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Sesėms ir broliams skaitytojams viltingų šventų Velykų švenčių!
Kad Kristaus prisikėlimas padidintų mūsų viltis sulaukti greitesnio
vergijos panaikinimo ir kad mūsų meilė Lietuvai išaugtų darbais.
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SUKAKTUVINIAI METAI
K. Palčiauskas
Reikia prisiminti. Šių metų lapkričio mėn.
1 d. sueis 35 metai, kaip įsikūrė pirmasis
Lietuvos lietuvių skautų vienetas Vilniuje.
Ši diena laikoma lietuviškos skautijos įsi
kūrimo diena - lietuviškos skautystės me
tinės. Ypatingai įspūdingomis ir plačiomis
programomis buvo švenčiami Lietuvos skau
tijos dešimtmečiai 1928, 1938 ir 1948 me
tais. Tačiau, nors ir be didelių iškilmių,
verta sustoti mintimis ir prie mūsų organi
zacijos 35 metų sukakties. Kaip skautų ir
skaučių vienetai atskirose vietose šią su
kaktį paminės - yra Brolijos ir Seserijos
instrukcijų bei nurodymų, o vietose - va
dų ir vadovių sugebėjimo ir noro reikalas.
Čia mums rūpi pajudinti vieną antrą opes
nį klausimą ir pasibelsti į kiekvieno mūsų
sąmonę ir širdį, kad šie metai mūsų Sąjun
gai ir lietuvių tautai būtų bent šiek tiek
naudingesni, kaip eiliniai metai.
Nepaprastas laikotarpis. Lietuvių tautos
uždavinių požiūriu, gyvename nepaprastą
laikotarpį. Kasdieniniai bėgamojo gyvenimo
šeimos ir asmeniniai reikalai neturėtų iš
trinti iš mūsų dėmesio tų rūpesčių, kurie
slegia mūsų tautos visumą, kaip vienetą.
Lietuva pavergta, tauta suskaldyta, išblaš
kyta po visą žemės rutulį ir be gailesčio
naikinama. Vienur naikinama smurtu, kitur
tirpsta kaip sniegas pavasario saulėje ir
iš lengva prasmenga naujoje dirvoje. Kaip

ilgai šis laikotarpis tęsis, šiandieną nie
kas negali pasakyti. Mes tik tegalime ste
bėti tuos įvykius ir spėlioti. Tačiau, vie
nas dalykas yra aiškus, gigantiškų galybių
kova reikalinga ir laiko. Taigi, lietuvių
tautos kova gali būti ne vienos kartos ko
va. O jei taip, tai reikia paruošti tai ko
vai prieauglį. Lietuviškoji skautybė šiuo
keliu jau eina, bet šiais sukaktuviniais
metais žingsniai turėtų būti pastiprinti.
Jaunuomenė mėgsta kovą - už tat skau
tams ir skautėms galima atvirai sakyti ko
kiai kovai jie ruošiasi ir kokį sunkų, bet
garbingą uždavinį jie turės atlikti. Būdami
lietuviais skautais jie jau yra lietuvių tau
tos laisvės kovotojais.
Sąjungos narių kiekybė ir kokybė. Pa
žvelgę į mūsų organizacijos sudėtį matome,
kiek ir kokių narių turime. Prisiminus tu
rėtus skaičius praeity, dažnai išsigąstame
dėl narių skaičiaus sumažėjimo dabartyje.
Bet tai tik absoliutiniai skaičiai. Jų nega
lima lyginti, nes Nepriklausomoje Lietuvo
je Sąjungos narių kilmės šaltinis buvo vi
sos lietuvių tautos jaunuomenė, o šių die
nų Sąjungos narių šaltinis tėra tik labai
mažos lietuvių tautos dalies, gyvenančios
laisvajame vakarų pasaulyje, jaunuomenė.
Tikrą palyginamąjį vaizdą galėtų parodyti
tik procentai, kokia jaunuomenės dalis bu
vo Sąjungos nariais Nepriklausomoje LieL1ETUVOS
NAC. ONA LINE
Al MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
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tuvoje ir kokia jaunuomenės dalis dabar
yra Sąjungos nariais. Iki šiol daugiau bu
vo stengtasi surinkti ir pririšti prie orga
nizacijos buvusius narius, tačiau per ma
žai ieškota kelią pritraukti naujų narių. O
labai reikia. Naujų narių įsrovenimas turi
padengti narių nubyrėjimą ir dar duoti šiek
tiek pertekliaus. Tada Sąjungos narių skai
čius augs. Tai rodys, kad organizacija ir
gyva ir auganti. Tokia ji turi būti, nes to
reikalauja jos uždaviniai. Todėl šiais su
kaktuviniais metais reikėtų atkreipti dėme
sį į Sąjungos narių prieauglį. Į nuolatinį,
pastovų prieauglį, pagrįstą bendrąja lietu
viškos jaunuomenės mase, kaip to prieaug
lio šaltiniu.
Nemenkesnės reikšmės yra ir narių ko
kybės klausimas. Nors skautiško veikimo
yra daug, bet sistemingas skautų lavini
mas ir auklėjimas gerokai silpnas. Už tai
atsakomybės negalima suversti ant vienų
vadų pečių. Priežasčių yra daug. Gal pa
grindinė priežastis, kad daug kur nesinau
dojama skilčių sistema. Draugovės suskirs
tytos į skiltis, bet nėra skilčių gyveninio
ir skilčių darbo. Tuo būdu daug kur šlu
buoja skautų ruošimas į aukštesnius paty
rimo laipsnius, specialybių mokymas, iškylavimas. O ką bekalbėti apie tautinio ženk
lo ir valstybinio ženklo programas. Jau šešeri metai, kaip šios programos paskelbtos,
bet neteko girdėti, kad kur nors skautai
būtų jas išėję ir įsigiję ženklus. Šios prog
ramos dabartinėse sąlygose sudaro esminį
pagrindą visos mūsų Sąjungos egzistenci
jai, o vis dėlto jos užmirštos. Džiugu pa
žymėti, kad dabartinė Seserijos Vadija rū
pinasi paruošti tų programų paaiškinimus
ir išleisti atitinkamus leidinius. Medžiaga
bus paruošta, bet dar reikės daug pasidar
buoti, kad būtų pasinaudota ir kad ji pa
siektų kiekvieną skautą ir skautę.
Vyresniųjų budrumas ir atsakomybė. Tau
tos uždaviniai ir mūsų Sąjungos rūpesčiai
stato daug reikalavimų ir vyresniesiems
Sąjungos nariams. Gyvename kovos laiko
tarpį, taigi turime budėti, nes kiekvienas
kovotojas turi būti budrus. Nebudrumas pra
žudo kovotoją ir apsunkina visus kovos
34

draugus. O budėti reikia dėl daugelio da
lykų. Esminė budėjimo sąlyga yra atsako
mybė. Kas nejaučia atsakomybės - tas nebudi. Jei mūsų jaunieji skautai budi, tai
reiškia, kad jie jaučia atsakomybę už dau
gelį dalykų. Gi vyresniųjų atsakomybė api
ma daug platesnes ir daug gilesnes sritis.
Apie tai prisieina kalbėti, nes daugelis
reiškinių rodo,
kad vyresniųjų budrumas
yra susilpnėjęs. Jei budrumas susilpnėjęs,
tai tuo pačiu ir atsakomybės jausmas apsilpęs. Nemanykime, kad Sąjungos darbai
tėra tik dalies vyresniųjų reikalas. Visiems
reikia telktis ir pagal išgales traukti.
Traukti, kiek kas pajėgia ir nusimano. Bū
tų labai kilnu, kad šiais sukaktuviniais
metais ir vyresnieji peržiūrėtų savo budru
mo ir atsakomybės laipsnį. Ir kad šio per
žiūrėjimo išvadoje padovanotų Sąjungai
bent vieną extra patarnavimą. Juk tai pa
reiga.
Keletas išvadų. Baigdamas norėčiau iš
ryškinti keletą išvadų:
a) Reikia rasti būdų ir priemonių Sąjun
gos narių entuziazmui pakelti; akstinų, ku
rie varytų kiekvieną ir visus kartu daugiau
rūpintis organizacijos reikalais.
b) Studijuoti ir rasti konkrečių priemonių
organizacijos išlaikymui užtikrinti: suma
žinti nubyrėjimą ir pakelti naujų narių pri
ėmimą.
c) Pakelti Sąjungos narių kokybę - įgy
vendinti skilčių sistemą ir skautų-čių la
vinimo ir auklėjimo darbą privesti iki at
skiro asmens pilnutinės kontrolės.
d) Sustiprinti vyresniųjų Sąjungos narių
skautiškąjį budrumą ir atsakomybės jausmą.
e) Sukurti šeimos nuotaiką, kad visi jaus
tųsi broliais ir seserimis ir rastų džiaugs
mo bendruose darbuose ir rūpesčiuose.

A.S.S. Čikagos skyriaus Pirmininkui
Senj. ALBERTUI VENGRIUI,
netekus mylimo Tėvelio, nuoširdžią
užuojautą reiškia
SKAUTININKU RAMOVĖ ČIKAGOJE
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betekome Pi? Vidurxo
A. Kamavičius

... Oi, kad nuneškite mane, balsai,
kur mano ilgesiui būt paguoda,
nuvestute į tėviškę, kurią
lyg jau suradęs, vėl nebetekau!
Tite širdyje ji vis man skelbiasi,
nors akimis ir nieko nebmatau...

VYDŪNAS

Senosios kartos lietuvių šviesuolių gre
tos sparčiai retėja. Daugelio, kurie prieš
kiek metų tarė savo šaliai - iki pasimaty
mo, - jau nebeturėsime savo tarpe, kai po
ilgo klaidžiojimo svetimuose kraštuose grį
šime namo. Nebeturėsime ir a. a. dr. Vydū
no, lietuviškumo iškėlėjo ir gaivintojo vo
kietinamajame Prūsų krašte, tautos prana
šo, rašytojo, muziko, tauresnio žmoniškumo
idėjų skelbėjo ir jų ugdytojo. Ramiai užge
so jis,
pasaulio lietuviams besiruošiant
kovo 22 d. minėti jo 85 metų sukaktį - su
kaktį kieto, valingo, tvirtos dvasios, nors
ir silpno kūno žmogaus. Belaukiant atsaky
mo į paskutinįjį “Mūsų vyčio” laiškų, jis
atėjo, tačiau
ne iš paties Vydūno, o iš
MLT pirmininko E. Simonaičio, kur rašoma:
- Labai apgailestaudamas turiu Tams
toms pranešti, kad dr. Vydūnas į Jūsų laiš
ką. sausio 25 d. jau atsakyti negali. Jis
vakar 17.40 vai. Eetmolde savo bute pasi
mirė. Liūdime su Jumis, nes jis buvo vi
siems lietuviams brangus. Vydūnas buvo
Jūsų Korporacijos Garbės Narys, jis buvo
Mažosios Lietuvos Tarybos Garbės Narys...”
Su dideliu širdies skausmu priversti esa
me stebėti likimo smūgius, kurie vienas po
kito ištiko dr. Vydūną jo žemiškame kely
je. Suradęs save ir tapęs Mažosios Lietu
vos Patriarchu, įsigalėjus naciams - ken
čia nuo jų: sodinamas kalėjiman, išdaužo
mi buto langai, jam grasinama. Traukdama
sis nuo raudonojo tvano - skendo, tik lai
mingų aplinkybių dėka buvo išgelbėtas. Ke
liaudamas į vakarus, kelis kartus tapo len
kų kareivių sumuštas ir apiplėštas, kurie

A. A. VYDŪNAS, Korp! VYTIS Garbės Narys

šį menką,
baltais plaukais ir žydriomis,
mėlynomis akimis senelį įtarė bendradar
biavus su vokiečiais tuo metu, kai šie dar
laikė lenkus savo geležinėje priespaudoje.
Ir visa tai žmogui, kurio raštai, mintys ir
visas gyvenimas buvo pašvęstas tam, kad
pats žmogus suprastų savo aukštesnę kil
mę, kad stengtųsi tobulinti savo dvasią,
visą laiką siekiant aukštesnių idealų, ne
parduodant jų už materiales vertybes...
Reta rasti žmogų, taip besidomintį dau
geliu mokslo šakų, koks buvo dr. Vydūnas,
įvairiuose Vokietijos universitetuose jis
studijavo filosofiją, tikybą,
kuiuuros ir
meno isteriją, gamtos mokslus, teisių filo
sofiją, literatūros istoriją, sociologiją, sans
krito kalbą ir kt. Kai tik baigė Ragainės
mokytojų seminariją ir oradėjo mokytojauti
35
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Kintų miestelyje ( 1888 m,), tuoj pradėjo
dirbti savo tautai, kaip visuomenininkas ir
kultūrininkas. Jo kilni asmenybė plačiai
reiškėsi ir vėliau: Tilžės berniukų gimna
zijoje, Berlyno universitete, Telšių gimna
zijoje ir Klaipėdos valstybinėje mokykloje.
1895 m. Tilžėje įkūrė Lietuvių Giedotojų
Draugiją ir per 40 metų pats jai vadova
vo, kartu sukurdamas ar harmonizuodamas
didesnę dalį šios draugijos choro dainuo
jamų dainų. Drauge rengdavo ir režisuoda
vo lietuviškus vaidinimus, kuriuos dažniau
siai irgi pats parašydavo. “Pasiilgimas”,
“Amžina Ugnis”, “Prabočių Šešėliai” tai vis jo parašyti draminiai veikalai, po
keletą kartų suvaidinti Giedotojų Draugijos
Mažosios Lietuvos miesteliuose. Turi pa
rašęs nemaža ir filosofinių bei mokslinių
veikalų (apie lietuvių - vokiečių santykius
ir k t.).
Taip pat pasižymėjo kaip gabus
paskaitininkas, daug kartų kalbėjęs visuo
menei ir orga nizacijoms. Telšių gimnazi
jos moksleiviai, prisimindami Vydūno mo
kytojavimo laikotarpį, sako, kad tai buvo
“...lyg ir naujas atgimimo laikotarpis, už
valdęs didesnę mokinių dalį, jis mokinių
gyvenimą pakreipė į šviesesnes vėžes, su
žadino būti dorovingais, nerūkyti, negerti,
siekti k.ūno
ir dvasios sveikatos. Savo
veikla ir mokytojo darbu sužadino tas švie
sias galias, kurios gyvina, aukština tau
tą...”
Įvertindamas dr. Vydūno nuopelnus Lie
tuvai ir jos mokslui, jo 60 metų sukakties
proga Lietuvos universitetas suteikė jam
filosofijos garbės daktaro laipsnį.
Būdamas didžiausias mūsų žmoniškumo
apaštalas, Vydūnas dar Nepr. Lietuvos lai
kais pamėgo ž meniškumą ugdančią skautų
organizaciją. Būdavo dažnas svečias jų
sueigose, kur laikydavo pašnekesius. Ypač
jam patiko skautų šūkis “Budėk!” Šiuo
reikalu yra nevieną rašinį paskelbęs, o pa
čius skautus pavadino “budiais”. Vydūno
sugalvotu “Budžio” vardu buvo pavadinti
mūsų jūros skautų Klaipėdoje laivai. Kai
1946 m. rugpiūčio mėn. 5 d. Vydūnas, po
didelių pergyvenimų ir kentėjimų atvyko
Britų zonon, Vokietijoje, tuometinis “skau36

Akademinio Skautų Sąjūdžio
Čikagos Skyriaus Pirmininką

Senj. ALBERTĄ VENGRĮ,
didžio skausmo valandoje, jo bran
giam Tėveliui mirus,
broliškai užjaučia

ASS VALDYBA

*tų Aido” redaktorius A, Krausas buvo pir
masis, kuris jį aplankė. Tais metais ir vė
liau mūsų tremtiniai skautai jį nuoširdžiai
globojo ir tuo bent dalinai atsilygino už
šio didžiojo vyro dėmesį mūsų organizaci
jai. Ypač gražiai Vydūnas susigyveno su
mūsų akademikais skautais. Jis išrenka
mas Pabaltijo U-to S. VYTIS garbės na
riu, ir jam 1947. VIII. 5 d. Pinneberge iš
kilmingai uždedamos Korp! VYTIS spalvos.
O 1949. II. 20 d. Korp! VYTIS suvažiavi
mas Scheinfeld’e vienbalsiai išrinko jį vi
sos Korp! Vytis Ga rbės Nariu. Dr. Vydū
nas šį išrinkimą mielai priėmė ir visą lai
ką palaikė gyvą korespondencinį ir asme
ninį ryšį su korporacija. Beveik be per
traukos tremtyje uoliai bendradarbiavo skau
tiškoje spaudoje. J o vardu dar Lietuvoje,
ir vėliau tremtyje, mėgdavo pasivadinti mū
sų skautų vyčių būreliai, draugovės, taipgi
ir Akademikų Skautų Šalpos Fondas.
Šiandien Vydūno jau nebeturime. Jis mi
rė, palikdamas didelę tuštumą sielose vi
sų, kurie eina ar mėgina eiti jo pramintu
tauresniojo žmoniškumo taku. Negreitai at
siras tokia a smenybė, kuri galėtų lygintis
su Vydūnu. Ypač jo pasigesime, grįžę Lie
tuvon. Veltui lauksime Rambyno kalne Jo
ninių naktį jo - to svarbiausio jungiamojo
sąnario tarp Mažosios ir Didžiosios Lietu
vos. Nepasirodys ir jo Giedotojų Draugijos
Choras. Ilsėsis Vydūnas svetimoje žemėje,
palikęs mums testamentą - nemirštamus
savo dvasios turtus, iš kurių ilgai galės
semtis išminties ateinančios kartos.
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Skautu aidiiljOkkIu
Trisdešimts metų mūsų spaudos gyveni
me netrumpas laikas. O tačiau šio amžiaus
sulaukė mūsų “Skautų Aidas”, mielas pra
dėjęs eiti 1923. III. 15 d. Šiauliuose, skau
tininkų Igno Tamošausko ir Vacio Baniulio
redaguojamas. Tai buvo “Mėnesinis skautų
literatūros laikraštis”, nedidelio formato,
kuklios išvaizdos. Kiek vėliau “S. A.” lei
dimas buvo perkeltas į Kauną, kur jį reda
gavo sktn. V. Čečeta, psktn. Merkys ir, pa
galiau, v. s. Antanas Saulaitis. Nepr. Lie
tuvos laikais “S. A.” buvo išleista 252
numeriai. Šis laikraštis, ilgainiui išaugęs
į storoką žurnalą, sutelkęs eilę gabių
plunksnos, fotografijos talkininkų, meninin
kų, buvo ilgametis mūsų Sąjungos kelrodys

bei pasididžiavimas. Bolševikų okupacijos
metais palaužtas, atgimė Vokietijoje ir vė
liau Kanadoje. Ir dabar, kaip ir seniau, yra
mūsų skautiško jaunimo laukiamas svečias,
sumaniai v. s. fil. Stepo Kairio redaguoja
mas.
“Mūsų Vytis” sveikina šaunų sukaktuvi
ninką ir linki jam ne tik tremtyje gražiai
skleisti; skautiškąsias idėjas, bet ir vei
kiai sugrįžti į Gimtąją Žemę.
Šia proga patiekiame poros buvusių “S.
A.” redaktorių atsiminimus. Ir vėliau, ta pa
čia proga, galbūt prie savo Bičiulio sugrį
šime, norėdami iškelti tą didelį darbą, ku
rį per 30 metų “Skautų Aidas” atliko.

“SK. AIDĄ” TREMTY ATKURIANT
Antanas Krausas

V. s. ANTANAS KRAUSAS
š. metais Švenčius 20 metų pedagoginio ir 30
metų žurnalistinio darbo sukaktį.

1945 m. liepos mėn. 25 d. besisteigian
čios Liet. Skautų Vadijos organizatorius
vyr. sktn. v. Čepas išleido pirmąjį tremty
įsakymą steigtis vienetams. Rugsėjo 29 d.
Detmolde įvyko pirmasis laikinosios vadi
jos posėdis. Spalio 26- 29 dienomis Det
molde - vienetų atstovų suvažiavimas.
Skautavimui pagyvinti ir glaudesniam ry
šiui užmegsti gruodžio mėn. 7 d. 10 posė
dy Vadi ja nutaria atgaivinti “Skautų Aidą”.
Tam tikslui vadija redakcinėn kolegijon
paskyrė psktn. F'. Prekerį, sktn. R. Spalį ir
psktn. A. Krausą. Artinosi tuntininkų suva
žiavimas Wiesbadene. Red. kolegija ryžosi
1946, I. 15 išleisti tremtinuko “Skautų Ai
do”, pirmąjį numerį. Uždavinys buvo. Pra
dėjome iš nieko. Darbo dar nepradėjus,
psktn. F. Prekeris išsikelia kiton stovyk
lom Dviese su sktn. R. Spaliu aptariame
laikraščio formatą, skyrius ir medžiagą.
Pradedu žvalgytis medžiagos, paveikslų.
Sesė Gražvyda Giedraitytė atėjo pagelbon,
37
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paskolindama Tautinės stovyklos Panemu
nės ir Pažaislio paveikslus. Juos panaudo
jau dviejų pirmųjų numerių viršeliams. Pir
maisiais bendradarbiais buvo vyr. sktn. V.
Čepas, sktn. L. Čepienė ir sktn. Pr. Kara
lius.
Juozas Kapočius, dabartinis L. Enciklo
pedijos leidėjas, supažindino mus su vienu
spaustuvininku Bielefelde.
jis apsiėmė
“L. A.” spausdinti. Pirmuosius 8 numerius
teko spausdinti fototechnišku būdu, nes
spaustuvė lietuviško šrifto neturėjo. Iš
pradžių tekdavo kelias korektūras skaityti,
nes svetimtaučiai rinkėjai daug klaidų da
rydavo. Daugiausia sunkumų sukėlė popie
riaus parūpinimas. Teko spaustuvininkams
iš gaunamų siuntinių pupelių kavą, ir ciga
retes ištuštinti. Kol Tiekimo Skyrius pra
sigyveno, teko nuo savo šeimos nutraukti....
Nugalėjus didelius sunkumus, pirmasis
numeris jau buvo atvežtas į Tuntininkų su
važiavimą Wiesbadene. Tai įsirūseno gai
vioji kibirkštėlė, kuri po baisios karo nak
ties ir siaubo sukėlė brolių ir sesių tarpe
geresnių laikų viltį. Skautiškoji šeima gau
sėjo. Gausėjo ir įplaukos už spaudą, leng
vinusios leidimą. Atsirado ir bendradarbių,
suburtas iliustruotojų būrelis. Iš brolio E.
Bubelės pasiskolintas N. Lietuvos “Sk. Ai
das”.
Buvo nelengva spausdinti "Sk. Aidą”.
Ir antrasis kolegijos narys sktn. R. Spalis,
dviem numeriam išėjus, pasitraukia dėl ki
tų jam paskirtų pareigų Vadijoje. Lieku
vienas. Turėjau ir daugiau pareigų. Lietu
vių Gimnazijos Detmolde organizavimas,
vicedirektoriavimas ir pamokos atimdavo la
bai daug laiko. Teko daug dirbti ir būčiau
vienas neišvežęs. Pasamdytoji sekretorė
nuėjo pelningesnėn tarnybon. Turiu čia at
siminti su dėkingumu savo žmoną, kuri be
veik visą “S. A.” ir kitų leidinių medžia
gą kantriai ir kruopščiai perrašydavo ir tuo
įgalindavo savo pasiimtą pareigą atlikti.
Pradėdamas redaguoti gyvenau pereina
mame kambary, sunku būdavo susikaupti.
Vėliau gavau administraciniame bloke at
skirą kambarėlį ir turėjau telefoną... Trem
ties gyvenimo nepastovumas labai sunkino
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darbą. Teko Vadijai su “S. A.” penkis kar
tus dangintis. Kai Vadija buvo nukelta į
Greveną, tekdavo "Skautų Aidą” sulaužius
Bielefelde grįžtant išsėdėti visą naktį Hannovery, geležinkelio stoties bunkery, troš
kiame ore, mušeikų ir juodabiržių triukšme.
Nemiegojus, nevalgius pasiekti Greveną,
namo nei neužsukus, tiesiog eiti į gimna
ziją pamokoms. Įsidėtas kukurūzų duonos
kampelis nepasotindavo "Sk. A.” redakto
riaus asiliuko, jis buvo labai liesas. Bet
pasiaukojimas, pasiryžimas ir žemaitiškas
užsispyrimas viską nugalėjo.
Iš 8 puslapių "Skautų Aido” išaugo į 40
puslapių žurnalą. Tiražas svyravo nuo 2000
iki 3000. Išleista 31 numeris pustrečių me
tų laikotarpy.
Dar išleista 13 numerių
"Skautybės”, vadovams skirto laikraščio,
eilė skautiškų knygų, kalendorių, plakatų
ir 1.1.
Norėdamas viską aprašyti iš skautiško
gyvenimo, lankiausi beveik visose stovyk
lose ir suvažiavimuose. Kartą ką tik at
spausdinęs naują numerį, nusivežiau po 100
egz. į tuntininkių ir vadovių suvažiavimą
Schwabisch Gmūnde. Maniau, kad tokį skai
čių tikrai realizuosiu, bet išėjo kitaip. Pa
sveikinęs suvažiavimą ir paprašęs daugiau
bendradarbiauti skautiškoje spaudoje, pa
siūliau vadovėms ką tik išėjusį "Sk. A.”
parvežti savo sesėms. Viena smarki sesė,
kad užriko griausmingai ant manęs. Jau
buvau bemanęs
šokti per langą iš antro
aukšto, bet pasigailėjau savo nubadėjusio
asiliuko, juk būčiau ir kaulelių nesurinkęs.
Be to, šalia manęs sėdėjo ir dvasios va
dovas kun. St. Yla. Nusiraminau ir atsisa
kiau savo pražūtingo šuolio. Vėliau spaudą
įsigijo šios stovyklos tuntininkė sktn. Kodaitienė ir dar viena pažįstama skautinin
ke. Vieton 100, tik 6 egzemplioriai išpla
tintu Taip liūdnokai baigėsi mano pastan
gos populiarinti "Sk. A.”... Gerai, kad
vietinis paštas išgelbėjo, likusius 94 eg
zempliorius priėmė platinti ir nebeteko ma
no asiliukui tempti namo. Su laiku ir se
sės pradėjo daugiau bendradarbiauti. Šian
dien bepigu broliui Stepui, Seserija net va
juje aktyviai dalyvauja ir platina "Sk. A.”.
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Kaina 15 centų.

Skautų Aidas

Lietuvos skautų Ir skaučių laikraštis
Įsteigtas 1923 m. kovo men. 15 d.
Redakcija rankraščių nesaugo ir už skelbimų turinį neatsako.

Mėnesinis Skbutų literatūros laikraštis.
Redakcijos ir administracijos adresas: ŠIAULIAI. Turgaus g-vė

Prenumeratos kaina:
s mtn. ....................I r«M>
a men........................ - Mem.

1 Nr.

Į
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Skelbimų kaina:
petito eilutei .
20 centų. |

Šiauliai. 1923 m. kovo 15d.

AN

ĄJUNGA

leidžiamas Šiauliuose.

-----------

Kaunas, 1935 m. gegužės mėn

15 d.

*

] I meta?.

Nuo redakcijos.

klausimų dėžutę, kunote pasistengs išgvil
denti liečiamus skautybę neaiškumus.
Leisdami ŠĮ laikrašti, nėra abe<o. ti
Skautų Vyriausiajam Stabui leidus.
kimės ir iš visuomenės puses, jogei ii ne
Šiaulių XIII ir XIV skautų draugovės, tu
neapleis
mūsų šiame idiliniam darbe, o
fe skautiškos literatūros.
sukaupę bendras iėgas. kaip materiales.
orales. lengvai galėsime tęsti

Mūsų

“SKAUTU AIDAS*’ 1923 - 1953 m.

Emigracija ir naujos valiutos įvedimas
Vokietijoje pakirto “Sk. A.” leidimą. Už
spausdinius spaustuvei siekė
skola per
3000 EM. Spaustuvininkas norėjo Vadiją
paduoti teisman. Teko pasirašyti raštą, įsipareigojantį skolą išlyginti. Sunku buvo,
nes emigracijos įkarštis. Paskelbiau pigjjį
spaudos- vajų. Su spauda lankiausi Blomberge, Detmolde ir Augustdorfe, varsčiau
tautiečių duris ir rinkau pfenigius. Nemi
gau naktimis ir visokius planus kūriau pi
nigams sukaupti. O buvo tamsių naktų ir
šešėlių. Jie spaudė mane ir vargino, palik
tą vieną apginti Sąjungos garbę. Tik dide
liu visų jėgų įtempimu, dvasios atsparumu
nugalėjau visas kliūtis ir sumokėjau spaus
tuvininkui skolą. Ir Jūs, Broliai ir Sesės,
kurie dalyvavote pigiajame spaudos vajuje,
palengvinote mane slėgusią naštą ir iš
blaškėte rūpesčius.
30 metų “Skautų Aido” sukakties proga
linkiu, kad jis būtų kiekvieno sesės ir bro
lio prenumeruojamas, mielai skaitomas. O

tai atlikti nėra taip sunku, tik nepamirški
me pakilti iš kasdieniškumo ir, įbedę savo
akis į auštantį šviesesnį rytojų, ryžtingai
ženkime!

PASIKEITĖ “MŪSŲ VYČIO“
ADMINISTRACIJOS ADRESAS

Senj. Aleksas Karaliūnas, išbuvęs MV
administratoriaus pareigose apie pusantrų
metų, gražiai ir sumaniai administravęs laik
raštį, dėl padidėjusių šeimyninių rūpesčių,
pasitraukė iš pareigų. Už gražų darbą ASS
Valdyba išreiškė jam padėką.
Naujuoju M V administratorium pakviestas
jūros psktn. Leonas Knopfinileris. Nuo da
bar MV administracija pasiekiama tokiu ad
resu: 5841 So. Carpenter Str., Chicago 21,
111., U. S. A.
39
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“SKALIU AIDAS” TRECIĄ KARTĄ ATGIMSTA KANADOJE

( Atsiminimai )
Sktn. Pr. Enskaitis

Su pirmaisiais emigrantais pasiekiu Ka
nadą 1948 met. ir su nauja energija imuosi
darbo. Tačiau UNRA’os kolorijų įtaka ir
čia atliekant darbo sutartį stiprus fizinis
darbas paguldo į lovą. Tik po gero pusme
čio išeinu iš ligoninės su žinia, kad dau
giau sunkaus fizinio darbo negalėsiu imtis.
Į rudenį susirenka daugiau skautų su ku
riais susirašinėdamas nutariu ką nors veik
ti. Sudarom Tautinį Skautų Komitetą, ku
riame pasiimu “Spaudos portfelį”. Iš kar
to pasitenkiname “Nepriklausomos Lietu
vos” skiltimi “Skautų Gyvenimas”, bet
tuoj pradedame galvoti apie savo nepriklau
somą spaudą. Nesant lietuviškos spaustu
vės, be to ir pinigo už spaudą mokėti, ky
la mintis steigti savą nors ir menką spaus
tuvėlę. Nuo šios minties daugelis atkalbi
na - tai neįmanoma, neįkandama. Visdėlto
ryžtuosi. Sudarau
spaustuvėlės projektą.
Reikia nemažiau $ 1000. Kur juos gauti?
Parašau visiems žinomiems skautams pa
galbos šauksmą, bet tesuplaukia vos keliasdešimts. Tenka asmeniškai skolintis.
1949 met. pavasaryje Toronte susirenkame
keletas skautų vadų aptarti bėgamuosius
reikalus. Nutariame naująjį žurnalą pava
dinti tradiciniu “Skauto Aido” vardu, o
leidyklą su spaustuve - “Rūtos”. Redak
toriaus postą sutinka pasiimti v» s. P. Jurgėla, tačiau pageidauja, kad šis žurnalas
būtų pavadintas “Skautu”. Sutinkame, ta
čiau jau pradėjus spaustuvėlę montuoti
gauname iš j o pranešimą, kad dėl laiko
stokos negalįs būti redaktoriumi. Greito mis
sudarome Redakcinę Komisiją su s. V. Ša
rūnu priekyje. Deja, ir šis po pirmojo nu
merio atsisako. Tenka užsidėti dar vieną
pareigą. Tokiu būdu viską ir redagavimą ir
spausdinimą, administravimą ir ekspedija
vimą tenka atlikti vienui vienam. O čia
dar gula spaustuvės skolos. Prenumerata
kyla labai lėtai, visi rašo, kad “Skautas”
40

PRANAS ENSKAITIS, atkūręs “S. A.” Kanadoje
labai silpnas ir techniškai ir turiniu, ta
čiau į talką neateina. Atrodo viskas žlugs.
Iki Naujų Metų susirenka per 200 prenu
meratorių. Padrąsintas jau atvykusio į JAV
vyr. s. V. Čepo, ryžtuosi žurnalą pakeisti
į “Skautų Aidą”, jį padidinti ir pavesti
išleidimą Brolijai. Žinoma šis leidimas tik
popieryje, visa našta tenka nešti pačiam.
Pirmieji metai labai sunkūs. Prenumera
torių skaičius mažas, trūksta bendradarbių.
Spaustuvės skolos
slegia. Tiesa, gauta
kiek paramos iš pavienių rėmėjų, bet tai
tik trupiniai. Kanados Rajonas, apsiėmęą
mokėti pusę skolos, neištesi. Po pirmo
įmokėjimo ($50) daugiau nesukrapšto. Ten
ka sunkusis vežimas tempti vienam. Bet
šiaip taip pasiseka. Į 1951-uosius žengia
me su viltimi. Skolos už spaustuvę išmo
kėtos. Sudarytas bendradarbių ratelis. Ir
prenumeratorių skaičius persirita per 400.
Tačiau, besiruošiant spausdinti pirmąjį
naujų metų numerį gautas Kanados Rajono
pageidavimas perimti visą “Skautų Aido”
leidimą į savo rankas. Žinodamas, kad To
ronte bus daugiau darbininkų ir “Skautų
Aidas” galės geriau tarpti - perduodu ,
nors tuo pačiu spaustuvė lieka be darbo...
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SKAUTU HIMNO REIKALU
Br. Kviklys

Himnas yra graikų kilmės žodis ir juo
mes suprantame iškilmingą, jaudinančią,
eiliuotą giesmę, lydim ą melodijos, sukurtą
religiniais, patriotiniais ar jiems panašiais
motyvais. Beveik visos religijos, tautos
turi savo himnus, giedamus iškilmingomis
progomis. Ir nemaža ideologinių organiza
cijų, ypač jaunuomenės sambūrių, stengiasi
turėti savo himnus, kuriuose žodžiais bei
muzika išreiškiama
jų tikslai, siekimai,
idėjos. Himnas pakelia giedančiųjų dvasią,
palaiko nuotaikas, primena idealus ir su
teikia jėgų ateities darbams. Jo žodžiai
tad turi būti ne eiliniai, muzika pakili.
Ir mūsų slautų organizacijos kūrėjai,
dargi pačiais pirmaisiais metais, suprato
himno reikšmę savo nariams. Kadangi tuo
metu nebuvo kada ieškoti poetų bei muzi
kų, kurie būtų sukūrę skautams himną,
Lietuvos skautų įkūrėjas P. Jurgėla (Jur
gelevičius ), pritariamas kitų bendradarbių,
paėmė Amerikos lietuvių katalikų “Vyčių”
himną, pritaikė s kautų reikalams, dažniau-

V. s. STEPONAS KAIRYS
dabartinis “S. A.” Redaktorius

šia vietoje žodžio “vyčiai”, įrašydamas
“skautai”. Melodija liko ta pati, kaip Vy
čių himne.
Pirmą kartą šis himnas buvo
sugiedotas Kauno skautų, bene 1919 me
tais, o 1920 metų “Pirmųjų Skautų Žings
nelių“ laidoje randame atspausdintą ištisą
himno tekstą.
Kad ir svetimas, skolin
tas, jis vis dėlto, kaip liudija ano meto
skautų veikėjai, kėlęs skautiškas nuotai
kas.
Vėliau “Vyčių” himnas skautuose jau
nebesurado pritarimo. Retai kur buvo gie
damas, kai kada dar deklamuojamas.
Nepriklausomos Lietuvos laikais, rodosi,
netruko nei sumanių vadovų, nei lėšų: ne
sunkiai buvo galima himno žodžius sudėti,
kad ir paprašant kurį žymesnį mūsų poetą
jį parašyti, ir užsakant muziką pas kurį
nors mūsų kompozitorių. Deja, tai nebuvo
atlikta ir, reikia pasakyti, - nemažas ap
sileidimas.
Tremtyje skautai vėl pasigedo savo him
no. LSS Tarybos Pirmija suprato reikalą ir
1948.1.31 d.
nutarė paskelbti himno žo
džiams parašyti konkursą, paskirdama tris,
kad ir nedideles, premijas. Himnas turėjo
išreikšti Lietuvos skautų idealus ir turėjo
būti 8-16 eilučių. Norėta savo himną turė
ti bent L. S. S- gos 30 m. sukakčiau
Pirmoji premija atiteko sktn. Viliui Bra
žėnui. Jo parašytas himno projektas rastas
geriausias, vis dėlto jis nevisiškai atiti
kęs visus reikalavimus ir buvo paverstas
iškilminga giesme. Kiek vėliau giesmė bu
vo perduota kompozitoriui Broniui Budriūnui, kuris, dar Vokietijoje gyvendamas, pa
rašė ir melodiją. Paspartėjusi tremtinių
emigracija nebeleido reikalo užbaigti.
Ir taip jau tuoj bus 35 metai mūsų orga
nizacijai. Skautai ne tik be savo tėviškės,
bet ir be skautų himno!..
Garbingos trisdešimts penkių metų su
kakties proga reiktų klausimą vėl iš naujo
iškelti. Kodėl nepamėginti dar vieną kon41
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Skautaudami neretai nustebdavome, kai
staiga išvysdavome brolius, per vieną nak
tį pakeitusius skautišką geltonąjį kakla
raištį į skauto vyčio fioletinės spalvos.
Klausdavome, kaip tai galėjo atsitikti ?
Taip staiga, niekam nežinant, net nenujaučiant, - Tikra tiesa tiems nustebimams
ir spėliojimams: skauto vyčio laipsnio įgi
jimo — kaklaraiščio pakeitimo ceremonija
nežinantiems - nedalyvavusiems joje as
meniškai, yra šiokia tokia mistika. Pir
miausia, todėl, kad skauto vyčio įžodyje
ne skautams vyčiams negalima dalyvauti,
nors ir skautininko laipsnį turėtum. Kai
kas užklaus — kas jau ten taip svarbaus,
ypatingo, kad ne slautai vyčiai negali da
lyvauti? Čia ir prieiname prie pagrindinio
klausimo, kurį noriu šiame pašnekesy pa
nagrinėti: kas yra skautų vyčių tradicijos,
išorinės (matomos) ir vidinės (nematomos,
viešumai neskelbiamos) žymės. Tos žymės

kursą paskelbti? O gal geriau asmeniškai
tartis su mūsų poetais? Reiktų šiam reika
lui sudaryti specialią komisiją prie PLSS
Tarybos Pirmijos, kuri ir rūpintųsi tinkamu
reikalo atlikimu.
Jeigu jau nieko nauja negalėtumėm pa
daryti, reiktų bent jau premijuotą kūrinį —
iškilmingąją giesmę iškelti, atsiimti iš
komp. Budriūno jai paruoštą muziką, išmok
ti giedoti ir ja paįvairinti mūsų dažnai
monotoniškas ir didesnio entuziazmo nebekeliančias skautiškas sueigas.
Mes visi tikime Lietuvos laisvės rytu.
Tikime ir dainuojame, kad tremtiniai skau
tai grįš į savo namus, į savuosius miškus.
Grįždami kenčiantiems broliams — sesėms
turime ir lauktuvių parvežti. O jų skaičiu
je nepaskutinėje vietoje turėtų būti ir nau
jas, gražus, prasmingas lietuvių skautų
himnas.
42

mūsuose yra įprastos vadinti tarptautiniu
žodžiu tradicijomis, bet mes vadinsime lie
tuvišku terminu - žyme, skauto vyčio žy
mėmis. Kaip minėjau, kai kurios skauto
vyčio žymės yra mums kiekvienam mato
mos, regimos, pastebimos, o kitos viešai
neskelbiamos.
Lietuvių skautų tarpe vyčiavimas, kaip
ir bendrai skautizmas, yra kilęs iš Angli
jos. Skautai vyčiai anglosaksų kraštuose
vadinami “rovers” vardu, kas verčiant į
lietuvišką prasmę atitiktų “irkluotojas”,
“vairuotojas”. Sakyčiau, tai irkluotojai ar
vairuotojai skautybės siekimų pagrinde. Iš
čia ir prieitume išvados, kad skautai vy
čiai būtų mūsų lietuviškosios s - gos irk
luotojai bei vairuotojai, siekiant skautybės
idealų. Skautai vyčiai pagal jų paskirtį
turėtų būti pagrindiniai darbininkai s -gos
darbuose.
Yra dar vienas prileidimas skauto vyčio
žymei apibūdinti. Skautai vyčiai (angliš
kieji rovers) evoliucijos - amžiaus eigoje
- bėgyje, užaugę, išsiskyrę iš organizuo
tų tamprių vienetų, nenori mesti skautiško
sios šeimos, bet kadangi vienetuose dirbti
nėra galimybės, jie pradeda pavienį skautavimą, pavadindami save vienišais skau
tais, vienišais vyčiais. Pavieniui skautau
dami jie paprastai gilinasi ne tiek į ben
druomeninį, kiek į uždarą skautavimą, į gi
lesnes, giliąsias skautybės prasmes. Iš to
kių vienišų skautų skautavimo būdo atsira
do reikalas sujungti atsiradusius atskirus
įdomesnius momentus, duoti jiems pavidalą
ir leisti taikyti praktikoje. To pasėkoje ir
atsirado skautų vyčių būdingesnės vyčiavimo žymės, papročiai.
Kaip mistinis yra skauto į skautą vytį
pasikeitimas, kaip jis mums dažnai ne vie
nam staiga iš nakties atsirado, taip ir pa
ti lietuviškųjų skautų vyčių atsiradimo da-
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Lietuviai skautai Australijoje padeda vainiką prie Nežinomo Kareivio kapo Sydnėjuje
skautams, kurie žuvo gindami savo Tėvynės laisvę. Foto Pr. Sakalausko.

ta yra pusiau neaiški, nes laisvoje Lietu
voje jie atsirado atskirose vietose ne tuo
pačiu laiku. Bene pirmasis skautų vyčių
vienetas, įsteigtas Lietuvoje, bus skautų
vyčių būrelis Panevėžyje. Jo įsisteigimo
data - 1925. III. 15. (Žiūr. “Kelias į Lai
mę”, 1930 m.) Reiškia laisvo vyčiavimo
turėjome maždaug 15 - ką metų, 4-ris
metus pogrindinio vyčiavimo nelaisvės me
tu ir 8 metus tremties bei emigracinio vy
čiavimo, viso, sudėjus apie 27 metus. Or
ganizaciniame gyvenime tai jau šiek tiek
reiškia. Pažiūrėkime į savo vidų, kas per
tuos vyčiavimo metus atlikta kūrime lietu
viškų - vytietiškų žymių - tradicijų.Štai.
Per pirmuosius 10 metų buvo daugiau ieš
kota, kaip dirbta. Buvo tvirta galimybė vy
čiavimo dvasią išplėsti po visus lietuviš
kuosius rajonus, tuntus, vietininkijas bei
draugoves. Norėta pagrinde duoti ne grynai
išverstą, pasisavintą, angliškąjį vyčiavimą, bet duoti suaugusiam skautiškam jau
nuoliui lietuviškos dvasios pagrindą. Eiki
me konkrečiai prie tuometinių skauto vyčio
išorinių matomų žymių: kaklaraištis - fioletinės spalvos; galvos pridengimas pasi

savintas iš anglų skautų - fetra;(lietuviš
kai dvasiai gal daugiau atitiko veltukė ją skautams vyčiams taip pat nebuvo drau
džiama nešioti). Uniformos sudėty švarkas
- frenčius, leistas tik skautininkams, lei
džiamas ir skautams vyčiams, ilgos keli
nės, sukišamos į ilgas kojines - getras.
Viena iš pagrindinių skauto vyčio matomų
žymių -skauto vyčio lazda, peties aukš
čio su V formos viršutiniu galu. Iš unifor
mos pagrindinių ženklų - skauto vyčio
fioletinės spalvos ženklelis, nešiojamas
ant dešinės kišenės klosties. Išvardinus
tai, matome, kad skautai vyčiai gavo fio
letinės spalvos žymę: fioletinis kaklaraiš
tis, fioletinis pagrindas vyčiavimo metams
atžymėti po žvaigždutėmis, fioletinis pa
grindas po skautiškuoju ženkleliu virš pa
tyrimo laipsnių ant kairės kišenės klosties,
fioletinis skauto vyčio stilizuotų lelijos
lapų ženklelis. Fioletinei spalvai atitinka
mūsų Lietuvos laukų stipriausio ir patva
riausio akmens — granito spalva. Lietuviš
kam skautui vyčiui duodama granito, tvir
tumo ir patvarumo žymė. Jis turi būti tvir
tas, nepalaužiamas dvasioje, kaip akmuo.
43
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Kodėl skauto vyčio lazda viršutiniame
gale turi “V** formą? 1937 metais, man tik
davus skauto vyčio įžodį, ir dar labai ne
drąsiai “operuojant” su vyčio lazda, pa
našiai buvau užklaustas ir savo šeiminin
kės - davatkėlės, pas kurią lankydamas
gimnaziją gyvenau. Kai mėginau jai aiš
kinti, kad skauto vyčio lazda yra simboli
nis atvaizdavimas gilaus skautavimo, kur
išreiškiama, kad skautas vytis yra ant tiek
skautiškai išsimokslinęs, kad iš dviejų
“V” forma susitinkančių kelių jis visuo
met pasirenka vieną, tikrąjį, išeitinį kelią,
ant kurio jis ir atsiremia, — mano šeimi
ninkė tik nusijuokė ir pasakė: - Aš žinau
geriau. Jaunesni skautai turi ilgas lazdas
varlėms mušti, o skautai vyčiai savo dvi
šakomis lazdomis ne varles muša, bet gy
vates. Prispaudžia dvišaku galu prie že
mės.
Tegul būna ir taip, bet ir iš šito gali
me jau daryti išvadą, kad skauto vyčio
lazda yra aukštesnės paskirties, kaip ir
patys skautai vyčiai. Skauto vyčio lazda
išsiplaunama ir gaunama
įžodžio metu.
Skauto vyčio lazdą ypač mėgo nešioti vi
sose mūsų viešose iškilmėse Červenės
laukų didvyris a. a. Vyr. Skautininkas Pulk.
Juozas Šarauskas. Skauto vyčio lazda - jo
pasididžiavimas. Ant jos atvaizduotas skau
to vyčio gyvenimas: lietuvybės simbolis Gedimino stulpai, Vyčio kryžius, vėliavos
spalvos, nukeliautų vietų pažymėjimai, įžo
džio data, dalyvavimas savose ir užsienio
stovyklose.
Pagrindinė skauto vyčio žymė - tradici
ja yra skauto vyčio įžodis. Paprastai, no
rint duoti įžodžiui daugiau mistinės gilu
mo, nežinojimo, ieškojimo ir suradimo reikš
mės — įžodžio smulkmenos viešai neskel
biamos, Jos sužinomos tiktai pačiam pirmą
kartą duodant skauto vyčio įžodį arba vė
liau - dalyvaujant įžody. Skauto vyčio įžo
dy. Skauto vyčio įžodžio pagrindinis reika
lavimas - budėjimas, kuris atliekamas vi
durnakčio metu. Įžodžio negalima pravesti,
jei jame nėra nė vieno, anksčiau davusio
skauto vyčio įžodžio, asmens. Kitaip sa
kant, tęsiama paveldėjimo žymė. Pačiame
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įžody be Dievo, Tėvynės, Artimo ir įstatų
vykdymo, užakcentuojamas skauto vyčio
kaip pavyzdžio jaunesniesiems idealas.
Dar viena labai svarbi skautų vyčių žy
mė - lauželis. Skaičiau skautiškoje knygo
je: - Kai skautas vytis jaučiasi skautybėje nusiminęs, tegul išeina į vienumą ir
užsikuria skauto vyčio lauželį. Tada į jį
sugrįš skautybė visoje pilnumoje!
Tai tikra tiesa, - prie lauželio skautas
vytis jaučiasi arčiausiai priėjęs prie skau
tiškųjų siekimų. Lauželis skautui vyčiui
atveria paskutines skautiškumo paslaptis.
Skautiškieji darbai paprastai užbaigiami
su dienos užsibaigimu tarptautine “Ateina
naktis”. Lietuvos skautai vyčiai, išsi
skirstydami, gesindami paskutines laužo
žaizdras, paskutinieji sueina aplinkui ir
greta (tik ne kryžmais—tarptautiniu skau
tininkų įžodžio papročiu!) susiėmę ranko
mis užbaigia vyčių tradicine daina. Vyčių
tradicinėje išreiškiamos pačios pagrindinės
vyčių prievolės, uždaviniai ir įsipareigoji
mai. Tradicinės autorius man nežinomas ir
iki šiol, nors keletą kartų pagrindinai ieš
kodamas mėginau surasti. Mūsų vyčių tra
dicinė yra graži, trumpa poemėlė - lyg ir
lietuviškas skautiškas vadovėlis, nurodan
tis pagrindinius lietuvių skautų vyčių ke
lius.
Išvadoje, norėčiau ne vienam skautui ar
vyčio įžodžio nedavusiam skautininkui, pri
minti, kad lietuviško skautavimo eigoje
vyčiavimo amžius yra pats įdomiausias.
Visi organizaciniai gilieji slėpiniai buvo
atrišti bevyčiaujant. Jei ko negalima išriš
ti bendrose sueigose, tai skautų vyčių ap
linkumoje - tai tikrai galima padaryti, nes
skautai vyčiai jaučiasi, kad savo pagrin
dinių skautavimo slėpinių ieškojime -sie
kime, jie siekia pagrindinių žmonijos neda
lios slėpinių, kuriuos išlšus - visiems
yra lengva keliauti šios žemės pakrantė
mis. Skautybė atsirado padėti jaunuoliui
sukurti tvirtą asmenybę, lietuviškas vyčiavimas atsirado sukurti mūsuose tvirtas lie
tuviškas asmenybes. Vyčiavimas ir lietuvy
bė - du pagrindiniai, svarbiausi ir nedalo
mi elementai, kurie vienas be kito mūsų
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PATIKSLINIMAS
DVASIOS VADOVŲ REIKALŲ
V. sktn. Kun. Dr. J. Vaišnora,
PLSS Vyr. Kai, Dvasios Vadovas

Jau kuris laikas PLSS Tarybos narys
ev. kun. A. Trakis, pasitelkęs neskautišką
spaudą, prikišdamas PLSS netoleranciją,
neteisingai kaltę suverčia ant manęs. Ar
šitoks vieno skautų vadovo elgesys yra
tolerancijos ženklas, tesprendžia skautų
vadai iš čia patiekiamų paaiškinimų.
L Netiesa, kad Augsburge išrinktosios
Tarybos Pirmijos pirmasis įsakymas buvo:
“visas vadovaujančias vietas gali užimti
tik geri katalikai, kitatikiams leidžiama
užimti ne aukštesnes už draugovės adju
tanto (įsakymų raštininko) vietas“ (San
dara 1953 m. nr. 3). Tokio įsakymo iš vi
so nebuvo ir įvairių tikybų skautai: katali
kai, evangelikai, provoslavai, mahometonai
užėmė ir užima vadovaujamas vietas. Dėl
tikybos niekas PLSS diskriminacijos neda
rė ir nedaro.
2. PLSS Tarybos Pirmijos Pirmininkas
1947 m. susitarė su evangelikų dvasine vy
resnybe ta prasme, kad Seserijos ir Broli
jos Vadijose evangelikai turės savo dva
sios vadovus. Tam reikalui buvo papildyta
Seserijos ir Brolijos vadi jų sudėtis, evan
gelikų dvasinė vadovybė paskyrė - dvasios
vadovus (žiūr. LSS Biuletenis, 107,109).
Šio susitarimo PLSS vadovybė laikėsi ir
laikosi.
3. Kad priduoti daugiau svorio evangeli
kų atstovavimui PLS Sąjungoje, pačios
PLSS Tarybos Pirmijos iniciatyva, 1948.
XII. 18. ev. kun. A. Trakis buvo kooptuo
tas į PLSS Tarybą.

skautiškos šeimos tarpe nustoja reikšmės.
Užtat kiekvieno lietuvio berniuko - skauto
siekimas tebūna -sulaukus keliolikos metų
amžiaus, duoti skauto vyčio įžodį ir visam
gyvenimui pasidaryti Lietuvių Skautų Są
jungos pagrindu - granitu.

4. Scheinfeldo suvažiavime ev. kun. A.
Trakis reikalavo, kad jis būtų įsileistas į
Pirmiją. Tai buvo jo asmeniškas, o ne
evangelikų dvasinės vyresnybės reikalavi
mas. Dėl to tiek suvažiavimas, tiek pas
kui Taryba šiuo reikalu jokio sprendimo
nedarė.
5. Nepakanka, kad kurios nors tikybos
dvasinė vyresnybė pasiųstų savo atstovą į
PLSS Tarybos Pirmiją (ev. kun. Trakis
tvirtina esąs įgaliotas būti evangelikų dva
sios vadovu LSS organizacijoj (Mūsų Spar
nai, 1953 m. nr. 3). PLSS nėra tarpkonfesinė organizacija, kurią sudaro įvairių ti
kybų atstovai. Dvasios vadovų vieta PLSS
yra nustatoma susitarimu su atskirų tikybų
dvasinėmis vyresnybėmis ir to susitarimo
fiksavimu PLSS Statute bei Tarybos nuta
rimuose.
6. Netiesa, kad aš Scheinfeldo suvažia
vimo metu esu pareiškę s veto dėl įsileidi
mo evangelikų dvasios vadovo į Pirmiją
(Žiūr. A. Trakio raštą VS Kairiui). Būda
mas pirmijos nariu, joje turiu lygų balsą
su kitais nariais ir mano tariamas veto,
kurio Statutas nepramato, nieko nereikštų
prieš Pirmijos narių balsų daugumą.
7. Netiesa, kad aš minėtame suvažiavi
me pasisakiau prieš evangelikų dvasios va
dovo įsileidimą į Pirmiją. Tuo klausimu
nei pačiame suvažiavime, nei po jo įvyku
siame Tarybos posėdyje nesu kalbėjęs. Tik,
kai ev. kun. Trakis Tarybos posėdyje vėl
pareikalavo įvesti jį į Pirmiją ir argumen
tuodamas ėmė įrodinėti savo tikybos pra
našumą bei kaltinti katalikus, mačiau, kad
čia jau ne procedūrinis, o konfesinis gin
čas keliamas. Skaitydamas, kad Tarybos
posėdis yra ne vieta kelti konfesinius gin
čus ir PLSS vadovybė nėra kompetentinga
45
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V. S. O. ZAILSKIENE-VYR. S-KES PAVADUOTOJA
Kaip jau buvome pranešę, Seserijos va
dovės korespondenciniuose rinkimuose Vyr.
Skautininke s pavaduotojos pareigas patikė
jo vyr. skautininkei Onai Zailskienei.
Naujoji pareigūnė gimė ir augo Lietuvo
je. Baigdama 18-tuosius metus, pradėjo
mokytojauti kaip cenzuota mokytoja, vėliau,
vasaros metu, profesines žinias gilindavo
įvairiuose kursuose, o gyvendama Vilniuje
studijavo ir lituanistinius mokslus.
1931 m., kaip mokytoja, nuvyko į skau
čių vadovių stovyklą netoli Kauno. Patiko.
Nuo čia ir atvertė savo skautiškojo gyve
nimo lapą. Suorganizavo vilkiukų - paukš
tyčių dr - vę, jai vadovavo; paskirta vietininkijos skaučių skyriaus vedėja. Išky
laudavo, stovyklaudavo. Pradėjus kurti
skaučių tuntus, stropiai griebėsi šio dar
bo. Jos tuntas greitai išaugo ir buvo vie
nas pirmųjų. Įvairiomis progomis lankė Lat
vijos skautes,-us. Ypač: buvo uoli stovyk
lų organizatorė. 1938 m. mūsų'slaučių tau
tinėj stovykloj Pažaislyje buvo Žemaičių
rajono viršininkė. Jos dėka šis rajonas
atrodė kaip tikras Žemaitijos kampelis, ku
rį labai mėgo fotografai, žurnalistai, pats
Šefas ir kitų tautų atstovai. Dar gyvenda
ma N. Lietuvoje, O. Zailskienė įsigijo
skautininkės laipsnį
ir buvo apdovanota
ordinu.
Atsikūrus skautų - čių organizacijai trem
tyje, buvo išrinkta į S-gos Tarybą ir Pirmiją. Paskirta Ūkio k-jos sekretore, JAV
zonos vadeive ir “Šešupės” tunto tuntininke Ingolstadte. Scheinfeldo suvažiavi
mo metu išrinkta n-ąja VS pavaduotoja.
Ruošiant jubiliejinę stovyklą Alpėse 1948
metais, buvo viena didžiausių jos organi
zatorių. Pakelta į vyresnes Skautininkės.
1949. V. 15 d. atvyko į JAV ir, drauge
su I- ąja VS pavaduotoja E. Putvytė, rūpi
nosi Seserijos reikalais, kol atvyko v. s.
Vaičiūnienė. Kai nuo 1951 m. V. S. Vai
čiūnienė nebegalėjo eiti pareigų, v. s. O.
Zailskienei tuo laiku teko perimti ir visos

V. s. ONA ZAILSKIENĖ

Seserijos vairas, kurį 1952. VII. 4 perda
vė naujai išrinktai VS D. Kesiūnaitei. Šiuo
metu O. Z. yra ne tik VS pavaduotoja, bet
dirba PLSS Taryboje, Pirmijoje, vadovauja
Čikagos skautininkių Ramovei. Be to, ji
labai aktyviai, ir tai ne nuo šiandien, reiš
kiasi visuomeniškame darbe. Atvykusi į
JAV-bes, tuojau stengėsi padėti Vokieti
joje likusiems tremtiniams. Padedant šei
mos nariams, parūpino per 70 asmenų dar
bo- buto sutarčių, iš kurių atvyko apie 50
žmonių. O. Z. padėjo jiems čia įsikurti.
Ciceroj, drauge su kitais, suorganizavo
šeštadieninę mokyklą ir ją ištisus metus
vedė. Čia organizuodavo minėjimus, vaka
rus, radijo valandėles, siuntė į Vokietiją
siuntinius, dalyvavo Lietuvių Tremtinių
Dr-jos valdybos darbuose, suruošė visą
eilę kultūrinių pramogų, minėjimų. Aktyviai
reiškėsi skautiškoje ir visuomeniškoje spau
doje. Ji ir “Mūsų Vyčio” bendradarbė.
V. s. Ona Zailskienė mūsų skautiškajai
visuomenei, ypač sesėms, žinoma ne nuo
47
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VYR.SKAUČIŲ DRAUGOVES VEIKLA
A. Kamavičienė

Jeigu vyresniosios kartos skautės turėjo
progos ir laimės pradėti ir tęsti savo skau
tiškąją veiklą, gimtoje šalyje, tai visa eilė
jaunesniųjų vadovių ir skaučių tokiomis ta
po tik tremtyje - Vokietijoje arba čia išeivijoje. Nors pagrindiniai skautybės prin
cipai yra tie patys, tačiau matome, jog
skautavimas buvo vienoks savame krašte,
kitoks Vokietijos stovyklose ir nuo anų
dviejų skirtingas Amerikoje, Kanadoje, Aus
tralijoje. Čia esame laisvi, geriau stovį
materialiai, sotūs, dažnas ir automobilį tu
rime, žodžiu, visiška priešingybė vakarykš
čio Vokietijos neaiškaus rytojaus, nepri
tekliaus ir vargo gyvenimo. O lygindami pa
tį skautavimą, turime pripažinti, kad Vokie
tijoje jis buvo gerokai stipresnis. Čia, ne
skaitant minėtų patogumų ir beveik keturių
metų laiko, dar vis neįstengiame įeiti į tik
rąsias veiklos vėžes; į vėžes skautybės,
tarnaujančios Visatos Kūrėjui, tėvynei ir
artimui. Norėčiau bent trumpai paliesti ke
letą sunkumų, su kuriais tenka susidurti
skautėms ir jų vadovėms šiose sąlygose.
Neįsileidžiant į plačius įrodinėjimus, no
rėčiau visų pirma paminėti vyr. skaučių
draugovės centrą - draugininkę. Ją parinkti
yra nelengva. Dažnai čia ir yra padaroma
klaida, kai į šias pareigas paskiriama skau
tė, kuri turėtų laiko ir galimybės tam dar
bui, bet nebeturi pakankamai patyrimo. To
kiai draugininkei vadovaujant,
draugovė
pradeda “merdėti”: sueigos pavirsta papprastais pasikalbėjimais, ir, pagaliau, skau
tės pradeda nenoriai į jas lankytis. Drau
gininke neturėtų pamiršti, kad vyr. skautei
neužtenka mokėti rišti mazgus ir kartoti
kelionės ženklus. Kiekviena sueiga turėtų
kuo nors gilesniu praturtinti sesių sielas.

šiandien. Ir jos, rodosi, neapsiriko, patikėdamos VS pavaduotojos vairą į jos ran
kas: tai yra skautininke, kuri gali dirbti,
o svarbiausia nevengia skautiškojo darbo.
B r. K.
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Daugiau dėmesio reikėtų kreipti į bendrąjį
lavinimąsi. Tai būtų galima pasiekti orga
nizuojant iškylas į muziejus, koncertus,pa
rodas, ar kviečiant kvalifikuotus asmenis
paskaitoms, po kurių galėtų sekti diskusi
jos aktualiais klausimais. Šiuo būdu skau
tės yra sudominamos, ir jau sekančios su
eigos laukia su nekantrumu.
Visa tai gali padaryti sumani ir patyrusi
draugininke. Jai į pagelbą galėtų ateiti mū
sų sesės akademikės, kurios trūkstant va
dovių (o kada jų netruko?), galėtų kai ku
riuos vienetus paimti į savo stiprias ir pa
tyrusias rankas, o ne vien užsidaryti savo
ratelyje ir ramiai stebėti mažėjantį vyr.
skaučių skaičių.
Didelė kliūtis pilnam draugovės veikimui
yra ir didžiuliai miestų atstumai. Norint
nugalėti šią kliūtį, kur tai įmanoma, reikė
tų vyr. skautes organizuoti į rajoninius vie
netus. Skautės, gyvenančios vienoje mies
to dalyje, galėtų sudaryti būrelį ar skiltį.
Iš kelių tokių rajoninių vienetų susidarytų
draugovė. Toks d-vės sutvarkymas įgalintų
būrelių vadoves dažniau šaukti sueigas ir
daryti jas pakankamai ilgas. Skautės nebū
tų varginamos ilgo keliavimo ir sutaupytų
brangų laiką. Tada būtų galima rečiau da
ryti draugovių sueigas. Draugininkės pa
ruoštą d-vės veikimo planą būreliai vyk
dytų atskirai. Šiuo būdu sumažėtų veikimą
trukdą faktoriai, kaip vėlavimasis ar neat
vykimas į sueigas.
Draugovės veikimo planas turėtų būti pa
ruoštas labai kruopščiai ir rūpestingai. Ne
galima pamiršti, kad šiose sąlygose kiek
viena skautė, be pareigų organizacijoje,
dar turi šeimą, dirba, mokosi ir pan. Perdidelis skaučių apkrovimas draugovėje daž
nai būna jų “nubyrėjimo” priežastimi. Į
draugovės veikimo planą reikėtų įtraukti ir
geruosius darbelius. Kyla klausimas, kur
vyresnė skautė ras progos padaryti “gerą
darbelį?” O jį surasti yra nesunku: mūsų
šalpos organizacijos šaukia SOS, negauda-
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NETEKOME SKAUTININKO MAŠIOTO
Sausio 28 d. Čikagoje su mumis atsisky
rė skautininkas Jonas Mašiotas, tik 55 me
tų amžiaus tesulaukęs, velionis buvo gi
męs Rygoje, žinomo padagogo - rašytojo
Prano Mašioto ir visuomenės veikėjos Onos
Mašiotienės sūnus. Petrapilio lietuvių sei
mo ir kitų liet, suvažiavimų dalyvis, įvai
rių organizacijų veikėjas.
Nepriklausomoje Lietuvoje jo dienos pra
bėgo bemokytojaujant ( daugiausia Kauno
“Aušros” gimnazijoje), kur dėstė matema
tikos dalykus. Pamėgęs Skautų Sąjungą,
ilgą laiką jai gražiai dirbo, būdamas Tuntininku, vėliau Vyriausiojo Skautų Štabo
nariu, kur tvarkė ūkio skyrių. Lygiagrečiai
reiškėsi skautiškoje ir neskautiškoje spau
doje. Tremtyje, užimtas visuomeniškais rei
kalais, mažiau teturėjo progos dirbti skautų
tarpe, vis dėlto ir čia dažnai buvo mūsų
tarpe matomas. Įvairūs nepritekliai, trem
ties vargai bei rūpesčiai suardė Skautinin
ko sveikatą. Jis mirė staigiai ir netikėtai

mos minimalaus žmonių skaičiaus sutvarky
ti suaukotiems daiktams rinkliavoms pra
vesti. Čia vyr. skautei darbo bus visada.
Labai gražu, kai visa draugovė, ar kitas
vienetas atlieka bendrą gerą darbelį, pav.
šelpia vargo mokyklą, siunčia siuntinėlius
į Vokietiją vargstantiems tautiečiams ir kt.
Aišku, visa tai turėtų būti atliekama pagal
draugovės ’ pajėgumą, neapkraunant skaučių
dideliais piniginiais mokesčiais.
Labai svarbi skautiškosios programos da
lis yra specialybės, todėl reikėtų daugiau
dėmesio kreipti į jas. Draugininke turėtų
raginti skautes lankyti įvairius kursus, pav.
mašinraščio, buhalterijos, slaugymo. Kai
kuriuos galima organizuoti ir pačiom, savo
mis jėgomis, pav. virimo, juostų audimo,
siuvinėjimo. Vyr. skaučių specialybės turė
tų būti praktiškos, kad būtų galima jomis
užsidirbti pinigų pragyvenimui, arba jų da
lį. v
Žinoma, tikrajam skautavimui ir sėkmin
gam darbui visų pirma reikalingas pareigin-

- širdies liga. Jo kūnas sudegintas.
Velionio gedi artimieji, žmona, dvi duk
relės, broliai-sesės skautai, jo mokiniai
ir bendro darbo bičiuliai.
Ilsėkis, mielas Skautininke Jonai, sveti
moje šalyje, toli nuo savo Tėvynės, kurią
Tu taip labai mylėjai.
B. K.

v

Čikagos "Aušros Vartų" Tunto Vyr.
Skaučių l-mos dr-vės narę
sesę REGINĄ ULOZAITĘ
ir
brolį ALBINĄ SMOLINS KĄ

sukūrusius skautiškų šeimų, sveikina
ir linki daug laimės
ČIKAGOS VYR. SKAUČIŲ
I- MOJI DR- VĖ

gumas. Juo labiau šio pareigos jausmo yra
reikalinga vadovė. Taigi ir vyr. skautė, kaip
esanti ar būsima vadovė, turėtų būti pavyz
dys jaunesniosioms, nes gi sakoma: “pa
vyzdžiai patraukia”. Nepareiginga skautė
dažnai pastato į keblią būklę kitas seses
ir vadoves, kurios kartais labai nepalan
kiomis sąlygomis turi atidirbti už ją, kad
išlaikius draugovės garbę.
Kiekvienas organizacinis ir visuomeninis
darbas reikalauja aukos. Kartais tenka at
sisakyti nuo poilsio, asmeninių malonumų,
susiduriama su įvairiais sunkumais. Tokio
mis valandomis reikia prisiminti savo įžo
dį, ir sukaupus naujų jėgų, pakelta galva
tęsti savo darbą.
Tikėkimės, kad netolimoje ateityje Skau
čių Seserijos vadija paskirs vyr. skaučių
skyriaus vadovę, kuri rūpinsis visais rei
kalais, duos naujų minčių ir idėjų ir su
stiprins mūsų veikimą. Būtų labai malonu,
kad ir kitos sesės laikraščio skiltyse daž
niau pasidalintų mintimis su visais mums
rūpimais klausimais.
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LIETUVOS
NACĮ ONA LINS
AL MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
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PAS MUSU BROLIUS PAN - PACIFIKO

STOVYKLOJE

Ps. E. Laurinaitienė, Sydnejus — Australija

Netoli Sydney, Greystanes apylinkėje,
išdygo didelis palapinių miestas - PanPacific Jamboree. Joje kaip tautinis vie
netas turėjo progos dalyvauti ir 15 mūsų
brolių.
Daug vargo ir rūpesčių patyrė jie, besi
ruošdami ton didelėn stovyklon, o dar dau
giau jon nuvykę. Vykstantieji turėjo mokė
ti po 10 australų svarų. Susidarė materijalinių sunkumų. Čia daug padėjo Australi
jos lietuviškoji visuomenė, paremdama au
komis. Sunkiausia našta teko N. S. W. Vietininkijos vietininkui sktn. Pi ūkui, kuris
turėjo viską, iš anksto numatyti ir sutvar
kyti, kad lietuviai skautai būtų geri savo
tautos reprezentantai.
Saulėtą sekmadienio popietį, susiorgani
zavo nemažas uniformuotų sesių būrelis ir
nuvykome aplankyti brolių.
Dar neprivažiavę stovyklos, tarp pavar
gusių nuo saulės kaitros medžių, apgeltu
sių krūmų, pamatėme palapines, dūmus ir
įvairiaspalviais kaklaraiščiais skautukus.
Stovyklavimo vieta buvo graži, tačiau ne
prilygo nei Palangai, nei Panemunei ar bet
kuriai stovyklavimo vietai Vokietijoje. Že
mė - sudžiūvęs plikas molis ir, vėjui pa
kilus, sukosi milžiniški dulkių kamuoliai.
Štai, dešinėje pusėje ant kalnelio, pama
tėme mūsų trispalvę. Išdidumas užliejo šir
dį, kad tarp daugelio svetimų spalvų ryš
kiai matosi ir lietuviškos.
Prie mūsų brolių stovyklos vartų pasiti
ko sktn. Urbonas, sktn. Plūkas ir kiti. Ra
dome Australijos Rajono Skaučių Vadeivę,
keletą skautininkų, gausų būrį lietuvių ir
australų, besidominčių lietuvių stovykla,
Pirmiausia krito į akis stalas, kurio įruošimui broliai praliejo daug prakaito, kol
iškapojo akmens kietumo molį. Stilizuota
vytis jo viduryje, o viršuje lietuviškas kry
žius, kuris traukė kiekvieno praeivio akį.
Palapinės išdėstytos ratu ir tvarkingai. Ga
le, mažoj palapinaitėj - parodėlė, kurią
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gausiai lankė svetimtaučiai. -Viduje tvar
kingai išdėstytos juostos, tautiniai rūbai,
kryžiai, smūtkeliai, įvairūs skautiški albu
mai, knygos. Kiek teko nugirsti ir pačiai
pastebėti, lietuvių stovykla pirmavo savo
tvarkingumu ir papuošimais.
Aplankę brolius, skaniai papietavę, nu
ėjome aplankyti ir kitų. Nustebome: niekur
nebuvo iškasto stalo, o be to, dažna ne
švara ir netvarka. Papuošimų jokių. Teko
pastebėti vienoje australų stovykloje: kabo
vėliava, prie jos sukrautos malkos, išmė
tyti batai ir t. t. Skautai pietauja kur kam
papuola.
Stovykloje matėsi įvairių spalvų veidų.
Vienur buvo girdėti juokas, kitur šokamas
drakonų šokis, savotiški šūkavimai. Teko
pastebėti ir neįprastą vaizdą: - eina vie
nas skautas stovyklos rajonu, pasikabinęs
lentą ant nugaros, su įrašu: “wanted girls”.
Linksmas skautukas - pagalvojau, bet kar
tu ir keista pasidarė. Visi svečiai žiūri vieni nustebę, kiti juokiasi, o jis paten
kintas ir kažką niūniuodamas keliauja to
liau.
Artėjo vakaras. Susirinko sesės, broliai
ir gausus lietuvių lankytojų būrys. Iš visų
lūpų, pritariant akordeonui, išsiveržė “De
ga laužas”. Dainos garsas sklinda į to
lius ir vilioja svetimtaučius. Prisirinko jų
čia nemažai. Matėsi čiabuvių juodukų, ceyloniečių ir kitų. Visų nuotaika puiki, ta
čiau apsidairius, kiekvieno veide matėsi
ilgesys savosios žemės. Nevieno akyse su
žibo Tėvynės meilės sidabro ašara. Ji nu
riedėjo skruostais
ant molėtos svetimos
žemės, o jos tylų atgarsį vėjas nunešė to
lyn.

• Mielus MV platintojus, kurie dar ne
atsiliepė, prašome grąžinti administracijai
kvitų knygeles.
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Mūsų broliai Pan Pacific’o Jamboree, vakarinės maldos metu. Foto Pr. Sakalausko.

PINIGAI-MIIITIS, BE PINIGŲ NEGERAI
lg- K.

Visiems pinigų reik. Kas dirba, tas už
sidirba. Iš kur gauna pinigų nedirbantieji,
dar tebesiruošiantieji darbui?
Nevisi beturi tėvus. Nevisiems tėvai ga
li padėti. Tebesimošiantiems geresnian naudingesniam darbui ne kas nori skolinti.
Skolinantieji ieško kuo nors remtis. Kuo
remsis, jei nieko neturi. Galvos turtas pa
skolai nėra ramstis.
Šalpa. Šalpa žemina žmogų. Šelpia palie
gusius, negalinčius ar nebegalinčius dirbti.
O čia ruošiasi būti naudingesnių visuome
nei. R, štai tau, kaip paliegėlis šelpiamas.
Saviškiai turi laikinai paskolinti, kolei
mokosi, kolei ruošiasi gyvenimui, vienam
sunku pakelti. Reik mestis į krūvas. Po
kelis susidėti.
Ir taip susitvarkyti, kad
prašantysis paskolos negautų žemintis.

Pažaiskime skaičiais.
Tegu mūsų yra
100 dirbančių. Tegu uždirbame j mėnesį po
200, į metus po 2400 dolerių. Visi - šim
tas - per metus sutraukiame pinigų 240
000. Mokame mokesčius - taxi. Tegu čia
sumokame 10*%, arba 24.000.
Pasižadėkime į bendrą puodą dėti 10*%
to, ką sumokame mokesčių, atseit, 2.400
dolerių. O jei mūsų 200, 300, 400, tai tuoj
augs puodas 4800, 7200, 9600.
Tai reikalinga tik metams, kitiems, tre
tiems. Paskui paskolos grįš. Pinigai patys
save ims dirbti.
Tik susiklausymo, tik vienybės. Tik drą
sos atsiliepti į balsą patikėtų - gavusių
teisę šaukti.
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SKTN. DR. AGLINSKIENĖ - MEDICINOS GYDYTOJA JAV-RFSE

Nesenai dar viena skautininke, ASDS filisterė, iš pirmo karto išlaikė egzaminus
med. gydytojos praktika verstis. Mūsų skau
tiškai šeimai ji gerai pažįstama - dr. Ju
zė Aglinskienė.
Ji gimė I-jo pasaulinio karo metu Ode
soje ir tik 1923 m. su tėvais grįžo į Lie
tuvą,. Baigusi gimnaziją Ukmergėje, įstojo
į VDU-to med, fakultetą, kurį ir baigė
1941 m., gaudama gydytojos diplomą "magna cum Įaudė.” Dar būdama studentė at
kreipė savo profesorių dėmesį, o baigusi
mokslus prof. dr. J. Žilinsko buvo pakvies
ta jo asistente Vilniaus U-te. Be darbo
U- te dar praktikavosi Šv. Jokūbo vaikų li
goninėje Vilniuje.
Gyvendama Vokietijoje, toliau gilino med.
studijas Tuebingeno U-to vaikų klinikoje,
kur 1947 m. apgynė dizertaciją med. dak
tarės laipsniui gauti,
tema apie Albers
Shoenberg ligą. Kurį laiką dar dirbo Schw.
Gmuend stovykloje, kur daug pasitarnavo
lietuvių tremtinių jaunuomenės sveikatin
gumui kelti.
Atvykusi į JAV-bes, dirbo Walter Memo
rial Hospital, vėliau kaip rezidente chirur
ginėje Franklin Blvd, ligoninėje, o nuo š.
m. vasario pradžios pradėjo verstis ir pri
vačia praktika.
Stropioji daktarė, kaip minėjome, gerai
žinoma skautams. Dar tebebūdama pirmose
gimn. klasėse įstojo į skaučių eiles. Savo
sumanumu ir nepaprasta energija greitai
išsiskyrė iš kitų ir metus paskautavusi,
pradėjo eiti vadovės pareigas, pradžioje
skiltininkės, vėliau draugininke s. Ją matė
me ir beveik visose žymesnėse jubiliejinė
se stovyklose N. Lietuvoje. 1936 m. pakel
ta į p as k autini nkė s, porą metų vėliau į
skautininke s laipsnį. Kurį laiką dirbo skau
čių Seserijos vadi joj, kaip vadovių lavini
mo skyriaus vedėja, studijuodama Universi
tete priklausė Stud. Skaučių Draugovei, o
ir .šiandien, jau kaip filistenė, prisideda
prie šios dr-vės veiklos Čikagoje.
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FiL s. J. AGLINSKIENĖ, Med. Dr.

Mums džiugu, kad vis didesni žmonės
išeina iš mūsų eilių ir tuo būdu pajėgia
padaryti artimui ir didesnius geruosius dar
belius.
O. S čiukaitė

SKAITYKIME “KNYGŲ LENTYNA!”
VLIKas atpigino jo leidžiamo bibliografi
nio biuletenio ‘TCnygų lentynos” prenume
ratą 1953 metams: Europoje, Afrikoje, Pie
tų Amerikoje ir Australijoje — tik 1 dol.
JAV-bėse ir Kanadoje - 1.50 metams,
rašto perlaidas ir užsakymus adresuoti:
Lithuanian Bibliographic Service, 602
Harvey St., Danville, Ill., USA.
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VYTIEČIAI KRISTAUS TARNYBOJE

Kun. AL. NEKRAŠAS

Š. m. vasario mėn. Amžinajame Romos
mieste kunigystės šventinimus gavo du vytiečiai skautai. Kadangi tokia graži šventė
mūsų organizacijos gyvenime retai pasitai
ko, mums malonu mielus brolius - naujuo
sius kunigus skautiškai pasveikinti, o Gerb.
Skaitytojus su jais supažindinti.
Aleksas Nekrašas gimė 1926. VIII. 7 d.
Babėnuose, Kėdainių priemiestyje, geležin
kelio tarnautojo šeimoje. 1938 m. baigė 6
sk. pradžios mokyklų ir įstojo į Kėdainių
gimnaziją, kur mokėsi iki 1944 m. Pasitrau
kęs į Vokietiją, kurį laiką dirbo žemės
ūkyje. 1946 metais baigė Eichstatt’o gim
nazijos i-ją laidą ir įstojo į ten pat esan
čią Philosophische - Teologische Hochschule. 1948 m. išvyko į Romą tęsti studi
jų, kur iškart studijavo Pontificium Atheneum “Angelicum”, o nuo 1951 m. perėjo
į Pontificia Universita Gregoriana, Tėvų
jėzuitų vedamą, kur ir baigė aukštuosius
mokslus.
Skautauti Al. Nekrašas pradėjo nuo II pr.
mokyklos skyriaus. Gimnazijoje priklausė
Lukšio vardo Draugovei, tremtyje -“Nemu
no” tuntui. Kiek vėliau įstojo į Korporaci
ją “VYTIS”, buvo pakeltas senjoru ir vi
są laiką ėjo Korp! Įgaliotinio Italijoje pa
reigas. Visą laiką aktyviai reiškėsi skau
tiškoje ir visuomeniškoje spaudoje.

Kun. P R. DAUKNYS

Pranas Dauknys gimė 1920 m. spalių 27
d. Šiauliuose.
Baigęs pradžios mokyklą,
eilę metų dirbo kaime, vėliau, grįžęs mies
tan, mokėsi siuvykloje. Užsidirbdamas pra
gyvenimą, nuo darbo atliekamu laiku, mo
kėsi ir ruošėsi gimnazijos kurso egzami
nams. Taip baigia paeiliui keletą klasių.
Vėliau persikelia į Kauną, kur dirba vieno
laikraščio redakcijoje. Prie kunigų Sem.
baigia VI ir vn kl. Pačią gimn. baigė Vo
kietijoje 1946 m., įsigydamas Eichstatt’o
Lietuvių Gimnazijos I - os laidos brandos
atestatą. Porą metų studijuoja filosofiją
Eichstatt’o Vokiečių Kunigų Sem.
Kad gyvenimo kova už Kristaus karalys
tės įsigalėjimą širdyje būtų sėkmingesnė,
įstoja į Marijonų Vienuoliją. Išvyksta į Ro
mą ir studijuoja teologiją tarptautiniame
“ANGELICUMO” universitete. Pereitų me
tų gruodžio 8 d. padaro amžinuosius vie
nuoliškus įžadus. Kunigystės šventimus
priima š. m. vasario 28 d. Romoje. Teolo
gijos studijas gilina toliau.
Į L. S. S. įstojo 1935 m. Šiauliuose, į III
D. L. K. Kęstučio dr-vę. Vasaros metu iš
vykdavo darbams į kaimą, dr-vėje pasi
reikšdavo tik žiemą. Paskiriamas vadovau
ti III Žirgų skilčiai. Netrukus “Žirgai” iš
sikovoja I skilties vardą. Į Tautinę Stovyk
lą A. Panemunėje išvyksta beveik visa
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L. GRINIUS -

KORP! VYTIS FILISTERIS

Neseniai ps. Liūtas Grinius, aktyvus
Korp! VYTIS narys, MV bendradarbis, 'bai
gė aukštuosius mokslus, gaudamas dipl.
inžinieriaus diplomą,.
Brolis Liūtas gimė 1927 m. Kristinos ir
Kazio Grinių, Trečiojo Lietuvos Respubli
kos Prezidento, tačiau daug kartėlio ma
čiusioje, šeimoje. Mokėsi kalbų namuose,
“Aušros “ gimnazijoje Kaune; tremtyje,
Eichstaette, baigė gimnaziją, lankė Darmstadto, vėliau Čikagos aukštąsias techni
kos mokyklas, kurią ir baigė.
Visuomeniškoje veikloje pradėjo reikštis
gana anksti, ir tai pačioje pavojingiausioje
arityje - rezistencijoje. Vokiečiams staiga
ištrėmus jo tėvą, trijų bendraklasių minty
je gimė mėnesinis, nelegalus, jaunimui
skirtas rotatorinis laikraštėlis “jaunime,
Budėk!”, kurio išėjo 16 numerių, kiekvie
nas kelių
šimtų tiražu. Apie tai patyręs
tėvas, pasakęs: “'Anksti, vaike, pradėjai.”
Ir tikrai anksti, nes Liūtui tada tebuvo 16
metų...
Gyvendamas Lietuvoje L. Skautų Sąjun
gai nepriklausė dėl įvairių gyvenamojo mo
mento aplinkybių.
Už tat tremtyje, toms
aplinkybėms išnykus, dar 1945 metais įsto
jo į skautus ir jau aštunti metai yra ak
tyvus organizacijos narys. Pilnai skautybėn įsitraukė gyvendamas JAV-bėse, ypač
1948-1949 metais, suorganizuodamas Čika
gos tuntą, 1949- 1950 metais, eidamas LSB
rajono vadeivos pareigas, padėdamas čia
įsikurti lietuvių skautų vienetams. Maždaug
tuo pačiu laiku įstojo į Korporaciją VYTIS.
Buvo pakeltas senjoru ir pasireiškė kaip
vienas aktyviausių Korp! Čikagos skyriaus
darbuotojų. Čia taip pat sukūrė lietuvišką
ją šeima.
dr-vė. Bolševikų okupacija užgniaužė gra
žiai suklestėjusį jo veikimą.
I Akad. Sk. Korp! VYTIS įstojo 1950 m.
Pakeltas senjoru.
Rašo į skautų ir kt.
spaudą. Skautų vadams paruošė knygą “Ri
terių Kryžius.”
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FU, LIŪTAS GRINIUS, dipL inz.

L. Grinius - gana uolus lietuviškosios,
jos tarpe ir skautiškosios spaudos bendra
darbis. ir “Mūsų Vytyje” jis nėra labai
retas svečias.
Sesės ir broliai akademikai džiaugiasi
brolio Liūto laimėjimais mokslo srityje ir
linki jam sėkmės skautiškame, visuomeniš
kame darbe ir asmeniškame gyvenime.
K.

• MV platinimo talkoje, be paskelbtų
pavardžių pr. numeryje, mums gražiai tal
kininkavo: ASDS Valdyba (60 pren.), ASDS
Dr- vės pirmininkė R. Braziulevičiutė Clevelande (30 pren.), A. Krausas Australijo
je (21 pren.), A. Stepaitis Čikagoje (23
pren.), J. Ivanauskas, J. Gulbinienė, A.
Šilbajoris, v. Vadopalas, A. Treinys, ir.
Lukoševičienė, L. Gerdauskaitė, Vi. Simu
tis, Vi. Pažiūra, A.Bačauskaitė, E. Lauri
naitienė ir kiti. MV broliškai dėkoja.
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TRAUKIME AMERIKOS LIETUVIU JAUNIMĄ Į SAVO EILES

Atvykus tremtiniams ir įsikūrus Ame
rikoje, tenka pastebėti ne visai malonų
reiškinį, kad tarp senesnės kartos ir da
bartinių išeivių visą laiką pastebima lyg
ir šiokia tokia trintis. Skirtingos senesnių
jų ir naujųjų ateivių gyvenimo sąlygos
vad. “krajuje” sudarė ir skirtingas pažiū
ras į jį, dėlto daugiausiai ir būna šių ne
sklandumų. Tiesa, negalima būtų sakyti,
kad čia jau išaugo praraja: vis dėlto visi
gerai atsimename nepriklausomą Lietuvą,
kuriai Amerikos lietuviai daug paramos pi
nigais ir daiktais yra suteikę. Ir gyvenant
vakarų Europoje ne vienam teta ar dėdė
iš “anapus” siuntinėlį ar dolerių atsiųs
davo, o prasidėjus emigracijai, didelė dau
guma ir atvažiavo čia tik šių gerųjų gimi
naičių ar ir visai nepažįstamų geraširdžių
tautiečių rūpesčiu.
Pradėjus kurtis šioje šalyje, atsirado ii
organizacijų reikalas, nes senieji Amerikos
lietuvių susibūrimai ne visuomet galėjo
atitikti padėties ir gyvenamojo momento
reikalavimams. Atkūrėme jas. Ir ką mato
me? Beveik išimtinai čia dalyvauja tik
tremtiniai - ar tai bus rimta mokslininkų
sąjunga, ar jaunimo organizacija, ar stu
dentiškas sambūris. Teko girdėti, kad vie
nur-kitur iš karto turėta gerų norų, mėgin
ta dirbti kartu, bet po kiek laiko išsiskir
ta ir nueita savais keliais.
Gaila. Nereikia, tur būt, ir aiškinti, ko
kią didelę žalą pajus ateities Lietuva, jei
Amerikos lietuvių jaunoji karta, nerasdama
bendrų kelių su laisvosios Lietuvos auklė
tiniais, nueis savitu, jam, galbūt, artimes

niu, amerikonišku keliu. Jie žus mums
dažnai dėl to, kad mes nebeprisirengėme
jų pavadinti savo organizacijon, skaitėme
juos nenaudingais, ar, trūkstant nuoširdu
mo, piršome prisispyrę savo nuomonę arba
negailestingai kritikavome tai,
kas jam
brangu. Jeigu mes tikime Lietuvos prisikė
limu (kas gi juo netiki?), tai turime žino
ti, jog ir dabar ir ateityje kiekvienas žmo
gus, vadinąs save lietuviu, yra ir bus la
bai brangus, o ypač lietuvis, gimęs Ameri
koje, kuris turi daug draugų ir pažįstamų
toje šalyje, iš kurios vienintelės šiuo me
tu galime tikėtis konkrečios ir efektyvios
pagelbos Lietuvos laisvinimo darbe.
Amerikos universitetuose studijuojančio
Čia gimusio lietuviško jaunimo yra gana
daug, tačiau Akademinio Skautų Sąjūdžio
eilėse jų terasime, turbūt, labai mažai. Ir
šiaip jau lietuvių skautų eilėse čiagimių
lietuvių trūksta. Gi jų dalyvavimas dažnai
padėtų išspręsti nelengvas problemas, su
kuriomis susiduriama, norint amerikiečių
studentų ar visuomenės tarpe populiarinti
Lietuvos klausimą. Susipratusioj i Amerikos
lietuvių inteligentija v ė liau ir materialiai
geriau galėtų paremti atsikūrusią Lietuvą,
kuri tos pagelbos neabejotinai bus labai
reikalinga. Gi ir senesniosios kartos lietu
viams senatvė bus malonesnė, matant, kaip
lietuviškas kraujas ir prigimtis jungia dvi
atžalas, nors ir skirtingose sąlygose išau
gusias.
Senį. K., Čikaga
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BUKIME SAVO KRAŠTO
AMBASADORIAIS

1

PAGEIDAUTINA DAUGIAU TOKIU
VAKARU

Vykdydami skautybės uždavinius čia, to
li nuo gimtosios žemės, į mūsų lietuvišką
skautavimą įjungiame dar vieną labai svar
bų momentą, būtent - reprezentaciją. Skautybėje sustipriname tautinį auklėjimą tam,
kad išlaikytume mūsų jaunimą tautiniai su
sipratusį ir atsparų tautinei sąmonei ža
lingoms įtakoms. Tai mūsų uždaros vidaus
veiklos vienas svarbiausių uždavinių.
Išoriniai mūsų organizacijos vienetai
daugiau ar mažiau oficialiai egzistuoja
kaip tautinės mažumos jaunimo organizaci
ja, į kurią nuolatos nukreiptos svetimtau
čių akys. Teigiama reprezentacija jų tarpe
ne tik stiprina mūsų prestižą kitų tautų
tarpe, ne tik supažindina kitataučius su
mūsų kultūriniais lobiais, bet taip pat ke
lia mūsų jaunimo tarpe pasididžiavimą sa
vimi. Reprezentuodami save kitiems, mes
tuo pačiu stipriname savo jaunąjį atžalyną
ir žadiname jo tautinę ambiciją.
Norėčiau paaiškinti priežastį, dėl kurios
ėmiausi rašyti šitą straipsnelį. Prieš kurį
laiką televizijos programoje buvo pavaiz
duota Australijos skautų jamboree. Pirmoje
eilėje parodytas lietuviškas stovyklinis su
kastas ir lietuviškomis simbolinėmis figū
romis padabintas stalast apie kurį susėdę
dainavo lietuviai skautai. Televizijos ži
nių komentatorius ties tuo lietuvišku stalu
ilgiausiai sustojo ir apibūdino “kaip nuos
tabų, menišką, iki šiol skautų tarpe nematy
tą kūrinį (“creation”)”.

Čikagos BRIGHTON PARKO skautų tėvų
komitetas suruošė skautų- čių darbų kon
kursą ir vakarą- parodą.
Konkurso tikslas - paskatinti jaunimą
individualiai pasireikšti gimtosios kalbos
žinojimu, tėvynės pažinimu, lietuviška dai
na, muzika, šokių ir liaudies menu.
Konkurse dalyvavo apie 50 skautų-čių.
Bridgeport, Brighton Park, Marquette Park
ir Town of Lake kolonijų. Konkurso komi
sija, kurią sudarė: pirm. N. Grigaliūnienė ir
nariai: kun. J. vaišnys, agr. dr. A. Verbic
kas, dail. p. Rimienė ir p. Binkis, -susi
pažinę su parodėlėje išstatytais darbais ir
stebėdami varžovų pasirodymus scenoje,
atatinkamai įvertino ir išdalino organizaci
jų ir pavienių asmenų skirtas dovanas, šio
konkurso iniciatoriai, ypač Tėvų Komiteto
pirmininkas p. Nedzinskas, sktn. S. Rudys
ir kiti, o taip pat ir jaunieji menininkai,
susilaukė šilto pritarimo iš susirinkusios
visuomenės. Buvo pageidauta daugiau tokių
vakarų. Džiaugsmu žėrėjo netik vaikų, bet
ir tėvų akys. Parodėlėje buvo tikrai gražių
darbų. Išryškėjo nauji talentai, į kuriuos
jau dabar būtų laikas atkreipti dėmesį

Tai vienas iš daugelio pavyzdžių. Kas
dieniniame gyvenime nevenkime ryšio su
kitų tautybių organizacijomis, ypač jei ten
sudaroma proga mums parodyti mūsų šo
kius, tautinius rūbus, dainas, rankdarbius
ir pan. Kiekvienas vienetas gali būti ga
lingas kovotojas už mūsų tautos prestižą,
o tuo pačiu už jos laisvę. Liekviena sesė
— tiek mokykloje, tiek darbe gali ir turi
būti savo krašto ambasadore.

Prof. Stasio Šalkauskio veikalo “Skautai
ir Pasaulėžiūra” in-ji laida jau išėjo iš
spaudos. Leidinys naudingas visiems vy
resniojo amžiaus skautams- ėms, norintiems
giliau pažinti skautybės esmę. Išleido Akadeninis Skautų Sąjūdis. Įžangos žodį para
šė v. s. K. Palčiauskas. Kaina su persiun
timu $ 1. Užsakymus siųsti ASS Valdybos
Vicepirmininkui Br. Kvikliui, 631W. 54th
Place, Chicago 9, Ill., arba MV adminis
tratoriui Leonui Knopfmileriui, 5841 So. Car
penter Str., Chicago 21» Hl.

Ps. A. Balas aitienė
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“SKAUTAI IR PASAULĖŽIŪRA ”
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Veda L.S, Brolijos JAV Rajono Skautų Vyčių Skyrius,
West Baden College, West Baden Springs, Ind.

BRANGŪS BROLIAI SKAUTAI VYČIAI?

Ne vienas gal gerokai nustebs, išvydęs
mūsų Rajono vyčių biuletenį ne rotatorium
atspaustą,, kaip kad buvo žadėta, bet per
keltą į "Mūsų Vytį” šio skyrelio pavidalu.
Tad norime trumpai paaiškinti, kodėl tai
padarėme.
Biuletenis, atitinkamai pritaikytas bei pa
keistas, spausdinamas “Mūsų vytyje” visų
pirma dėl to, kad tokiu būdu jis galės pa
tekti į rankas daug didesniam vyčių skai
čiui, kas yra labai didelis pliusas, kadan
gi mūsų iškeltos problemos gali būti įdo
mios ne tik mums patiems, bet ir kituose
rajonuose gyvenantiems broliams. Toliau,
pasirinkus šį kelią, atsiranda proga kai ku
rias mintis daugiau išplėsti, per tai viską
pagyvinant bei įnešant daužau įvairumo.
Ir galų gale nuolatinio vyčių skyrelio skau
tiškoje spaudoje jau seniai mums reikia;
kas nors turi griebtis čia iniciatyvos anks
čiau ar vėliau. Kodėl gi tas “kas nors”
negali būti mūsų Rajonas? visų Brolijos
Rajonų tarpe esame patys stipriausi, ir gausingiausi vyčių skaičiumi, ir jei pirmieji
subrusime ir imsimės šio pionieriško dar
bo, bus visai gražu, natūralu ir priderama.
Už viską, kas spausdinama šito skyrelio
skiltyse atsakome mes, t. y. JAV Rajono
Sk. Vyčių Skyrius. Mūsų pasisakymai, nu
rodymai, informacijos ir etc. turi daugiau
oficialų pobūdį; tad kilus eventualiems ne
aiškumams, prašome kreiptis ne į “Mūsų
Vyčio” Redakciją, bet tiesiai į mus aukš
čiau nurodytu adresu, fuo tarpu visi kiti
ne mūsų Skyriaus, bet privačių asmenų pa
sirašyti vyčių problemas liečią straipsniai
nėra mūsų redaguojami ir už juos jokios

atsakomybės nesiimame (N. B.: Tai būtų
jau ne mūsų, bet Brolijos Vyčių Skyriaus
kompetencijoje).
Ta pačia proga nuoširdžiai dėkojame
“Mūsų Vyčio” Redakcijai už tikrai broliš
ką pagelbą, suteikiant mums pastogę šio
laikraščio puslapiuose ir iš savo pusės
pasižadame atsidėkodami aktyviau įsijung
ti į skautiškosios spaudos rėmimo ir pla
tinimo darbą.
ČIKAGIEČIA1 VYKDO SĄSKRYDŽIO
NUTARIMUS

Vyčių Skyrių pasiekė žinia, kad Čikagos
broliai labai sąžiningai vykdo Sąskrydžio
nutarimą: “Norint apsaugoti mūsų jaunimą
nuo nutautėjimo bei moralinio sugedimo,
ruošti minėjimus, išvykas, arbatėles, žai
dimus, pasilinksminimus ir visa tai, kas
padėtų bendrauti lietuviškoje dvasioje”.
Labai tuo džiaugdamiesi ir nuoširdžiai
sveikindami Čikagiškius, raginame taip pat
ir kitus vyčių vienetus išvystyti veiklą
šia kryptimi. Mes laikomės nuomonės, jog
negatyviomis priemonėmis jaunimo nuo pa
sukimo klaidingais keliais nesulaikysime.
Ko nors tikrai teigiamo galima pasiekti
tiktai tinkamu ir gražiu pavyzdžiu. Konkre
čiai - jeigu surasime mūsų lietuviškajam
jaunimui gražią tarpusavio bendravimo plot
mę, jei sudarysime jiems sąlygas susitikti
skautiškojo darbo bare ir pagyventi ta nuo
taika, kuri viešpatavo mūsų subatvakarius,
šventes ir žaidimus Tėvynėje, jie grįš na
mo patenkinti ir laimingi, ir neieškos pa
kaitalų lietuviškai bei skautiškai dvasiai
svetimoje aplinkumoje.
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Todėl visi vyčių vienetai ir ypač jų va
dovai prašomi rimtai susirūpinti tuo klau
simu. Susitarę su vietos sesių ir brolių
vadovybe, pasikvietę į pagelbą prityrusius
skautininkus - es, Dvasios vadovus, jau
nimo auklėtojus ir visuomenės veikėjus,
rūpestingai paruoškime kaip galima daugiau
Sąskrydžio nutarime minimų parengimų. Dė
kime visas pastangas, kad mūsų vyresny
sis jaunimas rastų juose gabalėlį Lietuvos
ir grįžtų iš jų persiėmęs tąja dvasia, ku
rią esame skolingi mūsų idealams ir ypač
mažiesiems broliukams ir sesytėms, žiū
rintiems į mus tyromis ir taip daug ką sa
kančiomis akytėmis...
RUOŠIAMĖS VYČIU, SĄSKRYDŽIUI

Papildant informaciją pereitam "Mūsų
Vyčio” nr. (pusi. 12), pranešame broliams
vyčiams, jog ateinančio jungtinio JAV ir
Kanados Rajonų Vyčių Sąskrydžio metu
(kuris, kaip žinoma, įvyks jubiliejinės Są
jungos stovyklos rėmuose) ruošiamės pa
siūlyti sekančius dalykus: 1) tuojau pat
pravesti griežtą ir visuotinę vyčių regis
traciją, duodant kiekvienam vyčiui asmeniš
ką numerį ir numeruojant taip pat ir ženk
lelius; 2) galutinai sutvarkyti ir paskelbti
vyčių organizacinės priklausomybės klausi
mą, dėl kurio paskutiniuoju metu yra kilu
si eilė neaiškumų; 3) nustatyti pagrindines
papročių, tradicijų, įžodžio etc. gaires ir
pasisakyti kitais su tuo susijusiais gyvy
biniais vyčių klausimais, kurių čia neskel
biame; 4) iškelti pagrindines mūsų veiki
mo kliūtis ir griebtis energingų reformų
joms pašalinti; 5) sudaryti bendrą veiklos
planą ateinantiems metams ir išsiuntinėti
jį vienetams ir 6) sutartinai pajudinti vy
resniųjų skautų organizavimo klausimą.
Visais išvardintais klausimais turime
paruošę konkrečius pasiūlymus bei projek
tus. Būtume labai dėkingi broliams už su
gestijas, ką dar turėtume iškelti ir kaip.
Bet prašome siųsti ne bendras frazes, o
praktiškus pasiūlymus! Norintieji smulkes
nių informacijų, susiriša su mumis asme
niškai arba per savo vieneto vadovą.
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PRIT. SKAUTO VYČIO PROGRAMOS
REIKALAI

Pasisakymai prit. vyčio programos kl.
šiomis dienomis perduoti Brolijos vadijai.
Atlikusiems pareigą nuoširdžiai dėkojame,
ypač pirmiausiai atsiliepusiems ( šį kartą
tai buvo Čikaga, Bostonas ir Kalifornija).
Jei būtų dar tolimesnių atsiliepimų, pra
šome juos siųsti tiesiog Brolijos Vyčių
Skyriui.

VYTIEČIAI IR VYČIAI
BENDRADARBIAUJA
Korp! “Vytis” pirmininkas psktn. senj.
Eugenijus Vilkas domisi vyčių veikla ir
palaiko su mumis nuolatinį ryšį, gyvai rea
guodamas į visas mums svarbias proble
mas. To gražaus bendradarbiavimo dėka
galime tikėtis broliško ryšio sustiprėjimo
visame skautiškojo darbo bare ir taip pat
saulėtos nuotaikos jubiliejinėje stovykloje.

MŪSŲ DARBUOTOJAI
Baigiant norime pristatyti gerbiamajai
skautiškai visuomenei visus JAV Rajono
Vyčių Skyriaus darbuotojus. Be lieso ir
akiniuoto skyriaus vedėjo (V. A. Mantauto,
MV Red.), čia pluša du vadovai iš Čika
gos: psktn. Alfas valatkaitis ir psktn. Al
bertas Augustinaitis. Šalia vedėjo ir bend
radarbių Skyrius
turi tačiau dar ir savo
spiritus m ovens, arba, lietuviškai kalbant,
variklį; juo yra psktn. Pranas Pakalniškis
Kalifornijoje. Kritiškiausiais Sąjungai me
tais tvirta ranka per visus sūkurius išve
dęs Brolijos vyčių Skyrių, jis ir dabar ne
mažesniu aktyvumu reiškiasi vyčių veiklo
je, padėdamas mums savo ilgamečiu vado
vo patyrimu ir tikrai jaunatviška energija.
Nors jis nemėgsta kalbų ir dėkojimų, vis
gi neisKenčiam jam šia proga nesu sukę:
— Brangis broli Pranai, Amerikoje skautaujantieji Tavo broliai vyčiai džiaugiasi
ir didžiuojasi Tavo atliktu dideliu darbu ir
Tavo pasišventimu bei meile, linkėdami ir
toliau būti nenuilstamu lietuviškojo vyčiavimo gaivintoju,

28

Veda senj. GVIDAS VALAN TINAS, 1817 So. Spaulding Ave, Chicago 23, III.

IVIE TIN TAS

“SUMUŠTINIS”

(Vedamojo vietoje)
Gal ne vienas iš MV skaitytojų prisime
na n-ją akademinę atovyklų Alpių kalnuo
se ir tuos vakarus, kada po visų dienos
darbų bei kelionių susirinkdavom poilsiui.
Berods, visų labiausiai laukiamas momen
tas būdavo “Sumuštinio” pasirodymas. Jis
nuoširdžiai ir atvirai prabildavo kiekvie
nam, neapdairumo sumetimais pakliuvusiam
po ranka. Kartais seses ne tik prajuokin
davo, bet ir ašaras išspausdavo, o broliai
turėdavo gerokai nusičiaudėti net ir tie,
kurie visai neturėjo slogos.
Išsiskirstę po plataus pasaulio kontinen
tus, “Sumuštinį” palikom niūrioms kalnų
dvasioms visiškoje nežinioje. Tik “Mūsų
Vyčio” Redaktorius, būdamas iš prigimties

gailestingos širdies, neužmiršo ten kalnuo
se pasilikusio ir, sudaręs affidavitus, net
su pirmaisiais popieriais, pakvietė Ameri
kon. “Sumuštinis” viesulo greitumu, ap
lenkdamas visas komisijas, vėl atsirado
mūsų tarpe. Dar gerokai išblyškęs ( gal jū
ros ligos paveiktas?) pasirodydavo mūsų
sueigose. Matėme ir III-je akademinėje
stovykloje. Bet vis retokai ir nereguliariai.
Dabar kas kita: “Sumuštinis” įvietintas
“Mūsų Vytyje”.
Matydami gražias pastangas sujungti mus
giedrios nuotaikos valandėlėse, pasistenki
te bendromis jėgomis atgaivinti mielo sve
čio nuvargintų šypsnį, nes juoktis ir čiau
dėti neturint slogų - visai nebaugu.

MŪSŲ RYŠKIEJI VEIDAI
• Cleveland© suvažiavime išrinktasis
Korporacijos Pirmininkas, grįž ęs‘Čikagon,
tuoj pardavė savo dviejų cilinderių maši
nėlę ir nusipirko juodų Fordų. Neatidėlio
damas aplankė visus JAV ir Kanadoje esan
čius korp. padalinius ir pradėjo ruoštis to
limesnei kelionei įAustralijų. Tikslas: iš
aiškinti ten merdėjančių korporantų padėtį.
Kelionę sutrukdė žmonos atkalbinėjimai ir
ašaros.
© ASDS pačiame gražiausiame savo žy
dėjime. Neduok, Dieve, mažas vėjelis, kaip
bepaliks vien tik koteliai.
• MV Redaktorius, labai mylėdamas vy
tie čius ir matydamas juos esant labai “už
imtais” kitais svarbiais ir nesvarbiais rei

kalais, administracinį skyrių pavedė jūros
paskautininkui, manydamas, kad šis geriau
sugebės jūros keliais išsiuntinėti laikraš
tį. Šis padedamas žmonos bei vaikučių,
sųžiningai atlieka jam pavestas pareigas.
• Pavydėtino ūgio Korp! sekretorius vos
atsitiesia nuo įtempto susirašinėjimo. Jam
dažnai darosi neaišku, kodėl jo visi arti
mesnieji draugai taip greit ir mikliai apsi
vedė. Tačiau nenusimena, o geriems bičiu
liams netgi prisipažįsta, kad išsvajotoji
jau ketvirti metai gyvenanti Floridoje. Kar
tų net laiškų parašiusi.
• Spaudos vadovas po kiekvieno biulete
nio išleidimo vis neša taisyti raš. mašinė
lę. Sulinksta vis tos pačios raidės: W ir X.
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Skyrių, veda E. VILKAS, 11600 So. Lafayette Ave, Chicago. III.

SKAUTIŠKOS VARŽYBOS SUOMIJOJE

Pereitų metų lapkričio 1 ir 2 dienomis į
vieną Pietų Suomijos miestelį suskrido 95
skautai ir skautininkai - savo vienetų ge
riausi pėdsekiai ir nagingiausi skautai, kad varžybose išsiaiškintų nugalėtojus.
Netikėtai iškritęs sniegas ir šaltis pa
reikalavo iš varžybų dalyvių ypatingai daug
energijos.
Visi dalyviai buvo suskirstyti pagal am
žių į tris grupes. Vyriausieji - kiekviena
jų skiltis susidėjo iš tiek skautų, kad jų
amžiaus metų suma negalėjo viršyti 80 me
tų - žygį pradėjo šeštadienį 6 vai. vaka
re. Jie turėjo rasti kelią į nustatytą vietą
miške ir ten pastatyti pastogę ir išsivirti
maistą: bulves, dešras ir arbatą. Iš ryto
jie tęsė žygį ir pagaliau po pietų, atlikę
visą eilę sunkių uždavinių, pasiekė savo
tikslą.
Varžybos praėjo labai pakilioje nuotai
koje, kokią tegali sudaryti tikrojo skautavimo žinojimas.
ORO SKAUTĖS ANGLIJOJE

Šią vyresnių skaučių specialybę pasirin
kusios skautės nepasitenkina vien tik teo
rijos žiniomis. Jos stengiasi rasti ir ran
da progų skraidyti (už keleivį) arba sklan
dyti.
Skautiškosios vadovybės dėka, oro skau
tės gauna leidimus ne tik žiūrėti į lėktu
vus, bet ir dirbti prie jų. Aerodromo tarny
bos darbai, oro pasikeitimų stebėjimas,
signalų kalba tarp mechaniko ir piloto ir,
pagaliau, kontrolės bokšto paskirtis -oro
skaučių studijų temos.
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Tiesa, galimybė išmokti skraidyti retai
pasitaikys, bet jos visos išmoks pažinti
savo kraštą iš lėktuvo.
Reikia pastebėti, kad vyresnės skautės
(Ranger) Anglijoje yra išplėtusios veiklą,
nemenkesnę kaip skautai vyčiai (Rover).
Šios dvi skautų šakos ruošia visai atski
ras konferencijas - sąskrydžius ir ieško
bendradarbiavimo tame pačiame skautavimo
kelyje.
SKAUTAI VYČIAI CEYLON’O SALOJE

Keliaujantis Tarpt. Skautų Biuro atstovas
pereitą vasarą apsilankė Skautų Vyčių sto
vykloje Ceylon’e ir nustatė, kad tai buvo
viena iš geriausių ir švariausių stovyklų,
kokių jam teko matyti visoje Britų imperi
joje. Kai ši stovykla pasibaigė, jos daly
viai grįžo atgal, bet ne į savo namus, o į
kalėjimą, kuriame jie atlieka nuo 1 metų
iki 20 metų bausmės.
Šis skautų vyčių vienetas buvo įsteig
tas 1923 metais ir šiuo metu turi 77 na
rius. Jo vadais yra kalėjimo priežiūros
tarnybos nariai. Valdžia yra jiems visokiais
būdais padėjusi ir šio vieneto nariai yra
dalyvavę jamboree’se, skautų vyčių sąs
krydžiuose ( Moots), Miško Ženklo kursuo
se. Šio vieneto nariai dar 1929 metais yra
parašę padėkos laišką Skautybės Įkūrėjui.
Drąsus prieš 29 metus įvykdytas bandymas
yra davęs nuostabių vaisių. Pagarba šio
vieneto vadams, kurie sugebėjo skautybės
idėjas pritaikyti pakėlimui žemai smukusių
žmonių. Šios stovyklos metu skaute vyčio
įžodį davė 8 kaliniai.
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Didžiajam Mažosios Lietuvos veikėjui, neužmirštamam filosofui, publi
cistui, talentingam rašytojui, Korp! VYTIS Garbės Nariui, Akademinio
Skautų Sąjūdžio Šalpos Fondo Garbės Šefui

DR. V.
minis, giminėms
kartu liūdime —

ir

Y D Ū N U I

artimiesiems reiškiame širdingiausią užuojautą ir

DR. VYDŪNO VARDO ŠALPOS FONDAS

UkŪSlL
• Ministeris v. Sidzikauskas pažadėjo
Vyriausiajai skautininke! duoti patarimų
Seserijos vadijai, siekiant N. Lietuvos
valstybinių aspiracijų ugdymo.
• Dr. Vydūno vardo Šalpos Fondas 1952
metų bėgyje turėjo $845 pajamų. 1953 m.
bėgy tikimasi surinkti $ 2.200. Fondas jau
paskyrė kelias stipendijas studijuojantiems
skautams. Reikalų vedėjo adresas: vyt.
Mikalavičius, 1817 So. Spaulding Ave, Chic ago 23, Ill.
• Vyresnio amžiaus skautų- čių stovykla
įvyks Kanadoje, š. m. birželio 30 - liepos
5 d. jos metu įvyksianti ir PLSS vadovų
-ių konferencija, kuri, be ko kita, aptar
sianti. ir PLSS reformos klausimus.
• Į mūsų atsišaukimą padėti Vokietijoje
likusiems skautams-ėms, užsakant jiems
MV, atsiliepė šie geraširdžiai, atsiųsdami
aukų: Prof. s. Kolupaila, O. Zailskienė, Dr.
M. Vaitėnas, z. Dučmanas, P r. Pakalniškis.
V. A. Mantautas, L. Petruševičienė, Br.
Girėnas, A. Šimkienė, A. Gotceitas, Cle
veland© ir Bostono akademikai, Čikagos
jūros skautai. Lai kraštis jau siunčiamas.
Dėkojame ir laukiame daugiau!

VYRIAUSIOJI SKAUTININKE
KANADOJE
Kanados skautės Naujuosius Metus pra
dėjo tikrai pakilioje nuotaikoje - sausio
31d. jos buvo laimingos, galėdamos savo
tarpe išvysti nepaprastą viešnią - Vyr.
Skautininke dr. D. Kesiūnaitė pirmą kartą
apsilankė Kanadoje. Šia proga buvo su
šauktas skaučių vadovių posėdis — pasita
rimai Toronte, kuriame dalyvavo 18 skau
čių vadovių, kurių tarpe dvi atstovės iš
Hamiltono ir trys - iš Montrealio.
Aptarus vienetų veiklą, sekė Vyr. Skautininkės žodis jaunosioms vadovėms. Trum
pai ir taip aiškiai ji apibiėžė pagrindinius
vadovių uždavinius, duodama pavyzdingos
vadovės atvaizdą. Geriausias kelias į pa
sisekimą - jaunųjų supratimas, nuoširdu
mas ir tikras draugiškumas. Vyr. Skauti
ninke pacitavo vienos šveicarės skautininkės žodžius apie vadovę: “Tavo gyveni
mas turi būti tiesus, kaip nendrės stiebas,
ir paprastas, kaip vieversėlio daina. Bū
nant vadove, tenka gyventi skaisčiu gyve
nimu ir atidarome name, kur nėra nei lan-
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KALORIJOS IR DOLERIAI
Vilius
Bražvilius, išleido PATRIJA 1952 m.
JAV. Kaina 2 dol.
Iš negausios mūsų feljetonistų šeimos
bene aktyviausias yra vytietis Bražvilius,
suspėjęs tremtyje išleisti jau antrą, feljeto
nų knygą. Vokietijoje skaitėme jo “Nor
muotas Šypsenas“, o čia sulaukėme “Ka
lorijų ir dolerių”. Tai linksmo pobūdžio
nutikimai DP stovyklose (l-je dalyje) ir
Amerikoje (II-je dalyje). Tarp vis gausė
jančių įvairaus žanro veikalų, išeinančių
šiuo metu iš spaudos, ypač pasigendame
linksmesnio turinio knygų, todėl autoriaus
ir leidyklos pastangos surinkti feljetonus,
spausdintus įvairioje tremties periodikoje,
ir, pridėjus naujų, patiekti visuomenei yra juo labiau sveikintinos. Ypač skautams
malonu paimti šią knygą į rankas, nes tai
gų, nei durų, kur kiekvienas, kas nori ir
kada nori gali įeiti ir pamatyti, kaip Tu
gyventi.“
Nusakiusi vadovės privalumus, Vyr. Skau
tininke baigė savo žodį, ragindama jauną
sias įgyti daugiau pasitikėjimo savimi ir
pradėti vadovauti, nes tik jaunos vadovės
sugeba gerai vadovauti skautėms.
Antras ilgiau diskutuojamas klausimas
buvo šių metų vasaros stovykla, kurioje
turėtų dalyvauti visi Kanados ir Amerikos
liet, skautai vyčiai, vyr. skautės ir akade
mikai skautai - ės. Stovyklai vietovė nu
matoma netoli Toronto, ir nutarta ją rengti
birželio 29 - liepos 3 dienomis.Skaučių
stovyklos viršininke, talkininkaujant vienai
iš vyresniųjų skautininkių, sutiko būti sktn.
I. Lukoševičienė.
Iš pasitarimų sesės išsiskirstė pastiprin
tos ir padrąsintos, jausdamos, kad už jų
budi Vyr. Skautininke, ir dėkingos jai už
šiuos šiltus ir prasmingus žodžius, kurie
bus jų kelrodžiu tolimesnėje veikloje,
B. Ciplijauskai tė

kūrinys mūsų vyriausiojo laužavedžio. Dau
gelis gi atsimename jo pravestus laužus
įvairių skautiškų suvažiavimų ir stovyklų
metu, kur savo vykusiu sąmojumi svečius
ir skautus prajuokindavo iki ašarų. Tas
sąmojus atsispindi ir knygoje. Veikėjai ir
siužetai paimti iš paprasto, kasdieninio
gyvenimo, ir neretai čia skaitytojas ras
kaimyno, pažįstamo ar net ir savo paties
netolimos praeities vargus ir pergyvenimus
linksmoje formoje. Negali susilaikyti nuo
juoko, skaitydamas ir apie tokius liūdnus
praeities dalykus, kaip drabužių paskirsty
mas buvusiose stovyklose, nuolatinis kalo
rijų trūkumas, arba, jau Naujajame pasau
lyje, noras taikiai sugyventi su “sponsoriais”, automobilio įsigijimas, ir kt. Pra
dėjus skaityti, nejunti, kai verti puslapį
po puslapio, ir, užvožęs paskutinį, gailie
si, kad jau viskas. Ji lengvai skaitoma ir
suprantama visų - jaunesnių ir senesnių,
turinčių aukštąjį mokslą ir be jo. Norėtume
rekomenduoti šią knygą įsigyti visiems, o
pačiam autoriui linkėti savo žvalia akimi
vis dairytis aplinkui, kad vėliau humoristi
ne plunksna galėtų visa tai vėl skaityto
jams patiekti, p alinksminant juos šiame
rimties ir kietumo pilname gyvenimo kelyje.
K. A.

A. Benderius, LIETUVA. Kraštas gyventojai - kultūra, išleido knygų leidyk
la SUDUVA, Liet. Tremt D-jos Ill. C.
Valdybai padedant. Spaudė Sūduvos spaus
tuvė, 4434 So. Fairfield Ave, Chicago 32,
UI., USA. Tai žinomo mūsų kraštotyrininko
stropiai paruoštas Lietuvos geografijos va
dovėlis, kuriame autorius patiekia daug gra
žios medžiagos apie mūsų Tėvynę. 177
pusi, veikalas parašytas sklandžiai, įdo
miai. Kruopščiai surinkta daug svetur sun
kiai prieinamos medžiagos. Gausios ilius
tracijos — mūsų krašto vaizdai padaro vei
kalą patrauklų ir mažiesiems skaitytojams.
Skautų vadovai turėtų šia knyga susidomė
ti ir jos medžiagą naudoti sueigose. Auto
rius ir leidėjas atliko didelį darbą, kuris
tegali būti teigiamai įvertintas.

