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ENTUZIAZMAS IR IŠTESĖJIMAS
K. Palčiauskas

Kiekvienas darbas yra gyvas, įdomus ir
našus, jeigu jis dirbamas su entuziazmu ir
ištesėjimu. Yra darbų, kurie padaromi vie
nu entuziastingu užsidegimu, nuostabiai
greitai, nuostabiai našiai. Bet yra darbų,
kurie vilkte išvelkami tik kietu valingu iš
tesėjimu. Be abejo, daug lengviau dirbti ir
daug lengviau dvasinio pasitenkinimo gali
ma rasti, jei darbo eiga yra apgaubta en
tuziazmo nuotaikos. M at, entuziazmo nuo
taika yra pagrįsta jausmu, karštu uolumu,
susižavėjimu, užsidegimu, pasišventimu ir
pasiaukojimu. Tai yra darbo akstinai. Trūks
tant šių akstinų, nėra ir entuziazmo. O kur
nėra entuziazmo, jo vieton ima smelktis
šaltumas, apskaičiavimas, atsargumas, abe
jingumas ir indiferentiškumas.
Skautiškojo darbo pagrinde glūdi entuzi
azmo nuotaika. Kas tik šį darbą pradeda,
pradeda susižavėjimu ir užsidegimu. Todėl
skautų vadovai privalo šį susižavėjimą ir
užsidegimą ne tik išlaikyti, bet jį nuola
tos kurstyti ir ugdyti. Taip yra skiltyje,
draugovėje ir tunte, taip yra Brolijoje, Se
serijoje ir visoje Sąjungoje. Tas dedasi su
kiekvienu skautu ar vadu atskirai, tas de
dasi su visais skautais ir jų vadais ben
drai.
Pati skautybė savo esme yra neišsemia
mas entuziazmo šaltinis kiekvienam skau
tui ir skautų vadui. Tik reikia tą šaltinį
atverti ir leisti juoju kiekvienam gaivintis.
Jei pažvelgsime į mūsų Sąjungos išgy
ventą amžių, tai pamatysime, kad jos dar/LietuvuB^
f nacionalinė
\ M. Mažvydo
X. biblioteka/

eigoje bangavo entuziazmo nuotaika ir
valingas ištesėjimas, vienu metu bangos
viršūnėje buvo entuziazmo nuotaika, kitu
metu - valingas ištesėjimas. Pirmasis Lie
tuvos skautijos kūrimosi penkmetis, turbūt,
bus pats ryškiausias entuziazmo nuotaikos
laikotarpis. P. Jurgelevičiaus - Jurgėlos
“Pirmieji skauto žingsneliai” buvo skam
bus dūžis į jautrias jaunuomenės širdis,
sužadinusias Lietuvos skautijos gimimą ir
išplitimą. To meto moksleivis pasigavęs
“Pirmuosius skauto žingsnelius” degte de
gė entuziazmu, nes suvokė, kad prieš jo
akis atsivėrė naujos veiklos platybės ir
aukštybės. Panašią entuziazmo nuotaiką iš
gyveno mūsų skautai tremtyje, kai 194546 metais pajuto galį atkurti ir tęsti lietu
viškosios skautybės darbą, kurį Lietuvos
okupantai smurtu buvo nutraukę. Ir trečioji
entuziazmo nuotaikos banga iškilo emigra
cijoje, kai pirmieji tremtiniai skautai, iš
emigravę į kitas šalis, pasijuto pašaukti
kurti lietuvių skautų vienetus naujuose
kraštuose. Šias tris entuziazmo nuotaikos
bangas laikau ryškiausiomis, nes jos lietė
lietuviškosios skautybės egzistenciją.
Lietuvos skautijos dešimtmečių minėji
mai ( 1928, 1938 ir 1948 m. m.) visi buvo
lydimi entuziazmo nuotaikos. Tie metai bu
vo sąjūdžio ir pasitempimo metai, jie pa
kėlė lietuviškąją skautybę, bet jie tiesio
giniai nelietė pačios organizacijos egzis
tencijos.
Aplamai, visos Sąjungos plotu žiūrint,
du
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visus kitus laikotarpius galėtume priskirti
valingj ištesėjimo bangoms.
Nors entuziazmo nuotaika yra labai reikš
minga skautybės sąjūdyje, tačiau negalima
sumažinti ir valingo ištesėjimo reikšmės.
Jei entuziazmo nuotaika banguoja, valin
gas ištesėjimas turi likti kietas ir pasto
vus. Jis, tartimi, yra skautiškojo darbo nu
garkaulis. Todėl svarbu, kad skautiškasis
auklėjimas paruoštų kuo daugiau valingai
ištesėti sugebančių narių.
Rūpinantis sustiprinti valingą ištesėjimą
Sąjungoje, tenka kreipti dėmesio į daugelį
dalykų: a) vykdant skautiškojo ugdymo dar
bą, rūpintis valios lavinimu
įskiepyti
sąmoningą pareigos supratimą; b) parodyti
jaunimui, kad lietuviška skautybė verta iš
tesėjimo ir pasiaukojimo; c) rodyti tinka
mos pagarbos ir pasitikėjimo vieni kitiems;
d) vengti įtarinėjimų ir nepagrįstų apkalti
nimų, nes tas nustumia į šalį dirbančiuo
sius; e) visais būdais išlaikyti dirbančiuo

sius, nes naujų jėgų pritraukimas yra labai
sunkus; f) nekliudyti ir nelaužyti darbo tų
padalinių, kurie ne tik valingu ištesėjimu,
bet ir entuziastingai dirba didelius darbus.
Ieškant temų entuziazmo nuotaikai pakel
ti, jų reikia rasti skiltyje, draugovėje, tun
te ir visuose stambesniuosiuose Sąjungos
padaliniuose. Skiltininkas ir draugininkas
turi sugebėti išaiškinti, kas kurį jų skau
tą žavi, patraukia, uždega ir, už šio kab
liuko pagavus, pakinkyti jį, traukti visą
pilnos apimties lietuviško skautiško auklė
jimosi vežimą. Planuojant entuziazmo nuo
taikai pakelti uždavinius platesniu mastu
(tunto, rajono, Brolijos, Seserijos ar visos
Sąjungos), juos reikia pagrįsti Sąjungos
narių masės interesais ir polėkiais.
Nepaleisdami iš akių valingo ištesėjimo
ir entuziazmo nuotaikos, Sąjungos darbą
pa grįšim e patraukliu proto, valios ir šir
dies veiksnių deriniu.

Dabartinė Korp! VYTIS Valdyba. Iš kairės dešinėn: sekr. A. Stepaitis,
pirm. E. Vilkas, ižd. Br. Juodelis, spaudos vadovas G. Valantinas,
Trūksta vicepirm. V. Kvedaro.
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STOVYKLOS — SKAUTYBES KERTINIS AKMUO
Bronius Kviklys

Kai šviesios atminties Baden- Powell’io
galvoje iškilo mintis steigti skautų or-ją,
jis nusprendė pirmiausia šią idėją praktiš
kai išmėginti. Šiam reikalui 1907 m. suor
ganizavo 20-ies berniukų stovyklą Brown
sea saloje. Iš čia įgyto patyrimo išaugo
ne tik organizacija, bet pati skautybės auk
lėjimo sistema, paremta šūkiu arčiau gam
tos, konkretaus pasaulio pažinimo. Nuo pat
pirmųjų iki šių gyvenimo dienų skautų va
dovai stengiasi išvesti jaunuolius iš dul
kino miesto į miškus, prie vandens, kad
tyrame lauke, saulės spinduliuose, nakties
glūdumoje, kartais ir šaltyje, lietuje, jie
įgytų sveiką natūralaus pasaulio pajautimą,
pastabumą, sumanumą, ryžtumą, energiją,kad
išaugintų geresnį pareigos, drąsos, punktu
alumo, darbo meilės, švaros, praktiškumo
supratimą.
Nekitaip ėjo ir lietuviškoji skautija sa
vo 35 metų gyvenimo kelyje. Jau pirmieji
mūsų skautai-ės, kaip ir visi mūsiškiai N.
Lietuvos laikais, noriai iškylaudavo, lan
kydami piliakalnius, įžymesnes vietoves,
stovyklaudavo savo gražiosios žemės pau
piuose, paežerėse, miškuose, daugiau nutautėjusiose vietovėse.
Šios dienos, kada mes gyvename daugiau
sia svetimųjų kraštų fabrikų dulkių aplin
kumoje, kai diena dienon sulinkę rymome
prie dvokiančių mašinų, kur netgi lango
atidarymą nekartą laiko, jeigu jau ne nu
sižengimu, tai bent jau bereikalingu daly
ku, kur mokslus einanti jaunuomenė turi
mokyklos suole išsėdėti perdaug jau ilgą
valandų skaičių, stovyklos, vien tik jau
sveikatos sumetimais, iškyla visu svoriu.
Mums esant svetimoje žemėje, prie to vis
ko jungiame ir kitą, nemažiau kilnų tikslą
- lietuvybės išlaikymą, uždavinys: surink
ti mūsų jaunimą bent 2-4 vasaros savai
tėms, priminti gimtąjį žodį tiems, kurie jį
ima primiršti, išmokyti lietuviškos dainos,
savosios draugystės. Vienos idėjos veda
mi jaunuoliai-ės sugeba gražiai susigyven

ti. Gabūs vadovai paveikia juos naudinga
kryptimi. Štai kodėl šiandien visi taip rū
pinasi stovyklų ruošimu ir tinkami; jų pravedimu. Ir mūsų pajėgesnės or-jos negaili
šiam reikalui nei darbo, nei lėšų, nei žmo
nių. jeigu seniau stovyklos buvo vien tik
skautų “privilegija”, o kitos or-jos iš mū
sų nekartą dėlto pasišaipydavo, tai šian
dien šioje srityje skautus mėgina pralenkti
ne tik kariuomenė, jaunimo organizacijos,
mokyklos, bet ir privatūs asmenys, vienuo
lynai. Žinoma, reikia džiaugtis, kad iki
šiol beveik tik vienų skautų-čių vartotos
priemonės susilaukia visuotino pripažinimo
ir sekimo.
Tačiau mums, skautams, reikia čia dau
giau pasitempti, kad mūsų stovyklos savo
organizacija, programomis ir netgi materia
liškais įrengimais, išlaikytų gerą vardą ir
būtų jaunuomenės mėgiamos. Tiesa, pirmie
ji dveji mūsų metai užjūryje buvo labai
sunkūs ir dėl įvairių priežasčių nevisos
mūsų stovyklos būdavo tinkamai įrengia
mos. Kai kur dėlto tėvų akyse kiek krito
ir skautų or-jos, kaip sumanių stovyklau
tojų, autoritetas. Truko tai inventoriaus,
tai palapinių, lėšų, klimatinių sąlygų pa
žinimo, netgi geresnių vadovų. Dauguma
šių trūkumų dabar nugalėta, kiti, tikėkime,
bus nugalėti šią vasarą, ypač kai mūsų pa
jėgesnieji vienetai, tėvų remiami, ima gal
voti netgi apie savųjų stovyklaviečių įsigyjimą. Kol jų dar neįstengs įsigyti. - iš
sinuomos geresnes stovyklavietes, esan
čias arčiau vandens, sausesnėse vietose.
Ir techniškieji sunkumai bus lengviau nu
galėti. Tokiu būdu mūsų organizacija galės
sustiprėti.
Šią vasarą mūsų or-jos vadovai ypač su
sirūpinę stovyklomis. 35 metų sukakčiai
skirti), vyresnio amžiaus skautams-ėms sto
vykla prie Niagaros, tikėkim, pajudins vy
resniuosius, o rajoninės stovyklos atskiro
se vietovėse - ir jaunesniuosius.
Didžiausios jėgos turėtų būti sutelktos
65
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SKAUTAI SALPOS DARBE
A. V al a įkaitis

Skautų šalpos darbas išplaukia iš jų įsi
pareigojimo tarnauti artimui. Tokia tarnyba
yra pagrįsta meile artimui, tąja meile, ku
rios varikliu, jei taip galėtumėm palyginti,
yra pats Dievas. “Mylėsi Dievą už viską
labiau, o artimą kaip pats save,*’ skaito
me Šv. Rašte. Iš to matome šalpos darbo
kilnumą ir net, sakyčiau, šventumą.
Dar niekada pasaulio istorijoje nebuvo
toks milžiniškas skaičius šalpos reikalin
gų žmonių, kaip dabarties laikais. Didelė
mūsų tautos dalis, atsidūrusi tremtyje, bu
vo reikalinga šalpos ir ją gaudavo. Dalis
mūsų tautiečių dar ir dabar skursta Euro
poje, ligoti, nepakankamai pavalgę, apsi
rengę ir apsiavę. Yra ir juos šelpiančiųjų.
Turime net tokią didelių nuopelnų šalpos
darbe turinčią organizaciją BALFą. Deja,
tiek šelpti kiek reikalinga ir ši organiza
cija neįstengia. Gal labiausia todėl, kad
kietai doleriais prikimštų piniginių savi
ninkai turi dar kietesnes širdis. Tokie sa
ve myli už viską labiau, o dolerį - kaip
patys save. Jei vienas kitas tokių ir nu
meta kokį doleriuką, tai galvoja nuvertę
didžiulius kalnus, o juos pačius, kaip tuos
kalnus, daugiau neišjudinsi iš vietos. Ta
čiau tokių yra mažuma. Daugumas lietuvių
yra jautrūs artimo nelaimei ir juos daug

ruošimui vietinių stovyklų, kuriose dalyvau
tų ne tik visi apylinkės skautai-ės, bet ir
gera neorganizuoto liet. jaunimo dalis.
Skautininkų ramovės, visi vyresniojo am
žiaus skautai- ės, netgi pasyvieji, tėvai ir
bičiuliai turėtų ateiti į pagalbą savo bro
liams ir vaikams lėšomis, transporto prie
monėmis, patarimais, darbo jėga. Turi būti
padaryta viskas, kad mūsų vaikai galėtų
stovyklauti ir čia pasiruoštų Dievo, Arti
mo ir savo gimtojo krašto tarnybai, o taip
gi sustiprintų savo fizines bei dvasines
jėgas. Juk stovyklos - mūsų skautiškosios
organizacijos rūmo pats pagrindinis, kerti
nis akmuo.
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kalbinti nereikia, kad jie visi, dėdami po
dolerį - kitą, sumestų net stambias pinigų
sumas. Galime didžiuotis mūsų tautiečiais
kurie, nekalbant apie jų buvusią padėtį,
šiandien kruvinu prakaitu sunkiai pelnyda
mi fabrikuose ir kt darbovietėse kasdieni
nę duoną, nesigaili šalpai pinigo. Gražiau
siu pavyzdžiu gali būti mūsų visuomenės
sąjūdis šelpti vienintelę laisvame pasauly
je Lietuvių Vasario 16- tos gimnaziją Diepholze, Vokietijoje. Bene pirmoje vietoje
aukų stambumu stojo Čikagos Wabash ge
ležinkelio stoties lietuviai prekių krovėjai.
Mūsų baltarankiai pusmilijonieriai turėtų
gėdytis, palyginę savo aukas su aukomis
mūsų darbininkų, kuris savo pūslėtomis,
dažnai sužeistomis prie sunkaus ir pavo
jingo darbo rankomis, pajėgia išlaikyti mū
sų gimnaziją, siųsti individualius maisto
ir kt. dalykų pakietus pažįstamiems ir ne
pažįstamiems tautiečiams Vokietijoje ir
dažnai ne vieną dolerį aukoti vienuolynams
ir kt. labdaringiems tikslams.
Šalpos darbas eina dar sklandžiau, jei
tarp šelpiančiojo ir šelpiamojo atsiranda
artimo meilės ir pasiaukojimo dvasios pil
nas tarpininkas. Tokiais tarpininkais gali
me ir turime būti mes, skautai.
Negalima pasakyti, kad skautai šalpos
darbe būtų paskutinieji, štai Čikagos ir
Ciceros skautų - skaučių grupė jau tris
žiemas iš eilės rinko aukas, sudarinėjo pa
kietus ir siuntinėjo juos Kalėdų proga lie
tuviams ligoniams
Vokietijoje. Bostono
“Lapinų” būrelis Kalėdų proga sušelpė
surinktomis aukomis lietuvių skautus Vo
kietijoje. Įvairiose vietose skautininkų ra
movės ir skautų bei skaučių vienetai iš
laiko po vieną kitą Vasario 16-tos gimna
zijos moksleivių. Kelioliką pakietų skau
tams į Vokietiją suorganizavo ir JAV rajo
no vadas. Šalpa dar rūpinasi mūsų akade
minė skautija. Tačiau skautų šalpos dar
bas buvo tik pripuolamas ir tai tik atski
rose vietose, todėl nesudarė tokio efekto,
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Visuose pasaulio kraštuose laisvieji lie
tuviai š. m. kovo 22 d. norėjo atšvęsti Vy
dūno 85 metų amžiaus sukaktį, bet likimas
lėmė kitaip. Jis mirė vasario 20 d. 17,40
min. Detmolde, Vakarų Vokietijoje. Iš tik
rųjų Vydūnas nemirė - jis gyvas mūsų šir
dyse. jo kūnas tik iširo, bet jo dvasia bus
gyva mūsų Tautoje. Ypač mums, skautų va
dovams, labai svarbu jį daugiau pažinti,
nes jis yra didysis tautos ugdytojas ir auk
lėtojas. Jis žinojo paslaptį - būti amžinai
jaunu. Dr. Vydūnas gali būti mums visiems
jaunumo pavyzdžiu.
Septynioliktus metus eidamas spiaudė
kraujais ir sirgo džiova. Gydytojai nebetu
rėjo vilties išgydyti. Bet Vydūnas buvo la
bai tvirtos valios ir atsparios dvasios. Tai
daugiausia nulemia. Jis pasidaro vegetaru,
labai tvarkingai gyvena ir nenusižengia

gamtos įstatymams. Negėrė ir nerūkė, bet
stengėsi sveikai maitintis, ilsėtis ir dirb
ti. Taip žmoniškai gyvendamas susilaukė
beveik 85 m. amžiaus.
Jei pažvelgtume į jo amžiaus nueitą ke
lią, mes pamatytume jo nepaprastą darbš
tumą ir atliktus didžius darbus. Trumpame
straipsnelyje nenušviesi tos didžios ir
skaidrios asmenybės. Tik platesnėje mono
grafijoje galima tai atlikti, čia pakalbėsiu
trumpai, o ypač paliesiu santykius su jau
nimu, su skautais.
Dr. Vydūnas buvo pedagogas, kompozito
rius, chorvedis, filosofas, rašytojas ir moks
lininkas. jis paskaitininkas, visuomeninin
kas ir tauriojo žmoniškumo skelbėjas. Žy
miausią savo gyvenimo dalį pašventė kūry
bai. Parašė apie 70 veikalų.
Iš jo gyvenimo, iš raštų spindi nepa-

kokį galėjo sudalyti, jei šalpos darbas bū
tų vykdomas visų lietuvių skautų — skaučių
vienetų ir tai ne pripuolamai, bet periodi
niai, labiau organizuotu būdu. Aš nesiūlau
P. L. S. S- gai pasidaryti antruoju BALFu ir
pavirsti kažkokia labdaringa organizacija.
Siūlau mūsų skautijai tik labiau susirūpin
ti tarnyba artimui, šiuo atveju - šalpos
darbo organizavimu pilnu mūsų organizaci
jai pasiekiamu mastu dėl šių kelių priežaščių:
Visų pirmiausia
Europoje turime savo
brolių ir sesių, skautų ir ne skautų, kurių
gaunamos pašalpos neleidžia jiems mirti
badu, bet kartu ir neduoda pakankamo pra
gyvenimo. Turime ligonių, kuriems šalpa
būtina, daugiavaikių šeimų, kurių tėvai ar
ba serga, arba yra bedarbiai ir skurdžiai
vegetuoja. Turime dar skautus ir skautes
Vokietijoje, kurie nori šią vasarą stovyklau
ti kaip ir mes, tačiau jei jiems nebus su
teikta mūsų
parama (pinigus reikalinga

siųsti P. L. S. S. Vokietijos rajono vadeivai
sktn. A. Venclauskui (20-a) Hannover Kleefeld, Hegelstr. 6), jie negalės stovyk
lauti ir neparuoš savo stovykloje vadų ki
toms dviems neorganizuoto lietuvių jauni
mo stovykloms Vokietijoje. Pagaliau, tik
aklas gali nematyti, kad nesulaikomai ar
tėjame į naują pasaulinę katastrofą, kurios
pasekmėje šelptinųjų skaičius žymiai padi
dės ir gal dar net čia pat, mūsų pašonėje,
kur tuo tarpu visi dar džiaugiamės taria
muoju “visišku saugumu’’.
Reikėtų tad tuntuose, rajonuose ir gal ‘
bendroje Brolijos ir Seserijos Vadijų suei
gose išdirbti smulkus, toli numatantis pla
nas, pagal kurį skautų šalpos darbas būtų
efektyvus ir pateisintų mūsų skelbiamą pa
siryžimą tarnauti artimui. Organizuotas šal
pos darbas ugdys mūsų skautijoje altruiz
mo jausmą ir padės nugalėti jau beprade
dantį mumyse reikštis egoizmą.
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A. A. Vydūnas karste

prasta šviesa ir gyvybė. Saulėtas viltingumas ir idealizmas, nepaprasta tėvynės mei
lė ir šviesusis sąmoningumas puošia Vy
dūną gražiausiu vainiku. Ką jis skelbė žo
džiu ar raštu, taip ir gyveno. Tuo jis iš
siskiria iš kitų rašytojų. Jis buvo iškilęs
iš siaurumo ir didžia meile mylėjo kiekvie
ną žmogų, kiekvieną gyvulį ar kitą
kurį
Viešpaties sutvėrimą. Jį ypač buvo pamė
gęs jaunimas, visokios organizacijos ir
sąjūdžiai jį kvietėsi Garbės nariu: studen
tai skautai ir ateitininkai, “Šviesa”, L As
as, “Samogitia” ir kt. Kai prieš penkerius
metus buvo švenčiama jo 80 metų sukaktis,
Dr. Vydūnas susilaukė didžiausią pluoštą
sveikinimų iš v isokių tautybių ir įvairių
religijų žmonių.
1946 m. sumuštas ir visai nuvargintas
pasiekė Vakarų Vokietiją, vos iš ligoninės
išėjęs Dr. Vydūnas atsilankė su rašytoju
F. Kirša pas Lubecko lietuvius skautus ir
pasakė gražią kalbą. Mes jį matėme tarp
tautiniame skautų lauže Detmolde, Westfalijos lietuvių skautų stovykloje. Kai vyko
me į Tarptautinę Jamboree Prancūzijon, jis
aplankė mus Pinneberge, kur Dr. Vydūnui
buvo suteiktas S! VYTIS Garbės Nario var
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das. jamboristų ir akademikų skautų ben
drame lauže sėdėjome šalia jo ir klausė
me jo gilių žodžių. Kai vienas brolis už
dėjo ant laužo visai sveiką ir gerą lentą,
dr. Vydūnas sulaikė jį ir priminė, kad nie
ko nereikia naikinti, kas gera ir sveika.
Kaip gilus pedagogas, visą įdomų pašne
kesį pravedė. Ragino visomis progomis bu
dėti dvasioj, budėti viduje, kad mūsų gy
venimas būtų prasmingas, šviesus, kad
kiekvienas mūsų žingsnis apreikštų taurųjį
žmoniškumą. Iki paskutiniųjų dienų dr. Vy
dūnas nenutraukė ryšių su jaunimu. Jis
lankė Vasario 16 gimnaziją ir sakė kalbas.
Brangus Tautos Žiny, Tu atsiskyrei nuo
mūsų. Tu tikėjai grįžti į brangią Tėviškę.
Tu ir grįžai į Tėviškę, bet į amžinąją!
Mes pagarbiai lenkiame galvas didžiame
nuliūdime Tavęs netekę. Bet Tavo šviesus
gyvenimas, kaip skaidrus, žibintas, rodys
mums kelią į naują šviesesnį žmonijos ry
tojų. Tu raginai mus vaikščioti žvaigždžių
takais ir ugdyti meilę savo širdyse. Tegul
Šventoji Galia ir Malonė mums leidžia tai
vykdyti. Augdami spręsime savo gyveninio
ir visos tautos gyvenimo uždavinius.
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KANKINIAI SKAUTAI RAINIU MIŠKELYJE
Stepas Pau lauškas

Paprastai pati judriausioji jaunimo dalis
ateina į skautų eiles, o patys geriausieji
žiedai skinami ir dedami ant tėvynės auku
ro.
Per pirmą sovietų okupaciją didesnioji
dalis Telšių kalėjime kalintų jaunuolių moksleivių buvo skautai ir tai patys akty
viausi organizacijos nariai.
Minėdami jų tragiškos mirties 12 metų
sukaktį, bent trumpai prisiminkime juos.
Štai draugininkas Zenonas Tarvainis, gi
męs 1920. VI. 10 d. Užventy. Beturtis, daž
nai nepakankamai pavalgęs, bet vienas iš
pirmųjų mokinių Telšių gimnazijoje. Skur
džiose sąlygose augdamas, visada būdavo
linksmas ir ryžtingas.
Drauge su pernai
JAV mirusiu broliu mėgo poeziją ir abu ra
šinėjo eilėraščius. Enkavedistai kelis kar
tus krėtė jo butą, bet vis nieko nerado.
Jausdamas pavojų, Zenonas mažai namuo
se bemiega. Suimtas 1940. XU. 12 d. Kretin
goje. Kalėjime iškenčia žiaurius kankini
mus, bet jo nepalaužia. Savo giedria dva
sia teigiamai nuteikia ir kitus kalinius.
Kalėjime nuolatos palaikė ryšius su kito
mis kameromis ir buvo pramintas “Elta”.
Savo džiuginančiomis žiniomis - naujieno
mis lengvindavo kalinių baisų gyvenimą ir
žiaurius kentėjimus. Už tai ne kartą susi
laukdavo iš kalėjimo administracijos fizi
nių bausmių. Karui prasidėjus, dar 194 L
VI. 23 d. informuoja kalinius: “Išdavikai
vilkstinėm bėga į rytus. Kaunas laisvas,
pasipuošęs tautiškom vėliavom. Sveikini
mai su laisva Lietuva.” Birželio 24 d. jis
perduoda kaliniams tikslią Lietuvos vyriau
sybės sudėtį, o birželio 25d. jo kūnas gu
li 4 klm. nuo Telšių link Luokės, Rainių
miškelio vienoje duobėje. Pagal teismo gy
dytojų protokolą: “Nugara menčių srityje
sulaužyta. Lyties organai sumušti. Rankos
surištos. Ties krūtinkaulio viduriu kairėje
pusėje, 1 cm. aukščiau spenio, dvi šautos
žaizdos. Kulkų išėjimo angos nugaroje.
Virš dešinio antakio durta žaizda. Dešinė

je pusėje per ausį durta žaizda į smege
nis. Veidas sumuštas.”
H ermine gildąs Zvirgidinas, gimęs 1920.
X. 7 d., taip pat neturtingų tėvų sūnus. Mo
kydamasis Telšių gimnazijoje, kartu tar
nauja meteorologijos stotyje. Niekada ne
pavargs tąs sportininkas. Jo ir Nakučio va
dovaujama gimnazijos krepšininkų komanda
buvo rimtas konkurentas Lietuvos rinktinei.
Dalyvavo 1938 m. skautų stovykloje A. Pa
nemunėje ir čia, įlipęs į aukščiausį medį,
išnešė vanagiukus, kurie buvo perduoti Kau
no zoologijos sodui. Gyveno pas Tarvai
nius. Suimtas 1940. XI. 5 d. Iš kalėjimo
slapta parašė artimiesiems kelius laiškus,
iš kurių spindėjo gilus tikėjimas ir nepa
laužiama tėvynės meilė. Tardymų metu bu
vo žiauriai enkavedistų kankinamas, tarp
kitko, pamerkiamas iki kaklo į šaltą van
denį, ir ten laikomas, baudžiamas karce
riu, marinamas badu. Laikėsi labai didvy
riškai, nieko neišdavė. Jo lavono artimieji
negalėjo atpažinti. Jis buvo vienas iš tų,
kur teismo gydytojų komisijos protokole ra
šoma: ‘‘Neatpažintas. Lavondėmės stipriai
išreikštos. Nugara ir pečiai maleruojasi.
Nugara smarkiai sumušta. Nuo rankų lupa
si oda. Nuo kairiojo kirkšnio plauta žaiz
da 4,4 cm. Rankos surištos užpakaly. Gal
va sudaužyta, kaukuolė sutriuškinta. Apa
tinis ir viršutinis žandikaulis supiaustyti.
Iš burnos vidaus su durtuvu išmaišyta gerk
lė. Liežuvio nėra. Tarp akių ir nosies
žaizda.”
Povilas Balsevičius, gim. 1920 m. vidut.
ūkininkų šeimoj. Plungės gimnazijos moki
nys, drąsus, linksmas, labai aktyvus ir
nuoširdus skautų or-jos narys. Bolševikų
okupacijos metu, drauge su kitais, spaus
dino ir platino pogrindžio laikraštėlį ‘‘Lais
vės Varpą”. Medic, protokole apie jį skai
tome: ‘‘Įvairaus dydžio sumušimai ant lie
mens ir apatinių pilvo galūnių srityje; kai
rėje pusėje puvimo žymės, visa kaukuolė
deformuota. Dešinėje kiaušo pusėje skylė
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15.10 cm. apimanti dešinės pusės kaktikaulį, smilkinio ir viršugalvio sritis. Sme
genys išbėgę.” Lavoną atpažino jo brolis.
Kazys Baltrimaitis, gim. 1922 m. Šniurai
čių kaime, Radviliškio valsčiuje. Mokėsi
Klaipėdoje ir Telšiuose, kur dirbo ir skau
tų or-joj. 1941. n. 17 d. suimtas ir žiauriai
tardytas, pasodintas į kalėjimą, iš kurio
daugiau nebeišėjo.
Antanas Čiužas, gim. 1922 m. Rietave,
neturtingoj mūrininko šeimoj. Nuo 1939 m.
mokėsi Telšių amatų mokykloje, o grįžęs
iš pamokų padėdavo tėvui dirbti mūrininko
darbą. Nuoširdus skautas. Suimtas 1940 m.
lapkričio mėn., drauge su savo broliu Ed
vardu. Po kiek laiko paleistas ir vėl suim
tas su Tarvainių ir kt. Medic, protokole
skaitome: “Pilvo ir krūtinės mušimo žy
mės. Ant kairės kojos žemiau sąnario smū
gio žaizda, kraujas išsiliejęs. .Abi rankos
užpakalyje surištos, visos galvos kiaušo
siūlės sutrūkusios; trūkimai pusiau ovali
nės formos. Zonduojant (matuojant žaizdų
gilumą), matiklis laisvai eina per visą kaukuolę, smegenys sumaišyti. Paakiuose mė
lynės.”
Kazys Puškorius, gim. 1921 m. Meinartų
kaime, Rietavo valsčiuje, neturtingoj šei
moj. Mokėsi Klaipėdos ir Telšių mokyklo
se. Aktyvus ir pamaldus skautas. Suimtas
naktį 1940. XI. 6- 7 d. d. Nukankintas Rainių
miškely, drauge su kitais kankiniais.
Pranas Gužauskas,
fabriko darbininko
sūnus, tarnautojas. Besimokydamas priklau
sė skautų or-jai. Suimtas naktį į 1940. XI.
7 d., po smulkios kratos bute. Visą laiką
griežtoje priežiūroje laikytas Telšių kalė
jime. Jo artimiesiems nebuvo leista su juo
nei pasimatyti, nei maisto pristatyti. Medic.

apž. protokole apie jį parašyta: “įLavondėmės stipriai išreikštos apatinėje kūno da
lyje. Rankos surištos užpakalyje. Galvoje
tarp smilkinkaulio ir kairės ausies yra sky
lė 8,8 cm. pro kurią veržiasi smegenys.
Kaulai sulaužyti. Apatinis žandikaulis su
daužytas.”
Esant tokiems sužalojimams, lavonų at
pažinimas buvo labai sunkiai įmanomas, bu
vo kur atpažinimas įvyko netikslus, o nu
kankintųjų sąrašas buvo rastas kalėjime
vėliau. Pav. ponia Orvidienė atpažino sa
vo vyrą ir sūnų, juos gražiai aprengė, grau
džiai apraudojus palaidojo, o šie slapstėsi
ir netrukus laimingai sveiki grįžo. Ponia
Čipkienė, Bagdonienė prisipažino ir palai
dojo savo vyrus, o šie kartu su manim,
buvo Kauno SD kalėjime ir mes, laimingai
išsilaužę iš kalėjimo, išėjome ir grįžome.
Be tikrųjų skautų Rainių miškely buvo
nukankinti ir keli skautų rėmėjai: Šiaulių
notaras Kaveckas Vladas, advokatas, ats.
Itn. P e tranai tis Vladas, ūkininkas Šalkaus
kas Česlovas, kurio dvi dukros buvo skau
tės ir kiti.
Jie visi žuvo todėl, kad tėvynę ir arti
mą mylėjo daugiau, kaip gyvenimą. Žiaurūs
tardymai jų nepaveikė ir jie savo bendra
darbių neišdavė. Jie šviečia skaisčia švie
sa mūsų dabartiniams skautams.
Visi nukankintieji skautai buvo drauge
palaidoti vienoje duobėje Telšių kapinėse,
kartu su visais kankiniais.
Netrukus kelsis Lietuva vėl laisvam
valstybiniam gyvenimui.
Skautai vėl bus
viena iš tų organizacijų, kuri geriausius
savo narius paaukos tėvynei.
Tam budėkime pasiruošę. Be mūsų aukų
laisvės neatgausime.

“MUSU VYČIO” ADMINISTRACIJOJE GALIMA GAUTI
šiuos Akademinio Skautų Sąjūdžio leidinius:

Prof. St. Šalkauskio “Skautai ir Pasaulėžiūra” m laidą. Išleista 1953 m. Čikagoje, 28
pusi. Kaina $ 1.
“400 metų pirmajai Nemuno poemai” su poemos lotynišku tekstu ir prof. S. Kolupailos ko
mentarais. Kaina $ L
Kun. St. Ylos “Skautų maldos”. Kaina 50 et.
“Mūsų Vyčio” 1952 m. komplektai. 240 pusi. Kaina $2.50.
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J. E. Vysk. V. Brizgys Se
serijos vadovių tarpe. Vys
kupo dešinėje — VS Dr. Kesiūnaitė.
Nuotr. V. Bacevičiaus

NAUJA GAIRĖ MŪSŲ KELYJE
(“VYČIO TAKU” PASIRODYMO PROGA)
Vaidievutis A. Mantautas

Klaidingi pranašai užmušami akmenimis.
Bet šį kartą gal taip nebus, nes tikiuosi
pabūti teisingu pranašu, tvirtindamas, kad
"Vyčio Taku** leidėjai, šios kuklios kny
gutės pasirodymu, atskleidė daug reikšmin
gesnį puslapį lietuviškosios skautybės is
torijoje, kaip kad patys galėjo pramatyti ir
laukti.
Charakteringas pats faktas, kad skautų
vyčių vadovėlis išeina tolimoje Australijo
je. Tai vėl iš naujo patvirtina paradoksą,
virtusį beveik taisykle mūsų tremties ir iš
eivijos gyvenime: kuo sunkesnės sąlygos,
tuo gražiau skleidžiasi ir žydi skautybės
žiedai. Vargas mūsų nepalaužia, bet paža
dina atkaklumą, pasiryžimą ir kovos dva
sią; vietoje beviltiškai nuleidę rankas, mes
tik dar aukščiau ir išdidžiau iškeHame sa
vo vėliavą, ir taip šitas mūsų brolių gera
sis darbelis yra mums pamoka ir pavyzdys.
Knygutės didelė simboliška reikšmė ir
svarba glūdi tame, kad ją išleido Melbour
ne Senųjų Skautų ”Liepsnojančios Lelijos”
Židinys.

Nuoširdus skautų bičiulis a. a. Vysk. P.
Bučys yra kartą išsireiškęs: "Didžiosios
mintys, kaip ir didieji medžiai, lėtai auga,

ir daug laiko trunka, kol pasirodo jų stip
rumas, grožis bei nauda." Tai tiesa. Bet
35 metai organizacijos ar sąjungos istori
joje yra ilgas laiko tarpas. Lietuviškoji
skautybė šiandien tai jau nebe anas maža
sis Evangelijos grūdelis, bet tikrai plačiai
išbujojęs, gražus ir galingas medis; ir ne
vien tiktai maži paukšteliai, o ir visai di
deli jau paukščiai čiulba ir supasi jo ša
kose. Jei anksčiau buvo kai kieno mano
ma, kad skautiškoji idėja tinka tik trumpa
kelniams vaikams ir jaunuoliams, bet jokiu
būdu ne rimtiems ūsuotiems vyrams, tai da
bar ta nuomonė pasmerkta kaip pasenusi ir
neatitinkanti tikrovės. Kiekvienas, kuris
užaugo ir subrendo skautiškoje dvasioje,
giliai širdyje žino ir jaučia, kad skautybė
- ne kelių trumpų metų, bet viso ilgo gy
venimo uždavinys. Kitais žodžiais tariant,
ilgų metų bėgyje mes įsisąmoninom, jog
SYKĮ SKAUTAS - VISAD SKAUTAS.
Šis įsitikinimas tremtyje buvo jau tiek
visuotinis ir stiprus, kad įvairiose vieto
vėse tuo pačiu metu spontaniškai iškilo
senųjų skautų organizavimo klausimas.
1948 metų sausio mėn. Brolijos Vadijos
posėdyje Buxtehudeje Vyr. Skautininkas Dr.
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Čepas galėjo jau patiekti ir provizorišką,
orojektą, kuris pakartotinai buvo svarsty
tas tuojau po to įvykusiame Brolijos tuntininkų suvažiavime ir Seserijos vadovių
sąskrydyje Horneburge. Emigracijos bangai
nutraukus tolimesnį plėtojimąsi, visas rei
kalas iš naujo buvo iškeltas JAValstybėse
ir Kanadoje skaut. spaudoje (Fil. Br. Kvik
lys, Fil. A. Flateris ir kiti) ir trumpai pa
liestas pereitų metų sk. vyčių sąskrydyje
Čikagoje. Buvo ir kitų bandymų. Bet tiek
JAV, tiek Kanados rajonuose viskas iki
šiol tebėra pradinėje stadijoje ir laukia to
limesnės eigos.
Mūsų broliai ir sesės Australijoje tuo
tarpu nuėjo žymiai toliau. Nesileisdami į
ilgas diskusijas, tuojau po atvykimo į už
jūrį jie griebėsi praktiško suvažiavimo su
gestijų įgyvendinimo, įkurdami pirmąjį se
nųjų skautų židinį. Jau kuris laikas mus
pasiekdavo žinutės apie to židinio energin
gą veiklą skautų ir visuomenės tarpe. Bet
gi dabartiniu savo leidiniu Melbourne Se
nųjų Skautų “Liepsnojančios Lelijos“ Ži
dinys paliko šiauresnįjį savo veikimo ratą,
įžengdamas jau visos Sąjungos darbo baran. Skiriamas viso pasaulio lietuviams
skautams vyčiams ir vadovams, “VYČIO
TAKAS“ tampa naujos skautiškosios ša
kos oficialiu prisistatymu mūsų įvairiašlipsei šeimai. O tuo pačiu pirmasis senųjų
skautų židinys įsmeigia naują gairę Pasau
lio Lietuvių Skautų Sąjungos kelyje.
Tas simboliškas faktas įgyja dar giles
nės reikšmės, jei pagalvojame, kad minėta
knygutė pasiekia mus jubiliejiniais metais.
Bet ir tai dar nėra paskutinis dalykas! Vi
sa simbolika pasiekia savo gražiausiąjį
punktą tuo, kad leidinėlis specialiai taiko
mas busimųjų skautų vyčių paruošimui, ki
taip sakant, skautiškajam jaunimui.
Pavartęs knygutės puslapius tiesiog nu
stembi matydamas, kokia jauna dvasia dvel
kia beveik iš kiekvieno žodžio. Tai ne se
nių, ne, - vieno vilkiuko žodžiais tariant,
- “muziejaus egzempliorių” kalba. Čia de
ga ta pati ugnis, kuri kilo į. dangų įžodžio
metu, kuri yra amžinai jauna ir negali pa
senti. Iš to darosi aišku, kokios milžiniš
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kos reikšmės gali turėti senieji skautai ir
kokie dideli darbai galėtų būti atlikti, jei
šis sąjūdis atsistotų ne vien tik Australi
jos rajono, bet VISOS SĄJUNGOS mastu.
Tikėkimės, kad Melbourne “Liepsnojanti
Lelija“ šio savo leidinio pasirodymu ne
pasitenkins. Norėtume išgirsti daugiau ir
plačiau apie jos veiklą šito laikraščio pus
lapiuose! Norėtume smulkiau susipažinti su
jos organizacine schema ir pagrindiniais
darbo principais! Juk visa tai jau egzis
tuoja realybėje, o su tuo net ir pati tobu
liausia mūsų teorija negalės lygintis. Gi
susipažinę ir išstudijavę Melboumiškių
veiklos metodus, galėsim ir mes žengti
prie konkretaus panašių židinių organizavi
mo pas mus, iš kurių vėliau išsivystys ir
visas žaizdras. Tai neturėtų būti perdaug
sunki problema, nes reikalas pribrendęs ir
jėgų taip pat yra; reikia tik jas suburti
Šis Melbourne Senųjų Skautų “Liepsno
jančios Lelijos“ Židinio žingsnis liks is
torinis lietuviškosios skautybės kelyje. Jo
dėka mes pilniau galėsime įgyvendinti skau
tų vyčių tradicinės žodžius: “ŽENK VIS
PIRMYN, AUKŠTYN, AUKŠTYN!“ Tuo bū
du mūsų sunkus, bet gražus takas kils vis
arčiau Tėvynės mėlyno dangaus, vis A D
MELIOREM!
PADĖKA

Dr. Vydūno Vardo Šalpos Fondas šir
dingai dėkoja Akademinio Skautų Sąjū
džio Pirmininkui Sktn. Prof. Ign. Kon
čiui, paaukojusiam ŠF reikalams $36,00.
Mielasis
Pirmininkas siunčia pinigus
kaip tam tikrą savo uždarbio dalį praė
jusiais metais ir paremdamas savo žo
džius “Mūsų Vyčio“ Nr. 2 gyvu darbu.
Sektinas pavyzdys jaunesniesiems, o
Gerb. Profesoriui skautiškas ačiū!
Akademinio Skautų Sąjūdžio Čikagos
skyrius paaukojo $600,00 studentų šal
pos reikalams. Dr. Vydūno Vardo Šal
pos Fondo valdyba širdingai dėkoja bro
liams čikagiečiams, o kitus kviečia pa
sekti jų pavyzdžiu, nors ir kuklesne
auka.
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AKADEMINE SKAUTIJA ČIKAGOJE
Vytautas Mikalavičius
Su apleidimu Europos žemyno prasidėjo
antroji tremties kelio dalis. Tada ir di
džiausiam optimistui kelias Tėvynėn pasi
darė nepakeičiamai ilgas ir tolimas.
To
kiom mintim vedini 1949 metų rudenį susi
rinko būrelis akademikų skautų pasaulio
lietuvių sostinėje. Tai buvo tiktai 4 skau
tės ir 6 skautai. Savaimingos organizaci
jos reikalas buvo neatidėliotinas. Nežino
jome ir nepramatėme, kad per nepilnus ketveris metus mūsų vienetai išaugs ir išsi
šakos. Todėl dabar tenka pakalbėti apie
tas šakas atskirai.
Korp! VYTIS. Pirmoji lietuviškai visuo
menei prisistatė Korp! VYTIS, kurią 1949.
VHL 24 įsteigė 1 filisteris ir 5 senjorai.
Tuo laiku pasipylė naujos jėgos iš Euro
pos ir mūsų skaičius vis didėjo. Pirmojo
je sueigoje ( 1949.IX. 18) dalyvauja jau
dešimt narių. Susirūpinta naujuoju prieaug
liu ir jau Kūčių dieną priimamas pirmasis
junjoras (L. Grinius). Korp! skyrius auga
ir stiprėja, pasiekia 56 narių skaičių, ne
sumažėja ir išleidę 12 narių kariuomenėn.
Šiuo metu turi 55 narius, iš kurių 5 yra
filisteriai. Pažymėtina, kad skyrius didelę
duoklę atidavė Urbanos skyriui, kuriame
didele dalimi studijuoja čikagiškiai. Dide
lis studijuojančių procentas ir pačioje Či
kagoje.
Kultūrinėje srityje veikli, gyvai plėtojo
si ruošiant paskaitas įvairiais klausimais,
tačiau gal kiek paliktas skautiškasis mo
mentas, nors visa eilė korporantų yra va
dovais skautų centruose ir vienetuose. Be
sunkų darbą atliekančio “Mūsų Vyčio” re
dakcijos kolektyvo, dar buvo sudaryta pa
rengimų, stovyklavimo komisijos, Kraujo
Fondo, bei Dr. Vydūno Vardo Šalpos Fon
do valdybos, apie kuriuos kalbėsime vė
liau. Korp! skyrius dalyvauja radijo prog
ramoje, kuriai pravesti numatyta sudaryti
atskira tarnyba. Šalpos, spaudos reikalams
yra išleistos stambios sumos.
ASDS "Gražinos” Dr-vė. Nedaug atsili
ko ir studentės skautės, 1949. IX. 18 įsteig-

Senį. VYTAUTAS MIKALAVIČIUS,
ASS Čikagos skyriaus pirmasis pirmininkas

damos “Gražinos” Dr-vę. Iš keturių narių
iki šios dienos išaugo į gyvą 38 narių vie
netą (7 filisterės, 19 t. narių ir 12 kandi
dačių). Dr-vė susiskirsčiusi į skiltis, ku
rios sueigas šaukia atskirai. Nelengvomis
sąlygomis (dalis dr-vės narių studijuoja
ir dirba, pareigos šeimose), akademike s
skautės suruošė visą eilę paskaitų, moti
nos dienos minėjimų, ruošiasi radijo valan
dėlėms ir eina atsakingas pareigas skautų
vienetuose. Pažymėtina Motinos Dienos mi
nėjimai, paskaita apie E. Platerytę. Veikla
tvarkoma pagal metų pradžioje sudarytą
veiklos planą, kuris derinamas su vietinio
Korp! skyriaus planu.
A. S. S. Čikagos skyrius. Darnesniam vei
kimui ir akad. skautų reprezentacijai, suda
roma A. S. S. valdyba iš A. S. D. S. ir Korp!
VYTIS valdybos narių, vienų metų laikotar
piui. Toks nutarimas padarytas abiejų vie
netų vadovybių 1950. XL 21, kuris tačiau
nesumažina abiejų organizacijų savarankiš
kumo. Paprastai sudaroma iš trijų narių,
kuriam pirmininkauja A. S. D. S. ar Korp!
skyriaus pirmininkas pagal susitarimą. Toks
73
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susitarimas atnešė nepaprastai daug nau
dos bendrai veiklai. Jeigu buvo galima
efektingiau paremti studijuojančius, spau
dą ar įsigyti inventoriaus, tai tik dėlto,
kad buvo dirbama išvien. Per nepilnus ketveris metus studijuojantiems šelpti yra pa
skirta $975,67, visuomeniniams reikalams
$545,50, paskoloms išmokėta $ 165,00, Eu
ropoje šelpti $101,53, inventoriui įsigyti
$ 185,00, viso išlaidų turėta $2178,32. Į
šias sumas neįeina A. S. D. S. ir Korp!
skyrių sumos, kurios dar atskirai gan stam
biom sumom sušelpė spaudą, Europoj liku
sius, atskirai aukojusios visuomeniniams
reikalams.
Bendriems reikalams aptarti šaukiamos
bendros sueigos, ruošiamos bendros pas
kaitos, minėjimai, iškylos, pobūviai, šven
tės, ekskursijos.
''Mūsų Vytis”. Naujai besiorganizuojan
čius akademikus užgriuvo sunki, bet gar
binga našta: 1950 metų pavasarį savo laik
raščio leidimas Europoje pasidarė neįma
nomas ir kitiems skyriams atsisakius spaus
dinimo darbą tęsti, jis atiteko Čikagos aka
demikams. Gegužės mėnesį išleidžiamas
pirmasis numeris ir taip iki šio laiko iš
leista 20 numerių, kurių pagaminimas ir vi
sas darbas iki MV pasiekia skaitytojus,
pareikalauja redakcinio kolektyvo tikrai di
delio pasišventimo ir atkaklumo. Leidimas
pareikalavo stambių piniginių išlaidų, įsi
gyjant priemones ir kt.
Kraujo Fondas. 1952 m. vasario mėnesį
įkurta dar viena artimo tarnybos sekcija,
kuri sau uždaviniu pasistatė pagelbėti tau
tiečiams nelaimės atveju kraujo auka. Ši
graži idėja rado pritarimo ir neskautiškoje
visuomenėje: keli tautiečiai savanoriškai
užsirašė ir pareikalavus atidavė savo duok
lę nelaimėn papuolusiems. Tokių atvejų
buvo keli, kur skautai ir jų bičiuliai bro
liškai pasitarnavo.
Dr. Vydūno Vardo Šalpos Fondas. Didelė
spraga akademikų skautų veikloje buvo ne
turėjimas savos organizacijos, kuri parem
tų tuos pačius studijuojančius akademikus,
skirtų jiems stipendijas, paskolas ir pa
remtų kitokiu būdu jų studijas bei leidžiant
74
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jų mokslines studijas. Senai skautų orga
nizacijai tai buvo būtina ir tai supratę čikagiečiai nutarė 1952 m. balandžio mėnesį
padaryti pradžią, tam reikalui paskirdami
$300,00. A. S. S. valdyba paruošė įstatus
ir gavo sutikimą pavadinti Dr. Vydūno var
du. Didesnei veiklai išplėsti reikėjo laiko,
bet tai pasisekė ir galime džiaugtis, kad
trys broliai Vokietijoje ir vienas JAV ga
vo stipendijas, dar vienas buvo vienkarti
niai stipriau sušelptas. Stipendijos - pa
skolos duodamos
grąžintinai, tuo norima
sudaryti fondą iš kurio ir ateityje būtų šal
tinis mokslo ištroškusiam jaunimui. Iki
šiol SF yra išmokėjęs $705,00
Tiek trumpai iš Čikagos akademikų skau
čių-skautų veiklos, leidžiant šį “Mūsų Vy
čio” numerį, kuris kaip tik skiriamas jiems
arčiau pažinti. Tenelaiko mielieji skaityto
jai kokiu pasigyrimu, bet vien tiktai įvy
kusių faktų pavaizdavimu, kurie vieniems
bus mažas prisiminimas dirbant Dievo, Tė
vynės ir Artimo parnyboje, kitiems gal pa
skatinimas pajudinti darbo sritis, kurios
gal kiek yra pamirštos ar nepradėtos.

15

Sktn. M. Budrienė, Al. D.

Skautai, būdami gamtos draugai, turi pa
žinti augmeniją ir atskirti nuodinguosius
augalus. Tik nedidelis kiekis augalų yra
nuodingi žmogui, vieni jų nuodingi tik pa
lietus juos, kiti - suvalgius. Kai kurie au
galai yra visi nuodingi, kai kurių tik la
pai, šaknys ar žiedai. Dalis jų nuodinga
visą laiką, kiti tik tam tikrais sezonais
arba tam tikroje augimo stadijoje. Kai ku
rie nustoja nuodingumo išvirus. Yra auga
lų nuodingų gyvuliams, o ne žmogui, netgi
nuodingesnių vaikams. Nuodai retkarčiais
perduodami per augalus, maisto pavidalu
gyvuliams, o žmonės apsinuodija vartoda
mi tų gyvulių mėsą. Kaip matome, čia yra
įvairenybė, o kartu ir tiek daug galimybių
apsinuodyti.
Pirmiausia kalbėsime apie tuos augalus,
kurie sukelia odos suerzinimą, t. y. nuo
dingi tuos augalus paliečiant. Apie šiuos
augalus turėtų žinoti ir visi stovyklauto
jai, nes pasekmės, nukentėjus nuo jų, yra
nemalonios.
Dar keli žodžiai bendrai apie odos už
degimus. Akutinis (staigus) arba chroniš
kas odos uždegimas, sukeltas augalinės,
gyvulinės ar mineralinės kilmės jaudiklio,
medicinoj vadinasi dermatitu. Ši liga Eu
ropoje paprastai žinoma egzemos vardu.
Dermatitai skirstomi į kelias grupes: 1) at
sirandą dėl padidinto odos jautrumo kai
kuriems augalams, pv., poison ivy, prim
rose etc. Šis dermatitas vadinamas - “Der
matitis Venenata”. 2) profesinis dermati
tas, kurį sukelia dažai, muilai, terpenti
nas, klijai, cementas, miltai, fosforas, kos
metika (su šiomis medžiagomis žmonės
susitinka prie savo darbo, profesijos). 3)
dermatitas, kurį sukelia dulkelės apsivaisinimo metu — bendru pavadinimu žinomas
kaip alergija. 4) medikamentinis dermati

tas, atsirandąs nuo vaistų - aspirino, bro
mo, penicillino etc.
Dermatitai pasireiškia odos paraudonavimu, sutinimu, pūslelėmis, odos šlapiavimu
ir niežtėjimu. Niežtėjimas veda prie kasymo ir sekundarinės infekcijos. Skautams
svarbu žinoti tą odos uždegimą, kuris at
siranda nuo kontakto su augalais arba jų
dulkelėmis. Šis odos uždegimas paremtas
odos jautrumu. Praktiškai kiekvienas gali
būti sensitizuotas, jeigu kontaktas yra pa
kankamai ilgas, tačiau ne kiekvienas yra
vienodai jautrus. Vienam užtenka tik iš
tolo būti kontakte, net nereikia paliesti,
kitam reikia ilgo laiko, kol pasirodo reiš
kiniai. Čia neabejotinai turi reikšmės in
dividualinis jautrumas vienai ar kitai me
džiagai. Reiškiniai gali pasirodyti tucjau,
po kelių valandų arba po kelių dienų. Pa
kartotinai atakai užtenka labai mažo kie
kio jaudiklio.
Gydymasis. Pirmiausia saugotis visų tų
augalų, kurie gali sukelti dermatitus. Tam
tikslui reikia juos pažinti ir atskirti nuo
kitų. Laikinam palengvinimui galima varto
ti Calamine Lotion arba Zinc oxide (in
vanishing cream). Dar pačiam save gydant
galima patarti vėsias krakmolo vonias. Tuo
gydymas ir turėtų baigtis. Tolimesnį gydy
mą turi pravesti gydytojas, kuris gali var
toti dezentizaciją (galima tą daryti profi
laktiškai) antihistamininius vaistus, cal
cium injekcijas ir t. t.
Dabar trumpai apie tuos nuodingus au
galus atskirai. (Lietuviškos nomenklatū
ros negalėsiu duoti, todėl naudosiu angliš
ką).
Pirmiausia — Poison hy — Rhus toxico
dendron. Tai yra krūmas arba vijoklis.
Stiebas yra sausas, švelnus arba “plau
kuotas”. Lapai pailgi, ir visad trys susi75
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jungę prie kamieno. Žydi žalsvai, mažutė
mis kekėmis, prisiglaudusiomis arti prie
lapų. Peržydėję duoda mažus, apvalius,
balsvus, švelnius, truputį vaksuotus vai
sius. Auga miškuose. Labai nuodingas,
nes užtenka tik paliesti, o kartais net
sultys, sakai iš to augalo, patekę ant
drabužių, gali sukelti odos uždegimą.

Poison Ivy
Tai
vijoklis, augąs iki 3 metrų aukščio; lapai
- ploni, pailgi; žiedai - mėlyni su gelto
nu centru; vaisiai - ovalinės raudonos uo
gos. Šis krūmokšnis auga miškuose ir lau
kuose. Augalas, ypač jo lapai, pumpurai
ir uogos yra nuodingi.
Com Cockle — Agrostemma githago (pa
naši į rugiagėlę). Augalas būna 30-90 cm.
aukščio, lapai - plonučiai, siauri; žiedai
- violetiniai raudoni, pavieniai ant ilgo
kotelio; vaisiai - galvutė pilna juodų sėk
lų; augalas auga javų laukuose, ypač žiem
kenčių kviečių tarpe. Nuodingos sėklos,
gali būti perduotos į miltus.
Bittersweet — Solarium

dulcamara.

FgoI’s parsley - Lesser hemlock ir Poi
son Hemlock — Poison Parsley. Šie auga

lai yra krūmokšnių pavidalo, auga iki met
ro arba ir 2 metrų aukščio, stiebai tiesūs,
tušti, su grioveliais; lapai - smulkūs; žie
dai - balti, smulkūs, kekėmis (žydi vėlai
rudenį); vaisiai - galvutė su sėklomis;
auga tuščiuose laukuose, pakelėse. Nuo
dingi yra lapai ir šaknys, dėl panašumo į
krapus ir petruškas, dažnai vartojami prie
valgio. Dar prie šios grupės priklauso
Water Hemlock - augąs prie prūdų, van
dens ir drėgnose vietose.
Prie šių augalų reiktų priskaityti ir Aiarijuana — Cannabis sativa — Hashish. Tai
yra narkotikas, vartojamas cigaretėse; krū
mokšnis išaugąs iki 1-3 metrų aukščio;
stiebas - storas, šiurkštus; lapai - karbuoti, sujungti 5, lyg pirštai, prie stiebo;
žiedai - žali, maži, kekėmis; vaisiai riešutas su viena sėkla. Auga, kaip lau
kinė žolė tuščiose vietose, laukuose.
Keli žodžiai apie grybus. Amanita muscaria ir amanita phalloides. Tai minkšti
grybai, -ant stiebo turį lyg žiedą, nulinkusį žemyn, kotas apačioj platesnis, grybo
kepurė - šlapia, pavandeniavusi, balta ar
ba šiaudų spalvos. Auga drėgnose vieto
se, kur yra daug pūvančių medžiagų. Šie
grybai nuodingi ir nepatartina jų valgyti
net išvirtų.
Skautui-ei reiktų atsiminti pirmiausia
trilapį Poison ivy, kuris duoda nemalonų
odos išbėrimą. Jokių uogų miške nerinkti,
nebent draugininke nurodys tikrąsias val
gomas uogas - kaip laukines avietes,
gervuoges, mėlynes, jokiu būdu nevalgyti
ir net neliesti grybų. Užsinuodijus grybais
ar uogomis, kreiptis pas gydytoją. Apie
odos uždegimo gydymą jau buvo pradžioje
kalbėta.

Skautų idėjos tiek yra kilnios, tiek bendrai žmoniškos, kad jos ne tik skautus, bet visus
žmones turi lydėti per visą jų gyvenimą. Tada ir tas gyvenimas būtų, nešuly ginti, geres
nis ir idealesnis.

Jei skautas savo tipą bus išugdęs aukštiems idealams šviečiant ir šildant, kurie išrašyti
ant jų vėliavų, tai aiškinti nebereikia, kad jis tikrai bus naudingas ir visuomenei, ir visai
žmonijai, o pats turės tokį pasitenkinimą, kad vargu šis pasaulis galėtų jam didesnį duoti.
J. Lindė-Dobilas
Korp! VYTIS Garbės Narys
76
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■OD UM CUUUBC MO
Sulietuvino A. Kamavičienė

Jau nuo senų laikų žmogus dairėsi po
erdvę ir galvojo apie gyvenimą kitose pla
netose. Jas betyrinėdami mokslininkai ret
karčiais nukreipdavo teleskopą ir į Marsą.
Čia buvo matomi šviesūs, geltoni lopai,
kurie, buvo manoma, yra sausi, išdžiūvę
žemės plotai; žalsvai melsvi lopai-vandenynai ir baltos ašigalių “kepurės”, kurios
ryškėdavo ir nublankdavo keičiantis metų
laikams Marso planetoje.
1877 metais, kai Marsas buvo priartėjęs
prie žemės tik 35 milijonus mylių, italų
mokslininkas Schiaparelli pastebėjo neaiš
kias, tamsias linijas, jungiančias Marso
sausus ( šviesius) žemės plotus su vande
nynais (tamsiais). Šias linijas jis pavadi
no kanalais. Įdomu, kad tuo laiku, kai pra
dėdavo tirpti ašigalių “kepurės”, šios li
nijos per keletą dienų padvigubėdavo: ša
lia vienos atsirasdavo antra. Schiaparelli
patyrė, kad antrosios linijos yra išvestos
absoliučiu geometriniu tikslumu pagal pir
mąsias, ir jo manymu, tai yra atlikta aukš
to išsilavinimo būtybių.
Amerikos mokslininkas Lowell 1894 m.,
kada Marsas vėl buvo priartėjęs prie že
mės (tai įvyksta kas 17 metų), padarė
tūkstančius stebėjimų ir priėjo tos pačios
išvados, kaip ir Schiaparelli. 1909 metais
jo padarytas Marso paviršiaus brėžinys pa
rodė šią planetą išraižytą beveik 700 vien
tisų ir dvigubų kanalų. Jis pareiškė, kad
Marsas yra apgyvendintas žmonėmis, ir kad
jis tai galįs įrodyti. Šiuo klausimu Lowell
parašė keletą knygų. Jo argumentai buvo
paprasti, tačiau stebinantys. Lowell tvirti
no, kad Marsas, kadaise buvusi aukštos
kultūros ir civilizacijos buveinė, dabar yra
mirštanti planeta, ji yra džiūstantį-nūstojanti savo gyvybę palaikančio drėgnumo.
Šviesūs plotai, matomi Marso paviršiuje,
yra dykumos. Tik prie ašigalių bėra likę

vandens. Norėdami prailginti planetos, kar
tu ir savo gyvenimą, Marso gyventojai yra
padarę milžinišką tinklą kanalų, kuriais
keliauja vanduo į gyvenamas vietas. Lo
well galvoja, kad kanalai yra per maži,
kad būtų žemės astronomų pastebimi. Tos
linijos esančios augmenijos juostos, au
gančios pagal tuos4 kanalus. Ši Lowell te
orija yra astronomų ginčų objektu dar ir
mūsų laikais.
Tikrumoje, ką šių dienų modernusis as
tronomijos mokslas žino apie Marsą? Nau
dojant modernius prietaisus, yra susekti
trys debesų sluogsniai, dengią šią plane
tą. Pirmasis, maždaug 19 mylių nuo pavir
šiaus, yra manoma, susideda iš ledo kris
talų. Trečiasis, apie 4 mylias nuo pavir
šiaus, geltonas, susidedąs iš dulkių arba
smėlio. Tarpe šių dviejų sluogsnių yra ma
noma esant vandens lašų arba smulkių le
do kristalų. Analizuojant spektografu nuo
Marso reflektuojančią šviesą, randama, kad
Marso atmosferoje tėra labai mažai deguo
nies. Šią atmosferą s udaro anglies dvide
ginis, nitrogenas ir mažas kiekis vandens
garų. Norint nustatyti ar yra gyvybė Mar
so planetoje, reikia žinoti temperatūrą ir
jos svyravimus. Naudojant specialius ins
trumentus (Thermocouple), atrasta, kad
Marso klimatas yra žiaurus, tačiau kaikurioms būtybėms pakeliamas. Temperatūra
yra maždaug 60 laipsnių F žemesnė negu
žemėje. Skysta Marso atmosfera duoda di
delį temperatūros svyravimą tarp dienos ir
nakties. Vasarą pusiaujuje temperatūra die
nos metu gali būti iki 90 laipsnių F, ta
čiau vakare krinta iki 40 laipsnių F že
miau nuliaus. Žmonės galėtų pakelti tokį
klimatą tiktai turėdami stiprią apsaugą
prieš šaltį.
Daug yra spėliojimų, tačiau dauguma
mokslininkų tiki, kad kokia nors gyvybė
77
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Verner von H eidens tarn
Iš švedų kalbos vertė Juozas Lingis

Rygos tvirtovės skliautėtame požemyje
sėdėjo aštuoniasdešimtmetė svirno prižiū
rėtoja Gunnel ir verpė. Jos ilgos rankos
buvo gyslotos, krūtinė liesa, paplokščia,
kaip senio. Keli reti balti plaukų kuokštai
drybsojo ant akių, ji ryšėjo užpakaly su
megztu mazgu skarele.
Ratelis tarškėjo, trimitininkas berniukas
gulėjo ant akmeninių grindų prieš ugniaku
rą.
- Senute, - tarė jis, - gal padainuotum
ką beverpdama? Aš iš tavęs niekad negir
dėjau nieko kito, kaip tik barantis ir pyks
tant.
Valandėlei ji nukreipė į jį savo pavar
gusias ir piktai šaltas akis.
- Padainuot? Gal apie tavo motiną, ku
rią įsodinę į ratus nuvežė maskoliams?
Gal apie tavo tėvą, kurį pakorė ant džio
vyklos kamino? Aš noriu prakeikti tą nak
tį, kada gimiau, prakeikti pačią save ir
kiekvieną žmogų, kurį aš tik sutikau. Pa
sakyk man nors vieną, kuris nebūtų biauresnis, negu kad apie jį kalbama.
- Jeigu tu padainuotum dainelę, tu pralinksmėtum, senute, o šį vakarą aš taip
neriu matyti tave linksmą.

- Tas, kurį tu matai žaidžiant ir juo
kiantis, yra ne kas kitas, kaip tik didelis
vaidintojas, vargas ir gėda yra viskas, ir
tik už mūsų nuodėmes ir už mūsų žemumą
štai atėjo saksoniečiai apgulti miesto. Ar
tu girdi šaudymą! Tešaudo! Kodėl tu šį
vakarą neini sargybos prie pylimo, kaip vi
sada, kam guli čia ir tinginiauji?
- Senute, ar prieš išeinant tu negalėtum
pasakyti man nors vieno ramaus žodelio?
- Prilupti tave galėčiau, jei nebūčiau
taip pasenus ir jei mano amžius nebūtų
manęs taip sukuprinęs, jog net akių nega
liu pakelti į dangų. Ar nori, kad tau iš
birčiau? Ar jie manęs nevadina burtininke?
Ar nori, kad aš tau pasakyčiau, jog toji
įstriža raukšlė virš tavo akių reiškia sku
bią mirtį? Aš įžvelgiu ir ateinančius me
tus, bet iki tol, kol aš įžvelgiu, matau
vien tik įtūžimus ir žemus norus. Tu blo
gesnis už mane, o aš blogesnė už savo
motiną, ir visa, kas gimsta, yra blogesnis
už tai, kas miršta.
Ji atsikėlė nuo akmeninių grindų ir pa
maišė nuodėgulius.
- Aš noriu tau, senute, pasakyti, kodėl
aš prašiau tavęs ištarti bent vieną nuošir-

Marso planetoje yra. Apie aukštesnio laips
nio gyvių buvimą yra abejojama, kadangi
tik keletas rūšių kirmėlių visame gyvių pa
saulyje gali gyventi be deguonies. Tačiau
kai kurie mokslininkai tiki, kad Marso at
mosfera kadaise buvo panaši į žemės, bet
po milijonų metų deguonis, buvęs atmosfe
roje, susijungė su geležimi, esančia Mar
so paviršiuje. Šis junginys - geležies rū
dys - ir duodąs Marsui jam charakteringą
raudoną spalvą. Kultūringa rasė galėjo iš
rasti deguonies pasigaminimo paslaptį iš
gana didelio anglies dvideginio kiekio ar

ba gauti jį iš geležies rūdžių cheminiu bū
du.
Yra vilties, kad 1956 m., kada Marsas
vėl priartės prie žemės, naudojant pačius
moderniausius prietaisus, kurių tarpe yra
ir 200 colių teleskopas Palomar kalne (Ka
lifornijoje), galima bus padaryti Marso nuo
traukų iš kurių tikimasi atsakymų į visus
spėliojimus. Ką Palomar mums parodys,
sunku pasakyti, tačiau mokslininkai mano,
kad, laikui bėgant, erdvės keliautojai iš
žemės atras griuvėsius kadaise buvusios
aukštos Marso civilizacijos.
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“Koks džiaugsmas ir kokia
didelė laimė skautui artin
tis prie Viešpaties alto
riaus“ - Iš fU. Kun. P.
Dauknio laiško. Nuotrauko
je — Kun. Dauknys primici
jų metu.

dų žodelį.
Senasis generalgubernatorius
šiandien įsakė, kad iki ateinančios nak
ties visos moterys, tiek senos, tiek jau
nos, tiek sveikos, tiek ligotos, išsinešdin
tų ir daugiau nevalgytų vyrų duonos. Tos,
kurios neklausys, bus mirtimi baudžiamos.
Kaip tu, būdama aštuoniasdešimt metų ir
toliau neišėjusi, kaip per kiemą iki svirno,
tokiame šaltyje galėsi klaidžioti po miškus
ir laukus?
Ji nusijuokė ir vis smarkiau ir smarkiau
mynė ratelį.
- Ha — ha! Aš to ir laukiau, nes taip
ištikimai tvarkiau aukštojo pono svirną, ir
saugojau viską, kas jam priklausė. O tu,
Jan! Ar tu nei kiek nenusimeni, kad tau
niekas nebeiškeps nieko pečiuje ir nebepaklos ant suolo? Kokį gi kitą jausmą ga
li vaikai turėti? Garbė Dievui, Dievui,
kurs pagaliau užtraukia ant mūsų savo
rūstybės rykštę.
Ji sunėrė rankas ant savo rudų garbano
tų plaukų.
- Senute, senute!
- Nutilk, sakau! Palik mane ramybėje ir
leisk verpt, kol aš pati atsidarysiu duris
ir išeisiu su šiuo žemiškuoju gyvenimu at
siskaityti.
Jis pažengė porą žingsnių į priekį rate

lio link, bet paskui apsisuko ir išėjo.
Ratelis traškėjo ir traškėjo tol, kol ug
nis užgęso. Sekantį rytą trimitininkas Jan
sugrįžęs atgal rado skliautėtą požemį tuš
čią.
Apgulimas buvo lėtas ir sunkus. Atlai
kius pamaldas, iš miesto į snieguotas va
sario dienas, iškeliavo visos moterys, nu
silpusios ir ligotos buvo paguldytos ant
neštuvų arba į ratus. Visa Ryga pasidarė
lyg vyrų vienuolynas, neturįs nieko duoti
tiems išmaldos prašančių moterų būriams,
kuris karts nuo karto prišliauždavo prie
pylimo. Vyrai vos teturėjo duonos savo al
kiui nuraminti, o tvartuose išalkę arkliai
suplėšydavo vienas
kitą, sugriauždavo
ėdžias, arba išgrauždavo didžiausias sky
les medinėse sienose. Dūmai dengė nude
gintus priemiesčius, o naktimis kareiviai
būdavo dažnai pažadinami perspėjimo ženk
lų ir ištraukdavo iš lubų ten susmeigtus
kardus.
Trimitininkas Jan grįžęs vakarais į po
žemį, kur jis ir senutė buvo įsirengę gy
venti, beveik visada rasdavo paklotą ant
suolo ir šalia jo ant kėdės padėtą indą su
apipelėjusiu valgiu. Jis gėdijosi ką nors
apie tai kitiems pasakyti, nors siaubas jį
dažnai paimdavo. Jis tikėjo, kad senutė
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žuvo pusnynuose, ir kad ji, pilna gailes
čio už savo buvusius kietumus, vaikščioja
nerasdama ramybės. iš baimės jį kartais
šiurpas nukrėsdavo ir ne vieną naktį jis
geriau miegodavo sniege prie pylimo. Susistiprinęs malda jis nurimdavo ir pagaliau
pasijusdavo labiau nustebęs negu nusigan
dęs, kai kartais atrasdavo suolą visai ne
liestą ir kėdę tuščią. Tada jis galėdavo
atsisėsti prie ratelio, iš lengvo jį minti ir
klausytis to taip pažįstamo traškėjimo, ku
rį jis dieną iš dienos girdėjo nuo pat sa
vo gimimo.
Bet vieną rytą atsitiko, kad generalgu
bernatorius, pagarsėjęs septyniasdešimtpenkiametis Erik Dahlberg, išgirdo smarkų
šaudymą. Įniršęs ir neiškęsdamas atsikėlė
jis nuo savo brėžinių ir įvairių pastatų
vaškinių modelių. Kaip jo jaunystės švie
sių kelionių po grožio vertybių kraštus
prisiminimui, ant sienų kabojo puikūs Ro
mos griuvėsių vario raižiniai, bet jo pirma
taip šviesus veidas buvo jau rūpesčių iš
vagotas, o aplink jo siauras, beveik bal
tas lūpas buvo suakmenėjęs kietumo ruo
želis. Jis pasitaisė savo didelį ant pečių
nudribusiomis garbanomis peruką ir dreban
čios rankos nagu perbraukė per savo ūsus,
o eidamas laiptais aukštyn stipriai pasirė
mė lazda į akmenis ir atsiduso.
- Ak mes švedai, mes Vazų kraujo gi
minaičiai, kurie savo senatvėje tegali tik
kaltinti ir prakeikti ir, pagaliau, tamsos bi
jodami, sėdėti savo kambariuose... mes
savo sieloje nešiojame juodą sėklą iš ku
rios laikui bėgant išaugs šakotas medis,
pilnas kaip tulžis karčių vaisių.
Juo toliau jis ėjo, juo darėsi piktesnis
ir kietesnis, o, pagaliau, atėjęs prie pyli
mo, neužkalbino nei vieno.
Keli batalijonai buvo išsirikiavę su vė
liavomis ir muzika. Šaudymas buvo jau pa
liovęs. Pro vartus grįžo palaidi būriai ka
rių, išvargusių ir kruvinų, ką tik atmušu
sių priešo antpuolį. Paskučiausia visų ėjo
liesas bejėgis senis, jo krūtinė buvo kar
iu perkirsta ir sruvo krauju, ant rankų prieš
save rūpestingai jis vilko nušautą berniu
ką.
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Mielą mūsą bendradarbį
broli Psktn.
ALBERTĄ AUGUSTINAITĮ ir SESĘ
nuoširdžiai sveikiname susilaukus
sūnaus ir drauge su jais džiaugiamės
būsimuoju skautu vyčiu

LSB JAV RAJONO SKAUTĘ VYČIU
SKYRIUS

Erik Dahlberg prisidėjo ranką prie akių,
kad geriau įsižiūrėtų. Ar žuvęs nėra tik
trimitininkas Jan, berniukas iš tvirtovės?
Jis pažino jį iš jo garbiniuotų rudų plau
kų.
Vartuose ant akmeninio stulpo sukniubo
jėgų netekęs nešėjas ir paliko ten sėdėti
su savo žaizda ir mirusiu berniuku ant ke
lių. Keletas kareivių pasilenkė apžiūrėti
žaizdos ir nuo krūtinės nuplėšė kruvinus
marškinius.
- Kas čia! - suriko jie ir atsitraukė
atgal, juk tai moteris!
Nustebę jie dar arčiau prisilenkė pažiū
rėti jos veido. Galva nusviro mūro pusėn,
šikšninė kepurė nusmuko, ir balti plaukų
kuokštai nudribo ant akių.
- Tai Gunnel, svirno prižiūrėtoja, burti
ninkė!
Ji sunkiai atsikvėpė ir atvėrė gęstan
čias akis.
- Aš nenorėjau palikti vaikiščio vieno
šiame pykčio pasaulyje. Kadangi aš apsi
vilkau vyro drabužiais ir dieną ir naktį
ėjau tarnybą kartu su kitais pylime, aš ma
nau, kad aš ne be teisės valgiau vyrų duo
ną.
Kareiviai ir karininkai abejingai pažvel
gė į Erik Dahlbergą, kurio įsakymus ji per
žengė. Jis tebestovėjo tylus ir liūdnai kie
tas, lazda drebėjo jo rankoje ir atsimuš
davo į akmeninį grindinį.
Iš lengvo jis pasisuko į batalijoną, ir
jo plonos lūpos sujudėjo.
- Vėliavom gerbk! - tarė jis.
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Vytauto D. U-to Stud. Skaučių Dr-vės Šatrijos Raganos vardo skiltis
1932. VI. ]. Viduryje sėdi fil. D. Kesiūnaitė.

(Iš fil. Z. Jurkynienės albumo)

AKADEMIKIU SKAUČIŲ "ŠATRIJOS RAGANOS” D-VĖ CLEVELANDE
Sesė V irginij a
Mes budime ir kratam. Dirbam, mokomės,
DAUGEL TIKRŲ DRAUGŲ...”, priėmimo
apeigos į kandidates yra baigiamos.
skautaujam, sutinkam ateinančias ir paly
Turtėjam ir filisterėmis. Toje pačioj drau
dim praeitin nukeliaujančias dienas, šven
govės sueigoj buvo perskaitytas t. n. Masites, sukaktis, minėjimus.
lionienės pakėlimo į filisteres protokolas.
Mūsų draugovė auga. Auga skaičiumi,
Mes, “Šatrijos Raganos“ D-vės skautės,
stiprėja dvasia. Štai vienoje, neseniai įvy
kusioje draugovės sueigoje net keturios,
nuoširdžiai džiaugiamės savo nauja filistere.
norinčios akademiškai skautauti mergaitės
buvo priimtos kandidatėmis. Ne pirmą kar
Paskutinėj sueigoj paminėjome a. a. Dr.
tą, augant draugovei, sueigas pradedam
V. Vydūną. Draugovės sueigą pravedė t. n.
prieblandoje prie imituojamų lauželių, ties
Stefa Juodvalkytė perskaitydama šia proga
kuriais susėda į akademikes kandidates pri
psktn. A. Augustinavičienės paruoštą temą.
imamos skautės. Viena tikrųjų narių per
Paskaitėme kiek ištraukų ir iš Vydūno
skaito tam tikrą ir tai progai pritaikytą žo
“Prabočių Šešėlių” ir “Mūsų Uždavinių“.
dį apie mergaitės siekius, jos kelius, di
Mūsų artimiausi uždaviniai: suruošti aka
delę tėvynės meilę ir amžinąją ugnį širdy
deminį Dr. V. Vydūno minėjimą visuomenei;
je, kurios liepsna teneleidžia pailsti dienų
pačioms siekti s kautybės principų suprati
vagoj, teneleidžia išblėsti troškimui lais
mo iš esmės; ruoštis iškyloms pavasario
vės ir teprimena karštą tikėjimą valia, moks
gamtoj ir akademinėn stovyklon.
lu ir didele dora tikros lietuvaitės. Susi
Jau lyg įpročiu virto kiekvienos mūsų
kaupimo akimirkoje būsimoms akademikėms
draugovės sueigos metu, kai tik įvedamos
skautėms prisegam rausvus gvazdikus atmi
naujosios draugovės narės kandidatės, su
nimui šitos valandos, ir visoms dainuojant:
tikti jas ir sueigą pradėti daina, parašyta
‘‘ATEIKI SESE Į MŪSŲ BŪRĮ, ČIA RASI
t. n. J. Gulbinienės, kaip tik šia proga.
81

22

AKADEMIKAI SKALIAI VIKTORIJOJ

Š. m. gegužės mėn. 11d. Melbourne mies
te buvo įsteigtas ASS skyrius, apėmęs Vik
torijos - Tasmanijos valstybėse gyvenan
čius vytiečius. Skyr. pirmininku išrinktas
senj. Pankevičius, sekr. t. n. Laisvėnaitė.
Skyrius turi 12 narių, iš kurių betgi tik 7
aktyvūs. Per trumpą, laiką sušaukti 5 susi
rinkimai, keletas valdybos posėdžių. Be
veik visi nariai aktyviai dirba ir kitame
skautiškame darbe. Taip senj. B. Dainutis
apsiėmė eiti skautų vyčių skyr. vedėjo pa
reigas ir pasiryžo atgaivinti merdėjančią
sk. vyčių veiklą. Sj. Mingaila perėmė tun
to adjutanto ir tuntininko pavaduotojo pa
reigas. T. n. Laisvėnaitė vedė skaučių
skyrių ir remia skaučių dr-vės veiklą. Fil.
Bakaitis, nors gyvendamas nuo miesto už
40 mylių, lanko visas sueigas, o nesenai
perėmė ir K! VYTIS seniūno Australijoje
pareigas. Seni. Žilinskas, vienas didžiau
sių skyriaus steigimo iniciatorių, jau ke
linti metai veda Rajono jūros skautų sky
rių, nesenai perėmė dargi Dr. Vydūno Šal
pos Fondo Įgaliotinio pareigas, drauge ak-

T ASM ANIJO J

tyviai dirbdamas ir liet, bendruomenės veik
loje. Viena proga suruošė vakarą, kuris
tuntui atnešė L 20-13-0 pelno. Skyrių ap
lankė fil. Stasiškis su žmona t. n. Stasiškiene, kurie dalyvavo ir skyriaus narių su
eigoje. Pasidalinta įspūdžiais, aptarta to
limesnė ASS veikla Australijoje. Apgailes
tauta, kad Sydnėjaus akad. skautai nepa
jėgia kaip reikiant susiorganizuoti.
ASS skyrius Melbourne yra darnus, sti
prėjantis, pasiruošęs išeiti į visuomenę
stipriu, savarankiu skautišku vienetu. Sky
rių mintimis ir atsilankymu remia PLSS
Rajono vadas v. s. Krausas. “Mūsų Vytis**
čia laukiamas svečias.
A. Z.

Manome, jos žodžiai ir melodija (kaip Daug
daug dainelių...) ras atgarsį ir kitų akade
minių draugovių skautėse.
Ateiki, Sese, į mūsų būrį
Čia rasi daugel tikrų draugų;
Tavęs tik laukiam, į Tave žiūrim,—
Sesučių tarpe bus Tau smagu.
Darželiuos rūtų žalių prisėsim
Ir išbarstysim smėliu takus;
Dainas dainuosim, juostas nuausim,
Tiesim Tėvynėn naujus kelius.
Knyga ginkluotos, mokslu šarvuotos,
Žmonijai skelbsim Tautos skriaudas.
Tvirtybės dvasią žiebsim širdyse,
Darbais ir protu arsim dirvas.

Mes Tau parnešim, brangi Tėvyne,
Galingą meilę jaunų širdžių.
Vienybės dvasią mokslu dabintą
Ir daugel, daugel tvirtų jėgų.

ASDS GRAŽINOS Dr-vės Čikagoje dabartinė Valdyba. Sėdi.- J. Paltarokaitė pirmininke, A. Motiejūnaitė - iždininkė; stovi.- D. Kamarauskaitė - arbiter elegantiarum ir J. Gudaityte — sekretore*
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GREIČIAU APSISPRĘSKIME DĖL
SKAUTU HIMNO

Džiaugiamės, kad skautų-čių himno klau
simas vėl keliamas dienos švieson. Reika
las tikrai neatidėliotinas. Netolima ateitis
parodė, jog 35 metų organizacijai netik gė
da neturėti savo himno, bet būtina. Kol gy
venom savoje tėvynėje, tai netiek daug
buvo progų susitikti su svetimaisiais ir to
trūkumo nepajusdavom. Bet jau Vokietijoje
atsidurdavom nemalonioje būklėje, kai rei
kėdavo ieškoti pakaitalų tam trūkumui pa
šalinti. Prisimenu kelias stovyklas, kurio
se stovyklavo kelios tautos. Kai kitos gie
dodavo savo himnus, mums reikėdavo tar
tis, kuo gi mes šią spragą užpildysime...
Vieni giedodavo Tautos himną (neleistinas
“pasisavinimas”), kiti užtraukdavo II Tau
tinės Stovyklos dainą...
Paskelbtas konkursas nepateisino dėtų
vilčių ir vargiai ar pavyks ateityje, nes gi
užsakymą ne visada lengva išpildyti pagal
pageidavimus. Mėginau konkurso metu pri
kalbinti porą žinomų poetų pamėginti para
šyti, bet atsakymai buvo įvairūs: vieni jo
kių užsakymų nepriimdavo, kiti mėgino, bet
išėjo nevientisinis, sulipdytas kūrinys. Abe
joju ar ateityje panašūs konkursai turėtų
geresnį pasisekimą.
Manau, kad liktų viena išeitis: pasirink
ti iš esamų kūrinių priimtiniausią ir tinka
ma forma jį įteisinti. Pervertęs atmintyje
užsilikusius kūrinius radau, jog skautų him
nui labai pritiktų, tauraus Vilniaus peda
gogo Šikšnio eilėraštis “Broliai Lietuviai”.
Jis turi ir pritaikintą iškilmingą ir gražią
melodiją, kurią parašė kitas Vilniaus mu
zikas J. Sinius. Ar bereiktų ieškoti kito
geresnio kūrinio, kuris taip atitiktų visus

skautų Šukius ir butų priimtinas visiems?
Trisdešimt penkerių metų jubiliejaus pro
ga papuoškime musų mielą organizaciją tinkamu himnu. O jau tikrai yra laikas!
Pskt, Vytautas Al

MŪSŲ PASISAKYMAI SPAUDOJE

Lietuviškoje spaudoje kartkartėmis pasi
rodo paskirų skautų parašyti straipsniai,
kurie nepasitarnauja skautų-čių organizaci
jai, o kai kurie tiesioginiu ar netiesiogi
niu būdu šmeižia skautų vadus, ardo mūsų
vienybę bei broliškumą. Ne visada ir skau
tiškieji skyreliai visuomeniško pobūdžio
laikraščiuose prisilaiko skautiškosios bei
spaudos etikos. Būna atspausdinta ir tokių
dalykų, kurie labai skaudžiai, neužtarnau
tai užgauna skautų vadovus. Tai atsitinka
dažniausia gal dėlto, kad nevisi skautiš
kieji skyreliai laikraščiuose eina su mūsų
skautiškosios vadovybės žinia ir pritarimu.
Antra vertus, tuntų vadijos atskirose vie
tovėse turi teisę savo informacijos reika
lams pasirinkti vieną ar kitą laikraštį. Ne
gerai daro tie asmenys, kurie tuntus dėlto
puola. Nepatinka, kreipkimės į PLSS vado
vybę, bet neskalbkime savo nešvarių marš
kinių viešai ir nepulkime demagogiškai.
Šmeiždami Skautų Sąjungos padalinį, šmeižiame ir save patį, - jos narį. Sunku be
atskirti, kur prasideda vadovas ir kur as
muo, pagaliau, tokiems reikalams turime
“Mūsų Vytį”. Čia rišdami mūsų ginčus,
liksime savųjų tarpe. Kam gi apie savo
kivirčus (jei tokie kada pasitaikytų) visai
lietuvių visuomenei skelbti?
Ar negerai būtų, kad PLSS vadovybė at
kreiptų savo dėmesį ir į skautiškosios spau83
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galima apsirūpinti ir sėklomis. Kad atro
dytų tikrai lietuviškai, nepamirškime rūte
lių. Jų sėklų turi atsivežusi iš Lietuvos
ir čia kasmet daugina benediktinė seselė
Agnietė. Jos adresas: 54, Boul. d’Ovroy,
Liege, Belgie. Įdėjus į laišką porą dole
rių, sėklų gausite oro paštu.
Tad pirmą nedarbo dieną su kuprine pa
siieškokime gero juodžemio.
IR VĖL PAKRATYKIME KIŠENES...

Vyt. Pileika, Korėja.

FU. Kun. A. Nekrašas Primicijų metu.

dos neskautiškuose laikraščiuose reikalus,
nustatydama, kokia tvarka ir kieno žinios
skelbiamos, kas tokius skyrelius turi vesti
ir kas už juos atsako. Raskime vieningą
kalbą ir skautaudami, ir rašydami.

V. si. Alg. Banevičius, Bos tonas.
|SIRUOŠKIME GĖLIŲ DARŽELIUS

Stepas Paulauskas
Pavasaris - gražiausias metų laikas.
Lietuvoje ne vien skautės, bet ir skautai
rūpindavosi gėlių darželiais, čia gi dau
geliui tenka gyventi neturint nė vienos
pėdos žemės. Bet kas nori, randa išeitį.
Jeigu nėra balkono, tai ant palangės gali
ma įtaisyti lentynėlę gėlėms. Kai nėra ga
limybių sukalti lovelių žemei, galima že
mių prikasti į tuos krepšiukus, kuriuose
perkame daržoves, visos mūsų Lietuvoje
mylėtos gėlės auga ir čia. Kiek sunkiau
apsirūpinti sėklomis, nes ne visose krautu
vėse norimų galima gauti, o ir gavus nevisada dygsta. Tačiau turint gerų norų,
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Štai prieš mane, kažkur Kerėjoj, ant
paskubom sukaltų neaptašytų lentų stale
lio, guli laiškas iš Vokietijos. Kairėje
skverbiasi į akis: "Lietuvių Vasario 16
Gimnazija”, apačioje - tuntininko para
šas. Skaitau jį ir vienoj vietoj užkliuvau:
“Norime žūt būt dalyvaut 5-oje pasauli
nėje skautų vyčių stovykloje Šveicarijoje,
Kanderstege. Jau užsiregistravome ir savo
kontingentą - penkis vyčius. Žinoma, li
ko išspręsti pats sunkiausias lėšų klausi
mas. O vienintelė viltis - mūsų broliai
užjūriuose. Bet sakysite, kad mes perdaug
pripratome ubagauti...”
Šios eilutės ir paskatino mane parašyti
kelius žodžius broliams per “Mūsų Vytį”.
Iki šiol kiekvienoj svarbesnėje tarptautinė
je stovykloje mūsiškiai dalyvavo. Kiek tai
svarbu mūsų skautybės ir tautos reikalams,
gerai suprantame. Šiuo atveju taipgi daly
vavimas yra labai svarbus. Ir štai broliai
Vokietijoje, blogiausiose sąlygose gyven
dami, nepalūžta ir patys imasi iniciatyvos
dalyvauti. Vadinasi mes čia ir toliau ga
lime "miegoti”, bei "kreditą” rinkti: mums
pakanka tik ištiesti ranką, paremiant jų ke
lionę žaliukais. Iš mūsų brolių Vokietijoje
pusės tai nėra "ubagavimas’*, o tik parei
ga užklausti, kaip iš mūsų pusės pareiga
paremti. Esu tikras, kad kiekvienas vyčių
būrelis, dažnas skautininkas ir kiekvienas
skautas vytis ar šiaip jau skautas, kuris
dar turi skautišką "aš”, nuo duoklės, pa
gal išgales, nesusilaikys.
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j.iui iv/mSų
Veda L.S. Brolijos JAV Rajono Skautų Vyčių Skyrius,
ITesZ Baden College, West Baden Springs, Ind.

SUSITIKSIME PRIE NIAGAROS

Kaip jau anksčiau buvo minėta, birželio
30 - liepos 5 dienomis jubiliejinės stovyk
los prie Niagaros, Kanadoje, metu įvyks
jungtinis JAV ir Kanados rajonų vyčių są
skrydis. Pagrindiniai diskusijų punktai bu
vo paskelbti pereitame “MV” numeryje. Jei
kas dar turi naujų sugestijų, prašytume pa
siskubinti.
Ta pačia proga turėsime ir mūsų rajono
atskirą sąskrydžiuką, kurio svarbiausias
tikslas - aptarti specialias mūsų proble
mas ir išrinkti naują rajono vyčių vadovą.
Vienetų vadai prašomi jų pačių nedalyva
vimo atveju įgalioti vieną iš savo vyčių
kaip oficialų vieneto atstovą su teise kal
bėti ir balsuoti vieneto vardu. Atstovai te
būna pasiruošę padaryti ir trumpą praneši
mą apie savo vieneto veiklą. Labai svar
bu, kad kiekvienas vienetas būtų atstovau
jamas. Jei būtų kokių neaiškumų, prašome
tuojau pat susisiekti su mūsų rajono Vy
čių Skyriaus vedėju tiesio giniai West Ba
deno adresu. Nuo birželio 25-osios laiškai
adresuojami jau į stovyklą.
Atsiminkime, jog stovykloje laukiami ne
vien esamieji, bet ir būsimieji vyčiai ir
vyresnio amžiaus skautai nuo 16 metų. Bū
tų tikrai mūsų vertas gerasis darbelis, jei
kiekvienas senas vytis sudarytų sąlygas
bent vienam jaunesniam broliui dalyvauti
stovykloje!
Jei kuris vienetas leistų vienam ar dau
giau savo kandidatų duoti vyčio įžodį sto
vyklos metu, sudarysime tam visas sąly
gas. Tik tuo atveju nepamirškime sutvarky
ti reikalingus formalumus, kad vargšui kan
didatui, dėl vadovo neapsižiūrėjimo, netek
tų grįžti namo su tuo pačiu kaklaraiščiu.

Ruošdamiesi stovyklai nepagailėkime dar
bo ir laiko. Šiais metais konkurencija bus
stipri, nes drauge stovyklaus ir vytiečių
dalinys su nuolatiniais mūsų varžovais jū
ros skautais. Norėdami išsilaikyti, turėsi
me gerokai pasitempti.
Lauksime pasirodymų laužams, ypač bai
giamajam reprezentaciniam Tėvynės laužui.
Atsivežtus gerus žaidimus taip pat panau
dosime. Be to, patartumėm sąžiningai pa
kartoti mazgus, morzę, kelio ženklus ir ki
tus panašius dalykus, kadangi stovyklos
vadovybė čia ruošia šiokių tokių staigme
nų.
Svarbiausia, važiuodami įsidekime į ku
prinę visą glėbį nenuoramiško džiaugsmo
ir geros nuotaikos - tuomet pasisekimas
bus užtikrintas!
SULAUKĖME VADOVĖLIO SKAUTAMS
VYČIAMS

Šiomis dienomis gavome iš Australijos
Melbourne Senųjų Skautų “Liepsnojančios
Lelijos” Židinio leidinėlį “Vyčio Taku”
( 107 pusi., su iliustracijomis, kaina 1 doL)
Knygutė apima vyčio ir taip pat prit. vy
čio programą. Jos tikslas - padėti pasiruoš
ti vyčio įžodžiui ir iš viso nubrėžti kelio
ženklus geresniam vyčiavimui. Redagavo
v. s. A. Krausas. Straipsnius parašė šie
skautininkai: V. Stasiškis, gyd. V. Kišonas,
A. Krausas, R. Norvydas, V. Neverauskas
ir Pilkas Vilkas. V. s. A. Krausas rašo pa
siuntęs Vyčių Skyriui 50 šios knygutės
egz. mūsų rajono broliams. Norintieji gauti
jau dabar gali kreiptis į “Mūsų Vyčio”
administraciją. Kai tik leidinys pasieks
mus, užsisakiusiems bus tuojau išsiųstas.
Knygutėje spausdinamos mintys apie prit.
sk. vytį yra neoficialios, kaip ir pati prog85
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rama, kurios galutinio nustatymo laukiame
iš Brolijos Vyčių Skyriaus. Bet pasiskai
tyti ir įsigilinti kiekvienam bus malonu,
įdomu ir naudinga. Straipsniai apie sk. vy
čio programą rašyti naudojantis dabar turi
mu oficialiuoju tekstu, galutinai priimtu
Horneburge vykusio LSB tuntininkų suva
žiavimo metu specialaus vyčių vadų susi
rinkimo. Kaio prisimename, pereitų metų
vyčių sąskrydis Čikagoje nutarė pasiūlyti
kai kuriuos papildymus ir pakeitimus minė
tame tekste - būtent, papildyti trečiąjį, pa
keisti šeštąjį punktą ir įvesti naują punk
tą religinio ugdymo reikalu. Jungtinio są
skrydžio Kanadoje metu šie mūsų priimti
pasiūlymai bus pakartoti.
Bet tai, kas pasakyta, nemažina leidinė
lio reikšmės. Literatūros sk. vyčių klausi
mais visuomet mums trūko, ir kiekvienas
naujas įnašas šiandien dvigubai brangus.
Be to dar, “Vyčio Taku** parašytas senų
prityrusių skautybėje vilkų, ilgus metus
dirbusių su jaunimu ir žinančiu jo reikala
vimus. Todėl šį mūsų brolių gerąjį darbelį
priimame išskėstomis rankomis ir tikimės,

AKADEMINE SKAUTIJA
• Akademikai skautai- ės
Australijoje
pagyvino savo veiklą. ASS Adelaidės sky
riaus suruošta Kaziuko mugė atnešė per
L 37 gryno pelno, kurio dalis paskirta Diepholzo gimnazijai, už kitus bus įsigyta sto
vyklinio inventoriaus. Korp! VYTIS Įgalio
tinis vyt. Stasiškis savo pareigas perdavė
naujai išrinktam seniūnui A. Bakaičiui.
• Korp! VYTIS ir Akad. skaučių Draugo
vių Sambūris šiuo metu praveda korespondencines sueigas. Renkamos naujos valdy
bos ir aptariami kiti reikalai.
o ASDS filisterės organizuojasi į atski
rą vienetą ir ruošia savo statutą.
• Akademinio Skautų Sąjūdžio Čikagos
skyrius pradėjo paskaitų ciklą savo na
riams ir svečiams, pirmoji paskaita buvo
inž. Kriščiūno apie atominę energiją, pa
vaizduota specialiomis filmomis. Nesenai
suruoštas Sąjūdžio
balius atnešė $920
gryno pelno.
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kad neliks pas mus nė vieno vyčio, kuris
nebus knygutės įsigijęs arba bent atidžiai
perskaitęs.
SKALIAI VYČIAI, Į ŠALPOS DARBĄ!

PLSS JAV RAJONO Vadas vyr. sktn.
Martynas Jurkšas siunčia mums paraginimą:
“Brangūs įtoliai Vyčiai ir Vadovai, šian
dien turime pačią geriausią progą atlikti
savo pareigą artimui, atmindami Vokietijo
je ir kituose Europos kraštuose likusius
savo brolius skautus, kurie yra tikri mūsų
šeimos nariai. Kaipo tokie jie turi neabe
jotiną teisę pasmerkti mūsų lengvapėdiš
kas - nebūtinas išlaidas, kurios yra rim
čiausia kliūtimi tinkamai mums prisidėti
prie šalpos darbo. “Haibolams** su kompa
nija mums penkinę ar dešimkę išmesti vie
ni juokai, o pažiūrėkim tik, kokie mes
skurdžiai, kai reikalas eina apie šalpą!
Nors dalinai mylėkim savo artimą: jei jau
ne iš širdies, darykime tai bent iš kiše
nės!.. Mūsų brolių vargo ašarai nubraukti
mes jau pilnai pajėgūs. Būkime jiems gai
lestingi; juk dar taip neseniai to paties
laukėme iš kitų ... Šiandieninė mūsų padė
tis tikrai įgalina mus padėti jiems žmoniš
kiau įsikurti. Tad visi į pagalbą likusiems!”
Iš savo pusės pabrėžiame, jog visos Vy
čių Skyriui atėjusios piniginės aukos bus
nukreiptos šiam šalpos darbui. Todėl jei
kas ateityje norėtų paremti Skyriaus veiklą
vienu kitu doleriu, tegul siunčia tuos pini
gus tiesioginiai vyr. sktn. M. Jurkšui, ku
ris Sąskrydžio buvo paprašytas vadovauti
visam mūsų rajono vyčių šalpos darbui. Jo
adresas: 1441 So. 49 th Ave., Cicero 50, Ill.
MVS SVEIKINA SESERIJOS VADOVĖS

LSS Vyriausioji Skautininke Dr. D. Kesiūnaitė ir Seserijos Skautininkių Skyriaus
Vedėja sktn. I. Jonaitienė savo laiške
mums rašo: “Prašome perduoti Broliams
Vyčiams mūsų gilius ir nuoširdžius linkė
jimus ištvermės ir nepalūžtamos dvasios
jų darbuose. Dirbkime kartu tam pačiam
tikslui ir sudėkime visą savo triūsą ir jė-
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Neseni atsiminimai: skau
tai vyčiai stovyklauja Vo
kietijoje. Ir šią vasarą jie
stovyklaus prie Niagaros.

MŪSIŠKIAI ŠELPIA KORĖJOS SKAUTUS

Jau buvome rašę, kad Korėjoje buvo
įsteigtas taip vadinamas “U.N. Patrol*’ Tarptautinis skautininkų ir skautų vadovų
komitetas, kurio tikslas remti Korėjos skau
tus. Komiteto pirmininko pareigas šiuo me
tu eina Pulkininkas Cyril C. Green, senas
amerikiečių skautininkas iš St. Antone, Te
xas valstijos. Visada skautiškai aktyvus,
nuoširdus. Skautams dirba visur - ir na
mie, ir Korėjoje, nė kiek nesivaržydamas
dėl savo aukšto kariško laipsnio. Minėtam
komitetui gražiai padeda ir lietuviai skau
tai vyčiai: Korėjoje - V. Guobužas, Pileika ir kt Skautininke Izabelė Jonaitienė,
gyv. Clevelande, PLSS Seserijos Vadijos
narė, buvo pirmoji iš lietuvių, kuri parėmė
Korėjos skautus, atsiuntusi jiems per lie
tuvius skautus vyčius Korėjoje gražią dra
bužių siuntą.
Pulk. Cyril C. Green savo padėkos laiš
ke jai, tarp kita ko, pastebi: “It can ne
ver be sufficiently explained in our letter
the property, sickness and privation that
gas kovai už mūsų brangios tėvynės iš
laisvinimą. Bendram ir kilniam mūsų visų
vieningam darbui prašome Aukščiausiojo
palaimos.”

presently exists in the over crowded sou
thern towns and villages Korea. Because
of your foresight in sending this box of
clothing to Korea, which shall be used to
clothe some needy, may God be with you
always. The entire U. N. Patrol extend
their thanks and God Bless You.”
Vyt. Pileika, Korėja
GRJŽO IŠ KORĖJOS

Skautas vytis vyr. sklt. Vytautas Gobužas, atvargęs nustatytą laiką Korėjoj, š.
m. balandžio mėn. 6 d. išvyko Amerikos
link.
Ir Korėjoj gyvendamas Vytautas, be re
guliarios kariškos tarnybos, didelę dalį sa
vo laisvo laiko skirdavo vietos skautams.
Lankydavo juos, remdavo pinigais, dovano
mis ir nepraleisdavo beveik jokios korėjie
čių skautų
šventės, nepasirodydamas jų
tarpe ar kokio žaidimo nepravesdamas.
Pereitą vasarą toli klampojo į tautinę sto
vyklą, apie kurią pats “M. V.” skiltyse ra
šė, o tuoj po Naujų Metų, tik susiorgani
zavus “U. S. Patrol” (Tarptautinis skautų
vadų komitetas Korėjos skautams remti)
tuoj įstojo nariu.
Džiaugsimės jį vėl matydami skautų vy
čių tarpe J.A.V-bėse.
87
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Veda senį. GVIDAS VALANTINAS,
1817 So. Spaulding Ave, Chicago 23, III.

E K O N O M I JA
Šiandien, grįžęs iš fabriko, kritau į at
naujintu žaliu pliušu sofą. Jausdamas ant
veido dar sūrų prakaitą, įsižiūrėjau į kana
rėlę, kuri monotoniškai stikseno savo ma
žam narvely. Jos uodegytė vos laikėsi prie
silpnučio kūnelio. Nejučiomis padariau iš
vadą, kad ir mano gyvenimas turi daug pa
našumo į kanarėlės, vienodai šokinėjančios
iš vietos į vietą. Ji silpna, bet ir aš daž
nai būdavau taip silpnas, kad vos laikydavausi ant kojų, ners sveriu virš dviejų šimtų
svarų*
jau ketvirti metai, kaip gyvenu šioje ste
buklų šalyje. Per tą laiką įsigijau automo
bilį, kurį vadinu savo ištiKimuoju švogeriu.
Be to, dar vedžiau. Kadangi esu jaunave
dys, tai jaučiu pareigą žmoną labai mylėti,
kaip kad mylėjau prieš aštuonerius metus.
Tada aš jau jieškojau artimo žmogaus; ji
apie tai neturėjo jokio supratimo. Kartą
linksmai pareiškė, kaa sėkmingai baigė
pradžios mokyklą ir rudenį pradės lankyti
gimnaziją. Teko ilgai laukti.
Šiandien ją vadinu savo brangiausiąja;
derinuosi prie jos užgaidų ir stengiuosi
bent iš paviršiaus ją gerai pažinti. Kiek
pastebiu ji supranta mane neblogai. Kad
nenusibostų ir per daug manęs netrukdytų
dažnai išeina. Iš prigimties būdamas man
dagus, niekad nesiteirauju, kur einanti ir
dar net palydžiu per duris.
Nenorėčiau atsilikti ir aš. Vis noriu kaip
nors prieš ją pasižymėti ir išsiskirti iš ki
tų. pirmiausia reiktų baigti ekonomiją. Lie
tuvoj pradėjau, Vokietijoj gyvenau su stu
dentais, tai čia būtų nesunku miglotoj kal
boj išlaikyti miglotus egzaminus. Mat eko
nomija paruošia intelektualus, kurie tinka
būti direktoriais ir turėti ryšį su užsieniu.
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jausdamas aukštas ekonomisto pareigas,
nerandu nieko bendro su eiliniu bizniu,
kuriuo šimtais tūkstančių žmonių čia gerai
verčiasi.
Neseniai vienoje baldų krautuvėje bežiūrinėjant man šaldytuvus ir juos bekilnojant,
kad nustačius jų vertę, pardavėjas užklau
sė:
- Ar nenorėtumėt gauti pas mus darbo?
Pagalvojau, kad čia esama jau ne eilinio
biznio - sutikau. Atėjus savininkui, tuoj
pasisakiau, kad pažengęs ekonomijoj. Tuoj
pasiūlė direktoriaus vietą. Gi vėliau paaiš
kėjo, kad čia direktorius negali atsisakyti
iškrauti sunkvežimio ir privalo gerokai pa
dirbėti su siurbliu, šitoks direktoriavimas
man nepatiko ir, metęs (Jarbą, kada nors
pasiryžau baigti ekonomiją, kad galėčiau
griebtis darbo su užsieniais.
Gilių minčių slegiamas apsiverčiau ant
sofos, iš kurios pamažu spraudėsi spyruok
lė. Prilaikydamas su batu, kad visai neišlystų, vėl žiūrėjau į kanarėlę, kuri virto
mažu kamuolėliu, ramiai tupėdama narvely
je.
Autorius

ATKIRTO
Dvi sesutės bėgdamos per rajoną taip
viena kitai stuktelėjo kaktomis, kad net
lėkštės išlakstė į visus šonus.
Pirmoji, pargriuvusi ant žemės, šūktelė
jo:
- Kodėl tu nežiūri kur eini?
Antroji, pridėjusi ranką prie kaktos, at
rėžė:
- O kodėl tu neini, ten kur žiūri?
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Didėja beraščių skaičius

“Sumuštinio*’ statistikos biuras praneša,
kad Liet Stud. Sąjungai JAV priklauso
403 studentai.
Asmens žinių anketas centro valdy
bai grąžino tiktai 200 asmenų, kas
sudaro mažiau negu 50%.
Prieš du
metus buvusioje registracijoje grąžinamų
anketų skaičius siekė 80% pagal narių skai
čių.
Centro valdyba susirūpinusi, kad beraš
čių skaičius studentijoje stipriai auga. Ma
noma, kad naujose c. vald. kadencijose
sekretorius teks pakeisti fotografais ir se
noviniais kviesliais.
Gudrūs kariai

Kartą vieną amerikiečių dalinį, esantį
netoli pirmųjų fronto linijų Korėjoje, lankė
jų divizijos vadas, staiga pro jo galvą pra
zvimbia keletas kulipkų, paleistų priešo
taiklaus šaulio-snaiperio. Generolas grei
tai įšoka į šalia esantį apkasą ir įsako
viršilai:
- Tuojaus surasti, kur tas šaulys yra!
- Mes puikiai žinome jo vietą, - šaltai
atsako viršila.
- Tai kodėl, po šimts pypkių, nepasiunčiat jo į pragarą?!
- Matote, Tamsta, - atsako viršila, tas žmogelis šaudo jau keletą savaičių į
mus, bet dar niekada nėra pataikęs, jei
mes jį nušausim, tai į jo vietą gali ateiti
toks, kuris tikrai moka šaudyti...

“MUSU

Du vadovai

“Sumuštinio” Stipendijų Fondas

“Sumuštinio“ korespondentų klubas įku
ria negrąžinamų (materialiai!) stipendijų
fondą pažangiausiems juokdariams, baigu
siems studijas ar dar bestudijuojantiems.
Paskirtos trys stipendijos šiems metams,
kurių dydis susidarys iš keturženklio skai
čiaus (nekreipiant dėmesio į sintaksės
ženklus!). Kandidatuoti gali dvi arba bent
vieną stipendiją turintieji asmenys. Blan
kai gaunami “Sumuštinyje“.

VYTIS” PRAŠO

visus savo gerb. Skaitytojus, nesumokėjusius prenumeratos mokesčio, neats is kaičiusius už
mūsų leidinius arba jaučiančius kitokią piniginę prievolę laikraščiui, galimai greičiau at
siskaityti.
- Pakeitęs savo adresą, tuojau apie tai pranešk MV administracijai.
- Dar galima užsisakyti “Mūsų Vytį’’ 1953 metams, ar užsisakyti jį savo Bičiuliui,gyve
nančiam svetur arba tarnaujančiam kariuomenėje. Pristigome tik 1-jo š. m. numerio. Už tat
prenumeratos kaina iki metų galo, pradedant MV 2 Nr., kaštuoja tik 2 doleriai.
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/jkiUT^f^
Skyrių veda E. VILKAS, 11600 So. Lafayette A ve, Chicago. III.

Tarptautinė Skautų Konferencija (The
International Conference of the Boy Scout
Movement) skelbia pripažinimą Ceylono,
Indonezijos, Korėjos skautų sąjungų.
Ceylonas. Skautų sąjunga buvo įsteigta
1912 metais ir priklausė Anglijos Skautų
Sąjungai. 1948 metais Ceylonas tapo nepri
klausoma valstybė ir Skautų Sąjungos Sta
tutas buvo pakeistas. Šiuo metu sąjungai
priklauso 9000 skautų.
Indonezija. Prieš II-jį pasaulinį karą
čia gyvavę vienetai sudarė Olandijos skau
tų sąjungos šaką. 1949 metais Indonezija
tapo nepriklausoma ir karo metu skurdusi
skautybė pražydo naujam gyvenimui.
Korėja. Tarp 1922 - 1937 m. Skautų Są
jungos narių skaičius buvo išaugęs iki
20.000. Karo nuteriotame krašte skautybė
vėl auga. Šiuo metu ten yra apie 5.200
skautų.
Visos trys naujai priimtos skautų sąjun
gos nesiriboja viena tautybe ar religija ir
yra vadovaujamos skautybei daug pasitar
navusių vyrų,
Kanada. Antroji Kanados Jamboree įvyks
ta šių metų liepos 18 - 26 dienomis prie
Ottaw’os.
Suomija. Tautinė stovykla įvyks liepos
18 - 27 dienomis. Stovyklos vieta -miškai,
apsupti ežerų grandinėmis.
Anglija. Anglijos skautai ruošia net kelioliką “Karūnacijos Stovyklų ir Jamboree”

įvairiose krašto vietose. Laukiama svečių
iš viso pasaulio skautų sąjungų.
Airija, šią vasarą įvyksta I-ji žydų skau
tų vyčių ir skautų stovykla. Laukiama žy
dų skautų iš įvairių kraštų.
J. A. V. 3-ji Tautinė Stovykla įvyksta
pietų Kalifornijoje liepos mėn. 17 - 23
dienomis. Tai I-ji Tautinė Stovykla J.A.V.
Vakaruose. Laukiama apie 50.000 skautų
iš J.A.V. ir nedidelių vienetų iš kitų kraš
tų. Skautui iš Čikagos ši stovykla (su ke
lione autobusu, aplankant 15 valstybių)
kainuoja apie 300 dolerių.
Šveicarija. Kandersteg’e liepos 29 rugpiūčio 8 dienomis įvyks didžiulis pa
saulio skautų vyčių sąskrydis (Moot). Są
skrydžio šūkis: “Tarnauti”1, visi sąskry
džio dalyviai turės progos užlipti į aukš
čiausius Alpių kalnus, kur a mžinas snie
gas tirpdamas duoda pradžią daugeliui
upių.
Ta proga reikia paminėti, kad mes, lie
tuviai skautai vyčiai, turėsime savo “mo
ot” prie Niagaros liepos pradžioje. Ruoš
kimės visi šiam sąskrydžiui, ne tik rūpin
damiesi uniformomis, bet ir nagrinėdami
savo, kaip lietuvių skautų vyčių, klausi
mus.
Lietuviai skautai ir vėl stovyklaus įvai
riose pasaulio vietose. Deja, tik ne Lie
tuvoje.
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• Vyskupas V. Brizgys suteikė audienci
ją vyriausiajai Skautininkei D. Kesiūnaitei
ir kelioms Seserijos vadijos narėms, kurios
metu maloniai pasikalbėta mūsų sesių reli
ginio auklėjimo klausimais. Užklaustas apie
tariamos Liet. Kat. Skautų S- gos steigimą,
Ekscelencija patikrino, kad lietuvių dva
siškosios vyresnybės tarpe šis klausimas
visai nėra kvestijonuojamas, nes PLSS- ga
einanti tikrai geru keliu.
• Vyr. Sktn. Dr. Vytautas Čepas PLSS Ta
rybos korespondencinio posėdžio metu iš
rinktas PLSS-gos Pirmininku. Šiuo metu
Taryba svarsto naujų narių kooptavimo,
Pirmijos sudarymo ir kitus svarbius klau
simus.
• Čikagos skautų tuntas ruošia vasaros
stovyklą skautams, kuri prasidės VL 27 ir
tęsis 2 savaites. Vadovaus senj. Ed. Zobarskas. Stovykloje dalyvaus Pirmūnas P.
Jurgėla ir visa eilė kitų skautininkų.
• Memmingene, Vokietijoje, šiuo metu
veikia DLK Kęstučio dr-vė, kuriai vado
vauja vyr. valt. J. A. Noreika, adj. - Tei
sutis Vykintas. Draugovę globoja žurn. Ste
pas Vykintas. IV. 12 d. Dr-vė atšventė me
tines, kurių metu beveik visos skautės- ai
davė įžodį, prie kurio paruošimo gražiai
prisidėjo Diepholzo gimn. skautai: N. Raišytė, V. Raišys ir J. Masaitis. Memmingeno skautai-ės skubiai reikalingi pagalbos
uniformomis ir pinigais, visi Memmingene
skautavusieji broliai ir sesės kviečiami
juos paremti. Aukas siųsti MV Redaktoriaus
vardu.
• Belgijoje nebedaug lietuvių teliko, bet
vienos šventės proga Lieže dar pasirodė
lietuvių skautų uniformuota skiltis, suvai
dinusi porą vaizdelių. Skautai buvo atvykę
iš Limburgo apylinkės.

• vyr. sktn. Kun. Dr. J. vaišnora, PLSS
Vyr. dvasios vadovas katalikams skautams,
iš Romos atvyko į JAV, kur žada pasto
viai apsigyventi.
• Kun. Ansas prakiš, Dvasios vadovas
lietuviams evangelikams skautams, M V re
dakcijai atsiuntė laišką, kuriuo jis atsako
į pereitame Nr. paskelbtą v. s. Kun. Vaiš
noro “Patikslinimą’*. M V Redakcija, laiky
damosi nuomonės, kad vienokios ar kito
kios diskusijos spaudoje negalės išspręsti
Dvasios Vadovo evang. skautams įsileidi
mo į Pirmiją klausimo, Kun. Trakio laišką
persiuntė PLSS Tarybos Prezidiumui, pra
šydama padaryti atitinkamus žygius.
• vyriausiojo Skautininko patvarkymu
naujaisiais JAV liet, skautų vadeivomis
paskirti skautininkai: vs. šenbergas, St.
Rudys, T. Naginionis ir V. Pažiūra.
• Dvasios vadovų katal. skautams suva
žiavimas šaukiamas Niagaros stovyklos
metu. Čikagos skautų-čių vienetams pa
skirti dvasios vadovai: Kun. Prunskis, Kun.
Vyšniauskas, Kun. S. Ša n tara s, Kun. J. Rai
bužis ir Kun. K. Pečkys.
• Vyresnio amžiaus skaučių stovyklai
prie Niagaros vadovaus v. s. M. Bamiškaitė. LSBrolijos stovyklai - v. s. K. Grigai
tis. Korp! VYTIS Valdyba taip pat nutarė
į minėtą stovyklą pasiųsti savo dalinį, ku
riam vadovauti paskirtas senj. Juodelis.
• Balandžio mėn. 18 d. įvyko Čikagos
“Aušros Vartų” ir “Lithuanicos” tuntų
ruoštas skautiškas vakaras, kurio progra
moje pasirodė skautai ir kviestieji svečiai.
Po programos pasilinksminta.
• Čikagos liet, skautai-ės pakvietė LSS
Įkūrėją Petrą Jurgėlą atvykti į Čikagą lie
tuviškos skautijos 35 metų sukakties pro
ga.
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ATSIŲSTA PAMINĖTI:

SVEIKA MARIJA. Mažasis Maldynas. Pa
rengė Kun. Stasys Yla. IMMACUL AT A
leidinys, 1953. Piešiniai dail. T. Valiausi
Išleidimas ir spauda Nek. Pr. Seserų, Put
nam, Conn. 372 pusi. Kieti viršeliai. Kai
na $ 2.50. Tai puiki maldaknygė visiems,
bet ypač tinkama mūsų jaunimui. Daugelis
maldų visiškai naujos, originalios ir ypa
tingai artimos lietuvio sielai bei širdžiai.
Vienas knygos skyrelis paskirtas specia
liai skautų maldoms. Knygos autorius - di
delis mūsų organizacijos bičiulis ir skau
tininkas. jo kruopštus darbas - graži dova
nėlė tikintiesiems, mažas dvasios vadovas
broliams, sesėms.
Kazys Binkis, LYRIKA. Redagavo ir
įvadą parašė Jonas Aistis. Viršelio ap
lanką piešė Romas Viesulas. Išleido
Knygų Leidykla TERRA, 748 W. 33rd St.,
Chicago 16, Ill. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė. Tiražas - 700 egz., iš jų 100 egz.
numeruoti. 1952 m. 116 pusi. Ši knyga gražus mūsų žinomo poeto Kazio Binkio,
mirusio 1942 metais, beveik pilnas eilėraš
čių rinkinys. Didžiuma eilėraščių tinkami
deklamuoti ir gali būti panaudojami skautų
-čių sueigose. Todėl ši knyga ypatingai
rekomenduojama skautų - čių vadovams ir
visiems vyr. amžiaus skautams.
Liudas Dovydėnas, BROLIAI DO
MEIKOS. Romanas, n leid. Tiražas - 1000
egz. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Išleido
TERRA 1952 m. 260 pusi. Pirmasis šio
veikalo leidinys N. Lietuvos laikais savo
metu buvo laikomas vienu geriausių ir jo
• Akademikų iniciatyva balandžio mėn.
24 d. Čikagoje buvo surengtas skautų va
dovų - skautininkų, vyr. skaučių, skautų
vyčių ir akademikų pobūvis, kuriame links
mos nuotaikos ženkle nustatytos gairės to
limesniam sėkmingam bendravimui.

30
autorius laimėjo 5.000 litų literatūros pre
miją. čia labai gražiai pavaizduojamas Lie
tuvos gyventojų būdas ir pasmerkiamos kai
kurios jų blogybės, ypač bylinėjimasis.
Veikalą skaitydamas skaitytojas prieš sa
vo akis
vėl* t pajus
mielosios
,
■
X c • Tėvynės kampą, jo žmones su jų silpnybėmis ir gero
mis būdo savybėmis,
August Gaili t, TOMAS NIPERNADIS.
Novelių romanas. Tiražas - L000 egz.
Vertė H. K. Spaudė M. Morkūno spaustuvė.
Išleido TERRA 1952 m. 315 pusi. Knygos
autorius — žinomas estų rašytojas, Pabal
tijo tautų dvasios jungėjas ir reprezentan
tas, plačiai žinomas latvių ir estų kultūri
niame gyvenime. Jo veikalai, kaip ir šis,
išversti į daugelį svetimų kalbų, susilaukę
pasaulinio garso ir visuotinio pripažinimo.
Šio vertimo naudą kiek mažina faktas, kad
“Tomas Nipernadis“ verstas ne iš estiško
originalo, o iš vokiško vertimo. Vis dėlto
ir toks, kaip čia patiektas, sukels skaity
tojams nemaža estetiško pasigėrėjimo.
Marius Katiliškis, UŽUOVĖJA. Vir
šelis, titulinis puslapis ir iliustracijos Ro
mo Viesulo. Tiražas - 1000 egz. Spaudė
M. Morkūno spaustuvė. Išleido TERRA,
Chicago, 1953. 362 pusi. Žinomo, stipraus,
daug žadančio mūsų rašytojo meistriškai
paruoštų novelių rinkinys iš Lietuvos gy
venimo.
Ignas J. Šeinius, RAUDONASIS TVA
NAS. New York 1953. Leidėjas: TALKA.
Viršelis: Prano Lapės. Spauda: Patria
Press, Stamford, Conn. Tiražas: 2.000 egz.
328 pusi. Įžangos žodis apie šio veikalo
autorių paruoštas rašytojo Stepo Zobarsko.
Šis veikalas pirmiausia pasirodė švedų, da
nų, suomių kalbomis, ir tik dabar išleistas
lietuviškai. Savo laiku sukėlė didžiulį su
sidomėjimą skandinaviškame pasaulyje. Čia
skaitytojas ras labai vykusiu būdu pavaiz
duotą bolševikų okupacijos Lietuvoje pra
džią.
Pear Lagerkvist, BARABAS. 212
pust Kaina $ 2. 25. Spaudė M. Morkūno
spaustuvė, išleido TERRA, Chicago, 1952
m. Knygos autorius - žinomas švedų rašy
tojas, 1951 m. laimėjęs Nobelio premiją.

