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

valingos 
užneš

Ir niekas
Kaip tyliai
Ton rasi
Pas naujojo

o nieks nesuseks, 
šventovčn įžengsi

Bernelių mišias
rytmečio

kriaušės 
kalėdinės 

dangun auka 
vandenynus išjudins

Pražydusios 
Balta, kaip 
Ir kylanti 
Šviesos

- LIETUVOS 
NAC.'ONALM® 
Al. MAŽVYDO

J.Augustaitytė-Vaiciūnienė

ĄV;;&

Nors purtintų tavo šiaurys 
Kaip baltai pražydėjusią kriaušy 
Tu eisi,kur mirksi žiburys, 
Brisdamas naktį giliausią.

Ir pėdas, ir rogių vėžes,
Kaip raganų puotos 
Užpilstys sniegais ir 
Kalėdinės verkiančios

M

^Tiktai nesustok pakelėj, 
Kur žvaigždes netikros sužvarbo
Tada laukiamoji žvU^ždė
Ne trandys šė tonišku. įdarbo.
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Mielos skaučių vadovės

ir linkiu sėkmės jūsų asmeniška-
3 gyvenime ir skautiškame darbe,kuriam jūs skiriate daug laiko ir
Sv.Kalėdų proga sveikinu jus visas 

mae g;
jėgų.Švenčių proga įprasta ką nors do
lių nuoširdumu,kurie keliavo toli,norėdami nusilenkti Kūdikėliui, Kara— 
lių Karaliui, savo brangiomis dovanomis1-nešimi» .
„ Mos nesame turtingos* Kovodami už būvį.dažnai atsisakome ir,.būti- 
j^^ausių dalykųeTačiau mes turimo daug,ko neturi kiti,ir galimo jaustis 
'turtingomis ,Mes turime gerą skautišką nuotaiką,kantrybės,sumanumo,moka

mi būti linksmos ir kitus pradžiuginti-Tai dideli turtai ir,kuo daugiau juos dalina
mo,tuo labiau jie auga.Jų niekad no pritruksime,nes jio auga iš mūsų mylinčios čir - 
dies,kuri neišseks tol,kol gyvos būsimo.Tad praverkime savo sirdis ir dalinkime tuod 
turtus sesėms skautėms e Kalėdų šventės - didinga diena tarp besibaigiančių ir praside
dančių naujųjų metų.Pažiūrėkime į praeitą kelią ir kelią prieš mus.Susimąstykime 5 
ką atliksime per ateinančius metus ? Tebūnie jie dovana DIEVUI,TĖVYNEI ir ARTIMUI. 
Tai mūsų įžodis Teprašys ta jis skaisčiu žiedu rūtų darželyje,tešviečia kaip Šventoji 
ugnis vaidilutėms.Nesigailėkime nei darbo,nei meilės.Ateinantis ji motai tebūnie dova-
na skautėms,o per jas Doevui,Tėvynei,Artimui.

V.s.DnKosiunaitė, Vyr.Skautininke,
-o - 0 - o -

Su Kristaus gimimu tegimsta mumyse didesnė meilė Dievui,Šimtąjam Kraštui,pagalbos 
reikalingam žmogui.

Akademinis Skautų Sąjūdis
-o - 0 — o-

Kai išauš Šventų ^elėūų rytas ir kai nuskambės Naujų Metų varpai,tegul mūsų visų 
širdys nuskrenda į. tylias,liūdnas,sniegu nuklotas ir brangias mūsų tėvų sodybas.Prisi
minkime mūsų brangios 'Tėvynės skurdžią dabartį ir pasilikusiųjų sesių ir brolių kančias

Su tikra skautiška meile ir nuoširdumu sveikinu Jus,mano mielosios.akademikas,šių 
švenčių proga ir linkiu* Telaimina Jus Aukščiausias,tolydi Jus laimė ir džiaugsmas, 
tespindi Jums naujas rytojus ir teįsigyvona mintis Jūsų širdyse,kad sudėtas darbas 
ir energija pasieks savo tikslą — Mes, at likus los- savo uždavinius, čionai,tapsime Lais
vos Lietuvos dukromis,ir,suskambęjus Laisves Varpui, grįšime į numylėtą Tėvų Lomų, 
kur versime naują gyvenimo vagą.

Ad me Ii o romi
, :■ ' - ’ ■ Jūsų '

v.s .MeBarniškaitė,
• •’ • *" ASDS Valdybos Pirmininkė

-o - O-o -

Tyro džiaugsmo Kalėdų šventėje ir 
skautams linki

sveikų,darbingų Naujų Metų visoms i skautėms ir

— Korp! VYTIS Valdyba

Belaužiant nekeltą Kūčių plotkelę,Kalėdų nakties iškilmingoje nuotaikoje švenčiant 
Kristaus gimimo dieną, visai Korporacijai, sesėms ir broliams,linkiu gimusio Vaikelio 
ramybės ir palaimos,stiprybės sekti kilnų šūkį,būti pelnima_Dicvui,Tėvynei,Artimui.

Broliai - sesės, negalėjau daugiau kuo prisidėti prie Jūsų visų aktyvios veiklos 
spaudoje ir darbuose - stebėjausi tuo ir didziavrusi,tačiau Jums beveikiant lydėjau 
savo pašaukimo dovana Sv.Mišių malda pas Viešpatį,besimclddam^s uz Korp.gyvuosius nariu, 
ir tuos,kurie amžinybėje. Džiugių ir palaimintų sbencių*Kalėdų ir Naujųjų Metų.

/Tąsa 2^2 pusi./
Kun.Jonas Dėdinas, 

Korpl Dvasios Vadovas
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.. Kun.Jonas .’.Dėdinas į Belgija ‘

• • ■•Kalėdos, Kalėdęs! .0,džiaugsmo dieviško ir žmogiškojo švente ! .Kas jūsų.nelauktų, 
kas’‘jumis nesidžiaugtų ? Kalėdos besibaigiančių metų vainikas,jos stabtelėjimas 
šventos ir tylios nakties žvakučių sutemoje prie eglutės ir*prieto,kas ; žmogui kilnu.

• Šventos ir tylios nakties, sutemose,kai kės išgirs savo vaikystės dienų širdies 
plakimą1,isgirs nekalto ir mažai kuo- pasitenkinimo džiaugsmo.'malonumą,no vienas išgirs 
Kalėdų nakties; kelionės, arklių skambučius per snieguotus laukus. ar miško. tylą į vidu
nakčio mišias.Na vienas, pasiilgs 1 tikėjimo,kada ir gyvulėliai .kalbėję Kūčių naktį,tikė
jimo tokio gležno1 ir paprasto,kurio užteko priimti tiesa"brangius motinos ar tėvo žo
džius savo vaikui. Ne vienas mūsų,sesės..o-, brolič.iį pasiilgsimė tos meilės,Kūčių nak
ties- sutemose.bėlaužiant-baltą-plotkelęj kuri rišo širdis šeimoje bendrai tarp tėvučių, 
seserų ir broįių.Ne’\vienas -pasiilgsimė Ar tos Vaikystės ašaros į ištekėjusios šią šven
tą naktį ten, kai buvome kodais nanie; ;

Prisimenu,kaip šventą Kalėdų rytą prikeldavo anksčiausiai atsikėlus tėvas iš mie
go ir visi 'susirinku,dar mieguisti,sugiedodavome,ryto’šalčio lengvumu nusiteiks,’’Svei
kos,Jėzau,gimuslsu. ..Paskui- jis melsdavosi,kad Kūdikėlis laimintų namus,jų gyventojus, 
gyvulėlius ir visą,ką ūkininkas tik galėjo prašyti.Nenuvokiau,kas turėjo- sekti po tiek 
laiko,main regėjos i, kad' ant žemės visuomet yra Ifelėdos. . . ..

Ir šiemet stabteliu mintyse ir grįžtu atgalios .Pro’: vargonų sultingas melodijas, 
pro g’iėsmešmprb susigrudųsių žmonių maldas,klausiu s '’’Ar ištikro nėra žemėjo taikos,ra- 
mybės;,nė- Dįėvui garbės ? Kur dįngo>angelai, giedoję žemei ramybę,Dievui Garbę,kur už
geso žvaigždė,atvedusi tris išminčius pagarbinti ir suklupti prie įsikūnijusios por 
pirmąsias .Kalėdas.-,ant žemės Geros Valios ? n ‘

Pirmosios ’ Kalėdos buvo kalėdos šventai šeimynėlei,budėjusiems piemenims ir lau
kusiems jų rytų išminčiams.Jos buvo laukuose,toli nuo miesto,toli nuo svetainių,vieš
bučių, turtingų šeimų,,toli nuo miesto ir šalies valdovo.Kalėdų žvaigždė sušvito sute
mose ir angelų giesmę tyloje išgirdo tie,kurio budėjo.Ncnuostabu,kad pirmųjų Kalėdų 
džiaugsmą šalies valdovas su neapykanta sutiko - jam negiedojo angelas ’’Ramybė gerai 
valiai”.Nenuostabu,kad raštų žinovai ir mokslų išminčiai,tiksliai nusakę gimusio pa
saulio gelbėtojo pagal Michėjaus pranašystę vietą,nepasijudino tą naktį eiti ir su
klupti prie pirmosios prakartėlės.Jic buvo perdaug užsiėmę politika,žinojimo formulė
mis ir visu kitu kuo,kad pasektų dangaus žvaigždes stebėjusius rytų šalies išminčius 
ligi ten,kur aidėjo nepai-iaujama giesmės ’’Ramybė gerai valiai,garbė Dievui Aukšty
bėse ir ant žemės!”

Užgesino angelai Kalėdų dangiškąją žvaigždę ir grįžo atgalios ant žemės, sugiedoję 
taikos ir ramybės giesmę.Grįžo išmokę žmones ją giedoti,Deja, valdovai rašė kodeksų 
storiausius tomus,galvotojai ir mokslo išminčiai bibliotekų lentynas lenkia savo veika
lais - visi tik apie tiesą^taiką ir teisybę. Deja,iš čia nesigirdi paliktosios angelų 
ramybės giesmė s.Šiemet daug kas žibins žvakutės Kalėdų naktį ant eglutės,novisur ta
čiau jos spindės kaip aną Pirmųjų ^.lėdų naktį.-

Kalėdų vedamoji mintis - tapti Dievui garbę ir artimui taiką giedančiu Kalėdų ange
lu.Gal sunku prarėkti modernaus gyvenimo radijų ir mašinų triukšmą-gera valia čia padės. 
Kalėdų gera valia matyta ne televizijos išradimais ir ne iš knygų, pasisemta yra giedan
ti ir kaip angelai patraukti nesibaigiančiu džiaugsmu.

Kalėdų giesmę daug kas pašaukti giedoti,Vieni balsais,vardais,kiti širdim,darbais. 
Esame,sesės - broliai,ir mes šio dangiškojo taikos ir ramybės choro dalyviai žemėje. 
In kogi galėtumėme linkėti pasauliui,tautai ir sutinkantiems žmonėms,jeigu ne kalėdiš
kos nuotaikos ? Kalėdiškų darbų ir dienų šviesoje ar sutemose.

Kalėdos,Kalėdos! 0 džiaugsmo ir dieviško ir žmogiško švente!Kas jūsų nelauktų,jumis 
nesidžiaugtų.Kalėdų naktis,tai tos sutemos,kur eglutės žvakučių šviesoje galimo pagal
voti apie tai,kas žmogui kilnu,apie mūsų nad meliorcn”,ir tose sutemose laukti susvin- 
tant Kalėdų ginusio Kūdikėlio -žvaigždės ir giesmės*BGsrbė Dievui aukštybėse ir ant že
mės,© geros valdos‘žmonėms ramybė!?
! i ..
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Rinkimai. Suvažiavimai. Stovyklos. Ir Brolijos ir Seserijos.Ir mokslus einančios 
jaunuomenės. Ir aukštus mokslus išėjusių. Dar, Taryba, Pirmija.

Ir vis apie šimtą sueina, sukaliojasi. Sunkiai toperšisveria per šimtą /gal tik 
Tarybai rinkti daugiau/. Penkios dešimtys senai nugalėtos. Yra ir čia,ir čia pasiro
dančių.Tačiau, vis tik galina sakyti,jog nemaža dalyvių.Ir tai vienoje šalyje,J.A.V« 
Budri jaunuomenė,pakankamai .skaitlingo.Pinasi ir senesniųjų - senųjų. Kaip parva

rai tarp smulkesnių karolėlių* ‘ .. r ., .,
..Randa bendros kalbos .Atseit, turi bendrų reikalų, tikslų,siekimų. Visi,kaip žąsys., 

giedroj prieš lytaus krintamu lašų linkmę sustojusios,laukia bene ir jai pataikys / 
gaivusis lytelis bent vieną savo lašą į.pražiodintą - ištroškus į snapą i ■

Taip, tie susibūrimai turi be tikslų dar ir troškulį. Tėvynes meilė,tas aukšta - ; 
sis .pojūtis, kuri turi lydėti’ žmogų nuo-lopšio plėšos iki karsto lentos. Tėvynės . - •. 
meilėje/viską rasi, tik-pasidairyk.-., .- ' , - • _ j. • ; . :

Griežtai kitos gyvenamosios aplinkybės,kiti žmonės,kita’’ kalba,kita malda.0 vis : 
tiktai:skaisčioji jaunuomenė ir,neužmerkusi akių eina, vilionių nebijodama. Kietas ; 
jos .žingsnis, ryžtingas,drąsusJaučia, jog sunkumai - kliūtys tik laikinos,tik pa
skatinimas dirbti. Tai mėginimai- na klibinti,bet grūdyti. ,.

. Kaip norėtųsi,kad naujosios aukštosios akys nedairytųsį plačiai gerų tik&lų’bągnp 
lėse, bet kad nedaug tik gilius’ kastų-kliūtims’pto • šalį-praleisti.griovius,kad Iš. 
vieno eitų ir-sesės su broliu,ir brolis su sesė. Kad užsispyrima^ plėstų kelią,’ bet. ; 
ne erzelį keltų skirtumams gilinti ar savo šiurkštaus kailio pasišiaušųsiensgau--,. 
ratas.glostyti. •” . -..j /’ \ . r j. u-

Išrinktieji švarūs, Vilčių netrūksta. .Dirbs jie išsisako justam’skautų susibūrime• 
Darbo :daug.Patartina tausoti laiką*. sveikatą visokiems statutams’ - taisyklėms svar
styti. Sako, statutai senesni ų jų susiklausymą palniko.,nau jlesicnš'akį j prakasa gyve
nimo kelio linkmei surasti-.,„ - - r. • ; *- • ■

Visuose statutuose vis tas pats malama, tik kiek kitoniškais žodžiais, kitokia 
jų tvarka. Statuto svarstymas. nėra našus darbas, nėra darbas. Taip. Ar ne pakanka- 
vietoj visokių,bent naujų statutų* atsiminti ”10 skautų įstatų”, čia daugiau pasą- ■ 
kytų negu virškinamuose statutuose.

- o - 0 - o -

- Ką reiškia faktas, kad iŠ pirmųjų 11 skautų ir skaučių per organizacijos eiles 
perėjo apie 60.000 ?

Tas parodo,kad skautybė geriausiai tinka vaiko charakteriui ir kad lietuviškoji 
visuomenė,leisdama savo vaikus į šią. organizaciją, suprato jos reikšmę ir svarbą 
auklėjimo darbe ir štai kodėl:, didelę palaima esamo apdovanoti,būtent,kad kiekvic- > 
hame savo subrendimo laikotarpyje žmogus turi atskirą,būdingą matą.

Vaikas manė,kad Žaidimas yra jo pagrindinis tikslas.Jaunuolis šypsosi dėl tokio 
galvojimo.Jis stengiasi prasiskinti sau kelią.Jis jaučia esąs pašauktas kažkam nepa
prastam. Jis, žinoma, didvyris. Subrendęs vyras šypso dėl tokių ’’vaikiškų” pažiūrų. Jis . 
neslepia,kad kadaise norėjęs būti kuraliun.Bet šiandieną jis siekia gerbūvio ir gar
bės, jis nori,kad jo idėjos liktų po jo. Tas pats žmogus senatvėje nusišypsos dėl to
kių tikslų.Jis manys:”Ar tai jau -taip svarbu būti lygiai pačiame saulės spindulių 
centre,kad tave visi matytų?... Ar ne puikus.gyvenimo ratas ?

Šio natūralaus subrendimo laikosi skautiškoji or-ja it tame glūdi jos didžioji
■ pasisekimo paslaptis. Sktn.Dr.M.Žilinskienė

*
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Vyr.sktn.Kun.Dr.J.Vaišnora,vyr.dvasios vadovas lietuviams katalikams skautams, 
ne s onai lankosi ’ JAV-bėse ir Kanadoje. “Mūsų Vyčio* Redakcijos paprašytas, prieš išvykda
mas į Romą, mielai sutiko pasidalyti su mūsų skaitytojais kai kuriomis mintimis.

-__Tępstos_ke,lį.on^s_ tikslas_._Ar_ į.r_skautiskie^ji_ Heika_lai_rūpėjjo 2-
- Sakyčiau,kad pirmoje vietoje ir rūpėjo skautiškieji reikalai.Buvo labai nenormali 

padėtis,kad būdamas"PLSS Tarybos Pirmi jos narys,turėjau gyventi toli nuo Pirmijos ir tik 
laiškais susirišti su Pirmija ir jos drrbr.is.Be to,man rūpėjo tiesioginiai pažinti JAV 
lietuvių skautų veiklą,kad susidaryti vaizdą,kokiais rūpesčiais gyvena skautai /Ameriko
je /kur jie yra skaitlingiausi/,kokios dabarties problemos ir kiek aš bei kiti Dvasios 
Vadovai galėtumo prisidėti prie jų sprendimo,kuo galėtume geriau pasitarnauti lietuviš
kai skautijai.

Esu Marijonų Vienuolijos narys,tad šalie skautiškų reikalų, buvo Įdomu susipažinti 
ir su Amerikos Marijonų provincijos žmonėmis bei jų darbais.Taip kad mano kelione 1 JAV 
buvo man visapusiškai naudinga ir įdomi.

- Mui.:s_jau" kur_is__l£ikas_ teko_patirti_82io. pyr_sioEį Vadovų 2r2kXriP2 į^^-J^r-^-įkų tig. 
kybos~s_ka.ut.ams/"^d^mu būtų_i^įrst.i,kokia. tv^rka^d^b^r^skiriemi. dvasins. vadovai. ?_

-PLSS statutes sako,kad Dvasios vadovus skiria kompeteti ge dvasinė vyresnybė.Ka
dangi neturime lietuviškos dvasinės vyresnybės,kuri apimtų visame pasaulyje pasklidusius 
lietuvius katalikus,tenka tad derintis prie kiekvieno krašto tvarkos.Mano rolė yra dau
giau 'J ‘1 tik parinkti kandidatus į Rajonų Dvasios Vadovus ir juos pristatyti kiek
vieno* krašto kompetetingai įstaigai patvirtinti.Ir taip Vokietijoje Rajono Dvasios Vado
vas yra paskirtos Vyr.Liet.Sielovados Tvarkytojo,Amerikoje - Kunigų Vienybpf/nes įsiga
lėjus ie’tverka tik ji skiria liet,katalikų organizacijos dvasios vadovu^jkituose kraš
tuose mano nak7ioatas PLSS to Rajono Dvasios Vas reikalingus įgaliojimus gauna iš vie
tos bažnytinės vyresnybės. Tekiu būdu Rajonų. Dvasios Vadovų paskyrimas formaliai atlie
kamas įvairių dvasinių institucijų,bet praktiškai jis yra mūsų pačių tvarkomas.Tuo būdu 
išlaikomas reikiamas vieningumas ir savųjų reikalų paboj imas.Gi Rajonų Dvasios Vadovai 
yra įgaliodami parinkti atskiriems vienetams Dvasios Vadovus ir pristatyti man juos pa
tvirtinti.

- J.A.V._Liet.KataHkų_Dvas_ininku pažiuro i 2u2Li_3k=:ų_tus_?
_ To ji"~pežiūra geriausiai matoma iš s.m.Kunigų Vienybės Seimo priimtos rezoliuci

jos,kurioje JAV lietuviai kunigai raginami remti ir palaikyti liet.skautus,Kai kas šio
je rezoliucijoje įžiūrėjo pavojų,kad skautai jau būsią traukiami į kažkokią politką ir 
pen.Kunigų Vienybės Seimas svarstė grynai dvasinius kunigų uždavinius.Reikia tik pasi- 
džieu.zti^kf d J/V lietuviai kunigai į savo grynai kunigiško darbo barą įtraukė ir mūsų 
katalikų tikybos skautų rėmimą,suprantama grynai dvasinėje religinio ir moralinio auk
lėjimo srityje.Juk Kunigų Vienybė nėr.? jokia partija ir neužsiima jokia politike.

- Tamstai teko 2C—u——AZ. ir_llet.^toutų^-čių .bei. vsęįovų_t2r2ej2^:i is2u“ 
d_į_isusibarėte. ?.

- Tiesa man rūpėjo susipažinti•su Seserijos ir Brolijos ir Seserijos naujomis vadijo- 
;įs,nesikalbėti su naujais Vyr.Skautininkais,pasitarti su jais dėl Seserijos ir Broli
jos Dvasios Vadovų parinkimo bei atsities .darbo.įspūdis buvo visur malonus.Mane džiugi
no ir kai kurių skautų,-čių vienetų pasirodymai ir tas nuoširdumas,su kuriuo visur bu
vau sutiktas.Skaičiau,.kad toksai kontaktas ir man ir skautų vadams yra naudingos.Buvau 
lyp ir '’naujos*3 žmogųs,kuriam patogiau dėstyti ir kelti įvairios problemas.Man gi buvo 
idomu -stirti,kokia dvasia vyrauja skautuose šiame krašte,kur visos vertybės kitaip ma
tuojamos ir jų svarba kitokioje eilėje,negu mes buvom, prat*,nustatoma.Pasidariau išva
dą,kad liet.skautų vadai yra liką tie patys idealistai,tik šiandien gal daugiau susiru-
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pinę dėl lietuvių jaunino ateities.Tikiu,kad šis susirūpinimas skatins ir ieškoti ati
tinkamų priemonių bei kelių.Reikia tik,kad visi įsijungtų į kūrybinį darbą ir įneštų 
savo dalelę į bendrojo darbo barus.

- Jum.s_te.ko. d.alyvautį ?imĮj£s.2Ses^rĮj2S_ir Bro_Hjos_Radijų p.os_ė d_ž įu^s e_. Ko ki_į sjoūd 
d_arp_pūgų naujosios, 'įadijps ?

- Patarlė sako’- ^Nauja šluota vis geriau šluoja”.Naujai parinkti Vadijų nariai pa
siryžę ne tik pasitaikančias blogybes iššluoti,bet,kas svarbiau,pozityviai parodyti kū- 
rybJingur.io.Mane džiugino jų keliones problemos,daromi nauji planai sugyvinti PLSS veik
lą.įkaitau, kad Vadijų nariai yra rūpestingai parinkti iš veikliųjų vadų eilių ir bus 
labai naudingi Vyr.Skautininkų pegelbininkai. Vyr.Skautiminkę pažinau iš seniau,kai su 
ja teko bendrai dirbti dar Vokietijoje.Ją laikau ir laikiau didelio takto,protinga mo
terimi,gerai pažįstančia skautyb? ir turinčia praktišką protą.O tai yra geros vadovės 
savybės .Tikiu, kad Vyr .Skautininkas gera valia., taktas ir išmintis sugebės išvesti Sese
riją skautiškos kūrybos keliu ir ją apsaugoti nuo ardančių įtakų.

-_Kaip_ y_erti.na.te_ dabartinę, skautiškąją _s pandą. įj_ko ip jos pageidautų Dvasios 
Vadovai ?

- Mūsų skautiškoji spauda’.ypačiai kai ji surado savo kelią ir paskirtį /^Skautų 
Aidas” - skautams,-ėmsj ”Mūsų Vytis” - vadams,vadovėms/ gali drąsiai atsistoti šalia ki
tų kraštų ir tautų skautiškosios spaudos.Linkėtina tik,kad jos dabartiniame lygyje iš
laikymas rūpėtų ne vien pcsišventusįems redaktoriams,bet ir visiems.Redaktoriai įrodė, 
kas galima pasiekti pasišventimu ir pasiaukojimu,bet to reiktų laukti ir iš kitų vadų
- vadovių,kad jie paremtų redaktorių darbą ir pastangas.O jei visi skautai skaitytų savo 
spaudą,tai būtų ir redaktoriams geriausias atlyginimas,ir visai Sąjungai nauda.Skautų 
sąmoningumas palaikant savąją spaudą yra geriausias rodiklis Sąjungos dvasios.šioje sri
tyje vadams - vadovėms teks dar padirbėti,kad įsąmoninus eilinius skautus skaityti ir 
palaikyti savo spaudą. 1‘eko patirti,kad ir šioje srityje yra daroma konkrečių pastangų.

~_Mums_ ieK.ka retkarčiais, nugirstixesą_skautįškp2.e_va.doy^bėje. esą tam tikrų n_eą.isku_mų 
d_ėl_ Ev&Pliel.ikų_tį.kybos_skautamą dya.sį.os_ y_od_oyo2_Kc_kiu_ ^ūįuxTamstos—nupnone^šijs^klausimas 
galėtų iP^pr^stas^i^

- Naiškumų neturėtų būti.Savaime suprantama,kad bet kurios konfesijos dvasios vadovų 
paskyrimas PLSS-gai turėtų būti sutartas su PLSS vadovybės ir tos konfesijos dvasinės 
vyresnybės.Toks sutarimas buvo pirmiausia padarytas su katalikų dvasine vyresnybe. 
PLSS Tarybos Pirmi j a,sutvarkius i katalikų skautų religinio - dorinio auklėjimo klausič 
mus,dvasios vadovų instituciją Sąjungoje,savo laiku padarė pasiūlymą ir evangelikų 
dvasinei vyresnybei šį klausimą sutvarkyti.Tada buvo susitarta,kad evangelikų dvasios 
vadovai įeis į Seserijos ir Brolijos Vadijas nariais.Buvo paskirti tuojau ir tų vadijų 
evangelikų dvasios vadovai /ev.kun.Kelelis - Brolijai ir ev.kun.Trakis - Seserijai/. 
Jie iki šiol nėra atšaukti ir turėtų užimti savo postus ir pareigas naujose Seserijos 
ir Brolijos vadijose.Svarbu tik,kad ir evangelikų - liut.tikybos skautų,-čių dvasinis
- religinis auklėjimas galėti būti vykdomas.

Stebiuosi,kad į šį klausimą apkaltinamoje formoje esu painiojamas ir aš.Mano kompe
tencija nesiekia evangelikų tikybos narių.Aš tačiau negaliu sutikti,kad šia proga kelia
ma konfesiniai ginčai,bandoma argumentuoti konfesijų pranašumu ar verte.PLSS nėra are
na konfesiniams ginčams,nes kiekvienas skautes,taigi ir vedai,turi būti tolerantais 
kitų konfesijų atžvilgiu.Lygiai nenoriu sutikti,kad tos ar kitos konfesijos vertė būtų 
matuojama pagal užimamus postus.Iš savo pusės aš iš visos širdies linkiu,kad evengeli- 
kų tikybos skautai susilauktų iš savo dvasios vadovų religinio - dorinio auklėjimo 
programos,dažniau aplankytų savo konfesijos skautus atskiruose vienetuose,kad jie nesi
jaustų žemesni ir apleisti.Šiaip jau vienetuose nesu pestebėjęs,kad būtų kokių tryni
mus! tarp įvairių konfesijų skautų,o kai kur /pav.,1951 m.Jaqboree/ net nuoširdų,tik
rai brolišką sugyvenimą.

- Savo_laiku_buy£ pasklidę gandai, esą kažkoks pro j ckt?.s_į£t teigti atskirą, Lietųyįų_ 
Katal.ikų_Skautų Sąjungą. Ar ątąityj_e_toką dalykai. E.aį.imi_?_

- Galėti yra galimi,bet kitas klausimas! ar yra reikalo. Tamsta tiesą sakai,kad to
kie projektai buvo ir seniau ir net,palyginti,nesenai.Bet kelių metų darbas įrodė,kad 
ir dabartinėje PLSS katalikų tikybos skautų religinis auklėjimas yra pakankamas ir bėra 
pavojaus /kaip kas nuogąstavo/,kad PLS3 augins tik religinius indeferentus.Skautų reli
ginis gyvenimas,religinės praktikos rodo,kad ši sritis nėra apleista.Dvasios vadovai 
turi pilną laisvę,Statuto garantuotą,dirbti savo srities darbą.Šią linigĄ PLSS-oje

• v • — ’• * *
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yra užgyręs Kunigų vienybės 'askutiniame Seime ir J .E.Vyskupas B.Brizgys.Taigi, atro
do, kad šiandien šis klausimas jau nebeaktualus.Tašiau jis iškiltų ve 1,3 ei BBSS reli
ginis - dorinis auklėjimas butų nustumtas į paskutinę vietą,jeigu^praktiškame darbe 
imtų stipriai reikštis antireliginės - liberalinės tendencijos.Tačiau aš pasitikiu 
vadų gera valia ir išmintimi,kad prie to nebus prileista. Lietuvos Vyskupų / JJ.^z. 
Bučio ir Pcdolskio/ žodis skautams spaudoje ir yra tos gairės,kurių Sujungs turi
laikytis,auklėdama katalikus skautus. . .

~__Ko_ 2ageįdautumėte_i£ _slcnu_č i^:ų_vp_dovbl L
Pirmiausia nuolat prisiminti duotojo įžodžio svarbą ir įpareigojimą sayo^jogas 

paaukoti Sąjungos gerovei.Toliau įsisąmoninti,kokia yra didelė atsakomybę prieš Die
vą ir Tautą už ateities jaunimą.PLS3 yra lietuvių jaunimo ruklėjimo organizacija.Juu 
nines turi beiti auklė j amas, v ėdamas. 0 tari reikalingi geri vedei.PLSS veikla pareis ne 
nuo jaunučių skautų,-čių,bet nuo jų vadų - vadovių. Pagaliau dideles savo darbui ir 
pereigai, o ypačiai jaunimui meilės, - meilės,kuri visa nukenčia,visa pakelia,visako 
viliasi. - Baigė pasikalbėjimą Vyr.Dvnsios Vadovas Kun.Vaišnora. BK

- o - 0 - o -

NUOTAIKINGA A.S.S. ŠVENTĖ ČIKAGOJE

Spalio 16-oji - Akademinio Skautų Sąjūdžio metinė švento.^1924.Xil6 Lietuvos Uni
versitete Kaune gimė pirmasis studentų skautė,-šių vienetas. Si diena virto tradicine 
švente.Čikagoje ji buvo minima spalio 26 dieną. ■

Pradėta pamaldomis,kurias kuklioje T.E.Jezuitų koplytcje atlaikė Kun.J.Raibužis,oJ, 
pasakydamas gražų ir jautrų pamokslą.Broliai - sesės čia dalyvavo su savo vėliava ir 
bažnytinėmis giesmėmis.

Po pietų Golf Club’o svetainėje įvyko^bendra ASDS ir Korpl VYTIS Čikagos skyriaus 
tikrųjų narių sueiga,kurią pravedė ASS Čikagos skyriaus pirmininkas senj 4J<Ivanauskas# 
6 sesės ir J broliai davė tikrosios narės - senjoro įžodį.Tenka kiek apgailestauti, 
kad broliai vytiečiai kai kuriais atvejais neprisilaikė čia Lietuvoje, sukurtų įžodžio 
davimo tradicijų... Davusieji pasižadėjimą buvo gražiai pasveikinti,apdovanoti gėlė
mis, sesės - v.s.Vaičiūnienės poezijos knygomis su atitinkamais įrašais. Sueiga baigto 
giesme "Mari ja,Mari ja". v p .

Iškilningon sueigon susrtinko daugiau sesių,brolių,jų šeimos narių,viso apie 100 
asmenų. Ją oradėjo ir pravedė fii.sktn.Ona Ščiukaitė,iškeldama keletą akademinės skau- 
tijos istorijos bruožų.Garbės 1 rezidiuvian pakviesti* įforpl Vytis Gorees Darys xrof. 
S.Kolupaila, Liet.Profesorių S-gos Pirmininkas x rof. Jusaitis, PLSS Tarybos ^-irnijos 
Pirmininkas fi 1.v.s.K.Palšiauskas,Kun.J.Raibužis,Seserį j os atstovė y *s .0.Zailskienė, 
Korol Vytis mecenatai J.BaČiūnes ir Pranas Gudos,Skautininkų ^amoves seniūnė fil.s. 
M.Budrienė,ASS Valdybos vicepirmininkas fil.v.s.Br«Kviklys,fil»s.S,Jurkynienė.Įnešamos 
JAV,Lietuvos ir Korpl Vytis vėliavos, pagerbiami žuvę ir i irę,taipgi ištremti Au>o na
riai,-ės. Dienos kalbėtojas - Prof.s.Stp.Kolupaila savo kalboje nurodė ASS norių ke
lius - vis siekti mokslo,kilti aukštyn. Fil.K.Pelčinuskas,iškėlęs didžius Prof.K.nuo
pelnus Lietuvai ir skautijfi,apdovanojo jį Pirmijos vardu "Padėkos žymeniu".Dar gro
žiai ir nuoširdžiai sveikino Prof.Jucaitis,0 Zailskienė.Gauta visa eile sveikinimų 
raštu. ASS Valdybos vicepirmininkas fil.Br.Kviklys Sąjūdžio-vardu įteikė Profesoriui 
tik ką Sąjūdžio rūpesčiu ir lėšomis išleistą,jubiliato garbei skirtą pusi.veikalą - 
"400 metų pirmajai Nemuno poemai", su kelirsdešimts ASS n-* rių parašų, pažymėdamas,kad 
dažnai gyvenine taip atsitinka,kad dideli paminklai pranyksta,tačiau mažesnioji,kaip
knygos - išlieka. Sujcudintc s iJrof.Kolupaila jautriai padėkojo.

^Dar nuoširdžiai sveikino draugiškų Korporacijų,"Aušros Vartų","Lituonicos tuntų 
atstovai,! kviesdami akademikus skautus padėti jaunesniesiems.Iškilminga sueiga baigta 
studentišku "Gaudeamus" . v

Pabaigoje sekė nuotaikinga linksmoji dalis,kurią savo jėgomis paruošė patys aka
demikai skautai,-ės. Kaip ir visada,pasirodė tradicinis "Sumuštinis".^Vykusiai pasi
rodė sesės su savo linksma programa,vadovaujamos kand.Reginos Matulevičiūtės - Sbiu- 
bienės. Po to dar dalyviai ir svečiai pasišoko. /s.V./
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P IRMOJ I 3XAUT ĮNINKI V KONFERENCIJA UŽJŪRIUOSE

kovą už Lietuvos

•.u k Įėjimo pro-*

A.Balašaitienė
nNe tai svarbu,kad mūsų dar

bai būtų daugiau r r mažiau nusise
ku, bet tai,kad baigdami galėtumėm 
skkyti ’• padariau .ką galėjau.

Paskalis•
Atrodo,kad pirmoji skautininkių konferencija š.n.spalio 16-19 d.Windsore,Kanadoje, 

atvertė naują laną mūsų sesių gyvenime ir kad sis darbas bus dalinai atsiekęs tikslą,ku
riam Seserijos Vndija sušaukė Konferenciją: išdiskutuoti opius organizacinio gyvenimo 
klausimus. Suvažiavo sesės iš Čikagos,Cleveland©,Detroito,Ročesterio,Toronto,Montrealio 
ir kitų vietovių.

Sktn.Jonaitienė,ntidrrydcna-konforenciją,pasveikino dalyves ir linkėjo sėkmingo dar
bo.Konferenci jo oradėte vėliavų įnešimu,Tautos himnu,žuvusių sesių-brolių .ir.gerbinu.Pir
mininkavo sktn.Kodctieni,sekretoriavo - A.Br.lošaitieni. Vyriausioji Skautininke Dr.D. 
dfesiūnaitė savo išs-man:ė . • pranešimo nurodė gaires,kuriomis Seserija turėt-ęv'dovautis, 
išdėstė tolimesni veikimo planą ir patiekė Įdomių statistinių zinių.Ji pabrėžė, kad 
neturime tenkintis vion tik skr.utr yit’.u, bet turine.aktyviai įsijunti 
laisvę.Mūsų pareiga apjungti icblr.skytrs seses ir išlaikyti lietuvcn 
da. grįžimas į laisvą Tivįkę bus tikrovė.Šiuo metu Seserija priskaito apie 100 sknuti- 
ninkių.mie 120 ekodenikių skaučių ir apie 1J500 skaučių /duomenys nepilni/. V.S-kė taip 
pat pareiškė oriacipinį Seserijos nusistatymą dėl vienetų registravimosi vietinėse skau
čių or-jos vieniuose.Ji pasiūlė vieningą liniją - nosiregistruoti, nes : g/įsiregistra
vę vienetai turės Paklusti jų tvarkai,Seserijos Vadijos veikla bus paralelioj ir netei
sėta. b/ tėvai nepageidauja,k-d ues jų vaikus pavestu,Him svetimiesiems,c/noterialines 
privilegijos negali pateisinti registracijos ir d/vietinės skautų or-jos daznr.i neduoda 
auklėjamos naudos mūsų jaunimui. ,

Kiti pranešimai: Sktn.Dr.^iHnskionė, skaitė referatą tena . Taut 
biemos", sktn .Augustin-vičienį kr.lbė jo -pis skautininkių uždavinius . ......
name šiame Nr.Red./.Įdomių diskusijų sukalė kolektyvine paskaitą siruvis^ojo auklėjimo 
klausimais: apie nked.skautes referavo v . s .Barnis k-itę_, vyr. skaučių prooiemą nagrinėjo 
sktn.J.Gulbinienė,nurodydama būdus,kurieis-galina išjudinti vyr.sk-utes.Skaučių reika
lais kalbėjo s.Kodotienė,iškeldama reikalą ugdyti skiltininkes asmenybę.

Nuotaikingas laužas,kuriom programą išpildė ir vodd.vr.yo Detroito skautus,ypatingai 
surišo visas.Dr.Kesiūnaitė buvo apdovanota simboline dovanele tautine lole.Gražiai, 
oabondrauta su Windsoro lietuvių rtstov-is,kurie sudarė puikias sąlygas konferencijai. 
Po laužo Jūratė Pečiūrienė davė skrutininkės Įžodi,kurio apeigos pravestos ąspudingai. 
Vakarienės metu be kitų seses sveikino Windsoro lietuvių klebonas hun.Danielius,liet, 
komiteto pirmininkas Petruitis ir kt. v ą. ..

■ Antroji konferencijos diena pradėta vienu is svarbiausių programos punktų - Skauti- 
uinkių skyriaus taisyklių priėmimu.,Taisyklos paruošė ir referavo s^Jonąiįięne.Reikatas 
j“ pribrendo skautininkių vienetus įteisinti ir pradėti efektyviai veikti,kad visoms 
sknutininkėms būtų sudarytos galimybės įsijungti į skautišką dcrbą.Tn^syklcs su nozoras 
letcisonis nriimtos ir s .Jon-itienoi čia priklauso užtarnauta, p-d,,kn. Ps.įata^iticąc 
kalbėjo skautiškosios s -rudos temomis,nurodydama konkrečius budus padėčiai pagerinti, 
ėkl’lsSri u/Sta/samata kuTstaktanUW T^S^r^s _

būtų°sklcndus,iškyl- ir apmoktos sekretorės. klausines .Bendrai,Scsonjos^fin-ns^u^buk- 
lė lebri liudnc/eiuo '“ojol^a sutelk U-

“u ŠoseriiM. išl-ikvti.Čio dru- tuū tų nedėti počių vadovių ir tėvų imci-tyvą.Konkre
čių Šuu.™ iSkilė ir sktn.Xsirikienkv.s.Br-rniSkrito pranašė Seserijos principinę 
nusistatyk dėl unifornų-Leidžirmi tik kr i kurie neesminiai pakeitimai,kaip B^^i.enus 
Skeutinikių uniformoje,tačiau neleistini bet kokie principini. 1 . tusios
uniforma turi tęsti lietuvišką skr.utijos tradicija
diskusijos,padarytas nutarimas įvesti Pasaulio Lietuvių Skaučių /isuotimo Susikaupimo 
dioną, priimtos dvi rezoliucijos ir kt. /Pabaiga <-!<> pusi./ .
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SKAUTI NINKIŲ UŽDAVINIAI

Aldona Augustinavičienė

Man buVo duota temax/ : kalbėti apie skautininkių uždavinius.Kada aš galvojau,kad 
kiekvieno žmogaus gyvenimas tėra tik jam duotas koks nors^uzdavinys,nejučiomis piršosi 
didžiosios rašytojos Šeimos Lagerloef mintis:’'Ir kam tas žmogus,kurs klydinėja žalioj 
Dievo žemėj ir nežino,kad jis skirtas sielvartui,nelaimei ir mirčiai* Juk,istikrųjų, , . 
tik uždaviniai įpr pareigos sudaro mūsų gyvenimo prasmę ir,j eigų jų notenkan,pats gyve
nimas pasirodo tuščias ir nereikalingas.Tas pats gyvenimas mums uždeda pagrindines žmo- : 
giškumo pareigas,bet vėliau ateiną ii' kitos; mūsų pašaukimo,telcnto.Ateina ir tos parei- . 
gos,kuri^ mes matys ieškome,kyrias užsidodane ir,..-* kurių dažnai neišpildome*

_^9_s_y£a_skau.tini.nkc?_ Skautininke- yra toji moteris,kuri šalia savo specialaus mote
riškojo pašaukimo,šalia savo namų židinio,išplečia minties,darbo bei uždavinių akyratį. 
Ji išplečia ir saVo specifikškai moterišką subjektyvųjį pasaulį ir nori įvertinti,pa
žinti bei daryti įtakos surastam, objektyviam pasauliui ..Tas objektyvusis pasaulis skau
tininke! yra organizacija ir jos gyvenimas.Te prasme moteris skautininke turėtų būti 
pasiekusi aukštesnį žmogiškojo'buvimo laipsnį ir įgyti reikalingų specialiųjų ypatybių. 
Tai svarbu dėlto,kad darbas organizacijoj reikalauja ne vien tiktai organizacinio suge
bėjimo,bet ir tam'tikslu i skirtų charakterio ypatybių.
f Skautų or-jos- individualumas reikalauja iš skautininkas, pasiekusios’ vadovės laips
nio,gilesnio skautiškojo idealizmo išgyvenimo.Juk pačioj or-joj ji yra ta išbujojusi 
asmenybė,nuo pat jaunystės dienų'iki savo subrendimo nuklėjusis šviesiojo skautybės 
nuotaikoje.Pagaliau skautininko yra'tas savo or-jos kovotoj as,vadas,karininkas,kuriam 
reikia mokėti vadovauti.Juk Seserijos ^adija negalėtų būti vienintelė skaučių or-jos 
vadovė.Jeigu ji nustato veiklos kryptį,ją centralizuoja ir yra aukščiausia mūsų vado
vybė,tai kiekviena skautininke privalo būti Seserijos žemes druska ir dvasinė galia. 
Jeigu Seserijos Vadija ir sudaro pagrindinę Seserijos nuotaiką,tai kiekviena skautininke 
privalo būti, ir tos nuotaikos^gaivintoja ir tolimesne jos ugdytoja.

Organizaciniai s^kgujei n_in_kių_vį_on_etai_. Jau pati šviesesne skautininkas•asmenybė ir 
jos idealizmas- būtų minėtos skautiškos nuotaikos ugdytojas.Tačiau nepalyginamai dau
giau nuveiktų darniai organizuoti sknutininkių org.vienetai.Tam tikslui salia okauti-' 
ninku ^amovių yra sudaryti ir-atskiri sknutininkių vienetai.Kad jie butų pnjogus $ reikia 
kad juose vyręutųJgilus nuoširdumas savo organizacijai,aktyvumas,giedra nuotaika,špren- 
džiaut*/ .t įvairius klausimus,pilna dvasinės šilimos. Kaip to pasiekti? - Tik kiek
vienos skautininkas atėjimas į sknutininkių vienetą su visa gera valia,nuoširdumu ir 
aktvia iniciatyva,nuspręstų jų harmoningą veiklą. v

Jeigu Lietuvoje skt-kė galėjo prabangini .atsisakyti nuo skautiškojo aktyvumo ir 
tik prijaučiančia širdim pasyviai stebėti platųjį,skautišką veikimą,dabartiniu metu 
toji prabanga skautininke! neįmanoma,nes ’’pintis didele - darbininkų mn-za” Nūnai ir 
šiandien neįmanoma nagrinėti skautininkas asmenybės ir jos pareigų,atitrukus nuo gy
venimo rer-luno* Dėlto reikalingi sknutininkių organizaciniai vienetai su visu dvasiniu 
jaukumu ir skautiškojo idealizmo grynųmU.Jio reikalingi,kad skautininke nosusvyruotų 
savo pereigose ir savo idealistiniame nusiteikimo.Jie reikalingi,kad kiekviena mūsų 
rastų ton patarimo ir pritarimo,kad per tai batų ugdoma gilesnė skautininkas asmenybė, 
plistų veiklumas,didėtų ir grynėių skautybės judėjimas.

SKAUTININKIŲ KONFERENCIJA /Atkelta iŠ 214 pusi./
Konferencija gavo daug sveikinimų is įvairių or-jų ir pavienių asmenų*Sveikino 

specialiu eilėraščiu v.s .Vaičiūnienė, ’’Mūsų Vyčio” Red.v.s .Kviklys, Vyr.sktn.K.Žilins
kienė, Vyr.sktn.Stp.Kairys,Kun*St.-Yla,sktn.dr.Budrienė,ASS Detroito skyrius,Skautų 
Vyčių skyriaus vedėjas,sktn.Juškevičienė,Kun.Birutės Karių šeimų Moterų Dr-ja Čikagoje 
ir kt.Konferencijai baigiantis■skt-kės nuvyko į bažnyčią,kur joms pamaldąs atlaike Det
roito skautų dvasios vadas Kun.Dagilis,pasakydamas^jautri pamokslą.Iškilmingų biotų. 
metu Windsor© liet.atstovams p.p.Petručiui it Januškai įteikti padėkos adresai.Is viso, 
Konferenciją reikia laikyti nusisekusia.Iki pasimatymo sekančioje l

X/Santrnuka paskaitos,skaitytos sknutininkių konferencijoje Kanadoje.

i
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_Skautįnįnkės. u_žd_avinio_i__aukl_ėj_imo_sr_ityj_e .Skaptų or-jai reikia įvairios rūšies su
gebėjimų bei talentųigabių organizatorių,administratorių,sugebančių plunksną valdyti. 
Tačiau daugiausia reikia pedagogų.Kas gali užmiršti,kad skautybės aukščiausias tikslas 
- auklėti jaunimą.0 gi koks tada skautininkės tikslas ? - Pačioj giliausioj savo pri
gimtyje moteris yra auklėtoja ir dvasinė motinystė gražiausias jos individualybės pasi
reiškimas .Visai nesvarbu,ar ji yra cr nėra fiziniai motinaZBūdana fiziniai motina,juo 
labiau ji turi ugdyti dvasinės motinystės ypatybes.Gi ja nebūdama - dvasine motinyste 
užpildo moters pašaukimą.Ji yra paties Oievo pašaukta būti motina ir motinystės ypaty
bės ją verčia būti puikesne,tauresne,idealesne.Gi dvasines motinystės taurumas kiek
vieną moterį daro auklėtoja iš prigimties. Taip,kaip jokia moteris negali ramiai pra
eiti pro nuskriaustą ar verkiantį vaiką,kaip ir jokia skautininke negali pasakyti,kad 
ji neturi pedagoginių sugebėjimų. Dėlto ir mes norėtumėm šiandien galvoti,kad svar - 
blausias ir didžiausias skautininkus uždavinys yra auklėti jaunąją kartą išeivijoje, 
ypač dabar,kai mūsų vaikei yra atsiduri tokioj apverktinoj būklė j.Dažnai atrodo,kad 
nemaža dabartinio jaunimo dalis lyg nebe lietuvių inteligentų vaikai...Jeigu tremtis 
suniveliavo šeimas,žlugdydama jų individualizmą,tai išeivija bando iš mūsų daryti 
nouveau riche Jus, ne tiktai perkainuodama,bet daugeliu atvejų ir paniekindama mūsų se
nąsias vertybes.Ir atrodo,kad nustoję savosios valstybės,nors ir nenustodami tautinio 
jausmo,mes nustosime dvasinio tvirtumo. 0 mūsų vaikai naujuose pasauliuose išgirdo tik
tai naujų žemių gatvės riksmą.Gi jų tėvai - darbininkai gal buvo ir yra perdaug užimti, 
kad būt1-! galėję išgirsti savo vaikų moralinį šauksmą.Skautininkas,vien dėlto mūsų tarpe 
negali būti pasyvių,kad būdamos lietuvės moterys,nes nešamo tradiciniai ant savo pečių 
moralinę mūsų tautos naštą.Ir jeigu ją garbingai nešė paprastos kaimietės,vargo mokyk
los mokytojos,knygnešių žmonos ir motinos bei partizanų sužieduotinės,kodėl Įji nes ga
lėtumėm atsisakyti, šviesuolės ir galvojančios,laisvosios ^ietuvos mokyklas baigusios, 
dažnai akadėdikėmis tapusios.

Tic_si_ogįn_is_ ^kautin_inkių_da_r_bns_su_ jauninu* Kalbant šia tena,reikėtų ištisų studijų. 
Bet ar jos ką padėtų? Jau kalbėdami,kad kiekviena skautininke,būdama pedagogė iš pri
gimties,turi auklėtojos davinių,tvirtiname,kad realumo jausmas ir nuo gyvenimo noati- 
trukimes ir visos oriosios skautininkas ypatybės pradės jai atrasti dabartiniam metui 
tiksliuosius auklėjimo kelius.Juk auklėjimas visais laikais buvo ir bus nuoširdus ben
dradarbiavimas su auklėtiniu.Jame turi glūdėti meilė.Meilė savo auklėtiniui duoda jėgų 
jį suprasti,© supratimas - atrasti teisingas auklėjimo priemones. Reikia dar pažinti 
laiko naujumą bei sąlygų,auklėtinio psichologinį pasikeitimą. Dėlto skautininke turėtų 
pasistengti savo auklėtinį gerai suprasti .Už tat no Lietuvos veikai ir no jaunieji iš
eiviai kalti,kad jie nuo lietuviškojo gyvenimo atitrūksta,bet mes kaltos,kad nemokame 
ir per mažai dedame pastangų juos suprasti. Visus skeutininkių uždavinius turėtų apspręs
ti tik skautų or-jos idealizmas.

Gyvendami išeivijoje ir savo organizacinius rūpesčius spręsdami,negalime atitrukti 
nuo bendrojo lietuvybės judėjimo išeivijoje.Tai rūpi dėl to,kad esame to judėjimo dalis 
ir kad norėtumėm kai ką pakeisti.Ieškodami gryniausio idealizmo lietuviškoje skeutybėje, 
dažnai nusiviliamo,pastebėdami grubų nesutarimą išlaisvinimo darbe,politinių partijų 
nesutikimus,bei atskirų org-jų bendro darbo nedarnumą.Bot argi visa tai mus verstų gal
voti,kad esame tik Don-Kichotai neegzistuojančio idealizmo plotuose? Ne. Juk žmonės esa
me ir žmoniškai klystamo. Arg_i_dė_l_t£ kad_a_gn_li_siįnonkėti_ visos lietuvybės idealo—" 
drumas?_Ne klaidos nustato svarbumą,bot pasiekti rezultatai.

Lietuviškoji veikla,lyg bendra mūsų tautos giesmė,dar niekada nebuvo mums tokia šven
tas jų gieda visi,ir pavergtieji lietuviai,ir laisvi išeiviai,gieda kankiniai,visų sri
čių darbuoto j ai, vyro, i ir moterys,kur dnrbudi sąžinė.Ją privalo giedoti ir jaunoji nųsų 
išeivių karta.Argi tad mums jos ngiodoti,skautininkėns,žaliojo kaklaraiščio nešiotojoms?

PASAULIO LIETUVIŲ SKAUČIŲ VISUOTINĖ SUEIGA MONTREALYJE
Vėlinių dieną Montreal!o skautės,susirinkę jaukioje salėjo,pilnai pajuto skautiškosios 

priekaikos reikšmę, - kartojant pasižadėjimo žodžius,visų veiduose matėsi neįprastas su
sikaupimas, visų mintys skrido pas savo seses Lietuvon,kurios,gal būt,buvo vienintelės, 
negalėjusios šią dieną susirinkti tokiai sueigai.Tėvai džiaugėsi,matydami savo dūktų 
pasiryžimą.Koncertinė dalis,talkininkaujant solistei E.Kardelienei,p.Smilgevičiui ir 
aktoriui Barauskui, pilnai atitiko dienos rimeini.Programą gražiai užbaigė jaunosios 
skautės dviem tautiniais šokiais-Lietuviška tradicija mums brangi ir niekada nemirs.

Vaiva.
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Br. Kviklys, J.A.V.

Vyras, šešerius rietus stovėjęs Lietuvos Skautų Sąjungos tremtyje priešokyje kaip 
P’.L.S.S-gos Tarybos Pirmi jos Pirmininkas, pavargo ir išreiškė nedvejotįną norą pasi
braukti iš šių taip atsakingų pareigų.Sic proga mums tenka pakalbėti apie šį vadovą, 
kuris su skautų organizacija yra suaugęs iš pr.t mažens dienų,kuriai jis buvo neatski
riama dalis ir kuris jai vadovavo labai sunkiais gyvenimo laikotarpiais.Pažinti Kazi
miera,. Pslčiauską mes turime ir dėlto,kad is jo šviesaus gyvenimo ir darbo pavyzdžio 
galime daug ko pasimokyti ir tuo pasisemti jėgų ateičiai. Šio rašinėlio autoriui bus 
malonu šią pareigą atlikti ir dėlto,kad Kazimieras yra buvęs mano studijų,seminarų, 
neatskiriamas suolo draugas, skautiškojo gyvenimo bendrakeleivis. Agi visur jis pir
maudavo ir todėl dabar visiems anų dienų bičiuliams jis neišdyla iš malonios atminties* 

Kazimieras Paleiaus kas gimė 1907 m.rugsė jo 11 d./agarėje,Šiaulių apskrityje.Mokė
si Angaroje,Šiauliuose,kur ir brige Mokytojų Seminariją. Kurį laiką . mokytojavęs, 
kad ir tarnaudamas, lygiagrečiai griebėsi studijų. Vytauto Didžiojo Universitete Kauna 
jis studijavo ekonominius mokslus. Čia tuojau pasireiškė savo priežtu mokslišku pro
tavimu, ypač statistikos ir kooperacijos mokslų srityse. Gavęs Universiteto diplomą, 
labai gerai išlaikęs egzaminus ir labai gerai parašęs diplominį darbą iš Lietuvos kre
dito kooperacijos srities,Prof.P.Šalčiaus buvo pakviestas asistentu prie ekonomikos 
katedros.Dvejus metus dirbo statistikos ir kooperacijos seminaruose.Paruošė keletą sa
vo srities studijų,kurių dalis būtų paskelbta spaudoje. K.P-kui teko V'dov-uti kai 
kurioms stambioms mūsų ekonominėms institucijoms,kaip >vz. ”Paramai” - didžiausiam 
Kauno Vartotojų Kooperatyvui ir duonos fabrikui. Kurį laiką jis netgi ėjo Kauno mies
to Burmistro pareigas. Tremtyje,gyvendamas Augsburgo, buvo išrinktas didžiulės stovyk
los /apie 1500 žmonių/ apylinkės komiteto pirmininku.

Skautiškame gyvenime reiškiasi jau 28 metai,ir visą laiką aktyviai. 1924 neteis 
įstojo į skautų organizaciją Šiaulių tunte* 1925 r:.buvo pakeltas į pasknutininkio 
laipsnį,1927 u.į skautininko, 1954 į vyr.skautininko. Jau 1924 meteis ėjo skiltininko 
pareigas, 1925 “ draugininko, 192o ~ tunto adjutanto, 1927 ~ 1928 m.birulių Rajono 
tUntininko pavaduotojo, 1951 ~ 195 6 m. vadų rengimo dalies prie L33 vedėjo pareigas. 
Persitvarkius Lietuvos Skautų Sąjungos vadovybei, 1957 ~ 1940 m. į*jo į LS3 Tarybą kaip 
jos narys. Per tą laiką suorganizavo daugelį skutų v cN kursų,stovyklų. Kazimieras - 
didelis stovyklautojas. Skautiškoje p-lapinėje jis yra išgyvenęs d-uginu kaip metus. 
Jis yra suorganizavęs vien tik mokytojams aČtuonerir.s stovyklas! 1929 n•dalyvavo tarp
tautinė jo skautų stovykloje Jamboree, Birkenhead Arrow ^erk’e. 1954 metais Anglijoje 
baigė skautų vadovų Gilwell kursus. Visą Jaiką aktyviai reiškėsi skautiškojo spaudoje 
ir kurį laiką redagavo skautų vr dų laikraštį ’’Skautų Vadą”. Dar Vilniui tebesant lenkų 
rankose,lankėsi šia.mo krašte ir su sktn.Pranu Aižnaru aptarė Vilniaus lietuvių skautų 
galimybes atvykti į Lietuvos skautų II-ąją tautinę stovyklą. K.P.yra paruošęs visą 
eilę skautiškųjų programų bei instrukcijų.

Vokiečiams okupavus Lietuvą ir nebesant galimybės veikti sk*utų organized jai le
galiu būdu,jis su keletu kitų skautininkų atgaivino Lietuvos Skautų Sąjungos Pirmiją 
pogrindyje ir buvo jos sekretorius bei iždininkas.

Gyvendamas tremtyje,Vokietijoje, K.Pč.pasireiškė kaip vienas pirmųjų mūsų skautų 
atgaivintojų# Labai kritišku momentu,kada buvo kilęs rimtas pavojus mūsų LSS-gos eg
zistencijai, P. buvo išrinktos Tarybos Pirmi jos Pirmininku.Savo plačia tolerancija, 
sumanumu ir nepaprastai uoliu darbu, išgelbėjo L3S-gą nuo suskylimo.Toms pačioms Pirmi
ninko pareigoms perrinktos Kosselio ir Scheinfcldo suvažiavimuose. Ypač dideli nuopel
nai tenka priskirti K.P-kui gerinant savo laiku pnšlyjusius santykius su R.Katalikų 
Dvcsiškiga,įvedant dvasios vadovų instituciją,sureguliuojant santykius su kitomis jnu~ 
nimo organizacijomis ir kt. •

šfe’...
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Atvykęs į JAV-bes čia,kod ir iš pradžių nė lengvai^versdnmasis, gražiai suorga
nizavo PLSS Tarybos Firnijos darbą, apjungė visus isblaskytus sk^utiskuosius vienetus, 
redagavo PLSS Tarybos Pilnijos Biuletenį, aktyviai reiškėsi skautiškojo spaudoj© 
/ypač "Mūsų Vytyje"/,kur paskelbė vėl eilę rasinių skautisk-aisiais reikalais,is kurių 
pažymėtina išsamesnė studija "Principinis skautas".

Akademikams skautams K.Palčiauskcs pažįstamos nuo 1952 metų,kada jis junjoru įsto 
jo į Lietuvių Studentų Skautų Korporaciją "VYTIS"., čia irgi buvo aktyvus,pakeltos_į 
senjorus. Vienu metu netgi buvo išrinktas Korpiracijos Pirmininku. Rodosi,kad 1957 ri, 
pakeltas filisteriu. Tremtyje prisidėjo prie akademinės sknutijos atkūrimo,skaitė 
jai eilę paskaitų ir teisingai suprato jos tradicijas,papročius.

Už didelius nuopelnus Lietuvių Skautų or—jai K.Palciauskas apdovanotas visa eile 
skautiškųjų osižynėjimo ženklų, o 19^+0.11.20 d.Tarybos posėdyje ocheinfclde ouvo is - 
rinktas Sąjungos Garbės Pirmininku. Nuo šio titulo betgi atsisakė šių metų pradžioje.

Nors PLSS Tarybos narių daugumos,lygiai kaip ir sesių - brolių noras buvo ir to
liau turėti vyr.sktn.Palčiruską Sąjungos priešakyje, tačiau jis,gal būt kai kurių 
mūsiškių skautų vadovų įskaudintas,nebesutiko kandidatuoti . Savo paskutiniame ntaskai 
tiniome pranešime rašo:

- "Baigdamas eiti Pirmijos Pirmininko pareigas, atiduodu savo širdį visiems,kurie 
rėmėte mano kuklias pastangas mūsų taip branginamos skautybės gerovei ir nešiosiu 
Jus savo mintyse,kaip skaisčiausius žiburius. Ateinantiems į mūsų vietas prašau Dievo 
palaimos išsaugoti mūsų Sąjungą sveiką ir laimingą,tvirtą ir vieningą,gają ir neįvei
kiamą, jaunuomenės mėgiamą ir mylimą,kad suskambėjus Laisvės Varpui būtų kas parneša 
tyrąją lietuviškosios skautybės šviesą į mūsų Tėvų Žemę”.

Šie žodžiai tebūnie mūsų skaučių,-ų vadovams betgi nekaip testamentas, bet kaip 
paskatinimas dirbti. Mes giliai tikime,kad mielą Kazimierą,kad ir jam nebeinant aukštų 
PLSS Pirmininko pareigų, matysime savo tarpo: etra/sime sueigose,matysime laužų prie
blandoje, susitiksime suvažiavimuose. Jis - buvo, yra ir bus neatskiriamas musų skau “ 
tiškosios šeimos narys.

- o - 0 - o -

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X . x 
x Mūsų mielą ir artiną bendradarbį, rūpintoją, senjorą,paskautininkį x 
x x 
x Vytautą M i k a 1 a v i č i ų x 
x ir x 
x sesę Jolantą Musteikytę, x 
x • v x 
x svetimoje žemėje sukūrusius gražią lietuvišką šeimą, broliška.! sveikina x 
X . X 
x . "Musų Vyčio" Redakcija x 
x x 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X
X Akademikų Skautų Dr.Vydūno Vardo Šalpos Fondo V,ildybos narį - reikalų Vedė-

X
X

X ją, senjorą,paskautininkį X

X X

X . Vytautą M i kala v i č i ų X

ir - X
X
X Kand. Jolantą M u s t c i k y t ę, X

X X

X jų sutuoktuvių proga sveikina X

X FONDO VALDYBA X

X * X
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Trobesių fern© charakteringa savo ramumu,monument©liniu solidiškurnu.Nem’gst© susmul
kintų, sulaužytų priestatų ar storo bokštelių.Pastebėtas gana pastovus stogo aukščio 
santykis s-j sienų aukščiu,apie pusantro kerto.Puošnumo siekiama kukliais ornamentais 1 
išpjaustinėtomis kraštinėmis lentomis,langų rėmais,padabintomis langinėmis.Stogo galai 
virš čiukurų papuošti arkleli?is,gaidžiais,ragais ir kitais senojo tikėjimo simboliais, 
vėliau išvirtusiais architektūriniu ornamentu.Ypatingai i-iažojoje Lietuvoje turtingai 
bujojusios stogų žirgelių formos.Prieklėtis,namų gonkos ir durys prabyla turtingesnių 
ornamentu ir daugiau išryškintomis architektūrinėmis formomis.

Tokios paprastos ir ramios trobesių formos natūraliai išplaukė iš vartojamos me
džiagos ir technikos.Kaip žinia,sienos buvo renčiamos iš aovalių,vėliau aptašytų sieno
jų,kertėse kryžmei suleistų į sąsparas.Stogai dengiami šiaudais.Visa tai galėjo atlik
ti patsai ūkininkas iš savo paties paruostos medžiagos,net be pjūklo ir be vinių.Labai 
įdomios tos primityvios,tačiau išmintingos konstrukcijos,pritaikant sunėrimams natūra
lias medžio šakas,šaknis,kaištelius /mazgus.A pie 20-ojo amžiaus prafžią metaliniai įran
kiai, vinys, stiklas pasidarė daugiau prieinami ir Lietuvos sodiečiui,tada ėmė kisti ir
tobulėti kaimo statybos technika.

Dabar pažvelkime į trobesių vidų.Be abejo, įdomiausias yra gyveipemas. 
sukoncentruotas žmogaus dėmesys,tad visų pirma jo planas ir pasiduodavo 
gyvehimo reikalavimams .Pakeliavus po šėmaičius ir Aukštaičius,g:- Įima buvo užtikti nevis 
nodo išsivystymo namų, liūdi j-, nčių pereinamuosius namų evoliucijos laipsnius .Trijų dalių 
planas,su priemene per vidurį,yra tipiškas .Siaurės - Rytų ir Vidurio Europoje buvo pa
plitus toksai gyvenamojo nemo senoviškas tipas,dvigaliu vadinamas.Senesnysis evoliuci
jos laipsnis buv^s vienęgalis namas 1 priemenė ir pirkia.Senesnių gyv.namų priemenėje, 
kortais nameliu vadinamoje,dar pasitaiko užtikti atvirą ugniakurą 
katilu.Naujesniuose namuose vietoj ugniakuro stovi erdvus kaminas 
namų viduje,kysąs pro stogą.

Netoli namų stovi klėtis^ arba svirnas.Savo architektonika ir 
nemažiau reikšminga už gyvenamąjį namą^Suprantama,kad tą pastatą, 
gėrybės,kur vyksta romantiškasis gyvenimas, 
besius ir dėl to puošė ne mažiau už gyvenam 
dažnai minima,kiti trobesiai

amas_. Čia 
ujiesiems

su ant vc.šo kabinamu 
nastatastskires

■ dekoratyvumu 
kur sukrautos

— lietuvis deumiau puoselėjo uz kitus tro- 
ų namų prieangį.Liaudies poezijoje klėtis 

retai.Senoviškas tipiškas klėties planas yra pailgas sta
čiakampis su įėjimu iš galo,per prieklėtį.Tasai prieklėtis su keturiomis kolonėlėmis ir 
trikampiu stogo frontu yra darnus architektūrinis kūrinys,analogiškas su graikų kla - 
siškosios architektūros fasado kompozicija.Tačiau tyrinėjimai rodo,kad klėtis nėra su
prastinta kopija,bet tikras originalas .Tatai įrodoma paralelėmis,skiepiančiomis kelis 
tūkstantmečius atgal,kada dar nebuvo išsivysčiusi vadinamoji klasikine architektūra. 
Klėties planas yra panašus į Trojos iškasenų gyvenamojo naro,vad.jnegarono planą.Taip 
pat ir Siaurės Europos gyvenamojo namo prototipo planas,žinomos is retų Skandinavijoje 
išlikusių formų,yra taip pat mūsų klėties planas,Šios dvi paralelės kitose šalyse ro- 

tikroi senovišką formą.
Vertas dėmesio klausimas i kai susieti klėtį su gyvenamojo namo raida,nes dabarti

nis klėties planas randamas senovės gyvenamuose namuose - mega.rone ar Skandinavijoje ? 
Dabartiniai gyvenamieji namai ir Skandinavijoje turi kitokios formas.xr planą,mažai ką 
bendra su originaliuoju klėties planu.Užtinkamo ir tenai senų dvigaliu namų, panašių į 
uūsuosius.Namotyroje bene populiariausia yra šitokia teorija1 gilioje senovėje žemdir
bys galėjo susikrauti savo derlių draugo po vienu stogu su žmonėmis,kaip ir dabar kad 
pasitaiko.Tačiau ūkiui plečiantis,atsirado trobesiai derliaus vaisiams sukrauti - da
bartinės klėtys.Pradžioje tos klėtys galėjo būti statomos ano meto gyvenamojo namo pa
vyzdžiu.3u laiku,kaip jau minėta,gyvenamasis namas greičiau kinta,nei uku. akieji trobe-

■>1
> a.

ra išlaikius

ūkinės
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šiai.Taip gaišjo ir senoji klėtis,ūkiškos paskirtas pastatas,išlaikyti iki šių dienų 
savo archaišką formą iš to laikotarpio,kada jinai buvo tokia pat,kaip ir gyvenamasis^ 
namas.Toji forma senovėje galėjo būti bendra ištisai tautų grupei,sakysim.idoeuropiecių 
giminei,apimančiai ir Siaurės Europą ir graikus. - šitokį aiškinimą patvirtina ir toji 
aplinkybė,kad indoeuropiečių protėvynė galėjo būti sukoncentruota mažesnėje teritorijo
je.Kaip lietuvių taip ir graikų ir skandinavų protėviai galėjo būti tų architektūrinių 
formų autoriai,kurios vėliau,tautoms kraustantis ir formuojantis,galėjo pasklisti di
desniuose plotuose.

Klėties archaiškumą parodo ir giminingi pavadinimais latvių Klčts, s lavų /gudų,ru
sų/ kliet, senėjų germanų kliat ir kt.T'ik jau šiais laikais tokia senoviška kietis re
tai kur beužtinkamai dar Latvijoje,Estijoje,kai kur Rusijoje,Skandinavijoje,Tiroly /Aus
trijoje/.Kitur,kad ir buvusi,jinai jau visiškai išnykusi,/sie tvirtinimai tinka laikotar
piui prieš pastarąjį karą/.Lietuvių klėtis yra didelė mūsų kultūros brangenybė,gyvas 
tautos eutochtoniškumo liudytojas.Kitokie Lietuvoj žinomi klėties variantai,kaip šoni
nis prieklėtis ar svirnai su keliomis patalpomis greta viena kitos,laikytini vėlesnės 
raijdos formomis.

Neatskiriama nuo būdingos lietuviškosios sodybos yra pirtis atskirame trobesy.Ji 
dar buvo daug kur išlikusi,o neretai ir naujai pastatoma,ypač Aukštaičiuose.Namotyros 
literatūroje žinoma prielaida,kad Siaurės Europos gyvenamojo namo raida esanti susieta 
su iš baltų perimta klėtimi.Pavz.,vokietis Kari Rhamm ir Vienos Universiteto prof.A.Ha- 
berlandt rašė,kad senasis suomių gyven.namas,vad.pirtti, esąs kilęs is lietuvių pirties. 
Nesiimant spręsti,kiek toksai tvirtinimas yra patikrintas ir teisingas,galima tergti, 
kad ir lietuvių pirtis,kaip ir kįėtis,yrn verti mūsų etnografų,o taipogi ir architektų 
tyrinęjimu.Mūsų pirties architektūra yra taip pat pa prasta,logiška ir panaši į klėtį. 
Priepirtis kartais esti atviras,su keturiomis kolonėlėmis.

Be ūkininko sodybos,lietuviškoj i tradicinė liaudies architektūra rado savo išraišką 
medinėse koplyčiose,bažnytėlėse,koplytstulpiuose,kryžiuose3Tuose religinės paskirties 
pastatuose gavo daugiau pasireikšti turtingoji ir pasmingoji liaudies meno ornamentika. 
Čia daugiau galimybių parodyti individualios kūrybos.Mūsų kryžių ir koplytėlių archi - 
tektūra yra originalesnė už sodiečio trobesius,lyginant su kitomis tautomis.Tačiau to 
negalima pasakyti apie kaimo bažnyčias,Jose daug pašalinių stilių įtakos,pagaliau, jos 
nėra labai senos Lietuvoje,kaip nesena ir krikščionybė.

Šia schematiška lietuvių liaudies architektūeoa apžvalga negalėjome atskleisti pilno 
jos paveikslo.Galvojant apie ateities,lietuviškąją architektūrą,suprantama,negalima 
eiti atgal ir pamėgdžioti senėjų formų ir tuo labiau senosios technikos.Medinę statybą 
turės pakeisti kitokios medžiagos,nes Lietuvos miškų tik likučiai belikę.Planuojant tech
niškąjį Lietuvos atstatymą,tenka spręsti lietuviškosios architektūros problemą,derinant 
ją su realiomis ūkinėmis sąlygomis ir kultūros reikalavimais.Tačiau negalima nutraukti 
saitų su senomis,sakytume,tautinėmis architektūrinėmis tradicijomis.Teks, rasti sumanus 
sprendimas - sintezė iš to paveldėtojo etnografinio lobio,kuris jau virto anachronizmu, 
ir modernios civilizuoto žmogaus architektūros.Architektui yra pažįstama antroji šio 
derinio komponenetė - šių laikų reikalavimai,bet dar nevisai aišku,kas būtent galima bū
tų panaudoti iš paveldėtų tradicijų,kad gautųsį darnus kūrinys,o ne atsitiktinis miši
nys.Jau dabar yra pagrindo tvirtinti,kad visa eilė planavimo,architektonikos /masių pro
porcijų/ ir dekoratyvinių elementų iš tradicinės lietuvių architektūros galima įkūnyti 
ir ateities lietuviškame stiliuje.

Kaip vieną iš tokių bandymų galina paminėti 1946 metais Lietuvių •‘rentinių Inžinie
rių draugijos suruoštą konkursą gyvenamųjų namų Lietuvos miestui ir kaimui tipiniams 
projektams paruošti. Buvo gauta 45 projektai ir parodyti viešoje parodoje Augsburgej 
premijuotojų projektų iliustracijas atspausdino "Žiburių” s ava i trykšti s. Pagal konkurso 
sąlygas buvo stengtasi projektuoti "lietuviškoje dvasioje". žinoma, naujų kelių ieško
jimas ir senųjų tradicijų studijavimas tebėra gilesnių studijų ir platesnių diskusijų 
uždavinys lietuviams architektams,inžinieriams ir ekonomistams.

/Pabaiga/
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Kartą nerskaičiau ’’Mūsų Vytyje0 v.s.D.Kesiuneitės diskusini straipsni musų Sąjungos 
aktualiaisiais reikalais,bet po to veltui ieškojau kitų rašinių,kuriuose butų disku - 
tuotos iškeltos mintys.Savo narių tarpe turine tiek daug garbingų ir issir.okslinusių 
narių«Ar gi niekam neatėjo mintis pasidalinti nuomonėmis ? Tad.pradedant rašyti si ra 
Šinį,renka man dreba • ar sugebėsiu viską pasakyti taip,ko nori sirdis ? _

Serų narių nritraukimas ir tarJJusę_vį_o_ryišiLo_sudarymas^Nepaslaptis,kad šiandien musų 
or—jos aktyvių barių sąrašuose nematome daugelio žynių ir pasidarbavusių veikc-jų skau 
tininkų,skautų vyČi.ų bei skautų* Kodcl? - Emigracijos bangrų šluodama o-gos narius į 
uzjūrius,suteikė daugelį nenumatytų šeimyninių ir pan.rupescių.Bet ar negana jau ouvo 
laiko tiems rūpesčiams sutvarkyti- Tikrai gana* lik vienas kitas,kuriam.sveikata sy 
Šlubavo ar šiain atsitiktina nelaimė įvyko į šiandien gal dar negali į mūsų aktyvaus dar 
bo eiles ateiti, bet kiti,vedę ar nevedu,seni ir jauni,per tuos trejus emigracinius 
metus pakankamai susitvarkė ir ši priežastis negalėtų būti kliūtimi jų aktyvaus darbo 
Sąjungoje.Kodėl betgi nematome drugelio '’narių savo tarpe ? Pagrindinės priežasties, 
rodosi,niekas neatspėjo. 0 štai ji.:_°ernazcs tnr;)usevio__ry;s^s_i_ Per pastaruosius trejus 
motus daug ką nedarėme,o neoasisten—cne suorganizuoti sis Gemos,kurios pagelus g d-tu cm 
surišti buvusius or-jos narius g.l&uįžiaįs „organizacinio Į.s_ry.sįc is. Kasdien girdime nu - 
siskundinų * Mažai kas skaito skautiškąjį spaudą, “Musų Vytį” ar “okc.utų Aidą 1 Kas 
čia stebėtino ! Juk šiandien savo or-jos sąstate skaičiuojame daug mažinu narių,tai 
kaip gi galine išspausti “Skautų Aidui" tūkstantines prenumeratas, o jei kiekvienai 
skilčiai duosime tik po vieną skiltininką,draugovei - durininką,tuntui kelius skauti
ninkus - tai kaip galine "Mūsų Vyčiui" sumedžioti šimtus prenumeratorių ? Kalbėkime 
trumpai,bet tvirtai! išsitinkę visus organus,raginkime juos koordinacijos būdu pirmiau
sia atlikti visuotiną,nuoseklų nutrup^jusįųj_ų_ar_ daliusių o-gos_ narių surasgraą^ Tu
rėdami didesnį skaičių narių,lengviau galėsime išspręsti vadų trukumą,spaudos nedalią, 
jaunesniųjų vadovų - skiltininkų paruošimą. Juk patys gerai žinome,kad visame^pasnulyjo 
yra mūsų ne vienas ir ne du,bet tūkstančiai.Parves kimo į mūsų S-gos eiles Jakštus,Sau- 
laičiusjRinkūnus kitus-tokius,suraskime jiems darbo,tikro,organizacinio darbo.

Kalbant apie darbą,uorių daug kam priminti,kad savo organizacinėje apimtyje^res 
daug ką esame užmiršę, jų tarpe ir tci,kas yra skautiškas darbas,kas yra lietuviškai 
skautiškoji moįcykla. Šiandieninį skautišką veikimą daug kas nori pavadinti,jei jis 
skaito “Skautų Aidą” c. r “Mūsų Vytį”,ar "VS Krivulę“ - esu aktyvus narys.Suorgakizuoti 
įvairūs fondai,renkami pinigai tremtyje vrrgstantiems,išlaikomi mokiniai Vergo Mokyklo
je - skautiškas darbas/- dėlto aš ir esu aktyvus narys. Nei Tai yra tįkjuūsų kasdi_e„^ 
ninis. gerojo „darbelio atlikimas. 0 kur gi skautiškosios sueigos,kur sąskrydžiai,kursai, 
stovyklos su tikra programa,kad jaunuolis per skautų or-ją būti paruostos geru T.vyn s . 
sūnumi,dukra, geru piliečiu ? Aukojamais pinigais ir kitomis^materialinėmis gėrybėmis . 
mes turime teisę vėlyvais vakarais su maldomis lupose atsirieti gero;" o darbelio ir 
Tėvynės mazgelius,bet tai tik vienai nakčiai* rytoj rytą tie mazgeliai vėl ant mūsų 
krūtinių.Toipi,nedarykime klaidų galvodami apie šiandieninį aktyvi darbą.Atskleiskime 
savo organizacinės patirties knygas,atverkime sielos ir širdis, ir pasenę atiduokime 
bent kiek mūsų skautiškojo turto tiems,kurie jo neturi ar neturėjo progos surasti. 
Verbuokime čviežirs,jaunas jėgas,kurios metų bėgyje taptų skautiškosios - lietuviško
sios mokyklos abiturientai,vadai.Jeigu toks verbavimas bus is pagrindų atliktas,netoli
moje ateityje išsispręs daugelis mūsų dabar jsaip gyvų problemų. Kankine t u s_ siu lynas gšiati 
uždaviniui atlikti prie Seserijos ir Brolijos vadi jų neatidėliojant steigti ę^rganiza^ . 
cinius skyrius,jų vedėjais kviesti patyrusius vadus ir jiems pavesti aiškius uždaviniu*. 
Narių verbavimo vajui atlikti naudoti okupacijos ir tremties metu dažnai išbandytus 
metodus t grupinio daugėjimo formulę. Pav.,X-ui pavedama sudaryti ryšį su triihis /ar 
daugiau/ Sąjungos nariiais,o kiekvienas tų trijų su dar kitais trimis ar daugiau,Ir 
t.t. Išvadoje gausis ėdideli skaičiai.Pradedant verbavimo - ryšio ekeiją^aiškiai nuroė 
X/ Str.diskusinis.Red. Į 1X.TUV0S
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dyti vadovaujenčių organu adresus,į kuriuos >0 tap tikro laiko turėtu ateiti nutrupėju
siu nariu adresai.Po nėnesio.kito,i Brolijos Vadiją ar Organizacini skyrių suplauks 
dau- adresu.Tada bus ,ro-a išeiti i darbą kitiens Vadijos bariaus,kitiems skyriaus, 
skautininkų,skautu vyžių, jūros skautu,spaudai ir t.t. Tr.de pajusit e,kad nes.ne du ir 
ne trys,bet didelė broliu ir sosiu Seiaa. -o to jau reikėtų neginti eiti prie konkre- 
čių uždavinių. .__________________ .------------ . ,v v, -

Kad nes dabar dar neturime pakankamai jėgų,matysime kad ir ic šio pavyzdėlio-Šių 
metų pavasarį Čikagoje turėjome JAV liet.skautų vyčių sąskrydį. Tiesa,skskridone, bet • 
ar tik tiek ir iŠ tiek vietų tegalėjome suvažiuoti? iuo reikalu kai kurias proolemas 
spaudoje esu dar prieš sąskrydį iškėlęs.Ir kas išėjo ? Sąskrydis.pasibaigė ir šiandien 
skautų vyčių organizaciniuose darbuose mes turėtumėm jausti sutvirtoję,o kai pkklausi 
kurio nors - viskas atrodo taip,kaip ir pries sąskrydį kad buvo, uod^l taiL.? Sąskrydį 
organizavome ant perdaug menkų darbo pagrindų. Jo.metu nepasistengėme atlikti daugelio 
svarbių akivaizdinių darbų, o stengėmės reikalus iškelti viešumon,po to sudaryti komi, 
sijas tiems reikalams paruosti,projektus visiems išvažinejus,ir po uo vėl kada spaudoje 
ar kitame sąskrydy patiekti konkrečius pasiūlymus• šitaip reikalus svarstant gaunasi 
vaizdas,kaip tam čigonui nešant į turgų tuziną kiaušinių ir galvojant kaip smagu bus 
namo parsivesti karvutę, gi užsisvajojus kojos susipainiojo,čigonas sugriuvo.Jei kiau
šinių", bei karvutės... Už tay ir mes organizaciniuose darbuose nebūkime svajotojai, o 
pasidarykime praktikaisžiūrėkime mūsų organizacinio datbo neigiamuose veiksniuose 
bei apsireiškimuose,tieiog į akis,žiūrėkime blaiviomis akimis.Laikas tikrai stojo !

Visi,kas tik esame davę skautiškąjį įžodį,nebūkime mūsų organizacijos grabnešieis, 
o kartu ir grabnešiais mūsų Tėvynės ateities.

Gal ten,anapus,šiandien Motulė - Sengalvėlė su didžiausio Širdgėla beištaria 
lietuvišką žodį,"gal Partizanas - Brolis žodžius ’’Lietuva”, "Tėvynė" beištaria tik 
mirties agonijoj,prispaudęs lūpas prie Motinos Žemės,o mes,gyvendami lasivuose,kad ir 
ne savuose kraštuose,gėdinamos savo kalbos, savos lietuviškos organizacijos, jos prie
globstyje bengiame auklėti mūsų jaunimą tautiškoje dvasioje,savojo krašto išvadavimui. 
Argi taip greitai pamiršome skautiškąjį pasižadėjimą ? Mes,buvę skautininkai, studentai 
skautai,-ės, skautai vyčiai,skautai ir jrun.skautei I Širdies gilumoje jaučiu,kad ne. 
Tai buvo tik laikino užsimiršimo valanda ’. Dabar,kai mūsų lietuviškos skautybės varpai 
šaukia į kovą,atsibuskime visi iki vieno,užmirškime priežastis,dėl kurių buvome laikinai 
nuo skautiškojo darbo pasitraukę, stokime į darbą greta tų,kurie nebuvo jo nė nutraukę. 
Jie jau senai dirba,pavargo J vieni pakaitos,kiti pagalbos yra reikalingi.

- o - 0 - o -

DVASIOS VADOVAS KALBA SESĖMS I

Mano Sesės, Jūsų pareoga yra ir garbinga ir nelengva,kaip ir mano,pasiekusio Jums 
talinti religinėje srityje.

Religinė sritis - sudėtinė gyvenimo sritis.Ji neina šalia ar virš gycenimo.Ji atsi
remia į gyvenimą tų jaunų Širdžių,kurias Jūs vadovaujate.Tas jų gyvenimas tebūna toks, 
koks yra - paprastas,jaunatviškai Seiniškes,mokykliškas,skautiškas.Jis bus kartu ir 
religiškas /bendrai imant/,jeigu jį lydės vienas pagrindinis tonas - motyvas s Dėl Die
vo '. Aukščiausias religiškos elgsenos motyvas ir yra šis: Dievas to nori,Jam tai patin
ka,Jam tai teikia garbę’

Ar Jums,Sesės, bus sunku tai progomis priminti savo mažosioms ar jaunėms ?Jaunas 
žmogus dažnai lydimas minties: pirmiausia manasis,aš.mano reikalas,mano garbė.Juo stip
riau sis motyvas lemia jų elgseną ir veikseną,juo toliau jie stovi nu© religijos.Ak,ir 
nes nesame laisvi nuo tos minties,kuri mus veda ne crescendo,bet decrescendo.Patikrin— 
kim savelPabandykim pirmiausia patys savo minčiai ir valini duoti aukštąjį toną.Tada, 
manau,neous sunku rasti būdą, formą ir vietą tiems dalukams priminti ir mūsų vadovau
jantiems .Praktiškasis pritaikymas yra menes,ir neabejoju,Jūs1tai padarysite.

Jūsų
Sktn.Kun.St. Yla
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jie pakeičia kitus karius..
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Studentų skautų,-čių Draugovė,pirmasis akademinis skautiškasis vienetas,kūrėsi 
1924 retų rudenį Lietuvos U-iiversitcte Kaune. Mes,atėję į mūsų Alma Mate r, pa. jutome, 
kad skautams,-ėms nėra reikalo glaustis prie kitų ideologinių akademinių vienetų,tuo
met kopijavusių Vokietijos studentų korporacijas«,Sk'utiskas ideologinis pagrindas buvo 
runs puikus laidas apjungti studijuojanti jauniną,kuris išėjo skautiškos saviauklos 
praktiką dar savo gimnazistiškame amžiuje.Reikėjo tik skrutnvimą suderinti su studijo
mis ir studentiškomis formomis,besikuriančiomis Lietuvos U-te.Mes nematėme ton kliūčių 
ir,kaip tinka studentams skautams,veikėme ryžtingai.

Išorinė organizacijos forma turėjo būti studentiška,būtent J spalvota kepuraitė,aka
demines spalvos,vėliava, lotynų kalboje šūkis, sava vitrina - skelbimų lenta,papuošia 
Draugovės emblema, - mums tai buvo "lelijėlė”, Vidinė forma turėjo išlikti skautiška,•b.’/, 
vadinasi,draugovė,suskirstyta skiltimis. Ture jo būti ruošiamos ir sueigos,iškylos,sto
vyklos, dėvimo skautiška uniforma,Sueigų turinyje dominuoja saviaukla ir lavinimasis 
visuomeniškam darbui, studijuojama skautybės ideologija ir metodika,kuriama skautybės 
filozofija,praktiškai,nuodugniri,mokomasi specialybių,/čia bene dauginusia pasižymėjo 
Juozas Kazakevičius - gaisrininkų skiltyje/.

Šiuo trumpu įvadu noriu parodyti,kad kūrybingas ano meto studentiškai skautiškas 
jaunimas,atėjęs į U-tą, su savimi atnešė skautiškąjį patyrimą bei nuotaiką,poatsilik- 
danas nuo gyvenamojo momento,surėdo formas savo ideologijos pritaikymui studentiško 
gyvenimo laikotarpiui.Pagrindinis tų ieškojimų tikslas buvo,kad studentai,-ės skautai 
per 4-6 studijų metus užimti studijomis ir praktiškai negalėdami vadovauti viene
tams,vis dėlto neatitrūktų nuo skautybės ir dargi labinu įsigilintų į jos ideologiją, 
pažintų jos filosofinę pusę.

Studentų Skautų,-čių Dr-vės kūrimo dienomis dalis ideologiškai silpnesnių skau
tų, -čių jau buvo persiėmę korporantiškomis nuotaikomis ir įsijungę į jų srovines or- 
jas. u<.S.Dr-vė skelbėsi esanti nesrovinė /ir iki šiol tokia liko/, todal įvairios ki
tos korporacijos leido savo nariams kartu dalyvauti ir mūsų Draugovejc.Draugovės norių 
skaičius dėlto smarkiai išaugo,tačiau,srovinių ideologijų paveikti skautai,suėję į su
eigas, neberasdavo bendros kalbos.Ginčai darėsi vis karštesni ir jie kliudo pozityviam 
darbuisKaip šiandien atsimenu sktn.G., nuo ginčo išraudusį prie katedros -.Ginčo turinio 
nebeprisimenu,bet šioje sueigoje man pasidarė eišku,kad Draugovė turi 11 apsivalyti11 
nuo skautų,-čių,patekusių įvairių kitų Korporacijų įtakon,nes iš esmės toki ir nebuvo • 
labai stiprūs skautybėje, gi tapę kitų korporacijų nariais, visiškai jai•žuvo.Skaudi 
operacija,bet kuo greičiau ji įvyks,tuo gorinu.Šia mintimi pasidalinau su savomis se
sėmis skiltyje ir radau jų pilną pritarimą.Artimiausioms valdybos posėdyje buvo pasiūly
ta pataisa tada veikiančiam statutuisTačiau pritarimo nogavo.Dar praleidome ke
letą triukšmingų sueigų.Tuo tarpu studenčių skaučių skaičius žymini padidėjo.

Ieškodamos formos darniem, skautiškam sugyvenimui ir norėdamos daugiau įtakos turė
ti skautiškos idėjos apraiškoms U—to sienose,priėjome išvados,kad sveikinusia skauty— 
bei ir mums pačioms bus sudaryti atskirą Studenčių Skaučių Draugovę.Naga Įima pasakyti, 
kad visi broliai mus gerai supratosBuvo ir nemalonių momentų,teeinu jie buvo toki smul
kučiai,kad visai išdilo iš meno atminties *

Atsiskyrusios nuo brolių,persitvarkėme į Studenčių Skaučių Draugovę.Mūsų narės 
negalėjo dalyvauti kitose ideologinese orgabiza.cijose bei korporacijose»Ta.i smarkiai 
sustiprino mūsų padėtį studentų org-jų gausybėje ir Draugovė pradėjo augti narių skai
čiumi# Pirmoji Draugininke buvo Onytė Vingelytė /dabar Kavnliauskiencųgyvens Clovelnn- 
de,J.A.V.-bėse/.Jos vadovaujama Draugovė gražiai užsirekomendavo studentų tarpe,pabrėž
dama savo nesroviškumą, o visuomenės tarpe savo lietuviškąjį charakterį,draugo su skau
tišku nuoširdumu bei paprastumu».Pirmajame savo suruoštame baliuje S.o->Dr-vė pasirodė
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skautišku išradingumu ir drąsiais užsimojimais♦Čia Karininkų Ramovės salėje skautės 
pasirodė su skudučiais,tautiniais šokiais.Vietoje tada įprastų balinių suknių,jos 
dėvėjo tautinius kostiumus ar skautiškas uniformas.Tai sakau norėdama pabrėžti,kad 
studentės skautės, susirinkusios iš įvairių provincijos vietovių,gyveno gyva savo tau
tos dvasia, o atėjusios į Universitetą,nesidrovėjo liaudies meno primityvių formų, 
visa tai :?etgi nešdamos į pačius iškilmingiausius rūmus,į kuriuos svečiai tebūdavo 
įleidžiami tik iškilmingais drabužiais apsirengę... Jos atidarė čia duris tautiniam 
rūbui ir skautiškajai uniformai.Šiandien tai savaime suprantama, gi tada buvo ne tik 
neįprasta,bet ir keista,o kai kieno nuomone, netgi neleistina.

Minėtas balius turėjo netikėtą pasisekimą.Draugovė tuojau sustiprėjo materiališkai, 
įsigijo vėliavą ir tvirtai atsistojo kitų studentiškų or-jų gretose.

Studentės skautės stiprėjo ir ieškojo savo ideologiniam gyvenimui išryškinti naujų 
formų,kurios nepažeistų jų skautiškųjų nuotaikų ir pritaptų prie kt.studentiškų or—jų 
reiškiamų tradicijų.Aš negaliu gilintis į detales,kokios griežtos ir įdomios buvo 
surastos atstovavimo formos,kada reikėjo eiti į ’’alučius" ir atėljimu pagerbti sei
mininkus, ir laiku išeiti,kuomet,korporo.ntišku papročiu,studentai pasigerdavo...^

Vyresniųjų skaučių skautavimo formos ir papročiai buvo kuriami studenčių skaučių. 
Dėja,visa tai liko tik atmintyje,niekeno neužrašytos,o pats anksčiausias laikės tai 
padaryti,nes ano neto studenčių skautiško gyvenimo formų kūrimo liudininkių gretos 
mažėja.

Iš pavardžių geliu pažymėti pačioje pradžioje bendros /'vytų ir moterų/ Draugovės 
kūrimosi dalyves s Stasė Stonikūnaite, Onutė Jakubėnaite/ Abi išvežtos į Sibirą/, ir 
autorė.Vėliau,persiorganizavus mums į S.S.Dr-vę, mano atmintyje išliko ryškesnės as
menybės , vadovavusios Draugovei r-.r skiltims J Onutė Vingelytė - Kavaliauskienė, Kunigun
da Bartninkaitė - Kodatienė, Milda Kurša.itė - Budrienė. Iš ’’Liepsnelių/ skilties 
J.A.V-bėse gyvena L0Čepienė,iš “Laumių" - Barmienė, Barniškaitė. Nemaža sesių likosi 
anapus geležinės uždangos ir jų pavardžių minėti netenka.

-o-O-o

NELIK BE " M J S ų VYČIO f 1955 METAIS !

1952 metai baigiasi. Ir Jūsų “Mūsų Vytis" baigia savo kalendorius metus. Kiek 
leido mūsų kuklios jėgos, stengėmės Jus lankyti , kartais dažninu,kartais ročiau. 
Mūsų mieli bendradarbiai, visi sunkiai dirbdami, retai kada turėdami laisvesnę valan
dėlę, rašė, kūrė Jums,mieli Skautų vadovai,-ės, rasinius, dalyjosi mintimis,pastabo
mis, patyrime is 8 Redakcijos žmonės visa tai spausdino, siuntinėjo skaitytojams. Visų 
mūsų noras J kad tik mūsų miela lietuviškoji skeutija butų stipresnė, naudingesnė Die
vui, Tėvynei, artimui. Kiek tai pavyko - spręskite patys.

Nemaža dalis MV skaitytojų mūsų didžiulį vargą įvertino: patys skaitė laikraštį, 
surado naujų prenumeratorių, domėjosi skautiškaisiais reikalais, mitingi mažiau domė
josi, gavę tik pavartydavo, gi,kai pradėjome iliustruoti, atidžiau pažiūrėdavo.•• į 
iliustracijas o Kaliasdešimts atsirado ir tokių,kurie mums dar neatsiteisė. Ir vieniems 
ir kitiems skautiškas ačiū’.

1955 metais "Mūsų Vytis" taipgi žada lankyti savo sk-itytojus.Kokia forma jis iš
eis - mes dar nežinome. Jeigu prenumeratorių seimą augs - ougsime,gražėsime ir mes. 
Jeigu ne — stengsimės lankyti bent tuo pečiu drabužiu apsirengę, o skurdesnę rotetori 
nę formą kompensuosime gilesniais rasiniais, naujais bendradarbiais.

Mus džiugina,kad dešimtys senų skaitytojų,netgi be jokio mūsų raginimo ir prašymo, 
jau senai atsiuntė prenumeratos mokestį.Jis pasilieka tas pets: metams m»_2,50,pusei 
metų - 1,25* Gilini tikime,kad ir Tamsta paseksi jų pėdomis. 0 jeigu musų jaukią^
kelių šimtų prenumeratorių šeimą dar vienu kitu praturtinsi - atliksi gražų skautišką 
gerą darbelį visai mūsų Skautų Sąjungai,kurios vadovybės pavedimu ir leidžiamas Mūsų 
Vytis".Taigi nesakome sudiev: Iki pasimatymo 1955 metais i MŪSŲ VYTIS
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Skyrių veda senj. U. Mieželis, Urbana, Ill.

PASAULIO UNIVERSITETU TaIUTBa

Pasaulio studentai yra susiorganizavę į įvairius tarptautinius orga
nus, kurie veikia ir kalba pasaulio studentų vardu. Lietuviai studentai 
niekad nėra dalyvavę didesniu mastu šiose tarpt aut in:'. ,?• organizacijo
se ir to padėkojo mes beveik nieko nežinome apie šias organizacijas ir 
jų veiklų. Siame straipsnelyje aprašoma Pasaulio Universitetų Tarnyba, 
kuri savo pagrindiniu tikslu turi paramos tiekimų universitetams ir stu
dentams. Pasaulio Universitetu Tarnyba (*?orld University Service) yra 
tęsinys Pasaulio Studentų Pagalbos organizeeijos, kuri buvo suorganizuo
ta 1940 m. pradžioje kai International Student Service, Pax Romana, IMCS 
(katalikų univ. org. studentų sekeija b ir Yorld Student Christian “Feder
ation (protestantų) rjutaro organizuotai"teikti pagalbų nuo karo nukentė
jusioms studentams. Šalpa teikti buvo nut ar t&vi s i oras 1 studentams nežiū
rint jų religinių, rasinių ar politinių įsitikinimų. Vėliau į šiaxorga
nizacijų dar įsijungė International Union of Students (komunistine org. 
1950 m» išstojusi) ir TTorld Union of Jewish Stui cuts.

Si organizacija nepaprastai daug yra atlikusi renkama studentus nuo 
karo nukentėjusiuose kraštuose, jos paramų yra gavusios beveik visos Eu
ropos ir Azijos valstybes. Pagalba taip pat buvo teikiama karo belais
viams, internuotiems asmenims irvpo karę^studentams pabėgėliams nuo ko
munizmo. liūs gal daugiausia ir įdomauja si veikimo sritis.

orld Student Relief organizacija pirmiausia susirūpino tremtinių stu
dentų maitini mu ir aprengimu. Gana dideliai kiekiai maisto ir rūbų bu
vo išdalinti tremtiniams studentams. Studentams gyventi buvo įsteigti 
šios organizacijos išlaikomi tarptautiniai ben rabuciai. Tremtiniams stu
dentams yra pažįstami bendrabučiai Insbrucko, Grace, 1 aig; cnbrun.n prie 
Freiburgo, Combloux Prancūzų Alpėse ir kt. Tremtiniams studentams solp- 
ti„1940-51 mm. perijode buvo išleista netoli į. mil. šveicarų frankų.

Salia materialines nagalbos teikimo T,US plačiai prisidėjo prie parūpi
mo reikalingų dokumentų tremtiniams studentams emigruoti. UUŠ parūpin
tomis darbo garantijoms ir stipendijoms į JAV ir kitas valstybes išvy
ko virš 4,500 tremtinių studentų. Vien tik 1949/50 m. 7^3 studentai pa
bėgą į Austrijų gavo stipendijas studijuoti JAV, Kanac oje, Olandijoje, 
Anglijoje ir Danijoje. WŪS su U. DSCO pritarimu taip pat a ministru©ja 
International Scholarship Fund Committee, kuris yra įkurtas stipendijų 
parūpinimui tremtiniams studentams.
WS tvarko Taryba susidededanti iŠ tautinių komitetų (jie yra 34 vals

tybėse) ir studentų organizacijų atstovų ir nepriklausomų narių. Gana 
įdomus faktas, kad tarp atstovaujančių valstybių yra ir Ispanų Respubli
konų Komitetas, kuri sudaro išmanų studentai pabėgą nuo Franco režimo. 
Šio komiteto buvimas duoda pagrindo manyti, kad lietuvių studentų orga
nizacijos irgi galėtų būti atstovaujamos ’ U3, kas turėtų daug reikšmės 
vėliau organizuojant pagalba^ būsimos cpri. Lietuvos universitetinis;

senj. R. Mieželis
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birios IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS STUDSBTU GYVULI* 10

Labai nedaug žinių prasiskverbia pro Geležinę Uždangą apie lietuvių •. 
studentų gyvenimų dabartinėje okupuotoje Lietuvoje, tačiau laiks nuo lai 
ko pasiseka užtikti vienų kitų žinutė. Surinkę tas nuotrupas duo- ame ti
kėdamiesi, kad tai domina skaitytojus.

- Vilniau*universitete yra 15 mokslo daktarų,^30 profesorių, 33 docen
tai, 65 mokslo kandidatai, apie 200 dėstytojų išlaikė arba laiko kandi
datinį minimumą bei ruošia disertacijas mokslo kandidato laipsniui įgy
ti, o 17 asmenų - mokslo daktaro laipsniui. Šiemet priimti 40 asmenų į 
aspirantūrų (rengtis universiteto uostytojais). Per penkmetį numatoma 
(ir čia pritaikomi penkmečio planai...) priimti kelis šimtus naujų aspi
rantų. Iš jų daugiau kaip 100 bus pasiųsta į Maskvos, Leningra .0 bei ki
tų respublikų aukštąsias mokyklas. /•• Tiesa"', 1952 rusėjo 19 d./.

- Į Vilniaus universitetą pa-ai planų turėjo būti priimta apie 2500 
studentų,_bet iki nustatyto laiko vargais .negalais susirado tik netoli 
2000. Todėl ir priėmimas turėjo būti pratęstas kelioms savaitėms. Kaip 
Vilniaus universiteto prof. Bučas "Tiesoje"' paskelbė, įstojimas buvo pra
tęstas į teisės mokslų, ekonominius (prekybos, ekonomikos ir finansų), 
istorijos, fizikos ir matematikos fakultetus.
-Kauno Politechnikos Instituto statybos fakulteto studentų grupė iš

vyko į Minską gamybinen praktikon. Studentai ten susipažins su statybų 
mechanizacija, industrialiniais statybos metodais bei rinks medžiagą sa
vo diplominiams darbams.

- Lietuvos universitetų mokomasis personalas ir studentai yra verčia
mi atiduoti paskutinius skatikus "plačiosios tėvynes statybai". Dabar 
lėšos yra renkamos Rusijos elektros jėgainėms statyti. "Tiesa** rašo: 
"Vilniaus universiteto profesoriai, dėstytojai ir studentai su dideliu 
pasitenkinimu sutiko Tarybinės vyriausybes nutarimų dėl valstį^binės pa
skolos. i’konpmijos fakulteto kolektyvo mitingo per valandų visas kolek
tyvas pasirašė paskolų. Teises fakultete vienas pirmųjų paskolą pasira
šė prof. P.Pakarklis.•

- Komunistai Lietuvoje giriasi, kad jie pradėjo leisti dar vienų pro
pagandinį, savaitinį laikraštį "Tarybinis Studentas".

- Vilniaus universiteto 2 0 "studentų propagandiniais tikslais buvo nu
vežti į Gu< ijos sostinę Minską. Ten universiteto choras ir liaudies an
samblis suruošė koncertus Minsko universiteto studentaus ir automobilių 
ganyklos darbininkams. .

- Komunistinė spauda skelbia, kad. po karo Vilniaus universitetą baigė 
2177 studentai. Trūkstant specialistų kažkuriose srityse studentai buvo 
išleisti pagreitintu tempu. Žemės Ūkio Akademijoje šiemet 14-kai studen
tų buvo įteikti baigimo ciplonai, 1949 m. Vilniuje aticarytų biblioteki
nį technikumų baigė pirmąją laida 34 asmenys, per 200 studentų išvažia
vo '"atostogoms" į Ha kvą, Leningradą ir Krymo pusiasalį...

- Bolševikai, kaip ir caro okupacijos laikais, verčia lietuvius baigu
sius aukotąsias mokyklas važiuoti į Rusijos gilumų įr^ton dirbti sveti
miesiems. oienet Kauno Politechnikos Institutą^baige 307 studentai ir
iš jų nemaža dalis pareiškė **'norą** vykti į didžiąsias komunizmo statybas 
Jie išsiųsti prie Tachia-Tašo miesto statybos* į Staliningradą miesto 
atstatymui ir* į Kuibysevo hidroelektrinių stočių statybų. Visos sios 
vietovės yra giliai Rusijos teritorijoje ir lietuviai turi ten vykti no
ri nenori. Kauno He-icinos Institutas šiemet išler o 216 jaunų vyt yt o jų, 
kurių 30 taip pat pasiųsta dirbti į "broliškas" respublikas. _

- Daug lietuvių studentų yra is siunčiami į Loningrac.o, ..askvos, Gor—. 
kio ir kitus Rusijos universitetus, kad. ten gautų marksistinį išauklėji
mą. Tačiau pažiūrėkime ..kas išvyksta ir kas -rįžta? Tarybines Lietuvos.
i leno Tarv a į Maskvą išsiuntė studijęms Bogdaną, Gabrenaitų ir Kasvytį. 
IŠ Maskvos į Lietuvą grįžo baigę aukštąjį mokslų respublikos diploman
tai <raugai Karatejev, Turkajęv ir Vosiljev... , .. .
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iš nusų GrusiTiMO ir. uarbu,
- Lietuvių Studentų Šalpos Fono.o Amerikoje Taryba išrinkta šios sudė

ties: Pirm. p. J. Dauzvardienė, Vice-Pirm. prof. iTSlapelis, Sekr. sen j. 
J.Gilun, Izd. p. O.TalaJ.ienė, nariai - prof. 1L Mackevičius, p. C.Luth
ir p. A.ilačiuikiene. S.S.7.Tarybos tikslas yra telkti lėšas studentų re
ngimui. Į Taryba, numatoma koptuoti daugiau narių.

- Dr. P.haužvardis, Lietuvos Konsulas Chicagoje, ir prof. H.Hackevi- 
cius pakviesti Lietuvių Studentų Sąjungos JzV Centrines Valdybos įeiti
į Studentų šalpos Fondo Valdybą. Kiti Valdybos nariai yra Dr. J.Valaitis 
ir studentų išrinkti senj. V.Šliupas ir A.Balcytis. S.S.F. aldyba pa
skirsto S.S.F.Tarybos surinktas lėšas. . ;

- Chicagos Lietuvių Tarybos konferencijoje Chicagos Lietuvių Studentų 
Draugiją* atstovavo senj. B.Juodelis, senj. E.Zabarskas ir t.n. D.Kama- 
rauskaite. Draugija paskire >31.00 auką Lietuvos vadavimo reikalams.

•r Bostono Lietuvių Studentų. Sąjungos JAV skyriaus valdybų sudaro: senj. 
V.Černius, senj. T.rTaginionisv ir Z.Zarankaite. v v

- Ke o-Lithųania, tautine akademine korporacija, šiemet švenčia savo
30 metų’gyvavimo sukaktį. KorpJ Keo-Lithuania buvo įsteigta 1922 m. lap
kričio 11 d. Kauno universitete. Per savo gyvavimo laiką korpororącija 
plačiai reiškėsi studentų ir lietuvių visuomeniniame gyvenime.

“ S_en j. J" i^un Paskyrė Studentų Šalpos Fondui keturiems metams - „>100 
paskolą. Senj*. J.Gilun plačiai dilba visuomeniniuose reikaluose, ir ben
dradarbiauja lietuviškoje spaudoje, redaguoja skautų skyrių prie dien
raščio '“’Bau j ienos“’. Tąciau jis neužmiršta ir Šalpos reikalų, yra įteikus 
ASS Jr. Vydūno vardo Šalpos Fondui ;120- auką ir plačiai remia musų bro
lius likusius Vokietijoje.

- Studentu Dienos, mėnesinis skyrius skirtas studentams, nuo lapkri
čio mėnesioApravėtas spausdinti savaitraštyje “Dirva“. Skyrių redaguo
ja V.Kavolis, K.Ostrauskas ir senj. lu.Mieželis.

- Chicagos Lietuvių Studentų Draugija prof, H.Biržiškai jo 70 m. su
kakties proga pasiuntė sveikinimus ir .,>10- pinigine dovaną. Draugija^, 
rugsėjo 20 d. surengė gražų “Initium Semestri“, kuriame dalyvavo virs
60 narių. Lietuvių studentų skaičius Chicagoje, prasidėjus rudens semes
trui, vėl gerokai-padidėjo.'Skaitoma, kad Chicagoje studijuoja virš .100 
lietuvių studentų, kurių dauguma lanko Illinois universiteto Chicagos 
skyrių. Studentų Frau; ijai sėkmingai vadovauja senj* E.Zabarskas.

- Vytauto Didžiojo universiteto 30 metų sukakties minėjimas Few Yorke 
i vyk o *s*. m.‘“rugsėjo 2Š d. minėjime kalbėjo prof. V.Kanauka, prof. V.Bir
žiška ir prof. J.Puzinas. meninėje programos dalyjey alyvavo Operetės 
choras vedamas m.Iiuberskio ir dramos aktorius K.Kačinskas.

- Lietuvių U n’’.v e r si t et o Klubas, kurio naciais yra Amerikos lietuviai 
akademikai,' jau "ilgą Taikų grasiai veikia Čikagoje. liaują klubo valdy
ba, sudaro: pirm. C.Luth, vice-pirm. L., nglis; sekr. Irene Zyzes, izdn. 
Ruth Krisciunas ir narė Treile Šmickus. Pažymėtina, kad klubo Pirminin
kas yra studijayęs Vytauto Didžiojo univeisitete Kaune ir dabar yra Lie
tuvių Studentų Šalpos Fondo Tarybos narys. Klubas deda pastangas suar
tinti Amerikoje gimusius studentus su tremtiniais.

- Bostono studentų ateitininkų TTTTTT spalių Ą d. surenė meno ir 
literatūros vakarą* kurio programa buvo išpildyta vien studentų. Be vie
tinių studentų programoje dalyvavo studentai iš kitų vietovių: Fe” Yor- 
ko, Pliila elohijos, Froctono. Tai gražus^pavyzdys studentų ben< ravimui.

- £r°L* TjKrėyes 70 metų sukakties minėjimas įvyko s.m. spalių 19 d. 
Philadėlphijoje. Linejime \albejo pats sukaktuvininkas, ras. J^Aistis, 
c.r. V.Mačiūnas. Profesorius gavo nepaprastai daug, sveikinimų is d auge
lio lietuvių organizacijų, jų tarpe ir rietuvių Studentų Sąjungos JyV. 
Minėjimo Rengimo Komitete dalyvavo ir Lietuvių Studentų Sąjungos JaV 
Fhila- elphijos skyriaus p i nn in 5. nka s coli. L. Ostrauskas.
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AKA^liniS LT,TUVIU GYVcLLuS HCPT^LYJ.,

Vos tik susirinkus didesniam būreliui, hontrealio jaunuomenė ėmė neri
mauti. Štai, 1943 m. pačioje pradžioje susikūrė pirmoji Kanados lietu
viu skaūčiu draugovė, neužilgo jas pasekė ir_ broliai, o 1949 “-!• ru enį 
įvyko steigiamasis Lietuvių j.kac emmio sambūrio susirinkimas. La angi 
tikrai studijuojančiųjų Iiontrcalyje buvo vos tik keletas, nutarta, kad 
si organizacija apjungs ir visus abiturijietus, stu*. ?.javusius ir baigu
sius. w 4
Pirmųjų metų bėgyje buvo isc.irbtas sta.tutas, suruoštas visuomenei li

teratūros vakaras, pasikviečiant rašytojų iš Toronto. Susirinkimų metų 
skaitomi ir diskutuojami pačių Sambūrio narių referatai, vasaros metu 
daromos iškylos į žymesnes ir gražesnes apylinkės vietoves.
Kiekvienais metais studijuojančiųjų skaičius augo, ir jiems paremti 

buvo griebtasi konkretaus c.arbo: 1952^m. ankstyvų pavasarį įsteigtas 
Stioencijų ir Pašalpų Fondas, kurio izdan kiekvienas <c.mbūrio narys pa
sižadėjo įmokėti savo vienos dienos uždarbį. x*er palygintį neilgų laikų, 
Iiontr-. alio visuomenes Puošnumo dėka, savo tikslą atsiekėme - si meni 
jau buvo paskirtos trys stipendijos lietuviams studentams, jų tarpe ir 
vienam skautui vvciui.

Iš viso tenka pažymėti, kad didelę Lietuvių akademinio -Sambūrio narių 
dalį sudaro vyr. skautės ir skautai vyčiai, neapsiribodami veikla vien 
tik savo draugovėse. Jiu.o metu Iiontrealao universitetuose stuo.ijuoja 
trys skautai vyčiai, visi statybos inžinierijų.

Šįmet akademinis gyvenimas Eontrealyje c.ar pagyvėjo — prie iiontrealio 
Universiteto įsteigtas lituanistikos skyrius, kuriame stu entai gali 
įteikti dinlominius darbus savo gintąja kalba. Nors šį semestrų gautos 
vos tik dvi savaitinės valandos paskaitoms lietuvių kalba, sekančiam 
semestrui pažadėtos jau sesios, ir tikimasi, kad nuo 1953 ni. rudens bus 
'aiima įsteigti nepriklausomų lituanistikos Institutų, jei atsiras pakan
kamas skaičius tikrų klausytojų. Šiuo metu pilnų kursų klauso tik keturi, 
bet Šalia jų į kiekvienų paskaitų susirenka apie 30 laisvu klausytojų. 
Paskaitas skaito prof. .darnumas-Paplauskas ir dr. H.dagys.
neikia tikėtis, kad Šis taip gražiai pra .ėjęs vystytis kultūrinio gy

venimo centras kiekvienais metais plėsis vis toliau ir priau ins daug 
lietuviško akademinio jaunimo. ,.ka 'ominis Sambūris, suprasdamas Litua
nistikos Instituto reikšmę, nutarė sekančiais metais skirti dvį pilnas 
stipendijas specialiai lituanistikų stuck juo jautiems.

B.Ciplijauskaitė, liontrealis 
---xox---

-wNuropos Jaunųjų Kederalistų Centro Komiteto posėdžiuose, įvykusiuo
se š.m."rugsėjo 23 d. Strassburye, Lietuvių Jaunųjų Federalistų da.jungų 
atstovavo colleaos P.Klimas ir-J.l orkaitis,Jr.

- Illinois Universitete Urbanoje šį semestrų studijuoja 22 lietuviai 
studentai tremtiniai. Urbanos Lietuvių Studentų Draugijai be jų dar pri
klauso o Amerikos lietuviai, santykiai yra labai geri ir nesimato dide
lių sunkumu bendradarbiavimui, Neseniai draugija turėjo susipažinimo ar- 
batėlą-šokius, kuriuose ('alyvavo nariai ir jų svečiai. Kauja^ Draugijos 
Valdybą sudaro: pirm. serj. K.Niežulis, vice-pirm. junj. V.! ermaųas ir

' sekr. R.I'Ięimanaite. • • ; - * ■
- P Pn- n c ū z i j oje - šiuo metu studijuoja 23 lietuviai stu et>tai. Is įų 13 

lauko universitetus Parvžiuje, Stras burge - 9 ir Fancy - 1. Paryžiuje 
prie Lietuvių Šalnos brau*ijos veikia studentų sekcija.

V.Kavolis.; Liet. Stud. S-gos JAV Pirmininkas, neseniai baigęs ’ is- 
consino" univ.,Mtęsia sociologėjos studijas Harvardo Universitete.

- Sjįlbjįrįp “Šviesa“ Uhicagojc Vai ’ybų da1 ar•sudaro: pirm. l.Bylaitic- 
nė, Šekr.- Lr.J.Valaitis, nariai l.Paskevicius, 7.Lar: is ir P.JurkŠtas.
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' NEPAMIRŠKIME STUDIJUOJANČIŲ

r. Mus. džiugina žinios,kad vis didesnis lietuvių studentų skaičius studijuoja JkV, 
Kanados,Australijos,Italijos,Anglijos,Vokieti jos ir kitų kraštų universitetuose.Vienok 
reikia žinoti-,kad lietuvio studento dalis buvo ir tebėra labai' sunki.Ypač sunku trem
tiniams studentams,be savo-krašto,be savųjų aukštųjų mokyklų. 0 vienok jie nenusimena, 
kopia aukštyn,kyla,mokosi, ruošiasi savo krašto ir sau žmonėmis..Už tat jiems mūsų 
visų pagarba, . , ' .

Smagu,kad ir Vokietijoje, gyvenantis ji mūsų broliai lietuviai griebiasi studijų, 
Štai pernai baigusieji lietuvių gimnaziją Diepholzė šiemet j°u pradėjo laužti pirmuo
sius studijų ledus Bonos Universitete. Beveik visi jie. skautai .Studijuoja įvairius 
mokslus ir tuo tarpu gyvena Pabaltiečių bendrabutyje,kunigo Urdzės vadovaujamam.

Mūsų visų ligšiolinės pastangos buvo nukreiptos suorganizuoti didesnį rėmėjų būre
lių skaičių,kurie paremtų Diepholzo Ii et .gimnazijos mokinius. Si akcija,rodosi,davė 
gerų rezultatų ir ji jau eina prie pabaigos. Ar nevertėtų tad mums, skautams, susirū
pinti mūsų brolių studentų Vokietijoje globa ? Ar netiktų išmėgintu pavyzdžiu suorga
nizuoti rėmėjų būrelius studijuojantiems skautams remti ? Žinoma, iniciatyvos čia turė
tų pirmoje eilėje intis Dr.Vydūno vardo Šalpos Fondas. Jo pareiga butų .paraginti 
Akademinio Skautų Sąjūdžio /Korpi Vytis, ASDS/ padalinius, kad šie pasiimtų globoti 
bent po vieną studentą skautą Vokietijoje ir reguliariai jį paremtų maisto,drabužių 
pakietėliais, pinigais. Pagalbos reikalingų studentų skautų ten., rodosi, tik keletas, 
šią šalpos pareigą lengvai atliktų keli veiklesnieji skyriai,.kurie.,kaip is .paskelbtų 
davinių matyti, menkai tedalyvauja Diepholzo gimnazijos salpos darbe. Ir geriau tiktų J 
Akademinis ūkautų Sąjūdis remia savuosius studentus !

Laukiame iniciatyvps iš Ak.Sk-S.Dr.Vydūno vardo šalpos Fondo. Tikime,kad jo nuro
dymais paseks ne tik akademikai skautai,“ės, bet ir kiti skautiškieji padaliniai bei 
šiaip jau lietuviškoji visuomenė. • • . .

. s. G.L.yis, J.A.V. •
- o - 0 - o - ...

PAGALBĄ JA ŪMESNIESIEMS.

Mūsų lietuviškoji jaunuomenė antroje 
Svetima aplinkuma ją labai smarkiai veikia ir, jo: 
žiaus jaunimas, lankęs Lietuvos ar tremties mo.o/k

tremtyje turi išgyventi skaudžias dienas, 
jeiyu šiaip taip laikosi vyresnio am-. 
*':lą, tai mažesnis ji,ypatingai turį'men

kesnę priežiūrą ar reikalo supratimą šeimoje, nutausta labai greitai. Kai kurių žinovų 
nuomone, esą jau galima tvirtinti, kad upio nūsų tremtinių veikų galvoja visiškai 
nelictubiškei ir yra jau žuv-2 musų tautai. Tik per trejetą metų.

Taigi nets laikos gelbėti mūsų jauniną. I pagalbą turi -teiti organizacijos,o ne
■ ■ ■ . o>ouiai -ės, Laukiama iniciatyvos ie musų skautininkų,ių,kurių 
nuo orgjKcinio’darbo ir šalinosi nuo skautų.draugovių. No goriau yra 

-teis-ėmis bei skautais vyčiais, vyresnėm s skautėms, eigų jie 
veikia tik sau, ne tiems,kuriems pagalba dauginusia reikalinga.

Ateikite,sesės - broliai, p-skubėkite. Pabuvokite musų mielojo 
jam porą trejetą vnlanflų ir Jus laimėsite

paskutinėje vietoje ir 
dauguma nutolę i 
ir su akademikais sk 
ir kiek veikia - tai 
Ir reikalinga šiandien. Ateikite,sesės - broliai 
mažojo jaunimo tarpe,paskirkite savaitėje 
mūsų Tėvynei jų sielas. Draugininkas 7
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MIRĖ PSKTNeVYTAUTAS TAR VA INIS

Taip skiriasi gyvenimas ir mes visi 
laivais baltais su burėm, 
o mūsų žingsniuosna ateis kiti 
ir griaus ką amžiams kūrėm,e»

Šios teisingos ir jautrios eilutės nesenai Detroite pasimirusio pnskautininko 
VoTarvainio, Brolis Vytautas,ilgokai pakankintas sunkios ligos,paliko savo artimuosius, 
motiną,sesutę ir iškeliavo į geresnį pasaulį? tik 28 metus tegyvenus. Tai buvo labai 
nuoširdus ir aktyvus skautas,skautauti pradėjęs dar Lietuvoje,stropiai dirbęs mūsų or- 
jai Seligenstadte.Ypač gražiai reiškėsi spaudos srityje: dirbo ’’Stovyklos’’^redakcijoje, 
rodosi,kurį laiką net redagavo šį laikraštį, vėliau išleido atskirą eilėraščių rinki- 
nėlįo Detroite,kiek galėdamas dar laikėsi mūsų tarpe, kol liga jėgas pakirto^

Drauge sii artimaisiais liūdime velionies, o jo skaistų atminimą ilgai nešiosime 
aavo širdyse oIlsėkis ramybėje 1

- o - 0 - o -

GRAŽUS KRUOPŠTAUS DARBO PAVYZDYS

Lietuvių Skautybei Ugdyti Fondo Valdyba paruošė ir išleido dvi serijas liškans po
pieriaus ir vokUi-Vienos serijos vokai ir popieriaus lapai papuošti gražiu skautų leli
jos ir skaučių rūtelės piešiniu/tit tautinės juostelėsoAntosios serijos - Lietuvos Vyti
mi su šūkiu ’’Vaduokime pavergtą Lietuvą”, Pirmoji serija tinka skautų S-gos nariams, an
troji - visiems lietuviams. -Reikia nuoširdžiai sveikinti Fondo Valdyba šiuo gražiu dar
bu,kad Fondui reikalingą lėšų sudarymą pradėjo ne aukomis,bet naudingu patarnavimu.’ • 

Šio gražaus sumanymo iniciatorė ir vykdytoja - sktnoZoJuškevičienė,gyv<.Cicere,prie 
Čikagos. Jos nepaprastos ebergijos,rūpesčių,pagaliau,netgi piniginės paskolos dėka, ir 
pats sumanymas buvo įvykdytas., ^eikia tik apgailestauti, kad Čikagos skautininkai sį 
darbą sutiko labai pasyvini,tačiau tai jokiu būdu nemažina iniciatorės nuopėlnų*

Minėti popieriaus lakštdi išsiuntinėti visiems skaučių - tų vienetams .-.Belieka tik 
įsigyti ir,rašant savo artimiesiems Iriškus, jr.is naudotiscTokiu būdu paremsi Skautiš
kosios idėjos plėtimą ir savo Bičiuliui padarysi malonumą,pasiųsdamas gražios išvaizdos 
laiškutį.,

’ NEATSILIEKA IR DR c VYDŪNO VARDO FONDAS

Ir Akademikų Skautų DreVydūno Fondas,kurio tikslas paremti studijuojančius skautus, 
-es, švenčių proga neliko pasyvus* išleido gražiai paruoštus,mūsų menininkų pieštus, 
kalėdinius sveikinimus?kurie atrodo estetiškai$gražiai,patraukliai.Savo brolius,seses, 
artimuosius pradžiuginsi,pasiųsdamas tokį sveikinimą* Fondo ^aldybn išsiuntinėjo juos 
daugeliui skautų,-čių vadovų ir akademikų skautų, ’’Mūsų Vyčio” prenumeratoriams ir kt. 
Kas dar norėtų gauti,tesikreipia šiuo adresu: Vyt .Mikelevičius,1>45 str®,Chicago, 
Ill.USAa Atsiuntęs vieną dolerį,grus visą pokelį sveikinimo kortelių* Gautasis pelnas 
skiriamas studijuojantiems skautams šelptia

PLSS-gos TARYBA POSĖDŽIAUJA
Kaip jau buvome pranešę,PLSS-gos iaryba sušaukta korespcposėdžiuioPrezidiurrs gavo 

atsakymus į pirmojo balsavimo metu išsiųstas anketas ir įvairių pasiūlymų dėl tvarkos, 
dėl kurių Prezidiumas sudarys galimybę pasisakyti visiems ^arybos nrriamscYrn susidarę 
sunkumų sudaryti Pirmi ją, nes didžioji dalis kandidatų atsisakė c.Tuo tarpu tėra 1 kando 
Pirmininko postui ir du Tarybos Pirmijos n- rirns /reikia 5'ių/A4anomaskad būtų naudinga 
atskirose vietovėse gyvenantiems Tarybos nariams susirinkti ir pagalvoti dėl Pirmijos 
sąstato ten sudarymo en block būdū,pngal vietovę0Su šiuo klausimu ryšis ir S-gos būsti
nės nustatymo vieta3Taip pat atsiklausiama Tarybos nrrių dėl galimybės sušaukti akivaiz
dinį Tarybos* posėdį,kuris turėtų reikalingą nrrių daugumą.Prašoma pasisakyti dėl laiko, 
vietos«Toks posėdis išspręstų daugelį klausimų bei neaiškumų,kurie susidarė per ilgą 
Tarybos neposėdžiavimo laiką* * ..

PLSS Tarybos Prezidiumui vadovauja skautininkai: DroBudrienė,Ėdri cKorzonas ir Ona 
Ščiukaitė.
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Prieš keletą metų Prancūzijoje buvo suvažiavusios įvairių.Europos kraštų vyr.skau
čių vadovės., Jos nutarė ruošti tarptautinius vyr.skaučius* sąskrydžius.Pirmoji tokia 
stovykla įvyko šią vasarą Prancūzijoje ir apėmė tris laikotarpius. Pirmojo notų visas 
tūkstantis vyr.skaučių,suvažiavusių iš pO kraštų, buvo suskirstytos į draugoves,kiek
vienoje maždaug .po 50 skaučių,įvairių tautybių.Vadovavo prancūzės.Kiekviena dr-vė 
keliavo savo* pasirinktu būdu po Prancūziją po 8 dienas.Pakeliui aplankė įvairius pran
cūzių skaučių vienetus ir užmezgė su jais ryšius.Antrojo periodo rietu buvo stovyklau
ta orie Berck’o miesto.Sis miestas randasi Normandijoje,visiškai netoli nuo tos vie
tos,kurioje 1944 m.sąjungininkai pradėjo kryžiaus žygį Europai išlaisvinti.Miestas pa
sižymi švariu oru.čia gydosi kaulų džiova sergantieji ligonys.Visas keturias dienas 
skaučių laisvalaikis buvo pašvęstas artino tarnybai.Jos lankė ligonis,vėžiojo lauke 
jų kėdėse,rengė programą jiems palinksminti ir,pagalinu, visos draugo sugebėjo surinkti 
tiek pinigų,kad galėtų nupirkti namus,kuriuose bus įrengtas ligonėms klubas.Vasaros 
atostogų metu tenai bus visuomet laisvas vienas kambarys,kuriano galės prisiglausti 
ir kitų kraštų vyr.skautės,kad galėtų dirbti artimui. . .

Pagaliau III-sis periodas - savaitgalis Paryžiųje,kur buvo suruošta speciali moterų 
darbų paroda.Pagaliau,puikioje Palais de Chaillot aikštėje sąskrydis buvo uždarytas^ 
žodžiais” ”Tai yra pradžia statybos naujo pastato Pasaulinėje Skaučių Sąjungoje ir šis 
pastotas,lygiai kaip tas klubas Bercke, turi vienyti visų vyr.skaučių širdis ir dar
bus w. ’ • . ’ ' ‘

XIV-oji TARPT.SKAUČIŲ konferencija ,

Šiais metais Norvegijoje susirinko aukščiausias Pasaulio Skaučių Sąjungos orga-- 
nas.Konferencijos motto: rtZiūrėk plačiai,ir kai jau galvoji,kad žiūri plačiai,tai 
žiūrėk dar plačiau”.Štai kelių pranešimų temos: Nesenai įsteigta skaučių sąjunga • ■ 
Jordano valstybėjeJ Skaučių vergai ir problemos Izraelyje, 500 skaučių gerieji darbe
liai Korėjoje, Skautės Pietų Amerikoje auga ir plečiasi.Diskutuotos pabėgėlių^ir'DP 
skautų vienetų problemos.Paskirtos nemažos sumos jų tarpe vadovių kursams ruošti.Jau 
šį -rudenį toki kursai būsią Vokietijoje ir Austrijoje. Naujais pilnateisiais nariais 
priimtos Lichtenšteino skautės, kandidatais - Burnos,Panamos .ir Japonijos valstybių 
skaučių Sąjungos. '• \ • ■ —

Norvegijos skaučių svetingumas visą konferencijos metą /2 sav./ buvo nepaprastas.

• ;'KANADOS S.KAUČIV: . TAUTINĖ STOVYKLA • ,• <•
Stovykla suruošta netoli krašto Sostinės 0ttąw.os .-Be pačių kanadiečių /britų , ir pranc.. 

kilmes’ bkėU'čių/, dhlyyavo, įv.Europos kraštų,.kiniečių,inditjonų,nąyir eskimų skautės. 
Kai kurios* grupės keliavo ,5. “4 dienas ir naktis .Stovykloją grupės .išdalytos^į imičriaš 
draugovės *po 24 skau tęs•• Paskutini vakarą visos 1.500 skautės- susį rinko’ į užbaigos 
laužą,kiekviena jų žvake nešina.Gęstančio laužo liepsna uždegė žvakes sesių rankose, 
o pakartotas įžodis paliko jų širdyse nebepamirštamus įspūdžius.

Skautybė Kanadoje žydi,o su ja ir visas kraštas.
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SVEIKINIMAI
/atkelta iš 208 p./

"Mūsų Vyčiui1’, Čikagoje 
Mieles Broli !

Sveikinu Tave "auksinio” Tavo numerio proga.
Štai,žiūrėk,audringoje gyvenimo jurojo plaukia Lietuviškos Skautybės Laiveliai, 

kurių įgulos,įtempusios visas savo jėgas,stengiesi išvengti saistančių fanatizmo bangų 
ir nesudužti į partinio egoizmo uolas* Jų lupos šnabžda* ’’Dieve, krd tik vėl blykste— 
jotų tas švyturys i "

Laivelių skaičius kaskart mažėja.
Tas švyturys esi Tu - ’’Mūsų VytisŠviesk ir toliau Lietuviškosios Skautįjcs Lai

veliams, vesk juos į Taikos ir Geros Valios uostą. Stovėk nosusvyrodamns,nes Tu stovi 
pnt uolos,kurios nenugalės ir pragaro vartai.

0 rotatorinį savo rūbą pakeisk spausdintu*
Savo linkėjimams paremti pridedu ’’auksinį” banknotą.

Ad melioremį
Tavo

"Skautybės Takas"
- o - 0 - o -

Mielos Sesės, brangūs Broliai !

Linkimo mūsų skautėms,skautams,vyčiams ir akademikams skautams Naujuose Motuose 
dar gražesnio,glaudesnio,nuoširdesnio sugyvenimo mūsų skautiškoj šeimoj.

Pasiekti naujų laimėjimų Lietuvos ir lietuvių garbei. Su šypsena pakelkime bures 
įr buriuokime į Naujus 1955“iuosius Metus.

Gero Vėjo I
* t *

Čikagos Iiet.Jūros skautai.

- o - 0 - o -

. ASDS ŠVENTĖ CLEVELANDE

ASDS sesės Clevolando spalio 25 d. kukliai,bet nuotaikingai atžymėjo savo or-jos 
28 metų sukaktį.Jaukiamo Draugininkas buto iškilmingai sueigai susirinko gražus sesių 
būrelis.Sesių nuotaiką dar padidino ASDS Garbės Narės Vincės Jonuokaitės atvykimas. 
Be jos dalyvavo Vyriausioji Skautininke v.s.DrcKesiūnaitė,Gnrbės Skautininkas Vs.šen- 
bergas,ASDS Valdybos Pirmininkė M.Barnišknitė,Seserijos V^dijos narės,tunto,sk.rėmėjų 
atstovai,nemaža skaučių bičiulių ir artimųjų.

Iškilmingą posėdį atidarė pirm^Regina Brnziuleviciutė,Garbės Prezidiuman pakvies- 
dama V.Jonuškaitę-Zaunicnę,Vyriausią Slautininkę Dr .Kcsiūna.itę,Clevelando Skautininkų 
Ramovės Pirmininką v.s .Še-nbergą, tuntininkę s. J-.Gulbinienę ir ASDS Pirmininkę M.Barnis- 
kaitę•Įnešamos vėliavos,Iškilminga sueiga pradėta irutos himnu.

Draugininke Braziulęvičiūtė ASDS sesių varju pasveikino mol&nią viešnią jos 25 
metų kūrybinio darbo sukakties proga,įteikdama mažytę dovanėlę.Fil.Švarcienc paskaitė 
specialiai Garbės Narei parašytą eilėraštį.Sktn©StoRadzeviciutė perdavė jubiliatei 
Seserijos Vndijos sveikinimus ir gėles<Dėkodama VoJonuskaitė linkėjo akademiniam jauni
mui nepalūžti gyvenimo kryžkelėse ir išsaugoti gyvą ugnį išdraskytam namų židiniui 
įkurti. Po daugelio gražių,turiningų sveikinimų ir linkėjimų, akd.skautė S.Juodvalkyte 
paskaitė išsamią SSD įsikūrimo ir veiklos apžvalgą, o psktn.A*Augustinavičienė skaitė 
įdomią paskaitą tema "Akademinio jaunimo uždaviniai išeivijoje”. Draugininkas R.Brasiu- 
levičiūtės nuotaikingai .pravesta iškilmingoji sueigos dalis baigta "Gaudenmus"

Sekančioji dalis: kavutė ir pyragaičiai.Jaunatviškai suskambėjo daina,kuri subūrė 
visus į bendrą chotą /netgi maestro Mikulskis buvo kartui/,kuriam nepajėgė atsispirti 
rytdienos koncertui pasirengusi solistė ir nuskambę jo.©•"Vai neklausk,bernelį”•<

Vakaras praslinko nepastebimai rrnžioje akademiškai skautiškoje nuotaikoje.Jauno
sios nkedemikės čia įrodė sugebančios išlaikyti ir tęsti 3SD tradicijas. S.J.
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mielu □_skai.tytojųs_ nuoširdžiai sveikinamo Sv^Krlėdų ir Naujųjų Motų proga# 
Turime gražių vilčių susitikti naujaisiais 1953 motais viki pasimatymo į MV

±J28 JėG-čija. atskiru aplinkraščiu įpareigojo vadoves susirūpinti vyro skau
čių reikalais,Yra gražių vilčių,kad ir vyresniosios skautės iš judės,bent iki vasaros 
stovyklos^

- Čikagos tunto skautiškas darbas tęsiamas naujojo ”Lituanicos” tuntininko sktn. 
BrJurėno pastangomis.Tuntininko pavad.ir ūkio dalies vedėju paskirtas s^Kerelis,Dva
sios vadovu - Kun.s.J.Vaičnys,adjutantų - A.Orentas,kasininku ir skautų tėvų būrelių 
pirmininku - s.Tallat ^elpša,spaudos vadovu - gs>» A.Valatkaitis,Garbės Gynėju - ps.A. 
MileŠka,pramogų bei parengimų vadovu - sktn.V.Šimkųs.Skautų skyriaus vadovybę perėmė 
sktn.Kaunas.

~_Sktn.fiį.A.Platc,risJČikagos skautininkų sueigoje skaitė paskaitą apie skautų nu
birę jimą^Paskaita iššaukė gyvas diskusijas.

- ZiSDS Čikagos Draugovė išsirinko naują Valdybą tokios sudėties s t.n.Motiejūhaitė, 
J.Gudaitytė,JoPaltarokaitė ir D.Kanarauskaitė.

~_Kor2fe_VYT>IS_Valdyba_jau baigė ruošti naująjį Korp! statutą,kurio turinys suderin
tas su Vyriausiojo Skautininko nuomono.Šiomis dienomis statutas išsiuntinėtas į skyrius 
korespondenciniam balsavimui.

7_LSB_Vądi_jos_leidžiamas, kalendorius, TAUTA BUDI šiomis dienomis išeina iš spaudos. 
Tai didžiulis leidinys.Tik 5° centų.Pats nusipirk ir paragink kitus.Gaunama visuose 
skautų,-čių vienetuose. .

-_Bo_s to n o_s kautai j_-ės_ gražiai ir gausiai sušelpė Vokietijoje gyvenančius tremti
nius. Skautų vietininkijai gražiai vadovauja sktn^Liudas Končius,šiomis dienomis sukū
ręs jaukią skautišką šeimą. Mūsų linkėjimai J visuose frontuose sėkmės •

SktrįeFiį,.PaĮ£ab_8naųskas_ energinagi dirba ’’Amerikos Balso” Lietuvai .Jo dėka Okupuo
tos Lietuvos žmonės dažnai sužino ir apie mūsų skautų veiklą. 1 '

- SktM.ęJųpzas_ Bulota_ pradėjo eiti PLS3 ^anndos rtajono pareigas .Drauge gražiai ir 
sumaniai redaguoja skautiškąjį skyrių nN.Lietuvos” savaitraštyje.

- Čikagos, skautai.,-cs_ surinko per 700 J aukų ir išsiuntė švenčių proga per 100 pak.
- JĮ_Mūs jų Vytį p.lr_tįnti_pns ižą dėjo ir jau pirmuosius sąrašus 1953 metams atsiuntė • 

v.s»M.Barniškaitė iš Clevelando,s..K,Vaitkevičius iš Anglijos,V.Stasiškis iš Austtali- 
jos, ir kt.Korp} Vytis Valdyba savo skyriams paskelbė garbės konkursą MV platinimo 
reikaluose. Ačiū mūsų talkininkams,-ėms į-

- L°£ An£Lel.e£. skautų,-čių vietininkija gražiai atsiuntė metines .Vadovauja s.Pažiūra.
- ”4p0 Metų_Pį.rmaj.aį. Nemun_o_Pocmai; ASS leidinys,rado gražų atbalsį mūsų spaudoje. 

Leidinio dalis išsiuntinėta ir kai kuriems MV skaitytojams.Neatsitcisusioji paskubėkite.
- Senj.3A0Dundz.il.a__ paskirtas “Mūsų Vyčio” ekspeditorium. ..
- Čikagos jūros skautai planingai veikia. Didžiausia veikimo kliūtis - neturima 

dai?o laivo. Daromos pastangos jį įsigyti.Jūros skautus globoja ps„L.Knopfmileris.
- Korp. VYTIS Adelaidės skyriaus nariais V.Dainius,J.Vizbaras ir B.Milaknis pakel

ti į senjorus.
-_jBenj_rJ.E.GiKinas, mums gražiai pasitarnavo$sudarydamas 1952 metų MV turinio 

rodyklę ir MV reikalams paaukodamas net j 50. Broliškas ačiul

31



i ū s Ų v y T
Pasaulio Lietuvių Skautų Sąjungos vadų^vadovių ir akademikų skautų,-čių laikraštis
Nr.12 ČIKAGA 1252 m. gruodis

REDAKCIJA : Redaktorius ~ Br.Kviklys, 651 'J. 54th PL., Chicago 9, Illinois, ^U. S. A.^ 
Telefonas: KEnwood 8-5155. Meninės dalies vedėjas Albinas Karnavičius. Viršelio pieši
nys dail,P.Augiaus .Spalvotos vinjetės tekste - dail.Alg.Kurausko. Redakcija rankraščius 
taiso savo nuožiūra.Straipsniai su autorių pavardėmis bei inicialais nevisada reiškia 
skautiškosios vadovybės, redakcijos ar leidėjų nuomonę. Autorių teisės gerbiamos.

ADMINISTRACIJA. Leidžia Akademinis Skautų Sąjūdis. Administratorius - Aleksas Karaliū- 
has, 6^41 So.Campbell Ave, Chicago 29, UI* Telefonas: REpublic 7“2874. Prenumeratos kai
na: metams - 4 2,50,pusei metų - .? 1,25* Užuojautos,sveikinimai ir panašūs smulkūs skel
bimai po J 1. Atskiro numerio kaina 40 et.Rotatoriumi spausdina jūr.ps.Leonas Knopfmi- 
leris, 5841 So.Carpenter Ave, Chicago,III. Iliustracijas ir kt.spaudos darbus atlieka 
M,Morkūno spaustuvė Čikagoje.
Laikraščio atstovai kituose kraštuose: AUSTRALIJOJE - V.Stasiškis, 2 Pleasant Ave, Glan- 
d.ore, Adelaide, S.A. D .BRITANIJOJE - K. Vaitkevičius, 21 Cobden str., Derby, England. 
ITALIJOJE - Al.Nekrašas, Via Casal Monteferrato 20, Roma 28, KANADOJE - Sigitas Kra - 
šauskas, 84 Pine Crest Rd., Toronto,Ont. Canada.

Skautų Aidas. paskelbė 1955 m.prenumeratorių vajų ir konkursą laikraščiui platinti. 
Tikslas: surinkti nemažiau kaip 1.000 prenumeratorių. Visi skautų,—cių vadovai, skautai 
vyčiai,vyr.skautės,akademikai skautai,-ės prašomi visokeriopu būdu remti ’’Skautų Aidą”, 
pirmiausia patiems jį užsisakant. Administracijos adresas:Box 1005,Station C,Toronto,Ont.

”_Adelr:įdė.s_ASS_skyr>ius_X.18 d .fil.Pacevičienės namuose gražiai atšventė metinę 
šventę.Prie trispalvės senjoio pasižadėjimą davė^Genovaitė Straukienė,Vytautas Dainius, 
Balys Milaknis ir Jonas Vizbaras.Po buvo suruošta jauki arbatėlė.
’Adelaidėje įsisteigė skaučių draugovė.Yra vilčių,k-d bus sudaryta ir skautų 

skiltis.Veikia skautininkų ramovė.XI.10 įvykusioje sueigoje dalyvavo 7 skautininkai.
“_Austr£lįjos_lietuviai— skautai. ruošiasi dalyvauti Pan Pacifiko Jamboree ’ je,kuri 

įvyksta apie Naujuosius etų s.
“J^XrJuSk‘tn.A.Kraus.as,7kaip mus informuoja iš Australą jos, yra tvirtai pasiryžęs netru - 

kus išleisti skautų vyčių programos kęnspektą.
' “ Psktn.E.Laurinaitien£,Seserijos Vadijos spaudos ryšininkė Australijoje, mums praneša,

kad Austrelijos Rajono sesių vadija skelbia skautiškosios spaudos vajų,kurio metu bus 
platinamas ir rtMūsų Vytis”.Tikimasi pakelti skautiškosios spaudos pren.skaičių.Bravo!

Vyr^sktn.Vincas_MzįoįtįSj_PLS3 Kontrolės “emisijos pirmininkas,senas mūsų or-jos 
veikėjas, be eitųjų pareigų,prisiėmė dar vienas: sutiko būti LoB skautų skyriaus vedėju* 
Pasiekiamas adresu1 1559 E.91 str.,Cleveland 6,Ohio,USA.

— rt3kautybės_ Berniukams,’* II“ąją laidą išleidžia L.b.Brolijos Vadija. V.s.Dr.Cepas su
tiko knygą perredaguoti ir paruošti spaudai .Lėšos bus telkiamos, paskolų pavidale,ir iš 
dalies renkant prenymeratą.Sinis reikalais kreiptis pas C.Sinkevičių, 262 Rushome Rd., 
Toronto, Ont .Canada. - ’

- JAV skautų— o,r-jos _/BSA/ jamboree įvyksta 1955 m.liepos mėnesį Kalifornijoje'. No rimą, 
kad joje dalyvautų ir lietuvių skautų vienetas, šiais reikalais rūpinasi ps.Pranas Pakal
niškis, palaikydamas ryšį su USB užsienio dalies vedėju.

-—Vyresniu amžiau^ skautUx-£iĮi sąskrydis. •numatomas'suruošti 1955 m.birželio pabaigoje 
ar liepos.pradžioje.Dalyvaus skautininkai,-ės, skautai vyčiai,vyr.skautes,jūros skautai 
ir akademikai skautai,—ės. Dėl stovyklos ruošimo principiškai jau susitarė Seserijos, 
Brolijos ^edijos ir Akademinis Skautų Sąjūdis. Sąskrydis skiriamos Lietuvos Skautų 55 
metų sukakčiai atžymėti .Smulkesnės informacijos bus paskelbtos vėliau. ■■■ >

“_s£nl*J*E.Giluna£, mūsų bendradarbis, savo redaguojame J’Skaūtybės Tako“ ttNaujionųH. ;į 
dienraštyje Čikagoje per kelis numerius paskelbė■ilgą.ir išsamią studijėlę apie Akadomi“ v 
nę .skautiją.*-. . \ ‘ ‘ ’
'! - o - - o - - o :-
NEATIDĖK RYTDIENAI. DAR ŠIANDIEN PASIŲSK UŽSAKYMĄ “MUSŲ- V Y Č- -T U I *. Jis Tave 
vėl ištikimai lankys per visus 1955 metus. Šia proga pakalbink ir savo kaimyną - teužsi- 
sako ir jis skautišką laikraštį.
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"MŪSŲ V Y O I O” 1 9 5 2 METŲ TURINYS
/vadovautasi pasauline dešimtaine klasifikacija - CDU/

O. BE. N D R Y B Ė S Recenzijos
Ateitis, 1952 m,, Nr. 5. 174 -400 metų pirmajai Nemuno poemai.
Atspindžiai, 1952. m. , Nr. 8. 174 Knygų lentyna,1952m.,Nr. // 188 
Budėk,Skautų kalendorius 1952 me- ' 3-4 (46-47). 174

tems. 84
Daukny s, Pranas-.Popiežių do

kumentai apie skautybę/Docu
ment! pontifici sullo scoutis-

Evangelijos žodis, 195.2m. //no/ 195 
Gabija,1952m.,Nr. //Nr,5/9.174 
Gairelė,1952m.,Nr.2. //1(2). 174
Gimtoji šalis,1952m.,Nr. // 174. 
Gutauskas, //10(110). 174 '

V.,SJ:Kas žiūri, ir nemato? 84
Y 1 a,Stasys:Žmonės ir žvėrys die-

Laiškai lietuviams,1952 m.,Vol.3,
Lietuvininkų kalen- //Nr.6. 174 

dorius 1952 metams. 84
Pelėda, 1952 m.,Nr.4. 174
Sabaliauska s,Antanas: 

Nuo Imsrės' iki Orinoko. 56
Tyros skautiškos sielos poezija 

/Augii štai ty t ė - Vaičiūnienė, 
J.: Žvaigždėtos naktys/. 188

Vaičiulaitis, A.: 
Valentina. 56

vų miške. 53 . ‘ ■
Joniką s,Vincas:Sielvarto raudos. 56

Spauda
B r a z i u l'e v i ė i ū t ė, R.: Amerikinė ir mūsų skautiškoji lite
li ū s ų Vytis: Nelik be ’’Mūsų. Vyčio” 1955 me- //ratūra. 43-44 
Skelbimai /’'Mūsų Vytis”/. 82,’ 204 //tais! 224

S k a i t y t .0 jai rašo
A,,pvt.: Ar tikrai yra tokių skautų vadovų? 106 •
A. T., sen j.: Padėsime. 106. •
Berną to. n-i s, tėvas A.lf,: Geras žodis jaunimui. 80
G.,s.: Nepamirškim studijuojančių. 229
Gaudykime centus, šalpai. 131 ' '• i
G r i n i ų sJj ’ j. . : Domėkimės skautiškąja spauda. 201
G r i ni u s,L.,senj.psktn,: Stiprinkime drausmę. 201
Y. , sktn,: Iš J.A.V.
J. K.: Sutvarkykime skautiškuosius archyvus. 169
J - t i s,junj,: Susirašinėkime, 79 : , ž .<
K z.,sk.vytis: Mokėkime nario mokestį. 106
M ž..R.;senj.: Remkime Diepholzo gimnaziją. 170
0. G._: Lietuviai .skautai Vokietijoje. 170
Pasidalinkime sumanymais ir patyrimais. 79 •
Pašaitien ė,Lucija:pjnigas ne patogumams,bet švietimui. 169
P - k a,-s.v.: Kelkime ’’triukšmą7'! 131
R ū te 1 ė,sktn-kė: Ar registruotis svetimtaučių sk»organizacijose?
Š v.,V.,senj.: Mūsų balsas skrodžia Geležinę Uždangą. 170 // 202
V.,daąugirinkas: Į pagalba jaunesniems. 229
V.,p.:Neskalbkime mūsų nešva.rių skalbinių svetimuose induose. 80
V.,senj.: Lietuvių kraujo bačkas, 79
V. S.: Iš Australijos. 55
V - i u s,G., senj.: Į spaustuvę ;‘Mūsų Vyti” 80
V i 1 d ž i u 3,Ged,,senj.: M7 - mūsų didžiausias bičiulis. 131
V Y t.,pvt.,junj.: Is kariuomenės stovyklų. 55

Pusi. 250: Skaitytojai rašo.
Sveikinimai

P L S S JAV rajono skautų vyčių sąskrydis: Skautų vyčių vienetams ki
tuose rajonuose. 163

Sukūrus šeimą: 4,55,58,39,41,126,136,146,156, 164,172,178
Vydūnas: - 113

Pusi. 208: Sveikinimai.
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- 236 - 
Turinys

"Mūsų Vyčio” 1932 metų turinys. 235 - 240

Maždaug apie 16 metų. 2
K n o p f m i leri s,Leonas,jūr.psktn.:Stiprinkime toleranciją skau- 
Kvikly s,Br.:Skautiškoji pareiga pirmoje vietoje.143 //tuose. 107 
Nekrašą s,Al.: Nemokame meliodijos. 91 - 92/ ' .
M u s t e i k i s,Antanas: Vienas iš svarbiųjų mūsų uždavinių. 65 - 66‘ 
Smetona,A.: Motina žemė. 61, 63 : '/
Sukaktys įpareigoja. 175 • '• '* /’
Vilniaus skaut ė: Lietuvių kalba - lietuvybės laidas. 180 
Vydūnas: Žmogus ir laikas. 1 - 2j•24 • . <\

Daukny s,P.,senj.:Šv.Tėvas Pijus XII iškelia skautybę. 144 
Dėdina s,Jonas,kun.: Garbė Dievui - ramybė žmonėms. 209
Y 1 a,St., sktn.kun.: Dvasios vadovas kalba sesėms,. 222 ■
K. B.: Nauji dvasios vadovai. 188
Nekrašą s,Al.: Šventasis ir gyvenimo džiaugsmas. 32

3. SOCIALINIAI MOKSLAI Skautija
A u g u 1 i s,V.:Korespondencinių akademikų skautų vienetų organizaci- 
Augustinavi ė i e n ė,Aldona:Auklėjimo klausimais //ja. 36 

skautybės šviesoje. 181 - 182 .
B Kt: Mums kalba Vyr.Dvasios Vadovas kun.Vaišnora. 211 - 213
Baden Powell‘io penki skautybei suteikti tikslai. 24
Baien Powell'is apie drausmę< 15 //raidoje. 196
Balašaitien ė,Aurelija,ps.:Mūsų uždaviniai pasaulio įvykių 
B a r c 1 a y,Vera/vertė senj.P.Dauknys/:Vidinė drausmė. 103 - lo4 
Barzdotas Tėvelis B. B.:Skautijos šakos ir skyriai. 
Daukny s,P.,senj.:Aukštas dvasininkas apie skauto įžo- // 47 - 50 
J. B.,paskautn.: Kur mūsų jaunuoliai,kur jų ugnys? 92 //dį. 12
J u š k e v i č i e n ė, Z.: Vadovo ir vado principas. 69 - 70

Rinkimams baigiantis. 210
_/, - Skautams tai ne teorija. 113

K p.: Lankiame naujųjų vadovų kraičio. 29
Kesiūnait ė,D.: Iš krizės į ateitį. 115 - 118
Kesiūnait ė,D.,v.s.: Išgyvenamoji krizė. 37-59
Kvikly s,Br.:Suorganizuokime senuosius skautus. 75 - 75
L e B o u r g e o i s,A./vertė senj.P.Dauknys/:Draugininko ir kapelio

ne bendras veikimas. 13 - 14
Geresnis skautavimas /vertė sk. Ant. Lubickas/. 99 - 101
S į i duly s,A.,sksv.: Skautai vyčiai ir jūros skautai. 104
S į e s i š t. i s,7.:Korp! VYTIS uniforma ir jos dėvėjimas. 40-41 
Š a t n s k a s, Juozas,vyr.sktn.:Skautas 50 savaičių laukia stovyk- 
Špoke v i ė i. u s,Antanas:Skautai ir kariuomenė, //los. 127 - 128 
Pakalni ė k i s,Pr.,ps.:Organizacinio veikimo kryžke- // 87 - 88 
P a 1 č i s k a s»K.:Skautų tėvų būrelių darbas. //Įėję. 221 - 222 
p a u ž u c 1 i s,Antanas:Senųjų skautų, reikalu. 132 // 3 - 4
P 1 a t e r i s,Ai«: Sykį skautas - visad skautas. 89 - 90
į - t ė,E.,sktn.;Pasnekesiai jaunesniųjų skautų-čių draugovėse. 68

S k auti jos istorija
D a m b a r a s,J.:Korp! VYTIS Pabaltijo universitete. 95 - 97
G u r ė n a s,Br.: Lietuviai skautai Vilniuje. 1>3 - 155 
jš mūsų skautiškosios praeities. 129 -.130
Jonyną s,Vytenįs E.:P.ezlštencijos skautai naciu okupacijos metu, 
v a 1 n a i t i s,A.:Iš akademinės skautijos praeities.16 // 193 - 194 
Kalnaiti s,A.,sk.v.:Iš skautų vyčių praeities. 45 - 46
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- 237 -
Kesiiinait ė, D. , Dr.: Pirmosios dienos Lietuvos Universitete /Iš 

Studenčių Skaučių Dr-vės praeities/. 223 - 224
Kodakien ė,K.,fil.sktn.:Seseriškai dirbome 1930-33 m./Iš Studen

čių Skaučių Dr-vės praeities/. 185 - 186
Korp! VYTIS (Stud.Skautų Dr-vės) pirmininkai 1924 - 1952. 191
Kuršaitė-Budrien ė,M., fil.,M.D.:Mūsų buvo du šimtai...

/Iš Studenčių Skaučių Dr-vės praeities/. 186 - 187
LSB vėliavos įteikimo aktas. 46
Labuckai t ė,Aldona, t. n. sktn.: Atgyjame Vokietijoje! /Iš Studen- 
Studenčių Skaučių Draugovės • //čių Skaučių Dr-vės praeities/. 187 
V i n. g i 1 y t ė - K a va - //(A.S.D.S.) vadovės 1928-1952 m. 187

liauskien ė,0.,sktn.:Studenčių Skaučių Draugovė 1928-1929 m. 
/Iš Studenčių Skaučių Dr-vės praeities/. 185

Žolyną s,Pr.:Žuvusiems ir kenčiantiems broliams prisiminti.157-8
Skautiškoji veikla 

Balašaitien ė,A.,ps.:Pirmoji skautininkių konferencija užjū- 
Braziulevičiūt ė ,F.egina: Cleveland© skaučių //iriuose. 214 
Bružinską s, J.: Anglijos Rajono skautų-Čių //stovykloje'. 202 
G u 1 b i n i en ė,J.:Ruoškimės stovykloms,67//trečioji' stovykla. 184
K. : Mūsų kraujas artimo pagalbon. 101
Kalnai t i s,A.: Skautų vyčii; suvažiavimas. 59 ”

- n - Trečioji akademinė stovykla. 150 - 152. ...
Iš sveikinimų III-jai ASS stovyklai/Ig.Končiuš,S.Stasiškienė’,V.Stasiš-' 
Pakalni š k i s ,PrSkautų vyčių sąskrydį šaukiant, //kis/. 152 i 
Pavykęs skautiškas vakaras. 102 ' : // 93 94
R.: Akademikės skautės Cleveland©. 101 ’’ . .
Sąskrydžio Rengimo Komisija: Skautams vyčiams. 94 
Skaute vyti. 94 
Skautų vyčių sąskrydžio darbotvarkė. 124 ' ' " * . ’
Skautų ^zyčių sąskrydis /protokolas/. 159 - 163 
Stovyklavo šimtai lietuvių skaučių-tų. 164 '
V.,s.: Nuotaikinga A.S.S. šventė Čikagoje. 213 ' . '

Mūsų šeimoje
L. S.Seserį jos suruoštas Moterų Vakaras. 28 ■' ■ ••
Mūsų šeimoje.27-8,54-5,83-4,110-2,141-2,173,205-6,233-4 
Pavyzdingas vytietis. 26 . ■
Vyr.sktn. Kesiūnaitė išlaikė valst. egzaminus. 55

Skautai
B K.Padėkime vadovams. 57 . •
J u r g ė 1 a,Petras,v.s.:Lietuvos Skautų Brolijos reikalais. 20 
K R.:Lietuvos Skautų Brolijoje verda ryžtingas darbas. 204. 
Nauja Lietuvos Skautų Brolijos vadovybė. 30 • ’
Stasiški s,Vytenis:Korporacijos VYTIS kelias. 189 - 191

Jūrų skautai
Aglinską s,A.,sktn.: Jūrų skautų paskirtis. 64 
Knopfmileri s,L.: "Budžio” tragedijos diena. 156 ■ •:
Knopfmileri s,L.,jūr.ps»:Pakartokime buriuotojų tradicijas. 
Lietuvos skautų įkūrėjas apie jūros skautus. 64 // 133 - 134 •
Surastas mūsų BUDYS II ! 134 • •• 1 •

Skautai vyčiai- . ’
G.i 1 u n, John E. ,pr. sk.v.v.sl.sj .: Broliams skautams vyčiams. 1.05 : 
J u r g ė 1 a,Petras:Padėkime pamatus skautų vyčių sąjūdžiui. 183-184 
Kv i k 1 y s,Br.: Stiprinkime skautus vyčius. 9 - 10 ‘ A •'
Pakalni ški s,Pr.,psktn.:Daugiau susiklausymo tarpusavio san- 
Pilkas Vilka s:Prityręs skautas vytis /ga- //tykiuose. 42 
Skautų vyčių tradicinė. 90 //las/. 17-19
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Jaunesniosios skautės

Vaičiftnien ė,J.:Jaun.skaučių organizavimo draugovėmis prasmė. 
5-7, 21, 55 - 55, 62 - 65

Skautės
Augustinavi ė i e-n ė,Aldona:Skautininkių uždaviniai.215-6
B a r m i’e n ė,Valerija,sktn.:Bendravimas su amerikietėm skautėm.71-2 
C I P L I JAŲSKA.IT Ė,B. ,vyr. skltn.: Lady Baden-Powell•ir Lietu- 
K - y s,Br.:Skaučių Seserija ryžtasi stiprėti.145-6 //vos skautės.155

K i t ų/k raštų ir tautų s k a u t i j a 
Anglija. 21, 109, 159, 171, 172 (I-*ji Pasaulinė-Indaba) 
Anglijos Skaučių or-ja. 140 ’• .
Australija. .81 (Pan Pacifiko Jamboree), 108, 15'9, 205 
Belgija. 81, 171 : - ■
Ceilonas. 81 •
Centrinė Afrika. 81 
Čekoslovakija. 205 . . ;
D. Britanija. 81, 82, lo8 . • j.
Danija. 21 
Daukny s, P., sen j .’.Katalikų skautų konferencija Romoje. 164

- n - Prancdzijos skautai užsienyje. 52
Egiptas. 171 . •
Estija. 81 ■' • , .
Europos vyr. skaučių sąskrydis. 251 " •' , • •
Filipinai. 171 . ' . '• / * •
G o b u ž a s,Vytautas,s.v.v.sl.: Korėjos skautų.tarpę. 192 : .
Graikija. 205 ... •' ’ : '• . ’/■
Indija. 21,- 51, 140, 171 
Indijos skautai. 172 ■ ■ '
Italija. 51, 82, 171 
JAV. 51, 82, 140, 171, 205 -/
Jei pamiršai - prisimink. 82 ’ r . .
Kanada. 21, 51, 1?1 (Jamboree) • . ’ ■ .
Kanados skaučių taut, stovykla. 251 . .
Karaibų salos. 81 
XIV-oji tarpt, skaučių konferencija. 251 . ■ ’ '
Kipras. 81 v
Korėja. 81, 159 .
Kuba. 81 • ,i <2
K u n k e 1,Walter:Skautybė Vokietijoje. 172 
Malajų salos. 108 
Mantauta s,brolis V.A.:Tarptautinė akademinė jėzuitų skautų 
Mieželi s,R.,senjLietuva šveicarų skautų.span- //draugovė. 182 
Norvegija. 51, 81, 108 //doje. 76
Pakistanas. 51
Pietų Afrika. 171
Portugalija. 81
P o t t e r,Cecil /vertė E.V./:Senųjų skautų sąjunga Anglijoje. 128 •
Pranciizija. 21 ■
Skautai Etijopijoje. 52 V.,Eng.:Seno anglų skautininko patyri-
Suomija. 171, 205 niai skautybėje. 66
Suomių skautų varžybos. 109 Variakojyt ė,Danguolė:Ameri-
Škotija. 81 kiečių skaučių mokykloje. 15
Švedija. 21, 108, 205 Vokietija. 81
Šveicarija. 81, 140 Skautybė ir Bažnyčios. Pik,J.S.Wilson
Uragvajus. 108 /kalba ir rašinys/. 140

Pusi. 252:. Skautai svetur.
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Universitetai
Bostoniški s:Energinga sesė suruošė parodą. 155
Darbą pradedant. 155
Dr.Vydūno vardo Šalpos Fondas. 198
Garbingos sukaktys: Prof. Mykolas Biržiška, 

Prof, Steponas Kolupaila, 
Prof. Vincas Krėvė-Mickevičių s.200 

Iš miksą gyvenimo. 167 - 168 . "
Iš miksą gyvenimo ir darbą. 157i 199 - 200
J. Bačiiino farmoje - ak. skautą stovykla. 158 
k.: Pripažinta Kauno Veterinarijos Akademija. Fil. K. Kasperavičius - 
Kvikly s,BrRemkime studijuojančius skautus.85-6 //vet. gyd. 156 
Lapatinska s,V.,senj.:Lietuvią Studentą Sąjungos JAV Centro 

Valdybos veikla. 166
Lietuviai studentai Vokietijoje. 102
Mieželi s,R.: Amerikiečiai studentai skautai. 8

- M - Stiprinkime skautiškas gretas universitetuose.25-6
Mieželi s,R.,senj.:Priklausykime studentą organizacijoms. 165

- „ - Studentą rėmimas. 197
Naujosios diplomantės. 168
Flateri s,Al.: Vytauto Didžiojo Universitetas. 58 - 59 
Prof. Kolupaila - Ak. Sk. Šalpos Fondo pirmininkas. 155 
r m.: Naujieji diplomantai. 156 - 157 
Skelbimai /studentą šalpa/. 118, 202

Pusi. 225 - 228: Akademinis gyvenimas.
6. TAIKOMIEJI MOKSLAI “Medicina- 

Budri e n ė,M.,fil.,Dr.:Medicina, stovyklautojai, ją vadovai,125-4 
B u d r i e n ė,M.,sktn.,Dr.:Ką skautas turi žinoti apie sąnarią užde- 

Architektiira /girną. 98
Gimbutą s,Jurgis,fil.,Dr.inž.:Tradicinė lietuviškoji architektū

ra praeityje ir ateityje177 - 178, 219 - 220

“Mūsą Vytis” - Redakcija ir Administracija. 28, 56, 84, 112, 142, 174, 
206, 254

Naujas "Mūsą Vyčio” red. adresas. 42
Pranešimas garbės ženklą 4-sigyjimo reikalu. 102

7- MENAS, PRAMOGOS Nuotraukos
ASDS 2 nuotr. Nr. lo - 11 (48 - 49)
Lietuviai skautai Vilniuje lenką laikais - 6 nuotr. Nr. 8-9 (46-47)
Lietuvos Laisvės Kovotojo kapas Kauno kapinėse,1941 m. /Iš A,A. Juozo 

Milvydo gyvenimo/ - 1 nuotr. Nr. 6-7 (44 - 45)
Skautiškos 4 nuotr. Nr. 10 - 11 (48 - 49)
Skautiškos 6 nuotr. Nr. 8-9 (46 - 47)

Portretai
Auguli s,Vacys,fil.,v.s.,dipl.chem./Korp! VYTIS pirmininkai 28 

metą laikotarpyje/. Nr. lo - 11 (48 - 49)
B a č i ii na s,J.,Korp! VYTIS mecenatas. Nr. 10 - 11 (48 - 49)
Barniškait ė,M.,fil.,v.s./Studenčią Skauėią Draugovės vado- • 

vės 1924 - 1952 m./. Nr. 10 -. 11 (48 - 49)
Bartninkaitė-Kodaki en ė,K.,fil.,sktn.,dipl.ekon.

/Studenčią Skaučią Draugovės vadovės 1924 - 1952 m./. Nr.10-11(48-9)
Brazauska s,M.,ps.,dipl.ekonom./Korp! VYTIS pirmininkai 28 me

tą laikotarpyje/. Nr. 10 - 11 (48 - 49)
Čepą s,V.,vyr.sktn.,buv.Vyriausias Skautininkas. Nr. 12 (50)
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Kairy s,Stepas,fil.,v, š.,Vyriausias Skautininkas. Nr. 12 (50)
Kazokas- Kazakevičių s,fil.,s.,M.D./Korp! VYTIS pirmi

ninkai 28 metų laikotarpyje/. Nr. 10 - 11 (48 - 49)
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Ke s i d n a i t ė,D.,fil.,v,so,M.D./Studenčių Skaučių Draugovės vado- 
Kolupail a,S. ,.prof.,s. ,mini //vės 1924-1952m./.Nr. 10-11(43-9) 
Kuršaitė-Budrien ė,M., //60 m.sukaktį.Nr.10-11 (48-9)

fil., sktn.,M.D./Studenčių Skaučių Draugovės vadovės 1924-1952 m./.'
Kvikly s,B. ,fil. , v. s./Korp! VYTIS pirmininkai 28 //Nr.10-11(48-9) 5 

metų laikotarpyje/. Nr. 10 - 11 (48 - 49); •
A-.k. Milvydą s, Juozas, fil.., dipl.inž./Kbrp! VYTIS, pirmininkai' 28 
Baigęs V. D .Universitetų, 1957 n^/Iš //metų laikotarpyjė/.Nr.lQ-ll(4B-9)>

A.A.Juozo Milvydo gyvenimo/. Nr, 6 - 7/(44 - 45) .<
Karo tarnyboje,1959 m./Iš A.A.Juozo Milvydo gyvenimo/,Nr.6-7 (44-45)1'’ 
Sukdręs šeimų,1940 m./Iš A.A.Juozo Milvydo gyvenimo/. (Nr.6-7 (44-45) -AI 
P a 1 č i a u- s k a s,K.,fil>,v.s.,dipl.ekonom./Korp! VYTIS pirmininkai 
Palčiauska s,Kazys,fil.//28 metų 1aikotarpyjė/.Nr.10-11(48-9) 

v.s.,PLSS Tarybos Pirmijos Pirmininkas. Nr.12 (5.0)
Š a r d n a s,VI.,senj,,v.s.,VS Pavaduotojas. Nr. 12 (50)
V a i ė n o r a,J.,s.,kun.,Vyr.Dvasios Vadovas. Nr. 10 - 11 (48 - 49) 
Vilka s,E.,senj.,ps,/Korp! ‘VYTIS pirmininkai 28 metų laikotarpyje/. 
Vingi lytė-Kavaliauskien ė,0., //Nr.10-11(48-9)

sktn./Studenčių Skaučių Draugovės vadovės 1924-1952m/.Nr.10-11(48-9)
Žaidimai //22-5,77-S

D i n e i k a,K.ir M a n t v i 1 a,B.:Skautiški žaidimai/Tau,Vadove/.
8. LITERATŪRA Poezija

Augustaitytė-Vaičiūnien ė,J.:Kalėdinis sniegas.
Mintys. 14,16,24,65,70.92.98,155,157,196 // 207
N a g y s,PI.H.:Skautų vyčių himnas. 44
Nemune ledus išplaus /partizanų daina/. 120

91. GEOGRAFIJA Kelionės
Knopfmileri s,L.,j.ps.:Pirmasis laivas Šventojoje po 500 me- 
P i 1 e i k a,Vyt.,s.v.:Kur kasdieną dreba žemė, //tų pertraukos. 11-2

92. BIOGRAFIJOS' //125-6
A. J.: L. Maskalitoas - statybos inžinierius. 75 ■ .. -
G i m b u t a s,Jurgis,fil.,inž.:Kapuose palaidotos viltys /A.A.Parti- 
Grinių s,L.:Rinkime bio- //zanas fil.inž.Juozas Milvydas/.119-20 
K.,Br.,sktn.:Naujas //grafinę medžiagų /A.A.v.s.Juozas Šarauskas/.41a

L. S. Brolijos vairuotojas /v.s. fil. Stepas Kairys/. 60 •
K v. ,B.:Vladas'Šarč.nas - Vyriausiojo Skautininko Pavaduotojas. 97 
Kvikly s,Br.:Baden-Powe11’is ir Lietuvos skautai. 51 . \

- „ - D. Ke siiinai t ė - Vyriausioji Skautininkė. 114,.'158
- h - K.Palčiauskas - šviesaus pavyzdžio skautininkas.217-8
- „ - 60 metų prof.sktn.S.Kolupailai. 179

Milvydien ė,Marij a:Tėvynei /A.A.Korp! VYTIS Vadui dipl.inž.
Pasitraukė senieji Liet.Skautų Br-jos. //Milvydui atminti/.121-2,147-9

• vadovai /v.s.V.Čepas ir s.A.Flateris/. 50
- = o = - , -

Sudaryta Barzdoto Tėvelio /4514 South Lake 
Park Avenue, Chicago 15, Illinois, U.S.A./
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ŪSŲ VYTIS Čikaga,1952.XI.^0

Mieles "Mūsų VyČioB Bičiuli,-© !

Kiek mūsų jėgos ir trumpas laikas leido, mos stengėmės Jus lan

kyti per visus 1952 metus, kad ir kuklia, nepuošnia forma,Pagal galimybę, 

stengėmės gerinti turini,pritraukti daugiau bendradarbių,pailiustruoti.

Baigiasi 1952 metai,o draugo su jais ir Tamstos prenumerata.Tačiau 

mes nemanome,kad Jūs panorėsite su savo skautiškuoju bičiuliu atsiskirti. 

Nekantriai lauksime,kad ir vėl parsikviestumėto nMūsų Vytį” į savo namus.

Deja,mūsų norai su tuo nesibaigia. Norėtumėm,kad surastumėte bent vieną naują 

prenumeratorių. Jeigu visa kelių šimtų MV skaitytojų šeima padarytų tai/ 

gal ir MV greičiau pakeistų savo kuklų apdarė^į puošnesniu.

Iki malonaus pasimatymo 1955 metais •

: •• ' J Budime!

Jūsų
V x\ /pas/ f ii. v.s.Br. Kviklys,

' Redaktorius
■* *&■/ /pas/ sen j .Al. Karaliūnas

v Administratorius.
Prenumeratos kainas metams t? 2,50,pusm.9 1,25*

Šią atkarpėlę draugo su pinigais pasiųsti MV adm-jai nevėliau š.m.gruodžio mėn.20 d. 
Pinigus galima įdėti tiesiog į laišką.Rašant piniginius dokumentus,išrašyti juos ne 
^Mūsų VyČio\ ne redaktoriaus, bet tik Mr .Al .Karaliūno vardu.
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