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P.L.S.S. VADŲ, VADOVIŲ IR AKADEMIKŲ SKAUTŲ-ČIŲ LAIKRAŠTIS
10-11(48-49)

ČIKAGA

SUKAKTYS

1952 M. SPALIS-LAPKRITIS

ĮPAREIGOJA

Dažnai Švenčiaus įvairias šventes, minime sukaktis.Štai dabar džiaugiamės mūsų
Lietuvos Skautų Sąjunga,sulaukusia trečdalio šimtmečio /j4 metų/ amžiaus.Nemažiau ma
loni kita - akademinės skautijos 28 metų sukaktis.Gia pat ketveriU metų sukaktis,kai
J.A.V.-bėse įsikūrė pirmasis lietuvių skautų tremtinių vienetas - nauja mūsų organi
zacijos era užjūriuose.
•
Džiaugiamės,kad mūsų or-ja išaugo iš vaiko amžiaus, daugelį kitų organizacijų
pralenkėme, kitas netgi išnykstančias matėme.Malonu,kad visuomenėje įgavome šiokį
tokį svorį, kad per savo eiles metų bėgyje perleidome dešimtis tūkstančių jaunuo
lių, kiekvienam šį tą duodami. Smagu,kad auklėjimo reikaluose kai ką padarėme,kad iš
savųjų tarpo susilaukėme šviesesnių asmenybių.
Ypatingai džiaugiamės dvidešimts aštuonerių metų akademikų skautų sukaktimi,kuri
mažiausia iš visų mūsų šakų nubirėjimo liga sirgo ir kur šūkis “sykį skautas - visad
skautasbuvo šiek tiek sėkmingiau praves tas .Šiandiena. Akademinė skautija,jungdama
tvirtais ryšiais visame pasaulyje kelis šimtus sesi1* ir brolių, savo tarpe turėdama
netoli 100 skautininkų,-ių /vien tik apie tuziną vyr.skautininkų/ yra gana pastovi
mūsų jaunųjų atrama. Iš jos eilių yra išėjęs ir pats pirmijos pirmininkas,daugelis
pirmijos bei tarybos narių,abudu dabartiniai vyriausieji skautininkai, aibė kitų dar
buotojų. Ji daug davė, daug žada, daug iš jos laukiama.
Sukaktis betgi švenčiame ne tam,kad savimi pasididžiuoti - kad savo praeitus ke
lius peržiūrėti,atgal pažvelgti. 0 tai padarę,pamatysime gera ir bloga. Ir ta pati
akademine skautija,turėdama tiek daug kūrybingų ir gyv1* jėgų,rodosi,netiek davė mū
sų skautijai ir visuomenei,kiek iš jos buvo galima laukti, pernelyg silpnokai spin
duliavo kitiems,perilgai gaišo nūs Lėtinėdama savo vidinę santvarką, kartais pati
kiek nutoldama, kita proga skautų vadovų prievarta nūstumiama nuo skautiškojo darbo
jaunimo tarpe.
Sukakčių dienas skirkime ne tiek pramogoms, kiek rimčiai ir skautiškosios są
žinės sąkkaitai 1 Ar padarėme tai, kas reikėjo ir kas buvo galina atlikti ? Ar bu
vome ištikimi skauto, skauto vyčio, senjoro, skautininko įžodžiui
Ar, pagaliau,da
bar, gyvendami svetur, visada esame ištikimi gimtajai žemei, savo Tėvynei, skautiš
kiesiems idealams ?
Apvaizda paskyrė mūsų Tėvynei ir mūsų organizacijai labai didelius ir sunkius
bandymus. Mes betgi giliai tikime, kad jie tik laikini,nesgi ir tironai nėra amžini.
Sukaktys ir garbingoji mūsų organizacijos praeitis, jos narių kraujas,mirtis,kančia
turi būti tie’ varikliai,kurie duotų mums jėgų atlikti savo pareigą ir tada, kai
pritrukstane noro kovoti dėl geresnio žmogaus,tauraus lietuvio,Šviesesnio skauto.
Aštuntasis skautų įstatas skautus,-es ir jų vadovus ragina nenusiminti ir sun
kiausiose aplinkybėse, taigi ii toje neviltyje,kuri dažnai apgaubia mus visus.Skau
tas todėl į ateitį žiūri šviesiai.Jis tiki ir į savo krašto atsikėlimą, kaip ir į
grįžimą Pažadeton žemėn. Ir todėl kantriai laukia garbingos dienos, kada galės su
kaktis švęsti tame krašte,kur gimė ir augo lietuviškoji skautija, kur pasibaigti tu
rės ir lietuvio tremtinio kelias.
f Lietuvos\
f nacionalinė \
I M. Mažvydo j
\ biblioteka /
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Sako,visas žmogaus sutvėrimas pasikeičia per septynerius metus: vienos kūno dalys
išsikeičia,kitos išsigena,kitos sunyksta - susidėvi,.kitos vėl atsistato,dar kitos nau
jai susikuria.PasikeiČie to sutvėrimo ir syvai - sultys,atseit,esuė.Lieka,sakysin,išo
rė - lauku jis pavydalas labai jau nepakitojęs,dar tebepažįstanas,bent ryškiai panašus į
tą,kuris buvo prieš septynerius metus.
Akademinis ūkautų Sąjūdis,kai prasidėjo kalbos apie pirmąjį laužą,jau 28 metai,tad
keturis kartus po septynerius metus, Jei žmonių,kad ir skautų susibūrimas,irgi prisi
laiko ’’žmogaus sutvėrimo” kitimo dėsnio, tai jau būtų nuo pat dugno iki viršaus visiš
kai keitęsis keturis kartus.Matematikai ar tik neimtų čia taikinti laipsnišką kitimą,pakanka,kur tau ne, ir keturių kartų.
Tad,ir atskiro žmogaus,ir žmonių susibūrimo gyvenimas yra kitinas,kaip ir bet kuris
gamtos reiškinys. Kitimas gali būti lavėjimas,gali būti nykimas - susidėvėjimas.
Atsargiai čia tėra taikintincs vieno žmogaus sutvėrimo kitimas.Žmogaus amžius trum
pas .Susibūrimai žmonių kiti ilgus amžius išsilaiko,kišdami - pasikartodami per ilgokus
metų tarpus. Nesenas ir pats skautų organizacijos pradas,kažkas ar ne mažiau pusės šim
to ęietų. A3S,tad labai nedaug tėra pavėlavęs gimti,tik apie 12 metų.
Jeigu jau ASS ir būtų turėjus keturis kortus visiškai atsinaujinti,o vis tik - tai
tegu ir atnaujinamos šaknys bet leidos vis gilyn ir gilyn. Nei klaiki karo ugnis,nei
karo ugnis,nei prisikišęs į akis ėmęs žiūrėti žiaurusis badas,nei pats plėšrusis ka
ras ASS šaknims labai nepakenkė,- visame pasaulyje,kur tik šiek tiek laisvoka,ASS sky
riai kilo - augo, - į mokslą besiveržiančioj i jounuomcnė ieško skautuose neperkamos užuc
vejos nuo gyvenimo geroko pakrikimo nlaisva.jamew pasaulyje. Nei svetur visai kitoniška
aplinka,nei įjepažįstamos - negirdėtos aplinkybės,nei kiti žmonės net nepalėtino - nesu
laikė ASS eigos. Matyt,skaisčioji jaunuomenė randa tos užuovėjos,daugiau dvasinės,nes
ASS lėšų neturi,tušti kišenė nemasina - nevilioja,yra,tur būt,koks švyturėlis,į kurį
linksta - slūgsta klystantieji - klaidžiajantieji,kelio nerandą,- šviti jiems čia vil
ties žiburėlis,šventoji ugnelė,gaivioji ateities saulutė.
Nesigaili kiti,neapsiriksite - ncapstinkate,patys savu noru atėję,pažadams neviliojani - nemasinami,tik prisižiūrėję - pažinę.
Kiti čia kurė.^r jūs patys kursite. Čia kūrensite ASS ugnelę.Jei ir pasitaikys kar
tais savosios ugnelės dūmų,kaip ir visur kad pasitaiko, - juk ir čia žmonės,bet tie
dūmai neaitrūs,nekartus.d ei kiek ir pagriauš neįpratusias akutes - reik ir prie dūme
lių pratintis.Pajautę kad ir savo ugnelės dūmų tvaiką,jūs patys tvarkysite Įmūrą,patys
kurstysite ugnelę,- nelaukite ,kad kiti imtų jūsų ugnelę kurstyti.Gora ASS ugnelė,šven
ta ASS ugnelė.nereik jos be reikalo žarstyti,ne reik į ją mesti nesvaraus kuro,netelkšti į teberusenamos ugnelės karštas pirkšnis vandens,- tuomet tik dūmai aitrūs.
Patys dvidešimts aštuonerius metus kūrėte ASS ugnelę,patys kurkite sau ir toliau
ASS ugnelę,patys ją kurstykite,laukia jūsų ugnelės šilumos - laukus^praveizi - jūsų
Tėvynė,jūsų skaisčiai degamos ugnelės pašvaistės Gimtasis jūsų brastas.
Ne-gesykite. Kurkite - kūrenkite.Lai šviečia,lai šildo tuo tarpu visur kur tik
jūsų yra,, - laukia jaunosios sesės,jaunieji broliai, - skuba priaugti,kad ASS frcltų
aukštyn, žertų platyn, kad butų ką parsivežti į tėvų taip mylėtą ir jūsų mylimą Gimtą
jį kraštą.
Rimtajai jaunuomenei jūsų rodomasis kelias nei usnių pridygęs,nei degių priaugęs.
NeuželėL per 28 metus,nieks nouželdino.Eina į jus jauninas pats tyras,kaip toliną ke
leivį gaivinančio šaltinėlio vanduo.Jauninas mato, dar daugiau jaučia - širdis nusako,
kad ASS kelias,eitasis - einamasis kelias, jų kelias. Jauninas tuo keliu sunkiais lai
kais veržėsi eiti, nesulaikė jo dumbluota ranka is salios, ėjo ir eis, tik bukit pasi
ruošę sutikti - priimti.
Kuogeriausios sėkmės tolimesnei kelionei.
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Fil.Jurgis Gimbutas, dr.inz.
Arenitektarautoji tūkstantmečiais puoselėta žmogaus kultūrinė apraiška,nėra vien
tik išorinis žmogaus gyvenamų sodybų drabužis.Generacijų ir genijų kuriama,jinai iš
reiškia menines idėjas,atspindi socialinį gyvenimą,parodo skirtingas tautines tradici
jas.Tad graži yra toji tautinė ambicija turėti savą architektūrą.Ne bet kokią,o gražią,
originalią,natūraliai susijusią su žmogaus charakteriu,jo gyvenimo būdu ir krašto gam
ta.Architektūros istorija rodo visą eilę tarptautinių architektūrinių stilių šalia ma
žiau paplitusių atskiri tautų ar jų grubių architektūros.Stiliai,kaip klasikinis,gotinis,renesansas,barokas, - išaugo aukštos kultūros miestuose,menininkų - architektų su
kurti. Tautiniai arba etnografiniai statybos stiliai susiformavo atskirose tautose ne
staiga trumpu laiku,to ar kito menininko sumanymu,bet iš lėto įgavo savitą veidą,kaip
kolektyvinis kūrinys.Tokiu būdu atsirado šveicarų ar Tirolio charakteringieji namai,
švedų,latvių,lietuvių tipiškosios sodybos.Jeigu civilizuotoji miestų architektūra
greičiau kinta Ir pasiduoda individualinės kūrybos idėjoms,tai tradicinė žemdirbių so
dyba buvo labai konservatyvi.^eikėjo šimtmečių,kad,pavlietuvio sodiečio gyvenamasis
namas iš paprasto klėties ar nurao plano išvirstų dabar tipišku dvigaliu namu.Tautiniai
architektūros stiliai buvo kuriami ne paskirų individų vienu prisėdimu,bet iš kartos į
kartą,grumiantis susigulėjusioms tradicijoms su naujais gyvenimo reikalavimais.Tad ir
laukiamas naujasis lietuviškas stilius neatsiras,lyg iškritęs,kaž koks nematytas,neregėtas.Jisai bus sukurtas ne svetur,o Lietuvoje,ir ne teoretiškai,o ant senėjų tradici
jų pagrindo.Tačiau jisai bus naujoviškas,kaip naujoviškas bus ir ateities gyvenimas su
kitokiomis medžiagomis ir kitokia technika,nei mūsų seneliai naudojo.
Pripažįstant paveldėtos kultūros ir tradicijų reikšmę architektūrinėje kūryboje,
reikia sąmoningai tyrinėti,ar lietuviai iš viso turi architektūrinių tradicijų ir ko
kios jos.įvairūs yra Lietuvos miestai,kaimai,sodybos,kur nekur seni dvarai ir pilys.
Lietuvos miestus ir dvarus formavo daugiausia svetimtaučiai architektai,arba svetur
prasilavinę lietuviai,svetimais pavyzdžiais pasekdami.Tuo tarpu mūsų kaimo sėdybos buvo
kuriamos lėtos evoliucijos keliu bemokslių sodiečių menininkų ir meistrų nuojautos ir
tradicijos keliu,be tiesioginės mokslo ir miestiškosios civilizacijos įtakos.Tad ten
ir ieškotina lietuviškųjų tradicijų.Nenorėdamas mažinti Lietuvos miestų architektūrinių
paminklų reikšmės mūsų būsimajai architektūrai,šiuo kartu apsiribosiu tik lietuviškąja
tradicine kaimo arba kitaip vadinama liaudies architektūra.
Kaip lietuvių,taip ir kitų tautų tautinė architektūra išbujojo ne miestuose,o kon
servatyviame kaime,žemdirbių ir amatininkų rankose.Praėjusiojo šimtmečio pabaigoje iš
augo speciali tautotyros arba etnografijos mokslo šaka,vadinamoji n a m o t y r a,ku
rios uždavinys yra tirti,aprašinėti,lyginti senąją liaudies statybą.Pastebėta ne tik
originalumo įvairių tautų sodybose, bot ir reikšmingų bendrų savybių.Pvz., lietuvių ir
latvių,o iš dalies šiaurinių slavų ir skandinavų gyvenamieji namai,klėtys,sodybų išpla
navimas turi daug
bendra savo tarpe,tačiau žyniai skiriasi nuo vakarinių germanų
ir Pietų Europos tautų.^vairios tautinės architektūros Europoje išliko mažai tepaveiktos civilizacijos bangų iki pat 20-ojo amžiaus pradžios.Visiems žinomi charakteringi
šveicarų, Tirolio, Švarcvaldo,z.enutinių Saksų,o taip pat ir rusų kainai ir bažnytkaimiai.
Miestai greičiau pasiduodami noderniajai technikai ir tarptautiniams architektūros sti
liams, tik senamiesčių kvartaluose ilgiau išlaikė etnografiškai būdingų architektūrinių
paminklų,kurių šaknys glūdi taip pat kairio statyboje.Pvz.,Prancūzijos,Šveicarijos,Pie
tų Vokietijos miesteliuose.
Ligi šiol nei Lietuvos istorija,nei proistorė neatkūrė giliosios senovės lietuvių
statybos vaizdo.Tačiau išlikę 19~ojo amžiaus ir išimtinais atvejais i8-ojo amžiaus tro
besiai įr^sodybos parodo daug senesnę statyscną,gal būt,siekiančią ne tik šimtmečius,

/ Paskaita,skaityta III-iosios akad,skaudų stovyklos metu.
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bet ir tūkstantį praeitin•Lietuviškojo kaino kultūra iki pat 19"ojo amžiaus pabaigos
buvo labai konservatyvi,beveik nepaliesta svetimų įtakų ar technikos pažangos.Tokiu
būdu Lietuvoje iš dalies iki mūsų laikų išsilaikė "medžio amžius".Prof.H.Naumann 1921
metais jenoje taip rašė apie aukštaičių sodžius "Jei kaino sąlygos iš viso gerai išsaugo priūityviuosius liaudies kultūros bruožus,tai čia,Ebropos rytuose /rašyta apie Ry
tų Lietuvą/ tiesiogiai išliko suakmenėjusi priešistorinė bendruomenės kultūra11 .Toji kul
tūra atsispindi ir sodiečio trobesių paskirtyje, jų išdėstyme,naudoj in o papročiuose,
statybos technikoje,simbolinėje ornamentikoje.Mums,busimosios modernios Lietuvos kūrė
jams,maža paguoda,kad Lietuva perilgai buvo atsilikusi kultūrinėje ir materialinėje pa
žangoje, tačiau architektūriniu tradicijų tyrinėtojui Lietuva, tuo būdu yra išsaugojusi
laba i' vertingų lobių,kurie kitose šalyse jau anksčiau išnyko.Manosios Lietuvos pavyzdys
patvirtina žinomą dėsnį,kad kaino liaudies statyba ilgiau išlaiko savo originalųjį tau
tinį pobūdį už išnykstančią kalbą tose srityse,kur kaimyninė ekspansyvesnė tauta nustel
bia autochtonų kultūrą.Pietų - vakarų Rytprūsiuose,į pietus nuo Karaliaučiaus,lietuvių
kalba seniau išnyko,o lietuviškoji kaino statyba dar buvo gyva 19“ejar.ie a.,kas vokiečių
mokslininkų buvo pastebėta ir literatūroje iliustruota.Prieš 5^ metų jie nesivaržė to
ploto kaino statybą vadinti tikruoju vardu "Litauischc'r Typus*.
Mūsų prie';aidą,kad iki šiol išlikusioj! senoji lietuvių kaino architektūra yra tik
rai originali ir siekianti gilią senovę,patvirtina palyginimai su lietuviams ginihihgų
ar panašiose sąlygose gyvenančių tautų senąja liaudies architektūra.Juo senesni kultū
ros pažymiai,juo daugiau artimų paralelių randame ištisose tautų grupėse.Tokiu būdu
etnografinėje lietuvių architektūroje randame bendrų arba analogiškų bruožų su ŠiaurėsRytų ar iš dalies Vidurio Europos senąja,dabar daugiausia išnykusią liaudies statyba.
Dėl to lietuvių liaudies statyba domisi ir svetimtaučiai mokslininkai,palyginamuoju ne
to du tirdami savąją praeitį.Panašiai,kaip domisi ir lietuvių kalba dėl jos senų formų.
Dėl pastebėtų atitikmenų svetur lietuviškoji liaudies architektūra nė kiek nenustoja sa
vo reikšmės mums,kaip mūsų tautinės kultūros paminklas ir pagrindas naujajam tautiniam
stiliui.Kas lietuvių buvo sava iš gilios senovės,kas jų amžiais kurta ir išsaugota,tas
ir yra lietuviška.
Bandydami arčiau įžvelgti tradicinę lietuvių architektūrą,pirma aptarsime kaino ir
sodybos planą,o po to atskirus trobesius.
Lietuvio sodybai
būdingas laisvos,ncšabloniškas trobesių išdėstymas.Kiek
vienam ūkiškam tikslui statomas didesnis ar mažesnis atskiras trobesys.Ypatingai žemai
čių kainų sodybos yra erdviai pasisklcidusios abipus kelio,atokiau viena nuo kitos.Aukš
taičių kainai yra tnisyklingesni,maždaug išsirikiavę palei "ūlyčią”,pagal valakinę že
mės reformą.Syvelkiočių vienkiemiai yra dar naujesnės kilmės.čia nekalbame apie Nepr.
Lietuvos žemės reformos sukurtus naujakurių kiemus.Pabrėžtina,kad visoje Lietuvoje gy
venamasis namas statomas visai atskirai nuo tvarto.Vakarų ir ^ietų Europoje žmonės ir
gyvuliai telpa po vienu stogu,žinoma,atskirtose patalpose.Šitą savybę pastebėjo ir pa
rašė prieš 120 metų vokietis Haxthcusen’as Mažojoje Lietuvoje,gerokai į pietus nuo Ka
raliaučiaus .Jisai vadina lietuviškomis sodybomis tąsias,kur tvartas nejungiamas su tro
bom ir "prūsiškomis",atseit vokiškomis,kitokias.Deja,pačių lietuvių nebuvo tinkamai iš
tyrinėta "Litauischer Bautypus" sąvoka.Dabar,kai originalieji šaltiniai sunykę ar ne
prieinami, tu rime pasitenkinti svetimtaučių fragmentinėmis pastabomis perijodikoje ar
knygose.
Sodybos arba kiemo ribose lietuvis nesuspaudžia savo trobesių ankštai vieną prie ki
to,bet paskleidžia netaisyklingai,tačiau logiškai,kad iš namų būtų matomi ūkiškieji
trobesiai ir patogiai pasiekiami. Pastaruoju laiku tipiškieji sodybos trobesiai buvo
troba arba pirkia,klėtis arba svirnas,daržinė, klojimas /sehiau su jau ja/,malkinė,pir
tis .Seniau,16-17 amžiuje,dar būdavo atskirai kepykla,raugykla,skalbykla /Maž.Lietuvoj e/.
/Pabaiga kitame Nr./
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XX
Mūsų mieluosius
X
Kand. S v i č i u 1 y t ę, Nijolę
X
ir
X
X
X
Senjorą G r i, n i ų, Liūtą,
X
X
X
sukūrusius akademišką bei skautišką šeimą, sveikina nr giedraus
A.8.D.S."Gražinos" Dr-vė Čikagoje.
X
X
gyvenimo linki
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Dvasios vadovas s. Kun. J. Vaišnora^

1 ėvas
djoje,

Bernatonis skautiškoje
Nuotr. Dikšaičio.

draugystėje

Kolupaiia mini 60 m. sukakti

Vokie-

Vyr, skautininke sesių clevelandiečių stovykloje
Nuotr. Bacevičiaus

Kepame duoną. Vokie tijos liet, skautų stovykloje,
Nuotr. k. Dikšaičio

Ą -oje aKaaemtneje stovykloje.
u°tr. senį. Juodikio.
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Šį žilagalvį Skautininką,be abejonės,pažįstame visi,tie
skautaVQ.Visuose didesniuose skautiškuose parengimuose,stovyklose,šuva šlavimuose ją
sutinkame. Be to, jis ir garsiųjų kelionių baidarėmis Nemunu-organizatorius,! LSS
bos narys,Rajono vadas,skautiškosios spaudos bendradarbis,Korpl Vytis.Garsės narys, tusų
tarpe vis skautiškoje uniformoje,trumpomis kelinėmis.Tikrai skautiškai nevartojus svai
galų, rūkalų, - didelis vyras ne tik savo ūgiu,skauti š ką j° patirtini,bet ypatingai moks
lieka erudicija,nuosavų rastų tonais /parašė ir išspausdino daugeliu koluų apie porą
šimtų knygų bei brošiūrų - nieko sau bibliotekėlė jo vieno
Mintaujoje,1915
Steponas Kolupaila gimė.1892m.rugsėjo 14 d. 1911 mobaig
,ies
Maslova ir
m•baigė;Matavimo institutą Maskvoje,studijavo Komės
nrndėjo profesoriauti Dotnuvos
ten dirbo geodezinius ir hidrometrinius darbus.1921
ZOU.Akademijoje,1922-1942 m.Kauno A est .Tech .mokykloje", 1922-1944 n.profesoriavo Vytauto Didžioio Urte Kaune, įsteigė. ir ik 1951 1:1.vadovavo Lietuvos Hidrometriniam Biurui.’
Universitete Muenchene*,Aukš.Technikos kursuose ^mptene,MairoTreatyjs dėstė UNRRA’os Universitete
riio vardo gimnrzijoje.1948 pakviestos į notre Dome U-tą J.A.v-bėse,kur proxesoriruja
ir dabar. Lygiagrečiai lankėsi dauge je mokslinių konferencijų,kur atstovavo Lietuvą
£r nerotomis progomis darė ten noksi kus pranešimus.
musų Garbingas
Labai gražiai Prof.Kolupailos d 'bus ir kelius vra
Skautininkas,AS3 v aIdy t
vandenims — ir pačius vandenis ir jų vardus sekei, —
- u Daur
i,matavai,skaičiavai-Visi Lietuvos ežerai,visos upės,
upeliai,Upokšniai,upeliukai susiaurėjo, - pamažėjo, - ji® visi pctilpo^popieriaus la- .
nuošė,Kiek jie sudėtingi - neaiškūs atrodo tikrumoje,kaip Lietuvos gražiosios gamtos
liudytojei,tiek jie itin paprasti,kiaurai skaidrūs - permatomi,pažvelgus į profesoriaus
rausius raštus.Ne bet kuriose rrnkose plunksna turi tokios galios.
Nors pats ' rof.Kolupaila ir sako 1 "Esu skautas,todėl netinka girtis ,bet mes ne
galime nutylėti jo didžiulių darbų,kuriuos jis atliko dirbdamas "Lietuviškojo Enciklooedijoje”,redaguodamas "Techniką”,rašydamas "Kosmos!e”,"Naujojojo Romuvoje , židinyje ,
^Skautų Aide","Sknutybčjo","Gimtajame Krašto ”, "Soter", ir kitoje musų ir užsienio spau
doje.Vien tik fotografuodamas mūsų gimtąją žemę /ypač jos vandenis/ pagamino 12.000
gražiausių foto vaizdų,iš kurių per 700 spalvotų turi čia,tretyje,kaip vienintelę pa
saulyje taip retą ir mums labai brangią kolokciją.Jo mokslišką
vedėju,o ve
tuvos inžinierių,kuriuos -rof.Kolupaila išleido
linu ir Fakulteto ^ekanu.Nenuostabu tad kad jį,
gų 60 metų
-s. Ir
sveikinimų is įvairių pasaulio Kraštų, o A3S
sukaktuvini jo stelą puosc
aliai nuvykę š.m.rugsėjo 14 d.sveikino jį
South 3ende,kur jis surado lai.rn.nQ pneglc ūdą. PL33 Tarybos Pirmi jo,gražiai išreikšdan
visų brolių - sesių mintis,apdovanojo rrof ešerių Padėkos ženklu. Ir mes visi,be abejo,
esame jam dėkingi.Drauge su tuo pačiu rrofc xg. Končium gili
- ‘^Suvaryk visus Lietuvos vandenis į popieriaus kalnus J popieriaus juras-mares.Lai
i
moksta pirma,paskui jau
•norį knisasi po tuos kalnus,lai kasa čia Tėvynei
tegu taiko nc-išsemiamas ir stovinčių,ir judančių
ių Lietuvos vondenų jėgą krašto
tos medžiagos,kurią turi.-r dar daugiau iškalk į
gerovei ugdyti.
v v
v ,
- Kai grįši į savo Aukštąją Fredą,visą laimingaiissisakojusią savo seimą vežinas
tuomet vandenis suglausk krūvon ir įkinkyk tą savotiškai gyvą jogą tikrai gyvų jogų
ateities naudai”. Tiemtinini lietuviai skautai,—ės nėra nustoja vilties plaukioti
po gi rituos i us mūsų Žemes vandenis, Prof .Kolupailos vadovaujami.
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LIETUVYBĖS MURM
Vilniaus Skautė

šiandien35/ mes esame pasidarę klajūnu tauta•vieni,palikę savo gimtinę,traukiame į
tolimuosius rytus,šaltąjį Sibirą ar kurį kitą, tremties kraštą,kur lemta vilkti sunku
nedalios jungą,be šviesesnio rytojaus,be vilties.Tai pražuvėliu kelionė į prapultį,iš
kurios retai kas tegalės grįžti į tėvu žemę*Kiti,norėdami išvengti pragaištingo komunis
tinio siaubo,pasiryžom© keliauti svetur,palikę savo namus,kur tikimės išlikti laisvi žmo
nės ir vėliau išvysti brėkštantį laisvės rytoju savo tėvynėje. Tačiau visi,kad ir įvai
riomis kryptimis keliaudami,dar nesijaučiame atitrukę nuo savo gimtinės s mums vis dar
atrodo,kad esame vienos,nors ir išblaškytos,didelės šeimos vaikai.Mus jungia įvairus
prisiminimai,daugybė bendru pergyvenimų,savo krašto vaizdai,papročiai,bet daugiausia
vidiniai dvasiniai ryšiai: vieni kitus geriau užjaučiame,greičiau suprantame,atveriame
širdį,išsakome sielvartus.. Kiti,kad ir anksčiau iš Lietuvos išvykę mūsiškiai,šias mūsų
aimanas dažnai supranta,ištiesia pagalbos ranką,taria raminantį žodį*
Kodėl taip darosi? Kodėl šių tarpusavio ryšių neįstengia sutraukyti nei laiko ilgu
mas,nei didžiausias nuotolis,nei įvairios kultūros ? Matyti,mumyse glūdi,kas yra visiems
bendra,artima,sava.Visų pirma jaučiamės lietuviai,Lietuvos vaikai,kuriuos jungia savas
kraštas,bendri keliai,bendras vargas,džiaugsmas ir aimanos.Dainuodami savo gražias dai
nas , klausydami pasakų,mūsų senelių pasakojimų,mindami lietuviškąsias mįsles arba prisi
mindami pakelės Rūpintojėlį,mes pakylame iš siauro kasdieninio ratelio ir mintimis pasi
juntame vienos bendruomenės nariai.Šis tarpusavės priklausomybės jausmas dar sustiprė
ja,kai mes vieni į kitus prabylame lietuvišku žodžiu,lietuviškai išreiškiame savo min
tis ,atveriame lietuvišką širdį.Tada tikrai esame suradę bendrą kalbą.
Tačiau ir lietuviškoji kalba,kaip rodo nepriklausomybės laikei,geriausia gali kles
tėti tik tada,kai ji netik nuolat tarpusavy vartojama,bet be atvangos jos vartotojų ir
palaikoma,puosflejama.Kalba yra lyg gyvas organizmas *nuiLat ją lavinsi,vartosi - ji kles
tės,nepalaikysi,nevertinsi, vengsi ją vartoti,darkysi svetimybėmis - menkės,nyks.Bet nenkėdama kalba dažnai palieka ir neigiamų pėdsakų pačiuose vartoto juose *• nebevertindami
kalbos,ima nebevertinti ir to,ks tąja kalba išreiškiama,pasakoma.Jiems pasidaro sveti
ma tautos dvasia ir kultūra,nebesupranta tų dvasinių gijų,kuriomis tauta yra susijungu
si su savo praeitini ir visa jos kūryba.Šitokie atskaluonys išsijungia iš kūrybinio tau
tos proceso ir tuo būdu išsižada daugelio amžiais kurtų tautos vertybių, kurios sudaro
neatsiejamą organinę jų individualybės dalį.Kitais žodžiais tariant - tokie tautos
atskilėliai netenka daugelio vertingų pradmenų,kurie sudaro ir formuoja jų tikrąjį
naštt, jų asmenybę. Taigi,norėdami išlikti tautiškai gyvi, turime visų pirma nepamiršti
savo gimtosios kolbos, mūsų didžiausio tautybės šaltinio ir tautinės dvasios reiškėjos.
* Tik puoselėdami, ugdydami savo kalbą,būsime nuolat susiję su savo tauta ir tuo pačiu
su amžinu tautinės gyvybės šaltiniu,iš kurio visa mūsų stiprybė,kultūra, kūryba.

X/Lygiai prieš
metus, 1918 m., iš Rusijos sugrįžę lietuviai moksleiviai tremti
niai buvo pirmieji skautybės idėjos nešėjai mūsų tautai. Petro Jurgelevičiaus - Jurge
lės ir kitų rūpesčiu lapkričio mėnesį buvo įsteigto pirmoji skautų,- čių skiltis.Pir
mojoje s kilty j e, kuriai priklausė keli j aunuoiiai, buvo ir dvi mergaitės s Marija Krigerytė /dabar Skardžiuvienė/ ir Sofija Jadvyga Senevičiūtė /dabar Petrulienė/. Neilgai
po to skaučių skaičius padidėjo ir iš jų buvo sudaryta pirmoji skaučių skiltis bįe-tuvoje.Pirmoji skiltininkė - šio rašinėlio autorė.Jos išugdytos skautės buvo pirmosios
skiltininkės įkurtai pirmajai skaučių Birutės draugovei,kuriai vodovavo E.Paleviciūtė.
Mums labai malonu,kad pirmoji Vilniaus skautė tebėra skaučių vadovių tarpe ir gar
bingos sukakties proga pradžiugino šiuo rašinėliu.
*Mūsų Vytisn
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Dažnai mes galvojame,kad organizuoti jaunimą išeivijoje reikia tik dėl to,kad jis
nenutaustų.Organizacija,burdama draugėn jaunuosius lietuvius,duodama progų jiems ben
drauti, dabartinėse sąlygose esąs svarbiausias lietuvybės išlaikymo būdas.Ir dėl to,gal
būt,kiekvienoj e jaunimo organizacijoje dabar mes stengiamės nepaprastai iškelti ir pa
brėžti tautinį momentą,lyg ir užmiršdami auklėjimo vispusiškumą ir galvodami,kad tuo
būdu tikrai išauginsime lietuvius patiiotus, kad ir svetimose, žemėse.
Tik patriotiniam auklėjimui visą savo dėmesį skirdami,.galime nukrypti ne tiktai į
vienpusiškumą,bet kartais galime tapti ir paviršutiniški,tik giedodami “Tėvynės ilgesį*
bet to ilgesio jau neišgyvendami.Gilus jausmas nemėgsta paviršutinio pasikartojimo,jis
tampa tada nebetikras,, nebeišgyventas, dėl to jis nieko ir įtikinti nebegali ir niekam
įspūdžio nedaro.
(
.
Tautinis auklėjimas išeivijoje nėra pm.giai išsprendžiama problema ir todėl jis ne
gali būti išskirtas iš auklėjimo vis pusiškumo,lygiai kaip negalima išauginti lietuvio,
neišauginant žmogaus.Ir savo tautos meilė išbujoja tiktai subrendusioje asmenybėje,toje
sieloje,kuriai negali būti svetimi nei kiti gilūs jausmai.Tat ir skautybės šviesoje
lengvai galima nukrypti nuo dalyko esmės,pabrėžiant tiktai tautinį auklėjimą.
Šių dienų naujasis pasaulis lyg ir ieško auklėjime naujų kelių.Pav.,jam yra sveti
mas auklėjimo askezės principas,vaikas ir jaunes žmogus naujame pasaulyje yra lyg tas
centras,apie kurį viskas sukrsi.Jam norima suteikti aibes malonumų ir dėl to dažnai jis
tierosi perdaug reikalaująs.Eilę veiksmų jis vykdo tik dėl to,kad tai jam malonu ir ne
vykdo viso to,kad tai nemalonu.Tačiau naujasis pasaulis ir. pats jaučia per toli nuėjęs,
ir jau supranta,kad individualusis laisvės principas toli gražu dar netinka nei vaikui,
nei jaunuoliui.Ta prasme vadinamoji modernioji pedagogika'tik ieško dar tų teisingiau
sių naujų kelių,to aritmetinio vidurkio tarp senosios ir naujosios auklėjimo mokyklos.
Išeivi^ vaikams ir jaunuoliams glūdi didelis pavojus pasiduoti minėtam auklėjimo pavir
šutiniškumui.
.
.
Dabartiniu metu mes stipriai individualizuojame skautiškąją organizaciją,ypatingai
pabrėždami tautinį momentą,bet klystame ir užmirštame,kad škautybė turi būti stipri at
rama prieš minėtą paviršutiniškumo bangą.Užmirštame,kad ypatingai dabar škautybė turė
tų auginti žmogų,kuris giliau galvoja ir giliau jaučia,supranta pareigos didumą ir dėl
pareigos gali atsisakyti malonumo /mūsų pabr.Red./,kuriam nebūtų svetimas joks pasi
aukojimo jausmas ir kuris sugebėtų ieškoti gilesnės gyvenimo prasmės.Tik tokį jaunuolį
bus įmanoma išeivijoje išauginti tautiniai susipratusį ir bus lengva įtikinti,kad pato
giai gyvenant it tapus galingo krašto piliečiu, gyvenime yra kažkas,kas priverčia rū
pintis ir sielotis nematytu bei neregėtu,suvargusiu savo kraštu.
Tat ir visa labai graži skautų or-jos formalinė pusė: uniforma,stovyklavimas ,lau
žai, sueigos,visos labai žavios bei patrauklios išorinės priemonės tėra tik tiltas di
džiajam skautybės tyriniui.Tai privalo žinoti ne tik subrendę jaunuoliai, bet ir bręstnntieji.Visiems svarbu žinoti,kad Tėvynės ilgesio mazgelis yfca tikrai Tėvynės ilgesio
mazgelis,ko.d jis nevertas skauto vardo,jeigu kasdien nepadarys gero darbelio,kad jis
negali būti skautu,jeigu neišpildys skautų įstatau ir peįsigys skautiškų papročių.Ly
giai ir vadovams yra pavojus visada džiaugtis tavrkingai uniformuotu ir gausiai bežy
giuojančiu skautišku jaunimu,yra pavojus netgi stebėtis tik tiksliu skautiškų sueigų
lankymu,dėl formos užmiršti jaunuolio sielą,sekti jo mintis,ką jaučia,galvoja.Ar vado
vas yra pajėgus nugalėti baisią paviršutiniškumo ligą,kuri gręsia mūsų išeivijos jaunį—
mui naujame pasaulyje ne dėlto,kad tas pats naujasis pasaulis būtų tiktai paviršuti
niškas, bet kad jaunimas tėra pajėgus tik šitą paviršutiniškumą stebėti. Ir norėtųs
tam mūs4 jaunimui pasakyti ; “Amerika ne tokia,Australija,Kanada ir kiti naujieji
kraštai ne tokie,kuriuosna jūs atvykot ir kuriuose tik menkystę matot ir ja žavitės.
Už tat mes norime jus išlaikyti mūsų tradicijose bet papročiuose,m^sų galvojime,kadan
gi jis mums visiems yra ir savas,ir suprantamas*•
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* Rašo Brolis V.AcMantautas,
Nest, Baden College.iNest Baden Springs,
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Indiana

Šis,dar iki šiol negirdėtas Įvykis,atsirado 19^9 metų žiemą Vokietij oje,Jėzuitų
Aukšt.Filosofijos Mokykloje Pullache prie Mflnchehe.Pradžioje nors jone tiktai surinkti vi
sus tuos,kurie yra buvę skautai ir,prie kavos puoduko,šnektelti apie prabėgusias dienns.Bct netrukus pasirodė,jog beveik visi iš tų,kuriuos pavyko suneczioti,tebepalaiko
tamprius ryšius su savo buvusiais vienetais ir užbaigę studijas ruošiasi vėl aktyviai
įsijungti Į skautiškąjį darbą.-Tad atsirado reikalas' tas musų aibatėles bei kavutes pa
versti tikromis skautiškomis sueigomis su iš anksto' rūpestingai paruošta programa^bei
vienokiu ar kitokiu mūsų būrelio apipavidalinimu.ly>0/pi u .žiemos semestrui prasidėjus,
jau turėjome gerai veikiančią draugovę akad .skyriaus teisėmis.Jos centras ir sirdis buvc
anglų skafctas°vytis /roveris/ Fr.McGrath,S„Jvienas iš tauriausių ir kilniausių skautų,
kuriuos man teko sutikti skautiškame kelyje.Sekančio semestro gale jis,drauge su 15 kitų
•jaunų jėzuitų,žuvo auto katastrofoje ir dabar ilsisi ramiose Pullacho kolegij.os kapinėse.Nors jo ir netekome, jo pavyzdys ir dvasia liko mumyse.Jį lair-^me ir toliau mūsų
draugininku* jo vietos niekas daugiau nebeuzėmė. Turėjome tii-. draugoves ad jutantą, arba,
akademiškais.terminais kalbant, skyriaus vicepirmininką.
Draugovės nariai buvo skautai vyčiai arba skautininkai.^avo tarpe turėjome eilę drau
gininkų,tuntininka,rajono vadeivą,aktyvių skautiskosios spoudos dorouotojų ir ^itų skau—
tybčs veikė jų.Laiko bėgyje mudu vienete buvo rtstovaujami šio mrastai•vokietija,Šveica
rija, Austrija,Anglija,Pronzūzija,Lietuva,Latvij a,vengrij a,BeIgi^a ir Liuksemburgąs.Turejone taip pat svočių iš Italijos,Olandijos,Indijos,Brazilijos,Australijos , Xkanados, JAV,
Kinijos ir Japonijos,kurie suteikė iums įdomių informacijų apie skautų veikimą Bvotur.□uei^os vykdavo kas dvi savaitės.Jų pagrindinis tikslas - pagilinti skautiškąją ide
ologiją ir susipažinti su sknutavimo metodais bei technika įvairiose pasaulio salyse,
tarpusavy pasikeičiant skautiškomis žiniomis bei patyrinu.Turėjau ir aš pragos supažin
dinti kitus su PLSS veikla ir jos organizacine schema.Ypač didelio susidemėjimo susi larn'kė pranešimai apie Akademinį Bknutų Sąjūdi. Buvo konstatuota,kad šioje srityje
lietuviai ttnunešėn pirmąją vietą ir taip pat visi vienbalsiai nutarė energingai judinti
skautų akademikų'organizavimo klausimą savo organizacijose.^
Keli iš mūsų draugovės dalyvavo Jamboree Austrijoj-. Grįžo apsikrovę.skautiškąja
spauda bei nuotraukomis.Jų pranešimas buvo labai įdomus. Labai intensyviai buvo išdis
kutuotas dvasios vadovų klausimas.Pasikvietus į pagelbą^žymių jaunimo dvasios vrdų,pe
dagogų,mokslininkų ir kt.sknutybčs simpetikų,priėjome išvados,kad idealus bendradarbia
vimas tarp dvasios vadovo ir skautų,išskyrus mažos išimtis,galima s tik tuomet,kai dv.
vadovas yra patsai išaugęs iš skautų eilių./Kiek žinau,tos nuomonės laikosi ir J.k.Lar—
dinolas Frings,didelis Vokietijos skautų bičiulis/.
Paskutinį kartą mūsų draugovę mažinu 1951 motų žiemą, išvykdamas į J .A .Valstybes.
Paspaude vieni kitiems kairę,pažadi jone visuomet palaikyti broliškus rysius ir,kur bo —
būtumėm,dirbti mūsų mylimos Skautybčs labui.
Kiek teko girdėti, Pullacho Jėzuitų skautų draugovė puikiai gyvuoja tolįau,įgyven
dindama aną posakį,kuris,tikiu,gilini įrašytas kiekvieno mūsų širdyje:
SYKĮ 3KAUT-AJ — VISADA SKAUTAS ’.

Minėtą skautybės turinį ir nūdienėse sąlygose tegali iškelti ir įbrėžti vadovei,
-ės. Jų rankose yra tie kelini,kurių reikia ieškoti ir prieiti prie dabarties jaunuo
lio. Jie, tikriausia, kitokį kaip buvo Lietuvoje prieš daugelį metų, ir dabarties va
dovui teles juos atrasti. Gal būt nuo to priklausys ateities skautas, žmogus ir lietu
vis. Gal būt nauji prasmingesnis auklėjimo ieškojimai bus tvirtesnis la.iiffas ir musų
tautos ateičiai.

I *h
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Petras

Jurgėla, J .A.V

Per pastaruosius 5 netusx/,berašant istorinę Lietu
pžvnlgą,man tenka
įsigilinti į praeitį ir dabar tį.. Anai ižu odena s mūsų skautijos gėrį, naudą, įnašus ir nuo
pelnus greta trūkumų, tarp kitko stengiaus i ištirti Lietuvos Skautų Sąjungos ankstyvo nu
byrėjimo priešas viseSkautinė spauda atskleidžia jog pasiekiant 16-17 m.amžiaus skautams,
jau nusibosta žaisti-Ir paprastai tokie rietą skautiškąjį sąjūdį,kuriame buvo taip miela
jaunatvė praleisti.Perdaug skautų vienete pasinerdavo tik į žaismą,o aukštesne vadovybe
mažai kreipdavo dėmesio į ideologinį ir pilnutinį skautišką ugdymą.L.S.B.okautų vyčių
skyriaus‘vedėjo pareigoms eiti paprastai būdavo^skiriami asmenys,kurie nebuvo.įsijautę
į pilnutinio ugdymo esmę bei reikalą ir nepareiškė auklėtojo,organizatoriaus ir vado
gabumų Jfors šiaipjau jie buvo garbingi asmenys,senesni skautai,pakelti į skautininkų
laipsnius,arba gražiai pasireikšdavo kitose savo veikimo srityse.Tai buvo svarbiausios
priežastys,kodėl skautų vyčių šaka nebuvo gausi,neaugdavo ir silpnokai arsireikšdavo,
lygiant su kitomis LSB Šakomis.Tik vienas kitas skautų-vyčių vienetas ir ooskiri skau
tai vyčiai teišsiskirdavo skautišku savo idealizmu,veiklumu,kūrybiškumu r sumanumu • T;
būdavo tik progines prošvaistės,kurios nebuvo būdingos visai skautų vyci
^Mds.ų vyčiai
Labai gražiai skamba ir ir žavi P.Pilkcs sukurtoji skautų vyčių ciain
dvasios
kai išeina // Ir užtraukia linksmą dainą,// Ei, lietuvi,ar žinai // z>eng
milžinai^. Mieli broliai,jūs geriausiai jaučiate,kiek ši daina atitinka tikrovę..
Tremties "Skautų Aide” ir "Gairėse* eilė skautų.vyčių svarstė savo problemas ir at
skleidė daug trūkumų.Labai sveikų minčių įskėlė ir gyvybinių re’fomų pasiūlė yp-0 v.s.
A.Sauląitis,s.V.Stasiškis ir ps.P.Enskuitis, kartais’ slapyvardžiais^prisidengę.Rinti^
jų balsai nebuvo išgirsti,o sumanymai nebuvo įvykdyti.Ir skrutai vyčiai g raugo su Lob
pabiro po platųjį pasaulį.
v
.
Jau išeivijoje didelio sumanumo ir kūrybinių pastangų pareiškė iki šio pavasario bu
vęs LSB sk.vyčių skyriaus vedėjas s .Pakalniškis .a is peruose timtesnę skauto vyčio pstj
rime bei žinyne programos projektą.Ir,kas ypač svarbu,jis tuo projektu įpareigojo zudo_
mos Lietuvos sūnų,skautą vytį,ruoštis dalyvauti Tėvynes islcisvinmo žygiuos^, iuoroi
kaiavinu labinusiai įprastinanas skautų vyčių sąjūdis Lietuvos tragedijos :;Jctu.
Pakalniškio dvasia,be abejo,slypi visuose skautuose vyčiuose ir tik laukia progų atitm

iuotis tuo,kad lietuviškoji skcutija turi savo
tu on e t mūsų visuomenė pajus ir gale
i jos*. Tokį avangardą tegali sudaryti ne bet koavangardą,sudarytą iš s k nu t i š ko s i o s
: iš vardo,bet dėl dorbųc.De ja, tokia skautų vykie Ii jtuviU skautai, bet vyčio
Įjungti i Lietuvos vadavimo sąjūdi, ir pots programos projektas_
liko nuvertintos... Minios pastangos liko paneigtos. Vol brangaus laimo sugaišta., o
kie reiškiniai negali vilioti skautus ir skautus vyčius į tokį sambūrį,kutione turi,
augti,bręsti ir reikštis skautai kultūtininkai,visuomenininkai ir kovotojai
vyčiai.
Mieli broliai l Nesate maži veikai.Pets šio suvažiavimo faktas geriausia^ patikslina
-inn.
ft^inintZS šios skrutvbės šakos ateitimi ir nuopeIningumu.^kautai vyčiai prasi
ty turi didelių nuopelnų ne tiktai LSB-jai ir Loo-gai, dot ir p*. i
patys susiorganizavo, apsijungė į broliškus ir veiklius vienetus,c uskuūrė gražiu tradieijų,pajudino Lietuvos žemę ir skaidrino Tėvynės ar net svetimąją padangę.Neatsižadėorganizuotis,tvsrkydarni šių tradicijų ir įsipareigojimų, jūs ir šiandien xurxte
tis ir įsikinkyti į didelį reikšmingą darbą;Ii šiam darbui geiroo jūs patys turite pa
ruošti ir įsmeigti,-dėkas kitas jums to nepadarys.
Šio suvsžiavir.10 derbų pradžiai leiskite t»» attertoti ironingo, patyrusio, ir įzvs!
gaus skautų vado mintis .Jau 1?47 m.GAIRĖSE /llr.?/ v. s.-u.bulaitis pasak, diazią
ą

Referatas,skaitytas

skautų vyčių suv-mo metu Čikagoje,1952-V.5O.
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“Perdaug neryžtingai tūpčiojama.0 pats reikalas yra aiškus ir paprasuas. uk
ideologija aiški ir tvirta,metodai nustatyti ir suprantami,vaikinui medžiagos
daugvbė,patyrimo taip pat netrūksta,su s i domejimas didelis„Bot trūksta•mompe
te tėi.gos ir veiklios vadovybės .Atrodo,kad ir skautų vyčių skyrių^ lamuin^i <u.p
miręs, tentuose skautų vyčių skyriai nėra pakankamai gerai organizuoti,nėra
jokių centro instrukcijų,veikimo plano bei kalenaoricus ir t.t- Tebeklanpojana
su laipsnių programomis .0 juk ne programos kaltos, jei su sirautų^vyčių reikalu
nėra visai taip,krip turėtų būti.Labai svarbu,kad skautų vyčių sa—os reikalais
• sielojasi patys skautai vyčiai.Jie gali daug padaryti.Bet visko padaryti jie
patys negali.0 ką jie padaro,to dar permaža.Musų skautų vyčių klausimas turi
būti išspręstos viso sąjūdžio mąstu.Todėl reikėtų sutvarkyti Skautų brolijos
Skautų vyčių skyrių ir prie to skyriaus vedėjo sudaryti veiklią vcdij&lę.
Ši tiesa ir šiandien akivaizdi.Kaip praeity,taip ir šiandien tie reĮkalniuaktualus•
Apsvarčius šiuos reikalus,būtinai šiandien reikėtų sudaryti pamatą skautų vyčių sąjū
džiui. Išmintinga būtų išrinkti > asmenų L3B skautų vyčių vadijelę,vietojeasmeninio
skyriaus vedėjo. AČiū Dievui, yra nemaža idealistinio nusistatymo,sumanių,kūrybiškų ir
veiklių skautų vyčių.Tad yra iŠ ko ir vadų pasirinkti. Tik nereikėtų kartoti senų klai
dų — netraukti vadovais tokių asmenų,kurie jau yra įsijungę i darbą ar turi pareigų ki
tuose srityse.Sekite pavyzdžiu jūros skautų,kurie Tėvynėje ir tremty buvo sudarę savo
vadijėlę LS3 Vadijoje. Tad jutos skautų teikimas buvo 'organizuotas,sklandus,darnus,vai
singas ir daugeliu atžvilgių pasigėrėtinas.Dėl to visa pas juos nebūdavo nesusipratimų,
trinties ar tūpčiojimo.Išsirinkę savo štabą - centrą, galėsite sy ramia sąžine issiskirstyti no plačiąją Ameriką,jausdamiesi atlikę svarbiausią uždavinį ir stoti į aarbą,pra
dedant šia vasara*
v
Atsižvelgę į nuoširdžius patarimus ir suderinę savo nuomones, šiuo žygiu skautai
vyčiai pradėtų rašyti turiningą puslapį PLSS istorijoje, Musų Motina - Tėvynė to se
niai laukia iš savo sūnų skautų vyčių 1
Tad,broliai, atskleis-kite lietuviškas s3vo širdis,protus ir valią. Ir parodykite
ką gera jūs - skautai vyčiai - galite nuveikti Dievui, Tėvynei ir Artimui 1
-e—0—o~

ANGLIJOS RAJONO S K.- UTŲ-ČIŲ TREČIOJI STOVYKLA
J.Bružinskas, Anglija
Kiekvienais metais Anglijoje įvyksta liet.skautų, cių stovykla,į kurias suplaukia
vis daugiau stovyklautojų .Daug darbo,energijos,lėšų pareikalauja jų įrengimas,nesočia,
sąlygos daug sunkesnės kaip JAV—bėse ar Xkanadoje.TaciaU viską mūsiškai nugali^ypac kai
turi gerus vadovus. Ir šiais metais stovykla įvyko Pietų Anglijoje,prie Bruckennurst
miestelio,New Forest miškuose.Geografinė padėtis nebyvo labai patogi - is siaurinių
sričių vykstantiems toko važiuoti per visą Angliją..
VII.26 visi stovyklautojai rinkosi Londono.Tą patį vakarą Liet.namų sodelyje jau de
gą laužas,kuris sutraukė didelį skaičių lietuvių.Londoniškiai žavėjosi žavia musų daina,
pasirodvmois.Visų mintys skrido į Lietuvą...v 11.23 specialus autobusai jau nesą link
pietibio pajūrio.Daugiau kaip 70 mylių kelias prabėga nejucionis.Čia pat stovyklavietė.
- Dievo,duok gražų orąl - Suskamba iš visų krūtinių ir užverda darbas.Kyla palapinės,
dygsta parošimai,išauga dvi stovyklos - sesių ir brolių.Kiekvieną rytą prie šimtamečio
ąžuolo,papuošto kryžiumi,kapeIiones Kun.J.Steponaitis stovyklautojams atlaikydavo pa
maldas,kurias lankydavo netgi kaimyninės stovyklos Anglų katalikai skautai.Dienos bėga
mokantis,žaidžiant,ekskursu©jant.Pravedami skiltininkų kursai,aplankoma apylinkės vieto
vės,anglų skaučių vadovių mokykla,kur neretai buvodavo ir pots Baden Cowell’is.išlikę
net i jo pieštų neveiksiu.Mokykla,it koks muziejus, gausi meno ir skautiškais rinkiniais.
Skautiškųjų ženklų rinkiny malonu buvo matyti ir musų sesių rūtelę is 199'3 metų bei tau
tinių raštų kaspinėlį. Laužai sutraukė daug svečių iš gretimų stovyklų.Revanšuodamies
lankomės ir jų laužuose,su dainomis,pasirodymais.VIII.5 paskutinis laužas,kurio metu
būrelis jaunuolių duoda įžodį. At vyks ta broliai anglai ir mūsiški'’i iš Londono.Pnstatomas
malonus L,Trilupcičio vaizdelis apie tremtinio keliais einančią Lietuvą.Jis sustiprina
Prisikėlimui.Stovykloms labai gražiai vadovavo s.K.Vaitkevičius,kitų padedamas.
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Ligix/ 1927 m.rudens studentės skautės,sudarydamos atskirą skilti,buvo vienoje drvėje su broliais ..Gerokai išaugus narių skaičiui ir rimtai is įtikinus, kad sudarius ats
kirą otud.Sk.Dr-vę veikimas bus sėkmingesnis,nutarta nuo brolių atsiskirti ir veikti
savistoviai,nors šie šią žinią ir nelabai maloniai sutiko.
Tuo būdu Studenčių Skaučių Dr-vė persiorganizavo 1927 metų rudenį.Pirmąja drauginin
ke išrinkta Ona Vingilytė,jos padėjėja - Kunigunda Bartininkait- /dabar Kodatienė/.
Dr-vės sueigos buvo Šaukiamos kas dvi savaitės.Deja,patalpos buvo gaunamos sunkokai.Mat,
ant visų studentų skelbimų reikėdavo gauti U-to Prorektoriaus parašą,gi tuometinis L.U.
prorektorius ProfČepinskis,paprašius leidimo sueigai,gerokai kamantinėdavo: ką skautės
per sueigas veiks ir pan.Pagaliau,smulkiai išaiškinus reikalą,pasirašydavo ant skelbimo,
nors ir nenoromis.žinoma,tatai mūsų sesių nenugąsdindavo,atvirkščiai,ryždavomės dar la
biau veikti,daryti viską,kad sueigos būtų prasmingesnės,ieškoti paskaitoms - pasnekesiams kuojrimčiau šių prelegenčių.
Skautėms sudarius draugovę,buvo labai svarbu surasti daugiau lėšų;be kurių veikimas
buvo sunkiai įmanomas.Pasiryžta suruošti balių,nors pačios sumanymo iniciatorės šiek
tiek abejojo jo pasisekimu.Balius vis dėlto įvyko.Programoje,be kita ko,šoko balerina
Juškevičiūtė,tikrai žavėjusi publiką .Dideliam ir maloniam mūs1! nustebimui,viskas pui
kiai pasisekė.Gauta per 1.000 litų •
pelno.Tai buvo graži suma,leidusi plėsti ir gy
vinti dr-vės veiklą.Pirmiausia buvo nutarta įsigyti S .S.Dr-vės vėliavą,kurios projektas
pradėtas gaminti jau 1923 m.pavasarį.
1928 m.rudenį skautės,grįžusios po vasaros etos togų,išsirinko naują dr-vės valdybą.
Dabar draugininkas pareigos atiteko pirmosios draugininkės pavaduotojai K.Bartininkaitei.
SESERIS K AI
DIRBOME 19>O-?5 M.
Fil.sktn. K. Kodatienė

1929 m.baigusi gimnaziją,atvažiavau Kaunan ir įstojau į Vytauto Didžiojo Universi
teto ieisių Fakulteto ekonomijos skyrių.Man,aštuoniolikmetei,viskas buvo nepaprastai
įdomu ir įvairu.Vitrinomis nukabintos U-to rūmų sienos liudijo apie čia esančių or-jų
gausumą.♦Laiminga bL,vau,knd nereikėjo rinktis,abejoti,nes skautybės idėja jau nuo III
klasės nebuvo sve įima.Tuojau užpildžiau pareiškimą, ir įteikiau SSD Valdybai,kuri rūpino
si suburti visas atvažiavusias Č-tan skautes vienon skautiškon šeimon.Tapau priimta
kandidate ir po puses metų pakelta į tikrąsias nares.Tuoj po 19^0 m.perėmiau dr-v?,ku
riai pirmininkauti teko iki 19p5 m*pabaigos.Is man^s dr-v3 perėmė ps.Ona xalubinskai
tė - Dučmanienė.
m
Dirbti buvo nelengva,nes studijuodama visą laiką ir tarnavau.laciau jaunatviška idė
ja ir pareigos jausmas stiprino darbe.Darbos buvo ypatingai mieles dėka visų dr-vės na
rių nuoširdaus bendradarbiavimo.Ranka rankon dirbome,viena kitą suprasdamos,etjausda
mos , seseriškai oadėdamos,pasidalydamos gausiu darbu.Dr-vp tvarkėsi visai autonomiškais
oagrindais,kartu prisiderindama prie akademinių papročių.Į>riklausė tiesioginiai Skaučių
Šeseriiai
Studentų atstovybei.Dr-vės nares sudarė kandidates ir tikrosios nares.ben
dros sueigos šaukiamos karią per mėnesį.Be to,sueigas dar saukdavo atskirai kandidates
ir tikrosios narės.Buvo skaitomi referatai,vedamos diskusijos,nagrinėjami įvairiausi
V Čia patiekiame mūsų skaitytojams,-oms atsiminimus kelių buvusių 3.3.Dr-vės vadovių,
kurios atsiliepė į mūsų šauksmą.Jie nėra pilni,yra daugybe spragų,neturi ne pradžios
Vis dėlto gražiai atsileidžia musų sesių anų dienų ryžtingo darbo vieną kitą L.pą. iki.
mes,kad kitos sesės vėliau juos papildys, 'patikslins ir tuo budu padės sukurti tikresnį

S.S.Dr-vės veiklos paveikslą. MV
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klausimai.NeužmirŠt-a ir lietuviškoji daina.Pavasarį mėgiamiausias dalyk-, o u. uvo is y
los bei ekskursijos .Vasaros metu dauguma išvykdavo atostogoms pas tėvelius ir e- yvus
veikimas nutrukdavo,rudenį vėl pagyvėdavo.Dr.-veį vadovavo kasmet rankameių n- jių
valdyba.Valdyboje ilgiausia teko dirbti s-j Maryte Vizgirdaite,Genute Motuzai -,
ine
Pilvelyte ir kt.Tuo pačiu laiku dr-vėje nuoširdžiai dirbo dabc.rtnės aktyvios, s^routininkes• v.s.M.Sarnišk"itė,sktn,L.Ccpienė,sktn.K.Budrione ir daug kitų, kur-senuty es
idėja liko brangi ir nepakeičiama.Dr-vė tuo metu turėjo anie >0 skaučių.ir is savo tarp;
išleido daugeli savo profesijoms pasiruošusių gerų,rimtų,atsakingų darbininjų. skautas
uoliai mokėdavo nario mokesti / o kaip dabar ? MV/ ir kasmet rvosdavo tradicinius baliui
kurie sutraukdavo gausybę publikos.
_
.
v
_
Dr-vė be savo tiesioginio darbo reiškėsi U-to gyvenime ir uzjo rioų.Dalyvaudavo
tautos ir skautiškose šventėse,taip pat įvairi1! korporacijų ruošiamuose minėjimuose,
pobūviuose,sukoktivėse. Dr-vė,švęsdamr- metinę ar kitas šventes,taip pat kviesdavosi ki
tas korporacijrs.Santykiai su visomis stud.or-jomis buvo labai geri,ypatingai šilti ir
darugiški su brolių Korpl VYTIS.
v
v. . . .
Skautė U-te reiškėsi kaip'rimta darbininkė,kukli,draugiška ir nuoširdi visiems kole
gė, todėl tiek studentų,tiek profesūros,buvo mėgiama.radios skautės skaitą sau uz gerbę
būti Dr-včs narėmis,todėl kandidačių kėlimas į tikrąsias nares buvo didžiausia, švente.,
gi suteiktos spalvos būdavo noriai ir pagarbiai nėšio jenos .Tuo laiku pilną iškilmingo,
sios stud.skautės uniformą sudarė * kepuraitė, ženklelis ir juostelė per petį.a-i k sdieninę ~ kepuraitė ir ženklelis.Iš profesūros nuoširdžiai su mumis visą l-.iką endiovo
Prof•Ig.Končiųs,kuris buvo tuo laiku įsigytos ir pr krikštytos vėliavos kurias .-ai .nuola
tinė mūsų darbo skatintoja ir patarėja buvo vyr.sktn.Dr.D.xxesiunaitė,kuri,nors ir baigu
si U-tą,nuo mūsų darbo niekad neatitruko.
Universiteto laikas ir darbas draugovėje - kūrybingiausias jaunystės laikotarpis,tai
gražiausias meno gyvenimo mementas,poIi kęs neišdildomą,prasmingą antspaudą visam gyve
n irau i •
MUSŲ
BUVO
DU
ŠI M TAI...
F i 1. M. Ku r Š a i t ė - Bu d r i e n ė, M. D.

28 metai ilg.es laikotarpis tiek pavienio žmog-us,tiek or-jos gyvenime .Tai metų
tarpas,kuris reiškia subrandiną,rimtumą,pastovumą ir potyrimą.Per tą laikotarpį musų
BSD susiformavo į rimtą,stipt -J vienetą, spėjo gyti savitus bruožus,tradicijas, o tuo pa
čiu surasti savo vietą akadominiame gyvenime ir skaučių organizacijoj.
Mano buvimas Draugovėje kaip tik apima ooD "žydėjimo laikus .Po įsikūrimo p-, s įkei
timų, atsiskyrimo nuo brolių,studentės skautes išaugo į puikų,didelį vienetą.Menu,kaip
būdama jauno, studentė, įstojusi į Vytauto Didžiojo U-tą, vaikščiojau po U-go rumus ir.
stebėjausi korporacijų gausumu.Universiteto rūmų kamputyje,antrame aukšte,buvo kukli
oSD vitrinėlė.Rudeniop kabėdavo kviotinolis jaunosioms studentėms į susipažinimo arba
tėlę. Ir 19p'+ metais buvo toks kvietimas.Ten ir^susitikau su akademikais skautais,-ėmis,
suradau vieną kitą ir pažįstamą .Re kelių savaičių įstojau į Dr-vę kandidate.Medidolis
buvo mūs U būrelis,bet mielas ir malenus .Kr-.ip kandidatės rašome referrtus,juos skaidėme,
gynėme,mokėmės visų "-ąjdrybių" iš savo tikrųjų narių ir pavasariop buvome pakeltos J
tikrąsias nares.Manau'nėviena dar neužmiršo to ankstyvo ryto ir vyresniųjų skaučių.įžo
džio Napoleono kalne. Šventė,gėlės, sveikini ji -Jai oficialioji d - lis .Viskas spindėjo
viskas kvėpavo jaunyste,enerzijn, po.sisvontir.u, džiaugsmu, sicautisica nuotaika..
Būnant tikrąja nare ra.n toko būti net keturiose valdybose ir tris metus vadovauti
d— govei.Mačiau,kaio Dr-vė rūgo,stuprėje.Kandidačių skaičius kiekvieni metai didsjo.
į Dr-vę pradėjo įstoti ir neskautės. 1958 neteis nes priskaitėne 200 narių,jų tarpe
beveik 50 kandidačių.
Akademiniame gyvenine onsirodėne kaip sąžiningos,tvarkingos studentės,draugiškos ir
tolerantiškos.Visur buvome‘laukienos ir noriai visų lankomos.Atlikome ir eilę gerų darbelių.Potvynis - didelė Kauno nelaimė, rado mus pasiruošusias padėti globoti benamius
vaikus.Skautiškame gyvenime išsikovojome savarankiškur.o. ir. priklausėme tiesiog Vyriau
siajai Skautininke i, kuri draugo buvo ir musų serbės x,arė .Pirmasis musų,kaip atskilo.ir
savistovaus vieneto pasirodymas,buvo Tautinėje stovykloje Panemunė je,kur salia lemai
čių, suvalkiečių ir kt.rajonų,turėjome ir Akademinį jo joną. Tokio Dr-vė liko atmintyje.
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1959 o Lietuvai atgavus Vilnių,SSDr~vė suskilo į dvi : Vytauto D.U-to ir Vilniaus
Universe teto’.Tuo laiku as jau buvau bebaigianti U-tą ir naujo persitvarkymo etapo negalejau stebėti .TaSieu neilgai jis ir_tQsčsi,nes ipAo t1( bolševikas okupavus Lietuvą, ture jo
sunykti, s,,okūenėti viskas,kas gražu, kilnu .bis saugia ištiko ir S.S.Dr-vJį.Paviencs.kibirko
V-l^s T r okupacijų nevais blykstelėdavo,bet visos realesnes pastangos buvo užslopintos.
"Gyvenimo lava virė,kunkuliavo.Draugovė vėl atgyjo.Jos atžalėlę po kurio laiko radau
čia - Čikagoje.Nuo dabar aš ir vii esu tos naujos atžalos mažutė šakelė...

ATSYJAME
VOKIETIJOJE’
T.n.sktn»Aldona Labuckaitč
Oficiali o.S.Dr-vės atsikūrimo data bene būtų 1947 n.rugsėjo 4-5 d.d.,kada įvyko Stu
denčių skaučių sąskrydis “anau stovyklaje.Tačiau ir prieš tai jau veikė pavienės stud,
skaučių skiltys prie U-tų ar dalyvaudavo mišriuose Sambūrio VYTIS vienetuose.Tačiau vis
dar nebūdavo ryšio,kuris jas jungtų.
Pirmosios akod.stovyklos / againėje/ ir tų metų LSS suvažiavimo metu ako d.skautų, cių
sueigos- /jos metu buvo sudaryta ir ASS valdyba/, paskatintos Frankfurto U-to "Živilės
skiltis-ėmėsi iniciatyvos suvažiavimui šaukti.Pagalbos gauta iš Dr.Kesiūn^itės,kuri tada
gyveno haneu stovykloje ir savo patarimais daug padėjo živilietėms,kurioms tuo metu va
dovavo t.n.sktn.A.Kalvaitytė.Materialinę pašalą išrūpino fii.v.s Ji.Baraiškaitė.
Suvažiavimo mėty buvo įsteigta S.S.Dr.-vč tremty-j e, kurios tikslas - tęsti BSD Lietu
voje veiklą.Draugininkės pareigoms išrinkta t .n.Labuckr.itė, sekretorė - t.n.Birutė Capli~
kaitė rbidvi iš Frankfurto "Živilės” skilties. Didžiausias rūpestis - suburti į vienetą
visas SSD. skiltis ir pavienes skautes,taip pat patiekti patvirtinti BSD statutą,kuris
fil.Kesiūnaitės buvo atkurtas ir uatiekt-s suvažiavimui.Nepasakyčiau,kad valdybos darbas
buvo labai lengvas ar kad sekėsi.raip bent tada atrodė,Bet kai 1951 n.Glevelendo suvažia
vime sesių jau gražus nurys pasirodo — poaiskc j o, kr d mūsų darbas ncouvo veltui ir t\.ad
sesės"tebegyvu©ja?. Daug buvo vargo su pačiu tvarkyliusi,nes visos valdybos narės ir be
veik visos narės nebuvo di vos narėmis Lietuvoje ir nežinojo vieneto papročių bei tradi
čijų.Su filisterėmis nelabai sekėsi susirišti /tada Dr-vės narinis,galina sakyti,daugiau~
šia buvo tik studijuojančios/.Gi tos filisteris,su kuriomis susirikdavome,neatsimindamos
pačios ar kitaip galvodamos, siul.. ieškoti naujų kelių.
Valdybai neteko daugiau nuveikti,nes sesės buvo išsiblaškiusios po visus Vokietijos
U-tus,c ir pati valdyba nepatyrusi savo darbe.
1949 metų pavasarį buvo pravesti naujos valdybos rinkimai korespondenciniu keliu.Nau
ja Pirmininke išrinkta t.n.V.Baukytė /dabar Dailitkicnė/,sekretore - t.n.Julija Kriš
čiūnaitė.
/MV i Daugiau atsiminimų kitame numeryje/

STUDENČIŲ

SKAUČIŲ

DRAUGOVĖS /A.S.D.S./ VADOVĖS

1928 - 1952 M. :

BART IN N-I KAITĖ ~ Kbdatienė, Kunigunda, f ii., skautininke . Dabar gyvena J.A.V-bšse.
BARNISKAITĖ,Mega, filisteri, vyr.skouti.minkė, dabar gyvena Clevelands ir Pirmininkauja.
BAUKYTĖ - Dailitkienė, Valė, ps., tikroji narė. Dabar gyvena J.A,V,-bose,
EIDUKIENĖ, Danutė, pnskautininkė, tikroji narė. Dnbar gyvena J.A.V.-ėse.
JURKYNIENĖ, Sofija. Filisterė, skautininko. Filisterių Draugovės ^^ininkė.Dabar JAV.
KESIUKAITĖ , Domininką, Vyr.skautininke, ėilsterč, red.gydytoja. Dabar J.A.V.
KURŠAITĖ - Budrienė,Milda, filisteri, skautininke, med.gydytoja, dabar J.A.V.
KAVALIAUSKAITE - Vingi lyte, Ona, sktn. Dabar - JAV.
PALUBINSlLTITt. - Dučmanienė, Ona. Likimas nežinomas.
LABUCKAITĖ, Aldona, tikroj i narė, skautininke. Dabar JAV.
KVEDERAITĖ, Elena /?/
Red.pastaba • Sąrašas nepilnas,gal ir nelabai tikslus.Seses prašome jį patiks
linti ir nustatyti pirmininkavimo metus, o t~ip pat patiekti save atsiminimų.Visą ne džiagą siūsti "Mūsų Vyčiui” arna l.SDS Pirmininkei Fil.M.Bnrniškaitsi,7417 Myron Ave,
Cleveland 5>0hio, U.S.A. Visa tai labai praverstų S.S.Dr-vės - A.S.D.Sambūrio istorijai*

_________________________________________________
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TYRIOS SKAUTIŠKOS SIELOS POEZIJA

Mūsų tcutos dvasinių turtų klėtis šiomis dienomis papuošė dar vienos rietimėlis šiuo kartu mūsų buv.Vyriausios dkautininkės v.s.J./.ugustaitytčs - Vaičiūnienės poezijos
rinkinys “Žvaigždėtos Kaktys", fesų Vyriausioji Skautininke siuos ei-erc.scius sukurs
• ypatingi sunkiose sąlygose gyvendama: vergdama tremtyje Vokieti joje, gyvendama rūsyje,
garaže^ vėliau nelengvai dirbdama fabrike,nutraukdama laiką nuo tai? visiems malonaus

poilsio,
• , . .
.
. r.
Autorė šiuo nebepirmu poezijos rinkiniu nuveda skaitytoją ą gražiąją Lietuvą,parodo
didingą Tėvynės praeiti,Lietuvos krašto groži,pageliau tremti,gyvenimo realybę.Is visų
eilučių dvelkia bėralinė autorės meilė Tėvynei,musų jaUxiimui,^r.ogui•
Šį vertingą 1Ž6 puslapių rinkinį gražiai išleido Čikagos skautininkas,tuo ne žo
džiais bet darbais įemžindamos savo mielą vadovę.
.
Eilėraščiai tinka visiems - tiek jaunimui, tiek suaugusiems,Tix reikia juos^įduoti
į rankas, s kaityti ir deklamuoti skaučių,-tų sueigose .Jnyga gaunama pas lietuviškų kny
gų platintojus arba tiesiog pas leidėjas adresus Z.Juškevičienė, 5109 17*21 str.Cicero

50, III.,USA.,
- o -

LIAUJI

DVASIOS

VADOVAI

Pasaulio Lietuvių Skautų Sąjunga siomis dienomis susilaukė naujų dvasios vadovų
katalikams skautams, Amerikos lietuvių kunigų seimas šiuo reikalu padarė kai kuriuos
sorend-mus,kurių pasėkoje Vyr.Dvasios Vodovu visai ?LSS-gai ir tolinu buvo patvirtintas
mums jau žinomas Vyr.sktn.Kun.Dr.J. V ai š n o r a,’ K.I.C, šias pareigas einąs beveik
nuo pačių pirmųjų mūsų skautavimo dienų tremtyje, vyr.Dvasios vadovas nuolat gyvena.Ro
moję,o šiuo metu lankosi JAV—bėse ir Kanadoje,kur be svarbių tarnybinių reikalų,susipa
žįsta ir skautų,-čių gyvenimu įvairiose vietovėse, aptaria religinę skautų,-čių būklę
Pirmi jos,Sese rijos,^rolijos vadijų posėdžiuose, PLoS Tarybos j-irmi ja, įvertindama Kun.
Vaišnoros atsidėjimą skautų reikalams,pakėlė jį vyresniojo skautininko laipsnį. Tai pir
nosis mūsų dvasios vadovas,pasiekęs tokio aukšto skautiško !■ i^snio. MV Redakcija pa
sistengs ateinančiame numeryje įdzti platesnį pasikalbėjimą su juo įvairiais skautis
kais klausimais,
v
v
LS3 dvasios vadovu paskirtas Kun.sktn. J, V a i š n ys, skautas vytis,iki šiol
ėjęs JAV Rajono Dvasios vadovo pareigos ir pavadavęs Vyr.Dvasios adovą Pilnijoje,
šis dvasios vadovas taip pat nesLvetimrs mūsų tarpe s skautiškąją mokyklą perėjęs jau
iŠ mažų dienų. Jį gerai pažįsta visi JAV lietuviai skautei,ypač cikagiskici,nes gi čia
gyvendamas turi daugiausia progų dirbti vietos tuntuose. Be eilės pareigų skautų organi
zacijoje, Kun.sktn.Vaišnys sumaniai ir gražiai redaguoja ’’Laiškus Lietuviams .
PLSS Skaučių Seserija taip pat susilaukė naujo Dvasios Vadovo.Sesių dvasinė glooa
atiteko Kun.skautininkui St. Ylai , buv.iP. uno Kunigų Seminraijos rofešeriui,Delegatūros Patarėjui,žinomau kacetininkui - kankiniui,rašytojui ir poetui .Kun .Yla ne tik
skautų,—čių,bet ir visuomenės tar >e plačiai žinomas savo moksline erudicija,nepaprastu
taktu ir gera skautiška širdimi, ^eikia manyti,kad mūsų sesės taip pat bus laimingos,
turėdamos jį savo tarpe.
Kaip girdėti, būsią kr. i kurių patvarkymų ir kitų katalikų dvasios vadovų tarpe.
Dvasios vadovų lietuviams evangelikams skautams paskyrimo klausimas tebereikalingas
tam tikro aiškinimo.Reikia laukti,kad ir jis tinkamu badu būtų artimiausiu metu iš -

spręstas. K,3.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
'400 METŲ PIRMAJAI N&IUNO POSMAI
sueina ateinančiais 1955 metais t tuo metu buvo išspausdintas pirmasis
veikalas,liečiąs Lietuvos upių tėvą.Veikalo autorius! A.Schroeter is.
Tai mažo formato 16 pusi.knygutė,rašyta lotyniškai,ne ką jaunesnė už
pačią pirmąją lietuviškąją knygą.Šįos knygutės vieną kopiją iki šiol^išsaugojo didysis didysis Pemuno tyrinėtojas Prof.Kolupaila.Jo garbei,šven
čiant 60 m.sukaktį,AS3 išleido ir specialų veikaliuką,aukščiau minėtu pavadi—
dinimu,kuriame atspausdintas ir visas Poemos teks tas,su Prof.Kolupailos paaiš
kinimais .Kaina 1 ^.Gaunama ASS Valdyboje adresu:B.Kviklys,651 K«5^ ?1•Chicago 9,I1«
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Vytenis Stasiškis, Australija

Lietuvių Studentų Skautų Korporacija VYTIS yra gyva bendruonenė,jungiama tam tik
ro dvasinio ryšio: bendrų tikslų,įsitikinimų,metodų,idealų,pagaliau,bendro intelektu
alinio lyc-io.Jos gyvybingumą ir realumą yra patvirtinęs pats griežčiausias bandytojas
- gyvenimas o Tas pagrindinis faktas turėtų mums visiems suteikti drąsos,kai tas pats
gyvenimas mūsų korporacijai stato vienokias ar kitokias kliūtis ar sunkumus,kurių ypač
gausu dabar.4 juos'turime žiūrėti tik kaip į priemonę įgyti daugiau gyvenimo patyrimo
ir užsigrūdinimo.
Korporacija gyvuoja jau 28 metus.Jos praeitis rodo,kad į tuos gyvenimo sunkumus
ir į kliūtis taip ir buvo žiūrima - kaip į uolas kelyje,ant kurių pasilipant buvo ko
piama į vytietiskąjį nad meliorem!” Kilimas yra tobulėjimas,c tobulėjimas - keitimasis.
Ir tikrai,dabartinė Korporacija taip skiriasi taip skiriasi nuo Lietuvos Universiteto
Studentų Skautų Draugovės l Ir gyvenimo neatsuksime atgal visu ketvirčiu šimtmečio,
nors tūlas to ir labai norėtų. Korporacijos nueitame gyvenimo ir tobulėjimo kelyje
galine skirti daugiau ar mažiau apibrėžtus ketūrius laikotarpius,kurių kiekvienas pa
liko savo bruožų dvasiniame Korpl veide.
I. Pirmąjį laikotarpį galėtumėm pavadinti nsavęs ieškojimo” laikotarpiu .Jis prasi
dėjo L.U,Studentų Skautų Draugovės įsteigimu 1924.K.16 d. ir pasibaigė persiorganiza
vimu į Korporaciją VYTIS., Šiaip ar taip,bet Stud.Skautų Dr-vės pionieriai - steigėjai
turėjo tikrai pionieriškos - skautiškos drąsos ir dvasios.Skautybės Sąjūdis pasauly
gyveno tik antrąjį savo dešimtmetį,o Lietuvoje tik šeštuosius metus.Vyresniųjų skautybė buvo tik užuomazgoje,o universitetuose - visiškai be precedento.Vis dėlto Draugovės
steigėjai nepasitenkino įsteigę grynai vyčių ir vyr.skaučių draugovę,bot ėmėsi ieškoti
specifinės veikimo dirvos ir formų,tinkamų akademinei aplinkai ir lygiui.Kaip ir kiek
vienas kitas pionieriškas bandymas,taip ir šis,susidūrė su nemaža kliūčių,klaidų ir
nepasisekimų. Kliūtys panaudotos kilti aukštyn,iš klaidų pasimokyta, o nepasisekimai
tik didino užsispyrimą tęsėti.
Iš to pirmojo laikotarpio padarytos kelios išvados,nenustojusios savo vertės it da
bar ir net vienokia, ar kitokia forma fiksuotos korporacijos statute.
Viena iš jų yra savitos veikimo formos,skirtingos nuo bendrųjų skautų vyčių veiki
mo formų.Vyčių šaka yra veikiama daugiau išorinių veiksnių,per L.S.S. vadovybę /kurioje*
vadinimo ji bebūtų/, tuo tarpu kai korporacija yra žymiai savarankesnė savo veikloje.
Antra išvada yra ta,kad,nors ir būdama tolerantinga svetimoms pažiūroms,korporacija
turi nuo jų atsiriboti ir apsivalyti savo vidųje,atseit,jos dvasinis tvirtumas ir vie
nalytiškumas yra įmanomas tik tuo atveju,jei nariai bus ideologiniai apsisprendę ir
pasirinkę vieną aiškų kelią,kuris yra nustatytas demokratiniu budu korporantų daugu
mos .Gyvenimo aplinkybės tą kelią yra keitusios,bet demokratinio apsisprendimo ir dau
gumos sprendimui drausmingo nusilenkimo principas liko.
Trečia išvada iš pirmojo laikotarpio buvo ta,kad korporacija savo idealams gali
likti ištikima tik turėdama pakankamos 1-isvės.Universiteto statutas buvo uždėjęs tik
minimalius,daugiau formalinio pobūdžio suvaržymus,bendrus visoms studentų or-joms,ta
čiau tie suvaržymai nelietė dvasinės srities. Santykiai su tuometiniu L.3.3.Vyriausiuo
ju štabu buvo arba vėsūs,arba net įtempti,nes korporacija vedė savarankią liniją,leuri
nevisada attiko Štabo nuomonę,ir savo narius traktavo visus lygiai - ar jie buvo ei
liniai L.ScS. noriai,ar štabo pareigūnai, aukšti skautininkai - korporacijoje visi
nariai turėjo tiek svorio,kiek jo priderėjo pagal ' Korį)’.'-jį^laipsnį..
Ketvirta išvada buvo ta/ .kad Korporacijai,kaip protaujančių,atsakingų ir sava-,
rankių intelektualų organizacijai, vienintelė tinkama tvarkymosi forma yra demokratinė,
bet ne skiriamojo vado,kuri bendrai yra priimta mūsų skautų organizacijoje. Korpora
cijos pirmininkas /nors vienu tarpu ir vadu vadintas/, yra pilnai atsakingas senjorų
sueigai ir tas principas buvo gyvenime įvykdytas.
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Penktoji išvada buvo ypatingai svarbi: Korporacija savo principus ir idealus sta
to aukščiau viso kito.Dėl nesutikimo su daugumos nuomone iš jaunos korporacijos /tada
vos tik persiorganizavusios/ išstoįo nemaža narių.Tai buvo materialinis smūgis,bet dva
sinis laimėj imas oNesilenkimos Vyr,Stabo nuomonei raiški aplenkimą su vyresniškumo laip
sniais ir kitokias "nemalones’’,bet principų buvo laikomasi.
Šešroji išvada buvo daugiau organizacinio pobūdžio: skautai ir skautės akademikai
gali sėkmingiau veikti būdami dviejose savarnkiškose organizacijose,nors ir artimai ben
dradarbiaujančiose.Tai buvo Studenčių Skaučių Draugovės įsisteigimo priežastis.
II, Antrąjį Korp! gyvavimo laikotarpį geriausia tiktų vadinti "augimo* laikotarpiu.
Jis prasidėjo su korporacijos galutiniu susiformavimu apie 1952 metus ir baigėsi 1940
metų bolševikine invazija į Lietuvą- Tuo laikotarpiu Korporacija,pakankamai išsikrista
lizavus jos ideologiniams ir organizaciniams pagrindams,ėmė augti savo narių skaičiumi,
prestižu VDU-te,reikšme L3S-oje,pageliau,vytietiŠkoji akademinės skautybės idėja išsi
liejo ir į kitas Lietuvos aukštąsias mokyklas.
Principinio pobūdžio pasikeitimų korp.gyvenine tuo laikotarpiu,galima sakyti,neįvyko.Pirmuoju,steigiamuoju,laikotarpiu nusistatyta linija pradėjo gauti pripažinimą iš
L.S.S.ir platesnės visuomenės. L33 Vyriausioji Vr.dija,nors ir labai nenoromis,turėjo
skaitytis su faktu,kad Korp. yra autonominis Sąjungor vienetas,savo pažiūromis ir veik
la besiskiriąs nuo vyr.vadijos vedamos linijos .Tenka pripažinti,kad tuometinė va.dija į
tą faktą pažiūrėjo blaiviai ir neeikvojo laiko bei energijos visai beprasmi tarpusa
vio kovai.Korpofcantai,antra vertus,rodė taip pat nemaža geros valios,dirbdami skautų
vienetuose ir bendradarbiaudami įvairiuose Vadijos skyriuose,ypač vasaros atostogų me
tu. Vadija pamažu ėmė pripažinti korporaciją esant ne už universitetinės autonomijos
sienų pasislėpusį "maištininkų* vienetą,bet naudingą Sąjungos dalį.Korporacijos santy
kiai su Vyr.Vadija žymiai pagerėjp nuo 1958 raetų.To.is metais įvykusiai didžiulei II
Tautinei stovyklai rengti ir pravesti Korporacija paskyrė visą savo dėmesį ir jėgas.
Stovykloje stovyklavo bene 40 korporantų,bet
' • Korp! rajonas beveik visą dieną būda
vo tuščias - korporantai ėjp įvairias pareigas,susirinkdami tik nakčiai,paradams ir lau
žams.Vyr.Vadija tą faktą įvertino jau stovyklos metu,vytieČius faktinei sulygindama
vyresniškumu su skautininkais.Korporacija Vadij oje imta vertinti kaip rinktinis Sąjun
gos vienetas. Tačiru tas santykių su Vedina pasikeitimas liko tik S-gos rėmuose.Valstybę tuo metu dominavusi politinė organizažija korporaciją ir toliau neskaitė esant sa
vą" ir tūlas junjorų tėvūnas rasdavo reikalo stojančius junjorus įspėti,kad "mes tarny
bų neduodame °.Dvasiniai laisve,principiniai tvirta,metodais demokratiška korporacija
neat-itiko tuo metu "savoms* taikomo mąstelio.Už tat ji iuo sėkmingiau ugdė asmenybes.
Tą savo nepriklausomumą nuo išorės įtakų ir konjunktūros korporacija parodė ir rinkda
mos! Garbės Nariais didžios dvasios,bet ne aukštų postų asmenybes: ^rof.Eun.J.Markelį,
rašytoją Julijoną Lindę-Dobilą,profesorius Ig.Končių,3tp-Kolupailą ir prel.Bl.Cėsnį.
Almae Matris sienose į Korporaciją imta žiūrėti su pagarba ir ją vertinti,nes bu
vo įsitikinta,kad ji yra ne į akademinę rimtį užklydusių keistuolių trumpakelnių būrys,
bet tyliai ir rimtai dirbančių kolegų korporacija,kurios pastogėje randa vietos ir ši
limos ir žaliakepuris tautininkas,ir raudonkepuris ateitininkas, ir pilkakepuris var
pininkas,net socialistas. Dėl šių priežasčių Korp.VDU-te turėjo neabejotiną visų srovių
pasitikiėjimą ir pagarbą.Vytietis neretai būdavo atstovybės prezidiume,net pirmininku,
nes jis sugebėdavo jungti ir vienyti skirtingas srovės bei pažiūras Dalyvaudama tradicinėje L-3.3.veikloje, Korpoiacija sugebėjo į VDU visuomenės gyveni
mą įvesti dvi,savo esme skautiškas tradicijas,kurios gražiai prigijo U-te.Tai buvo aka
deminiai laužai ir baidarių kelionės Lie- uiios upėmis,kiekvienais metais susilaukę vis
didesnio studentijos pritarimo ir aktyvaus dalyvavimo.
Korporacijos tradicijos ir principai rado kelią ir už VDU sionų.Padegoginio Ins
tituto statutui neleidžiant steigti Korporacijų,jame įsisteigė "Skautiškų studijų Drvė",veikusi korporacijos ir S3D principais bei tradicijomis.Nuo 1940 n.pavasario semes
tro akademinė skautybė įsikūrė ir garbingame Vilniaus Universitete. Visos šios skautų
akademikų or-jos savo tarpe palaikė gyvą ryšį ir,netenka abejoti,kad ilgainiui tas ry
šys būtų gavęs visai konkrečias formasŠiuo laikotarpiu pilnai paaiškėjo,kad skautybės idėja,apvilkta tinkama forma,yra
visiškai priimtina ir aukštosios mokyklos sienose.Dar daugiau - ji turi didelio pa traukiusio idealizmo nepraradusiari jaunam akademikui.Jei Lietuvos nebūtų užgriuvę tra—
V

*

-J

i.

y

21

K OR P !

VYTIS PIRMININKAI

Kazokas — Kazakevičius, M. D,

M. Brazauskas, dipl. ekonom.
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METU LAIKOTARPYJE

f U, v, s. Vacys Augulis, dipl. chem.

Fil. v. s. K. Palčiauskas, dipl. ekonom.

Fil. v. s. B. Kviklys

Fil. A. A. Juozas Milvydas, dipl. inz.

Fil. p s. Iz. Jonaitis, dipl. inž.

Senj. p s. E. Vilkas
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giąkĮeJį. įvyltiai,ias faktas butų turėjęs vėlesniame tautos gyvenine žynių teigiamų pas.’kųyhes.būtų įnešęs skautiškosios ideologijos elementų į mūsų visuomenės gyvenimą,©
taįįsi būtų buvęs neabejotinai teigiamas įnašas.
:III. Treciasis Korp.gyvenimo laikotarpis yra neabejotinai kovos laikotarpis.Jis pra
sidėjo 1940 n.birželio mėnesį,okupantams uždarius L.S.S-gą. Korporacija nusiėmė uniformą,
Lietuvos žemėje paslėpė savo garbės simbolį vėliavą,bet ji nežuvo.Tuo laikotarpiu korpo
racija iš savo narių tarpo pradėjo duoti didelius įnašus bendrajam tautos laisvės reika
lui* Jau pirmosios bolševikinės okupacijos metu vytieČiai savo krauju įrodė savo patrio
tizmą ir idealizmą.Vienas savo krauju,sveikata ir kentėjimu bolševikiniame kalėjimo už
antspaudavo savo ryžtingumą griauti tautų kalėjimo. komunizmą, o antras - fi1.inž.Milvy
das
net ir visai padėjo savo galvą.Pirmosios--trėmimų bangos paliestieji taip pat buvo
ne pilkieji Žmogeliai,o asmenybės,tautos žiedas.
. Tų aukų paskatinti,daugelis vytiečių nacinės okupacijos metu karštai stojo į pogrin
džio kovos frontą.Propagandos,planavimo,žvalgybos,^ginklų atsargų suderinojirio srityse
jie išvarė barą platesnį,kaip proporcingai tektų laukti iš neskaitlingos Korporacijos.
Tuo pat metu korporacija veikė kaip slapta akademinė organizacija,darydama platesnes ar
siauresnes sueigas.
■»
Antroji raudonoji okupacija korporaciją perskyrė pusiau.Vieni nariai tebekovoja
Lietuvoje,antri,žinoma,visai skirtingomis priemonėmiskovo ja išblaškyti visame pasauly
je‘
_
Kai -tauta niekinama visuotinei,tai ir jos žūtbūtinė kova vyksta visose gyvenimo
srityse: ginklu,kuliūtiniai,ekonominiai,moraliai.Galine džiaugtis,kad didžioji vytiečių
dauguma,Korporacijos idealų vedami,taip yra supratę savo dabartinį vaidmenį.Tokių,kurie
būtų pasitenkinę sau susikurtomis patogesnėmis gyvenimo sąlygomis,likdami indeferentiški plotiesiems tautos ir žmonijos reikalams,vytiečių tarpe nedaug terasime.
Sis trečiasis Korporacijos gyvenimo laikotarpis ją išvedė iŠ grynai akademinės ap
linkos į platesnį visuomeninį veikimą.Vytinčiai ant savo pečių imasi dalį atsakomybės už
tautos reikalų tvarkymą,už jos ateitį.Ta atsakomybė dabar yra juo sunkesnė,turint galvo
je mūsų tautos dabartinę labai kritišką būklę - fizinį ir kultūrinį naikinimą Lietuvoje
ir nutautinančias.bei dvasiniai silpninančias aplinkybes Vakaruose.
Lietuvoje likę ir dar gyvi išlikę vytįečiai savo pare:gas,tikrinusia, atlieka taip,
kaip to reikalauja vytietiškoji idėja.Būdami realistais,nėgelime tikėtis daug jų rasią
gyvų,nors ir greit galėtumėm grįžti.Okupantas bus juos pastebėjęs,kaip nepalenkiamas
asmenybes ir - pasmerkęs sunaikinimui.
Atlikti
mūsų
pareigą jų dvasioje yra mūsų garbė, * kad Lietuva atgy
tų, kad jų ir visų kitų aukos nebūtų veltui.
jj
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KORPl VYTIS /STUD.SIL1UIV DR-VĖS/‘ PIRMININKAI
1924 - 1952
Vyr.sktn.fil. Vacys
Augulis, diplomuotas chemikes, dabar gyvena JAV- bėse.
Paskautininko.s Motiejus Brazaus kas - Januškevičius, dipl.ekonom.dabar JAV.
Skautininkas Vytautas
C i v i n s kas, dipl. inž.
Vyr.sktn. Kęstutis
Grigaiti s,fii.,dipl.teisininkes. Dabar gyvena Kanadoje
Sktn.Fil. Juozas Juozaitis
/ Ps.fil.Izidorius Jonaiti s,Australijoje
Sktn.Fil. Arturas Jurgutis / Sktn.senj.Viktoras Kastan a itis
Vyr.sktn. fil. Stepas Kairys, dabartinis Vyriausias Skautininkas,gyv.Kanadoje,
Skautininkas J. Kasakaitis, dabar gyvena J.A.V.-bėse, Čikagoje,
Sktn.fil. J. Kazokas - Kazakevičius, dabar gyvena J*A.V.-bėse, gydytojas.
Vyr.sktn.fil. Bronius
Kviklys, dipl.ekonom., dabar gyvena J.A.V.-bėse,
A.A. Sktn. fil. Juozas
M i 1 v y d a s, dipl.Inž.,Žuvęs &ėl Lietuves Laisvės,
Vyr.sktn. fil. Kazys
Palčiauska s,dipl.ekonom.,dabar PL3S Tarybos Pirmijos
Pirmininkos,gyvena Čikagoje, JAV-bėse,
Psktn. fil. Juozas S v i 1 a s, dipl.inž., dabar gyvena ^anadoje,
A«A* Fil.Stasys Volungė - Obuchavičius, žuvęs-,
Psktn. sen j. Eugenijus
V i 1 k a s, s tu d. chemikas, dabartinis Korpl Valdybos Pirnininkas« Gyvena Čikagoje, J.A.V-bėse.
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Pas te bėjęs, kad Korėjoje ir šio žiauraus karo metu veikia skautų or-ja,susidomėjau
jos veikla.Gavęs, vieną laisvą pavakarį,su broliu V.Pileika nuėjome į jų būstinę.Iš pala
pinės išlenda apie 10 uniformuotų skautukų ir žiūri į mus .Pasisakome kas esame ir kuriuo
tiks-lu a tėjome. Skautukų veidai nušvinta, dingsta nepasitikėjimas,kviečia mus į vidų.Medrąšiai žengiame į palapinę,nes aplinka užsieniečiui tikrai nemaloni.Viduj e kitoks vaiz
das .Ateina ir vyr.sktn.Dr.Chang Ho Lee,savo laiku studijavęs Japonijoj,kalbąs angliškai.
Užsimezga kalba ..Brolis Pileika parodo lietuvišką skautų spaudą,aš apžiurau gyvenamą pa
talpą, kalbinu skautukus.Jų švara ir tvarkingumas tokiose sąlygose sudaro didelį įspūdį
- ir sako,kad jie skautai ne vien iš vardo.Išsikalbėjus aiškėja,kad jie našlaičiai, tėvai
dingę ar žuvę kovų metu.Juos subūrė Vyr.sktn.Dr.Chang Ho Lee,kuris tą skiltį ir globoja.
Gaila,kad sunkiose sąlygose dirba,bet drauge ir džiugu•įteikiame kuklią dovanėlę.Dar
tenka pora kartų juos aplankyti.Jie nelieka skolingi.Pakviečia ir į jų tautinę stovyklą.
Mano vadovybė kažin kodėl į pakvietimą pažiūri šaltai ir abejingai.Pavargus savaitę,
vis dėlto gaunu leidimą vykti pas korėjiečius,bet tik vienai dienai.Surandu brolį Pileiką.Jis laimingesnis - gavo net mašiną,šoferis pažadėjo nuvežti į vietą.
Nors kelionė 4o - 4p mylios,bet varginanti.Važiuojame per kalnus,žiūrime į bedugnes,
žavimės gantą ir prisibijom,kad,šoferio rankai sudrėbėjus,nepasuktumėm iš kelio...Maši
na šokinėja.Net dantys barška.Tai liovėjos keliai.Pastebiu,kad šoferio lūpos kruta,iš-,
leisdamos necenzūruotus žodžius .Patariame vienas kitam bnig'i kelionę pėsčiomis,skau
tišku žingsniu.Žygiuojame kalnais.Aplinkui nė gyvo žmogaus.Nejauku,nors ir dienos me
tas.Prieš keletą nąncsių čia buvo partizanų landynės,iš kurių skleidė °staliniškus
spindulius® į slėnius.Ne vienas mūsiškių čia padėjo savo galvą.Mintys klysta į lietuvių
skautų stovyklas. Ten ne vieni keliukais eidavome į palapinių miestą,bet ir geltonkasę
^paukštytę* vesdavom tiesiais keliais.Žengdavome linksmi - dainos trumpindavo kelią.
Dabar,varginami karštų saulės spindulių,vos velkamo koją už ko jos.Mėginame užtraukti
dainą, bet iš dviejų tenorų pasigirsta tik ®Š-liapino" bosas .Pagaliau pamatome pirmąsias
gyvenvietes.Sutinkame vietinę mergaitę.Nuo kalno pamatom ošiančias Geltonosios jutos
bangas,pakrantėje skautė palapines.Tai Il-Kwang,mūsų kelionės tikslas.Mintys klysta į
III ^autinę stovyklą Vokietijos -Ipėse.Tačiau čia ne didingos Alpės,o skurdūs vaizdai,
karo'veiksnų nuteriotos vietovės.Visa tai grąžina mus į dabartį.
•
Prie vartų pasitinka skautų vadai,paprašo į vidų.Bandau padaryti rimtą miną,kaip
tiktų garbės svečiui.Bet jaučiame,kad mums skiriamas didelis domesys,o gal tai tik ry
tietiškas mandagumas,rodomas užsieniečiui.Susodina į tribūną ir liepia laukti iškilnių
nradžios .Pastebime keletą karių, vieną net su skautiška. uniforma.Pasirodo esąs norvegas
atsiųstas iš fronto,kaip Norvegijos skautų tstėvas.Apžiūrine įrengimus.Darbai kuklūs,
rinta į akį vartai ir stovyklos bokšto .Palapinės orie pat jūros,ant smėlio,vidųj<
nesu ?to jokių skautiškų įrengimų.Miege ant
ngas,užtenka kelių puod>,iš kurių maitin-si daugiau kaip
skautų,suvešivusių čia iš visų Korėjos kampų.
Virtuvės personalas linksmas,nes ryžiai jau puoduose,© žuvelių laimikis neprastos.Prie
mikrofono skautukas su .patinusiomis lūpomis virtuoziškai griežia armonikaliais.
Atvyksta ir aukštieji svočiai* Korėjos Švietimo ilinistras ir.Lak Bun Baik,kuris yra
skautų šefas,Nacionalinės Kinijoė,Japonijos
o jų apie pO,kviečia
tų ^cfas atidaro tautinę stovyklą,supazindi
juos prie garbės tribūnos.įteikia stovyklos ženkliuką.Brolis Pileika lietuviškai spau
džia ranką Šefui,o skautukai kelia ovacijas.Jiems malonu
matyti užsieniečius jų. sto
vykloje,nes jaučiasi esą ne vieni po skautiškąja vėliava. Paradas .Gretos retokos.Bet
tai juk pirmieji Norėjos skautų žygiai karo nuteriotanč krašte.
Mes grįžtamo atgal į savo dalinį.Ir trečias lietuvis skautas vytis ouvo pakeliui
į stovyklą.Grįžę radome panardinusį sutinusias kojas į kibirą.Vargšelis,suvaiksciojęs.
per 20 mylių.Stovyklos neradęs .Nuraminamo J esame pakviesti į Korėjos skaučių stovyklą.
Jei kas iš brolių Amerikoje pavydėtų,maloniai kviečiame atvykti į Korėją.••
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Bolševikų aminai 19'^0 a.birželio oėn.okupavus Lietuvą, tuometinio "Prezidento"
Justo Paleckuo įsakau, Lietuvos Steutų Sąjunga buvo uždaryta, jos turtas konfiskuotas
ir perduotas komunistinėms jaunimo organizacijoms.
_
.
Tačiau skautiškoji idėja su šiuo įsakymu nemirė.Ji tik lauke progos vėl isxcilti
ir subujoti.
,
,
,. , ,
Praslinkus viniems metams ir kraštą įverpus kitiems okupantams,pasirodė,kad nau
jieji valdovai skautiškam veikimui nė ki~k nebuvo palankesni.Skeutijos organizacinis
darbas tebebuvo sustojas. Tiesa,pradžioj e,išvijus bolševikų kariuomenę ii susidarius
Lietuvos Vyriausybei, buvo lyg sužibusi viltis,kad bus apkurta ir Lietuvos kautų Są
junga.Tačiau greitai paaiškėjo,kad viesas L.o„o.veikimas bus neįmanomas.ir vieni ir
Ontri olai pantai neapkentė skautų.Gi reikalas išlaikyti Lietuvos jaunime patriotinėje ir
skautiškoje dvasioje buvo didelis ir svarbus. Todėl jau 19^1 metais negausus L.S.S.narių
būrelis nutarė atgaivinti skautų organizacinį gyvenimą pogrindyje^/•
Ne laurų ar pagyros trokštant, bet bijant,kad L.S.3.istorijoje nedingtų vienas
šviesus,kova ir pavojais nužymėtas carbo baras, iššaukė norą susirinmti-. A&i kurių su
vusių skautų vadovų tarpe kilo sumanymas dar kartą susiburti,kad ir buvo įvykdyta.
Tremty,kai jau šis rezistencinis skautų judėjimas baigė savo vieną periodą, 19^7
metų ru-sėjo 4—p d. d. rezistencijos skautai susirinko Han&u Lietuvių r rentinių sLovyk
loję ir°nutarė iš atminties išrankioti dar likusios veiklos nuotrupas,j as užfiksuoti
ir perduoti tremties PLSS—gai,kurios narių dauguma apie sį veikimą beveik nieko nežino
ir per okupacinį laikitarpį pereina tylomis. Rezistencijos skautai^savo suvažiavime
paruošė savo buvusios veiklos apžvalgą. Dėl visiems žinomų priežasčių pro gana daug ką
tenka oraeiti tylomis, nes ne visi pavojai dar praėję ir Tėvynė tebėra grėsmėje. Ir mes
dalinamės šiomis mintimis uN5ūsų Vyčio* puslapiuose tik bijodami,kad musų didžiulis išsi
blaškymas emigracijos pasėkoje ir,gal būt, dar didesni ateities_įvykiai nepalaidotų
šio beveik niekam negirdėto skautiškojo veikimo periodo,kuris,mus^ nuomone,yra užfiksuotinas ir naudingas tiek P.L.S.S-gos,tiek visos Lietuvos ir kovos dėl Tėvynės laisvės
interesams.
1941 metais iš Vokietijos per sieną atvyko Draugininkas K.,kuris iki 1940 metų
vadovavo vienai d - .ve i. Minėtas draugininkas,bijodamas komunistų teroro, jau 1940 jn.
buvo išbėgęs į Vokietiją. Gyvendamas Berlyne susirišo su Tarptautiniu Skautų Biuru Švei
carijoje,kuris pratęsė jo dar iš L.S.S.gautą tarptautinį skautų liudijimą. Būnant Vo
kietijoje, jam pavyko užmegzti ryšius su čekų pogrindžio skautų judėjimo vadu.Tas ryšys
nebuvo nutrauktas ir jam grįžus į Lietuvą s su broliais čekų skautais buvo pasikeičia
ma pogrindžio veikimo patyrimais.
Atvykęs į Marijampolę, K.ėmėsi skautų organizavimo darbo.Susirišęs su kai kuriais
buvusiais skautų vadovais, 1941 m.liepos 2 d .išlaido atsišaukimą į Lietuvos skautus.
Maždaug tuo pačiu metu jis kreipėsi į du buv-žymesniuoju L.S.S.vadovu,norėdami sužino‘ti jų nuomonę ir gauti pritarimą organizuojam pogrindžio skautų judėjimui.Pirmasis pa
reiškęs,kad slaptas veikimas busiąs neįmanomas ir koks nors slaptasis veikimas vargiai
atneštų naudos.Antrasis buvo palankesnis,tačiau pats,aplinkybių^verčianas, negalėjo
įsijungti į aktyvų darbą,pažadėdamas betgi paremti savo skautiškuoju patyrimu,litera
tūra ir kt. Vėliau šiuo reikalu buvo kreiptasi į gen.R.,iš kurio buvo gautas palankus
atsakymas ir padrąsinimas dirbti Tėvynės labui.

x/ Ši rezistencinė Liet.skautų or-ja nacių okupacijos metais nebuvo vienintelė.Jų
buvo ir daugiau.Buvo sudaryta ir veikė netgi L.S.S.aukštoji vadovybė,Red.tikisi,kad ir
kitų skautiškųjų rezistencijos or-jų atstovai patieks savo atsiminimus.MV.
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Po šių pasikalbėjimų K. Meri jampolė j oušaukia vietinių skautų vadų pas įtarimą, kuria
me,aptarus esamą padėtį,buvo nutarta atgaivinti skautiškąjį jaunimo judėjimą ir veikti
slaptai.Dėl sunkių ir ypatingų darbo sąlygų,daugumos nuomone,ir atsargumo sumetimais,
nutarta atgaivinti tik Skautų Broliją. 1941 m.rugsėjo 7 dieną Marijampolės mieste ir
buvo sušauktas steigiamasis Lietuvos Skautų Brolijos susirinkimas,kurio metu K.vienbal
šiai buvo išrinktas Brolijos vadu.
Brolijos vado kvietimu,buvo sudaryta sekančios sudėties Brolijos vadija: vadeiva Vytenis Edigijus Jonynas,garbės Gynėjas- Algirdas S., Garbės teismo pirmininkas - J,
P*.Laikui bėgant vadijoje vyko pasikeitimų.Kiek vėliau vadi joj Vyr.Kapeliono pareigoms
įėjo Kun. G.-Brolijos Vedijai nutarus, Bro-, i jos vadas LS3 °efo pareigoms pakvietė Tadą B.
Tuo metu susižinota su pogrindyje veikiančiais ateitininkais ir užmegztas su jais
ryšys. Naujam LSB statutui savo žodinį pritarimą davė ir Vyskupas B,pareikšdamas savo
asmenišką prielankumą skautų veikimui ir sutikęs globoti Broliją.
Naujos laiko sąlygos privertė įnešti pakeitimų į LSB statutą.Pagrindu buvo imtas
tuo laiku turėtas iki 19?0 motų galiojęs LSS statutes.Naujojo statuto projekte buvo
siekta skautiškojo veikimo suprastinimo ir pritaikymo slaptojo darbo sąlygoms.Tuo pačiu
oadaryta pakeitimų ženklų bei ordenų regutiaminuose ir priimta naujo 3roiijos ženklo
bei pasižymėjimo ženklų projektai.
Pogrindžio darbo sąlygoms verčiant,buvo kreipiamas ypatingas dėmesys į tinkamą žmo
nių narinkimą-Atsisakyta vietininkijų.Tuntuose buvo palikta draugovių sistema /žinoma,
ir skilčių/.Skautiškoj i darbo programa buvo pravedama skiltyse /iki 7 skautų/ ir koor
dinuojama tunto štabo posėdžiuose-Eilinis skautas galėjo pažinti tik skiltininką,sis
tik draugininką,draugininkas - tuntininką,o šis - vadeivą.Šių pareigūnų pavaduotojų
postų atsisakyta.Tuntininkas,prisiimdamas pareigas,turėdavo duoti iškilmingą pasižadė
jimą. įžodžio metu,šąli Lietuves trispalvės,buvo bučiuojamas ir kryžius.Skiltys vieto
jG gyvulių vardų turėdavo pasirinkti tauttos ar bažnyčios veikėjų vardus.
Šalia skautiškosios idėjos išlaikymo,jaunimo tarpe buvo talkininkauta pogrindžio
spaudos platinime,sekta ir fiksuota okupantų nusikalstamieji darbai “Medžiaga ’’Lietuvių
Archyvui®/,atkreiptas ypatingas dėmesys į senitarinį skautų paruošimą,o taip pat į pa
rengimą pagalbiniams darbams krašto gynybos reikaluose,duoti nurodymai kultūrinio gyve
nimo organizavimui.Susidarius Brolijos vadijai,pradėti steigti skautiškieji vienetai
įvairiuose Lietuvos niostuoso.Šis pavojingus darbas vestas remiantis senom pažintim ir
pasitikėjimu.Pirmasis tuntas įsteigtas Marijampolėje 1942.II.16.Jam vadovavo Vilkelis,
vėliau 3.Vėliau Vilkelis suorganizavo dar vieną vienetą Lazdijuose.Kauno skautų tuntui
vadovavo V.M., Vilniaus - 2... Dotnuvos Akademijoje - K.Sknutai dar veikė rienuosc,Aly
tuje /tuntininkas Ve.I./, Kazlų Rudojo.Organizavimo periode /1941 n./ skautų skaičius
Brolijoje siekė anie 100,vėliau kelicriopai paaugo.
_
1Q42.VI.29 d.Simne sušauktus Brolijos vadovų syvuziavimas,kurio motu priimtas LoB
otų įvairiuose miestuose veikusių vienetų,
statutas.Jame dalyvavo
s vado pastangomis, suorganizuoti skiltinin1942 n.balandžio uėn.M i j am polė
kų kursai,kuriuos brig o e r 10 s sutų.
ersekio j imu.,Okupantams oavyko sužinoti apie skautų
sąjūdį ir iššifruoti
i kuriuos Vadijos narius .Broli jos vadas K,Vyr. Krape lionas G.194^
□•pradžioje buvo suimti ii’ kurį Vikį
švietimo dūluos vadovas Ve.L. buvo tardomi
centracijos stovykloje
suėmimai privertė darbą kuriam
y eikime p a s 1 r p t i
ir verčiami išduoti sk
kantiškajam veikimui.Tom tikslui
laikui su s t
si skaitmenimis ir kt.
skaičių
tęsėsi iki bolševikų okupacijos 1944 m.Kartu su tremšio or-joj i
dalis buvusių slaptojo skautų veiki::o žmonių atsidūrė V.Europoje,kiti gi litinių
kautų daliai sunku nušviesti buvusią padėtį ir darbą.Stakosi-Mažai tr
ė medžiaga buvo renkama,saugojana ir liko Lietuvoje.
i
e paliestą.Tuomet šią trumpą,vien
Reikia tikėtis,kad grįžę Tėvynėn sią^įgautų tikrąjį veidą ir sudaryatmintimi para:..tą apžvalgą,bus
limr^
tų pilnutinį slaptojo skautiškojo v ei.-
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Šiuo vardu Italijos Skautų Sąjunga išleido puikią dokumentų knygą.Kartu atspausdinta
14 kreidiniame popieriuje fotografijų,kurios vaizduoja paskutinius popiečius skaudų tar
pe ./Document! pontifici sullo sooutismo" 1916 1952.»Bsploratori d Italia.A.S.0.1.1952,
pag.XI1-220/•
Dokumentai,kurių daugumą- sudaro popiečių įvairiom progom skautam pasakytos kalbos,yra
patiekiami trimis kalbomis:itališkai,prancūziškai ir angliškai,įvedą parašė J.E.Mons.
’ Montini - Jo Šventenybės Valstybės Sekretorius.Jis pažymi,kad "nuoširdžiai.ir tėvišku
paprastumu Popiežius sutinka skautus,kurie uoip užsidega savo didžiuoju žaidimu.Popie
sius ateina į skautų tarpą,su jais JcaJbaui, iškelia sąjūdžio grožį,kuris juos jungia,at- .
veria žavinčios pedagogijos slypinčias tiesas .
.
lapo,savaime
darosi
suprantama,kodėl
Jo
event.
Valstybe
s
Verč.iant šios knygos lapą po
Sekretorius pažymi,kad skautai turėtų būti dėkingi Popiežiui,kuris jų puikų Sąjūdį nkanonizavo",kuris "nėra vien tik žaidimas,bet mokykla,pedagogija,išorinio pasaulio išnintingus ir linksmas pašventimas vidiniu,moraliniu -ir dvasiniu pasauliu,plačiausioje gyvenimo ir gėrio stovykloje."
ie skcutus pasirodė 1916 metais,kada Benediktas XV,
Pirmasis popiežių dokumentas
:autų S-gos
Vyriausiąjį Dvasios Vadovą,pareiškė:"AtstooatvirtiHamas Italijos katalikų
v
v sudarias Bažnyčios autoritetą,budėk tėvišku rūpesčiu ir užtikrink skaudų sąjūdžiui pla
tų ir didingą išsivys tymą,paremtą nepareinančiais Katalikybės principais ir besiekian
čiu su atviru nuoširdunu oilnutinio jaunino auklėjino". Panašų skautų Sąjūdžiui nuocirduna pareiškė ir Rijus XI,įvairių skautans teikiamų audiencijų proga.Taip 192? n.prie
Apaštalų kunigaikščio Šv.Petro grabo Romoje Sv.Mišiose dalyvavo daugiau kaip 2.000 skautų.Pijus XI kreipėsi i juos šiais žodžiais i "0 brangieji is cypiausiųjų Musų sūnų Jezuie Kristuje..'. Jus suprantate ką reiškia būti kataliku skautu.Tą juns^sako jūsų unifor
ma, jūsų graži ir garbinga včliova.Savo profesijoje ir visane fatalikįskone gyvenine ne
šiokite savo uniformos žynes ! Jūsų jaunatviška dvasia,jūsų sumalta sirdid.neabejoJane,
supranta ką nori išreikšti nylintis Tėvas.., Be tikėjimo isnintinguuo yra ir gyvenine
išnintingtaas.kurį nurodė Jėzus Kristus ir ji rekonendavo vienu žodžiu.BVDbąliE. Tai
nuosavas skautans šūkisl Ypač budėkite, nes J.s esate skaudai zV.,.lgai.Avclgei dažnai y a
oaliekani savo pačių pajėgor.s ir t-i yra prsitikejino irodyr.es.
.............
P
Dabartinis Popiežius Pijus XII jru daugelį t-rtų užtikrino savo ypatingą pasigerejiną skautų sąjūdžiu.&i W n.vr.soros rezidencijoje specialioje audiencijoje pnene Ita
lijos skautus,tara kitko pasekė«“Kokios yra ari-zostys.kad taip greitai skautų sąjūdis
išsiplėtė pasaulyje.Muns atrodo,trys dalykai ypatingai pazynetini-1 ..tautybe iškelia
ir sužadina jaunuoliui viską,kas natūraliai yra gera,kilnu,šventa.gyvenine paprastu^,
gantas ir tėvynės nelis,gerbės jrusną,susivnldyną,poklusnuną,ętsiaaviną artino tarnybai,
brolišku :o ir riteriškuuo jausną. 2.3keutybė i. znonijos gyvenimą nori ąnooti tvarką ir
°
.Ju be meilikavimų ir netikusio jausmingumo.Laiko praleidimas,
KSd • ^.^LrŽn^kLtui uždeda pareigas ir ypatinga, atsakingą, kuris išvys
ti tvirtą ir energišką veiklą nokykloje,įstaigo-se ar profesijoje.J.okeutybc Dievo terūbm suteikia žymiausią vietą,kuri priklauso žnogeus gyvenine,ir tuo jaunuoli, neruošia
kad vi’ur atitartų įvoirių dalykų tikrąją vertą,jų tikrąjį dieviškos saules sbiesos ats• H v-d hu+u’“ro visuonet ištikini save katalikų skautų idealui,ausų dienų klaidų suSryjė,kurios užtansina ir išgairina dvasias ir širdis,reikia, kad visuonet išloikytun'n

gyvą savo ^jino žibuti į[Jį^^išldti iškX tie kilnūs norai,kurie inspiravo

jų poskelbiną.im.kiliau nebūdana"katalikiška,tačiau savyje turi tai,kas
nl ?Ibt.Xlu sūilė ū noraiiSkci stipru.Skautybė katalikui auklėtojui pasiūlė lengvą
yra notųt„^ ’ ” / *
. ioinnno į berniuko dvasią.Ji sužadina,kad berniukas isklnu"
priemonę ir^ uokią Ka_^ą, turėtų kontaktą su išoriniu pasauliu,kad panilsytų vyrGsnw,Kod pnzin
s<- ~
£ievow#LpLjkiar.a ninėtos knygos vertimų į kt.kalbas,
tų doros pareigas ir tuo kiiv^
a
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Ps.LureIija Balasaitiene,J.L.V.

Lietuviškoji skautija įsikūrė,brendo ir augo audringų politinių įvykių fone.Gal būt
todėl mūsų or-ja,grožiai pražydusi trumpame nepr.gyvenimo laikotarpyje, išėjusi žiaurią
okupacijų it tremties mokyklą,įsigijo tam tikrų kovingų bruožų,kurių nepastebime nei
pas amerikiečius,nei kitų tautybių skautų tarpe.bežiūrint to,kad paskutinis karas su
krėtė tiek anglus,prancūzus,tiek viso pasaulio tautas, tur būt, nė vienos šių tautų is
torijos lapai nėra tiek perpildyti kančia,kova,iš kitos pusės - laisvės pošvaistėmis,
kaip mūsų tautos.
Jeigu lietuviai pasižymi dideliu individualumu ir nemėgsta sukolektyvinimo, tai vienmūsų būdingesnių dvasios bruožų.Didelis organizacijų skaičius mūsų tarpe rodo norą veik
ti.Ir tos pačios organizacijos pajos - nors ir žiaurūs pasauliniai įvykiai sukrėtė jas,
jos vėl atgyja daugiau ar mažiau palankesnėje dirvoje,atsikuria ir tęsia mūsų visuome
ninio gyvenimo tradicijas.Viena tokių or-jų yra ir skautai. Mūsų senieji vadai su dide
liu pasiryžimu,stovyklinėje DP aplinkumoje, parodė didelio sugebėjimo,beatkurdami šį
sąjūdį,atnaujindami skautiškas tradicijas ir patraukdami didelę mūsų jaunimo dalį į šio?
organizacijos eiles. Masinė emigracija jau nebepajėgė nutraukti skautiškojo veikimo ry
šio taip,kadip buvo padariusios dvi okupacijos,bent išviršinę organizacijos formą sugrio
vusios.
Didžiausia lietuvių emigrantų dalis,įsikūrusi J.L.Valstybėse, į šį žemyną perkėlė jau
nusistovėjusius organizacinio gyvenimo pagrindus,kur skautai,kad ir nebe sunkumų,for
muojasi tinkama kryptimi į vienalytį jaunimo judėjimą.
Vis dėlto visi palikome buvusių pergyvenimų labai sukrėsti.Iš vienos pusės,išgyventos
nelaimės mus visus glaudžiau surišo,iš kitos - išorinės aplinkybės svetur ėmė neigiamai
veikti mus visus,ypač jaunimą.Mes vis labiau susmuikejame,daromės menkesniais tolerantais,linkstame į asmeniškumus ir nesantaiką. Visa tai neigiamai atsiliepia į mūsų jau
nuomenę,kurios auklėjimas religine,tautine kryptimi priklauso nuo mūsų pačių,kurių šir
dyje tebėra gyva senoji Tėvynė Lietuva. Deja, nebe visos mūsų tradicijos mūsų jaunie
siems suprantomos.Ėmė keistis ir moralinių vertybių supratimas,įvertinimas. 15 - 18 meti
jrjUnimui,augusiam ir brendusiom toli nuo savo krašto,imponuoja ir didesnės įtakos^ima
daryti neretai plokščias,sumateriale jęs,neturįs idealistinių pagrindų gyvenusias. Čia
darosi labai opus šeimos,o taip pat organizacijos klausimos.
Ties šia vieta sustojus, ar nereikėtų dažniau panagrinėti skauto vadovo - vadovės
santykių su seimo,visuomene,aplinka plačiąja prasme ? Prieš reikalaujant drausmingumo,
susiklausymo iš eilinio skauto,šių dalykų dar griežčiau reiktų reikalauti iš vadovo,-ės
Tai dar bereiškia,kad visi vadovai,—ės yra nedrausmingi ar nosysiklousę, bet vis dėlto
ir jie ypač turėtų stengtis tobulėti,o tobulėjimui juk nėra galo. Kiekvienas mažas nesu
sipratimas vadovų,-ių tarpe atsiliepia į skautiškąjį jaunimą,kur jis yra komentuojamas
ir iš to pasidaromos išvados /aigi autoriteto iš laikymos,yra nors ir sunkus,bet būtinas
reikalas.
'
.~
,
Šia iro^a norėčiau kviesti seses vadoves ir vadovus įsac.miau išdiskutuoti skautiš
koje spaudoje tas problemas,su kuriomis susiduriama kasdieniniame gyvenimo, skautiška
me kelyje. Btai keli is tokių klausimui
l.Ką turėtumėm daryti,kad ištraukti jaunimą iš savotiškos apatijos ? Kaip jį sudo
minti, suaktyvinti? 2 .Ko mūsų vadovams daugiausia trūksta ir kokia kryptimi jie turėtų
daugiausia tobulėti ? p. Kokiomis priemonėmis galima efektingiausiai išlaikyti jauniną
lietuviškoje dvasioje ir lietuviškos bei europiškos uitūtos rėmuose ?

-o-O-o

Iš tikrųjių gražu,kad Jus,mielos skautės,net šiose žiauriose tremties meto sąlygo
se, neprarandate’skautiškosios nuotaikos ir lygiai su vyrais dirbate didžiulį kultūrinį
darbą,Mano linkėjimas šia proga ir toliou^neprarast viltingos skautiškos dvasios,ir to
liau jaunatviškai iškelto galva žengti į šviesesnę ateitį. Dr. k. G r i n i u s •
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Skyrių veda senj. R.Mieželis, Urbana, Ill.
STUDENTU RĖMIMAS

Visi universitetai Jau oradėjo rudens semestrą. Su naujais mokslo me
tais studentams prieš akis iškila senosios problemos. Tarp šių problemų
gal daugiausia savo kietu realizmu prasimuša finansinis klausimas. Tai
yra pati svarbiausia ir opiausia problema šių dienų lietuviui studentui.
Nepaslaptis, kad mūsų studentai yra. visai nepasiturį, o mokslo išlai
dos sudaro nemažas sumas. Nurodami jas sudaryti studentai dirba fabri
kuose atostogų metu, po kelias valandas studijų metu. Kai kuriems pade
da tėvai atiduodami savo kaip senu, paprastu darbininkų uždirbamus kelis
centus. Keli laimingesnieji, kuriuos galime suskaičiuoti ant pirštų,
gauna nedideles stipendijas. Tad nenuostabu, kad prieš akis turėdami to
kias sunkias sąlygas daug lietuviu jaunuolių nedrįsta tįsti nutrauktas
studijas ar pradėti studijuoti.
To pasėkoje studentu skaičius yra drastiškai sumažėjęs. Skaičiuojama,
kad■lietuviu studentu visame pasaulyje yra a'ie 400. Jie sudaro vos tik
10% Lietuvoje studijavusiųjų ir 22% Vokietijoje buvusiu studentų, bis
skaičius yra toli gražu nepakankamas laisvos Lietuvos atstatymui ir jos
kultūros plėtimui. Trukumas specialistu bus nuostolis, kurio mes valiau
jokiu būdu negalėsime atitaisyti.
Vienintelis būdas šiai nesveikai padėliai pakeisti yna sudarymas sąly
gų suteikti mūsų studentijai finansinę parama. Tik būdami pasiruošę duo
ti materialinę pagalba aukštuosius mdkslus einantiems jaunuoliams, mes
sudarysime pajėgu ir pakankama mokslininku, kultūrininku ir specialistų
būrį. Tik tuomet galėsime būti romūs, kad šie jaunuoliai nenueis kaip
Lietuvos atgimimo laiku studentai į džiovininku sanatorijas ar kapus
dar prieš pradedant jiems savo darbą.
Šią paramą suteikti g-'li tik lietuviškoji visuomenė. Is svetimųjų di
desnes pagalbos negalime tikėtis. Kelios stipendijos yra gautos per Pa
tariamąja Lietuviu Grupę prie Laisvosios Europos Komiteto, keli gauna
jas per universitetus, tačiau pagrindinė našta kris ant mūsų visuomenės.
Lietuvių visuomene ir dabar nedideliu mastu teikia parama studijuojan
tiems. Veikia keli fondai: Ateitininkų balnos Fondas, duodąs stipendijas
ne
ateitininkams, Žiburėlio draugija - liberalinių pažiūru studentams,
seniai susiorganizavęs ASS Fondas - studentams skautams bei StudentU^šalpos Fondas prie Liet. Studentu Sąjungos JAV - visiems studentams. Tačiau
visuomenė neparodė reikiamo susidomėjimo šia problema ir fondai negalė
jo išvystyti savo veiklą. Dabar, kaip atrodo,iš mūsų spaudoje pasirodžiu
sių ne studentų rašytų straiosniU ir visuomenės veikėjų bei organizaci
jų pasitarimo Lietuviu Studentu Sąjungos JųV antrojo nariu suvažiavimo
metu, lietuviu visuomenė pradeda daugiau susidomėti lietuviškosios Švie
suomenės paruošimu ir galima tikėtis efektingesnes paramos greitu laiku.
0 to studentai ir tegali trokšti.’
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Vydūno vardo šalpos fondas

Akademinio Skautų Sąjūdžio Valdyba, suprasdama sunkią dabartiną stu
dentu skautu finansinę padėtį, šių metu pradžioje nutari įsteigti ASS
Šalpos Fonde, kuris teiktu studijuojantiems skautams paskolas bei sti
pendijas. Šalpos Fondo įstatai buvo parengti ir patvirtinti ASS Valdy
bos korespondenciniame posėdyje š.m. gegužis min.
Dr. V. Vydūnas, Korp j Vytis Garbės narys, mielai sutiko, kad jo var
du būtu pavadintas šis Šalpos Fondas, šiuo vardu pavadinto Fondo Val
dybą sudaryti buvo pakviesti: Valdytoju prof. St. Kolupaila, reikalu
vediju senj. V.MikaiaviČius, nariais fil. 0.LČiukaiti, fil. A.Juodikis,
fil. K.Kasperavičius. Per vasarą Šalpos Fondo Valdyba tvarki organiza
cinius darbus ir dabar žada pradėti savo tiesioginę veiklą.
Norėdami suteikti skaitytojams platesnį vaizdą apie Akademinio Skau
tu Sąjūdžio Dr. Vydūno Vardo Šalpos Fondą patiekėme Fondo Valdybai ke
letą klausimu. Fondo Valdyba maloniai sutiko atsakyti į mūsų klausimus
ir Čia spausdiname šį pasikalbėjimą.
- Koks yra Akademinio Skautu Sąjūdžio Dr. Vydūno vardo Šalpos Fon
do pagrind inis tikslas 9
- Dr. Vydūno vardo Šalpos Fondo pagrindinį tikslą trumpai nusako
statutas, kuris ir bus pilnas: remti aukštuosius mokslus einantį skau
tiškąjį jaunimą teikiant jam stipendijas, paskolas ir kitokią, materia
linę pagalbą, leidžiant ju mokslines studijas, kad tuo būdu iš ju pa
ruošus Nepriklausomai Lietuvai įvairiu sričių specialistu... Uždaviniai
platūs ir sunkūs, bet jeigu visi įnešime bent po mažą, savo dalį, Fon
do vadovybei rebus sunku uždavinius įgyvendinti.
- Kokia yra dabartinė ASS Šalpos Fondo pad ėti s ir kada Fondas.numa
to pradėti savo darbą9
- Šalpos Fondas buvo įkurtas š.m. gegužės mėnesį, bet platesnį dar
bą pradeda tik dabar - rudeniop. Žinoma, veiklą, galutinai išplėsti rei
kės dar daug pasidarbuoti, o ir išsikovoti pritarimą iš lietuviškosios
visuomenės bei skautiškosios šeimos. Džiaugiamės, kad graži pradžia
yra padaryta vien tik iš organizatorių. Tarp kitu pažymėtina ASS Čika
gos skyriaus auka 43^7.67 sumoje ir senj. J.Gilun 'as pats vienas įtei
kęs net S122.00. Brolis C-ilun 'as ir Čikagos akademikai yra pa sektini
pavyzdžiai. Jei visi ASS skyriai panašiai prisidėtuzFondas galėtu la
bai sėkmingai veikti.
- Kas yra numatoma padaryti oalpos Fondo veiklos išplėtimui9
- šalpos Fondas planuoja savo veikla plėsti per m SS skyrius ne tik
JAV, bet visuose žemynuose, tuo reikalu yra kreipiamasi į A>SDS ir KorpJ
Vytis skyrius prisidėti prie šalpos Fondo atstovavimo vietovėse ir lė
šų organizavimo. Greitai išleisime Kalėdinius sveikinimus į kuriu pla
tinimą turėtu įsijungti visi ASS nariai. Numatoma į talpos Fondo darbą
įtraukti ne tik skautus akademikus, bet ir kitus skautu vadovus, skau
tininkus. i_>iuo metu organizuojamos lėšos, skelbiamas vajaus mėnesis
surasti nuolatiniams ir pavieniams rėmėjams. Fondo Valdyba daro viską,
kad. kuo didesniam studijuojanxiu skaičiui ištiesus pagalbos ranką.
- Kuo prie i-a Ino s Fondo veiklos išplėtimo gali prisid ėti pavieniai
ASS nariai ir ASS skyriai9
- Nariai kviečiami skleisti savišalpos idėją, rinkti lėšas ir savo
ištekliais prisidėti prie lėšų padidinimo. Tas pats taikytina ir vi
siems ASS skyriams.
- Kokios kva1i f ika c i j o s yra reikalingos stipendijai gauti?
- Stipendijas ar paskolas tikimasi pradėti skirti greitu laiku. Jau
priimami prašymai, kuriuos su curriculum vitae galima siusti bet^kuriam
SF Valdybos nariui. Bendras Šalpos Fondo adresas yra: V.MikaiaviČius,
2421 W. 45 st., Chicago 32, Ill.. Kiti stipendijai gauti formalumai dar
nėra nustatyti, bet jie yra ruošiami. Malonu pastebėti, kad savais paty
rimais ir žiniomis talkina sen j.L.Grinius ir kiti ČikagieČiai.
.j
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- Lietuviu Profesorių Draugijos Amerikoje metinis suvažiavimas Įvyko
Š.m. lieoos mėn. 6 d. Čikagoje. Suvažiavimas išklausė Valdybos, Litua
nistikos 'Instituto nranešimus, priėmė apyskaitas, aptarė busimosios
veiklos gaires ir išrinko nauja valdybą, kuri pareigomis pasiskirstė
sekančiai: oirm. Dr. P.Jusaitis, vice-pirm. fil. v.s. A.Flateris, sekr.
I.Šlapelis, iždin. Dr. S.Stankus ir narys M.Mackevičius. Be to išrink
tas -Garbės Teismas ir Revizijos Komisija. Draugijai šiuo metu priklau
so per 70 nariu.
- Lietuviu. Studentu Sąjungos JAV antrasis visuotinas nariu suvažiavi
mas Įvyko sTmČ rugpiūČio 23-24 d.d. Čikagoje. Suvažiavime dalyvavo virš
90 Sąjungos nariu iš 31 Amerikos universiteto. Suvažiavime paskaitas
skaitė Dr. P.Daužvardis, Lietuvos Konsulas Čikagoje, ALTo Pirmininkas
L.Šimutis ir prof. M.Mackevičius. Pranešimus studentu reikalais padarė
Sąjungos pirm”. V.Kavolis, V.Gylys, sen j. RJHeželis ir sen j. L.Grinius.
Suvažiavimas praėjo darbingoj nuotaikoj, išsiaiškinta daug studentams
ooiu problemų, priimtos lietuvybės išlaikymo, politiniams veiksniams,
studentu šalpos reikalu ir JAV Valstybės Departamentui rezoliucijos.
Suvažiavimo metu buvo surengtas šokiu vakaras ir arbat^ln.
- Prof. St.Kolupaila pirmininkavo, o senj. V.MikalaviČius sekretoria
vo Studentu Sąjungos suvažiavimo proga sušauktame lietuviu organizacijų
ir visuomenės atstovu posėdyje, kuris stengėsi isspręstl studentu šal
pos organizavimo klausima. Posėdyje nuspręsta suvisuomeninti Studentu
baluos Fondą veikianti prie Lietuviu Studentu Sąjungos JAV rėmėjais pri
traukiant visuomenines organizacijas ir pavienius asmenis. Numatoma su
daryti plačia Fondo Valdybą iš organizacijų atstovu ir visuomenes vei
kėju. Tikimės, kad Fondas išvystis savo veiklą ir duos efektyvią para
mą lietuviams studentams.
- Fil. M.Barniškaitė ASDS vardu ir fil. L.Maskaliunas Korp.^Vytis var
du pasveikino II-ji Lietuviu Studentu Sąjungos JAV nariu suvažiavimą.
-Prof. I.Končius, šiuo metu gyvenąs Bostone, oasitaisius sveikatai,
labai daug dirba. Kiekvieną diena laboratorijoje jis sugaišta iki 10 va
landų. Grįžęs namo sėda dar rašyti naują mokslo veikalą, kurio yra su
kūręs jau apie 300 puslaniU.
- P. J.BaČiūno, Korp.’Vytis mecenato, vasarvietėje Tabor fermoje vasa
ros metu dirbo daug lietuvaičiu studenčių. Jos tuo būdu su p. J.Baoiūno
uagalba užsidirba pinigu studijoms žiemos metu.
- Sen j. p s. Edvardas Pašaltis, kad ir sirgdamas, ir siais mokslo me
tais tęs savo studijas Tuebingeno Universitete, Vokietijoje.
- Skautai Vytautas Aukštikalnis, Algimantas Gintautas ir Vytautas.
Kemnka studijuoja Bonnos Universitete, Vokietijoje. Jie visi reikalingi
efektyvios materialinės pagalbos. Gyvena Pabaltieoiu KrikseioniU Studen
tu Sąjungos bendrabutyje Hangelare nrle Bonnos. Be ju bendrabutyje gyve
na dar keli lietuviai studentai. Didelė ju dalis yra Vasario 16 gimnazi
jos auklėtiniai. Bendrabučio vedėju iš studentu tarpo yra A.Gintautas.
_ VytieČiai Aleksandras Nekrašas ir Pranas Dauknys jau kelinti.metai
sėkmingai studijuoja teologijos mokslus Romoje. Abu yra tame pačiame
teologijos kurse, nors pirmasis yra vienuolis marijonas, o antrasis pri
silaiko prie šv. Kazimiero Akademijos. Sen j. Nekrašas subdijakonato
šventinimus gavo rugsėjo 20 d., dijakonato gaus spaliu 5 d. ir kunigys
tės - spaliu 26 d. Senj. P.Dauknys šventinimus gaus truputį vėliau. Jie
dar turės išlaikyti sunkius teologijos egzaminus ir baigiamuosius egza
minus iš šnekulativinės teologijos. Sėkmingai praėjus egzaminus įgyja
mas teologijos licenciato laipsnis, kuris suteikia profesoriavimo teisę
universitetuose. Sen j. P.Dauknys dar numato Romoje pagilinti žinias is
žurnalistikos srities, /-bk./
- Senj. A.Musteikis, neseniai gavęs magistro laipsnį, tęsia savo stud i j as ir ruošiasi dokto ra tu i.
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- Prof. Steponas Kolupaila, Korn! Vytis Garbos narys, rugsėjo 14 d.
švento 60 metu sukakti." Profesorius gimė 1892 m. Latgaloje. Baigė gim
naziją Mintaujoje, Matavimo Institutą Maskvoje ir z,emos Ūkio Akademija^
ties Maskva. Lietuvoje dėsto Dotnuvos Žemos Ūkio Technikume, Kauno Aukst.
Technikos Mokykloje ir nuo 1922 m. Vytauto Didžiojo Universitete. Uni
versitete profesoriaudamas buvo Hidrologijos ir Hidraulikos katedros ve
dėjas, Senato sekretorius, Statybos fakulteto dekanas. Prof. Kolupaila
vadovavo visai eilei lietuvišku organizacijų, plačiai bendradarbiauja
periodinėje spaudoje, yra išleidęs daug knygų lietuviu- ir svetimomis
kalbomis. Profesorius visa laika aktyviai dalyvauja Lietuvos Skautu Są
jungos veikime, buvo Skautu Tarybos narys, organizavo keliones vandens
keliais. Dabar profesoriauja Notre Dame Universitete, JAV.
" Brof. Mykolui Biržiškai, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui,
Vilniaus Universiteto rektoriui, rugpiūČlo 24 d. sukako 70 metu. Prof.
M.Biržiška gimė 1882 m. Viekšniuose. Baigęs aukštuosius mokslus buvo
gimnazijos mokytojas ir vėliau Vytauto Didžiojo Universiteto profesorius.
Yra išleidęs nemaža knygų musu literatūros ir kultūros istorijos temo
mis. Bendradarbiavo ir redagavo daugelį lietuvišku laikraščiu. Tremtyje
profesoriavo Pabaltijo universitete, dabar gyvena Los Angeles, kur vie
tos ALTo skyrius rugsėjo 28 d. rengia šios sukakties minėjimą.
- Prof. Vincas Krėvė-Mickevičius spaliu 17 d. sulaukia 70 m. sukaktį.
Profesorius gimė 1882 m. SubartoniU k., Merkinės par. Nebaigęs kunigu
seminarijos išstojo ir studijavo Kijevo ir Viennos Universitetuose. Nuo
1920 m. dėstė Vytauto D. Universitete ir buvo Humanitariniu mokslu fa
kulteto dekanas. Prof. Vincas Krėvė plačiausiai žinomas kaip rašytojas.
Jo raštai sudaro daugiau kaip 10 tomu. Žymiausi jo veikalai: Dainavos
šalies padavimai, Barimas, Šiaudinėj pastogėj, Skirgaila, Dangaus ir
žemės sūnus.
--o—
- °BundDeutscher Jugend” organizacijos sąskridyje Frankfurte, Vokie
tijoje dalyvavo lietuviai studentai V.Natkevičių s, A.Gintautas, 0.Vait
kevičius ir P.Žemaitis. Suvažiavime dalyvavo per 5000 BDJ nariu ir 150
užsienio svečiu iš 17 valstybių. Saskridžio tikslas buvo parodyti vokie
čiu jaunimo antikomunistinį nusistatymą. Tarp 18 valstybių vėliavų plėvesavo ir mūsų trispalvė. Lietuviu studentu sveikinimus perdavė savo žo
dyje coll. V.Natkevičius.
'- Sen j. A.Jazbutis baigė Šiais metais Toronto Universiteto Inžinierijos fakultete elektrinę inžinierija. Dabar dirba kaip inžinierius vie
name General Electrics fabrike.
- Psktn. Liudas Končius gavo Bachelor of Arts lainsnį Tufts College
Bostone. Dabar dirba, kalu 2-jo So.Boston-Roxbury district© /tunto/ Field
Executive - reikalu vedėjas, Boy Scouts of America.
- Prof. A.Senn, dėstas Pennsylvanijos universitete, lankosi su paskai
tų ciklu apie lietuviu kalba Europoje. Paryžiaus "Instltut d’Etudes Sla
ves” skaitė šias paskaitas - Lietuviu Žodyno istorinė raida ir Baltu
kalbu santykiai su slavu ir germanu kalbomis. Prof. Senn paskaitas dar
skaitis Briuselyje, Strassburge, Freiburge, Florencijoje ir Vokietijoje.
- Marburgo Universitete, Vokietijoje vasaros semestre prof. dr. Kurt
Stegman von Eritzwald dėstė lietuviu kalbą.
- Leibnitz Akademie Hannoveryje, Vokietijoje meno kritikas P.F.Pech
stein paskaitų cikle apie abstraktiškumo pradines formas skaito paskai
tas anie lietuviu dailininką Čiurlionį.
- Dr. A.Alseikaitė-Gimbutienė, ligšiol ruošianti mokslo veikalus Har
vardo Universitetui, dalyvaus Columbia Universitete, New York, įvykstan
čiame psichologu, filosofu, religijų ir meno istoriku suvažiavime.
- Atitaisymas. ASDS t.n. G.Čaolikaitė gavo iš Bostono universiteto
Bachelor of Arts, o ne Bachelor of Science laipsnį.
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P as te bėjau, kad nūs ų nerių susiklausymas yra nukentėjęs tiek senųjų, tiek kandida
tų tarpe,Toki reiškiniai pastebimi beveik visur,taigi ir Kerpi VYTIS narių sueigose.
Antai,pakvies uas vieno junjorų tėvūno pašnekesiui junjorų sueigoje,radau laiku atėju
sius tik 4 junjorus.Du pavėlavo 5 - 1£-minučių,kiti 8 /iš 14-os/ nesiteikė visiškai nei
ateiti,netgi nepranešė apie savo neatvykimų 1 Rodosi,kad panaši būklė buna neretai aka
demikų ir ne akademikų skautų,-čių tarpe. Negeriau ir gyvenamajai vietai keičiantis:na
rys ar kandidatas,pakeitęs savo adresą,jo nepraneša vadovybei,nei,tur būt, °Musų Vyčio
administracijai•Išvadoje daug laiko sugaišina tie,kurie siuntinėja minėtam broliui kvie
timus sueigons>praneŠimus,biuletenius,sk.spaudą.
Manau,kad išeities reikia ieškoti junjorų /eventualiai kitur — narių kandidatų/ ins
titucijoje, stengiantis pirmiausia jauru-iesiems Įskiepyti tvarkos ir laiko taupumo pajau
timą. Jeigu negalima įsąmoninti žodžiu,sankcijų pritaikymas būtų vienintelė išeitis.Ko
kios priemonės taikytinos,go lėtų pasakyti kiti,daugiau patyrę broliai.
Esu nugirdęs,kad viena skautų v čių draugovė kandidatus už pavėlavimą bausdavo taip*
pavėlavęs 1 minutę,turėdavo 5 .minutes atstovėti vadovo nurodytoj vietoj. Pakartotinis
pavėlavimas baudžiamas atidedant sk.vyčio įžodi vėlesniam laikui.Kai kas is vadovų
reiškia nuomonę',kad sueigų no lankančiu s, nemokančius nario mokesčio ir neatliekančius
pan.skautiškų pareigų narius reikėtų iš skyriaus visiškai išbraukti.
Norėčiau dar pabrėžti,kad mūsų veiklos svarbiausi stabdžiai yra* ryšio su vadovais
nepalaikymas,adresų pakeitimų neoranešinė jįmas,nedalyvavimas sueigoje,netgi is anksto
nenurodžius priežasčių,vėlavimasis.Jas reikėtų oirmiausia ir išrautil
Senj.psktn.L.Grinius,Čikaga.
DOMĖKIMĖS SKAUTIŠKĄJA

SPAUDA

Vyriausias Skautininkas 19>2.VIII«10 d.uKrivulėjen skundžiasi,esą daugelis skautų,
kad ir užsisakiusių °Skautų Aidąu, jo neskaito. Sis nusižengimas neatleidžiamas ma
žiems, taigi tuo labiau skautiška.ją spaudą skaityti turėtų suaugusieji - skautų,-čių
vadovai ir akademikai skautai.Ir tas pats mūsų laikraštis MV nėra leidžiamas,jo darbuo
tojai taip labai nesiaukoja tam,kad jų taip sunkiai pagamintas leidinys netgi nebūtų
skaitomas l Taigi skautų vadovai gerai padarytų laiks nuo laiko patikrindami,ar -jų
žinioje esantieji nariai seka skautiškąją spaudą.Juk skaitymas labai geras būdas sa
vo skautiškoms žinioms papiįdyti. Dargi butų goriau,kad kartas nuo karto skautiškose
sueigose būtų pravedamos diskusijos kurio nors straipsnio mintinis.Tai žadintų domėji
mąsi.Be to,mes nenutoltumėm nuo skautiškojo gyvenimo aktualijų ir,gal but,netgi pačios
sueigos darytųsi įdomesnės; gvildenamais klausimais visi turėtų progos pareikšti savo
nuomonę.
Tenka girdėti,kad daug kur nusiskundžiama sueigoms temų ir prelegentų stoka. Betgi
mūsų skautiškoje spaudoje tokios medži'gos yra gana apsčiai.^al out,kad darbą kiek truk
do programų nepilnumas arba jų visiškas nenustetymas.Bet ir tai ilgainiui išsispręs.
Pasėmus,Čikagoje,prelegentų netrūksta* skautininkų,senjotų,filusterių ir šiaip jau
patyrusių skautiškų žmonių jeigu ne šimtai,tai tikrai dešimtys.Kitur,žinoma,kiek blo
giau.Be*t ir ten yra išeitisikodėl be sk.spaudos dar nepakviesti pasalinių? L.Griniųs.
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AR REGISTRUOTIS SVETIMTAUČIŲ S K.ORGANIZACIJOSE ?

Mane ir daugekį kitų skautu,-Čių vadovų,-ių jaudina kai kurių^musų skautiskųj’4
institucijų patvarkymai lie t.skautų vienetams registruotis kitataučių asociacijose*
Jeigu visi mūs1* vienetai paseks minėtu patvarkymu, tai atpuola reikalas ir.kurti savo Broliją su Seserija,nes abudu vyriausieji skautininkai /nekalbant jau apie Pirmi ją/,
neturės teisinio pagrindo instruktuoti liet.skautų vienetus,priklausančius svetimiems
tuntans J jie turės naujus °ticsloginius ° vadus.Gal dar porą metų tas tįsimasis į kita
taučių asoviaci j1* reikalus0 bus toloruojenas,bot kada dauguna vienetų įsiregistruos,
tuomet logiška bus išbraukti nūs1* vardą ir nusų byleh is abiejU tarp.smautų,-čių biurų.
Taigi neskubėkime su registracija • Nebūkime trumparegiais ir nesusizavėkime mums siu
lomomis stovyklinėmis gėrybėmis,buklais.Reprezentacijos skuba neparsiduokine kitatau
čių organizacijoms.Argi negalima reprezentuotis neįsiregistravus ir nenunesus jiems sa
vo dolerį ?
v
Visais atžvilgiais tad girtinas PLSS Seserijos Eldijos patvarkymas,raginąs Seserįj or
vienętud susilaikyti nuo registravimosi į kitataučių skaučių sąjungas *Laukiame,kad ir
LSB Vadi ja pasuktų Sesėmis. Ir pati PLSS Tarybos Armija šiuo atžvilgiu neturi būti
abejinga. Mes,tremtiniai skautaiės,reprezentuoją ir atstovaują brolius—seses anapus
geležinės uždangos,esame Lietuvos S kau tų S ą j u n ros na ri ai,o ne kitatauč ių * Ištverkime
iki galo,ners kartais ii' sunku būtų.
Sktn-kė Rūtelė,JAV.
- o - 0 - o -

CLEVELANDO SKAUČIų STOVYKLOJE
Regina Braziulevičiūtė
Palankaus oro,gražios gamtos,malonių seimininkų ir jaunatviškos nuotaikos lydimi
stovyklautojai nepastebimai praleido 2 savaites vasaros stovykloj.Tai buvo daugiausia
mažametės sesės,kurios per laikotarpį pasiilgo namie likusi" tėvelių,lėlių,žaislų.••
Stovyklos rajono vieta,lapuočių medžių paunksnėje,keliolikos šunU,karvi* ir kume
liukų prieglobstyj e,sudarė visai jaukias trumpas atostogas lietuviško kaino atminime.
Vėliavos pakėlime skautės jau būdavo visiškai pasiruošusios sutikti naują dieną sto
vykloje , dieną gražią,darbingą,įdomią,prasmingą.Po pusryčių prasidėdavo triūsas stovyk
loje, ra jone,virtuvė jo, palapinėse.Pašnekesiai,dainos, žaidimai,užsiėmimai ir skirta tai
dienai mintis išryškindavo dienos prasmę.Vakare stovyklą aplankydavo svečiai,skaučių
tėveliai,artimieji,visuomet su nruotnika ir lauktuvėmis dažniausia visai stovyklai.
Gal būt labiausia stovykloje laukime piet* ir laužo.Pietums skubama nesivėluoti,
,o laužui - pasiruošti.Kiekviena diena ir kiekvienas laužas turėjo savo presu* ir min
tį išryškinti kurią nors žymiųjų nūs^ tautos asmenybių.Turėta J Vysk. Alančisus,Mairo
nio, Vaičaičio dienos, Nemuno,Baltijos,Kauno ir Vilniaus dienos. Liepsnojančio laužo
metu smalsūs veideliai svajingai keliavo ^emunu iš ikauno į Vilnių,apsistodami ties žy
mesnėmis, su istoriniais padavimais surištomis vietomis,pašnekėdami su apilsusiais
milžinais ir prieš amžius užmigusiais mūs^ didvyriais.
Toli pasiliko graži,garbinga praeitis.Šiandien gyvename indėnų žemėje,kurioje dar
taip nesenai gyveno jau visai baigianti išnykti tauta.Ir štai,turėjome vieną indėnišką
laužą.Be istorinių f akt1*, pasakojimų ir iš nuostabos susimąsčiusių akių, jaunosios se
sės matė indėnų Džiaugsmo ir Mirties šokius,miško medžių šešėliuose ir laužo liepsnoj
atrodančius šiurpulingai it fantastiškai.
Dvi savaitės skubėjo prie pabaigos.Atėjo paskutinioji diena.Paskutinį kartą lieps
nojo laužas,nušviesdamas skautų,jų tėv^,bičiulių ir svečių veidus, skambiomis daino
mis lydėdamas rytojun ir tauriomis idėjomis jungdamas jaunuosius vieningiems darbams.
Gražus stovyklos atminimas tebrandina jaunas sielas kilniems tikslams,© gamtos ilge
sys tetobulina grožio ir gėrio pajautimą.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ištiesk savo ranką studijuojančiam broliui - sesei. Rerik savo pinigine auka
Akademinio Skautų Sąjūdžio Dr.Vydūno Vardo šalpos fondąl
Pinigus siųsk šiuo adresu s Vytautas Mikelevičius,2421 N. 45 th. str.,Chicago 52,111.
Mokslas - didžiausias mūsų turtas ir dovana būsimajai Lietuvai •
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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AUSTRALIJA.Sydnėjaus skautai neša didžiausią naštą,ruošdami Pan Pacific1o Jamboree.
Jau greitai,t.y.tuojau po Kalėdų,ten suvažiuos 12.000 skautų,kurie atstovaus beveik
visas Azijos ir Afrikos skautų sąjungas.Tikėkime,kad ir mūsų broliai lietuviai Austra
lijoje sugebės Lietuvą čia tinkamai atstovauti.
Victorijoje-3,?.senUjų skautų gildijos skyriai veikia bent penkiuose didesniuose
miestuose.Jų veikla tai* Įrodymas,kad gerųjų skautų darbelių darymas ir pribrendusioms
žmonėms suteikia daug džiaugsmo,o tuo pačiu duoda ir naudos visuomenei.
ČEKOSLOVAKIJA.Tarptautinio Skautų Biuro direktorius J.S.WilsonTas laikraštyje .Jam
boree1* išreiškia gilią užuojautą Čekoslovakijos Skautų Sąjungos /Juna!:/ vadams,kurie
šių metų gegužės mėnesĮ buvo nuteisti nuo 5 iki 15 metų kalėjimo bausmėmis.Jie buvo
apkaltinti pasiprieišnimu pries dabartinį režimą-Cekoslovakijoje.Mums gal Įdomiau tai,
kad savo užuojautą J.S.’J.baigia žodžiais•^Apkaltinimo formulė mums yra perdaug^gerai
žinoma ir todėl nereikalaujanti komentarų.Pradėti kokį nors formalų arba viešą
šiuo reikalu,greičiausia reikštų tiktai melagingos propagandos pagyvinimą.Tai verčia
mus juo labiau užjausti savo brolius skautus ir jų šeimas0.
. .
v
,
Ar nebūtų geriau,kad Tarptautinis skautų Biuras nebepasĮtenkintų vienomis užuojau
tomis , bet,gliau pastudijavęs Geležinės uždangos skautų peticijas,drąsiau sektų Bv.Jur
gio pėdomis kovoje su blogiu. /EV/
SUOMIJA.Šiame krašte skautų or-ja turi specialią skautininkų mokyklą -^institutą.
Jis randasi Rytų Suomijoje,Savolinna1 s mieste.Jau dabar broliai suomiai išsiuntė kri
vulQ Į visas pasaulio skautų sąjungas,šaukdami juos į didžiąją 1955 m.stovyklą Suomi
joje - Savolinn1 oje.
GRAIKIJA.Graikų skautai šiais metais švenčia 21 metų sukaktį,kai čia buvo Įsteigtas
pirmasis jaun.skautų /vilkiukų/ vienetas.Šiuo metu jų eilėse yra per 1.000^berniukų.
Gegužės mėnesį apie 80° jų buvo suskridę į Atėnų miestą,kur priimti karališkame sode,
čia turėjo parodą ir netgi suvaidino savo sąjungos is toriją.Apie skautus ir skautus
vyčius Graikijoje žinių neteko užtikti
senųjų skautų vienetų atstovai is DaniŠVEDIJA.Gegužės mėnesį čia buvo
jos,Suomijos,Norvegijos, Švedijos Suvašiavimas diskutavo senėjų skautų organizacijos
nu gyvuoti,dirbdama pagal Tarpt,
tikslus ir nutarė,kad senųjų sk.gi
Skautų Konferencijos nurodytas gaws. ouvazlavima pedūlė įsteigti ^Tarptautinę buvušių skautų ir sienučių Sąjungą*. Praslinkus metams, iuo reikalu bus šaukiama dar viena
konferencija.
_
J. A.V. Amerikos skautai,dalyvavę 19^7 m.jamboree 1je Prancūzijoje,uždirbo pinigų
vienam jaunam čekų skautui kelionei į JAV-bes.Jie pasirūpino,kad jis čia atvyktų.Be
to,jie parūpino ir stipendiją.Siais metais čekas skautas jau gaus diplomą.Ta pati.skau
tų grupė 19^9 m.ffperkėlėn vieną olandą skautą,kuris seka čeko keliu.1951 m.atsikvie e
škotą ir gavo jam stipendiją.Panašią tradiciją sukurė ir kita skautų grupė,1951 m.daly
vavusi 1951 m.jamboree Austrijoje. Muks šia proga reikėtų prisiminti saviškius.Pay•
pdrnai mūsiškiai Austrijoje labai gražini pasirodė,© dabar gal ne vienom is jų reikia
paramos gimnazijai užbaigti. Sukruskime 1 /EV/
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LIETUVOS SKAUTŲ

BROLIJOJE VERDA RYŽTINGAS DARBAS

Lietuvos Skautą Brolijos Vyriausias Skautininkas v.s.FilcStepas kairys jau
galutinai suforcavo naują Brolijos vadi ją tokios sudėties. VYr.sk.pavaduotojas - v.s.
V.Šarūnas, skautininką skyriaus vedėjas - v^SoVytautas Skrinskas, skautą vyčią skyriaus
vedėjas — ps <-Herbektas Stonaitis, Jūros skautą skyriaus vedėjas ~ sktn.Bruno otundžia,
Skaudos ir informacijos ved. — s .tn.česlovas Senkevičius, Užsienio dalies vedėjas
v•s.Dr.Vytautas Čepas, ūkio skyriaus vedėjos — sktn.sigmas Paulionis, Vyriausias Bro
lijos lr.užavedys — sktn.Vilius Bražėnas, Jaun.skautą skyriaus vedėjas - v.s.Lidija Ce
pienė, Brolijos reikalą vedėjas — psktn.Vladas Morkūnas.
Iš bėgamąj, darbą pažymėtini1
- Brolija oficialiai perėmė "Skautą Aido” leidimą. Tai nelengva našta visiems bro
liams,ypač jo Redaktoriui Stepui Kairiui. Laikraštis,kad ir nebe finansinių sunkumą,.
išeina kiekvieną mėnesį ir laiku pasiekia savo skaitytojus?s.uygiagreciri laikraštis
tobulėja savo forma,gražiai iliustruojamas ir kas kartas sutraukia vis didesnį bendra
darbią skaičią. Skautams,-ėms,jrun.skautams - tai nepamainomas bičiulis ir patarėjas
visuose reikaluose.
- Brolijos oficialus biuletenis KRIVULI išeina jau spausdintas spaustuvėje,to paties
v.s.Stepo Kairio redaguojamas. Čia suglaustu budu patiekiama visa eilė informaciją
vienetą vadovams bei skautininkams.
- Vyriausias Skautininkas Piraijei tvirtinti pristatė beveik visus senuosius Rajoną
vadeivas /išskyrus Armadą/. Piruija pristatymą priėmei
- Jau pradedami’pirmieji .didžiosios skautą stovyklos darbai.Stovykla įvyks ^anedos
teritorijoje ateinančią vasarą.Stovyklaus JAV ir anados rajoną skautai. Daroma viskas,
kad sis pirmasis platesnio mąsto skautą sąskrydis*užjuriuose pasisektą•Šia proga bus
paminėta ir Lietuvos Skautą Sąjungos 55 metą sukaktis.
— Nemaža gyvumo rodo Brolijos jūros skautą skyrius.v ienas jo didžiausią rūpesčių —
jūrininkystės vadovėlio išleidimas,kuris,rodosi,jau spausdinamas.
- Skautą kalendorius 1955 metams bus išleistas taip pat Brolijos rūpesčiu.Milžiniškas
redagavimo darbas pavestas skautininkui J .Mašiotui,savo laiku dar Lietuvoje suredagavu
siam vieną tos rūšies leidinį. Tai bus lyg ir savotiškas skeutystės vadovėlis. Visi
vienetai raginami jau dabar ruoštis jo platinimui.Gautasis pelnas /jei toks butą/,bus
paskirtas kitą skautiškąją leidinių išleidimui.
- Brolija rūpinasi Baden Powell’io veikalo "Sknutybė Berniukams” išleidimu.Galvojama
atspausdinti minėtos knygos vertimah /vertė A.A.sktn. V.Kamantauskas/, su kai kuriais
pataisymais.
- į skautą tėvą bei rėmėją organizavimą Brolijos vadija kreipia ypatingą dėmesį.
- Visus skautą vadovus Vyriausias Skautininkas ragina organizuoti skiltininką kursus
vietose.čia į talką turėtą ateiti ir pasyvesnieji skautininkai.
- Brolijos vadi ja nustatė nario mokestį savo nariams s skautininkams - 5
skautams
vyčiams - 2,50 s?, skautams vyčiams ikokesleiviams - ■? 2., skautams vyčiams kandidatams
— ,? 2, jūros ir oro skautams 2,50, jūros ir oro skautams moksleiviams — J 2,
skautams - J 1,50, skautams moksleiviams - w 1, j nūn.skautams /vilkiukams/ 0,50
metams. Krivūlės mokestis vadovams - ■.<< 1.00-Savišalpos mokestis visiems Brolijos nariams
išskyrus skautus mokesleivius ir jaun.skautus, po ,? 0,50. Nario mokestis^ skirstomas 1
skilčiai - būreliui - 10%, draugovei - tuntui - 10%, Rajono vadeivai - l;5/°, Brolij os
vadijei,PLSS Pirmijai ir skautiškai spaudai - 60%. Šie mokesčiai taikomi JAV, Kanados
ir Australijos rejonams.Vokietijos rajonas nuo ją atleidžiamas.Kitiems rajonams palie
kama teisė patiems nusistatyti mokesčius. /KR/

Jeigu dar .neprenumeruoji

"Musų

Vyčio”- ilgei nedelsdamas

užsisakyk. Kaina pusmečiui tik J 1,25»
Administracijos adresas: A.Kareliūnąs,6541 So.Campbell Ave,Chicago 29,Ill.USA.
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- Rinkimąi_?L33 oryanų_ pasibaigė tvarkingai.Į Tarybą išrinkti: Prof.s.Končius,Dr.
s .Budrienė, v .s.Vaičiūnienė ir s.Ed.Korzonas.Garbes eisman*s .Platens, s .Aglinskas ir
dr.s.H.Lukaševičius.Kontrolės komis ij on: v.s.Kizlaitis,s.Neverauskas.PLob Tarybos Pirmija nutarė sušaukti naujosios Tarybos korės pondcncinį posėdi,kurio prezidiuman pakvie
tė skautininkus: Ed.Korzone,Dr.M.Budrienę ir O.Ščiukaitę.Naujoji Taryba issirinks Pir
mi jos Pirmininką ir kt.Pirmijos narius.
- Naujus_Dyas.ios_vodoyu_s_katalikams skautams paskyrė JAV liet.kunigų siemas .Vyr.Dva
sios vadovu paskirtas v.s.Kun.dr.Vaišnora,Seserijos dvasios vadovu
kun.s.St.Yla ir
Kun.s.J.Veišnys - LS3 dvasios vadovu.
“ Vyr^sktn.O.Zaiįskįenė Seserijos paskirta atstovauti L.3 .Seseriją Pirmi joje.
pjįs Tarybos Pirmi, ja. gražiai pasveikino Prof .s .Kolupailą jo 60 metų sukakties pro
ga ir apdovanojo jį Padėkos ordenu.
.
v
v
- Ps.Leonas Knoj2.fmile.ris_, Pirmi jos nutarimu apdovanotas Lelijos ordenu uz nuoširdų ir
ištvermingą darbą, skautiškos spaudos išlaikymo bare.
- Į Vyr .skau.tį.nį.nl<o_la_iysn.į_Pirmi j os nutarimu pakelti: Vyr.Dvasios vadovas kun.J.
Vaišnoria,MV Redaktorius Br.Kviklys ir PLS3 JAV Rajono vedas M.Jurkšas.
- Estijos skautų Vyr.skautininkas_Į<į.cheĮ_soną_s_ apdovanotas Padėkos ordenu Estijos
skautų or-jos 40 metų sukakties proga.8ktn.Michelsonas yra didelis mūsų bičiulis.
- V.s.Vl.ŠarūnaSjJam pačiam prašant,atleistrs iš Kanados PL3S rajono vado pareigų.
- SktnTJŪpžas. Bulota Pirmijofl pakviestas PLSS Kanados rajono vadu.
- D-l^J^sjerąyįčius^ lr_Fn JL^Jupdikis. pakviesti į Dr.Vydūno vardo Liet.stud.skau
tų Šalpos Fondo Valdybą,vietoje pasitraukusių Fil.Maskaliūno ir t.n.A.Kalvaitytės.
-jjįkagos_skeu.tęii.-ės pravedė organizuotą lėšų telkimo vajų,tikslu paremti lietuvius
Vokieti joje .V.s_.M. Jurk£as_ gražiai suorganizavo pakistų į Diepholzą ir kt. siuntimą, moks
lus einančiam jaunimui remti .Jo adresas : 1-441 3o.4cth Avė,Cicero 50, ill.
-MGabijos^_ skaučių tuntas suruošė šaunią stovyklą, netoli Detroito.Vadovė:s.Kodatienė.
-S .Liydys__lionc_ius_ir_ y.£lJLA_L3a,neyičius^emeriIcieČių skautų vadovybės pakviesti,visą
vasarą dirbo Bostono Council stovykloje.V.si.Strolia taip gi ėjo dr-ko pareigas.
- 50 Bostono, lietas kautų gražiai stovyklavo ame r.skautų stovykloje.Stovyklai vado
vavo v.si.Banevičius,v.si .Vyt.Černius ir s .G.Juškėnas .
^Vjj.s^.RjiSyalis. parašė o TRB21TIS išleidžia gražią apysaką jaunimui ’’Gatvės Berniuko
nuotykiai".500 pusi.Kaina 5 4.Užsisakyti : Mr.3.Jauikevičius,c/o ’’Pašvaistė °, 5^0 Grant
Ave,Brooklyn 8,N.Y.Tai puiki lektūta mūsų jauniesiems.Nedelsiant užsisakykimel
- Visuotina. PLS_S_Sescri jos sueiga šaukiama XI.2 d.Sueiga įvyks visuose pasaulio
kraštuose,kur yra mūsų sesių,tą pačią diehą ir vyks pagal tą pačią programą.
-_Skflti_ni_nkių kores_wnd_e_nci_nyus_ kursus_ kuošia °knučių Seserija.
- PL^3_Statuto_J<l.ausimų. Pirai j a gavo labai drug ir įvairi'* nuominių.Konstatuota,
kad statuto keitimo reikalas koresp.būdu sunkiai išsprendžiamas
- 4SS Cikayos. sjvyrius. Z.12 d.švenčia metinę šventę.10 vai.pamaldos T.T.Jėzuitų
koplyčioje,15,5c iškilminga sueiga,pobūvis ir kt.6551 S.Ashland Avė.
-_čikagos s kr. uty.i.nkų_Rąmoyė_ gražiai atšventė 5 metų sukaktį.Iškilmėse dalyvavo
per 50 skautininkų,-ių.Pašnekesį skautininkų darbo reikalu pravedė v.s.Palčiauskas.
- NAUJ^_HMJ3ų_VKipj]_ REDį*K0ĮJC_3_ADRE3±;S2. Br.Kviklys,651 ^*54th Pl.Chicago 9,111.
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VYTIS

Pasaulio Lietuvių Skautų Sąjungos vadų,vadovių ir akademikų skautų,-čių laikraštis
Nro10-ll
Čikaga
1952 m* spalis -lapkritis
REDAKCIJA : Redaktorius - Br.Kviklys, 4512 So.Lake Park Ave,Chicago 15,111., U.S.A.
Telefonas: KEnwood 8-5155.Meninės dalies vedėjas Aibines Karnavičius.Viršelio, pieši
nys dail.P.Auginus.Spausdintos vinjetės tekste - dail.Alg.Kurausko. Straipsniai su au
torių pavardėmis ar inicialais nevisada reiškia skautiškosios vadovybės,redakcijos ar
leidėjų nuomonę.Redakcija rankraščius taiso savo nuožiūra.Autori teisės gerbiamos.
ADMINISTRACIJA* Leidžia Akademinis Skautų Sąjūdis. Administratorius - Aleksas Karaliū
nas, 6541 So.Campbell Avė, Chicago 29,111, U*S*A. Telefonas : REpublic 7^2374.
Prenumeratos kaina • metams
2,50, pusmečiui — v l,2p.Ūkuojautos,sveikinimai ir pana
šus smulkūs skelbimai po Ų 1. Atskiro numerio kaina 40 centų.Rotatoriumi spausdina
jūr.psktn .Leonas Khopfmileris,5041 So,Carpenter Ave,Chicago,Ill• -Iliustracijas ir kt*
spaustuvės darbus atlieka M.LIorkūno spaustuvė Čikagoje. Tclef .DAnube 6-1555Laikraščio atstovai kituose kraštuose. AUSTRALIJOJ^ — v.Stasiškis, 2 xloasant *ve,den
dore,Adelaide,S.A. D.BRITANIJOJE - K.Vaitkevičius, 21 Cobden street,Derby,England.
T TAL TJQ.TE - Al.Nekrašas, Via Casal Monteferrato 20,Roma 2o. KANADOJE -Sigitas Krasaus
kas, 84 Pine Crest Rd.,Toronto,Ont.Canada.

- VyrJLSktn.Dr±,Ifcsįūnaį,tė,s_ ir Seserijos Vadijos adresas pasikeitė755 E.90 str.,
Cleveland o,Ohio, U.S.A.Tuo pačiu adresu pasiekiama ir sktn.S.Radzevičiūtė.
- Fil.dr.Sktn.Mo£ija_Aį_lįnsl<ienė_ Seserijos v'adijos pakviesta vadovauti Tautinio
auklėjimo skyriui.Jos adresas: 6001 Whitethorn str.,Cleveland p,Ohio, USA.
~ Seserijos, s_?audos_ įkyrius paskelbė skautiškosios spaudos vajų. Visos sesės skautės
raginamos uoliai prenumeruotis skautiškuosius laikraščius.
- Vyr.S-ktn^L^Ccpi^enė^vndovauja Seserijos s jaun.skaučių skynui.Jos rūpesčiu pa
ruošta medžiaga skaučių sueigoms ir išsiuntinėta atitinkamoms vadovėms.
- Vyy.^ktnjLfįlxMiBa>rniš_ka_itėJ_ ASDS pirmininkė, lankėsi Čikagoje,kur domėjosi vietos
sesių veikla, MV ir ASS reikalais,
-__So.se_rijo,s_va.dijn įpareigojo visus savo vienetus susilaikyti nuo registravimosi į
kitataučių skaučių sąjungas.
-PLSS Skaučių Seserijos, ^a.dijjos, biuletenis kaskart darosi vis įdomesnis,konkretes
nis ir geriau informuotas. Pasiekiamas adresu: 755 E.90 street,Cleveland 8,Ohio,USA.
-__Liotuvioį_skautaij_ės_ VoĮąytijęjc. su čia vasara smarkiai pagyvino savo vpiklą.
Broliai ir sesės išnaudoja gražų orą ir atlieka skautiškus žygius,iskylauja.Diepholze
jie gražiai■atsįremontavo ir papuošė savo buklą,sutvarkė sporto aikštelę ir pastatė
naujus krepšius.Ateityje kviesis ir kitus krepšninkų vienetus rungtynėms.Tunto sporto
vadovas — A.Skopas.
,
- Skautai Al^.Ceriiįus, ir Vytautas__Bi_rįeta_ buvo išvykę į Romą .
- Echternacho./Lulcsęnburge/ tarptautinėje stovykloje dalyvavo ir ?LSS ’’Aušros®^
tunto broliai Liudas ^enclovas ir Vidmantas Raišys.Ro lietuvių,dalyvavo 22 vokiečiai,
18 angl^,18 olandų.Kartu su Įeitomis vėliavomis buvo iškelta ir mūsų trispalvė.
“ ^aireĮė.s.n_ 5 numerį išleido PLSS °Aušros* tuntas. Sp.rototoriumi,26 pusi•Reda
guoja A^čcrnius,adr.: /25/ Diepholz, Lager am Flugplatz,Germany.Tai vienintelis liet,
skautų Vokietijoje Icfraštis, Kitų kraštų skautai,-ės jį gali gauti nusiuntę Redak
toriaus adresu šiek tiek aukų.
- ^Aušros,* tunto rūpesčiu, Vokietijos Liot.^endruotienėi ir kt. organized joms remiant,
prie Pęhden*o,netoli Diepholzo,pravesta neorganizuoto Vok.lietuvių jaunimo stovykla,
kurioje dalyvavo 96 vaikai .Stovyklą pravedė skautai Edv • Polkas, Ve lt .xC.au pa, oimčkaitis,
V.Raižys, L. Venclova, Medinai ti s ,H .Asmys, Gustas ,Motgabytė, Kusneraitytė, Raišy tė, N. Te i —
šerskaitė,L.Sandovritė, vadovaujami skautų vadovų v .Vonclausko,x-.-iotgabi.enes ir O.Gc—
švento.
m
- Jeigu
£.sl skolingas, už^ĮpsųJTytį* - atsiteisk ! MV pasitikėjo Aayini ir Tu
jo neapvilk. Metai baigiasi. Pinigus siųsti I-IV administratoriui,aukščiau pažymėtu ad
resu.
.
-__Pokeitęs_ odres,ą_ - tuojau pranešk naująjį administracijai. MV gausi ir naujoje
vietoje.Šią pareigą sau atlik neatidėliodamas.
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