliniame klimate jiems taip 
aiškiai yra'nustatytas nekaltumas,kuris jų energijai suteikia krikščionišką atsižvelgimą 
ir čvelnuną.. Kas galėtų‘paneigti, tokio auklėjimo svarbumą civilizacijoje,kur viešpatauja 
egoizmas,nepasitikėjimas,bailumas ir nesuvaldomas malonumų pamėgimas.

Pirmas skautų apaštalavimas yra pavyzdys draugovėje.Save asmeniškai ir kolektyviškai 
lavindami,skautai jau yra Bažnyčios tarnyboje ir -tuo ruošiasi būsimam apaštalavimui.Juo 
bus platesni, ir gilesni pamatai,kuriuos jie deda,juo jų krikščioniškojo gyvenimo pasta
tas bus patvaresnis'ir- žavesnis,juo jų gerumas labiau spindės,juo labiau teiks Dievui 
ir Bažnyčiai garbės. Bet šitas formavimas privalo būti pradedamas nuo pat jauno amžiaus, 
konkrečiu stebėjimu ir apsvarstytais metodais,atsižvelgiant į socialinę,natūralią ir. 
viršgamtinę realybę.Skautai privalo pas iri.- . ..cūuiuios bendruomenės gyvenimui .Apskai
tai, charakterio formavimas,kuris yra pagrindinis skautybės tikslas,privalo turėti aiškia: 
socialinę ir apaštališką orientaciją.Jis privalo paruošti tarnauti artimui kiekvieną kur
tą asmenišku kontaktu civilinėse ir religinėse institucijose. |
J Meilė,kurią skautai visuomet turėjo Didžiojo Šefo asmeniui,kuris yra Kelias,Tįėsa
įr Gyvenimas, privalo pasidaryti jų šviesa ir parama kasdieninėse pastangose-.

Mes prašome Didžiojo Šefo iš visos širdies,kad atsakomingumo dieną savo skautus JI. 
zjastų budinčiu s. Kad nuo šiandien ant jūsų visų,kurie sdate čia,ant visų tautinių sąjun
gų, vadų,kapelionų ir visų skautų,tenužengia alonės,kurias išmeldžia Mūsų Apaštališkasis 
Palaiminimas, I

4



• --------------------------------------- !45 --------------------- • . -------------- -

SKAUČIŲ SESERIJA RYŽTASI STIPRĖTI

Vyriausios Skautininkės D.Kesiūnaitės pareiškimas ”M.Vyčiui”

Naujai išrinktai Vyriausiajai Skautininkei v.s.Dr.D.Kesiūhaitei perėmus L.S.Sese- * 
rijos Vyriausios Skautininkės pareigas, MV Redakcija kreipėsi į ją,prašydama suteikti 
kai kurių informacijų apie Seserijos skautišką darbą.V.Skt-kė maloniai sutiko atsakyti.

- Kurią. yie_tą jir£^jii£s_jaunimo_ aukojimo je.rbe. turėtų_už^imti £kaučiiį organizacija?. 
Vyriausia Skautininke atsakei - Pirmąją, nes ji iš visų jaunimo or-jų daugiausia pritai
kyta vaiko ir jaunuolio,-ės psichologijai.Ji yra natūrali tąsa auklėjimo šeimoje,kuomet 
vaikas išeina be tėvų globos 1 gatvę,! mokyklą ir ieško draugų bei pavyzdžių.Psicholo
giškai svarbu,kad jo draugai skautai,-ės ir pavyzdžiai VADOVAI būtų geri. Ji ugdo jau
nimą ne bet kuriai lietuvių grupei,bet visai lietuvių tautai,išlaikydama lygsvarą tarp 
religinio,tautinio ir socialinio elementų savo auklėjimo priemonėse,

-_Ijomu b^ūtų_patirti gpi£ dabartinę Seserij£S_būklęA
•+ Visose lietuvių kolonijose skaučių vienetai dirba pagal savo išgales,© pastarosios 

didžiausia dalimi priklauso nuo tuntininkės patyrimų ir nuo tėvų rėmimo.Skautiški vie
netai atsikūrė spontaniškai ir pastaruoju metu yra aiški tendencija augti ir ztįprėtij. 
ką rodo gausios ir gerai organizuotos šios vasaros stovyklos.Vienetai kūrėsi ir veikia 
iš enercijos,Įgytos tremtyje - Vokietijoje. Tai turi suteikti dideli džiaugsmą anksty- 
vesnai Skaučių Seserijos vadovybei,kad jos idėtos pastangos tremties stovyklose virto 
dideliu akstinu skautiškų vienetų veiklai visuose pasaulio kontinentuose.

- Kur_iuo_s_p£rtva_rkymus_pi.rm_iaĮJsia numatote_padaryti ?_
- Jokių ! Skaučių Seserijos Vadijos uždavinys yra visų atsikūrusių vienetų darbą, 

koordinuoti,sucementuoti juos į Pasaulio Lietuvių Skaučių Seseriją ir savo ilgamečiu 
patyrimu prisidėti prie tų vienetų veiklos tobulinimo,organizuojant jiems tėvų ir pri
tyrusių vadovių pagalbą. Susicementavusios į stiprią Pasaulio Lietuvių Skaučių Seseri
ją, mes galėsime vėl atstovauti' Lie tuvos skautes Pasaulio skaučių šeimoje per 
Tarptautini Biurą ir atgauti mūsų Seserijai deramą respektą.Tuo pačiu mes toliau tęsi
me savo uždavinį tinkamai reprezentuoti Lietuvą.

-_Ką. Ly£ijbe_v_adjo v ių_pą.r uo3_imo_roi ka ju_ ?
- Skaučių vienetai tremtyje priaugino gerai skautybę supratusių skautininkių. Į mū

sų eiles įsijungė pedagogės,kurioms nesunku buvo skautybę perprasti,turime ir skauti
ninkių iš " N.Lietuvos laikų.Visas tas vadoves mėginsime suorgaoizuoti jaunoms vado
vėms ruošti.Ypt'-tingai didelė stoka gerų skiltininkų,nuo kurių priklauso draugovių sėk
minga veikla.Nuo jų ir pradėsime. Taip pat jaučiasi stoka skautiškus metodus gerai su
prantančių jaunesniųjų skaučių vadovių.Vadovių paruošimui sudarysime dviejų metų planą 
ir jo vykdymui skirsime savo darbą.

-—Kaip. su__pasyyiomi£ vadovėmis. ]_ _Air kartai^ nebandysite. iš judinti. ?
- Man atrodo,kad šiandien Seserijai nenaudinga vadoves klasifikuoti i pasyvias ir 

aktyvirS.Visos mes,kaip išgalim,dedamės prie skautiško darbo,nes mus riša ne tik parei
gos jausmas,bet ir sentimentalūs jaunystės prisiminimai.Daugelis iš mūsų dirba daugiau 
negu pajėgia ir todėl pervergus pasitraukia porai ar daugiau metų sustiprėti fiziškai 
ir atsigauti dvasiniai, šiandien,kada kiekvienos vadovės darbas yra šimteriopai vertin
gesnis,manyčiau,kad darome psichologinę klaidą,nurašydomos i pasyvą vadoves,kurios dėl 
gyvenimo sąlygų / ne dėl principinių skautiškų idėjų atsisakymo/ pasitraukia nuo akty
vaus vadovavimo vienetams.Vadovė,įdėjusi darbą,sveikatą,o kartais ir savo uždarbi savo 
skautiškam vienetui,staiga tik dėlto,kad šiandien yra nepajėgi,pasijunta lyg išstumta 
iš Seserijos.

Skautininkių skyriaus vedėja I.Jonaitienė paruošė planą kaip apjungti visas skauti
ninkas .Jei mums pasiseks ji Įgyvendinti,kiekviena skautininke išliks ijiūsų eilėse ir, 
jei nepajėgs prisidėti aktyviu darbu,rems Seseriją materialiai,o jeigu neįstengs,tai 
savo geru žodžiu sustiprins mus moraliai.

-_Kuriu£ būjujmanzte pagyvinti jaun.skauciU—:ir_skaučių v^ikl^ ?
- Skaučių Seserijos Vadija negali tiesioginiai vienetų veiklą gyvinti.Tačiau mes ga

lime patarti tuntininkėms ir jnun.skr.učiųvadovėms kas darytina šia kryptimi. Pirmo j i 
sąlyga gyveni veikimui - nedideli vienetai. Antroji - pati vadovė. Ji turi mėgti žaisti 
ir mylėti tuos,kurie žaidžia.Jaun.skaučių darbas turi vykti draugovėmis,suskirstytom
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būreliais,o ne skiltimis.Jaunesniųjų skaučių skyriaus vadovė v.sktn.L.Čepienė.Ji yra 
mūsų autoritetas šioje srityje.Reikia tik sudaryti sąlygas,kad jos žodis,jos įtaka pa
siektų visus jaun.skaučių vienetus. Skaučių veikla pagyvės, jei turėsime geras skilti- 
ninkes,kurios mokės sukurti skautišką nuotaiką savo skiltyse. Kreipsimės į vyresnio 
amžiaus skau tininkes,kurios negalėdamos tiesioginiai dirbti su skautėmis,neatsis akys 
atsistoti šalia jaun.draugininkių kaip patarėjos ir padėjėjos skiltininkėms.

- lkiriuo_tūdu tvarky£ite_sa.ntykius__sų> PLSS_T£rybos_?i>rmijiaxLSBroMj_a_ir kitomis. skau
tiškomis organizącijomiiis_?

- Sieksime glaudaus bendradarbiavimo.Informuosime juos apie savo sumanymus ir
veiklą,stengsimės nenukrypti nuo Pirmijos duodamų gairių ir derinsime veiklą su L.S.Bro
li ja-Akademinio Skautų Sąjūdžio veikla,Skautininkių Skyr.ir tėvais - rėmėjais. Mes 
tikimės;kad Sąjungos vykdomųjų organų darbus bendradarbiavimas greit atsilieps darnumu 
periferijoje. ■ •

Su LSB mes turime daug bendrų problemų,pv.i spauda,vadovių parengimas,tėvų rėmėjų or
ganizavimas .Tas problemas greičiau išspręsime jei stupsėsime kartu.

- užims. SesBeri-įoj_e_ASDS ir ąr_nėra nesklandumu dėJL ^.©„priklausymo^ASS-ui.?
- Akademinis.Skaučių Draugovių Sambūris yra neatskiriama Skaučių Seserijos dalis ir 

Seserijos vedimoje turi savo skyrių.Šiuo metu jam vadovauja ASDS Pirmininkė vyr.sktn. 
M.Barniškaitė.Tuo pačiu ASDS veikla bus lengvai suderinama su Seserijos gairėmis.

Mes nematome nesklandumų galimybių dėl Akademinių vienetų dalyvavimo ASS.Bendradar
biaudamos su broliais,akademikės įgauna daug patyrimo visuomeniško veikimo plotmėje ir 
kuo daugiau jos pajėgia reikštis ASS veikloje, tuo labiau jų vienetai stiprės.Stiprūs 
ASDS vienetai neabejotinai bus stipri Seserijos atrama. Seserijos Vadija savo santykius 
tvarko ne žodžiuMpriklausytin, bet "koordinuoti* ir dės visas pastangas,kad kiekviena 
akademikė skautė jaustųsi Skaučių Seserijos reikšminga dalelė.

-_Kai£ vertinate Pya_sįos. Va_dovų_da.rbią_Se.sc.ri.j_o jc_ ?
- Pareigingumas,geras pavyzdys ir nuoširdumas yra kiekvieno skauto,-ės vadovo įverti

nimo matas.Dar daug laiko praeis,kol dvasios vadovai gerai supras savo pareigas Skaučių 
Seserijoje ir prieis prie, skaučių ne kaip pamokslininkai,bot kaip broliai,religinio gy
venimo vadovai,padedantieji,kaip skautybė reikalauja,krikščionybės principus įgyvendinti 
ne žodžiais,bet darbais,nes pasakyta *rle kiekvienas,kuris man sakoįViešpatic,Viešpatie, 
įeis į Dangaus Karalystę,bet kas daro valią mano Tėvo8./Mat.7,lp,21 */.

-_KLri vieta Tamstos, d_a_rbuos_c_b_us kkirta skaųtljskajaį. spaudai ?
- Seserijos įtaka periferijai įmanoma tik per spaudą, todėl jai skirsime daug dėme

sio.Per nSkautų Aidą u tikimės prieiti prie kiekvienos skautės,o -cr ttMūsų Vytį0 - prie 
kiekvienos vadovės. Todėl stengsimės sų tuntininkių pagalba padidinti prenumeratų skai
čių, kad mūsų žodis pasiektų skautes ir vadoves.

Seserijos Spaudos Skyriaus vedėja psktn.A.Balašaitienė turi sumanymų skautiškosios 
spaudos populiarizavimui skaučių tarpe.Kartu ir visos Seserijos Vadijos narės dalyvausime 
šiame darbe.Tokia bus mūsų parama skautiškajai spaudai. J .

- Iš viso, manęs,kaip Vyriausios Skautininkės, laukia nelengvas darbas. J<» betgi 
stengsimės atlikti, jeigu tik sesės vadovės ir visos skautės padės. - Baigė pasikalbė
jimą Vyriausioji Skautininke v.s.Dr.D.Kesiūnaitė, garbingai prisiėmusi labai atsakingą, 
bet kartu ir didžiai garbingą Lietuvos skaučių auklėjimo bei vadovavimo darbą.

Br.K-ys

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X 
x Akademinio Skautų Sąjūdžio Toronto skyriaus Valdybos narį x 
X • ' X 
X Senjorą Eugenijų B u b e 1 į x 
x ir x 
x x 
x P-lę Stefą Šimkutę, x
x sukūrusius lietuvišką šeimą, nuoširdžiai sveikiname ir prasmingo x 
x gyvenimo linkine Korpl VYTIS Valdyba, *Musų Vytis*. x 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Birželio 14 anksti rytą gavome žinią,kad mums labai artima S.šeima, susipratę lietu
viai, buvo pirmosios trėmimo aukos: tėvai,sūnus,duktė - abu studentai.Ir kokia dar li
kimo ironija ! Tos nelaimingos dienos išvakarėse Irena S.dar sėdėjo mūsų sode ir mokėsi 
visur ir visiems brukamos VKP/b/ istorijos,nes rytojaus dieną turėjo būti kolokvijumas, 
o 4 vai.ryto jau prisistatė ginkluoti enkavedistai ir liepė ku©greičiausia pasiruošti 
tai pražūtingai kelionei.Apie 10 vai.ryto atėjo kita dar baL-sesnė žinia: iš Žemės Ūkio 
Akademijos pranešė telefonu,kad Prof.Tonkūnas su žmona ir mažais vaikais naktį irgi su
imtas ir taip pat išvežtas. J.Tonkūnienė buvo Juozo sesuo.Vargšei mano vyro motinai bu
vo baisus smūgis; Juozas taip buvo šios žinios begalo sukrėstas ir bandė ieškoti prie
monių suimtiesiems gelbėti,bet jokių galimybių nebebuvo.Greit suvokėm,koks'pavojus vi
siems gresia,ir kiekvienas turėjo žiūrėti,kaip to vežimo išvengti.Prasidėjo biaurios 
dienos.Kiekviena naktis - tai budėjimas ir klausymas,ar dar ne' . mūsų eilė? Beveik 
visi kasdien keitė nakvynės vietą,ir mudu su Juozu važiuodavom "vasaroti", nes jau dauge
lis oavyzdžių parodė,kad ir mus gali tas pats ištikti.Po savaitės atrodė,kad vežimų ban
ga atslūgo,bet visų nuotaika dar buvo smarkiai įtempta ir buvo laukiama karo.

Birželio 21 buvo šeštadienis.Juozas buvo labai neramus ir į pavakarę,nieko negalė
damas dirbti,pasiūlė man pasivaikščioti.Kaž kodėl,ne pagal savo įpratimą,panoro pereiti 
Laisvės aleja.Gatvėse,ypač Laisvės alėjoje,buvo neįprastai daug žmonių,daugiausia žydų 
tautybės.Tiesiog sunku buo eiti pirmyn.Pradžioje užėjome į vieną krautuvę kažko nusi - 
pirkti.Mums bestovint eilėj e,prie mūsų priėjo vienas iš mano krašto žydelis šoferis. 
Dėdamasis man labai palankus,pasiteiravo apie mūsų šeimą ir,būdamas dabar labai įtakin
gas asmuo,pusbalsiai mus painformavo,kad jau,rodos,akcija esanti baigiama,bet dideli 
įvykiai dar nesibaigią.Juozas jo pre . '‘.r-‘ 1 skeptiškai, b et jam mandagiai nusišyp
sojo ir atsisveikinom.Eid.ami Laisvės alėja sutikome ir daugiau pažįstamų,kurie irgi 
slankiojo gatvėmis ir,kaip pas mus sakoma, "nerado sau vietos".Buvo jaučiama besiarti
nanti audra ir tiršti debesys aptraukė dangų.Grįždami ties Universiteto pirmaisiais rū
mais sutikome dar vieną gerą pažįstamą ir jis dėjosi mums teikiąs tikslias žinias,kad 
jau net šią naktį galįs prasidėti karas.Mane ta žinia kiek nugąsdino,bet Juozas stengėsi 
tą įspūdį sušvelninti,juokaudamas ir paneigdamas tą gandą.Jis žinojo,kad man bet koks 
didelis sukrėtimas galėtų pakenkti: namuose mūsų laukė vos 6 savaičių kūdikis,’airiam 
mano ramumas reiškė sveikatą.Grįžom namo kupini įspūdžių ir naujų vilčių,kad gal paga
liau ateis laukiamas karas ir išsivadavimas iš vergijos.Tas vakaras buvo ir mūsų vedy
binių metų išvakarės.

Sekmadienio rytą pabudome išgirdę kažkokį dundėjimą.Po pusvalandžio atbėgo pas mus 
vienas studentas iš Aleksoto,mano pusbrolis,ir pranešė,kad į aerodromą vokiečiai nume
tę kelias bombas.Juozas tik nušvito,apsuko mane patenkintas ir nuskubėjo prie radijo 
paklausyti kas naujo ir išgirdo pranešant, kad vokiečiai pradėjo pulti.Visus mus paga
vo džiaugsmas,kad jau seniai lauktas karas ir su juo išsivadavimas prasidėjo.Bet,žino
ma, dar reikėjo visus savo jausmus valdyti ir šaltai laikytis. Kas valandą sklido vis ' 
.nauji gandai.Apie pietus išgirdome,kad rusai,siaubo pagauti,ima bėgti.Mes gyvenome Kau
ko gatvėj,vadinamoje Vizbaro pilaitėje.Strategiškai tai buvo labai patogus stebėjimo 
punktas, nes nuo to kalno puikiai buvo matyti visas miestas. Todėl mes gavome slzubu įsa
kymą per dvi valandas pasiruošti keltis į Vičiūnų kaimą už Panemunės.Pažadejo atsiųsti 
sunkvežimį.Vadinasi,mus evakuoja,o namus užims rusai.Žinoma,per tokį trumpą laiką kaž
ko nesutvarkysi: surišom tik patalynę ir šiek tiek baltinių. Ką-ne-ką sumetę į vaiko ve
žimėlį,vertingesnius daiktus sukišę į spintą užrakinome ir palikome Dievo valiai.Bet 
praėjo dvi,trys ir keturios valandos,© žadėtojo sunkvežimio vis nėra.Tik gatvėje judė
jimas padidėjo ir ruseliai jau ėmė bėgti.Iki vakaro nesulaukę jokio pranešimo,suprato
me,kad jau visa tvarko, pairo ir mūsų, tikriausiai, daugiau niekas nebe judins. Juozas 
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visą dieną buvo namie ir rūpinosi mumis.Dažnai skambėjo telefonas ir su draugais pasi
keisdavo naujienomis.Vakare atėjo M. su žmona.Vyrai,palikę mus moteris vienas,patys il
gai sode kalbėjosi.Pasirodo,kad jau buvo įspėta,kad'rusai ateinančią naktį praves mobi
lizaciją ir buvo patarta vyrams nelikti namuose.Paskui Juozas su N.išėjo ir žadėjo gre 
tai grįžti.AŠ aiškiai nujaučiau,kur jie ėjo,bet nieko neklausiau ir nesakiau,tik pra
šiau ilgai neužtrukti,nes vienai namuose buvo nejauku.Grįžęs Juozas man pasakė,kad ns 
galinti ramiai eiti ilsėtis, o jis Šią naktį pakaitom su kaimynais budės sode, nes vi s.-.st r 
sumigti yra pavojinga.Naktis buvo gana nerami.Juozas kelis kartus buvo atėjęs is so^o 
į namus ir ramino,kad dar nesą nieko ypatinga. Į rytą aš rami užmigau.Man atsikėlus, Juo
zas jau buvo grįžęs su linksma žinia1 pasisekė atidaryti kalėjimą ir visus kalinius iš
leisti.Jų tarpe jis rado ir savo brangų dėdę.Pasakodamas,kaip visa tai vyko,pridūrė: _ 
n3et tu,Karyt,ant manęs nepyksi, kad aš prie kalėjimo visus savo rublius išdalinau ? Zi
nai,išėjo žmonės taip išvargę ir nuplyšę, o gi,juk nevisi išKauno,todėl turėjau jiems 
oadėti,ked nors pradžiai turėtų.” Po pusryčių vėl greitai išėjo ir jau grįžo su gink
lu.Pamatęs mano išsigandusį veidą,paaiškino,kad turįs Radijo stoty atlikti svarbų užda
vinio dėl atsargos pasiim-ąs ir ginklą, aš turinti nebijoti,nes ten didelio pavojaus j? 
nebūsią,o be to, jis man dažnai iš ten paskambinsiąs .Tuo laiku jau buvo is kalėjimo grą
žęs ir Juozo dėdė.Jis prausėsi vonioj,taigi su juo tik per uždaras duris pasikeitė ke
liais žodžiais ir,su manim atsisveikinęs,kertu su mano broliu ios**ubc j o a Ii 
tųjų uždavinių.Pasirodo,buvo tikimasi,kad besitraukdami rusai galį sudaužyti musų radi
jo siųstuvą*Tuo atveju susidarytų didelių sunkumų, j oi valdžia patektų į lietuvių ran
kas .Dėlto Juozui buvo avesta parengti tariamąjį siųstuvą,visiškai panašų į tikrąjį/ vi
sas brangias lempas ir kitas svarbios išmontuoti ir pakeisti senomis.Savo pirmąjį
uždavinį jis atliko,padedamas studentų,laoai gerai,nors rusai traukdamiesi ir apšaudė 
radijo stotį.Ten dirbdamas jis skambino man per dieną kelis kartus,klausdamas kaip mes 
namuose laikomės ir ramino,kad pas jį viskas gerai klojasi.Musų bute buvo visų kaimynų 
susibarimas.Turėjom radijo ir telefoną,todėl gerinusiai buvo sekti įvykius ir naujienas. 
Bet protarpiais buvo ir baisu,kai rusai traukdamiesi atsišaudė į partizanų paspirginimą 
Parodos gatvėj. Tada mes visi linkome prie žeminės,kad skrendančios kulkos ir musų nepar
vertų. Pirmadienio naktį jau nieks negulėta, tik pusiau snausdami budė j ome .Juozas dar ir 
vakare skambino,kad negalįs grįžti,bet aš neturinti bijoti i jam nesą pavojaus.Nors aš 
turėjau ir daug darbo su mažu kūdikiu,bet nerimas ir baimė dėl Juozo slėgė širdį.Tokio
je įtampoje praėjo dar ir antradienis,nors jau ir buvo aišku,kad karas prasidėjo ir ru
sas bus iš mūsų žemės išvytas.

iš ryto išgirdome Tautos himną per radiją ir laisvės kovotojų atsišaukimą,kurį visi 
su ašaromis išklausėme.Žinojome,kad jau vokiečiai žygiuoja į Kauną ir trečiadienio rytą 
jų jau laukėme Kaune.Mano d':iąugsmas dar buvo sumišęs su baimei nes Juozas dar nebuvo 
grįžęs.Gana vėlai vakare,mums jau besiruošiant gulti,išgirdau kieme jo žingsnius.Jis 
grįžo su savo broliu ir dar parsivedė vieną draugą.Visi vyrai atėjo ginkluoti*Atrėmę 
savo ginklus į pianiną,susėdo vakarieniauti.Ik.no džiaugsmas buvo begalo didelis,nes Juo
zas pasakė,kad jau jiems karas pasibaigęs1 rytoj rytą turįs tik atiduoti ginklą komen- 
dantūron.Visų nuotaika buvo pakili,nors vyrai buvo ir labai išvargę.Prieš užmigdamas 
Juozas pradėjo man pasakoti,kiek jam vis dėlto yra buvę pavojaus,bet,dėkui Dievui,vis
kas laimingai baigęsi.Pabaigus montuoti radijo siųstuvą,buvo didelis susisaudymas ir 
jis turėjęs visai pažemiai*’ kokius ^00 metrų šliaužti,o viršum galvos Iiulkos tik 
zvimbę.Bešliauždamas pametęs ten ir visus savo dokumentus,buvusius švarko kišenėje.Bot 
dar pridūrei rtTj tik nesakyk mamai,nes ji bereikalo jaudinsis,o gal aš ryt juos sura
siu”. Paklausęs dar,kaip mūsų Mažoji jaučiasi ir kaip aš tas dienas praleidau,užmigo, 
žadėdamas rytoj viską smulkiai papasakoti. Jau buvo vėlu,o ryt turėjo anksti keltis.Aš 
dar, prieš užmigdama galvojau, koki e mes laimingi,kad vėl esame drauge ir dabai' Lietuva 
bus laisva.

Anksti rytą sukilome,nes vyrą! s* . <( - .ome nd an tūron. Motina mėgino kalbinti,kad.
Juozas neitų drauge. Prašė mane,kad jį perkal'oėčiau,bet jis ramino must s aižydamas, kad 
dabar jau nesą pavojaus ir bereikią bijoti.Jis viską sutvarkysiąs ir greit grįšiąs. 
Diena buvo giedri.Jaučiamas kažkoks pakilumas. Mažai kalbėjom,bet,rodos,kiekvienas žodis 
buvo svarus,kiekvienas žvilgsnis reikšmingas.Aš dar pabandžiau Juozą kalbinti daugiau 
nebeiti,bet jis tokiais gražinis žodžiais įtikinėjo turįs savo pareigą atlikti iki ga
lo. Jo akyse spindėjo tiks gilus įsitikinimas,jog jis elgiasi teisingai: Tėvynė jį šau-
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kia ir jis pasiryžęs drąsiai ,ir garbi-?-->u padėti.Jo įsitikinimu ir as psrsiėraiai^ 
ir žinojau,kad tai,ką jis man jau anksčiau sakydavęs,dabar ryžtingai vykdo.Nors Juozo 
meilė savo Šeiriai buvo negalo didelė,tačiau .man'kartą pasakei “Man,Marija,pirma Die
vas, Tėvynė, pa s lai i šeima“.'Jis netildžodžas tai išreiškė,bt kaį*pajuto tėvynei pavojų,ne
dvejodamas stojo kovon vienas pirmųjų.2rmadicnį,keLda’dar padėtis buvo labai pavojin
ga, jie tik šešiese nuėjo į radijo stotį, o gynimo laukas buvo labai didelis.Taigi man, 
ta\p gerai žinant jo mintis,sunku buvo bandyti perkalbėti.

Po pusryčių gražiai atsisveikino ir jau buvo beeinąs .Pabučiavęs savo motiną,dar grį 
žo prie manęs-.Palydėjau iki durų. Buvo kaž kodėl labai sunku išsiskirti ir sustoję dar 
kalbėjomės .Nors bandėm juokauti,bet atsisveikinom taip nuoširdžiai ir karštai, Ij’g jis 
turėtų ilgam laikui išvykti,Paskui aš nubėgau prie lango,dar mojavau jam tolstant.Jif 
kelis kartus atsisuko man atsakydamas,ir aš likau prie lango,kol girdėjau jo žingsniu r 
grindiniu nuskambant.Valandėlei man pasidarė lyg keista,kodėl mudu taip sunkiai s::yr*,- 
mės,kodėl širdis taip pilna meilės,rodos,skauda krūtinėje ?.. Bet dukrelė pravirko,nu
krėtė mano mintis ir aš ramindamos! ,kad Euozas netrukus grįš,ėmiausi darbo.

Bet pietų Juozas negrįžo... Negįžp ir mano brolis.Po pietų į pavakarę ėmė niav.k'-io 
dangus,darėsi kažko neramu.Juozo vis dar bebuvo. Vakare parėjo Juozo dėdė,buvęs politi
nis kalinys.Abu nekantriai laukėme Juozo grįžtant.3elaukiant dėdė pasakojo apie dažną 
Juozo vasarojimą jo ūkyj e.Prisiminė,kiek daug gyvumo,skaidrios nuotaikos savo linksmu 
būdu sukeldavo kaime svečias.Dėdė Juozą labai mylėjo ir vertino.Jam Juozukas buvo lyg į 
Širdį įaugęs.Tuo tarpu sutemo,ir Aleksote degą sandėliai svaidė į dangų baisius ugnies 
liežuvius.Dienos nuovargis ir tas klaikus gaisro vaizdas,kuris iš mūsų langų labai gere 
matėsi, sudarė labai r / - stinkią nuotaiką. Staiga suskambėjo telefonas.Kalbėjo me
no brolis,kad jis ir Juozas šį vakarą dar negalėsią grįžti,nes turį dar nebaigtų užda
vinių. Tačiau aš turinti nesirūpinti ir ramiai eiti gulti, - jie tytoj pareis'ą. Man ta 
žinia pasirodė truputį įtartina,nes brolio kalbos tonas buvo neįprastai švelnus,bet 
bandžiau save raminti,manydama,kad aš esu jau perjautri.

Septintą valandą ryto mane prikėlė telefonas. Viena pažįstama daktarė iš iš Univer
siteto Klinikų /S.S.Dr-ves filisterė M./ man skambino ir kvietė,kad tuoj ateičiau į 
klinikas J Juozas esąs sunkiai sužeist-r..**' tik išgąsčio pilnu balsu sušukau: “Ar jis; d ar 
gyvas?“ Man atsakė - ’’Ateikit’.

Bėgte nubėgau visą kelią,nes norėjau ko greičiausia pas jį būti, bet,kai pamačiau 
daktarę, sesę M.’,ptie vartų Baikščiojančią,supratau,kad kažkas begalo baisaus įvyko. 
Mudvi nepratarėm nė žodžio,nes žodžių nebuvo - kažkas skilo,dužo,griuvo,lyg didžiausia 
bedugnė prieš mene atsivėrė,kurion įkrito mano didžioji meilė, laimė ir džiaugsmas.Nei 
ašaros,nei aimanos,mano skausmo nelengvino,širdis sustingo, lyg apmirė. - “Tėvynei au
kų reikia ir aukų bus“ - tarsi aidas skambėjo man Juozo žodžiai,pasakyti vairai* rytą 
prieš atsisveįlcinant.

Pasirodo,Juozas buvo beeinąs"namo,kai atvažiavo sunkvežimis ir buvo pranešta,kad 
už Aleksoto,prie Noreikiškių dvaro,rusai siaučia,žudydami beginkles moteris ir vaikus. 
plėšia ir degina sodybas . TU o j atsirado savanorių,kurie nuvykę į Aleksotą,susiskirstė 
mažom grupėm po keturis.Jie slinko prie vienos trobos per javų lauką,kur buvo reikali: ■* 
ga pagalba.Jų tarpe buvo ir Juozas.Nepriėjus sodybos prasidėjo susišaudymas su javuose 
pasislėpusiais bolševikais,per kurį Juozas buvo smarkiai sužeistas į krūtinę.Juozą 
tuoj pat paėmė į sunkvežimį vežti klinikon,bet kelionė užtruko gana ilgai.Tiltas per 
Nemuną buvo susprogdintas.Stipriai kraujuojantį reikėjo kelti laiveliu per Nemuną.Per
sikėlus pirmosios pagalbos punkte buvo bandoma žaidą aptvarstyti prieš vežant į klini
ką.Toj ambulatorijoj Juozas dar turėjo jėgų kalbėti,nors ir juto, kad yra sunkiai su
žeistas,bet norėjo daug pasakyti.Jis jautė,kad tur’s mirti ir manęs daugiau .nematys. 
Todėl paprašė seselę,kad paimtų popieriaus,užsirašytų jo adresą,kad vėliau aplankytų 
mame ir perduotų jo paskutinius žodžius — atsisveikinimą.Hors jam ir draufė kalbėti, 
kad heeeikvotų jėgų,bet jis nesiliovė sakydamas: "Aš žūstu dėl Tėvynės,© dar taip noriu 
gyventi“.Paskui dar prisiminė daug gražių valandų iš savo trumpo gyvenimo,apie kurias 
man vėliau toji seselė- pas akoj o. Atvežu s Juozą į VDU klinikas, skubiai ruoštasi operaci- 
jaijbet jau nespėjo - bedarant kraujo transfūziją mirė. Birželio 27 Kauno kapuose buvo 
supiltas naujas partizano kapos.Jo auka,kaip ir kitų partizanų,Lietuvai buvo didelė.Ir 
juo daugiau praeis laiko, juo gausesni įvykiai skirs tas aukas nuo mūsų, juo žuvusiųjų, 
pasišventimas įgys didesnės pagarbos ir 5vertinimo.Žuvusiųjų didvyrių kraujas Šaukia ir 
amžius šaules tautą Laisvės kovon. /Rašyta Davos,Šveicarijoje/.
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Dar liepos trečią dieną,saulei leidžiantis, žinomo našų visuomenininko Pono J,Ba~ 
čiūno famoje nebuvo didesnių žynių,kurios sakytų apie greitą stovyklinių sodybų įsi
kūrimą čia, o jau kitos dienos rytą tekanti saulė pasveikino du skautų ir skaučių mies
teliu. .Abudu atsirado iš nakties. Vis tik baigę darbus fabrikuose bei įstaigose,mūsų 
vytiečiai ir sesės greitai suvažiavo iš 5’’airių JAV vietovių, atbildėjo nuosavomis ma
šinomis, traukiniais, kiti net lėktuvais suskrido. Viso per šimtą stovyklos dalyvių.Gau
siausia, kaip ir pridera, pasirodė lietuviškoji "sostinė" Čikaga - 42, Detroitas - 25, 
Clevelandas - 16,Bostonas - 6, Urbana - 5- Netruko stovyklautojų iš tolimosios Balti- 
morės, South Bendo ir kitų artimų bei tolimųjų vietovių. - - Akademinės sto
vyklos branduolį sudarė,kaip ir pridera,patys akademikai skautai,-ės: 54 broliai ir 
56 sesės. Prie jų dar reikia pridėti nenuolatinius stovyklautojus mūsiškius ir svečius, 
kurie čia trumpiau tepabūdavo.

Kai jau prie ’’Nevėžio" /taip čia tekančią upę dėl jos didelio panašumo mūsiškei pa
vadino Prof.Kolupaila/ "miestų" statyba buvo baigta,kai atsirado kad ir skubotai paga
minti visi stovykliniai įrengimai su gražiai pap' uošįu stalu,stovyklos viduryje ant 
aukšto trišakio stiebo galingai iškylo'krašto šeimininkų žvaigždėtoji, lietuviškoji 
trispalvė ir akademikų skautų vėliavos.Švelnus vėjelis palengva išskleidė ir mūsų sūkį 
"Ad melioreml", lyg kviesdamas ir čia kovoti dėl geresnio žmogaus,kilnesnių siekių. 

Ruoškimės didžiajam Grįžimui J
Aidint Tautos himno garsams,. ’ -J. akademinę stovyklą.atidarė Akademinio Skautų 

Sąjūdžio vicepirmininkė Vyriausioji Skautininke Dr.D.Kesiūnaitė. Gražiai išsirikiavu
siems skautams,-ėns ji kalbėjo : -

Kai matau tokį būri jaunimo,kuris siekia išeiti į platesnį kelią,kuris vien tik 
savo buvimu šioje stovykloje parodo,kad jis Jaučiasi lietuvis, aš gailiuosi,kad mūsų 
tarpe nėra Prof.Ifykolo Biržiškos,Lietuvos Ne-?r,akto dalyvio,Jis tikrai su pasitenkinimu 
galėtų pasakyti: neveltui kovojome! Džiugu,kad po tiek išgyvinimų bei audrų mūsų jaųnir 
mas nenustoja pasit||;ijįrao savimi,siekia mokslo ir svetimuose kraštuose,buriasi ir ko
koj a už savo tautiečių šviesesnį rytojų. Jūsų gausus suvažiavimas rodo,kad Jūs. ryžta
tės tęsti mūsų laisvės kovotojų,pratizanų darbą,tik gal kitomis priemonėmis. Jūs neda
vėte dolermui pajungti save, atvirkščiai,j o vietoje pasirinkote mokslą, keliate lietu
vybę, purenate jos dirvonus svetur.Lietuvos skautybė pirmą kartį mato tokią gausią aka
deminę stovyklą.Koks tad džiaugsmas yra tų,kurie tą vienetą kūrė,cementavo.Kai pirma
sis akademikių,-ų suvažiavimas Hanau mieste ant paminklo žuvusioms kovoje su okupantais 
uždėjo lentelę su užrašu "jūs žuvot, - nes stosim vietoje Jūsų0, JU tebuvo nedidelis 
būrelis. Šiandieną jau sustiprintomis is susirenkame,kad pastiprinus vienas kitą. 
Matant tokį gausų būrį,tenka pasakyti,kad pirmoji ASS formavimosi fazė yra baigta ir 
šiandieną turine pereiti į antrąją, kūrybingąją fazę.Kūrybingas akademiko skauto,-ės 
darbas gali reikštis skautybėje dviemis kryptimis: l.Per spaudą, 2.tiesiogine įtaka 
vaiko vadovavimui. Lietuviškumo išlaikymo kelių ieškojimas ir perteikimas turi pimiau- 
sidyykti per spaudą.Todėl antroji ASS kūrybingoji fazė turi pražydėti stipria skautiš
ka spauda vadovams ir patiems skautams. Kita kūrybingojo'darbo kryptis yra tiesioginis 
darbas su vaikais, įvairios pareigos vadijose.Aš sutinku,kad studijuojantis jauninas 
negali drauge pajėgti studijuoti,uždirbti pinigų studijoms ir tuo pačiu metu dar vado
vauti skautams,-ėns.Brangiai apmokamos studijos turi būti baigtos kuo anksčiau.Paliki- 
rje tad juos ramybėje.Bet ir ASS narių nemaža dalis senai baigėme studijas ar jas nu - 
įraukėme. Ši e nariai tad turi ypatingai įsijungti į spauffos ar vadovavimo darbą.Jeigu 
Šeimyninės sąlygos neleidžia nuolatinių pareigų,turimo padėti bent jau atskirais atve
jais. Šioje antroje ASS gyvavimo fazėje mūsų Sąjunga turi konkrečiai pajusti akademiko 
kovą už geresnį skautą,-ę,kuriuos liet.skautybė ruošia didžiajam grįžimui.
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V a do v ai tariasi A.S,S. stovyklos metu Korp! VYTIS meeenatas J. Bačiūnas sesių vadovių
tarpe

Smagu pusryčiauti Čikagos skaučių stovykloje Skautininkų įžodžio metu

Klausomės pašnekesio A.S.S. stovykloje Skautų vyčių sąskrydžio dalyviai Čikagoje

Nuotraukos V. Bacevičiaus, Deikaus ir L. Knopfmilerio
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Darbinga nuotaika
Visi stovyklautojai buvo labai darbingai nūsĮteikę.A.S.Sąjūdžio bendroje sueigoje 

)Uvo apžvelgtos ateities darbo gairės.Pranešimus šiuo reikalu-padarė abu vicepirmininke?.
- Dr.Kesiūnaitė ir fii.Br.Kviklys. Iš jų paaiškėjo,kad ASS Valdyba ryžtasi sustiprinti 
spaudos darbo sritį.Esą užplanuota išleisti ir kai kurių neperiodinių leidinių.Šalpos;- 
bare pradeda veikti Akademikų Skautų Dr.Vydūno vardo šalpos fondas studentams.Nepamiršta- 
mi sergantieji ASS nariai,kuriems paremti čia pat buvo sudėta netoli 70 $ aukų.Stengia-
lasi suaktyvinti pasyviuosius,rūpinamasi priaugliu. Korp.’ Vytis ir A3DS valdybos paragin
tos rūpintis stropesniu, junjorų paruošimu. Studijų srityje esą pastebėta,kad vis didesnis 
ASS narių skaičius,kurie buvo pertraukę savo studijas,grįžta į Universitetus atgal.Yra 
jau baigusių, kiti rašo dizertacijas. Skautiškojo darbo bare ASS.nariai Valdybos buvo pa
raginti sueiti į ryšį su sk.vyčiais ir vyr.skautėmis,padėti skaučių,-tų vienetams.Neveng
ti visuomeniško darbo pačioje ASS organizacijoje įruošti minėjimus,paskaitas,organizuoti 
planingas išvykas,prisilaikant betgi skautiškojo charakterio.

KbrpJ VYTIS ir ASDS tikrieji nariai atskirose sueigose aptarė savo spesifinius vidaus 
klausimus,programas,statutus.Ir čia visur pasireiškė, darbo sklandumas,nuomonių vienodu
mas,nors ir būta įdomių diskusijų šiuo'reikalu. ASS sueigai pirmininkavo fil.sktn.Kodai- 
tienė /Detroitas/,sekretoriavo senj.Br.Juodelis /Čikaga/.Šiaip jau programinę darbo dalį 
tvarkė vicepirm.Br.Kviklys.

Netruko ir paskaitininkų,kuriais buvo nasirūpinta iš anksto. Prof.Kolupaila, Korpi 
Vytis Garbės nerys, kalbėjo studijine„ės c .o .is, PLSS Tarybos Pirmijos pirmininkas fįl. 
v.s.Palčiauskas pasidžiaugė gausiu skautiškųjų intelektualinių jėgų sąskrydžiu,prilygin
damas ASS-ą PLSS-gos nugarkauliui.Esą reikėtų,kad ASS stengtųsi stiprinti ir jaun.skautų 
vienetus, padėtų sutelkti tėvus, inidividualioi ir organizuotai remtų visą skautiškąją 
spaudą. - "Jūsų skelbiamam žodžiui vartai atidaryti į visą PLSS-gą”. Fil.Dr.inž.Jurgip 
Gimbutą paskaitą ^Tradicinė lietuviškoji architektūra praeityje ir ateityje”.perskaitė 
jaunas arch.studentas senj.Vyt.Lapatinskas.

Sveikinimai
Stovyklos dalyvius sveikino PLSS Tarybos Pirmijos vardu K.Palčiauskas,L.S.Seserijos

- Vyr.Skautininke D.Kesiūnaitė,ASS Pirmininkas Prof* Končius, Korp! Garbės Narys Prof.Kolu- 
'aila,ASDS Pirmininkė v.s.Barniškaitė,LSB JAV rajono vadeiva s.VI.Pauža,Fil.Dr.J.Gimbu
tas,ASDS įgalZotine Australijai sktn.S.Stasiškienė, Korp! įgaliotinis Australijai fil.V. 
Stasiškis,KorpJ Vytis JAV koresp.skyriaus pirmininkas f11.Augulis,Čikagos skautininkų 
ramovės seniūnė fil.Dr.Budrienė,New Yorko skyriaus pirm.fil.dr.H.Lukoševičius,Liet.Stud. 
S-gos JAV-bėse atstovybės vardu senj.R.Mieželis,svečių atstovas p.Žirgulevičius,tarnau
jančių kariuomenėje vytiečių vardu junj.Vyt.Khmentavičius ir kt.Ypač būdingas buvo JAV 
’ajono dvasios vadovo Kun.J.Vaišnio SJ žodis. Jis akademikams skautams,-ėms palinkėjo
le tik patiems būti ustipraus vyno statinėmis,bet ir turėti kranelius, per kuriuos skau
tiškoji stiprybė tekėtų kitiems broliams,sesėms”.

Kas daugiausia dirbo
Dirbo čia visi, baltarankių” kaip ir neatsirado Jiems visiems priklauso skautiška ' 

padėka dėl gražaus stovyklos pasisekimo. Visus žavėjo darbštus stovyklos kapelionas Kun. 
Raibužis,kuris ne tik vienas oirmųjų atvyko ir nakties metu ėjo sargybą rodydamas atvyks
tančioms mašinoms kelią, ne tik kasdien laikė Šv.Mišias,stiprino mus dvasišku žodžiu,bet 
ir rūpinosi tvarka,švara,darbavosi su kitais lygiomis.Ypatingą pagyrimą užsipelnė stropi 
stovyklos rengimo komisij a,sudaryta ASS Čikagos skyriaus sueigoje.Jos pirmininkas senj. 
Vyt.Mikalavičius sėkmingai tempė visus stovyklos reikalus,organizavo finansus.Jam gra
žiai padėjo sesės Juodikienė,A.Ščiukaitė,broliai Stepaitis^Valantinas. Bendrajai stovyk
lai vadovo fil.K.Kasperavičiųs /Bostonas/. orų - sesė G.Čaplikaitė,/Baltimore/,vyrų
- senj.VI.Simutis /Detroitas/.Visi jie savo pareigas atliko gražiai,stropiai,pavyzdingai. 
Du nauotaikingus laužus sumaniai pravedė senj.Pažemėnas /Clevelandas/, ... kurių progra
moje organizuotai pasirodė Clevelandiečiai,Detroitiškiai,čikagiškiai.Be ne daugiausia vi
sus žavėjo senj .G.Valentino redaguojamas ’’Sumuštinis” /tradicinis jumoro laikraštis/. 
KorplVytis Pirmininkas,vadovavęs pionieriams ir pasiėmęs svarbią organizacinę stovyk
los dalį,savo pareigas atliko daugiau kaip pavyzdingai. Gražiai dirbo sesės:Vilkienė,Mo
tiejūnaitė /sesė maitintoja/,Paltarokaitė ir kitos.Čikagos skyriaus senjoras Albertas 
Vengris apsiėmė suorganizuoti bene sunkiausią sritį - stovyklos transportą ir šias parsi- 
įas kilniai atliko s niekas nebuvo užmiršta atvežti,niekas nepalikta stovyklavietėj e.Gra-
iai darbavosi skiltininkai,-ės, Bzakristi jonas’r Barzdotas Tėvelis /Amerikoje nukirpta
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jo barzdelė vėl pradeda augti-../, senj.Zobarskas, broliai Alfonsas ir Leonas Juodikiai. 
Na,nuo jų neatsiliko ir visi kiti.

Stovykla turėjo ir savo štampą /juo buvo štampuojami iš stovyklos siuit 
čianiėji laiškai, kurio pavyzdį natone dešinėje.

Rengimo Komisijai pavyko nugalėti nenažas kliūtis - suorga
nizuoti gana stambius finansus.Vien tik palapinėms ir inventoriui 
pirkti išleista apie 500 w. Tiek pat dar reikėjo maistui.

Kbrp! VYTIS tikrųjų narių sueiga Korp! Garbės Nariu išsirin
ko ASS Valdybos vicepirmininkę Vyriausiąją Skautininkę D.Kbsiūnai- 
tę,didžiai nusipelniusią visai mūsų Pasaulio Lietuvių Skautų Sąjun 
gai. Filisteriais pakelti Alf.Juodikis,G.čaplikaitė,sesė Švarcie- 
nė. Į senjorus - Ed.Zobarskas. Naujais nariais priimti * Rimtis Tai 
lat Kelpša,Algirdas Banys, Algimantas Augunas.

_J^_Bačiūn_as_ - Korn], Mecenatas. ’ " ■ *
- Jeigu senosios kartos Amerikos lietuvių tarpe būtų buvęs,toks gražus jaunino ry

šys, kokį dabar aš čia matau, tai ir mes būtumėm išlaikę lietuvybę gyvą ir stiprią! - 
Pasakė Tabor Farm’os, taigi ir mūsų akademinės stovyklos šeimininkas Ponas Bačiunas,svei
kindamas susirinkusius dalyvius* Šeimininkui esą labai malonu savo žemėje mtyti tokį gau
sų lietuviškai kalbančių žmonių būrį. - Jūs esate mūsų tautos ąžuolai, ypač moteriško
sios,nes iš jūsų išeina lietuvybės diegai”. “ ;

Nors Ponas Bačiūnas šiuo metu tūrėjo didžiulį svečių antplūdį,nors jam visada sti
go laiko, tačiau į mūsų stovyklavietę ir laužus jis atvykdavo visą laiką. Jo duosni ran
ka rėmė mus materiališkai / o koks skanumas jo sodo vyšnių!../. J.Bačiūnas buvo vyras, 
padėjęs išspręsti mums visą eilę medžiaginių klausimų,susijusiu su stovyklos rengimu ir 
jos pasisekimu.

Lietuvių visuomenė jį jau žjr^.. T * '* 'Žiulis senosios kartos visuomenininkas ir 
lietuviškojo darbo rėmėjas. Korporacija VYTIS,įvertindama jo jo nuopelnus mūsų tautai, 
išrinko jį Korporacijos mecenatu,Įspūdingos apeigos ir ženklų įteikimas buvo atliktas 
prie baigiamojo stovyklos laužo,kur jo asmenybę iškėlė ASS Vald.vičepirmininkas fil.

•Kviklys,© diplomą įteikė kbrp! Valdybos vardu jos•pirmininkas senj.E.Vilkas,
/ Apie Poną Bačiūną teks išsitarti dar kita proga. MV Red./

Ad meIiorėm !
Pareigos,tarnybos,ilgi kelio atstumai ir kitos priežastys neleido stovyklautojams 

čia ilgiau pasilikti.Stovykla ėjo prie galo.Ta proga buvo pasveikinti mūsų vykdomieji
• veiksniai,skautiškoji vadovybė,sės ės ir broliai visame pasaulyje. Pirmijos Pirmininkas 

K.Palčiauskas užrišo dar kaklaraiščius 'skautišką darbą dirbantiems vytiečiamš, pakeltiem.', 
į paskautin. laipsnius! VI.Simučiui, A.Treiniui, s.v.J.Paruškevičiui. Fil.Br.Kviklys 
Pirmijos nutarimu pakeltas į Vyr.skautininko laipsnį.

Miesteliai prie "Nevėžio ”, staiga atsiradę, dar greičiau pranyko.Dalyviai nuoširdžiai 
atsisveikino po:to,kaį visi stovykliniai įrengimai buvo tvarkingai likviduoti.Pažadėta 
susitikti IV-oje akademinėje stovy kloję,kuriai provizorinė vieta parinkta Kanadoje. 
Pasižadėta dar stropiau dirbti ir vis kilti Ad mėliorėm!

-o-O-o--
IŠ SVEIKINIMŲ III-jai ASS STOVYKLAI : •

, • ’■ - . » ” '• ’ • ‘ ' į’ 4
. . . • . . .. ( r * «

- Jūsų dabartis,© ypač ateitis.Jūsų žėriančios akys jau viską čia mato.Jūsų karštai 
tėvynės reikalams tvaksint! širdis argi duos ką negerą ar abejotiną nutarti ar padary
ti ? Jūsų meilė gimtajam kraštui veržiasi į darbą,kur jaučiamas jėgų pasilonėjinas ir; 
trukumas.Jūs matote,jaučiat©,mokate pasakyti,tad Jums ir darbas nesunkus.
Į mažą darbelį kibkite,į mažytėlaitį,— taip įsibėgėsite ir kalnus skautaais, skautėmis 
nuversite. Jums atsidavęs Ig.Končius.

. Į . '
i - Iki kol mes tikrai gyvename ir sielojamės bendrais prisiminimais,ateities proble-

• momis ir vizijomis,mes esame viena " •* ceima,nors ir laikinai išbarstyta po pla—
t^lji pasaulį-Teduoda III Akademine stovykla mums visiems naujų jėgų prieš mus dar tebe
si tiriančiam sunkiam keliui į mūsų mielą Tėvynę./s.Stasiškienė,V.Stasiškis,Australija/.
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PRISIMINIMAI IŠ LIETUVIŲ SKAUTŲ VEIKLOS LENKŲ OKUPACIJOS KETU
■r..Br.Gurėnas, J.A.V

Pirmasis lietuvių skautų vienetas p'.r” s^st<hėie Vilniuje įsikūrė, palyginti,labai 
anksti - 1918.XI.1 d., sktn.Petro Juo. ■ . XvUuS /Jurgėlos/ pastangomis .Greitu laiku
čia atsirado ir skaučių draugovė.Skautų, -čių skaičius vis didėjo ir greitai pasiekė 120. 
Vienok šių skautiškųjų vienetų dienos nebuvo ilgos s svetimiesiems okupavus Vilnių, turė
jo išnykti čia ir lietuviai skautai,-ės.

Kurį laiką Vilniuje nebebuvo lietuvių skautų,-čių vienetų, nors gal buvusiųjų drau
govių nariai dar ir nešiojosi sayo širdyje skautybės liepsnelę. Iš naujo lietuviai skau
tai buvo pradėti organizuoti, t.y. atkurti,apie 192f> - 1926 metus ir tai nevisiškai 
legaliu būdu,nes tuometiniai Vilniaus krašto valdovai gerokai varžė čia visų lietuviškų 
organizacijų laisvę.

Vilniaus lietuvių skautų ’atkūrėjas buvo psktn.Pranas Žižmaras, pirmuosius 
skautavimo metus išėjęs Rusijoje, stovyklavęs Kaukazo kalnuose, prityręs ir užsigrūdi
nęs jaunuolis, visuomet pilnas energijos. Vien tik lietuviškų ir skautiškųjų idealų ve
damas, padedamas kitų,sukūrė Vilniuje "Gedimino” skautų draugovę ir jai vadovavo iki 
1955 metų,taigi visą dešimtmetį,kol išvyko studijoms. '

. Pirmą kartae viešai Vilniuje lietuviai skautai pasirodė 1927 m. vasario 16 dieną,mirus 
Dr.Jonui Basanavičiui, laidotuvių eisenos metu. Maždaug nuo to pačio laiko ir lenkų 
skautų vadovybė pripažino "Gedimino” vardo draugovę, kuri turėjo Nr.2. Taigi lenkai1 
dažnai ją vadindavo "Dvojka litevska". , j

Sunkus buvo lietuvių skautų gyvenimas okupuotame Vilniaus krašte, bet drauge labai 
nuotaikingas ir įdomus. Ir dabar po daugelio metų, kada Vilniuje skautų jau senai nebė
ra, bešališkai svarstydami įvykius ir prisimindami skautų veiklą, galime drąsiai tvir
tinti, kad skautų šūkis "Dievui,Tėvynei,Artimui” buvo tinkamai suprastas,gražiai įgy
vendintas,© Tėvynės meilė ypatingai giliai įdiegta. Vilniaus krašto jaunuoliai,perėję 
skautiškąją mokyklą, buvo labai geri lietuviai patriotai.

Ypatingai nuoširdūs ir geri Vilniaus skautų santykiai buvo su Lietuvos Patriarchu 
Dr.Jonu Basanavičium,kuris buvo "Gedimino” Draugovės Garbės ^kautas. Kol gyvas buvo, 
būdavo skautų tarpe. Kai mirė - skautai, jį ypatingai nuoširdžiai atjautė,jo labai gai
lėjosi. Prie jo karsto visą laiką budėjo Vilniaus lietuvių skautų garbės sargyba.Skau
tei,drauge su kitais lietuviais ir Š5'--*- ~4'’otnvių dalyviais, jį į amžinojo poil
sio vietą Rasų kapinėena palydėjo. Vfc.x.ixU u*-ną vėl prie Dr.Basanavičiaus kapo budė
davo Vilniaus skautų sargyba, patį kapą išpuošdavo gėlėmis, apšviesdavo takelius,© ant 

*, antkapio įrengdavo Gedimino stulpus. Vėlesniais metais tai lenkams labai nebepatikdavo 
ir nebebuvo leista tai daryti.

Maža to,skautai organizuodavo ir vėlinių eisenas į kapines. Paskutiniais žinomojo 
lietuvių ėdiko Vilniaus vaivados Boscianskio valdymo metais buvo uždrausta organizuoti 
lietuviškas eisenas į kapines. Skautai turėdavo net-pasirašyti raštą,kad tokių eisenų 
nebėruos. Kad būtų ‘’tvirčiau”, tą raštą turėdavo pasirašyti dar kitas didelis skautų 
bičiulis - lietuviškosios Šventojo Mikalojaus parapijos klebonas A. A. Kun .Čibiras .Už 
įsakymo neklausymą gręsdavo smarkios bausmės. Bet skautai čia būdavo taip pat labai 
apsukrūs,gudrūs. Jie rasdavo eilę kitų kelių, aplenkdami okupacinės valdžios įsakymus. 
Kapin ėse vistiek susirinkdavo,pagerbdavo mirusius. Nekartą čia .giedant lietuvių tautos 
himną lenkų policijos buvo vaikomi. Policija pavartodavo ir gumines lazdas,ir kitas 
priemones,nelabai malonias, jų tarpe keliolikos žmonių,ir jų tarpe skautų,areštus.Nežiū
rint to,himnas būdavo giedamas iki galo.

Prano' Zižmaro vadovaujami lietuviai skautai pasiekė aukščiausią organizacinį lygį. 
19.28 ar 1929 metais lenkų skautų ruoštame estafetiniame bėgime aplink Vilniaus miestą 
l’ietuviai skautai laimėjo pirmąją vietą. 1928 metais "Gedimino” draugovės skautai daly-
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vavo I-ojoje tautinėje stovykloje Lietuvoje.Energingų sktn.Pr.Žižmaro pastangų dėka 
buvo gautas leidimas peržengti demarkacijos liniją,kas vėliau beliko tik svajonė. Dar 
vienais metais Vilniaus lietuviai skautai dalyvavo lenkų skautų suruoštame krepšinio’* 
turnyre ir čia laimėjo taip pat pirmąją vietą.

"Gedimino" Draugovė turėjo ir savo vėliavą.Ji nebuvo žalios spalvos,kaip kitų lie
tuvių skautų,bet juoda - primenanti žiaurų okupacijos jungą.Bet ir vėliava lenkams ne;.* 
tiko... Vilniaus vyskupo Bandurskio metinių minėjimo metu Katedroje įvyko gedulingos pr 
maldos.Pamokslo metu buvo pasakyta aštrių žodžių Lietuvos atžvilgiu. Sktn.Pr.Zižmaras 
protesto ženklan davė komandą lietuviams s išeiti. To lenkams tereikėjo. Juodoji
Draugovės vėliava buvo atimta ir visą okupacijos metą išbuvo lenkų skautų štabo būstini 
je. Ar ne keturius kartus lenkai buvo prašyti atimtą vėliavą grąžinti,tačiau atsakymas 
visada būdavo neigiamas.

Lietuviai skautai dalyvavo ir Vilniaus,Naugarduko rajonų sąskrydžiuose.Žinoma,lenkr 
jų dalyvavimas visada būdavo labai nemalonus ir juos stengdavosi užkišti į kampą.Tieša, 
no r vieną uždaromąjį laužą leido lietuviams skautams sudainuoti porą lietuviškų daineIi 
Sis laužas buvo transliuojamas ir per radiją.

1953 metų liepos 17-51 d.d. Kaune įvyko pirmoji lietuvių tautinė olimpiada,kurioje 
dalyvavo daugelis užsienyje gyvenančių lietuvių.’Kaunan atvyko ir Vilniaus lietuvių sp 
tininkų būrelis,kuriems vadovavo granas Zižmaras.Vilniaus sp-irtininkų eilėse buvo ir ke
letas lietuvių skautų.Liepos 17 d.vakare vilniečiai buvo nuvykę į skautų tautinę stovy’ 
lą ir dalyvavo sukaktuvių lauže.Čia buvo mūsų skautų labai entuziastiškai sutikti.

Retkarčiais mėgdavo Pranas Zižmaras lenkams ir šposų iškrėsti. Berods jo ir kitų 
Vilniaus skautų iniciatyva Vasario 16-osios dienos išvakarėse nuo Gedimino Pilies bokšJ 
stiebo buvo nukabinta lenkiškoji vėliava,o užkabinta lietuviškoji. Lenkai tik rytą tai 
pastebėjo ir vėliavą nukabino.

1959 metais, gar šio j o "ultimatumo® dienomis, lenkams reikalaujant "žygiuoti į Kauną",, 
buvo suruoštas tikras pogromas prieš lietuvius ir jų įstaigas.Sufanatizuotos minios, 
ypač lenkų moksleiviai, reikalavo užimti Lietuvą.Vienas kalbėtojų /jo pavardė Homo"/> 
Lietuvą iškoneveikė,išvadiddamas "laukinių tauta", "pastumdėlių kraštu® ir visokiais 
kitokiais lenkams būdingais keikmažodžiais. Tai jau buvo perdaug Pranui Zižmarui.Jis 
suranda"prelegentą" "Literatų" kavinėje /Gedimino gatvėj/ geriantį kavą su keliomis pa
nelėmis. Visos kavinės publikos akivaizdoje,sekundantų lydimas,kerta jam į veidą ir 
čia pat meta savo vizitinę kortelę. Sutariama kvikova.Zižmaras siūlo kautis pistoletai 
nes šį ginklą jis valdė labai gerai.Tačiau jo priešininkui reikalaujant,pasirenkami 
kardai.Pačios dvikovos metu ir buvo kaunamasi labai išaštrintais,dezinfekuotais kar
dais,abiems dalyviams apsirengus sportiška,lengva apranga.Kovą garbingai laimėjo Prana. 
Zižmaras,suduodamas priešininkui tris kirčius,pats gi tegaudamas vieną ausies srityje. 
Šia dvikova buvo labai susidėmėję ir lenk.. .L" kurios tarpe Zižmaras rado netgi
labai įtakingų užtarėjų.Tai matyti kad ir išto,kad jis nebuvo nubaustas.

Demonstracijų prieš lietuvius metu buvo išmušti visų lietuviškųjų institucijų lan
gai.Tai padarė daugiausia lenkų moksleivi ai, kurių tarpe buvo ir labai daug lenkų skauti 
Kiek vėliau Vilniaus lenkai skautai sumanė padaryti "gerą darbelį®,juos vėl įdėdami...

Nors lenkai ir leido lietuviams skautams veikti, bet darė drauge ir daug trukdymų. 
Norint gauti aukštesnius patyrimo laipsnius,egzaminus reikėjo laikyti prie lenkų skaut 
vadovybės žmonių.Lenkei nenorėjo pripažinti "Gedimino® Dr-vės įžodžio teksto,o be įžo
džio ir egzaminų laikymas nerįmanonas. Ėjo ilgas susirašinėjimas,berods,netgi su Varšu
va. Vėliau buvo sutikta priimti lietuvių skautų įžodžio tekstą,pridedant žodžius,*., 
"ir būsiu lojalus Lenkijos pilietis". . ' • v •

Be Vilniaus miesto,lietuviai skautai veikė ir Švenčionyse.Čia jie bent kutį laiką 
buvo kiek laiminingesni ir įžodžio atveju,nes lenkų skautų vietinė vadovybė,matyt, neap- 
sižiūrčjo ir sutiko ąu lietuviškuoju tekstu.

Lenkų administracija taip pat atsisakydavo duoti leidimą stovyklauti Lietuvos pa
sieny j e. Tačiau Vilniaus krašto skautai čia ir netaip jau veržėsi: jų tikslas buvo važi
nėti į daugiau aplenkėjusias bei apgudėjusias sritis ir kelti lietuvišką sąmonę nutau- 
tėjančių lietuvių tarpe. "Gedimino® Draugovė turėjo puikų stovyklavimo inventorių,kas 
ir sudarė jiems galimybę stovyklauti kiekvienais metais. Stovyklų metu Pr.Zižmaras 
palaikydavo labai griežtą tvarką ir švarą.Be ko kita,jis ypatingai mėgdavo pratinti 
^kautus šaudyti mažojo kalibro šautuvais. Jų metu buvo ruošiami ir skautiški žygiai.

I
I
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LIETUVIAI SKAUTAI VILNIUJE LENKU LAIKAIS

SVIWUW A')"Ava’\\VWA

fr.yvW***1—
Sktn, Prano Zižmaro rankraštis

Žižmaras Kauno stotyje 1938 m.

Lietuvių skautu stovykla Braslavo apskr. Dalyvau- vilniaus ir Švenčionių liet, skautai 40 klm. nakti- 
ta Vilniaus ir Švenčionių skautai su sktn. Zižmaru nio .ygjo mefu 19}I ils-si Daageiiškyje_

/ '

Švenčionių skautai mini savo 5 metų sukaktį. Vilniaus Mindaugo dr—vės viena skiltis Dubyčių 
Vidury — sktn. Žižmaras stovykloje (Lydos apskr.) 1936 m.
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Vienas toks naktinis žygis buvo 40 kilometrų ilgio.
Be Vilniaus Lietuvių skautų "Gedimino"- Draugovės dar kuri laiką veikė ir Lietuvių 

Studentų skautų vienetas. Vėliau jis nustojo veikęs lietuviams studentams skautams įsi
traukus į kitą labai svarbi?, lietuviškąją veiklą. Pažymėtina ir amatininkų skautų "Min
daugo" vardo draugovė.

Pažymėtini Švenčionių skautai, taip ->at sėkmingai veikę lenkų okupuotoje dalyje. 
Ten buvo suorgabizuota graži "VytčJ. K J Draugovė,berods skiltn. Juodagalvio įkur
ta /Dabar jis,rodosi, MIC Kunigas ?/. Vėliau Švenčionių skautams vadovavo K.Umbražiū - 
nas. Jam išvykus į kariuomenę ~ Br.Kačinskas,bolševikų išvežtas į Sibirą. Kai lenkai pra
dėjo labai smarkiai oėrsekioti Vilniaus krašto lietuvius, uždarius ir Švenčionių lietuvių 
gimnaziją,didžioj i lietuvių moksleivių dalis išvyko toliau tęsti mokslo Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje.Ir Švenčionių skautų dauguma įsijungė į Vilniaus lietuvių skautų 
eiles.Tokiu tai būdu ir baigė savo dienas antrasis seniausias ~ lietuvių skautų viene
tas Vilniuje..

Lygiagrečiai skautams, Vilniuje veikė ir gana gausi skaučių,bene tik "Živilės” var
do draugovė.Švenčionyse taip pat buvo susiorganizavusios lietuvės skautės.Tačiau skaučių 
veikla,gal būt,nebuvo tokia efektyvi,nes jos turėdavo nemaža sunkumų„ypač stovyklavimo 
atvejais,praktiškai visiškai negalėdamos stovyklauti. Apie jas gal daugiau žinių galėt . 
suteikti jų pačių vadovės.

Kai Vilnius kuriam laikui grįžo prie Lietuvos, čia pradėjo kurtis ir gausesni lie
tuvių skautai vienetai. Bet tai jau nebebuvo lenkų okupacijos metai ir. jų istorija nebe
įeina į šio rašinio rėmus.

Baigiant tenka padaryti išvadą,kad Vilniaus krašto lietuviai skautai išvarė labai 
gilų barą lietuvybės ir skautybės reikaluose. Todėl jie nebuvo mieli nei lenkiškiems, 
nei bolševikiškiems okupantams. Dauguma jų vadovų,kurie nesuskubo pabėgti, buvo suimti 
ir deportuoti,Pats sktn.Pranas Žižmaras,žlugus Lenkijai ir Vilniui atitekus bolševikams, 
drauge su kitais lietuvių veikėjais buvo suimtas ir išvežtas nežinia kur. Taip ir neturė
jo galimybės šis didelis lietuvis ir skautininkas pagyventi Laisvosios Lietuvos gyveni
mu. Jo likimas,kaip ir daugelio kitų ištremtųjų,nėra žinomas.

-o-O-o-

LADY BADEN-POWELL IR LIETUVOS SKAUTĖS
Vyr.skltn.B.Ciplijsuskaitė, Kanada

Birželio pirmoji Monrealio skautėms buvo tikrai didelė^atmintina diena - tą vakarą 
jos turėjo progos išvysti ir pasveikint? nas«ulio skaučių Šefę Lady Baden-Powell,keliau
jančią aplink pasaulį.Didžiulėje,si prancūzių skaučių pripildytoje salėje,lie
tuvės skautės iškarto patraukė Šefės akį savo spalvingais tautiniais rūbais ir buvo ne
paprastai nustebę,kai ji,niekan-dar nespėjus paaiškinti kas mes tokios,lietuves seses 
jau sveikino šiltu šypsniu.Did'iiau^ia plojimų audra pakilo,kai mūsų 16 sknutukių išėjo 
šokti "Blezdingėlę.4Tuoj po šokio įteikėm Lady B.P. vienos "Vaivos" aprengtą lietuvai
tę su gražiu dail.Akstino pagamintu adresu.Visa tai ją labai sujaudino.Kai sveikinom 
ją visų,ir.Lietuvoje likusių sesių vardu,ji atsakė,kad žinanti,kodėl čia mūsų mažas skai
čius,bet tikinti,kad kada nors ir vėl Lietuvos skautės veiks laisvai ir visos kartu.

.Pasirodymams baigiantis Lady B.P. pasakė labai gražią ir turiningą kalbą,didelę jos 
dalį skirdama mums.Ji dar kart?e padėkojo už dovaną ir paprašė leidimo ją pastatyti "Cr’- 
let Mondial" Šveicarijoje,kur viso pasaulio skautės galėtų gėrėtis grakščia lietuvaite. 
Ji pasakė,kad žinanti,jog visur savo kelyje sutiks lietuvių skaučių ir kad visoms kal
bės,kaip nuoširdžiai ją pasveikino lietuvaitės Montrealyje,kokia laiminga ji buvo’maty
dama, kad sunkūs tremties metai nepalaužė jų energijos,neužgesino skautiškų idealų ug
nies jų širdyje ir įgalino jas prisitaikyti prie naujų aplinkybių ir įsilieti į .Kanados 
skaučių šeimą. Lady B.P.vizitas mus nepaprastai sustiprino dvasiškai.Savo asmenyje įkū
nydama tikrą skautės idealą,ji mus nepaprastai nudžiugino,parodydama,kad ji lietuvai
tes gerai pažįsta ir gerai žino jų skautiškojo darbo istoriją.Ta dar taip jaunei atro
danti ir tikrai jaunatviškos dvasios senutė keletu žodžių pakėlė visų m-sų nuotaiką. 
Skautiško idealo ugnis dar smarkiau suliepsnojo mūsų širdyse ir šio vakaro įspūdžiai 
dar ilgai liks mūsų atmintyje.
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D.Knopfmileris, J. A, V.

1955 motų liepos 15 diena mūsų jūros skautų istorijoje yra tamsiui įrūŠyta ’.-.Tą die
ną Klaipėdoj jūros skaudų įaiyas "Budyp",išplaukdamas iš Klaipėdos uosto,paskutini įkar
tą iškėlė bures ir daugiau nebegrįžo.Tsi buvo anksti rytą 5 vai. Trylika jūros skautų 
pasileido i kelionę.norėdami atlikti butįavimo stažą,kad vėliau laikytų buriavimo kvoti
mus .Makti,14 Įiepos,ties Lietuvos jūrps pakraščiais praūžė didžiulė audra.Bene tai bus 
ta pati,kuri liepos 15 d.ties Soldinu nubloškė mūsų Atlanto nugalėtojus Darių ir Girėną. 
Didžiulės bangos ritosi tarp molų.Vienok tai neatbaidė mūsų jūros skautų,kurie pasilei
do 1 kelionę pas. brolius latvius i Liepojaus uostą.Laive nuotaika pakilus,motoras veikia 
be kliūčių.Kas gali atsitikti: juk nepįrmą kartą išplaukiam.Dalis Įgulos ruošiasi miego
ti.Bet kas čia ? Motoras pradeda svyruoti,veikia netaisyklingai.ir sustoja.Visų rankos 
prie darbo.Kapitonas mato pavojų ir duoda Įsakymą kelti bures /Vįsų rankos čiumpa sotus 
/būrių virves/ ir burės pamažu kyla viršun.Srovė ir galingesnės bangos vienok "Budį" pa
mažu neša apt šiaurinio molo.Tačiau panika nekyla.Visi pasitki kapitono patyrimu.Visi 
jo klauso.Komanda dirba tvarkingai,pareigos einamos iki paskutinės minutės.Ir rodosi, 
kad molo galba bus pralenkta,skautukai greit bus atviroj jūroj.Bet atėjo didžiulė ban- 
ga.kurios, ir geriausia komanda vykusiais manevrais nebūtų galėjusi išv-ngti.Ji "Budį" 
iškėlė 1 viršų ir poto visu smarkumu trenkė žemyn į aštrius,kampuotus molų akmenis,kurie 
audros paplauti ir bangų buvo toliau nuo molo nunešti.

Apt kranto už molų stovėjo būrys žmonių,žvejų.Jie laukė kada nutils jūra,kad galėtų 
išplaukti žvejęti.Ir štai,jie visi,kaip vienas,šoko ant molo ir bėgo padėti Lietuvos 
jaunimui,jaunimui,kuri gal nevisi mylėjo,nes ne visi žvejai buvo lietuviai.Tačiau šioje 

-šiurpioje valandoje juose atgimė žmogiški jausmai.Jau pirmieji skautai kabinasi 1 mo
lus .Juos čiumpa pagalbon atvykę žvejai.Ir taip,vieni kitiems padedant,rodosi,išsigelbs- 
ti visi. Befne : Kur yra Šidlauskas,kur Emylevičius ? Trūksta dar Jasiukaičio...Visi 
pradeda šaukti,ieškoti.Bet jūra ir-vėjas tyli ir paslapties neišduoda..•

Taip Neptūnas pareikalavo iš Klaipėdos jūros skautų trijų aukų.Pareikalavo pačių 
stropiausių,darbščiausių ir labiausia pasišventusių skautų,kuriems nebuvo svetima jūros 
skautų idėja,nebuvo sunkus jūrininkų darbai ir uždaviniai.Jie visada viską atlikdavo su 
didele meilo ir pasididžiavimu,kad tai dauoma mūsų mielai Lietuvai, skautijos labui. 
Ne vienas jų manė vėliau gauti stipendiją,kad galėtų-studijuoti jūrininkystės mokslus 
užsienyje ir jie visuomet kartodavo:"Mes dar būsim kapitonais ir vežiosime mūsų trispal
vę po visą platųjį pasauli.

Nepriklausomoj Lietuvoj Liepos 15 -laipėdes jūros skautams buvo susikaupimo diena. 
Tą dieną jūros skautai nunešdavo didžiuli vainiką ant molo .Tai buvo kuklus vąini|tas, ne
puoštas gėlėmis.Toje vietoje,kur BUDYS žuvo, pagerbiami žuvusieji keletos minuotų susi
kaupimu .Vainikas metamas 1 jūrą. Si gražį tradicija nežuvo netgi mums netekus Klaipėdos 
uostOfčia reikia tarti padėkos žodį tuometinių Prezidento Smetonos karo laivo kapitonui 
skautininkui Labanauskui,kuris niekada neatsisakydavo ir liepos 15~ą atveždavo į at
virą jūrą vainiką.Tą garbingą pareigą atlikdavo jįS pats,dalyvaujant visiems karo lai
vo jūrininkams.Laivas sustoja.Nustoja netgi jo marinos.Vėliava leidžiama pusiaustįebįn. 
Kuklus vainikas paties Kapitono metamas jūron.

Ir mePjkųrie dubą? sveturįtoll nuo savo Baltijos esame,paminėkime ir pagerbkime 
tuos mūsų jūros skautus, kurie žuvo Lietuvos, skautijos labu i. Šiandien mes negalime nei 
ant molo išeiti,nei išplaukti,n®i vainiką numesti ar gedulingas apeigas atlikti iš lai1’ 
yo.Bet,brangus skautiškas jaunime, kai grįši į Lietuvą,Tu nepamiršk šios tradicijos 
pakartoti...

MV 1 Čikagos jūros skautai šią dieną liepos 15 - gražiai paminėję per "Margučio* 
radiją.

xkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mielą brolį vytietį Algį SLAPŠį ir Panelę Apoloniją NIAURAITĘ, 
širdingai sveikiname sukūrus Šeimos židinį ir linkime daug saulėtų 
dienų, AoS>8.Toronto skyriaus Valdyba
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Pr.Žolynas, J.A.V.

•Jau 12 metų,kaip vienam iš didžiausių L.S.S.Šaulių skautų tuntui, nebėra leista 
džiaugtis skautiška organizacine laisve,ruošiant jaunimą dideliam ir kilniam tikslui. 
Neeeilinis tai buvo Lietuvos skautų tuntas,bet vienas iš pirmųjų per savo eiles per
leidęs’ daug narių ir vadų,vienas iš pirmųjų pradėjęs laužti lietuviškosios skautybės 

«• ledus..
Vienas didžiausių tunto ramsčių,iš kurio išplito,galina, sakyti,visa Šiaulių skauti- 

ja, buvo I-ji Vytauto Didžiojo Draugovė, Šiauliuose įsikūrusi 1921 m.lapkričio 26 d. 
Pirmieji žingsniai tiek dėl skautaškosios ideologijos nesupratimo,tiek dėl sąmoningo 
kliudymo,buvo labai sunkūs.Teko nugalėti daugelį klūčių. Tai- buvo pirmoji skautų dr- 
vė Šiauliuose.Jos įkūrėjai,susipažinę su skėutizmu Rusijoje,bandė savo jėgas jau sava
me krašte.Pirmasis draugininkas buvo sktn.V.Baniulis.Dėl jo nenuilstamo darbo dr-vė 
tiek narių skaičiumi,tiek veikimu buvo padariusi didelę pažangą,Šiandien daugelis bu
vusių ’’Vytauto1’ Dr-vės draugininkų yra žinomi skautų organizacijos darbininkai, arba 
bent savo laiku aktyviai reiškęs! mūsų skautiškame gyvenime. Jų eilė maždaug tokia • 
A.Januškevičius,sktn.V.BaniuIis,sktn.Ig.Tamašauskas,Ild.Stanevičius,v.s. K. Laucius,Ji 
Mielys, A.Lapinskas /dabar žinomas advokatas ir visuomenės veikėjas Čikagoje.MV Red./, 
vyr.sktn. A*Saulaitis, pšktn.A,Urbonas:?L.Marcinkevičius, ps.VI.Kašsuskas,Volodka,Cininas, 
C.Janušas,E.Budreika,M.Levickas ir kt. Iš Šiaulių skautų eilių išaugo ir dabartinis 
PLSS Tarybos Pirmininkas vyr.sktn.fii.Kazys Palčiauskas. Šiauliuose buvo įsteigtas ir 
"Skautų Aidas", pradėjęs eiti kaip spausdl"4*?’-<”tų laikraštis 192^.1.15 d. 1922 mt. 
Šiauliuose susiorganizhvo skautės,lairios beveik visą laiką pasižymėjo savo drausmingu- 
mu.Sesės turėjo taip pat aiškų sportiškai visuomenišką koloritą,kurį visą laiką išlai
kė. Jų pionierės buvo - A*Veitaitė,M.Gricevičiūtė,0.Jakubėnaitė.

Kiekvieną pavasarį,paskutiniais laisvės metais,šis senas ir garbingas tuntas švęs
davo savo sukakties dieną. Kai praskrendu mintimis pel' buvusių tunte skautų eiles,matau, 
kad jo sudėtinėje istorijoje skaičius sukasi ne vienu,dviem,keIbiais ar keliolika,bet 
neapsiriksiu pasakęs,jog buvo keliolika tūkstančių. 1957 metais tuntas išaugo į Rajoną 

- su Žagarės.Radviliškio ir Joniškio vietininkijomis .Per vadų eiles yra praėję taip pat 
daugiau kaip 100 vien tik su skautininkų laipsniais.

Šiandien atsikūrusios Lietuvos skautybės eilėse man teteko iš šio tunto susitikti 
tik keletą. Kodėl ?^Priežastis ? Su širdgėla reikia konstatuotij kad pati svarbioji to
kio mažo skaičiaus Šiaulių tunto skautų dabartinėse eilėse mūsų PLSS-gos yra ne dėl 
kasdieninio nutrupėjimo,bet kad šis tuntas savo narių,ypač vadų,tarpe yra nepaprastai 
smarkiai nukentėjęs nuo nelemtosios bolševikų olai pači jos. Iš paskutinių aktyvių vadų 
tik keletui buvo lemta pasidžiaugti Vakarų laisve,kiti gi, tapo režimo aukomis 1940- 
1941, o tai-p pat ir pastaraisiais 1944 - 1952 metais .Daugiausia jų buvo išgabenta Si
biran, keletui teko paguldyti galvas savo žemėje bei keliaujant į Rusijos gilumą.

Šia proga lenkiame galvas Raseinių kalėjime žiauriai nukankintam skautininkui 
Jonui K a r tanu i,Červenės miškelyje žuvusiam Šiaulių I-osios ’’Vytauto" dr-vės pa- 
skilt ninkiui Vytautui . K o r s aku i, taip pat ta pačia metinių proga lenkiame gal
vas visiems to tunto suimtiems ir į Rusijos gilumą ištremtiems vadams bei broliams skau
tams.

Mano mintyse šiandien stovi vaizdas,kurį 1940 m.rudenį man aprašė buvęs mano dr- 
vės adjutantas .Jis rašė*. -

- "Šiandien pas mus ypač prislėgta nuotaika.Argi galvojame kada nors,kad reikės 
kentėti už tai,kad buvome skautų or-jos nariai.Vakar vakare buvo suimta visa 'S.šeima 
/jų buvo tėvas,trys sūnūs ir viena duktė, - visi iki vieno skautų vadai,nežemesnio 
kaip vyr.skiltn.laipsnio.P.Ž./. Aš mečiau juos visus NKVD vedamus į kalėjimą.Kei ėjo 
pro mane gatvėmis, nė vienas net nepažvel -x.4 nenorėdami išduoti,kad ir aš buvau
skautas ir,lyg įspėdami,kas ir man už skautybę gręsia.Šiandien mes,likusioji laisvėje, 
turėjome paskutinį posėdį,kuriame užkasėme Šiaulių tuntą.Patariu ir pečiam į Šiaulius
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nesirodyti **• Pasirašė,tur būt, paskutinį kartą skautišku laipsniu - Vyr.skltn.X.Y. - 

Štai menkas pavyzdėlis,kaip vyrai - ąžuolai skautai iš garbingojo Šiaulių tunto 
už skcutybę skaudžiai nukentėjo. x •,

Kai 1941 n.birželio mėn.neiskontęs vis dėlto mėginau'Šiauliuose aplankyti savo bu
vusį adjutantą, nenuėjęs nė 0,5 klm. nuo stoties, jau buvau sula ilty ta s ir nuvestas i poli 
eiją.Laimė,kad buvau kiek pasiruošęs,su savimi turėjau atsargos kati o knygutę,kurią 
esant nesenai paleistam iš karinės prievolės tarnybos, turėjau vizuoti kas keletą mėne
sių komendantūroje .Pirmasis klausimas:, kurį man uždavė raudonosios policijos pareigūnes, 
anksčiau buvęs drauge su manimi^vienos gimnazijos mokinys, buvo :

- Tai ką, vėl atvažiavai į Šiaulius skautų organizuoti ? Deja,broleli, jau visi tave 
skautai va čia,pas mus,už tuos mūrinės sienos - raudonuosiuose kalėjimo rūmuose sukiš
ti. Beliko tik skiautai jų. Jei pats dar kartą atsidursi Šiauliuose,tai paties likimas 
bus lygiai toks,kaip S.,K. ,U., B. ir kitų.” . v ;

3ai jis išvardino šias pavardes,kurios buvo mūsų skautų’vadovų, supratau,kad Šiaulių, 
tunto skautai tikrai pirmieji pradėjo mūs”. 5?-jungos golgotą.

patį vakarą pasistengiau Šiaulius apleis Ii ir daugiau,ten bolševikams esant,nebe- 
kėliau į juos kojos.3ačiau,kŽengi apsigyvenau netolimame R.niestelyje, tai sudariau ry
šį ir tokiu būdu dar laisvčję likę koletas vadovų buvo'mane aplankę.Turejone pasikalbė
jimus, posėdžiu s, kuriuose aptar-.ūc organizacinę nedalią* Kartą buvo atvykę^keli skautai 
vyčiai,kurie pasiūlė įdomų planą Skautiškos uniformos daliai rusams po pačiomis panosė
mis pademonstruoti: nutarėme fioletinius kaklaraiščius simbloiškai jiodai nudažyti ir 
juos"kiekviena proga nešioti,nes fioletinė spalva kiekvienam tuoj pat įrodančiai krist' 
į akis, o kai iuoda — niekam nė į galvą neatėjo,kad tai buvo tas pats skautiškas kak” 
laraištisjkurį nuris vienas tunto vadovų anuomet užrišo,duodant skautininkų įžodį. 
Laimingu sutapimu tas simboliškas kaklaraištis ir šiandien tebėra pas.mane,kad ir ke- 
liasdešimts tūkstančių kilometrų nuo gimtojo krašto nukeliavus. Neabejoju,kad tie skautf 
vyčiai,kurie juos dar turi,irgi saugo kaip didžiausią relikviją. . _

Šiaulių tunto’metinių proga reikia sustoti prie poros draugovių.I”jo Vytauto ,įcu 
minėta,kurios'keletui skautų buvo lemta išlysti’net į pačių aukščiausių vadų tarną.Si 
dr-vė 1951.XI.26 d. už didelius huo^nus Lietuvos skautijai, 10 metų gyvavimo proga ap
dovanota ordenu nUž Nuopelnus". Todėl ji prie savo vėliavos nešiojo gražų kaspiną•Gar
sioji savo tradiciniais lapinais nLapinųD dr-vė,nuo 1955 m.narių skaičiumi buyo^tiek pa
didėjusi,kad irsidarė dviejų dr-vių branduoliu • Dariaus — Girėno ir oaruno.Didžiajamo 
Šefo konkurse Dariaus-Girėno Dr-vė laimėjo Il-ą'vietą iš visų Lietuvos draugovių ir 
prie savo vėliavos prisegė gražų mėlyną kaspiną.Toji pati dr-vė savo laitai konkurso ke. 
buvo laimėjusi ir garsųjį generolo Burto skydą.

Be šių dr-vių Šiaulių tunte dar buvo Simono Daukanto vardo dr-vė Mokytojų Seminari
joje,gaisrininkų S.Florijono draugovė,jūrų skautų kunigaikščio Vaidoto laivas su keliai 
padaliniais,kelios jaun.skautų dr-vės, o žydų gimnazijoje gana skaitlinga žydų skautų 
dr-vė .Lygiagrečiai, su broliais gražiai veikė ir skaučių tuntas, ture j ęs eilę aktyvių vie 
netų. ir kurio likimas, okupantams užėmus kraštą,buvo panašus.

Šiandien,kada Tėvynės skaudžioji nelaisvė žengia į 15-u ošiu s metus,džiugu prisiminti 
taip garbingo tunto praeitį,bet širdį nerimas suspaudžia,kai prisimename suimtuosius, 
išvežtuosius,nukankintuošius brolius skau

Tebūna visiems,dar lilrusieris gyviems 1 roll:...’s, vargstantiems Rėvynėje,didžiausia mūsų 
pasiekus laisvės Vakarus, pagarba ir tikėjimas,kad juos kada nors susitiksime ir prisi
minsime senąsias skautavimo dienas,kai stovyklų nbi iškylų rietu džiūgavome po skautybė 
vėliava po gražiuosius Kairių, Su tkūnų ar Pagelavos miškelius.0 kai ateis vakaras;tai 
prie laužo į dangų skrendančių kibirkščių prisiminsime tuos,kurie niekad į mūsų tarpą 
nebegrįš,nes jie paguldė galvasjjž. Tėyynę_ir_ Skautyb_ęx

Tremtinio skauto lūpomis Šiandien mes su giliu kartėliu,vos nuramindami ašaras,^ar
to j ame poeto žodžius :

Žeme, tėvų numylėta, Tavęs užmiršt negaliu, 
Tavo padangę saulėtą - dieną ir naktį regiu J
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Čikaga, 1952 m.gegužes 50 d. Į sąskrydį atvykę iš Cleveland©,Detroito,Bostono,New 
Yorko, Yanktown ’o,Baltimorės, Civero ir Čikagos skautai vyčiai susirinko Šv.P.Marijos 
Gimimo /Marquette Park/ Parapijos sal=je.2 vai.p.p.sąskrydžio dalyviai,drauge su Čika
gos “Aušros Vartų” tunto vyr.skautėmis,išsirikiavo iškilmingam sąskrydžio atidarymui.

Įneštos JAV,Lietuvos ir Čikagos lietuvių skautų vyčių Pulk.J.Sarausko draugovės 
vėliavos,kurias sąskrydžio dalyviai pagerbė didžiuoju saliutu.Sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai.Žuvusius skautus vyčius ir Lietuvos partizanus pagerbus minutės tyla,sąskrydžio 
dalyviai užėmė savo vietas.

Parengiamosios k-jos pirmininkas ps.AoAugustinaitis pakvietė JAV vyriausią dvasios 
vadovą sktn.Kun.J.Vaišnį SJ sąskrydžio darbus pradėti malda.Sktn.kun.J.Vaišnys perskai
tė specialią šiam sąskrydžiui pritaikytą meldą.Po to ps.Augustinaitis pakvietė JAV rajono 
vadeivą sktn.Vladą Paužą atidaryti sąskrydį,kuris po trumpos atidarymo kalbos sąskry
džio pirmininku pakvietė Cleveland© atstovą sktn.Dučmaną ir jo pavaduotoju ps.Paruško- 
vicių. Sekretoriatan pakviesti: ps.A.Valatkaitis,ps.Karnavičius ir vyr.skiltn,Toliušis. 
Į nutarimų - redakcinę komisiją: ps.L.Maskaliūnas,ps.Orentas ir ps.Vadopalas.

Psktn.Valatkaitis perskaitė gautus sveikinimus raštu.Sveikino: Vyriausias Skautinin
kas Stepas Kairys,LSB spaudos ir informacijos skyriaus vedėjas ps.Senkevičius,LSB skau
tų vyčių sk.ved .H .Stepaitis, Akademinis Skautų Sąjūdis, Korėjos fronte prieš komunistus 
kovojantieji lietuviai skautai vyčiai,JAV kariuomenėje,Vokietijoje,tarnaujantieji lie
tuviai skautai vyčiai,Čikagos jūros skautai. LSS Įkūrėjas - Purmūnas vyr.sktn.Petras 
Jurgėla prisiuntė ilgą ir turiningą sveikinimą,kuris buvo ištisai perskaitytas.Sveiki
nimai palydėti karštais plojimais. Šiltai ir nuoširdžiai sąskrydį žodžiu sveikino Ak. 
Sk.Sąjūdžio ir ’’Mūsų Vyčio” Red.vardu sktn.Br.Kviklys, Seserijos vardu - e.vyr.sktn. 
pareigas v.s.Ona Zailskienė ir Čikagos sk.tuntininkė sktn.Elena Strikienė.

Paaiškėjus,kad kaikurie iš anksto numatytieji darbotvarkės klausimų prelegentai 
neatvyko,laiko ir taupumo bei darbo tikslingumo sumetimais,susitarta,kad pirmąją sąskry
džio dieną bus išgvildenti šie kla.u-: L ' j .LKautų vyčių veiklos apžvalga,2.sk.vyčių 
santykiavimas su kitomis skautų šakomis, 5-sp&uda,A.Religija skautų vyčių gyvenime. 
Antrajai sąskrydžio dienai - V.51 palikta. : 1.Skautų vyčių veikimo perorganizavimas, 
2. skautų vyčių programos, sk.vyčių darbo plotmė visuomenėje ir šalpos darbas, 4.Klau
simai ir sumanymai. Skautų vyčių veiklos apžvalgą turėjusiam referuoti buv.LSB skautų 
vyčių skyriaus vedėjui ps.Pr.Pakalniškiui neatvykus,sąskrydžio nutarimu apie veiklą 
atskirose vietovėse pranešimus padarė tų vietų„..pastovai.

Čikagos atstovas pareiškė, kad dr-vė įsisteigė 19^9 m.Veikimas metų bėgyje vyksta 
tam tikrais periodais.Sąrašuose narių turima daug,tačiau normalias sueigas lanko tik 
trečdalis.Pats darbas nėra labai sklandus,kadangi sk.vyčiai susirinkę iš įvairių vietų, 
turi skirtingas pažiūras į vyčievimą,be to, narių amžiaus ir profesinis skirtumas labai 
didelis.Esą narių,kurie užsiimą draugovės veiklos ardymu ta prasme,kad retkarčiais at
vykdami į sueigas,vien kritikuoja esamą veiklą,ncnurodydami konkrečių kelių.Geriausia 
esą,kada kandidatai turi savo atskirą būrelį ir atskirai dirba.Sueigos,o vasarą ir iš
kylos, daromos dažnai.

Detroito atstovas pranešė,kad turi tik vieną būrelį,įst.1950 m.Iš karto buvę tiktai 
keletas narių,tačiau,atvykus Paužai sktn.,prasidėj o org,darbas.Pradėtas orgahizuoti 
meno kolektyvas,skiltininikų kursai,tačiau ne viskas sklandžiai vyko.Būrelio vadai daž
nai keitėsi.Sueigos vyksta maždaug kartą savaitėje.Nėra savų -patalpų,j as gauti sunku. 
Nario mok.mokama 25 et mėnesiui,tačiau išrenkamas sunkiai.B-relio nariai turi daug parei
gų pačioje vietininkijoje.Yra daug studijuojančių ir turima daug sunkumų su skiltinin- 
kais.Sueigos dėlto menkai lankomos.Vyčiams kandidatams paskirti globėjai,kurių tikslas 
ruošti juos įžodžiui.Iškėlė budėjimo lapo reikalą,dėl kurio kilę nesklandumų duodant 
įžodį.Prašo pasisakyti ir dėl kandidatavimo laiko kandidatams.Buvusi sušaukta bendra 
sueiga su Korp! VYTIS Skyriumi.
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.Bostono atstovas pareiškė,kad būrelis 1st.19^9 □.Jaučiamas apsnūdimas,stoka skautiš
kos nuotaikos ir bendradarbiavimo.Sudaryti dr-vę ir susiskirstyti būreliais nepasisekė. 
Bijomasi darbo,pareigų,atsakomybės.Sueigos datom@s,nors retai,prisidedama prie minėjimų. 
Artimiausiu laiku įvyks sueiga,kurioj e bus renkamas būrelio vadas.Yra geros patalpos.

New Yorkes.. Dr-vė įsisteigė 19^9 m.Padarytos 46 sueigos, 11 iškylų ir suruoštos 7 pa
skaitos, 1 savaitgalio stovykla.Narių daug,bet aktyviai veikia tik 15.lOvyčių kariuom., 
eiti studijuoj a.Parap.klebonas duoda salę sueigoms.Išsiųsta siuntinių į Vok.ligon.bei s. 
istorijas.Veikimas ribojasi daugiau visuom.veikla,nuo ko kenčia skaut.reikalai.Pasiųsti 
sveikinimai per ’’Voice of America" į Lietuvą kovojantiems partizanams.Su kt^organizaci
jomis palaikomi glaudūs ryšiai.Kadangi nėra nei budėjimo lapų,nei nustatytas kandidata
vimo laikas, kandidatai tuo tarpu ncprileidžiani prie įžodžio .Vedamas dienoraštis..

Clevelandoatstovo pranešimu,dr-vė įkurta 1949m.rudenį.Daugumai išvykus į kariuome
nę, liko tik i ei vyr.amžiaus skautai ir jauni kandidatai.Sueigos kas dvi savaites.Veiki
mo tikslas - remti skautų or-ją,padėti visuomenei ir artimui.Kartojamos sk.progranos.

Baltimore.Pirmoj i sk.vyčių sueiga įvyko 1949. Užsibrėžta remti skautų or-ją.Ilgainiui 
entuziazmas dingo.Sų-šelpta artimieji ir paremtas ”Sk.Aidas".Skautai dalyvaudavo choruo
se,turėdavo savo programą parengimuose.Vadai keitėsi.

Iš pranešimo apie liet.gimnaziją Diepholze paaiškėjo^kad ir ten yra skautų vyčių 
būrelis,kuris veikia skautiškos programos rėmuose.Pageidauja stiprios ir aiškios prog-mos 

Išklausius pranešimus iš atskirų vietovių,susidaryta išvada,kad vyčiai pagal gali
mybę veikia,tačiau veiklos lygis galėta ir privalėtų būti aukštesnis.

Skautų .vyčių s_antyki_ayimą_sų jūros skautais referavo sktn.Alg .Aglinskas .Prelegen- 
tas plačiau pavaizdavo jūrosĮskntų programąĮr tikslus, jų veiklcų s ir ateities gaires. 
Dau^_. daly-kų esą naudinga ir Skautams vyčiams.Jūros skautai jūriniu skautavimu papildą 
skautybės ideologiją.Praktiška programa1 /ImaSj stovyklavimas ir pan. juos pririšo 
prie org-jos ir jie netaip nubyrėję kaip -sk.vyčiai,kurie ėję vidurio keliu ir žiūrėję 
į jutos skautus kritiškai.Reiktų tad ištiesti rankas - būtų naudinga ir vieniems ir ki
tiems. Jūros skautų pašnekesius ruošiant /Lietuvos upes,ežerus/ galima būtų kviesti vy
čius ir atvirkščiai..Bendros jūros sk.ir vyčių iškylos duotų įspūdžių ir sukeltų norą 
bendradarbiauti.Vieni kitus papildytų. Jūros skautai be specifinės jūrinės srities,turi 
dar atskirą visuomeniškumo programą,kuri paimta iš sk.vyčių.Momentas kritiškas,aplinka 
veikia neigiamai.Reikia bendradarbiauti šie prasmes 1.bendri pašnekesiai diskutuojant 
bendromis temomis, 2.Sudaryti trad'c ;• ją,kad j .skautai, ruošdami irklavimus ar buriavimus, 
pakviestų dalyvauti ir vyčius, 5« Dalyvautų vieni kitų ruošiamuose kursuose, 4.J.skautų 
ir vyčių tredicijos,įdomios ir kai kuriais atvejais panašios,galėtų būti praplėstos į 
jendrus laužus ar išvykas.

„Skautų vyčių sentyki_ci. £P_^r2Z°£e2.iia_VYTlS„ - referavo Korp.’ pirmininkas s.v.senj. 
ps^aągjrilkes,. Pabrėžė,skautams vyčiams vytiečiai yra art'miausi giminės.Korp.’ tikslas 
jungti studentus skautus,skatinti juos gyventi ir dirbti pagal skautybės principus.Tau
tos nelaimėje vytiečiai buvo ir tebėra eilėse tų,kurie išsiskiria iš daugelio kitų savo 
tarnavimo ir pasiaukojimo dvasia.Korporacija nesanti skautų vyčių vienetas, bet visiškai 
savitas skautiškas vienetas su akademinėmis tradicijomis,kuris kaipo tiksai negali būti 
įspraustas į bot kurią skautų šaką.Jos padėtis Brolijoje apsprendžiama ne aukštesnių 
organų įsakymų keliu,bet sysitarimu. Vienok Korp.’ stengiasi raginti junjorus, prieš pa
keliant į senjorus,duoti skauto vyčio įžodį.Skatina korpirantus ir Korpl skyrius bendra
darbiauti su sk.vyčiais,jiems visokeriopai padėti ir,reikalui esant, jiems vadovauti. 
Bagino ieškoti tai,kas jungia,© no atbulai.

Po šio referato sąskrydžio dalyviai domėjosi akeademikų skautų esama pozicija Lietu
vos skautų or-jos schemoje.Visus patenkino sktn.fil.Br.Kviklio paaiškinimas,kad akade
mikai skautai, kad ir šiuo metu išskirti iš L.S.Brolijos,pasilieka PLSS schemoje.

Skautiš_koji syaud_a. Referavo "Mūsų ’Vyčio” redaktorius sktn.Br ^Kviklys. Savo paskai
tą prelegentas pailiustravo gausiu skautiškosios spaudos rinkiniu, patiekdamas’ netgi tuos 
egzemplioriųs,kurie siekia mūsų pirmąsias skautavimo dienas Lietuvoje.Dideli nuopelnai 
čia tenką Pirmūnui P. Jurgelei, didžiau?4 ?• “■ s p. autoriui. Stipriausias skautiškos 
pasaulėžiūros reikalais veikalas tebesąs *-^Ikauskio šiuo reikalu darbas. N.Laikais
skautiškoji spauda labai išaugusi ir jau buvę atspausdinta beveik viskas,kas reikalinga 
vadovui.Okupačijos sugriovė. Tačiau mūsų skautai gražiai dalyvavo pogrindžio veiklo
je.Suv-no dalyviams buvo malonu matyti vieną skautų leistą ir rotatoriumi spausdintą 
pogr.spaudos nacių laikais egzempliorį- Ir tremtyje skautiškosios spaudos reikalai
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keleto idealistų dėka nebuvę blogai tvarkomi. Apie 100 vien periodinių leidinių parodą 
gražią skautiškos spaudos apimti.Sesės išsileidusios ir labai vykusį kapitalį veikalą 
"Skautybė Mergaitėms". Labai gaila,kad nebūvą išleista "Slautybė Berniukams".

šiuo metu skautams,-ėlis leidžiamas gana gražiai redaguojamas,bet peruažei mūsų rq- 
lianas "Skautų Aidas ", kuri s skautams turįs būti kaip kasdieninė duona.Jo būklė esanti 

sunkoka ir mūsų uždavinys esąs pakelti j p tiražą bent iki 1000 egz. Vadovams,-ėns ir ai. - 
denikans skautams,-ėns leidžiamas "Misų V; ’ * -o ir skautai vyčiai randą daug ką
naudinga. Skautų spauda turinti atitikti skaudų amžių. Būtų idealu,kad mažieji taip pat 
turėtų savo laikraštėlį,kaip kad buvo N.Lietuvoje. Sk.vyčių idealas taip pat būtų turė
ti spausdintą organą,kai-) kad buvo Vokietijoje /"Gairės"/. Tačiau,turint tiek spaudos, 
aišku, kad visi numirs... Gal būt išsilaikysią du.Juos tad reikią remti pr-ta ir bendra
darbiavimu .Sk. vyčiams savo reikalams pilnai pakaktų trumpo vidaus biuletenio.Prelegentas 
užsiminė,kad,palyginti, gausūs skautiski skyriai kituose laikraščiuose,nevisa^a pasitar
naują. teigiamai skautičkajai spaudai ir pačiai or-jei. Toki skyriai turį vengti ideolo- 
nių ir p^n.straipsnių,o tenkintis daugiau informacija.

Diskusijų metu dalyviai patiekė tokius pasiūlymus: 1. Turimą dabar skautiškąją spaudą 
uoliai remti prenumerata,aukomis ir beridradarbieviriu.Ž.Neplėsti neskautiskoje spaudoje 
osmanų skyrių skautų reikalams,kad jie kartais nesuduotų smūgio skautiškoj ai spaudai. 
5. Neskautiškos spaudos skyriuose skautų reikalams ideologinę medžiagą skirti daugiau 
skautų tėvams ir visuomenei,bot ne skautams,kurie visa tai ras savo laikraščiuose.Šiaip 
jau tenkintis vietine informacija ir kronika. 4.Raginti skautų tėvus ir turinčius savo 

• darbo pajamas skautus būtinai prenumeruotis skautiškąją spaudą. 5*?^jėgesnieji skautų 
vienetai turėtų iš savo ižde turimų pinigų užprenumeruoti visiems vieneto nariams sk. 
laikraščius,o vėliau pinigus iš jų išrinkti. 6.Iš parengimų pelno skirti pinigų dalį ir 
skautičkajai spaudai remti. JAV Rajono vedas sktn.M.Jurkšas dar peįulė sktn.Kvikliui 
imtis iniciatyvos išleisti "Skautybę Berniukams".Sąskrydis tam energingai pritarė.Šia 
nroga kai kurie kalbėtojai priminė,kad tremtyje "Sk.Berniukams" jau buvusi paruošta spr - 
dai ir net tam reikalui lėšos buvusios numatytos.Nesant aiškiau žinančių šį reikalą, 
klausimas paliktas atviras, iš viso,spaudos reikalu sąskrydis priėmė nutarimą,kad^JAV 
Rajone skelbiamas skautiškos spaudos vajus. Kiekvienas skautas vytis bei skautų vyčių 
vieneto vadovas įpareigojamas dalyvauti vajuje,renkant pr-tą,aukas tiek vienetuose,tiek 
už jų ribų.LSB skautų vyčių vadovybė prašoma savo keliu prižiūrėti šio vajaus vykdymą 
bei duoti panašias sugestijas ir kitiems organams. j

ReĮįgįia__skautų vyčių gyvenime : Ref .Kun.Sktn .J.Vaišnys S. J.Požymėj o, kad be religijos 
žmogaus gyvenimas nesąs pilnas. B.P,daugelį kartų pabrėžąs religijos reikšmę ir padė
jęs ją skautų or-jos pamatuosna. Skauto vgyl - gyvenimas realiame pasaulyje-. 
Jam tenka daug galvoti,ne tiek gauti,kiek duoti.Vyčiavimo tikslas išauginti jaunuolius 
sveikais,laimingais ir naudingais piliečiais.Bet be religijos laimingas nebūsi.Tarp pa
saulinio ir religinio išsilavinimo turi būti pusiausvyra.Sk.vyčiai turi siekti gilesnio 
gyvenimo supratimo.Tikrą gyvenimo prasmę ir tikslą gali nurodyti tik religija.Už tat sk. 
vytis turi ją geriau pažinti,studijuoti,praktikuoti,būti pavyzdžiu kitiems.Sunkenybių 
yra iš dvasios vadovų pusės: jų trukumąs,kartais skautybės nepažinimas. Iš skautų pusės: 
nepasitikėjimas,vengimas,nematymas reikalo turėti ir su jais bendrauti. Iš aplinkos - 
išsiblaškymas,kinai,šokiai,žurnalai ir kt. Reikią bendrauti su dvasios vadovais.Kartais 
vieneto vadoves turėtų pavaduoti Dvasios vadą.Reikia įprasti religiją praktikuoti,neap
leisti uždedamų pareigų.Reikia oažinti Kristų ir su Juo susidraugauti. Skirta sk.vyčiams 
religinė programa esanti trumpa,nors turėttį būti ilgesnė.Reikia egzaminuoti ir iš reli
ginės programos.Prel.ragino vyčius būti uoliais išpažinime,gerbti ir kitus įsitikinimus 
turinčius /kitų religijų asmenį s/ santykiaujant su jais.

Po referato iškilo ilgos ir momentais aštrokos diskusijos. Kai kas reiškė priešingą 
nusistatymą dėl įtraukimo religijos dalykų į skautų vyčių programą.Jie norėjo,kad bent 
nereikėtų egzaminų laikyti iš religinės programos,prieš duodant sk.vyčio įžodį.Esą už
tektų tiktai išklausyti tą programą.Reikaiavimas laikyti egzaminus iš rel.programos, 
^sąs brovimasis į asmens vidaus įsitikinimus,pažeidimas asmens teisių ir laisvės.Pri
kišta,kad kai kurie dvasios vadovai esą nusistatę prieš s kautus.Prisiminta ir kai kurie 
esk?»ndumai N.Lietuvos laikais.Vienas sąskrydžio dalyvis reiškė baimės,kad katalikų 

skautų dvasios vadovai neegzaminuotų kitų tikybų skautų.
I Religinį klausimą referavusio ir kai kurių kitų buvo išaiškinta,kad reikalinga 
turėti teoretinių žinių iš religijos srities.Egzaminų iš rel.dalykų nereikėtų,jei sk. 
vyčių religinis gyvenimas būtų idealus .Egzaminu o j aria bus pagal konfesiją. Absoliutinė
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musų skautų dauguma yra katalikų tikybos.Dvasios vadovų institucija teisėtai įvesta,to
dėl ir religijos dalykų mokslas privalomas,greta kitų programos dalykų.Kitatikiai,nors 
jų tėra nežymus skaičiųs,turėtų egzaminuotis pas savo tikybos dvasininkus.Pav.,liet, 
evangelikų tikybos skautai gali egzaminuotis pas evangelikų skautų dvasios vadą.Asmenys 
nelaiką save kurios nors tikybos išpažinėjais ar bažnyčios nariais,tuo pačiu nebėra re
liginėms plotmėje dvasios vado žinioje ir todėl nebus jo egzaminuojami.Prievarta nie
kam nebūsianti taikoma.Tačiau netikintieji,iš viso, negalį būti s kautais,nos skautai 
yra tikinčiųjų or-ja,kurios pagrinde pirmuoju punktu įrašyta tarnyba Dievui.

Buvo taip pat konstatuota,kad praeities nesklandumuose buvo kaltės tiek, dvasinės, 
tiek politinės vadovybės.Būta tačiau kaltės ir pačių skautų pusėje.Kunigų tarpe turėta 
ir visai aiškių skautų bičiulių.Tokių turima ir dabar .Yra kunigų buvusių skautų. Yra ir 
dabar kunigų,tebesahčių skautais.

Praktiškai nei S-gos Vyr.Dvasios vadas,nei JAV Rajono dv.vadovas,be vietos klebonų 
žinios,negali paskirti vienetams dvasios vadovų.Daug kur jų trūksta,daug kur dėl vienoki 
ar kitokių priežasčių neįmanoma juos paskirti^Pastaruoju atveju patartina kreiptis į . 
artimiausią dvasios vadą laišku arba į rajono dvasios vadą..

Absoliutinė sąskrydžio dauguma nutarė,kad religinis ugdymas yra integralinė skautų 
vyčių programos dalis.Skauto vyčio įžodis leidžiamas duoti išėjus visą skauto vyčio 
programą,taigi ir religinį ugdymą,pagal snvo konfesiją.

- V.51 d.,išklausius dvasios vadovo sktn.Kun.J.Vaišnio SJ atnašautų Šv.Mišių,sąskry
dis svarstė kitus darbotvarkps punktus.

Skautų_vycįų_vc_ikino_pe_ro_rg_ani22_L- referavo s .v. ps .Vaidįeyutįs^ Mantautas.. Jis 
pabrėžė,kad skautų vyčių veikla turėtų skirstytis į veikįą sau ir Veiklą kitiems.Skauty- 
bė yra gyveni 10 bųdas.Mūsų tikslas paimtus jaunuolius formuoti,kad jie bevyčiaudami iš
augtų giliai tikinčiais žmonėmis,rįrlį Tėvynę,pasipuošę artimo tarnybai.Disku si jose iš
kelta šių būdingų pasiūlymų*!. Kandidatais į sk.vyčius priimti nuo 16 m.amž.,2.Senesnio 
amžiaus sk.vyčius atskirti uuą jaun.amžiaus vyčių ir suorganizuoti atskirai,5.Formuoti 
sk.vyčius bareliais,nes dr-vės stabdis jų veiklai.4.Senesnio amžiaus vyčių neatskirti nu 
jaunesniųjų dr-vėse,o tik pačius būrelius suskirstyti pagal jų dalyvių amžių.5’Skirti 
reikšmės pagelbinėms ugdymo priemonėms *išvažiavimams su gerai paruosta programa ir pa
šnekesiais gamtoje,arbatėlėmis ir pan.skantiškais subuvimais.Tai patrauktų jaunuolius 
ir sulaikytų juos prie or-jos. Smulkiai išdiskutavus patiektus pasiūlymus,nutarta* 
1.Priimti kandidatus į sk.vyčius nuo 16 m.amžiaus,2.Leidžiant aplinkybėms,sk.vyčių dr- 
vės veikimas turėtų koncentruotis būreliuose,sudarytuose pagal amžių, 5.Vyresnis amžius 
neturėtų būti priežastimi sk.vyčiui pasitraukti iš dr-vės veikimo bei aktyvaus^vyčiavi
no, 4.Norint apsaugoti mūsų jaunimą nuo nutautėjimo bei moralinio sugedimo,ruošti*minė- 
jimus,išvykas,arbatėles,žaidimus bei pasilinksminimus ir visa tai,kas padėtų bendrauti 
lietuviškoje dvasioje.p.Organizuoti senesnio amžiaus skautus prie vyčių vienetų.

Skautų vyčių programos. Ilgesnį pranešimą atliko sktn.Laukus.Išnagrinėjęs senąją,dar 
tebegaliojančią programą,prelegentas patiekė šiuos pasiulymus*1.Programa turi padėti 
išugdyti sk.vyčio būdą it inteligenciją,todėl joje turėtų būti pridėta sumanumui ir ener 
gingumui ugdyti dalykų.2. Stiprinti sveikatą ir jėgą sportu. 5.Įpareigoti vyčius akty
viai dalyvauti Lietuvos laisvės kovoj e,remti politinių veiksnių darbus.Tautos išsaugoji
mo reikaluose tiesti lietuviams pagalbos ranką.4.Be visų egzaminų, prieš duodant įžodį, 
sk.vytis turėtų parašyti rašinį į spaudą iš skautiškosios ideologijos srities.^’Ruošda
masis būti vadu ir jaunimo auklėtoju,kandidates turi įsigyti ne tik teoretinių,bet ir 
praktiškų žinių.Todėl jis turi pavadovauti skilčiai ar draugovei. 6.Kandidatas turi iš
mokti vesti skautų vieneto knygas* Protokolų,dienoraščius,kasos ir kt. Diskusijose 
iškelti klausimai* l.Kas priiha kandidatą į vyčių būrelį? 2.Kas leidžia j Į prie egza
minų? Atsakymus stengtasi šitaip suformuluoti* Kandidatas paduoda prašymą,o būrelio na
riai vyčiai,patikrinę jo tinkamumą,. padorių dalykų jo praeityje,sprendžia jo 
priėmimą. Kita versija, buvo ši* priimtini visi,nes skautybės tikslas yra padaryti jau
nuolį geru ir jaudingu piliečiu. Leidžiant duoti įžodį,būrelio vyčiai,nedalyvaujant kan
didatams, tariasi , ar kandidatas tam tinka,ar ne. išdiskutavus sk.vyčių programą /Ziūr. 
Tau,skiltininke,155 pusi./, sąskrydis pasiūlė* 1.Trečią punktą papildyti* ttZinoti trum
pą' istoriją ir geofrafiją t0 krašto,kuriame gyvenama1’. 2. Šeštą punktą pakeisti šiuo 
s’akiniu* ” “Skautas vytis prenumeruoja ir skaito skautiškąją spaudą ir pagal išgales jo
je bendradarbiauja.*. 5.Įtraukti į programą religinį ugdymą,pagal savo konfesiją.
I .. ...... / ■ f t . J,
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SKAUTŲ VYČIŲ VIENETAMS KITUOSE RAJONUOSE

Pasaulio Lietuvių Skautų Sąjungos Lietuvos Skautų Brolijos J.A.V. 
Rajono skautų vyčių sąskrydis Cikadoje 1952 n.gegužės 50 - 51 d.d. 
sveikina Jus,brangJs Broliai, ir linki spinduliuojančio skautiško
jo entuziazmo ir plieninės ištvermės mūsų idealų sargyboje.

1-Hsų širdis su Jums !
’ •

Budino !
PLSS JAV rajono skautų vyčių 

sąskrydis

Perėjus prie prityrusio skauto vyčio programos svarstyto,ps.Kantautas perskaitė 
v.s.V.Čepo laiško - referato apie pritįsk.v.programą pradžią ir trumpai paaiškino refe
rato apintį.Referate aprašytas programos projektas,paruoštas skth.V.Stasiškio,paskelbtas 
KRIVULYJE 1951-21,~papildon?t; projektą,paruoštą ps.Pakalniškio,kuris nebuvo dar paskelb
tas,ir peties v.s.C.projektą, jo redaguotą pagal papildomąjį projektą.-

Po diskusijų sąskrydis priėjo išvedąs,kad tariamoji skautų vyčių kandidatų programa 
atpuola ir kad tegali.būti tik sk. vyčių ir prit.sk.vyčio programa.

Nutarta prie JAV Rajono Vadeivos nutarta Įsteigti sk.vyčių skyrių,kurio vedėjo rinki
mus nukelti į sąskrydžio pabaigą. Nutarta sąskrydžiui atsiųstus prit.skautų vyčių prog. 
projektus išsiuntinėti skautų vyčių vienetams bei pavieniai gyvenantiems skautėms vy
čiams,kurie, su jais susipažinę,konk1'?^*’ - -„ulymus siunčia JAV Rajono skautų vyčių sky
riaus vedėjui,o tas visą surinktą medžiagą perduoda LSB skautų vyčių skyriui.

Skautų vyčių darbo plotmę visuomenėje ir šelpos darbe turėjęs referuoti v.s.KLiorė 
dėl laiko stokos pasiūlė iš darbotvarkės išimti.Pasiūlymas priimtas.

__3kaųtiį vyčių trądįc įjos _, Įžodi s, budė j i n o lapes, papročiai, - pranešimą,.
kviestam prelegentui neatvykus,pavesta padaryti prit.sk.vyčiui vyr.skiltn.senj.J.E.Gilu- 
nui.Jo pranešimo metu salėje dalyvavo tik davusieji vyčio įžodį.Susitarta,kad visa,kas 
liečia skautų vyčių tradicijas,lieka sk.vyčių šeimoje ir jokiu būdu negali išeiti į vie
šumą /Dalis protokolo medžiagos ’apleidžiama.MV Red./. Sąskrydis,išklausęs J.E.Giluno pla
tų ir išsamų pranešimą,padarė tokį nutarimąs JĄV Rajono sk.vyčių skyriaus vedėjas,surink 
kęs šiais klausimais medžiagą iš referentų, skautų vyčių vienetų bei pavieniai gyvenan
čių skautų vyčių,nustato įžodžio,tradicijų,paproČių, uniformos,ženklelio,kandidato vardo, 
draugovių ir būrelių vardus reikalus, bei informuoja sk.vyčių vienetus,o taip pat pavie
niai gyvenančius skautus vyčius JAV Rajone.

Sk^Vyči_ų__JAV_Raj_orio_ y_e^._r in kinas,. _ Slaptu balsavimu, paprasta balsų dauguma. , rajono 
skautų vyčių skyriaus vedėju išrinktas sk.vytis psktn.Vaįdįeyutis, A.Kantautas,, 5541 So. 
Paulina str.,Chicago 56,Ill.,USA.

_Klausiniį įr__suioanup\| svarstymo metu sąskrydis nutarė:
JAV sk.vyčiai įsipareigoja aktyviai įsijungti į likusių Vokietijoje skautų šalpos 

d«rbą. Geresniam koordinavimui šio darbo,ryšis palaikomas su JAV rajono vadu sktn.Marty
nu jurkšu, 1441 So.49th Avė, Cicero 50,ILL.Beto,suvažiavimas siūlo Brolijos sk.vyčiau 
skyriui surinkti, tvarkyti ir saugoti Brolijos archyvą. Suv-mui baigiantis,Seserįjos 
atstovė v.s^.O.ZaHskįenė padarė trumpą,bet nuoširdų pranešimą apie bendradarbiavimą su 
broliais. JAV Rajono Vadeiva sktn.VI.Pauža pranešė,kad JAV- Sk. Brolija Šią vasarą ruo
šia buv.DP skautų konferenciją,kurioje ragino dalyvauti.

Nutarta j3,asyeįkintį,:_į.Per ‘'Amerikos Balsą” lietuvius Tėvynėje,2.VLIK4,5»ALT’ą, 4. 
BALF’ą,5» Lietuvos Metropolitą J.E.Ark.Juozapą Skvirecką, 6. Lietuvos Diplomatijos Šefą 
Ministerį Lozoraitį,7.Lietuvos Nepr.pasiuntinį ir Įgaliotą Ministerį JAV P.Aadeikį, 8. 
Lietuvos Konsulą Čikagoje Dr.P.Dnužvardį,9.PLSS Tarybos Pirmiją,10.Sk.vyčių vienetus kt. 
rajonuose,per, Sk.Aidą ir "Musų Vytį”, ln.L ~ ■*._mūną P.Jurgėlą, 12.Vyr.skautininką, 15• 
V-yr*skautininkų, 14.Sk.vyčius ,Kbrėjoje bei JAV kariuomenėje.

. __^sJ9X^is_^£i£lt^s_Tėyyneį_skįrtĮ£ ,kuriame dalyvavo sąskrydžio maitinimo sekto-
lUujc daug pasidarbavusios sesės,Seserijos atstovės ir svečiai.Provedė ps.Manįautas.Atsi- 
Ifankė ir PLSS T.P.P.Palčiauskas,nuoširdžiai sveikindamas.Sktn.Pauža padėkojo visiems,pri
sėdėjusiems prie jo sėkmingo pravedimo. /pas/ s>v.ps.A.Valatkaitis,sąskr.sekretorius»
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KATALIKŲ SKAUTŲ ’KONFERENCIJA ROMOJE
Senj.P.Dauknys, Roma

Tarptautinė katalikų skautų konferencija įvyko Romoje š.m.birželio 5-8 d.d.Joje 
dalyvavo daugiau kaip 70 vyr.skautų vadų iš viso pasaulio.Konferenciją atidarė Italijos 
Skautų S^gos vyr.sktn.Osvaldo Monass.Pagrindinę kalbą pasakė J.E.Vysk.Urbani.Konferenci
jos dalyvius priėmė pats Šventasis Tėvas,pasakydamas reikšmingą kalbą ir gražiai įver
tindamas skautybę.Po to Pijus’ XII kurį laiką pasikalbėjo su delegacijomis ir suteikė 
Apaštališkąjį palaiminimą. Konferencija praėjo šūkiu ”Apaštalavimas skautybėje ir per 
skautybę0. :

Iš tremtinių skautų tebuvo tik dvi delegacijos • lietuvių ir lenkų. Lietuvą čia ats
tovavo "ir jos vardas gražiai nuskambėjo dėka šių mūsų brolių • Vyr.Dvasios Vadovo sktn. 
Kun.dr.J.Vaišnoro MIC,senj.Al.Nekrašo ir senj. P. Dauknio. Mūsų delegacija stengėsi 
užmegzti broliškus ryšius su kitomis delegacijomis ir nušviesti sunkią mūsų Tėvynės būk
lę.Nors mūsų Lietuvos Skautų S-ga ir nėra tarptautiškai pripažinta,tačiau jai čia nebu
vo daroma išimčių. Ypač mūsų reikalus tikrai broliškai suprato ir daug pagelbėjo Šveica
rijos Skautų S-gos Vyr.sktn.V.Raviglione,kuris,pirmininkaudamas sesijoms,tremtinių Liet. 
Skautų delegaciją ypatingai šiltu būdu pristatė konferencijai.Vokietijos Katalikų srau
tų vyr.sktn.Hons Fischer taip pat labai džiaugėsi lietuviais skautais.Gyvai pritarta, 
kad tremtiniai skautai organizuojasi tautinėmis draugovėmis.Jo linkęjimai,kad lietuviai 
tremtiniai skautai išliktų susipratusiais lietuviais ir grįžtų į laisvą' Tėvynę.Prancūzų 
skautų delegacija nemažiau nuoširdžiai domėjosi Lietuvos skautais.

- 0 - ‘ • •

STOVYKLAVO ŠIMTAI LI^įVVĮŲ SKAUČIŲ,-TŲ

Ši vasara skautišku stovyklavimu,palyginti,buvo daug gausiau ir gražiau atžymėta, 
kaip, pereitoji,kada skautiškos stovyklos buvo retesni? dalykas ir veikė.mažu mąstu.

Iš didelio skaičiaus stovyklų,kurias mūsų qkoutai,-ės suruošė,reikia atžymėti tuo 
tarpu bent tas,apie kurįas žinios pasiekė MV Redakciją*

Bene gausiausia skaičiumi buvo Čikagos Lietuvių Skautų,-čių stovykla,apie AO mylių 
nuo Čikagos,Tremont vietovėje, P.Jonyno ūkyje, birželio 28-liepos 12 dienomis.Stovyk
lautojų skaičius čia siekė apie l^O.Stovykla pavyko gražiai todėl,kad visa eilė vadovių,— 
ų šiam reikalui paskyrė savo vasaros atostogas,atsisakydami nuo asmeniško poilsio.Ypač 
dideli nuopelnai čia tenka SktnkRudžiui,sktn.Strikicnci,sktn.Petrauskienei,ps.Kantau
tui, Kun.Sktn. J. Vaišniui SJ,senj*R.Mieželiui,senj.Gilunui ir kitiems, lai rie daug padėjo 
skautiškom jaunimui;

Kanados lietuvių skautų stovykla praėjo gražiai ir sklandžiai.Ji buvo^gausi.ir ge
rai organizuota. Los Angeles lietuviai skautai stovyklavo vos 5 dienas,tačiau ji nemažai 
padėjo skautiškai dvasiai stiprinti.Ją grožiai pravedė fil.ns.V.Paziura.Liepos A—6 . 
did. Pono Bačiūno formoje susirinko akademikai skautai,—ės savo III akad.stovyklai i 
VII.21-VIII.A vyksta šauni Clcvolando skaučių,-tų stovykla .Gražiai stovyklauja VII*26- : 
VIIIiA d.d. ir Anglijos lietuviai skautai,sktn.Vaitkevičiaus vadovaujami'.
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Skyrių veda senj. R'.Mieželis, Urbana, Ill.

PRTKTAUSYKTME STUDENTU ORGANIZACIJOMS

Visuose pasaulio kontinentuose gražiai veikia lietuvių studentu or
ganizacijos apjungiančios beveik visus studijuojančius lietuvius. Džiu
gu matyti jog dauguma studijuojančiu A.S.S. nariu priklauso lietuviu 
studentu sąjungoms ir juose pasireiškia savo aktyviu darbu. Tačiau yra 
dar tokiu, kurie iki šiol nežiūrint pakartotinu raginimu neėstoja i stu
dentu organizacijas arba nedalyvauja jU veikloje. Tai nėra naudinga nei 
studentu organizaciniam gyvo'-'’4 sieros studentams. Sąjungos savo 
tikslus galės pasiekti tik jeijoms priklausys ir jų veiklą rems visi 
studentai.

Vienas iš svarbiausiu šių sąjungų uždavinių yra lietuvių studentu at
stovavimas laisvojo pasaulio studentu tarpe bei lietuvių bendruomenėje. 
Ši reprezentacija galės būti pilnai įgyvendinta tik kai už studentu or
ganizacijų valdomųjų organu pečiu bus susibūrę visi lietuviai studentai. 
Tik tuomet mūsų balsas bus išgirstas. Kiekvienas A.S.S. narys turi jaus
ti patrijotinę pareigą paremti studentu sąjungų pastangas supažindinti 
akademinį pasaulį su Lietuva ir jos kovas su komunizmu.

Studentu sąjungos pagal išgales organizuoja ir tarpininkauja stipen
dijų gavime finansinės paramos reikalingiems studentmas. Daromi žygiai 
gauti efektingesnės paramos iš lietuviu visuomenės. Mes galime tikėtis 
ją gauti jei dirbsime suvienytomis jėgomis ir parodysime visuomenei sa
vo darbais jog esame tos paramos verti.

Sąjungos biuleteniais, suvažiavimais, susirinkimais suteikia pavie- 
niems nariams progas išsiaiškinti daugelį studentams aktualiu^problemų, 
susitikti ir užmegsti artimesnius bendradarbiavimo bei draugiškumo ry
šius, suteikia akstyną studentu veiklai ir neleidžia jiems atitrūkti 
nuo lietuviškosios bendruomenės gyvenimo.

A.S.S. kaip akademiku skautu vienetas/turi turėti atatinkamą atsto
vavimą studentu organizacijose. Tą galėsime pasiekti kai visi studijuo
jantieji A.S.S. nariai priklausys lietuviu studentu organizacijoms ir 
jose savo veikla bus pirmieji. Iki šiol stipriausią veiklą parodė JAV 
gyvenantieji akademikai skautai, jie dalyvauja ir Liet. Stud. Sąjungos 
JAV Centro ir beveik visu skyrių valdybose. Taip turėtu būti visuose 
kontinentuose. Tuo atžvilgiu gražią dirvą turi Kanadoj studijuoja A.S.S. 
nariai, nes ten dar nėra įsteigta jokia lietuviu stud, organizacija. Bu
tu nepaprastai malonu jei vytiečiai ten imtųsi iniciatyvos sąjungos 
įsteigime.

• Mes turime su pilna energijos skautiška dvasia stoti i darbą studen
tu organizacijose, padėti joms sustiprėti ir įgauti atatinkamą vietą 
tarptautinėse studentu organizacijose bei lietuviu visuomenėje. Tene- 
lieka nei vieno studijuojančio A.S.S. nario, kuris nepriklausytu stu- 
dantų sąjungoms.’ S9nj. R< Mieželis
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LIETUVIU STUDENTU SĄJUNGOS JAV CENTRO VALDYBOS VEIKLA

Senj. V.Lapatinskas, Urbana

Neseniai suėjo metai nuo Lietuviu Studentu Sąjungos JAV Įsisteigimo. 
Nors tai ir labai trumpas organizacinio gyvavimo laikotarpis, tačiau yra 
Įdomu pažvelgti į organizavimosi periodą ir nuveiktuosius darbus.

Emigracijos banga neaplenkė ir lietuvių studentų Vokietijoje, didžiu
ma atsidarė JAV ir susitaupę pinigų dairėsi studijų tęsimo galimybių. At 
sirado ir amerikoniškąsias High Schools baigę lietuviai, kurie ryžosi 
tęsti mokslą. Visi juto reikalą turėti organizaciją, kuri apimtų visus 
lietuvius studentus JAV, rūpintųsi jų reikalais, informuotų juos studi
jų gavimo galimybėse, vadovautų studentijos kultūriniam^gyvenimui bei 
tautinės sąmonės išlaikymui, šią būtinybę turėdami prieš akis du energii. 
gi studentai V.Kavolis ir V. Žvi/ždy s, studijuoją University of Wisconsin, 
ėmėsi iniciatyvos ir pereitų metų gegužės men. išrenkama korespondencl- 
niu būdu pirmoji Centrinė Valdyba. RugpiūČio 19~2o d.d. sušaukiamas pir
masis Visuotinas Liet. Stud. JAV Suvažiavimas, kuris CV uždėjo daug pa
reigų ir pareiškė daug pageidavimų. Kiek laikas ir esamos sąlygos leido, 
CV dirbo lietuviškosios studentijos labui.

Įsteigiamas Šalpos Fondas, ' . ' Ssv uti pakviečiami visuomenei
gerai žinomi asmenys ir du studentai išrinkti elektorato. Dėl Įvairių, ne 
nuo CV pareinančių kliūčių,Šalpos^Fondas tik visai neseniai pra,dėjo sa

vo darbą. Sekančiais mokslo metais balpos Fondas, atrodo, tvirtai atsi
stos ant kojų ir bus pajėgus suteikti pašalpas lietuviams studentams.

Centro Valdyba palaikė ir tiktomis toliau palaikys glaudžius ryšius su 
Laisvosios Europos Komiteto Lietuvių Patariamąja Grupe, per kurią kelis 
kartus buvo pristatyti kandidatai stipendijoms gauti Į Laisvosios Euro
pos Komiteto Studijų Centrą. To pasėkoje keletas lietuvių gavo stipend! j.-

Gana sunkiai sprendėsi studentų informavimo reikalas. Laiko stoka ir 
finansiniai sunkumai buvo nenugalimos kliūtys Informacinio Biuletenio re
guliariam leidimui. Jo teišėjo tik vienas numeris, tikime, jog sekančio
ji CV bus laimingesnė ir šias kliūtys nugalės sėkmingai.

Nebuvo apsistota tik prie parapijinių reikalų, bet dirbta ir plates
nėje dirvoje. Susirišta su latvių ir estu studentu sąjungoms ir stengia
masi Įkurti naują Pabaltijo Studentų Federaciją, kuri bendrai subordinuo
tų pabaltiečių studentų reprezentavimą užsienyje ir kovą už savo kraštų 
laisvę.

Yra pradėti žygiai Pasaulio Lietuvių Studentų Sąjungos Įsteigimui CV 
iniciatyva. Vedamas susirašinėjimas tuo reikalu su Vokietijos, Prancūzi
jos ir kitų kraštų Lietuvių Studentų Sąjungomis. Paruoštas statuto pro
jektas yra šiuo momentų nagrinėjamas irz reikia tikėti, kad greitu laiku 
susilauksime organizacijos kuri apims visą lietuviškąją studentiją,išsi
barsčiusią po laisvojo pasaulio šalis.

Vietos stoka neleidžia smulkiai išnagrinėti Lietuvių Studentų Sąjun
gos JAV veiklą per pirmuosius gyvavimo metus ir jos užsimotus darbus, 
tačiau drąsiai galime pasakyti, kad pirmajai pradžiai padaryta tikrai 
daug. Nereikia užmiršti, kad visi Valdybos nariai sunkiai tęsia studijas 
ir laiko visuomeniniam darbui nedaug tepalieka, bet buvo dirbama lietu
viu studentijos labui, Įdedant o " I*' 4 r’ ir aukojant taip brangų lai
ką. Kaip kiekviename darbe, taip ir čia butą nesusipratimų ir padaryta 
klaidų, tačiau gera valia ir tolerancija padėjo tai išlyginti ir žengti 
kūrybingu keliu. Bendru darbu ir gera valia nugalimos visos kliūtys. Lin
kėtina, kad ir sekančioji Centro Valdyba, kuri_jau pradėjo eiti savo pa^ 
reigas, dirbtų lietuviškosios studentijos ir musų kenčiančios Tėvynės 
labui užmiršdama religinius bei oolitinius ios narių Įsitikinimus,
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IŠ MUSU GYVENIMO

- Korespondenciniu būdu išrinkta naujoji Lietuviu Studentu Sąjungos 
JAV Centrinė Valdyba pasiskirstė pareigomis sekančiai: Vytautas Kavolis 
- pirm., Liūtas Grinius - vice-pirm., Raimundas Mieželis ir Danutė Ka- 
marauskaitė - sekretoriai, Julius Šmulkštys -iždininkas, Raimundas Oš- 
lapas - narys ryšiu reikalams ir Algimantas Kėželis - narys kultūrinis’* 
ir socialiniams reikalams. Norint susisiekti su CV prašome rašyti pirmi
ninko /5317 S. Maryland Ave., Cbr^-’ro "g,, III./ arba sekr. R.Mieželio 
adresu /4618 S. Paulina, Chicago 9, Ixl./. Į Revizijos Komisija išrink
ti-. Vytautas Lapatinskas, Vytautas Germanas ir Aldona Krikščiūnaitė;/Gar
bės Teismą - V.Žvirzdys., Kostas Ostrauskas ir Vytautas Banelis. Džiugu, 
kad 1 Sąjungos centrinius organus įeina ir keli A.S.S. nariai. Ta pačia 
proga norime paraginti visus JAV studijuojančius A.S.S. narius tuojau 
pat įstoti į Lietuviu Studentu Sąjungą.

- Š.m. gegužės mėn. 3o-31 d.d. New Yorke įvyko °Šviesos" Sambūrio vi
suotinas suvažiavimas, kuriame dalyvavo S.Amerikos, Europos ir Austra
lijos įgaliotiniai. Suvažiavimas praėjo darbingoj nuotaikoj,^priimtos 
rezoliucijos profesinio išsilavinimo, lietuviškos kultūros išlaikymo, 
lietuvių politiniu grūpiu darnaus bendradarbiavimo ir Baltijos vaistyk’’ 
glaudesnio savitarpio ryšio nustatymo reikalu. Suvažiavimo metu išrink
ta nauja Vyr. Valdyba šios sudėties: Dr.J.Repečka, pirm,, Dr.J.Petkevi
čius, vice-pirm., Gražina Daunienė, sekr., JtVilgalis įr V.Pitkunigis, 
nariais.

- Jau gana didelis lietuviu studentu skaičius lanko Australijos aukš
tąsias mokyklas. Vien Sydnėjuj yra jau virš 18 studijuojančiu lietuviu, 
Melbourne apie lo, Adelaidėj taip pat netoli lo ir Perthe 3 studentai. 
Laikinosios Lietuviu Studentu Atstovybės Australijoje pareigas eina Syd^- 
nejaus lietuviu Studentu Skyriaus Valdybe., kurią sudaro pirm, J.Mįknius, 
vice-pirm. V.Doniela, sekr. P.Daukutė, ižd. V.Jurskis. Laukiama įsistei
giant skyrių kituose Australijos vietovėse ir tada rinkimu keliu bus 
prieita prie pastovios AustralįjosLietuviu Studentu Atstovybės.

- Federation of the European Academic Organizations Chicagoje surengė 
Šešių Europos tautu menininku pasirodymą Northwestern universiteto pa
talpose. Lietuviu programos dalis buvo labai puikiai atlikta. Federaci
joje lietuvius studentus atstovauja senj. L.Grinius ir kand. D.Kamaraus- 
kaitė.

- Toronto mieste, Kanadoje, nr- "'' - lengvas kliūtis studijuoja apie
3o lietuvių studentu. Nemažas stalčius tęsia studijas ir kituose mies
tuose. Laukiama studentu susiorganizavimo į savą sąjunga, nes iki šiol 
Kanadoje tokios dar nėra.

- Išrinkta Liet. Stud. Sąjungos JxiV Chicagos skyriaus naujoji valdyba 
susidedanti iš E.Zobarsko, R.Babicko, R.Dirvianskio, D.Dirvianskytės ir
J.Variakojo. Iki šiol skyriui gražiai vadovavo senj. L.Grinius.

- Junj. Vytautas Germanas vadovauja Akademiniam Sporto Klubui ’’Litua- 
nica”, kuri sudaro lietuviai studentai studijuoją University of Illinois 
Chicagos skyriuje. Klubo nariai dalyvavo Il-se S.Amerikos Lietuviu Spor
to Varžybose, kur pasiekė geru rezultatu, ypač lengvojoj atletikoje, už
imdami daug pirmųjų vietų. Pagal bendrą tašku skhiciu klubas laimėjo 
trečią vietą.

-t Vytautas Kavolis,’ Liet. Stud. Sąjungos JAV Pirmininkas, baigė Wis- 
consino universitetą ir gavo Bachelor of Science laipsnį su garbės at- 
žymėjimais sociologijoje. Už gerą mokinimas! buvo išrinktas ’’Wisconsin 
Scholar” ir pakviestas nariu į Phi Beta Kappa ir Phi Kappa Phi garbės 
korporacijas. Abi korporacijos yra labai garsios ir turi savo skyrius 
visuose didesniuose Amerikos universitetuose. V.Kavolis taip pat akty-. * 
via! dalyvauja visuomeninėje veikloje ir plačiai bendradarbiauja lietu
viškoje spaudoje rašydamas sociologiniais ir studentijos klausimais.
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Pereitame numeryje rašėme apie Korp! Vytis narius/baigusius universi
tetus. Šiame - džiaugiamės mūsų sesių pasiektais rezultatais. Jų net ke
turios baigė universitetus ir įsigijo mokslo laipsnius.

T.n. Gražina Čaplikąitė baigė Bostono universitetą Bachelor of Science 
laipsniu humanitariniuose moksluose. Ji Vokietijoje baigė Hanau Lietu
viu gimnaziją ir lankė vėliau Johann Wolfgang Goethe universitetą Frank
furte. Atvykus į Ameriką įstojo į Bostono universitetą. Sesė Gražina 
daug dirba skautiškame ir visuomeniniame darbe, yra Bostono ASS skyriaus 
sekretorė. Universitete jos pastangomis lietuviai buvo tinkamai atsto
vauti per užsieniečiu studentu * i - ’.t tarptautinę'dieną.

Kand. Daina Va riakojytė baigė Almhurst College, kuris yra Almhurst mies
telyje, Illinois, biologija ir gavo Bachelor of Science laipsnį. Dabar 
dirba University of Illinois Medical Center, Chicagoje kaip laborantė. 
Lietuvoje lankė Biržų, o pabėgus į Švediją - Eskiltuma gimnazijas. JAV 
pradžioje lankė Augustana College, Rock Island, Ill.

Sktn.' Irena Lukoševičienė baigė Montrealio universitete socialinės pa
galbos mokslus ir jau pradejoįdirbti toje srityje, kur jai daugiausia 
tenka susitikti su neokanadieciais. Pažymėtina, kad. ji pirmoji iš Mon
trealio skaučių pradėjo studijuoti, duodama pavyzdį savo vadovaujamoms 
skautėms.

V. sk. Jūratė Ciplijsuskaitė šįmet baigė McGill universitete bakterio
logiją su ”honours’r laipsniu ir buvo profesoriaus pakviesta ten likti 
toliau kaip jo asistentė. Ruošiasi kopti iki magistro laipsnio. J.Cipli- 
jauskaitė Tuebingene 3 metus studijavo mediciną, bet nesant čia galimy
bių jai pabaigti, pasirinko bakteriologiją. Aktyvia skaute yra jau nuo 
1937 m., ir dabar vadovauja Montrealio vyr. skaučių "Vaivos” dr-vei.

Mielosioms sesėms linkime geros sėkmės profesiniame darbe, aktyviai 
reikštis lietuviškosios skautybės ir lietuviu bendruomenės gyvenime bei 
parvežti visas savo žinias Lietuvos atstatymui.

—o—
- Š.m. rugpiūčio mėn. numatoma Chicagoje sušaukti II-jį Liet. Stud. 

Amerikoje Visuotinį Suvažiavimą, šio labai svarbaus suvažiavimo galuti
nė data ir vieta bus praneštos vėliau per spaudą. Visi studijuojantieji 
ASS nariai turėtu dėti pastangas suvažiavime kuo skaitlingiau dalyvauti.

- Dr.H.Lukoševičius, Korp! VYTIS filisteris ir Korp! New Yorko skyriaus 
pirmininkas, kad ir sunkiai 6 dienas dirbdamas savo tarnyboje, įstengia 
dirbti mokslišką darbą. Šiuo metu jis rašo naują didelį veikalą.

- Dr. Martynas Kavolis neseniai parašė vokiečiu kalba ilgesnę studiją 
valstybinės teisės klausimais. Tr-* y,Dr.Kavolis yra .skautas vytis.

- Tarptautiniame Studentu Kongrese, kuris įvyko Buenos Aires mieste, 
Argentinoje balandžio mėn. 25-29 d.d. dalyvavo 33 laisvojo pasaulio tau
tu studentu atstovai, jų tarpe ir lietuviu. Buvo įteiktas komunizmo pa
vergtu tautu studentu memorandumas.

—0—
Pasaulio Lietuviu Archyvas skelbia mokslo pažymėjimu reikalu: anksčiau 

kai kurie asmenys kreipėsi prašydami išduoti pamesto atestato dublikato 
nuorašą, patikrinti bylas, kodėl pažymėjimas neišduotas ir panašiais rei
kalais. Tiems asmenims, kiek tada sąlygos leido, buvo pagelbėta.

Dabar archyvo medžiaga jau taip aptvarkyta, kad galima tuo reikalu 
kiekvienam padėti. Tad visi asmenys, kurie mokėsi Vokietijoje ir kuriuo 
nors būdu neteko išduoto pažymėjimo ar dėl emigracijos nesuspėjo atsi
imti jam priklausomo dokumento /o tokiu yra/ gali kreiptis į Pasaulio 
Lietuviu Archyvą, 26ol W. Marquette Road, Chicago^29, Ill., U.S.A.

Kad galima būtu greičiau ir lengviau padėti prašome nurodyti mokyklos 
pavadinimą, savo pavardę ir vardą, gimimo datą ir vietą, kurios klasės 
pažymėjimu sulnterisuotae ir kurias metais tą klasę baigė.
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PINIGAS NE PATOGUMAMS, BET ŠVIETIMUI
, t

Skaudu,kad šiandieniniame pasaulyje pinigas yra didžiausias ir tvirčiausias karc- 
liūs.Už ji reikia sumokėti s šikate, troškimais... Gražiai įspėja nMūsų Vytis J Nešt - 
tykinę namų ant svetimos žemės”. Tuo pasakoma,kad tik mokslas ir kitos panagios verty
bės tegali Išvaduoti iš vargo. Iš .'dangoraižių stogų nepamatysime Lietuvos ir ne pešiok- 
S|ime Dievo... 'Kirtai išvaduoja tik dalį žmonių iš fizinio varmo,bet už tat didele dal's 
kitų turi likti tamsuoliais. BĮ ogiausi e, k* d žmogus nežino ribų.Gyvulisi šioje srityje 
y*ra lyg tobulesni. Patogumai be ribų veda prie degeneracijos.

Džiugu tad,kad akademikų skautų,-čių širdys pilnos gorų užsimojimų, krs atsispindi 
ir mūsų laikraštyje.Jaučiu,kad. Jūsų akiratis yra daug platesnis ir Jūs esate susirūpi
ną mūsų tautos likimu. Tačiau ir čia dažnai Jūsų gerus norus surakina pinigas - tas 
nelemtasis žmonijos karalius.

Vienintelis ginklas yra aiškinimas, o kad nors kartą pabustų meilė ir pinigas tar
nautų ne patogumams, b et mokslui, Švietimui,. ttDvasios galiūnai visada laimės /tutina 
galvoje metafizinė laisvė/ - sako Gandhi.

Lucija Pašaitienė, Tuebingen,Vok.

SUTVARKYKIME SKAUTIŠKUOSIUS ARCHYVUS

Aišku,kad ne archyvinė medžiaga,o skautiškoji veikla pirmiausia mums turi rūpėti. 
Archyvines medžiagos su.tarkymaš yra antraeilis,tačiau jokiu būdu ne paskutinis reika
las. Vokietijoje veikę skautų,čių vienetai buvo rožini išplitę ir per eilę natų su
kūrė gražią savo istoriją. Buvusiųjų vienetų archyvinė medžiaga,vaizduojanti jų dar
bus,veiklą, šiandien gal dar nėra labai' reikšminga,bet tokie bus vėliau.

Labai gaila,kad nevisų lietuvių skautų,čių vienetų archyvinė medžiaga /sąrasei, 
knygos,raštai,antspaudai,vėliavos, skautiškoji spėuda,etv./ buvo tinkamu būdu apsau
gota ir išsaugota.'Kai kur nemažai tokios medžiagos buvo sumesta į ugnį,ypač kai Vo
kietijoje buvo pradėtos likviduoti stovyklos. Dar kitur skautiškieji archyvai palikti 
tiesiog be jokios globos.Nevisur ir vadovai,greitai išemigravę, ėmėsi reikiamų prie
monių tokią medžiagą’’išsaugoti. Vis dėlto,kad ir nebuvo šiuo reikalu tvirtesnio pla
no, didžioji dalis skautiškųjų archyvų nežuvo. Deja,šiuo metu neįvykdyta nei centra
lizacija, nei daugiau kas Rita padaryta.Skautiškųjų archyvų likučiai tebėra įvai
riuose pasaulio kraštuose, dažninusia pas įvairius buvusių vienetų vadovus.

0 vis dėlto ar nereikėtų skautišką archyvinę medžiagą surinkti į vieną,dalinai 
saugesnę vietą ? Reikėtų surasti tokį darbą mėgstantį skautą vadovą,kuris jį pamažu 
tvarkytų.Reiktų surasti tokiam archyvui ir pastovesnį kampą. Tai,žinoma,nėra lengva. 
Jeigu tokios pastogės nebūtų galime surasti, tai ar nevertėtų tartis su Čikagoje vei
kiančiu Pasaulio Lietuvių Archyvu /jo direktorius sktn.V.Liulevičius/,kur tikriausia 
ir n,ąsų archyvinei medžiagai būtų rasta prieglauda. Rodosi,kad tane archyve skautus 
liečiančios medžiagos jau šiek tiek yra.

Skautų vyčių sąskrydis Čikagoje šį r ik-lą visiškai teisingai kiek pajudino. 
Reikė tų,kad šiuo reikalu savo lemiantį žodį pasakytų ir Pasaulio Lietuvių Skautų 
Sąjungos Tarybos Pirmija,išleisdama šiuo reikalų atitinkamą nutarimą.

, J.K., Čikaga.

31



- ----------------------------- - ---------------------------- 170 ----------------------------------------------------------  - -

RĘMKIME DISSHOLZO GIMNAZIJĄ j
i

ASS nariai visuomet su dideliu entuziazmu ir pasišventimu paremia šalpos darbą.Daug 
vargstančių įr ligonių buvo jo pastangomis jau sušelpti.Šiandien pagalbos šaukiasi vie
nintelė lietuviškoji gimnazija laisvame pasaulyje,iki šiol labą! sėkmingai lietuviškoje 
dvasioje auklėjusi mūsų jaunimą.Gimnazija gali išsilaikyti tik visuomenės remiama,nes 
beveik visi moksleiviai negali susimokėti nei už mokslą,nei už pragyvenimą.

Šiuo metu gimnazijai pagalba organizuojama pasižadėjimais globoti pavienius mokinius. 
Tikimasi,kad susiras grupių po 20 žmonių,kurie aukotų po 1 0 kas mėnuo /25 et.savaitei/. 
Tokia grupė jau galėtų išlaikyti bent vieną mokinį.Jau yra apie 5° tokių grupių,reikia 
c^ar 80. Į šį darbą turi įsijungti tiek ASS skyriai,tiek visi kiti skautiškieji padaliniai 
Qra?ų pavyzdį padarĖ Detroito ASS skyrius,su vietos skautais drauge pasižadėjęs remti 
vieną mokinį.Šiuo pavyzdžiu turėtų pasekti ir kitos vietovės.Tai yra mūsų garbės reikalą 

Visi skautiškieji padaliniai turėtų suorganizuoti ir Diepholzo Liet.gimnazijos rėmėjų 
būrelius. Neatidėliodami skubėkime pagalbon Artimui !

. Senj.R.Mž.,Urbana.
-o-O-O-o-

LIETUVIAI SKAUTAI VOKIETIJOJE į

•» -

Mums malonu pranešti,kad lietuviai skautai Vokietijoje baigė savo persitvarkymo dar
bą ir pradėjo gražiai veikti.Neatsilieka ie Sesės 1 Jų centras — Diepholzas.Is nesenai 
ęia buvusios pusantros draugovės,dabar pasidarė keturios draugovės ir du bureliai.Qia 
veikia PLSS ’Aušros* tuntas su 109 sesėmis ir broliais.Paskutinis jų didžiausias darbas 
”• Vokietijos Rajono stovyklos paruošimas.Taip,neturint pinigų,maisto ir transporto prie
monių. I Stovykįą nepavyko atgabenti draugovę iš liemmingeno ir skiltį iš Muencheno-, 
kaip buvo manyta,bet ?LSS tuntas ir keli skautai iš kitų vientovių stovyklavo "Tau,Tėvy
ne* stovykloje nuo VI.26 iki VII>7 d> Viso buvo 72 stovyklautojaiVViršininko pareigas 
ėjo Vok«rajono vadeiva s.A.Venclauskas,pavaduotojo ir brolių rdjono - s.O.Gešventas,se
sėms vadovavo v.siltn.Ald>GasnerienĖ,adjutantas — v.skiltn.Vyt.Kempka,maistinįhkas — 
Ąlgirdaa Černius,san.vad.H.Motgabienė,stovyklos kapelionai* katalikų - kun W.Šarka, ęvang. 
-mokyt.J.Jurkaitis.Stovykla praėjo labai sklandžiai*Išdirbta dienotvarkė,kurios griežtai 
prisilaikyta.Karstas dieneles kiek nuslopindavo Docnselio ežeras /18 krunu o Diepholzo/. 
Nepamiršta nei skautiškų patyrimo laipsnių)žygių bei naktinių zaidimų.Gražūs pašnekesiai 
sucementuodavo dienos . šūkius s Tarnauti Lietuvai) pamiršt save L, Mylėk savo artimą,kaip 
pats save, Skautes gyvulių draugas ir kt* Stovyklą gausiai lankė svečiai,kitataučiai.

Pasibaigus stovyklai,prasidėjo antroji /Tau,Tėvyne/ stoVykia,skirta neorganizuotam 
'lietuvių jaunimui britų zonoje.čia susirinko 96-lietuviukai ir Lietuvaitės.Vadovybė ta 
pati.Stovyklos šūkis - Lietuviais esame mes, gimę,lietuviais norime ir būt*.Ji tęsėsi iki 
liepos 20 dienos.Abiejų stovyklų didžiulis ramstis Tėvas Bernatonis.Daug padėjo Diep
holzo gimn.direktorius s.Ą.Giedraitis, kuopų vyrai ir kooperatyvai pinigais.Skautų vado
vai laimingi,'kad idėjas pavertė tikrove.

Neapsilęidžiame ip kitose srityse. *AušrosTunto krepšinio rinktinė,atstovaudama 
Diepholzo gimnaziją, sužaidė draugiškas rungtynes su Bonos U-to Rinktine,kurieje žaidė 
vienas virš 2 metrų aukščio amerikietis ir 2 popsai♦Baigėsi rezultatu 2^:2^ /l>:10/. 
Po rungtynių sporto referentas užtikrino,kad Bęnos Universitetas suinteresuotas ir to
liau palaikyti su gimnazija sportiškus ryšius ir pakvietė į trijų universitetų kropy 
šinio turnyrą, ~ t.

*Mūsų Vytis* pąsiękįa ir Ųįepholzą. Skaitome ir džiaugiamės. O.G.

MUSŲ SĄLSAS SKRODZU GELEŽINI UŽDANGĄ
Jau antri metai,kaip lietuviškas tiesos žodis veržiasi oro bangomis pro okupantų 

budriai saugomą geležinę uždangą į pavergtą Tėvynę,pas kankinamus brolius,seserįs,kelda
ma s viltį ir tikėjimą,kad ateis diena,kada sudrebės raudonųjų gaujos,kris vergijos pančiai 
ir Tauta kelsis rytojaus žygiams.Apsilankę ’Amerikos Balse* rasime ir musų mielą vytiętį 
Pilistorį skautininką P.L a b‘a n a u s k ą,kuris,tarpe kitų aktualijų,dažnai.nepamiršta 
pasiųsti anapus ir lietuvišką skautišką žodį,primeną likusiems Tėvynėje apie tremtinius 
skautus. Neperdaug senai jo iniciatyva buvo užrekorduotas ir perduotas įdomus pc.sįkal^ 

bėjimas skautų reikalais su vytiečiu Ant.ZelenkeviČium.Bujo praneš ta’, kad lietuvis skautas 
svetur nepalūžo,kvoja įr.artina Tėvynės laisvės dienas. . • Senj.V.Sy. -

32



J.A.V. Vasario 3 Z. ceri bos s’-autai atšventė savo s%uivos 42-ąj; ,imtad ienj .^ia u0 ,a 
dau'giau kui^ 1OCC vyrų ir otoru. nrad-Ljo rinkliavą, curios tikslas sulinkti 
2 liilinonu dolerių vien tt’ctai Now Yorko mieste.Kulminacinis pun.ctrs šyvo taaa^cai 
19.000^OOO-asis berniukas, įstojęs : Sąjungą, plausti milžinišką tortą akivaizdoje y 
Gad on Powell. , :{, ... ,
BKLGIJA. Viena Belgijos skautų sąjungų organizuoja Atovy'dą, ti.eslu^ >rumrti w.esimo 
Pentino* mūšį prie Kbrtrijb’o, 1502 m. Visoje Flandrijoje bus .verčiamos šio Įvykio ;
65 0 notų su’caktuv’s.' .... ‘ .. . ■> •
EGIPTAS. Iš čia pranešama apie mirtį sknutininko L..3.1aia .med _r.aled massanom Aas-ja,_ 
ūki n to Skautu Sąjungos vice->residerito.Laidotivvc.3e dalyvavo ^T_lxjos,2i an3..-.zij o.^, ai 
ki j os, Itali j os ir Baltųjų Rūmų skautai Egipte. p
SUOMIJA. Prieš pat Pasaulinę olimpiadą buvo suruošti Miško Ženklo kursai suomių ir sve- 
dų kalbomis.Tai gera proga skautams,iki šiol neturėjusiems progos jį įsigyti.
ITALIJA. Italijos Katalikų Skautų Sąjungos skautų vyčių šaka rugpiūčio 11-22 d.d.orga
nizuoja tautinę skautų vyčių stovykla,, /pirmąją/ Alpių kalnuose .Programoje s naujo škau- , 
tų centro projektai,skautų vyčių problemos, lipimai į kalnus,keturių dienų iškyla,ku- 
ž*ios tikslas užlipti į Tofano kalną - 5.225 metrai. Laukiama svečių - skautų vyčių iš 
kitų kraštų.
PIETŲ AFRIKA. Tur būt kiekvienas skautas yra girdėjęs skautybės Įkuiėjo B.P.istoriją 
ir žino Mafekingo miestelio rolę joje. Jau 50 metų praėjo nuo to įvykio,kai to mieste
lio berniukai,savo pagalba miestelį ginant, prisidėjo ir prie skautybės įkūrimo.Minint 
šį įvykį,Gileli’io Park’o stovyklos vadas John Thusman apdovanojo Mafekingo miesto 
tarybą ir burmistrą specialiai įrištomis knygomis "The Scout Movement" ir "Baden Po - J 
well". ’ n
ANGLIJA. Anglijos karalienė Elžbieta leido "Karaliaus skauto ženklą" pavadinti ^Kara- ‘! 
lienės skauto ženklu". Be to pranešam^.W ” . gavėjas kartu gaus karališką pa
žymėjimą su asmenišku karalienės lai —.

- Anglijos Skautų Sąjunga praneša,kad pagamintas Skautų įkūrėjo portreto reprodukcijos- 
Jos yra ypatingai geros, jų didumas 17 x 21 colių.Kaina - 10 šilingų.Užsisakyti galima 
šiuo adresui The Scout Shop, 25 Buckingham Palace Road,London,S.W.l,England.

- Anglijos berniukų ir mergaičių skautų sąjungų vadovybės dirba labai energingai ir 
vengia kištis vieni 1 kitų reikalus. Pavyzdžiui, pinigams surinkti broliai praveda kas 
metai "Bob-a-Job" savaitę, o sesės dirba pagal savo išdirbtą "finansų schemą". 
PILIFINAI. Šio krašto skaitai ypatingai pasižymėjo savo pagalba artimui gamtos katastro
fų metu. Čia skautai dažnai atlieka visus Raudonojo Kryžiaus darbus ir funkcijas. 
INDIJA. Arti 5000 skautų padėjo policijai tvarkyti beveik vieną milijoną indų piligri
mų,kurie vasario 25 dieną šventė saulės užtemimą Kuzuksheto mieste. Visuomenė ypatin
gai įvertino skautų žygį.
JAMBOREE žurnalo gegužės mėn.numeryje randame gražią nuotrauką.Joje matome Toronto - 
Kanados skautų veikėją Mr.Fred Finlay,sveikinantį DP skautus:lietuvį,latvį,estą ir Šep
kos lob aką. Lietuvos vardas ant tautinės juostelės išskiria mūsišką iš kitų skautukų 
įabai aiškiai ir ryškiai. t

- .
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SKAUTYBĘ VOKIETIJOJ 
Walter Kunkel

Skautas Paul Mueller vedė mane su didžiausiu entuziazmu parodyti savo palapinės•Ma
no širdis užsidegė nepaprastu pasididžiavimu,kai aš perskaičiau art palapinės sienos 
užrašą:^Padovanota Tunto 141, Kansas City,Missouri °.Tai buvo vokiečių tautinėje stovyk
loje Camporee,1950 metais.Aš nuolatos galiu rasti šitokių pavyzdžių,nes Amerikos skau
tai remia savo brolius anapus Atlanto.Vienas didžiausių mano Malonumų buvo įteikti pa
bėgę Ii ų-v ii kiukų draugovės nariams jų pirmąsias uniformas. Sunku aprašyti tą džiaugsmą 
ir broliškus jausmu s,kuriuos mačiau naujųjų brolių' skautų veiduose Berlyne,Muenchene, 
Alpėse prie Reino.

Vokiečių skautų vadams tikrai nebuvo lengva sutraukti į skautų eiles likučius karo 
ir Hitlerio demoralizuoto jaunimo.Ir dabar reikia drąsos skelbti skautiškąsias idėjas, 
priešingas komunistiškoms,kai rusiški tankai stovi vos už kelių mylių.Šiuo metu skautų 
skiltys,draugovės ir tuntai gyvuoja kiekviename didesniame mieste.v

Vokietijos skautų vienetai nėra numeruoti,bet turi savo vardus.Štai vienas jų s Si
dabrinės strėlės0- draugovė, Stuttgarte.Trumpa istorija1 Vieneto vadas^Peter Conradi pir
mąją sueigą pradėjo žodžiais iwSkautai,mums reikia buklo ir aš gavau iš miesto leidimą 
išvalyti’ir užimti vieną iš subombarduotų namų rūsių.Tad ir pradėkim nūo šio sunkaus 
darbo”... Vėliau man teko matyti jų gražų būklą,o kartu ir puikų skautų vienetą.Jų vado
vas vos keli metai kaip baigęs vadų kursus, 1950 metais atvedė savo skautus pėsčiom į 
Tautinę stovyklą Camporee apie 1^0 kilometrų pėsčiom.

Tų pačių metų rudenį jis buvo pakviestas kaipo svečias į Miško Ženklo kursus pfcie 
Londono.Jis buvo skautų vadu Pasaulinėje Jamboree Austrijoje 1951 metais, šioje stovyk
loje,kaip ir daugelis kitų vokiečių skautų, vadų,prisirinko daug naujų idėjų geresniam 
skautavimui. /Scouting, U.S.A.,April 1952/•

indi*.; : : a u tai

Gegužės mėnesį įvykusi stovykla prie New Delhi buvo sutraukusi 1.700 skautų.Pažymėti
na, kad kiekvieną rytą skautai žygiuodavo apie pusantros mylios prie naujai pravesto ke
lio ir sodindavo medžius.Šios stovyklos metu buvo pasodinta 1.^00 medžių.Tačiau šis ge
rasis darbelis neatėmė daug laiko,kuris ir buvo pakirtas pionerijai bei laipsniam įsi
gyti.Laisvalaikiais buvo dirbama prie palapinių papuošimo bei įvairių skautiškų įrengi
mų tobulinimo.Apie skautiškų įrengimų tvirtumą galima štai kas papasakoti* Vieną dieną 
į stovyklą apsilankė svečias dramblys... įsivaizduokite - stovyklos vartai,kad ir kiek 
pakilo nuo žemės,bet nesubyrėjo ir užrašas: °.Pasisekimas priklauso nuo Aš galiu,nepa
sisekimas nuo Aš negaliu* - liko sveikas. Gi valgyklos palapinės tvirtumą išbandė vieną 
naktį iš kaž kur čia atsiradęs bulius.Ir čia bambuko lazdos bei juos rašantieji pančiai 
atlaikė šį žiautų bandymą.

E-ažymėtina,kad šioje stovykloje stovyklavę skautai anksčiau priklausė dviems Sąjun
goms.Tik Indijai atgavus laisvę’sąjungos buvo suvienytos.Šioje Punjab valstybėje skautų 
sąjungai šiuo metu priklauso 70.000 skautų.Iš viso Indijoje yra 5^1*5^5 skautai ir skau
tės.

Ko gi Indijos berniukai ir mergaitės išmoksta skautaudarai ? Pirmiausia,patys sava
rankiškai dirbti.Paskui sveikatos bei higienos. Kaip čia skautai sugeba gražiai perduoti 
savo žiniais kitiems į kaimus. -o-

I-ji PASAULIN^ INDABA /skautų vadų stovykla/ susirenka į Gilwellio Parką iŠ 40 kraš
tų* Štai jų vardai: Adenas,Australia,Austrija,Armenia,Bahamas,Belgija,Britų Gvinėja,Ka
nada, Ceylonas,Kypras,Danij a,Suomi ja,Vokietij 3,Gibraltaras,Aukso Krantas,D.Britanij a, 
Graikija,Hong Kongas,Sij amas,Jamaika, Ifeni j a, Malajai, Mauritius, Naujoj i Gvinėja,Indija, 
Airija, Izraelis,Meksika, Olandija, N.Zelandij a, Nigerij a,Š.Rodezij a,Pakistanas,Filipinai, 
Singappuras,P.Afrika,S.Rodezij c,Sudanas,Švedija,Turimi j a,Uganda, Windward Salos. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^  
X Korp! VYTIS Čikagos skyriaus senjorą x

. Eduardą 1 •. u ~ L. ą x
-ir x

sesę Aldoną Baltramonaitytę, sukūrus Šeimos židinį,lietu- * 
viską ir skautišką šeimą, nuoširdžiai sveikina - Korp! VYTIS Čikagos skyrius. x 

ifxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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- VLIKo Pirmininkas Pre l.M. Krupavičius nuoširdžiu laišku padėkojo ASS Vadovybei už 
jam atsiųstus sveikinimus okad.stovyklos proga. Šia proga Pirmininkas pažymi,kad jis 
aukštai vertinąs skautų organizaciją.

- Kun.dr .sktn. J.VajJŠno^CjPLSS Vyr.Dvasios Vadovas,atvyko į JAV-bes.
-JRjlnkimajL į PLSS Tarybą eina sklandžiai.Dalyvių skaičius apie 170.Jau grįžta iš

siuntinėtos balsavimo kortelės.
- Jonas. BųdrjySjJjietuvos R.gen.konsulas JAV,gražiai pasveikino Pirmūną P.Jurgėlą.
- Lietuvių evangelikų s.uve£iavimas_ Toronte liepos 4-6 d.nutaręs pareiškti Liet.Skau

tų Valdybai protestą dėl lietuvių evangelikų kunigo,kaip dvasios vado,nenakvietimo į 
Lietuvos Skautų Valdybą./Nauj ienos/•

“_Sc_nj..£S2yĮ_.Simu tiLs_ išrinktas ASS Detroito skyriaus Pirmininku.
“_^Xr?Lsl£tn.Dr^fcsiūnaįtė liepos 4 d.perėmė Vyriausios Skautininkės pareigas.Tą pa

čią dieną dalyvavo ASS ir Čikagos tuntų stovyklose.
- Vyr•£ktnifilAMJLBarniškai.tė aktyviai dalyvavo ASDS sueigoje,darbuose ir gražiai pra

vedė akademikių kandidačių ir vyr.skaučių įžodžio ceremonijas.Vėliau lankėsi Hamiltone, 
Kanadajo,VII.20 buvo nuvykusi į Detroitą,kur matėsi su sktm.M.Avietpnaitc•

-_Sktn.JonajAienė—,skautininkių skyriaus vedėja,Seserijos reikalais lankėsi Detroite.
~_&ktn.A.Son_be.rg.ic.nė_-Blyna_itė_vadovau ja Cleveland© skaučių stovyklai,-60 skaučių!
~_Seser:į jos_Vadįjjos_s u darymas eina prie pabaigos ir jau patiektos Pirmi jai tvirtin- 

ti.Vyr.Skautininkei rašyti nauju adresu:D. Kėsiūnaitė,1445 E.95rd str.Cleveland,Ohio.
“_Senj_.E.Vi.Įkas.,Korp!Pirmininkas,nesenai aplankė Kanadą^ir ton esančius liet.skautus.
“_Sktn.H.Rekla_iti_enė. atvyko į Vokietiją ir apsigyveno Čikagoje.
-_Jui jį.V.Fi^loriSjjstudi juo jąs Anglijoje,šiuo motu lanko Vokietiją ir Prancūziją .Ke

liauja dviračiu.Mums rašo iš Paryžiaus.Pernai jis apvažiavo beveik visą V.Europą.
- Anglijos lietuviai skautai išleido ’’Budėkime” 4 Nr.Rcd.V.Fidleris.čia visą skau

tišką gyvenimą labai grožiai ir planingai judina sktn.Vaitkovčius.Jis suorganizavo ir 
lietuvių jaunimo stovyklą,kuri buvo PLB paremta.

- Vyr.s ktn.J.Augus tai tytė-Va ič iūnienė parašė naują yertingą. poezijos knygą “ŽVAIGŽ
DĖTOS NAKTYS”,126 pusi.,kuri buvo Čikagos skautininkių dailini išleista.

- Skautų_vxči,ų_suv-ažiavimo_da.rjboi_čikagoje 1952 mt.išleisti atskiru leidinėliu.
Jį galima gauti pas leidinio redaktorių Ps .Al^b.Augu_stina,itįx5727 So.Lowe,Chicago, Ill. 
Technišką spaudinimo darbą atliko ps .L.Knopfiailoris .Išleido ’’’Mūsų Vytis”.

-_Skaut3 Aidas.,gražiai iliustruotas, vis turiningas,gražiai lenko savo skaitytojus. 
Jeigu dar noužsisakei - atlik šią pareigą neatidėliedamas•

- Londone.,Anglijoje, įsisteigė mišri draugovė.Vadovauja V.Turuta,adj• J.Ulevičius•
~_*Mūsų Vy£io_”_sko_lin.ink^i_prašomi paskubėti atsiteisti uz prcnumeratą.Lauksimo!

Atlik skautišką pareigą - aktyviai_dalyyauk PLSS rįnkimu£S£ !
^ikągos. ^kautejįjg/iį pirmą kartą gražini viešumoje pasirodė per Dariaus Girėno minė

jimo iškilmes liepos 15 d.Jų darnios gretos Amerikos lietuviams padarė gerą įspūdį. 
Skautų8Litucnicos” tuntui vadovauja sktn.Rudys ,skaučių ”Aušros Vartų”-s.E.Strikiene. 
Malonu,kad abiejų tuntų veikla nuolat gyvėja.Skautų,-čių skaičius palengva nuga.

- Vyriausias. Skautininl<:as_ ėmėsi iniciatyvos suderinti L.S. Brolijos s-n tykiu s su 
Korporacija VYTIS; Seniau atsiradę nuomonių skirtumai baigiami aiškintis.

- Dai 1;• Kurauskas nupiase šio MV Nr. vinjetes teksto. viskas aciu.J
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Pasaulio Lietuviu Skautų Sąjungos vadų,vadovių ir akademikų skautų,-čių laikraštis 
2jr,7-8 ’ Čikaga 1952 m.rugpiutis - rugsėjis

REMISIJA : Redaktorius - Br. Kviklys, 4512 So.Lake Park Ave, Chicago lĄ,JI 1., U.S.A. 
Telefonas: KEnwood 0-5155. Meninės dalies vedėjas Albinas Karnavicius. Viršelio pie- 
šinys dail.P.Aujious. Redakcija rankraščius taiso savo nuoziūra.Autorių teises ser
buos.Straipsniai su autorių pavardėje ar inicialais nevisada reiškia skautiskosios 
vadovybės,redakcijos ar leid■jų nuomonę*

ADMINISTRACIJA • Leidžia Akademinis Skautų Sąjūdis. Administratorius - Aleksas Mara 
liūnas, 6J41 So.Campbell Ave, Chicago 29,Ill.,U.S.A. Telefonas: Republic 7-2674. 
Prenumeratos kaina: metams - į 2,50, pusmečiui - i 1,25. Užuojautos,sveikinimai ir pa
našūs smulkūs skelbimai po S 1. Atekiro numerio kaina 40 et. Rotatoriumi spausdina 
jūi.cs.Leonas Khopfmileris, 5841 So.Carpenter Ave, Chicc-o,įll. Kai kuriuos spaustuvės 
darbus atlieka IV.iorkūno spaustuvė, 745 U .55 str..Chicago'16,Ill.Telf.DAnuae 6-1556. 
Laikraščio atstovai kituose kraštuose: AUSTRALIJOJE - Vyt.Stasiskis, 2 Pleasant Ave, 
C-londore,Adelaide,S.A. D.BRITAlėlJA - K.Vaitkevičius, 21 Cobden street,Derby,England. 
ITALIJA - A1 Nekrašas,Via. Casal Monteferrato 20, Roma 28. KANADA. : Sigitas Krasauskas, 
84 Pine Crest” Rd., Toronto,Ont. ,Canada.- VKJECUELA - Antanas Raziliauskas, Calle 99,Ko 
99/60, Valencia,Edo.Carabobo, š.Amerika.

atsiųs T A P -A -M I N L T I

KNYGŲ LENTYNA. Vyriausiojo Lietuvos Iširi švininio Komiteto leidžiamas Lietuvių Bib
liografijos biuletenis ITr .5—4/46— 47/, kovo—balandžio man. ,ię>2. o pusi .Sudarė • A.Ruzan— 
covas ir B. Kviklys .Redaktorius Al.RuŽancovas.Adr'es os:602 Harvey street, Danville, Ill.

PELĖDA Juokdarybos Su suvienijimo Mėnesinis Organas II metai 1952 m.gegužes mėn. 
Nr.4. 28 pus 1. Iliustruotas .Rėdaguo j c. A.Vilainis—oidlauskas.Adresas• Nemunas ,5142 S. 
Halsted street,Chicago 8, Ill.Pren^kaina metams J 4,pusmečiui - 2,50.

LAIŠKAI LIETUVIAMS Vol.5,Ko 6, 1952 m.birželio men.Red .ir adm-jos adresas ;5>41 S. 
Paulina st.,Chicago 56,111. Metinė or—tos kaina - «• 1.Leidžia Tc\ai Jėzuitai,Redaguo
ja T.Juozas Vaišnys,S.J., mūsų žinomas skautininkas, JAI Rajono Dvasios Vadovas.Laik
raštis visada įdomus” savo straipsniais jaunuomenės auklėjimo klausimais.

EVANGELIJOS ŽODIS.Leidžia Amerikos Ev.Liuteronų Bažnyčių Taryba, 527 South LaSalle 
street,Chicago 4,111. Nr.5/9, II‘metai, 1952 m.,birželis.Gražiai iliustruotas,gausu 
rašinių evang.religiniais klausimais. 10 pusi. v

ATSPINDŽIAI Kr.8 1952.VI.25. Nepriklaus omas savaitraštis. Leidžia "Vytautas Meskaus 
kas,Redaguoja: Vytautas Meškauskas ir Jonas Pranas -alukaitis. 151- S.Komensky Ave,Chi 
cago 25, III .Prenumerata: nuo ITr.l iki motų galo 4*, nuo liepos 1 d.iki m.galo - 5.?» 
atskiras numeris 25 et.Gausiai iliustruotas. 16 pusi.

GIMTOJI ŠALIS Belgijos lietuvių dvisavaitrnštis 1952 metai,birželio mėn.l d.Nr. 
10 /110/.Redaguoj a J.J.Dėdinas, 97,rue de la Brab?n?onne,Louvain.

GAIRELE Neperiodinis PLSS "Aušros” Tunto laikrastįs 1952 m.gegužes men.Diepholz 
as Nr.2 Redaguoja K. Dikeaitis, Adresas: /2;/ DieoholZjLager am ilugplntz,Germany. 
Rašyta, rašom.riašinėele,sp .rotatoriumi. 20 pusi. Tni vienintelis lietuvių skautų,-čių 
laikraštis Vokietijoje, leidžiamas pačių tremtinių skautų, taigi musų visų turėtų oūti 
be atodairos remiamas.

ATEITIS Lietuvių katalikiškojo jaunimo žurnal~s 1952 m.,Nr.5-2ina nuo 1911 m. 
Vyr.Redaktoriųs Paulius Jurkus.Adresas: "Ateitis”, 630 Bushwick Ave,Brooklyn 21,N.Y.
U.S.A. Rrenum.kaina** metams 4 atsk.nr.40 et. Gausini iliustruotas.

GABIJA hr.1/2/ 1952 Literatųros.žurnalas.Redaguoja Stepas Zobarskas,Leidžia Lie
tuvių Spaudos Centras Amerikoje.Išeina keturius kartus matuose.Prenumerata metams 4 J, 
atskiro nr.kaina 1. Adresas* 555 Union Avenue, Brooklyn 11,N.Y.

! '
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