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Linksmų, giedrių ir prasmingų dienų Niagaros ir kitų skautiškų sto
vyklų dalyviams, broliams ir sesėms, vadovams-ėms! Stovyklos testip
rina Jus dvasiškai, fiziškai, skautiškai. Tegu jose išauga mūsų bro
liškumas ir santarvė. Tepadidėja pasiruošimas Lietuvos vadavimo darbui
Drauge su Jumis skautiškuose reikaluose budi Jūsų
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BUDRUMAS IR ATSAKOMYBĖ
K. P ai čiauška s

Budrumas ir atsakomybė yra nuolatiniai
skautų vado darbo palydovai. Negalima įsi
vaizduoti skautų vado, kuris dirbdamas va
dovavimo darbą, nebūtų budrus ir nesuvok
tų atsakomybės, kuri iš jo reikalaujama.
Būti budriu — reiškia būti parengty, nuo
latos ir atydžiai stebinčiu, pasiruošusiu
visokioms galimybėms, galinčiu reikalui
esant panaudoti perspėjančiąsias priemo
nes. Budėjimo subjektas šiuo atveju yra
skautų vadas, nes jis vykdo budėjimą. Jis
vykdo budėjimą vadovaudamas skautams.
Taigi, budėjimo objektas yra vadovaujama
sis skautas. Ir jis yra budėjimo objektas
kaip tik tuo metu, kada vyksta skautybės
ideologijos ir visų jos pagalbinių dalykų
perteikimas lietuviškajai jaunuomenei. Čia
esminis dalykas yra perteikimo procesas,
nes jis sudaro ryšį tarp skautų vado ir va
dovaujamojo. Nėra skautybės perteikimo,
nėra ir ryšio tarp skautų vado ir skautų.
Taigi, kol skautų vadas nevykdo skautybės
perteikimo proceso, jo budrumas yra letarginis, miegantis. Budrumas atsiranda, kai
tik prasideda skautybės perteikimo proce
sas. Tuomet tenka budėti dėl perteikimo
tikslumo, dėl skautų sugebėjimo suvokti,
teisingai suprasti, reikiamai pasisavinti,
persiimti ir skautiškai pasireikšti.
Šis budrumas nėra vienišas, bet jis yra
organiškai susijęs su skautų vado atsako
mybe, nes skautų vado santykis su vado

vaujamaisiais nėra uždaras, izoliuotas ir
tik jo vieno asmeninis reikalas. Tai yra
plačia prasme visuomeninis reikalas. Skau
tų vadas yra atsakingas už teisingą, tiks
lų ir neiškreiptą skautiškosios ideologijos
ir viso skautamokslio perteikimą vadovau
jamai jaunuomenei. Taigi, kriterijai, kurie
nubrėžia skautų vado atsakomybės ribas,
yra aiškūs - teisinga skautybės ideologi
jos interpretacija ir tikslus jos pritaiky
mas. Šiose ribose skautų vadas yra atsa
kingas prieš vadovaujamųjų skautų tėvus,
lietuvių tautą ir Bažnyčią.
Būtų neteisinga, jei budrumo prievolę ir
atsakomybę užkrautume tik ant vienų dir
bančiųjų vadų pečių. Atsakomybės negali
išvengti ir visi tie skautų vadai, kurie ne
turi jokio ryšio su vadovaujamaisiais, kufių budrumas yra miegantis. Jie atsakingi
už tai, kad nevykdo vadovavimo prievolės,
kuriai yra pasiruošę. Tokių yra daug ir dėl
daugelio priežasčių nutilusių. Juos reikia
prikelti, pabudinti ir įstatyti į budrumo ir
atsakomybės kelią kartu su tais, kurie kan
triai tempia skautybės perteikimo jaunuo
menei naštą. Tai yra sritis, į kurią turi
atkreipti akis jau dabar budinčiųjų vadų
budrumas. Čia galėtų naudingai pasireikšti
skautininkų - ių ramovės, patyrinėdamos prie
žastis, dėl kurių jų aplinkos dalis vadų
yra visiškai pasišalinę nuo skautiško dar
bo,
* ir paieškoti priemonių jiems sugrąžinti
LIETUVOS

nacionaline
M. MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
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P L SS Seseriįo\, Vadijos narės
su svečiu is Čikagos — sktn.
Kun. J. Vaišniu.
Nuotr. V. Bacevičiaus

PASKUTINIS SUSITIKIMAS SU DIDVYRIU
Vilius Bražėnas

"... turime vieną didvyrį iš savo tarpo...”

Juozas Milvydas, 1941 m. birželio 15 d.

Kiekvienas, kuris turėjo laimę artimai
pažinti a. a. Juozą Milvydą, su malonumu
turi prisiminti susitikimus su juo. Bet ma
no paskutinis susitikimas ir ypač pasikal
bėjimas su juo šiandien įgyja labai gilią
prasmę. Aš prisimenu tai k iekvieną kartą,
kada prisimenu Juozą. O prisimenu dažnai.
Deja, geriausieji nueina pirmieji...
Šie prisiminimai liečia dar vieną vytietį.
1941 m. birželio mėnesį vytiečiai pašnibž
dom pranešė vienas kitam tikrai liūdną nau
jieną: Tauragės kalėjime sušaudytas vytietis M. Užkluptas jau nebepirmą kartą atlie
kant labai svarbų rezistencijos uždavinį pereinant sieną; persekiotas rusų pasienie
čių, gynęsis ir padaręs sunkių nuostolių
priešui, bet pagaliau sužeistas ir bejėgis
pakliuvęs į įdūkusių enkavedistų rankas...
į veikliųjų eiles. Dingusiųjų grąžinimas yra
naudingesnis už naujųjų priėmimą, nes jie
jau yra pasiruošę ir turi reikalingo patyri
mo.
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1941 m. birželio 15 d., trėmimų teroro ir
nevilties pilnoje nuotaikoje, pakeliui iš
studentų bažnyčios, susitinkame Juozą Mil
vydą su žmona. Išsukus iš Laisvės Alėjos
į Maironio gatvę, Duonelaičio g. link, jo ir
mano žmona paeina pirmyn, o mudu su Juo
zu atsiliekame, nes abu turime daug ką pa
sakyti. Pradeda jis. Ar aš girdėjęs apie
vytietį M. Taip, aš jau girdėjau. Jis man
papasakoja trumpai, kiek tuo metu atsargu
mas leido kalbantis gatvėje, ką jis girdė
jęs apie įvykį. Jeigu kas ir būtų sekęs, iš
jo veido nebūtų galėjęs suprasti, apie ką
maždaug kalbama, nes Juozas nerodė nei
liūdesio, nei pykčio dėl tos tragiškos ži
nios. jo balsas, jo akių žibėjimas, veido
išraiška kalbėjo labiau apie brangia kaina
pirktą lietuvišką ir vytietišką pasididžiavi
mą. Ir šį pasididžiavimą jis pagaliau iš
reiškė žodžiais: “Tai matai, Viliau, mes
turime vieną didvyrį iš savo tarpo...”
Deja, likimas taip lėmė, jog gandai apie
vytietį M. nepasitvirtino iki paskutiniosios:
nors sužeistas, bet gyvas ir vėl besišyp
sąs M. išsivadavo iš Kauno kalėjimo. O
didvyriu ta prasme, kuria kalbėjo Juozas
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SENIAUSIOJI SKAUTININKE
Vyr. Sktn. A. Saulaitis

Š. m. birželio mėn. 27 d. skautininke Sta
nislava Venclauskienė sukanka 80 metų am
žiaus. Tai seniausias mūsų Sąjungos narys
ir amžiumi vyriausioji skautininke.
Sukaktuvininkė yra gimusi Šiauliuose; mo
kėsi Šiauliuose; studijavo Rygoje, ištekė
jusi už (1941 m. mirusio) advokato Kazi
miero Venclauskio, kurį laiką, gyveno Rygo
je, vėliau grįžo į Šiaulius. Pirmojo karo
metu buvo su visa šeima išblokšta Rusi
jon. Grįžusi vėl į Šiaulius, juose išliko li
gi antrosios sovietų okupacijos. O paskui
— bendras visų tremtinių kelias su žino
mais rūpesčiais, sielvartais ir... viltimis.
Sktn. s. venclauskienė yra seniausios
mūsų kartos veikėja, savo tėvo ( 1863 m.
sukilimo dalyvio, užtai pasmerkto mirti ir
tik per didelę drąsą mirties išvengusio)
įkvėpta turėjo pastovų carinės Rusijos oku
pacijai pasipriešinimo jausmą ir tvirtą pa
siryžimą dirbti lietuvybės darbą. Jų namai
ano šimtmečio pabaigoje ir šio pradžioje,
kai buvo cfraudžiama lietuvių spauda ir per
sekiojamas bet koks lietuviškasis veikimas,
buvo lyg koks bastijonas slaptojoje lietu
vių veikloje. Sukaktuvininkė pati aktingai
reiškėsi toje veikloje, dalyvavo vadinamo
siose lietuvių gegužinėse, kurių užuodangoje vykdavo slapti lietuvių veikėjų suvažia
vimai.
Būdama Rygoje mūsų veikėja dirbo lietu
vių mokyklose, slapta mokė lietuvybės, da-

Milvydas, teko būti jam pačiam. Ir tai ne
trukus, vos už dešimt dienų!
Šį birželio mėnesį, lenkdami galvas mal
dai ir pagerbimui tų didvyrių, kurie turėjo
atiduoti visa, kol mes juos tokiais atpažinome, paklauskime savęs, ką jie mums
šiandien pasakytų dėl mūsų korporacijos ir
lietuviškos skautybės? O gal mes jų ir ne
klausytume, nes patarimas didvyrių, kurie
savęs nebojo, gali mums būti neparankus...
Deja, broliai! Didvyriai iš mūsų tarpo ne
tik teikia garbės, bet ir įpareigoja.

Sktn. STANISLAVA VENCLAUSKIENE
lyvavo kultūrinėje veikloje, organizavo va
karus ir t. t
Sktn. S. venclauskienė tėra vienintelė gy
va iš visų pirmojo lietuviško teatro vaidin
tojų, kirie 1899 m. Palangoje vaidino mūsų
tautinio teatro istorinį pionierių - komediją
AMERIKA PIRTYJE.
Veikliai lietuvių visuomeniniame gyveni
me ji dalyvavo ir vėliau Šiauliuose, čia ji
švietimo darbuotoja, čia jaunimo organiza
cijų rėmėja, čia bažnytinių darbų rūpintoja,
čia savivaldybininke (kelius kartus buvo
išrinkta vienintele moterim į Šiaulių mies
to tarybą), čia ji visokių kitų darbų ir pa
rengimų dalyvė.
Bet pats didžiausias didelių jos darbų
grandinėje darbas yra jaunuomenės globoji
mas. Iš pat savo tėvų namų išsinešusi už
sidegimą padėti vargstančiam ir globos rei
kalingam jaunimui, sktn. S. Venclauskienė,
savo vyro - įžymaus advokato ir žinomo
visuomenininko - palaikoma, jaunuomenės
auklėjimo srityje yra atlikusi istorinį ir ne
aprėpiamo dydžio darbą. Iš šalies spėjama,
kad sktn. S. Venclauskienė per maždaug 60
metų yra rėmusi, išauginusi ar ir išmoksli
nusi daugiau kaip ioo vaikų bei jaunuolių.
97
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"SKAUTŲ
SUEIGOSE

Visiems aišku, jog skautybė nebūtų tu
rėjusi nei mažos dalies dabartinio pasise
kimo ir išsiplėtimo, jeigu jos įkūrėjas ne
būtų numatęs visos eilės jaunuolio auklė
jimo būdų, stiprinančių jo charakterį, grū
dinančių jį gyvenimui ir kartu nenuobodžių
- tokių, kurie patraukia jaunuolį į save sa
vo esme, ir leidžia šiam išmokti su malo
numu daug tokių dalykų, kokius įsisąmonin
ti kitais būdais reikia daug daugiau laiko
ir proto koncentracijos. Šį kartą pakalbėki
me apie vieną iš tų svarbiųjų skautybės
požymių - mokymąsi praktiškų gyvenimui
dalykų per žaidimus.
Daugelis vadovų nusiskųs, kad šiose są
lygose yra neįmanoma pravesti platesnio
masto skilčių arba ir visos draugovės žai
dynes dėl nevisai patogių sąlygų, dėl di
delio judėjimo miestuose, ir, pagaliau, dėl
nevisiškai kaikur aiškios skautų vienetų
padėties amerikiečių atžvilgiu. Iš dalies
tenka su tuo sutikti, tačiau, visdėlto, tai
neturėtų būti priežastys, kurios sulaikytų
arba mažintų galimybę jaunimui naudotis

šia dovana. Galimybės padidėja šiuo metų
laiku, kai visi veiklesnieji vienetai rengia
savo stovyklas, kurioms vieta, dažniausiai,
yra parenkama užmiestyje, gryname ere,
prie upės ar ežero, miškais ar krūmais ap
augusioje vietovėje. Čia ir turėtų pasirody
ti, kiek vadovai įstengė žiemos metu įkvėp
ti savo skautams darbštumo, draugiškumo
ir, svarbiausia, d rausmingumo jausmo. Ti
kėdamiesi, kad skiltininkai ir draugininkai
padarė ir darys viską, kad būtų pasiekti
šioje srityje geresni rezultatai, pamėginki
me prisiminti keletą žaidimų, rekomenduoti
nų skautams. Jie galima būtų suskirstyti į
dvi grupes-žaidžiami salėje ar būkle, ir
žaidžiami lauke.
Parinkdamas skilčiai žaidimo rūšį, skiltininkas turėtų žiūrėti, kad jis atneštų skau
tams kokios nors naudos. Pavyzdžiui, se
nas ir visų mėgstamas Kimo žaidimas la
bai lavina pastabumą ir atmintį, kas tikram
skautui yra nepaprastai svarbu, todėl jį
reikėtų viena ar kita forma gana dažnai pa
tiekti sueigų metu. Žaisti reikėtų konkur-

Daugelį jų yra nuo pat kūdikystės priėmusi
į savo namus ir juos globojusi ligi jie jau
savo kojomis suaugę nuėjo gyvenimo keliu.
O kiek buvę šiaip vargstančių šeimų, naš
lių, senelių, kuriuos ji rėmusi, šelpusi ar
ir visai išlaikiusi jau šalia savo namų!
Sktn. S. Venclauskienė visą laiką domė
josi skautybė, gausiai rėmė Šiaulių ir jo
plataus rajono skautų-čių veiklą, jų paren
gimus, kursus, stovyklas, parodas, iškylas
ir pan.
Nepriklausomos Lietuvos laikais, rodos,
visi jos vaikai ir auklėtiniai, kaip taisyklė,
pereidavo ir skautybės mokyklą ir aktingai
reikšdavos įvairiuose skautų-čių darbuose.
Pati visą laiką būdama arti skautų, vie
na iš pirmųjų suaugusių apsisprendė tapti
skaute, ne tik rėmėja, ir formaliai. Ir, ro
dos, 1927 m. po įžodžio, jai buvo užrištas

skautės kaklaraištis; nuo to laiko daugelį
metų šiauliečiai galbūt populiariausį žmogų
savo mieste matydavo vaikščiojančią skau
tės uniforma, vėliau buvo pakelta į skautininkes, išrinkta LSS Tarybos nariu ir ki
taip sąjūdyj pažymėta.
Dabar sktn. S. Venclauskienė, visko ne
tekusi, savo vyresniosios dukters (taip pat
skautininkės, Danutės) rūpinama, paskendus
maldoje, susisielojus (fel Lietuvos tragedi
jos, bet kupina tvirtos vilties į geresnę
mūsų tautos ateitį, kukliai gyvena Waterbu
ry, Conn.
Suprantama, kad visų lietuvių skautų ir
skaučių jausmai skrieja į sukaktuvininkės
šventę su geriausiais jai linkėjimais už jos
gerumą.
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siutu būdu-* žaidimui pasibaigus, paskelbti
laimėtoją. Tai sužadina jaunuoliuose savi
garbos jausmą. Skiltininkas nustebs, pama
tęs, jog tas, kuris per pirmąjį žaidimą la
bai maža ką teatsiminė, vėliau dažnai iš
eina į laimėtojus.
Vyresniojo amžiaus skautams turėtų būti
duodama proga pasipraktikuoti, atmintinai
nubraižant savo gyvenamos vietovės ir ar
timos apylinkės planą, kartu nurodant arti
miausio gydytojo namus, policiją, ugniage
sių būstinę, bažnyčią, mokyklą; galima pa
prašyti užrašyti svarbesniųjų institucijų te
lefono numerius, kuriuos skautas turėtų mo
kėti atmintinai. Jeigu susirenka į sueigą
skautai iš tos pačios apylinkės, kur ir su
eiga vyksta - skiltis gali praktiškai patik
rinti jo nubrėžtų planų tikslumą. Skautai
taip pat turėtų išmokti piešti žmonių pėd
sakus ir pamėginti juos išskirti žemėje iš
daugelio tarpo.
Skiltininkas gali atsinešti žymesnių mies
to ar apylinkės vietovių nuotraukų ir duoti
skautams atspėti, kas tai yra. Įdomus bū
das lavinti uoslei yra, kai skiltininkas at
sineša į sueigą keletą popierinių maišelių,
į kurių kiekvieną yra įdėta skirtingų kvapų
dalykų — viename žievelė apelsino, kitame
citrinos, trečiame svogūno ir t. t. Skautai
eina iš eilės, uosto, ir, nuošaliai atsisto
ję, turi surašyti, kas krepšeliuose yra. Lai
mi daugiausiai ir tiksliausiai surašęs.
Didelis dėmesys turėtų būti kreipiamas
ir į Lietuvos krašto istoriją, geografiją,
gamtą. Labai reta mokykla šiame krašte
sugeba duoti jaunuoliui minimalų išsilavi
nimą šiuo klausimu, ir čia į pagelbą turi
ateiti organizacija — šiuo atveju skautybė.
Sueigose galėtų būti pravedami žaidimai,
kuriuose konkursiniu būdu būtų piešiamas
Lietuvos žemėlapis, pažymimos upės, di
džiausi mūsų krašto ežerai, didesnieji mies
tai, ir, būtinai, skauto gimtinis miestas ar
artimiausias miestelis.
Vyresniojo amžiaus skautai čia galėtų
žaidimo būdu prisiminti mūsų tautos žymiuo sius vyrus, rašytojus, karius. Skiltininkas
ar draugininkas gali paskaityti citatą iš
kurio nors žymesniojo mūsų veikalo ar pa-

JONAS RAČIŪNAS,
Amerikos lietuvių veikėjas ir visuome:, Korp! VYTIS Mecenatas, nesenai' al
savo 60 metų sukaktį.

deklamuoti eilėraščio posmą, duodamas įs
pėti autorių ar veikalo pavadinimą. Tai pa
dėtų prisiminti tuos neužmirštamus dalykus,
apie kuriuos daugumas jau seniai neturėjo
progos girdėti.
jeigu jau būkle ar tvankiame kambarėly
je skautams nėra kada nuobodžiauti, tai ką
bekalbėti apie pavasarį, kai saulutė išbu
dina gamtą, iš kur skautas gali tiek daug
pasimokyti ir žinių pasirinkti. Studijos iš
knygų ir vadovėlių bus labai nuobodžios,
tačiau tirk praktiškai kurio ners gyvio ar
paukščio gyvenimą - ir įdomu, ir niekados
nepamirši, ką esi patyręs. Pavasarį ar va
sarą reikėtų organizuoti didesnio masto iš
vykas, kur skautai žaisdami turėtų progos
patikrinti išmoktus dalykus. Čia galėčiau
rekomenduoti vieną iš labai skautų mėgia
mų platesnio masto žaidimų. Jame turėtų
dalyvauti visa draugovė - 3 skiltys. Va
dovauti gali draugininkas, kuris prieš tai
pats vienas ar su skiltininkų pagelba pa
daro ar stovyklos (jei stovyklaujama), ar
kurios nors gyvenamosios apylinkės planą
- akies nuotrauką. Tada draugininkas rašo
skiltininkams slaptus įsakymus.
pirmai skilčiai duodamas uždavinys: nu
statytą valandą ir minutę skiltis išvyksta
99
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nurodyton vieton ( gali būti 1—2 amr. my
lios tolumo). Pakelyje turi praeiti miškelį
ar krūmuotą vietovę. Įspėjama, kad miškas
pilnas "priešo1’*, kuris šią skiltį seka, skai
čiuodamas, kiek skautų praeina, taigi, rei
kia būti "nematomiem" — pralįsti kaip ga
lint geriau užsimaskavus. Skilčiai atsitin
ka nelaimė: susižeidžia vienas skautas,
kuriam gali būti lūžus ranka arba koja.
Skilties sanitaras privalo surasti nuošalią
(vistiek slaptą) vietą tame pat miškelyje,
ligonį reikiamai sutvarstyti ir laukti pagelbos, o skiltis, palikusi laišką su praneši
mu, tęsia žygį į nurodytą vietą toliau. Skil
tis turi dėti kelionės ženklus, pagal ku
riuos sekanti skiltis turės surasti kelią
pas juos. Nuvykus, skiltis pasistato pala
pinę. Įsakyme turi būti nurodyta aukštesnė
vieta ar medis (pažymėta plane), iš kur
skautai pasiruošia signalizacijos būdu nu
rodyti sekančiai (trečiajai) skilčiai savo
buvimo vietą.
■
Įsakyme antrajai - slapukų - skilčiai drau
gininkas skiria išvykimo laiką apie 1 vai.
anksčiau, negu pirmajai, plane nurodyda
mas mišką, pabrėždamas, kad jų uždavinys
yra būti nematomiems ir sekti, kiek skautų
praeis mišku. Jeigu kurį pastebėtų pirmos
ar trečios skilties skautai - tas automa
tiškai “krinta" iš žaidimo ir vyksta į tar
pininko nurodytą vietą, be sekimo teisės,
ir, žaidimui pasibaigus, gauna minusą.
Maždaug po valandos nuo išvykimo pir
mosios skilties, siunčiama taip pat slaptu
keliu trečioji skiltis, kuriai nurodoma lai
kytis pirmosios skilties paliktų kelionės
ženklų. Tie ženklai turi rodyti kur nors
paslėptą laišką, kuriame nurodyta ligonio
buvimo vieta. Jį (ligonį) trečioji skiltis
privalo pasiimti su savimi. Įsakyme turi
būti nurodyta pamiškės vieta, iš kur skil
ties žvalgas galėtų priimti pirmosios skil
ties siunčiamus signalizacijos ženklus, nu
rodančius trečiajai skilčiai paskyrimo vie
tą. Šie, nešini ar vedini (priklauso nuo su
žeidimo rūšies) ligoniu, nuvyksta ten. Ta
da tarpininkas sutartu švilpesiu sušaukia
slapukų skiltį ir apklausia, kiek ir kokių
skautų matė. Tada gali visi vykti į vieną
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vietą, pas pirmąją ir trečiąją skiltį, ir ten
padaryti smulkų uždavinio nagrinėjimą: su
gebėjimą slėptis, signalizuoti, sutvarstyti
ir slaugyti ligonį, sugebėjimą tiksliai ir
pakankamai sudėti kelionės ženklus. Tie
skautai, kurie tikrai buvo slapukų pastebė
ti, gauna minusą.
Šį žaidimą žaidžiant, patartina, visų pir
ma, apriboti skiltims miško praslinkimo lai
ką, kad tai neužsitęstų perdaug ilgai. Nu
rodant žvalgams signalizacijos kryptį, rei
kia vadovautis pasaulio šalimis — į pietus,
šiairės rytus ir t. t. Draugininkas turėtų
pasikviesti vieną ar du padėjėjus-tarpinin
kus, kurie jam padėtų tai pravesti. Labai
svarbu tokios rūšies žaidime, kad skiltys
nesusimaišytų ir neatsidurtų nežinios pa
dėtyje — tada visas žaidimas gali būti su
trukdytas ir sugadintas. Todėl ypač svarbu
draugininkui, rašančiam įsakymus, nepra
leisti nei menkiausios detalės, kurios ne
buvimas įneštų nežinią ar sąmyšį į žaidi
mą. Mažą klaidą pačioje žaidimo eigoje
gali atitaisyti tarpininkai, kurie pažįstami
iš dėvimų raikščių ant rankovės ar kt. Įsa
kymai skiltims yra griežtai slapti — tik ta
da žaidimas bus įdomus.
Žinoma, vadovui nebūtina laikytis šių
nurodymų — detalės gali būti įvairiausios,
tačiau pagrindinis principas, duodąs progos
patikrinti daugelį skautiškų žinių, turėtų
būti išlaikytas.

MŪSŲ PRENUMERATORIAMS

• Š. m. liepos mėn. 1 d. baigiasi prenu
meratos terminas tiems MV prenumerato
riams, kurie laikraštį užsisakė tik pirmam
pusmečiui ir sumokėjo $ 1.25, Maloniai kvie
čiame prenumeratą prailginti ir 1953 m. n ajam pusmečiui, prisiunčiant MV adm-jai
betarpiai arba sumokant per platintojus dar
$1,25.
• “Mūsų Vytį” užsisakyti niekada nevė
lu. Dar galima užsisakyti visiems 1953 me
tams. Tik 1 Nr. pristigome, už tat pr- tos
kaina visiems metams (be INr.) tėra $2.
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Sktn. A. Blynaitė - Senbergien ė

Apie skautų organizaciją, ir jos įstatus
sužinojau iš savo pusbrolio Zenono Blyno,
atvykusio į Panevėžį 1919 metais iš Vil
niaus. Abu buvome karštai užsidegę ta idė
ja, bet būdami labai jauni ir nepatyrę, nedrįsome nieko pradėti. Labai nudžiugau,
kai į mūsų klasę įstojo Elena Hakaitė, bu
vusi skautė Rusijoj, lenkų draugovėj. Kiek
vėliau į gimnaziją įstojo jonas Kuprionis,
buvęs skautu Vilniuje. Jis kartu su Pauliu
Šležu, pulku. Rozmano globojami, ėmėsi or
ganizuoti skautus Panevėžy. Šalia skautų
ėmė ir skautės judėti ir 1920 m. gruodžio
6 d. buvo įkurta skaučių “Birutės” dr-vė,
kuriai vadovavo Elena Hakaitė. Iš jos drvę perėmė Emilija Kvedaraitė. Aš buvau
šių abiejų dr-kių padėjėja. Kiek vėliau
prie Mokytojų Seminarijos įsikūrė kita skau
čių dr-vė, kuriai vadovavo Elena Petkevi
čiūtė (jau mirusi).
Su dideliu entuziazmu vykome į pirmąjį
skautų-čių vadovų suvažiavimą Kaune,
1922 metų pavasarį. Iš Panevėžio tada da
lyvavo: J. Kuprionis, Z. Blynas, E. Kveda
raitė, A. Blynaitė ir keli lenkų skautai, ku
rie savo organizuotumu buvo žymiai mus
pralenkę, nes turėjo patyrusių vadų. Po
šio suvažiavimo perėmiau “Birutės” dr-vę,
kili iki 1924 metų išaugo iki 10 skilčių
su virš 100 skaučių. 1924 metais dr-vę
perėmė psktn. E. Slučkaitė, vėliau psktn.
O. Masiulytė ir A. Morkūnaitė.
Jau pirmojo ir antrojo suvažiavimo metu
buvo galima pastebėti skautiškos nuotaikos
ypatingumai atskirose Lietuvos vietose.
Kaunas — buvo žymiai visus pralenkęs
skautišku metodu ir literatūros žinojimu ir
organizacija. Šiauliai - reiškėsi sugebėji
mu organizuoti finansus, rėmėjus, stovyk
las, žaidimus ir priemones. Panevėžys —
ypatingai rūpinosi skautiškosios ideologi

jos įgyvenuinimu ir mažiau buvo pažengę
skautiškųjų metodų praktikoje. Skautės Pa
nevėžy jau kūrimosi pradžioj stengėsi pri
taikyti ir atat. pakeisti skautų programas,
įnešdamos spec, tautinių ir moteriškų ele
mentų.
Pirmąją skaučių skiltį Kaune suorgani
zavo M. Šklėnikaitė- Vaitkuvienė 1919 metų
rudenį, prie mokyklos Ožeškienės gatvėj.
Si skiltis neišbujojo, nes pati steigėja bu
vo perkelta į tolimą mokyklą, o vadovių
trūko. Tačiau skautybės idėja spontaniškai
buvo paties jaunimo pagauta ir netrukus
sužibo prie daugelio aukštesnių mokyklų ir
įvairiuose Lietuvos miestuose.
1920 m. lapkričio 27 d. yra l-sios Skau
čių draugovės Lietuvoj — “Birutės” drvės įkūrimo data. (Pradžioj ji vadinosi IIji sk-čių dr-vė, I-ji buvo skautų). Tai
draugovei vadovauja Katrė Ambrazaitė. Jai
esant dr-ke, įvyksta I-sis vadovų suva
žiavimas Kaune, kuriame dalyvauja ir skau
čių atstovės iš Panevėžio ir, rodos, iš
Plungės. Didelis būrys Kauno skaučių da
lyvavo iškyloj Mickevičiaus slėny; jų tvar
kingos uniformos ir jų nuoširdumas globo
jant atvykusius iš provincijos svečius pa
liko mums, atstovėms, neišdildomų atsimi
nimų.
1922 m. “Birutės” dr-vės dr-ke buvo
išrinkta Liuda Limantaitė (Toliušienė), o
jos adjutante — viktorija Šikeraitė (Čečetienė). Tuo metu dr-vės darbas jau geriau
sekėsi.
Prie Kauno Tunto štabo, kuriam Paspir
ties Dr-ja 1922 m. kovo 30 d. paveda eiti
Vyriausio Lietuvos Skautų Asociacijos Šta
bo pareigas, yra ir skaučių skyrelis, ku
riam vadovauja sktn. Vaitkuvienė, o sekre
toriauja - Čečetienė. Buvo išleistos pir
mos taisyklės, apibendrinančios uniformą,
10 i
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programas ir kt. būtiniausius reikalus. P.
Vaitkienė stengėsi įnešti į kauniečių skau
čių - daugumoje miestiečių - veikimą dau
giau tautiško elemento, įsteigdama ir pati
pravesdama juostų audimo kurselius ir pan.
“Birutės” dr-vė, palaikydama artimus
ryšius su Paspirties Dr-ja (per p. Navic
kienę), bendradarbiavo ir mokėsi iš skau
tų stovyklavimo meno. 1923 m. Liman taitei
esant dr-ke, buvo suruošta I-ji skaučių
stovykla Pažaislyje (į ją vyko skautės p.
Limanto arkliais ). Toj stovykloj dalyvavo
apie 10 skaučių: Vaitkuvienė, Limantaitė,
Šikeraitė, Vanda Steponaitytė (Bulotienė),
Petrė Storapirštytė, Elena Eimaitytė ir kt.
Stovykla truko apie 5 dienas. Joje buvo
pirmą kartą pravesti egzaminai į n-jį pa
tyrimo laipsnį, pastatytas tiltas, palapinės,
virtuvės, padarytos “kroki” nuotraukos.
192,3 m. Limantaitė perdavė dr-vę paktn.
Čečetienei, kurios vadovybėje dr-vė pra
dėjo klestėti. Buvo daromos dažnos iškilos
į artimus miškus, dalyvaujama stovyklose,
rūpinamasi lietuvišku liaudies menu ir rank
darbiais (suruošta parodėlė);
kiekviena
skiltis nešdavo kasmet Kalėdų eglutę savo
pasirinktai neturtingai šeimai; kai kurios
skiltys globodavo savo neturtingąją šeimą
ištisus metus.
Įdomu, kad nors “Birutės“ dr-vės įkūri
mo data yra 1920 m. lapkričio 27 d., 1927
lapkričio 26 d. buvo dr-vės 8 metų jubilie
jaus minėjimas su skaučių įžodžio ir nu
veiktų darbų inscenizavimu.
1931 m. sktn. Čečetienė, išvykdama į
užsienį, perdavė draugovę vyr. skltn. Ma
tulevičiūtei. Tais metais, Šv. Jurgio šven
tės proga “Birutės” dr-vės vėliava buvo
apdovanota ordinu “už nuopelnus“ — gra
žia tautine juosta, kuri buvo užrišta ant
vėliavos stiebo.
1932 m. gruodžio 14 d. išaugusią draugo
vę teko padalinti, “Birutės“ dr-vei liko
vadovauti Aleksandra Žukaitė (Švarienė),
VII-ji “Perkūnės“ dr-vė atiteko Giedrei
Žmuizdina vielutei.
1933 m. spalių mėn. 29 d. “Birutės“ drvė leido antrą spiečių - IX-ją “Gabijos“
dr-vę, kurios dr-ke paskirta Elena Ševe102

linskaitė.
Tai keletas bruožų iš pirmųjų Kauno
skaučių veiklos, kuriuos surašiau vadovau
damosi sktn. Čečetienės laišku, Kauno
skautų albumu - metraščiu ir savo atminti
mi.
a
DALYVAUKIME RAŠINIO KONKURSE
t

Lietuvių Studentų Sąjungos JAV-se New
Yorko skyrius skelbia rašinio konkursą se
kančiomis sąlygomis:
1. Konkurse turi teisę dalyvauti tik LSS
JAV-se nariai.
2. Rašinio tema: “Kaip aš savo profesijo
je galiu geriausiai prisidėti prie Lietu
vos atstatymo”.
3. Už geriausiai parašytus rašinius skiria
mos premijos: 1 - $50, 2 — $30, 3 -$20
4. Sprendimo bešališkumui užtikrinti auto
riai turi pasirašyti slapyvardžiu, o atski
rame, uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę, ten pat įrašant savo slapyvardę.
5. Rašinius siųsti šiuo adresu: R. Kežys,
100 Cook St., Brooklyn 6, N. Y. Paskuti
nė rašinio įteikimo diena - 1953 m. lie
pos 31 d.
6. Rašinys neturi būti ilgesnis 8 puslapių,
rašant mašinėle, vieną eilutę praleidžiant
(double space).
7. Rašinius atsiuntę autoriai visas rašinio
spausdinimo teises perleidžia LSS New
Yorko Skyriui.
PADĖKA GERADARIAMS

“Mūsų Vyčio“ leidimo reikalams aukojo:
ASS Čikagos skyrius — $200, Mecenatas J.
Bačiūnas - $20, Fil. P. Labanauskas —
$2,50, senj. Mantautas - $1,50, senj. Čekauskas — $1, senj. B. Timpa - $ 1, sktn.
Tallat Kelpša - 1 pren. skautams Vokieti
joje, kiti po mažiaji. Visiems “Mūsų Vytis“
nuoširdžiai dėkoja.

• Mielus skolininkus dar kartą prašome
paskubinti su mumis atsiteisti.
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Lygiai prieš 20 metų Lietuvos skautai gražiai sutiko Pasaulio Skautų įkūrėją R. Baden —
PowelPj. Čia matome vytiečius pusryčiaujančius Palangos pušyne. (Iš fit. A. Augulio albumo)

STOVYKLINĖ RUOŠA
Pranas Pakalniškis
Kiekvieno lietuvio skauto svajonė, o kar
tu ir pareiga kiekvieną vasarą bent porą
savaičių praleisti skautų stovykloje. Kaip
tokią stovyklą suorganizuoti, sutvarkyti ir
pravesti — klausimai, kurie nuolat kankina
vadovus. Šia proga tebus man leista duoti
keletą patarimų skautų vadovui stovyklinės
ruošos — programos, pravedimo, išvykimo
ir pan. klausimais. (Kitomis stovyklinėmis
temomis — kita proga).
• Stovyklinė programa padieniui sudaroma
apie 1^—2 mėn. prieš išvykstant į sto
vyklą ir dalyvaujant gabiausiems vieneto
bei paskirtų stovyklos pareigūnų skautams.
Programa suskirstoma valandomis padieniui.
Pirmoji diena, paprastai, pavadinama •‘įsi
kūrimas”. Jo metu statomos palapinės ir
bendrieji stovyklos įrengimai, kaip stalas
(kasamas žemėje ar daromas ant viršaus —
iškeliamas, prie to padarant atsisėsti sė
dynės iš akmenų, kartelių'ar pan.)
Stovyklinė diena prasideda atsikėlimo tri
mitu, kurį pučia trimičius, maždaug 6 vai.

Gamtoje šis laikas yra pats gražiausias
(teka, ar ką tik patekėjusi saulė), todėl
jį apleisti miegant nevertėtų. 6- 6,30 ap
sirengimas, lovų susitvarkymas, pasirengi
mas patikrinimui ir vėliavos pakėlimui. 7
vai. — patikrinimas, vėliavos pakėlimas.
Dalyvauja visa stovykla, išskyrus dirban
čius virtuvėje. Prie vėliavos — ją kelia
budinčios skilties paskirtas skautas, arba
pats budintis skiltininkas. Stovyklos v-kas
pasako rytines pastabas. 7, 15 - jei yra
dvasios vadovas - Sv. Mišios. 8 vai. pus
ryčiai. 9,00 - 11,00 užsiėmimai. Šis laikas
privalo būti išnaudotas kuo produktingiausiai. Geriausia skirti patyrimų laipsnių sun
kesnių ir praktiškų punktų aiškinimui. Aiš
kinimui parinkti iš vieneto vadovus, gerai
žinančius dalyką. 11,00 - 12,00 tvarkyma
sis rajone. Jei numatomos sporto varžybos,
sportininkai gali tuo metu lavintis ir treni
ruotis. 12,00 - pietų trimitas ir pietūs.
13,00 - 14,00 pietų tyla ir poilsis. Tuo
metu stovykloje visiška tyla, kas nori ra103
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šo laiškus, pavargusieji - ilsisi. 14,00 —
16,00 užsiėmimai. Tinka praktiškų skautiš
kų dalykų demonstravimui, kaip tiltų staty
mui ir pan. 16,00 - 16,30 maudymasis, už
kurį labai atsakingas stovyklos v-kas. Vi
sas vienetas vedamas maudytis organizuo
tai, prižiūrint pačiam stovyklos v-kui, ar
jo gerai patikėtam vyresnio amžiaus skau
tui. Maudymosi vadovo žodžio turi paklau
syti kiekvienas, kuriam jis sakomas, ne
žiūrint laipsnio ar amžiaus ribos. Maudy
mosi vadovas turi mokėti skubiai orientuo
tis nelaimės - skendimo atveju. Be jo, tu
ri būti dar keli, moką gerai plaukti ir gel
bėti skęstančius. Būtų gerai turėti ant il
gos virvės pririštus gelbėjimo ratus. Mau
dymosi vieta turi būti iš anksto ištirta: pa
tikrintas tolis ir gilumas, patikrinta, ar nė
ra duobių, sūkurinių duobių. Maudymosi gi
lumas - tik iki krūtinės. Geriausia, kad
visas maudymosi rajonas būtų virvėmis ar
kartimis atžymėtas. Neleisti maudymosi me
tu drąsuoliams lenktyniauti, visi tie, kurie
iš maudymosi pavojingumo krečia šposus,
tegul prisimena, kad 95% nuskendusiųjų mo
kėjo gerai plaukti... O kaip nesmagu, kad
dėl maudymosi taisyklių nesilaikymo, vie
ną savo stovyklos brolių, su kuriuo tik
krykštavote, - tektų ant grabo lentos pa
guldyti. Juk ir visa stovykla su tuo įvykiu
gali užsibaigti, o sekančiais metais tėvai,
prisiminę tai, ar besurizikuos savo vaikus
leisti mirčiai į nasrus?
17,00 - 17,30 pavakariai. 17,30 — 19,00
tvarkymasis stovykloje, pasirengimas lau
žui, dainų pratybos. 19,00 - 20,00 - vaka
rienė. 20,00 - vakarinis patikrinimas, sto
vyklos įsakymai (jų metu skelbiama dieno
tvarkė sekančiai dienai, paskiriama budin
čioji skiltis darbams ir kt.), vėliavos nu
leidimas. Vėliava keliama ir leidžiama gie
dant tautinį Himną. Po vėliavos nuleidimo
ir prieš pakėlimą skaitomos skautiškosios
stovyklinės maldos arba dvasios vadovai
pasako atatinkamas kalbas. 20,30 - 21,30
stovyklinis laužas. Jo metu kiekvienas vie
netas atlieka bent 5 minučių pasirodymą.
Laike stovyklos surengti bent 1-2 lau
žus, kviečiant apylinkės gyventojus ir sve
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čius. Tokių laužų pasirodymai turi būti ge
rai atlikti, su tautiniu atspalviu ir daugiau
pasirengus. Paprastuose kasdieniniuose lau
žuose galima vaidinti viską, kas nežemina
skauto vardo. Labai mėgstama dienos ak
tualijos, pamėgdžiojimai, stovyklinių parei
gūnų ydos ir pan. Laužas baigiamas "Atei
na naktis” ir vakaro malda. 21,30 - 22,00
pasirengimas nakties poilsiui. 22,00 visiš
ka nakties tyla iki kėlimosi trimito. Nak
ties metu nuo 22 vai. budėjimą perima nau
jai paskirtoji budinčios skilties pamaina.
Budėjusioji skiltis perduoda sutvarkytą ir
švarią virtuvę. Nuo 22,00 budinčioji skiltis,
pagal rajono didumą, skiria nakties budėji
mui 1-2 patrulių poreles. Patruliai ištisą
naktį po 2 — 4 vai. budi stovykloje vaikš
čiodami su skautiškomis lazdomis paskir
tame rajone ir žiūri, kad į stovyklą neįeitų
pašaliniai asmenys ir nepadarytų sugadini
mų virtuvės ar ūkio palapinėje arba štabo
- raštinės palapinėje. Stovyklos viršinin
kas turi išdiroti planą, ką daryti pavojaus
metu. Pavojaus metu jaunesnio amžiaus
skautai ne žadinami, tik vyresnio ar skau
tai vyčiai. Patrulių porelės turi su savimi
prožektorių ir jo šviesa tikrina įtartinas
vietas ar garsus. Nakties metu patruliams
leista kūrenti stovyklos vidury ar prie vir
tuvės apsišildymui laužą. Rytą budintis
skiltininkas tuoj po trimito ieško progos
sutikti stovyklos viršininką ir jam atrapor
tuoti apie nakties įvykius, ar, jei tokių ne
buvo — pranešti, kad nakties budėjimo me
tu praėjo be jokių ypatingų įvykių. Dienos
metu budinčioji skiltis skiria stovyklos ra
jone vieną budėtoją, kuris visą laiką yra
stovyklos rajone ir viską stebi. Budintis
skiltininkas savo paros budėjimo metu yra
atsakingas už nustatytosios dieninės prog
ramos įvykdymą. Tai reikia suprasti ta
prasme, kad budintis skiltininkas seka pa
gal laiką programą, švilpukais skelbia kiek
vieną programos dalį, rikiuoja stovyklą vi
siems užsiėmimams, ryto ir vakaro patikri
nimams, vėliavų pakėlimui ir nuleidimui.
Budintis skiltininkas yra stovyklos dienos
vyriausias tvarkdarys. Jo visi privalo klau
syti. Jis yra tiesioginiai atsakingas už
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maisto laiku pagaminimą virtuvėje, jei dar
bams iš jo skilties yra permažai skautų,
jis gali stovyklos v-ko prašyti papildomos
darbo jėgos iš kitų skilčių. Dažnai kyla
barnių dėl tokio papildomo skyrimo į dar
bus, bet prisimintina, kad visi darbai yra
reikalingi ir daromi patiems sau. Žinoma,
budintis skiltininkas, savo budėjimo paroje
turi įtempti visą savo skiltį, kad neišeitų,
kad viena skiltis pajėgia pati atlikti visus
reikiamus darbus, o kita, tinginiaujanti,
nuolatos ieško kitų pagalbos.
Sudarant stovyklinę programą, reikia žiū
rėti, kad bent viena diena būtų skiriama
stovyklos iškilmėms. Tam geriausiai tinka
vidury stovyklavimo laiko išpuoląs sekma
dienis ar kuri kita žymesnė kalendorinė ar
sukaktuvinė diena. Tokią dieną kviečiami
svečiai, apylinkės gyventojai aplankyti su
tvarkytą ir pagražintą stovyklą, atidaroma
atsivežtoji parodėlė ir bendrai - tai sto
vyklos reprezentacinė diena, svarbi diena,
užtat ir dera pasirodyti gerai prisirengus.
Taip pat viena diena skiriama stovykli
niams egzaminams, kurių metu kiekvienas
stovyklaujantis pakyla vienu patyrimo laips
niu aukščiau. Egzaminų rimtis turi būti iš
laikyta tinkamoje aukštumoje, nes kiekvie
nas skautas visada didžiuojasi, kad į pa
tyrimo laipsnį išlaikė stovykloje, o tai reiš
kia, kad stovykliniai egzaminai yra verti
savo vardo.

Sudarant stovyklinę programą, užsiėmimų
daliai turi būti iš- anksto paskirti dalykų
lektoriai. Nuo gero lektoriaus priklausys
skautų žinios. x užsiėmimų metu neįmanoma
išeiti visų patyrimo laipsnių programų punk
tai, užtat iš anksto, prieš išvykstant pa
skelbiama, kuriuos punktus pasirengti na
mie ir kurie bus instruktuojama stovykloje.
Stovykloje instruktuojami skautiškieji —
praktiškieji: signalizavimas, kelionės ženk
lai, morzė, sanitarija (praktiškai), mazgai,
tiltų statymas, pėdsekystė ir pan., o namie
pasirengiama teoretiniai dalykai, kaip isto
rija, geografija ir pan.
Stovyklinė programa skelbiama, paprastai,
tik stovykloje dieninių įsakymų ar atskiros
dieninės programos formoje. To atlikiiiiu rū
pinasi stov. adjutantas. Labai dažnai tas
pats stovyklos adjutantas, jei nėra tam rei
kalui tinkamesnio asmens, rūpinasi ir sto
vyklos laikraščio leidimu ir atspausdinimu.
Stovyklos laikraštis yra stovyklos « veidro
dis. Į jį rašo visi, kas moka rašyti. Sto
vyklos laikraštis paįvairinamas karikatūro
mis ir iliustracijomis. Jis kabinamas skel
bimų lentoje vakarienės metu, o skaitomas
tuoj po vakarienės; kartais - laužo metu.
Stovyklos adjutantas taip pat tvarko visus
stovyklos raštinės reikalus, nuneša ir par
neša stovyklos paštą ir atiduoda budinčiam
skiltininkui išdalinti.
Stovyklos piniginę atskaitomybę raštu ve105
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da pats stovyklos v-kas, bendradarbiauda
mas su ūkio vedėju, kuris beveik visuomet
eina ir maisto tiekėjo pareigas. Piniginė
atskaitomybė baigiama parvykus namo ir
atsiskaitoma su vyriausiu vieneto vadovu
(tuntininku, vietininku ar draugininku).
Išvykimas į stovyklą. 2—3 dienos prieš
stovyklos pradžią, į stovyklavietę su sun
kiąją priemone (sunkvežimiu) ir visu di
džiuoju inventoriumi (palapinėmis, virtuvės
rakandais, įrankiais) išsiunčiamas stovyk
los ūkio vadovas ir pionieriai. Jų gali bū
ti 3 - 4. Nuvykę prie stovyklavietės, pio
nieriai susiranda jos savininką ir praneša,
kad jie atvyko padaryti pirmųjų stovyklinių
įrengimų. Pirmiausiai pionieriai sutvarko
W. C., parūpina bent kiek kurui medžiagos,
pastato vadų, štabo, ūkio ir virtuvės pala
pines, padaro pagrindinius įrengimus (tik
nepuošia) stalui, altoriui, parengia vėlia
vos stiebą, vartų rėmus. Sudaro nuolatinį
kontaktą dėl geriamo vandens atgabenimo
į stovyklą ir pan. Žodžiu, pionieriai pada
ro svarbiausius stovyklos bendrųjų įrengi
mų darbus ir laukia atvykstant stovyklinio
vieneto. Ūkio vadovas, bendradarbiaudamas
su pionieriais, pagamina maistą tai dienos
daliai, kada pagrindinis stovyklos vienetas
įžengs į stovyklą iki vakarinio patikrinimo,
kad atvykę ir kelionėje išvargę skautai tuoj
pat būtų pamaitinti, virėjas vyksta su pa
grindiniu stovykliniu branduoliu. Tik atvy
kęs į stovyklą, susirišęs su ūkio vadovu,
tuoj pat pradeda eiti savo pareigas į pa
galbą imdamas tai dienai pionierius.
Pagrindinio stovyklinio vieneto išvykimas
į stovyklavietę yra 2-3 dienos po pionie
rių išvykimo. Tas laikas iš anksto (nema
žiau mėnesio) skelbiamas visiems skau
tams, kad spėtų užsirašyti ir tie, kurie nu
sprendžia vykti pačiu paskutiniu momentu.
Pusė asmeninio stovyklinio mokesčio su
renkama 1-2 savaitės prieš pionieriams
išvykstant, kita pusė pirmąją arba antrąją
dieną nuvykus į stovyklą. Dalis pinigų duo
dama ūkio vadovui išvykstant su pionieriais.
Vėliau pinigus asmeniniai, gaudamas raš
tiškus pakvitavimus, duoda ūkio vadovui
arba tiekėjui pats stovyklos v-kas. Visa
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piniginė atskaitomybė vedama raštai ir sto
vyklos v-kas atsiskaito su vieneto vadovu
tuoj pat sugrįžęs iš stovyklos. Vieneto va
dovas vėliau skelbia viešai stovyklos pi
niginę apyskaitą. Tuo pačiu laiku, kai
skelbiamas stovyklavimo laikas, kartu skel
biama, ką kiekvienas stovyklausiantis
skau3o
tas turi pasiimti asmeniškai. Svarbiausi jų:
2 pilnos skautiškos uniformos nuo kojų iki
galvos, šiltas ir lietaus apsiaustai, tualeto
reikmenys, popierius ir pieštukas, stiprus
sulenkiamas ir prie diržo pasikabinamas
peilis arba aštrus suomiškas peilis (finka),
adata, siūlas, jodo bonkutė. Per daug reik
menų ir mažesnės svarbos neverta dėtis,
nes tai sunkins stovyklavimą. Neimti per
daug pinigų, nes gali pamesti, o tada bus
nesmagumo sau ir kitiems, nes dažnai be
reikalingai įtariama pavogus. Stovyklinis
vienetas ta^i pasiimti viską, kas bus rei
kalinga keliolikai ar keliasdešimt skautų
pragyventi ir prasimaityti tas 2 stovyklines
savaites. Neužmiršti sportinių įrankių. Ge
ra, kad stov. v-kas išstudijuotų stovyklos
apylinkės žemėlapį ir parinktų 1-2 žy
mesnes ar įdomesnes vietas, į kurias sto
vyklaujantieji pėsčiomis galėtų padaryti pa
mainomis per 2 dienas ekskursijas.
Stovyklos v-kas nuo pionierių išleidimo
momento iki galutinio atsiskaitymo su vie
neto vadovu parvykus, yra ne tiktai asme
niškai atsakingas už stovyklaujančių apnakvydinimą bei pamaitinimą, bet taip pat
ir už kiekvieno stovyklaujančio gyvybę. Už
tat, stovyklos v-kas turi būti kiekvienu
metu nepaprastai akylus ir pastabus. Už
nuotykius stovykloje su liūdnomis pasek
mėmis išvadoje visada bus apkaltintas sto
vyklos v-kas. Stovyklavimo metu, stovyk
los v-kas kiekvienam stovyklaujančiam
privalo būti galutinas autoritetas. Stovyk
los užsiėmimų programoms nepatartina stov.
v-kui imti bent kokias pareigas. Jis turės
daug priežiūros ir administracijos darbų.
Jo žodis turi būti griežtas neklaužadoms ir
tėviškas nemokantiems ar nesuprantantiems
stovyklinių pareigų. Stov. v-kas rytinio ir
vakarinio patikrinimo metu daro stovyklavi
mo pastabas bei pamokymus. Jam priklau-
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VOKIEČIU SKAUTAI
Leonas Knopfmileris

Pirmą kartą Vokietijoje skautų organiza
buvo padalinta į zonas, tai kiekvienoje jų
cija buvo įkurta 1911 m. Iš Baden Powellio
skautai savaip kūrėsi. Britų zonoje įsikūrė
“Laisvųjų Skautų Sąjunga”, amerikiečių zo
sistemos buvo paimtas įžodis, įsakymai,
šūkiai, gi nemaža veikimo metodų buvo pa
noje - “Vokiečių Skautų S-ga”. Gi Pran
cūzų zonoje iš viso nebuvo duotas leidi
siskolinta iš tada veikusios jaunimo orga
mas steigtis skautams. Bet jie čia įsikūrė
nizacijos “Wandervogel” (keliaujantis paukš
ir dirbo slapta...
tis), kuri turėjo netgi skilčių - būrelių
sistemą. Kadangi kaizerių laikais nebuvo
1948.X.9- 10 d. Karlsruhe’je sušauktas
pirmasis vokiečių skautų vadų suvažiavi
madoje sekti angliškus dalykus, vokiečių
mas. Sąjungos Pirmininku išrinktas, k. Rol
skautų vadovai turėjo daug vargo, kol jie
buvo oficialiai pripažinti. 1919 m. Skautų ir
ler. Bet tik 1948. XH.5 d. pasisekė oficia“WandervogePiu” or-jos susijungė į vieną. ' liai susijungti su broliais Britų zonoje. Il
gą laiką buvo draudžiama dėvėti uniforma.
Pasibaigus I-jam Pasauliniam karui, skau
Bet dėlto vokiečiai labai nesijaudino: pa
tų or-ja čia turėjo kai kurių sunkumų, bet
gi vėliau juos nugalėjo ir judėjimas plito.
kako Sąjungos ženklo. Vėliau, kuriant uni
formą, nutarta ją padaryti galimai papras
Hitlerio režimas nebuvo palankus “angliš
kam” skautizmui ir skautai buvo uždrausti.
tesne ir praktiškesne. Atsisakyta nuo įvai
Jie atgijo tik pasibaigus H-jam pasauli
rių išorinių papuošalų. Lygiagrečiai nutarta
niam karui. Čia pirmiausia susiorganizavo
atsiriboti nuo politikos, paliekant šiuos rei
įvairių tautybių tremtiniai skautai, kurie
kalus kiekvieno skauto asmeniškai nuožiū
daugeliu atvejų vokiečiams buvo pavyzdžiu. rai. Skautų Sąjunga turinti būti visiškai sa
Prieš 1933 m. Vokietijoje buvo ne viena, vistovi ir nesinaudoti kitų or-jų globa. Bu
bet daugelis skautų or-jų, kurių kiekviena dėjimas šia kryptimi yra pagrindiniu vokie
turėjo savo tikslus ir siekimus. Kad išven čių skautų uždaviniu.
1948 m. Mr. Wilson pirmą kartą aplankė
gus praeities klaidų, nutarta eiti prie vie
ningos sąjungos. Tačiau, kadahgi Vokietija vokiečių skautus, norėdamas susipažinti su
so galutinas žodis visuose reikaluose. Stov.
v-kas turi būti skautiškas ir bešališkas
ištisą stovyklos laiką. Stovyklos baigimo
išvakarėse jis daro su vieneto vado aprobatu stovyklinius pakėlimus bei apdovano
jimus. Jei stovyklos metu pasirodo, kad
pradžioje pasirinktieji pareigūnai nesugeba
eiti pavestų pareigų, stov. v-kas, visos
stovyklos labui, juos pakeičia geresniais.
Dėl to neturėtų užsigauti atleistieji, nes
stovyklos v-kui yra duota teisė vieną pa
aukoti dėl visų gerovės, o pagaliau, juk
ne visada galima iš karto išsirinkti geriau
sią, ypač vykstant į stovyklą. Išleisdamas
į stovyklą pionierius ir vykdamas pats su
branduoliu, stov. v-kas asmeniškai ir
smulkmeniškai patikrina bendrąjį vieneto
turtą ir asmeninę skauto kuprinę. Vykdą-

-n;.

.

mas į stovyklą stov. v-kas pasirūpina me
diciniška apsauga. Jei gydytojo nebūtų sto
vyklaujančių tarpe (dažnai iš tėvų pasitai
ko), tada reikia turėti gerą sanitarą - skau
tą ir gausią stovyklinę vaistinėlę. Stovyk
los v- kas, jo sudarytasis štabas, rėmėjai
ir tėvai žino, kad viskas, kas buvo aukota
skautiškai stovyklai suorganizuoti, - buvo
daryta tam, kad duoti jaunimui - vaikams
— skautams fiziniai ir protiniai sutvirtėti,
skautiškos
mokyklos pagalba, stovyklaujano
tiems gyvenimui ir ateičiai suteikti naudin
gų žinių. Kas į stovyklą galvoja vykti tik
tam, kad pagulėti, pailsėti ir patinginiauti,
tegu sau pasilieka namie ir tinginiauja.
Skautai vyksta į stovyklą tam, kad skautaudami pailsėtų.
Iki pasimatymo skautiškose stovyklose!
107
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jų veikla. 1950 m. jis aplankė antrą, kartą
ir tada teko išgirsti apie galimą vokiečių
skautų priėmimą į Tarptautinį Skautų Biurą.
1949.X. 1 trys vokiečių skautų Sąjungos su
sijungia į vieną centrinę skautų sąjungą —
King Deutscher Pfadfinderbūnde. Kiekviena
Sąjunga turi pilną nepriklausomybę. Pav.,
Šv. Jurgio vardo katalikai skautai (Vokie
tijoje įkurti 1928 m.), veikia pasiremdami
daugiau skautišku statutu, kai tuo tarpu V.
S. S- ga pagrindą turi paėmusi daugiau iš
vokiečių jaunimo judėjimo/kur tautiniai bei
religiniai skirtumai nėra išryškinti. Sąjunga
nuoširdžiai priima į savo tarpą ir kitų tau
tybių skautų grupes, kadangi jie buvo pri
versti apleisti savo gimtuosius kraštus.
1950 m. sušauktas pirmasis sąskrydis
Pfeil stovykloje, kur dalyvavo 3.000 jau
nuolių. 1950.IX.21 d. Tarptautinis Skautų
Biuras oficialiai pripažįsta Vokiečių Skau
tų Sąjungą. 1952 m. vokiečiai skautai jau
dalyvavo pasaulinėje Jamboree Austrijoje.
Vokietijos - Austrijos pasienyje buvo pa
šventinta nauja Sąjungos vėliava: vienoje
pusėje juodas erelis geltoname fone, kitoj
pusėj - skautiška lelija mėlyname fone.
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Reikia pažymėti, kad mūsų sesės ir bro
liai Vokietijoje priklauso taip pat vokiečių
Skautų Sąjungai, kaip atskiras tautinis vie
netas. jis yra labai gražiai respektuojamas,
visada broliškai remiamas, ko dažnai nema
tyti kituose kraštuose.
Nesenai vokiečių skautai turėjo eilę ne
smagumų. Taip iliustruotame laikraštyje RE
VUE pasirodė straipsniai ir nuotraukos, kur
jie buvo atvaizduoti kaip kariška or-ja,
kuri iškilus karui tarp Rytų ir vakarų, tu
rėtų atlikti partizaninius ir sabotažo užda
vinius. Mums raštu pasiteiravus kiek ši ži
nia yra tikra, Sąjungos kancleris P. Bren
ner pranešė, kad minėtos korespondencijos
nieko bendro neturi su vokiečių skautais.
Žurnalas REVUE esąs patrauktas teisman
už neteisingų žinių skelbimą.
Didžiausias vokiečių skautų rūpestis šiuo
metu yra nugalėti organizacinius sunkumus,
paruošti tinkamų vadovų, sujungti daugiau
jaunimo ir būti visuomet pasiruošusiems
padėti nelaimingiems, kurių šiandieninė Vo
kietija turi daug daugiau, kaip bet kuris
kitas kraštas.
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Papasakosiu jums gražų atsitikimą.
Prieš daugelį metų Vermlandijoje, Svartsjo parapijoje, turėjo būti keliamoslabai
šaunios vestuvės. Sutuoktuvės turėjo vykti
bažnyčioje, o po to ištisų trijų dienų vai
šės. Per visas vestuves kiekvieną dieną
turėjo būti šokama nuo ankstyvo vakaro iki
vėliausios nakties.
Kadangi buvo numatyta tiek daug šokimo,
reikėjo surasti ir gerą muzikantą. Viršaitis
Nilsas Elofssonas, kurs tas vestuves kė
lė, tuo buvo labiau susirūpinęs, negu kit
kuo. Muzikanto, gyvenančio Svartsjd, jis
vis dėlto nenorėjo kviesti. Jis vadinosi
Jonas Osteris, ir viršaitis gerai žinojo, kad
muzikantas buvo garsus, bet taip neturtin
gas, jog, tarp kitko, į vestuves atvykdavo
suplyšusiais marškiniais ir be batų. Vir
šaitis nenorėjo, kad toks nuskarėlis eitų
viso vestuvinio pulko priešaky.
Pagaliau jis nutarė siųsti kvieslį pas
vieną vyrą, gyvenantį Josse apskrityje. Šis
vyras paprastai buvo vadinamas Muzikantas
Mortenas. Kvieslys turėjo paklausti, ar jis
nenorėtų ateiti ir pagroti vestuvėms.
Muzikantas Mortenas nė akimirkos negal
vodamas atsakė, jog į Svartsjd jis neisiąs
ir negrosiąs todėl, kad tos parapijos muzi
kantas buvo daug geresnis už visus kitus
Vermlandijoje, o tokį turint nesą reikalo
kviestis kitą.
Gavęs tokį atsakymą, Nilsas Elofssonas
galvojo keletą dienų ir paskui išsiuntė
kvieslį pas kitą muzikantą Didžiojo Kilo
parapijoje, Julių iš Seby, paklausti, ar jis
nenorėtų groti jo dukters vestuvėms.
Julius iš Seby atsakė tą patį, ką ir Mu
zikantas Mortenas. Jis prašė tik pasveikin
ti Nilsą Elofssoną ir jam pasakyti, kad
kol toks šaunus muzikantas būsiąs Svarts
jd, jis nenorįs ten važiuoti ir groti.

Nilsui Elofssonui labai nepatiko, kad
tuo būdu muzikantai priverčia kviesti tą,
kurio jis nenorėjo. Pagaliau nusprendė, kad
tai yra jo garbės reikalas surasti kitą mu
zikantą, o ne Joną Osterį.
Po kelių dienų, gavęs atsakymą iš Ju
liaus iš Seby, jis išsiuntė berną pas Larsoną, gyvenantį Angsharde, Ullerudo para
pijoje.
Larsas Larssonas buvo pasiturįs, gra
žaus ūkio savininkas. Jis buvo gudrus ir
apgalvojąs, ne toks kaip kiti muzikantai.
Bet ir jis, kaip ir anieji, galvoje turėjo
Joną Osterį ir paklausė, kaip tai įvykti ga
lėję, kad jis negrojąs vestuvėms. Nilso
Elofssono bernas pagalvojo, kad protingiau
sia būtų atsakyti, kad Jonas Osteris yra
namų namie ir, tokiu būdu jį galima girdė
ti kada tik nori, o kadangi Nilsas Elofs
sonas kelia tokias šaunias vestuves, jis
nori pasiklausyti ką nors geresnio ir malo
nesnio.
- Aš abejoju, vargiai ar jis suras ką
ners geresnio, - tarė Larsas Larssonas.
- Tamsta, kaip matau, manai atsakyti tą
patį, ką ir Muzikantas Mortenas su Julium
iš Seby, - tarė bernas ir išpasakojo, kaip
jam sekėsi pas anuos.
Larsas Larssonas daug išgirdo iš berno
pasakojimų. Po to jis sėdėjo gana ilgoką
valandėlę tylus ir galvojo. Pagaliau atsa
kė teigiamai.
- Pasakyk šeimininkui, kad aš dėkoju
už pakvietimą ir kad atvyksiu, - tarė jis.
Sekantį sekmadienį atvyko Larsas Lars
sonas į Svartsjd bažnyčią. Jis privažiavo
prie šventoriaus kaip tik tada, kai vestu
vių pulkas tvarkėsi eiti į bažnyčią.
Jis atvažiavo nuosava bričkute ir gražiu
arkliu, juodais gelumbiniais rūbais apsiren
gęs ir išsiėmė smuiką iš poliruotų lentelių
109
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sukalto futliarą Nilsas Elofssonas priėmė
jį maloniai ir pagalvojo, kad tai tikrai pa
garbos vertas muzikantas.
Netrukus, kai tik Larsas Larssonas sus
tojo prie šventoriaus, atvyko pėsčias ir
jonas Osteris, smuiku po pažastim neši
nas. Jis ėjo tiesiai prie pulko, apsupusio
jo jaunąją, visai lyg būtų pakviestas groti
vestuvėms.
Jonas Čsteris atėjo milo apsiaustu apsi
rengęs — juo dėvint jį buvo galima matyti
jau prieš daugel metų. Kadangi tai buvo
šaunios vestuvės, jo žmona pasistengė su
tvarkyti jo apsiausto alkūnes, užlopydama
jas dideliais žaliais lopais. Jis buvo au
galotas, gražus vyras ir pilniausiai būtų
tikęs vestuvių pulko priešaky, jei tik būtų
gražiau apsirengęs ir jei jo veidas nebūtų
rūpesčių ir sunkios su nelaime kovos raukš
lių išvagotas.
Larsas Larssonas, pamatęs ateinant Jo
ną Osterį, nusidavė esąs truputį nepaten
kintas.
— Ak šitaip, Tamsta čia pakvietei ir Jo
ną Osterį, - pusbalsiai tarė jis viršaičiui
Nilsui Elofssonui. - Gerai, nebus perdaug
ir du muzikantai tokiose šauniose vestuvė
se.
— Bet aš visai nekviečiau jo, - apgai
lestavo Nilsas Elofssonas. - Aš nesu
prantu, kodėl jis čia atėjo. Palauk truputį,
aš duosiu jam suprasti, kad jam čia ne
vieta.
- Tikrai koks šposininkas pakvietė jį
čia, — tarė Larsas Larssonas. - Bet jei
Tamsta nori paklausyti mano patarimo —
nesileisk į niekus, o eik ir paprašyk jį.
Aš girdėjau kalbant jj esant labai karštą
vyrą, o kas gi gali užtikrinti, kad jis ne
pradės muštis ir ginčytis, jeigu pasakytum,
jog jis nepakviestas.
Tai suprato ir pats viršaitis. Leistis į
ginčus nebuvo kada, nes vestuvių pulkas
jau baigė tvarkytis prie šventoriaus. Nieko
nelaukęs jis priėjo prie Jono Osterio ir pa
sveikino jį atvykusį.
Abu muzikantai atsistojo pulko priešaky.
Jaunųjų pora ėjo po baldakimu, pamergės
ir svotai poromis, paskui juos tėvai ir gi

no

minės, taip kad pulkas buvo gana šaunus
ir ilgas.
Viską sutvarkius, jaunojo raitasis paly
dovas priėjo prie muzikantų ir paprašė gro
ti jaunosios maršą.
Abu muzikantai prisidėjo smuikus prie
smakrų, bet toliau nieko — abu pasiliko
stovėti.
Svartsjo buvo senas paprotys, kad geriau
sias iš muzikantų turi pradėti groti jauno
sios maršą.
Palydovas pažiūrėjo į Larsą Larssoną ir
davė jam suprasti, jog jis laukia prade
dant, bet Larsas Larssonas pažiūrėjo į Jo
ną Osterį ir tarė:
- jonas Čsteris turi pradėti.
Jonui Osteriui nė į galvą neatėjo, kad
tas antrasis, kurs buvo taip gražiai apsi
rengęs ir atrodė lyg koks didikas, negalė
tų būti pirmesnis už jį, apsivilkusį nutrin
tu milo apsiaustu ir atėjusį tiesiai iš pras
tos pirkaitės, kur be vargo ir neturto dau
giau nieko nebuvo.
- Oi ne! Visai ne! - atsakė jis. - Oi
ne! Visai ne!
jis pamatė, kad jaunasis ranka kumšte
lėjo Larsui Larssonui.
- Larse Larssone, pradėk, - tarė jis.
Išgirdęs tuos žodžius, jonas Osteris ati
traukė smuiką nuo smakro ir pažengė žings
nį 1 šalį*
Larsas Larssonas gi nesijudino iš vietos,
o visas patenkintas stovėjo nejudėdamas.
Bet ir jis nepajudino smičiaus.
- Jonas Osteris turi pradėti, - tarė jis.
Tuos žodžius jis pasakė griežtai ir rimtai,
kaip tas, kurs yra pripratęs visada viską
savaip pastatyti.
Pulkas jau nerimavo dėl uždelsimo. Jau
nosios tėvas išėjo į priekį ir
paprašė
Larsą Larssoną pradėti groti.
Zakrastijonas bažnyčios tarpdury mojo
ranka, kad skubėtų, nes kunigas jau sto
vėjo prie altoriaus ir laukė.
- Tu turi paprašyti Joną Osterį, kad ji
sai pradėtų groti, - tarė Larsas Larsso
nas. — Mes muzikantai laikome jį pačiu
geriausiu mūsų tarpe.
- Pilnai taip gali būti, - tarė ūkinin-
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Clevelando akademike s skautės
Nuotr. V. Bacevičiaus

kas, bet mes ūkininkai laikome Tave, Larse Larssone, pačiu doriausiu.
Ir kiti ūkininkai susirinko aplink jį.
- Na, ką jau čia gi, pradėk, — tarė jie.
Kunigas laukia. Nedarykim spektaklio ap
link susirinkusiems.
Larsas Larssonas stovėjo kaip stovėjęs,
tvirtas ir išdidus.
- aš nežinau, kodėl šios parapijos žmo
nės taip nusistatę prieš, kad jų savas mu
zikantas statomas aukščiau, - tarė jis.
Nilsas Elofssonas buvo jau visai įsiu
tęs, kad visi norėjo jam primesti Joną dsterį. Jis priėjo visai arti prie Larso Larssono ir pašnibždėjo:
- Aš suprantu, kad tu čia pakvietei Jo
ną Osterį ir kad tu parengei tą viską jam
išaukštinti. Bet pasiskubink groti, kitaip
aš padarysiu gėdą ir nuginsiu tą nūs kūrė lį
nuo šventoriaus.
Larsas Larssonas pažiūrėjo jam tiesiai
į veidą, palingavo galvą, visai nerodyda
mas jokio pykčio.
— Taip, Tamsta tiesą sakai, mes turime
tą viską baigti, - tarė jis.
Jis pamojo Jonui Osteriui, kad šis su
grįžtų į savo vietą, pats gi paėjo porą
žingsnių į priekį, apsisuko, taip kad visi
galėtų jį matyti, sviedė smičių tolyn nuo

savęs, išsitraukė iš makščių peilį ir per
plovė visas keturias stygas, kurios pasi
leido aštriai sužvangėdamos.
- Tenebūnie apie mane kalbama, kad aš
statau save aukščiau už Joną Osterį, — ta
rė jis.
Buvo taip: jau trejis metus vaikščiojo
Jonas Osteris ir kūrė naują melodiją, ku
rią jis jautė savyje jau pribrendusią, tik
niekaip negalėjo jos stygomis paleisti, nes
namuose buvo pilna pilkų rūpestėlių ir nie
kad neatsirasdavo valandėlės, kuri būtų pa
kėlus jį aukščiau kasdieninio sunkaus dar
bo. Išgirdęs Larso Larssono stygas pasi
leidžiant, jis atmetė galvą atgal ir pritrau
kė plaučius oro. Jo veido bruožai buvo
įtempti, tarytum jis klausytųsi kažko iš to
li toli atplaukiančio... ir pradėjo groti. Ir
melodija, kuri trejis metus jam galvą lau
žė, iš karto pasidarė aiški, ir jos tonams
skambant, išdidžiais žingsniais jis ėjo į
bažnyčią, visas vestuvių pulkas dar nie
kada nebuvo tokios melodijos girdėjęs. Me
lodija visus taip staiga pagavo, kad net ir
pats Nilsas Elofssonas negalėjo nustovėti.
Visi buvo linksmi ir patenkinti abiem: tiek
Jonu Osteriu, tiek Larsu Larssonu, ir vi
sas vestuvių pulkas įėjo į bažnyčią ašaro
tomis akimis.
LIETUVOS

nacionalinB
M MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
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PADĖKIME VIENINTELEI LIETUVIŠKAI GIMNAZIJAI
Mūsų tautos likimas jau taip susiklostė,
kad šiapus ir anapus geležinės uždangos
teturime vieną tikrai lietuvišką Vasario 16
d. vardo gimnaziją Vokietijoje. Jau keletas
metų ji, mūsų visuomenės užjūriuose remia
ma ir išlaikoma, auklėja lietuvišką jaunimą
tikrai lietuviškoje dvasioje, moko jį litua
nistinių ir kitų bendro lavinimo dalykų gim
tąja kalba, ši mokslo įstaiga, patyrusių pe
dagogų tvarkoma, daug davė ir daug žada
duoti mūsų kraštui.
Neperdaug senai mus pasiekė žinios, kad
gimnazija, būdama ankštose ir netinkamose
patalpose Diepholze, arti rytų sienos, ir
dargi tų pačių patalpų kareivinėse greitai
netekdama, surado kitas, žymiai žmoniškes
nes patalpas ir pasirašė pirkimo sutartį,
perkama apie 6 ha žemės sklypas su nema
žais mūro trobesiais už 200.000 vokiškų
markių. Kapitalinio remonto išlaidos šią su
mą dar visu šimtu tūkstančių padidins. Tai
gi reikės sukaupti nemaža pinigų suma, kad
ši mokslo institucija tinkamoje vietoje ir
tinkamu būdu būtų išlaikyta.
Sakoma, kad labai dideli darbai dažniau
sia atliekami mažomis aukomis, jeigu pa
vyksta jų didesnį kiekį suburti. Nieko ne
galimo nėra ir čia. Reikia tik geros talkos,
ir be skautų pagalbos vargiai čia bus išsi
versta.
Vasario 16 d. vardo gimnazijoje šiuo me
tu gražiai veikia mišrus PLSS skautų - čių
“Aušros” tuntas, skautišku požiūriu visiš
kai gerai vedamas ir tvarkomas. Jo vadovy
bė kreipėsi ir į mus pagalbos. Juk skautai
- Vasario 16 d. gimnazijos neatskiriama
dalis: bus ši mokslo įstaiga, veiks ir skau
tai; jos nebus - išbyrės ir gražus mūsų
11 2

organizacijos vienetas. Tad visi mes turi
me, kaip įmanydami, gelbėti minėtai gimna
zijai. Kurie dirbame ir turime kitokių* paja
mų, turime vienkartiniu būdu ar periodiškai
paremti savo pinigais. Mažesnieji ir visi
tie, kurie ne iš savo uždarbio gyvena/ tepasirūpina patys gražiu skautiškuoju papro
čiu pasisiūlyti prie rinkliavų pravedimo dar
bo. Ateikime į talką BALFui, P. L. Bend
ruomenei, skautų vadovybei ir visoms orjoms, kurios stengsis konkrečiai pagelbėti
vasario 16 gimnazijai. Tegu ir skautai - ės
pasistengia įmūryti didesnį kiekį plytų į
lietuviškos kultūros institucijos sieną.
KA.
SKAUTIŠKOJO TEATRO REIKALU

Čia nebus kalbama apie pastovų, turintį
savo sceną ir nuolatinius aktorius teatrą.
Skautiškasis teatras kiek skiriasi nuo kitų
teatrų. Jo veikaliukai išpildomi dažniausia
gamtos aplinkumoje, rečiau jau scenoje.
Vis dėlto mūsų visuomenė juo labai domi
si ir skautiškieji pasirodymai visada su
traukia daug svečių bei viešnių, skautų bi
čiulių bei rėmėjų.
Skautiškasis teatras turi ir kitą, gal dar
svarbesnę pusę: jis yra viena svarbiausių
jaunuomenės auklėjimo bei lietuvybės iš
laikymo priemonių.
Skautės bei skautai,
kurdami ar vaidindami lietuviškus, patrio
tiškus veikaliukus, gyvena jų dvasia ir tai
ilgą laiką lieka jų mintyje. Taigi skautiš
kasis teatras yra pateisinamas ir tuo atve
ju, kai sutraukia tik labai mažą žiūrovų
skaičių. Svarbu tik, kad būtų galimai dau
giau “artistų” bei vaidinimų.
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Veda L.S. Brolijos JAV Rajono Skautų Vyčių Skyrius,
Best Baden College, West Baden Springs, Ind,

vyčiai,

Stovyklaukime j

Kai šios eilutės pasieks skaitytojus, dau
gelis iš mūsų jau krausis kuprines, ruošda
miesi . traukti stovyklos link. wTad visiems
linkime nuotaikingo stovykla vimo,t kad. gai
vūs stovyklos vėjai nupūstų permetus pri
sirinkusias dulkes, atgaivintų mus ir pada
rytų gražesniais skautais!
Į sekančius dalykus brolius vyčius .pra
šome atkreipti ypatingą dėmesį:
a) Kas dėl kurios nors priežasties nega
lės dalyvauti jubiliejinėje stovykloje prie
Niagaros, tegul ruošia stovyklas savo vie
tovėse. Jei neišeina liepos mėnesį, dar yra
visas rugpiūtis ir rugsėjo pradžia! Jeigu
negalime stovyklauti draugovėmis, stovyk
laukime būreliais arba net pavieniui; netu
rėdami laiko pilnai savaitei, ruoškime bent
savaitgalio stovyklėles ir dažnas išvykas
bei iškylas. Bet kokia kaina turime pagy
venti po atviru dangum!

Tačiau skautų-čių vadovai,
ruošdami
skautiškuosius vakarus ar laužus, susidu
ria su didžiuliu skautiškai scenai pritaiky°tų veikaliukų trūkumu. Vadovas-ė, turėda
mas aibę organizacinių darbų, neretai turi
ne tik pats režisuoti, bet ir patį veikalėlį
sukurti. O tai jau perdaug. Nereikėtų taip
labai apkrauti vadovaujančių asmenų. To
dėl būtų labai gerai, kad PLSS Seserijos
- Brolijos Vadovybės, ypač laužavedžiai,
susirūpintų tokių trumpų veikaliukų paruo
šimu ar surinkimu. Surinktą ir suredaguotą
medžiagą, ją nuodugniai specialistams per
žiūrėjus, galima būtų išspausdinti. Mielai
pirktus! vadovai-ės ir skautai-ės. O ren
gėjai ir leidėjai atliktų tikrai didelį ir kil
nų darbą.
EG.

b) visomis išgalėmis .remkime vietines
s jaunesniųjų stovyklas ar tai patys joms va
dovaudami, ar bent porą dienų drauge su
jais praleisdami ir paįvairindami jų progra
mą, kiekvienu atveju neužmiršdami ir mate
riališkos paramos. Kiekviena mūsų mažie
siems padėta pastanga grįš atgal šimterio
pai.
c) Grįžę iš stovyklų, tuojau pat pasida
linkime savo įspūdžiais su namie likusiais,
atidžiai persvarstykime, kokiu būdu gautus
patyrimus galėtume panaudoti ateinančio ru
dens ir žiemos darbe draugovėse, būreliuo
se ir skiltyse, sudarykime aiškų ir tvirtą
veiklos planą ir nedelsdami ženkime prie
jo realizavimo.
d) Neužmirškime nusiųsti stovyklinių ko
respondencijų skautiškajai spaudai, o turė
dami gerą plunksną parašykime ir vieną ki
tą straipsniuką šiomis temomis.
e) Atsiųskime vyčių skyriui savosios
stovyklos trumpą charakteristiką, nurodyda
mi teigiamas ir neigiamas puses drauge su
sugestijomis ateičiai, kad Brolijos vadovai,
sudarydami sekančių metų stovyklų planą,
galėtų pilnai išnaudoti šios vasaros patirtį.
ČIKAGIŠKIAI KRUTA

Pulk. J. Šarausko vardo Skautų Vyčių
Draugovė Čikagoje leidžia rotatorium spaus
dinamą dr-vės aplinkraštį. Iki šiol vyčių
Skyriuje gauti du numeriai. Gyvenant did
miestyje, toks aplinkraštis žymiai priside
da prie geresnio ryšio palaikymo ir vienin
gos nes akcijos.
pažymėtinas taip pat faktas, jog tos pacios draugovės švietimo vadovas įsakmiai

c
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Sočiai ir skaniai valgydavo Lietuvos skautai. Čia matome juos stovyklaujančius Palangoje.

įpareigotas ne tik vesti dr-vės dienyną, bet
ir rūpintis nuolatinėmis korespondencijomis
“Skautų Aidui” ir “Mūsų Vyčiui” bei tvar
kyti minėtų laikraščių prenumeratą. Įsidė
mėtina visiems!

O KAIP SU SKAUTIŠKAJA SPAUDA?

Visa eilė vienetų su tikrai pasigėrėtinu
užsidegimu ir energija įsijungė į skautiškos
spaudos prenumeravimo ir platinimo darbą.
Jiems priklauso mūsų nuoširdžiausia padė
ka. Padėk, Dieve, taip ir toliau! Bet šalia
darbščiųjų skruzdėlių vis dar tebeturime
savo tarpe atkaklių tinginių-snaudalių, ku
rie iki pat šios dienos neįstengė užsakyti
vienos vienintelės prenumeratos. Tokiems
Jerichono triūbos balsu šaukiame: GĖDA,
BROLIAI!!! Pažvelgus į sąlygas, kuriose
“Skautų Aido” ir "Mūsų vyčio” redaktoriai
su savo redakciniais kolektyvais turi dirb
ti, pasižiūrėjus į kitų brolių ir sesių pasi
aukojimą ir dabartinę Tėvynės padėtį, NIE
KAS IŠ MŪSŲ negali teisintis laiko neturė
jimu, sunkiomis aplinkybėmis ir panašiai.
Pasispauskime, pasijudinkime, kol dar ne
vėlu!
li 4

PAREMKIME DIEPHOLZO PENKETUKĄ

Kas dar nepasiuntė savo įnašo į pasau
lio vyčių sąskrydį Šveicarijoje vykstantiems
mūsų broliams ( Diepholzo penketukui) pa
remti, tepasiskubina tai padaryti. Pinigai
siunčiami tiesioginiai Brolijos Vyčių Sky
riaus ad-esu (psktn. H. Stepaitis, 114 Ma
rion SL, Toronto, Ont., Canada). Tikėsimės,
kad mūsų rajone neliks nė vieno vyčių vie
neto, kuris nebus pravedęs rinkliavos šiam
tikslui ir tuo prisidėjęs prie lietuviškos tri
spalvės iškėlimo viso pasaulio vyčių akyvaizdoje.

AMERIKIEČIAI DOMISI MŪSlį VYČIAIS
Mūsų rajono Vyčių Skyriaus vadovui teko
sueiti su eile Amerikos jaunimo organizaci
jų ir darbuotojų ir vadų, visi jie parodė la
bai didelį susidomėjimą lietuviškuoju skau
tų vyčių sąjūdžiu. Ypač buvo stebimasi, kad
mums pavyksta savo eilėse išlaikyti vyres
nį kaip 16 m. amžiaus jaunimą, ir ne tik iš
laikyti, bet duoti jam visam gyvenimui gi
liai širdyje liekančius idealus, kurių dėka
mes galime kalbėti apie lietuvio skauto vy
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čio tipą ne kaip apie tuščią teoriją, bet
konkretų faktą. Buvo gauta daug pakvietimų
iš įvairiausių vietų apsilankyti su paskai
tomis apie mūsų ideologiją, organizacinę
schemą ir pagrindinius veiklos principus.
PALAIKYKIME RYŠĮ SU
TARNAUJANČIAIS KARIUOMENĖJE
Nemažas vyčių skaičius šiuo metu tar
nauja armijoje; daliai iš jų tenka kovoti
Korėjoje, nuolat žiūrint į akis didžiausiems
pavojams. Pagalvokime apie mūsų artimo
meilės pareigą jiems! Nuolat palaikykime
su jais ryšį laiškais. Kiekvienas nors ir
našiausias laiškutis yra jiems didelis
džiaugsmas ir moralinė parama. Tegul kiek
vienas vienetas sistematiškai rūpinasi sa
vo armijoje esančiais broliais. Užtikrinki
me juos, kad mes jais didžiuojamės, daž
nai prisimename, laukiame sugrįžtant ir lai
kome savo pilnateisiais nariais; papasako
kime naujienas skautiškoje veikloje, pasi
dalinkime įspūdžiais, mintimis; svarbiausia,
UŽSAKYKIME JIEMS SKAUTIŠKĄ IR IŠ VI
SO LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ. Jie turi jausti
ir žinoti, jog mes budime drauge su jais,
jog esame viena didelė šeima, kurios nie
kas negali išskirti.

Neužmirškime Vyriausiojo Skautininko ir
Brolijos Vadijos paskelbtų skautiško pa
žangumo varžybų. Šį kartą nebus nuskriaus
ti ir mažesnieji vienetai, nes pirmumą nu
lems rodiklis, išvestas padalinus vieneto
surinktą taškų skaičių iš narių skaičiaus.

FOTO MĖGĖJŲ DĖMESIUI

Jūs būsite, be abejo, šios vasaros skau
tų-čių stovyklose ir, kaip visada, fotogra
fuosite. Nesudekite nuotraukų tik į savo
albumus: pasidalykite jomis ir su visais
“Mūsų Vyčio’* skaitytojais, šiam reikalui
atsiųskite MV Redakcijai po 1 egz. savo
geresnių nuotraukų. Reikalui esant, galėsi
me padengti ir faktiškas jų pagaminimo iš
laidas. Maloniai lauksime. "Mūsų Vytis”

Keliaujame į stovyklą

SKAUTAI VYČIAI TROPIKINĖJ

AUSTRALIJOJ

Tropikinėje Queenslando sostinėje Brisbanėje, Dr. “V. Kudirkos” vardo sk. vyčių
būrelis š. m. gegužės 10 d. šventė savo
kuklias metines. Pirmaisiais metais ne kas
tenuveikta: suruoštas visuomenei pasilinks
minimas, kurio pelnas pasiųstas vasario 16
-tos gimnazijai; pagelbėta lietuvių šeimai,
atsidūrus sunkioje materialėje būklėje; pa
daryta keletą iškylų. Sueigos vyksta regu
liariai kas mėnesį, esant reikalui, šaukia
mos specialios. Esant mažai lietuvių kolo
nijai, tai ir būrelis tenkinasi ribotu skai
čiumi narių. Turime Brisbanėje ir vyr. skau
čių. Jų sunkiai padėčiai palengvinti pradė
tas bendradarbiavimas, pravedant bendras
sueigas ir iškilas.
Sk. vyčiams kand. buvome kieti. Neparo
džius pakankamo energingumo kandidatau
jant, laikome ir toliau juos “geltonšlipsiais”. Būrelis metinių proga naujuoju bū
relio vadu išrinko s. v. v. sklt. P. Stelmoką,
vietoje buvusio sklt. R. Budrio. Naujam bū
relio vadui linkime sekančiais metais sėk
mingo vadovavimo.
j n “
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Veda senį. GVIDAS VALAN TINAS,
1817 So. Spaulding Ave, Chicago 23, HL

“SUMUŠTINIO” VEDAMASIS
Vyr. skilto. At. Kopustalapis

Žodis “vedamasis’*, kaip išvadžioja mū
sų kalbininkai, esąs kilęs iš kito žodžio —
vesti arba vadovauti. Tačiau jeigu kuris
mūsų brolis vedasi mergaitę (o kad ir se
sę skautę) už parankės, dar nevisada bus
vedamasis skautiška prasme, ypač jeigu šie
vedamieji iki altoriaus neprieina. Net ir šiuo
atveju ilgai nėra aišku, kuris kuriam vado
vaus. Nebus vedamojo ir kai jie automobi
liu važiuoja, nesgi čikagiškių akademikų ir
kitų praktika parodė, kad tokie automobi
liai retai sustoja prie skautiškųjų parengi
mų, daugiau gi prie nedieninių lokalų bei
šokių salių durų. Be to, čia ir filologiškai
bus nebe vedamasis, o vežamasis, iš kurio,
kaip ir iš daugelio kitų mū sų brolių auto
mobilistų, skautija daug naudos neturi; au
tomobiliai lekia savais keliais, o geros va
lios skautai-ės j sueigas bei skautiškus
parengimus pėsti arba gatvėkariais kulniuo
ja. nekarta garsiųjų automobilistų apgauti,
ypač jeigu jie yra senesnio amžiaus.
Iš čia išvedame, kad Naujojo Pasaulio
technikos priemonės mus suskaldo į atski
ras grupes, luomus bei tipus. Iš ių visų
skaitlingiausi ir garsiausi bus, be abejo,
kritikai. Nūdien retas tenori dirbti. Į šį luo
mą tad veržiasi visi vadovai, skautininkai,
vyresnieji, jų pėdomis seks jaunimas. O ir
likusieji, ant savo kailio patyrę šio luomo
atstovų kritiką, traukiasi į šalį. Organizar
cijos viršūnėse gaunasi tad Toričėlio tuš
tuma ir, kai reikia rinkti ar skirti skautiš
kuosius veiksnius, niekas nebesutinka iš
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šio luomo trauktis į valdžios luomą. Antai
šiuo-metu netgi į pačias Sąjungos viršūnes
teatsirado vienintelis kandidatas, nors ne
taip senai Vokietijoje turėjome dvi aukš
čiausias valdžias ir jeigu ko nors joms trū
ko, tai tik ne vadovų, norinčių į jas patek
ti. Dabar gi žmones į vadus ir vadybas tu
rime tiesiog išprievartauti, nesgi anot vie
no čikagiškio skautininko, tokį nelaimingą
vadovą mes ne tik puikiai įkinkome į šla
jas, bet ir botagu užpilame, patys neretai
baslius kaišiodami į jo velkamą organiza-
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elnio darbo vežimą, ir visa tai ramiai ste
bime, užsikimšę ausis, idant negirdė tumėm
jo pagalbos šauksmo. Efektyvios priemonės
būtų pasiųsti į darbą, kritikus, bet tai bus
jau ne vedamasis, o išvedamasis iš kritikų
luomo.
Prie minėtų šliejasi ir žurnalistai. Tai
visi tie, kurie turėdami gražų skautišką pa
tyrimą ir nemenką intelektualinį išsilavini
mą, savo rašiniais užverčia įvairių srovi
nių redakcijų krepšius, tik saviesiems nie
ko nepasiunčia. juos vytis bando naujas
skautiškas žurnalistinis prieauglis, mėgs
tąs savo nešvarius baltinius skalbti visų
partijų laikraščiuose.
Negausi, bet retkarčiais mūsų tarpe efek
tyvi infiltrantų grupė. Tai visi tie, kuriuos
įvairios partijos dabar ar anksčiau įstūmė
į skautų eiles, lyg graikai Trojos arklį,
juos lengva pažinti, kadangi virš aiškiai
dryžo savo partinio kailio, kiekvienas jų
dar nešioja avinėlio kailiuką.
Pažymėtini "ordinininkai”, arba, kaip
mūsų Okupuotoje Tėvynėje dabar vadina, "ordinonosai” — tie, kurie į mūsų or-ją
pateko norėdami gauti ordinus dėlto, kad
skautai vieninteliai tremtyje juos dalina.
Nesunku juos atpažinti iš paties jų luomo
pavadinimo: “ordinas” ir “nosis”, - todėl,
kad gavę reikiamus ordinus, jie tuojau pa
rodo Sąjungai nosį ir pasitraukia iš akty
vaus darbo. '
Labai gausi mūsuose korespondentų gru

pė. Tai visi vadovai-ės, kurie nebepirmi
metai prakaituoja korespondenciniuose rin
kimuose. Mat, kol tokiu keliu išrenkama
vadovybė, jos kadencija ima eiti prie galo
ir ji, užuot ką ners veikusi, turi galvoti ir
visą energiją koncentruoti naujiems rinki
mams. Taip ir gaunasi didelis veikimas,
kurį čia vadina popierine arba paštine de
mokratija, nes iš jo daugiausia pasipelno
paštas, ne skautai, ši perdaug jau demo
kratinė rinkimų sistema gal būtų tikusi Nepr. Lietuvos laikais, kada lengvai galėjo
me susivažiuoti ir išsirinkti sau vadovus.
Bet toks vadovavimo principas mažiau tin
ka dabar, kai vieni Kanadoje ar šteituose
karais važinėjame, kiti Australijoje drauge
su kengūromis stovyklaujame ar Vokietijoje
tebesmilgstame.
Pabaigai dar pažymėtini ramovėnai — ku
rie, suėję į ramoves, posėdžiauja ir disku
tuoja skautiškomis temomis taip ilgai, kad
net jų barzdos gerokai paauga, kurias ruo
šiasi prisiūti skautai, nesulaukdami vado
vų ir išeidami kovbojais. Filologiškai juos
išveda iš žodžio “ramus” — vadinasi, ra
miai sėdėti ir neveikti su skautais, neva
dovauti draugovėms, stovykloms, skautiš
kiesiems parengimams.
Tačiau šiandien mūsuose netrūksta netik
malonaus nieko neveikimo, bet ir antplū
džių. Antai Čikagoje, su pavasario antplū
džiu, gausiai pritvino dvasios vadovų. Ta
rybos prezidiumo apylinkėse jau kuris lai-
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STOVYKLINĖS

NUOTRUPOS

IŠ SKILTIES KRONIKOS KNYGOS

BROLIU MEŠKERIOTOJU TARPE

Vienoje skilties kronikos knygoje, kur
buvo aprašyta iškylos įspūdžiai, skaitome:
"... ir pagaliau priėjome taip retą mišką,
kad jau nebebuvo nė vieno medžio".

— Ar buvai meškeriotojų išvykoje?
- Taip, buvau.
— Ar meškeriojote musėmis?
— Taip, mes meškeriojome musėmis ir
valgėme su musėmis, ir stovyklavome su
musėmis, ir miegojome su musėmis.

JŪROS SKAUTU TARPE

- Ar tu todėl pavadinai savo jachtą
“Skautu", kad ji daro gerus darbelius?
- Ne, tik todėl, kad ji daro daug mazgų
per valandą.

kas nulyja memorandumais, neskautiškoje
spaudoje - gausiomis diskusijomis skau
tiškais reikalais. Išvadoje tenka laukti ir
naujo antplūdžio programomis, kursais, su
eigomis ir stovyklomis. Bet ir iš čia kyla
tam tikrų pavojų, ypač niagariečiams, kurie
turėtų atsiminti, ant kokios didelės bedug
nės jie stovyklauja.
jeigu tų visų pavojų bus išvengta ir dir
bantieji skautų vadovai intrygomis ar prie
vartos būdu nebus išvesti iš vadovų luomo,
ir "Sumuštiniui" nebereiks rašyti vedamų
jų.
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PETRELIS IR TETA

Petrelis sako atvykusiai į stovyklą jo
aplankyti tetai:
- Tetulyte, ar negalėtum valandėlei pa
sikelti? Tamsta sėdi ant mano varlės ir ant
mano sunuštinio...

EGZAMINU METU
Tuntininkas: — Kodėl įstojai į skautus?

Skautas: - Kad tapčiau geresniu berniuku.
Tuntininkas: — Kaip gi juo tapsi?
Skautas: — Vykdydamas skautų įstatus.
Tuntininkas: — Tai pasakyk man tuos įsta
tus..
Skautas: — Kad aš jų neatmenu...
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Skyrių veda E. VILKAS, 11600 So. Lafayette A ve, Chicago. III.

• Anglijos princesė Margaret sutiko būti
Britanijos Imperijos vyr. skaučių vyriausia
vadove.
• Š. m. pradžioje dvi Anglijos skaučių
atstovės aplankė 17 D. P. stovyklų, esan
čių Vokietijoje, ir apdovanojo tremtinius
vaikus žaislais ir kitomis dovanomis.
X
• ČILĖ. Čia buvo pravesti “Miško ženk
lo“ kursai. Juos pravedė keliaujantis Lo
tynų (Pietų ) Amerikos skautų instruktorius,
pasikvietęs pagalbon brazilą, anglą ir du
čiliečius skautininkus. Kursuose dalyvavo
keliolika skautininkų iš Čilės, 3 iš Brazi
lijos ir 1 iš Uragvajaus.
• DANIJA. Šio krašto skautai rengia šią
vasarą dvi atskiras stovyklas ir kviečia
kaimyninių kraštų skautus į svečius. Šito
kios stovyklos Europoje dabar labai mėgia
mos dėl savo mažo dalyvių skaičiaus ir
yra vadinamos ‘‘Jamboretėmis’*.
• FILIPINAI. Skautų skaičius čia spar
čiai auga. Manilos universitete veikia stu
dentų skautų vienetas, palaikąs glaudžius
ryšius su JAV-bių universitetuose gyvuo
jančiais skautų vienetais. Filipinuose vei
kia Kinijos Skautų Sąjunga, kaipo Filipinų
Sk. S-gos šaka.
Filipinų skautai yra įkūrę “Berniukų mies
tą“. Tai tikrai dėmesio vertas skautybės
įgyvendinimas ir kartu labai naudingas dar
bas. Šio “miesto“ berniukai tai benamiai,
gatvės vaikai. Šio krašto skautai mėgsta
stovyklas ne mažiau kaip ir mes. Jie su
geba betgi apsieiti jose be tokių patogumų,
kaip metalinio šaukšto su puodu. Tokią
stovyklą aplankęs anglas pasakoja, kad
valgęs iš bambukinės lėkštės su bambuki
ne šakute ir šaukštu viščiuką, išvirtą bam

buko inde.
Skautai Vyčiai veikia būreliais po 8. 3
būreliai jungiasi į draugovę. Jie ribojasi
jaunuoliais nuo 17*4 iki 25 metų amžiaus.
Draugovėms vadovaują jaunuoliai turi būti
mažiausiai 25 m. amžiaus. Vyresnio am
žiaus skautai vyčiai vėl jungiasi į atski
rus būrelius, bet jų veikla dar nėra ypatin
gai išryškėjusi.
• OLANDIJA. Šiais metais Olandijos
skautai švenčia Gilwell’io kursų 30 metų
jubiliejų. Nuo 1923 metų šis jų skautiška
sis universitetas surengė per 300 atskirų
skautų šakų vadams skirtų kursų. Jubilie
jus bus atšvęstas specialiai atsinaujinimo
kursais visiems gilwellistams, kuriuos pra
ves Gilwell’io Parko Anglijoje stovyklos
viršininkas.
• ŠVEICARIJA. 5-sios Pasaulinės Sk.
Vyčių Moot (Stovykla) vadovybė praneša,
kad jau užsiregistravo 3,900 sk. v. iš 22
kraštų. Sis skaičius neapima Šveicarijos
sk. vyčių. Kiek žinoma, betgi jis apima
liet. sk. vyčius. Stovyklos dalyviai galės
pasirinkti vieną iš 3-jų kelionių į Alpių
viršūnes.
• KUBA. Šių metų vasario pabaigoje Ha
vanoje įvyko in-ji Pietų ir šiaurės Ameri
kos skautų atstovų konferencija. Čia buvo
suskridę atstovai iš 14 pietų Amerikos
kraštų, taipgi iš JAV ir Kanados. Stebėto
jais buvo Skautų Sąjungos,
Raudonojo
Kryžiaus ir Unesco atstovai. Naujuoju šio
re gi jono komiteto pirmininku vėl buvo per
rinktas kubietis. Taigi šios pasaulio da
lies skautų vadovybės centras lieka Kubo
je.
•

v
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NEW YORKO VYTIEČIU IŠKYLA

Korp! “Vytis” New Yorko skyriaus vytiečiai, sukrovę į 5 automobilius net savo
žmonas ir prieauglį, gegužės 18 d. išriedė
jo iš dangorėžių miesto paiškylaut puikiuo
se Bear M t. kalnuose. Dalyvavo iš viso,
rodos, 18 dūšių. Pats jauniausias iškylau
tojas buvo senj. Algirdo Šilbajorio įpėdinis,
atvykęs į šį pasaulį dar tik prieš 14 mėne
sių. O kas iš dalyvių seniausias, - šis
klausimas buvo tik diskutuojamas ir liko
neišspręstas dėl trukumo kandidatų ...
jautrus ir giliai prasmingas buvo momen
tas, kai žalios gamtos prieglobsty, visi da
lyviai susikaupę paminėjo didįjį gamtos my
lėtoją Korp! Garbės Narį Vydūną, apie ku
rį trumpą, bet turiningą ir gražų žodį tarė
br. A. Musteikis, o jį dar vaizdingai papil
dė savo atsiminimais vyt. šventoraitis. vi
są programą puikiai vedė žmogus, kuris tam
1 20

turi “expiriens” kaip niekas kitas Ameri
koj - tai Vyriausias Laužavedys V. Bražėnas.
Gražu ir net griaudu buvo klausytis, kai
vakarop ežero pakrantėje, rankomis susipy
nę į ratą, korp oran tai ir svečiai dainavo —
"Palauk, nebėk, jaunyste”... Ši maža, bet
jauki iškylėlė tartum sujungė vytiečius į
vieną neišskiriamą, mielą šeimą.
Sen. Iksas
• SINGAPŪRAS - MALAJAI. Skautų yra
visam pasaulyje ir skautybė žydi geriau
siai ten, kur žmonės vargsta. Štai du pa
vyzdžiai, užregistruoti Tarpt. Skautų Biuro
direktoriaus Malajuose: 1) Jau 7 metai kaip
skautybė klesti viename izoliuotame raup
suotųjų kaimelyje; 2) Tremtinių kiniečių
tarpe skautybės augimas primena tokį pat
jos klestėjimą, kaip buvo DP stovyklose
Vokietijoje ir Austrijoje.
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^fEMQJE^
• PLSS Tarybos Pirmijoje tebevyksta korespondencinė su- ga. Naujais Tarybos na
riais dauguma balsų kooptuoti: rašytojas F.
Kir ša, sktn. K. Jonaitis-Janavičius, sktn.
H. Reklaitienė- Plaušinaitienė ir sktn. Kun.
J. Vaišnys. Einama prie paskutiniojo punk
to — Pirmijos narių rinkimo, kuris, mano
ma, būsiąs atliktas iki š. m. birželio mėn.
pabaigos.
• PLSS Seserijos vadija V. 16- 17 d. bu
vo susirinkusi platesnio masto posėdžiui
Clevelande. Aptarta stovyklų, skautiško
sios spaudos, dvasinės vadovybės, tautiš
ko paruošimo ir visa eilė kitų klausimų.
• Fil. sktn. H. Lukoševičius, keletą me
tų gyvenęs Argentinoje, parašė romaną iš
to krašto lietuvių gyvenimo vardu *‘Gyveni
mo Žaislas”. Veikalas spausdinamas “Drau
ge”, vėliau bus išleistas atskira knyga.
Naujas romanas skaitytojų teigiamai verti
namas ir labai šiltai sutinkamas. Šiuo me
tu Dr. Lukoševičius vadovauja Korp! VY
TIS New Yorko skyriui,
• LSB Vadija jubiliejinių Sąjungos metų
proga paskelbė gražiai suplanuotas skau
tiškojo pažangumo varžybas, kurios baigsis
š. m. lapkričio 15 d. Tikslas: pagyvinti vie
netų veiklą.
• Akademike s skautės Clevelande savo
‘‘Šatrijos Raganos” vardo dr-vės pirminin
ke išsirinko t. n. Stefą Juodvalkytę (1355
E. 93rd St., Cleveland 6, Ohio), sekretore
Reginą Lakačauskaitę. Iki šiol Dr-vei va
dovavo t. n. Regina Braziulevičiūtė.
• Čikagos skaučių tuntas ruošia vasaros
stovyklą skautėms, kuri prasidės rugpiūčio
mėn. 10 d.

• Sktn. J. Gulbinienė, ilgą laiką vado
vavusi skaučių tuntui Clevelande, nesenai
šias pareigas perdavė žinomai sktn. Blynaitei - Šenbergienei.
• ‘‘Skautybės Kelią” “Draugo” dienraš
tyje redagavęs psktn. A. Valatkaitis iš šių
pareigų pasitraukė. Nauju skyriaus redak
torium paskirtas sktn. Alfonsas Kerelis,
6844 S. Green St, Chicago 21, Ill., Telef.
HU 3 - 6034.
• Čikagoje pagyvėjo Korp! VYTIS junjorų veikla. Jų skaičius paaugo iki kelioli
kos. Sumaniai vadovauja tėvūnas senj. Vadopalas.
• Fil. Br. Kviklys pasitraukė iš Akade
minio Skautų Sąjūdžio Valdybos.
• vyriausias skautininkas įpareigojo LSB
vienetų vadovus glaudžiau bendradarbiauti
su Dvasios Vadovais ir tinkamu būdu pravesti religinio bei dorinio ugdymo progra
mą, kuri yra neatskiriama batyrimo laips
nių programos dalis.
• T. n. Aldona viliušytė - Martišiūnienė
kiekviena proga gražiai talkininkauja “Mū
sų Vyčiui”, nupiešdama kai kurias antraš
tėles bei kitu būdu pagelbėdama.
• Š. m. gegužės mėn. 15- 16 d. įvyko Se
serijos vadijos posėdis, kuriame dalyvavo
10 Vadijos narių. Seserijos dvasios vado
vą atstovavo kun. J. Vaišnys.
• Netrukus vyr. skautininke išleis spe
cialų aplinkraštį, nusakantį skaučių unifor
mas ir jų dėvėjimo taisykles.
• Akademikės skautės jau išsirinko nau
ją valdybą korespondenciniu būdu. Niagaros
sąskrydžio metu senoji valdyba perduos pa
reigas naujajai.
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Clevelando vietininkijos skau
čių vadovė sktn. J. Gulbinie
nė, sėkmingai vadovavusi vietininkijai, savp pareigas per
davė sktn. A. Senbergienei. Čia
matome vietininkijos skautes
ir vadoves, k.
Nuotr. V. Bacevičiaus

• Čikagos skautų “Lithuanicos“ tunto
vadovybė planingai ir gražiai pravedė skiltininkų kursus, kuriuos baigė 24 skautai.
Kursams vadovavo sktn. Kerelis, lektoriavo
visa eilė skautininkų Čikagoje. Kursai baig
ti nuotaikinga iškyla.
• čikagiškiai skautai ruošiasi jau ket
virtai iš eilės tunto stovyklai, kuri prasi
dės VI. 27 d. Stovyktos vietovės savinin
kas P. Bastis suteikė puikiausias sąlygas
stovyklai įruošti. Laukiamas v s. P. Jurgėla ir visa eįlė kitų skautininkų.
• PLSS Seserijos vadija uoliai ruošiasi
jubiliejiniam sąskrydžiui prie Niagaros. Sto
vyklos viršininke paskirta fil. v. s. M. Bar
ni škaitė, stovyklos vadovybėn pakviesti:
sktn. Kun. SL Yla, skautininkės: I. Lukoše
vičienė, S. Radzevičiūtė, St. Gudauskienė,
E. Putvytė, B. Čaplikaitė, G. Modestavičienė, O. Buknytė, L. Šileikytė, S. Vabalaitė,
St. Šileikytė, p. Klupšienė. Stovyklos metu
numatoma skautininkių sueiga ir pasitari
mas organizaciniais reikalais.
• Mūsų Bičiuliai, dar nesumokėję už lei
dinėlį “Skautai ir Pasaulėžiūra“ (po $1),
prašomi nedelsiant šią pareigą atlikti.
• Į Niagaros stovyklą iš Čikagos vyksta
30 skaučių.
1 22

• Sktn.,T. Reizgienė, Seserijos vadeivė
Australijoje, suaktyvino skaučių veiklą Aus
tralijoje.
• Ps. G. Diržienės rūpesčiu venecueloje
buvo sušauktas lietuvių skaučių sąskrydis.
• V. s. L. Čepienė vadovauja jaun. skau
čių skyriui Seserijos vadijoje ir dažnomis
progomis paruošia vadovėms sueigų progra
mas. ę .
’
• Sktn., E. Strikienė pakviesta vadovauti
Seserijos skaučių skyriui.
, • Vyr. sktn. A. Saulaitis MV redakcijai
atsiuntė ilgesnį rašinį, kuriame pasisako
dėl šiuo metu vykdomų PLSS Tarybos Pirmijos rinkimų ir iškelia kai kuriuos prasi
lenkimus su PLSS statutu. Šį rašinį, kaip
diskusinį, atspausdinsime kitame MV nume
ryje.
SKAUTAI VYČIAI DIEPHOLZE

“Aušros“ tunto skautų vyčių “Margio“
būrelis energingai ruošiasi į tarptautinį
skautų vyčių sąskrydį Šveicarijoje. Vokie
čių skautų vadovybė, kurios kontingento ri
bose vyksta ir mūsiškiai, sutiko, kad iš
lietuvių pusės vyktų ne 5, bet 6 skautai
vyčiai. “Margio“ būrelio vadu išrinktas s.
v. s L Edvinas Polkis.
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Axel Mun th e, SAN MICHELE KNYGA.
Flačiai išgarsėjęs pasaulyje romanas, 636
pusi. Dviejose dalyse. Viena įdomiausių
knygų mūsų pokarinėje literatūroje, išleido
TERRA. Spausdino M. Morkūno spaustuvė.
Kiekviena dalis po $ 2,50.

V. Kazokas, SAPNŲ PĖDOMIS. Eilė
raščiai. viršelį ir titulinį puslapį piešė
Paulius Augius. Išleido Mykolas Morkūnas.
Tiražas- 500 egz. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė, Chicago, Ill. 1953. 64 pusi. Tai nau
jai, bet gražiai mūsų poezijoje besireiškian
čio poeto širdies balsas.
LEIDINĖLIS APIE JAV LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĘ. J. J. Bachunas (Sodus, Mich.)
išleido LOKo paruoštą leidinėlį apie JAV
Lietuvių Bendruomenę.
Šalia LOKo pirmininko prel. J. Balkūno
įžanginio rašinio - Lietuviai, į bendrą dar
bą, - leidinėlyje yra LB inkorporavimo duo
mens, LB aktas, laikinieji įstatai, instruk
cija apylinkių organizavimo reikalu, nurody
mai tautinio solidarumo įnašų klausimu,
Bendruomenės apygardų sąrašas ir žinios
apie LOKą.
Leidinėlis jau siuntinėjamas apygardoms
ir apylinkėms. Norintieji galės jį gauti apy
gardų valdybose arba tiesiog iš LOKo se
kretoriaus (P. P. Box 507, Waterbury, Conn)
Leidinėlio kaina nenustatyta, tačiau Ben
druomenės kuriamajam darbui paspartinti
LOKas mielai priims auką kad ir po 10 cen
tų už brošiūrėlę.

Dr. P. Jonikas, LIETUVIŲ KALBOS
ISTORIJA (History of the Lithuanian Lan
guage). Tiražas - looo egz. Tekstą rinko
•'Naujienos”, spausdino M. Morkūno spaus
tuvė. Išleido TERRA, 1952 m. 256 pusi.
Įrišta kietais viršeliais. Kaina $ 3 . šiame
veikale autorius supažindina skaitytojus su
baltų kalbos prokalbe, lietuvių, latvių, prū
sų kalbomis, jų lyčių senumu, mūsų gimto
sios kalbos kūrimu, jos kūrėjais, raida am
žių bėgyje, žymesniais kalbininkais ir k t.
klausimais, veikalas labai naudingas mūsų
mokslus einančiam jaunimui, kuris nebeturi
progos šių dalykų išgirsti svetimų universi
tetų katedrose.

V. Mykolaitis-Putinas, KELIAI IR
KRYŽKELIAI. Lyrika. Antrasis leidimas.
Tiražas - 500 egz. Spaudė M. Morkūno
spaustuvė, Chicago, Ill., 1953 m. 300 pusi.
Kaina $ 2,50. Tai žinomo mūsų poeto Puti
no rinktinių lyrikos raštų, parašytų 19111936 m. laikotarpyje, knyga. Leidinį gražiai
išleido knygų leidykla TERRA, 748 W. 33rd
street, Chicago 16, Ill.

Guy de Maupassant, KAROLIAI. Ge
riausių žinomo prancūzų rašytojo novelių
rinkinys. 280 pusi. Išleido TERRA, 1953.
Balys Sruoga, KAZIMIERAS SAPIEGA.
Įdomus žinomo mūsų dramaturgo istorinis
veikalas iš senosios Lietuvos didikų gyve
nimo 17- 18 amžiuje. 270 pusi. Išleido TE
RRA, 1952 m., Chicago, Ill. Kaina $ 2,50.
Antanas Škėma, ŠVENTOJI INGA,
apysakos, atviru ir drąsiu žodžiu, temati
kos įvairumu ir formos originalumu reta ir
nauja knyga mūsų literatūroje. 226 pusi.
Išleido TERRA, Kaina $ 2,50.

‘‘MUSŲ VYČIO” ADMINISTRACIJOJE GALIMA GAUTI

šiuos Akademinio Skautų Sąjūdžio leidinius:

Prof. St. Šalkauskio “Skautai ir Pasaulėžiūra” IH 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.
./ ‘if'/'. .
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