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Lietuvos Skautų 35 metų sukakties proga įskaudinta širdimi prisimena
me okupantų nukankintus, ištremtus ir lėtai mirčiai tėvynėje pasmerktus mūsų
brolius — seses. Garbė ir amžina padėka jiems už skautiškosios pareigos iš
tąsė jimą,
Tos pačios sukakties proga nuoširdžiai sveikiname mūsų organizacijos
steigėjus bei pirmuosius jos darbuotojus, vadovus ir narius ilgų metų bėgyje
stovėjusius Sąjungos vadovavimo darbe, dabartinės pirmijos, Seserijos, Broli
jos vairuotojus, akademikus skautus- e s, vyčius, jūros skautus, vyr. skautes ir
visus brolius, seses. Nesuklupkime prailgusiame kelyje į Lietuvą!
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VI METAI

1953 M. LAPKRITIS - GRUODIS

SUKAKTIS
/g. K.

Brenda MV savo taku, brenda ir dairosi.
Ir geroji Saulutė dažnai už kad ir ne aud
ros debesies visai pasislepia, ir klajoklis
Mėnulis nuo Saulės padaužtos šviesos pa
sigaili, _ ne mulkso jis, bet šnairuoja.
Savo vargo nepamiršdamas MV stebi
skautų gyvenimą, aplink. Mato tą gyvenimą.
Kaip ir visur jis, - yra širdies, yra tul
žies, aptinka kilnių draugų, piktų priešų
landžioja, pasitaiko rimtų užtarėjų, netrūks
ta ir svaigių puolėjų, kiti karštai stengia
si išlaikyti, kiti iš pasalų imasi ardyti.
Atsirado skautai Lietuvoje prieš 35 me
tus klaikioj pokarinėj aplinkoj. Begalės
darbo. Trūksta žmonių, visako reik - nė
ra iš kur paimti. Brangiausia - tautos prie
auglis, - jis ateitį kurs valdys. Reik jį
sveiką išlaikyti, drąsų padaryti, akylą, gi
laus proto, lakios minties, paruošto visam
- sumanaus tėvynės labui, nagingo artimo
gerovei. Kad darbo nebijotų, kad eitų tie
kiu _ doru keliu. Per vargą kiaurai kad
)ristų. Kad patys savim pasitikėtų, kad
>agalbos akim į kitus nežiūrėtų, viskas
ėvynei, kad ji klestėtų.
Tokias viltis dėta ir tebededama į skau
tus.
Taigi, gimė. Nelengva buvo, kolei prare
gėjo, dar sunkiau, kolei kiti naujagimį pa
matė - įžiūrėjo. Kiti, greit susigaudę, pri
pažino, kiti susizgribo, pavėlavę.
Vis tik tėvynėj buvo kita, - plačiau, erd

viau. ir susikalbi. Kiti pasiklauso, pamato.
Savi papročiai, greit juos pritaikai, kad
švelnu būtų. Savi laukai, pievos, miškai,
savos sodos - kaimai, savos upės - ežerai.
Kiek praeities visur: piliakalniai, raguvos,
gojai, senkapiai, seni kryžiai - koplytėlės,
- ir visur pasakos - dainos - padavimai.
Tik primink jaunimui ir pats susilauksi ne
girdėtų - nerašytų praeities brangenybių žmonių įsitikinimų. £ini kitur, vis kita, bet
sava.
Bepigu neaugti, bepigu neklestėti buvo
gimtojoj žemėj, savųjų aplinkoj.
Dabar išblaškyti, svetimi kraštai, sveti
mas gyvenimas. Nesavi žmonės. Kiti pa
pročiai. Bet gyvenimas ir čia eina, gal dar
greičiau, didesnėj žmonių maišatėj. Vis
nauji įvykiai, vis kita aplinka. Susieiti susirinkti - susiklausyti sunkiau. Reik daug
atsidėjimo, daugiau budrumo. Atrodo, visi
turėtume džiaugtis, matydami besiburiantį
jaunimą, - kad tik jį išsaugojus, kad tik
jis nepaskęstų prašmatnių svetimųjų pa
trauklioj jūroj.
Buvo dirbta tėvynėj, dirbama ir čia, ne
sikratomą pareigų, neslūgstama į nusivyli
mą - į svaigingą snaudulį, vis ateitis prieš
akis laikoma.
juk skautybė ir tautai ir valstybei tvir
tas pagrindas. Čia atgimsta priaugančios
kartos dvasinė lavėjimo eiga, čia kelrodis,
(Nukelta į 195 pusi.)
LIETUVOS ’ (
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LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS IKŪRĖJO ŽODIS

PETRAS JURGĖLA (JURGELEVIČIUS),

vyresnis skautininkas, aktyviai veikiąs skautijoje nuo 1915.X. 18, prieš 35 metus įkūręs pir
muosius liet, skautus Vilniuje 1918. XI. 1 d.
Skautiškosios literatūros liet, kalba autorius,
buv. Lietuvos Jūros Skautą Sąjungos Pirminin
kas. Lietuvos kariuomenės kapitonas, literatas,
vertėjas. LSB Pirmūnas. Korp! VYTIS Garbės
Narys. Šiuo metu gyvena Uniondale, JAV-bėse
ir domisi skautiškaisiais reikalais.

160

4

PIRMUOSIUS SKAUTYBĖS LEDUS BELAUŽIANT
( Atsiminimai )
V s. Šenhergar
1918 metais Skautybė Rusijoje jau buvo
jaunimui šiek tiek žinoma. Skautų buvo tik
didesniuose centruose ir ne po daug. Kaip
tik šituo metu prasidėjo karo metu į Rusi
jos gilumą ištremtų Lietuvos gyventojų ir
moksleivijos grįžimas. Tarp grįžtančių bu
vo tokių, kuriems teko skautauti rusų ar
lenkų vienetuose, vienas tokių buvau ir
aš.
1918 m., apie kovo mėn., Petrapily mano
tėvą aplankė jo geras draugas Dr. Jurgis
Alekna, ką tik atvykęs iš Lietuvos, su Lie
tuvos Tarybos įgaliojimais organizuoti trem
tinių grąžinimo transportus. Ir mano tėvą
Dr. Alekna kalbino tuojau grįžti į Lietuvą,
nes kraštui reikalingi geri gydytojai ir ad
ministratoriai. Krepdamasis į mane Dr.
Alekna pabrėžė, kad Lietuvos jaunimui bus
reikalingas skautiškas auklėjimas ir kad aš
turėsiu progos prisidėti prie tos organiza
cijos įsteigimo.
Tuo metu aš buvau vyr. skautininkas ir
Petrapilio Tunto Štabo narys. Petrapilio Tun
to Štabas laikinai buvo ir visos Rusijos
Vyriausiu Štabu, o Tuntininku buvo Admiro
las Bostrem, kuris kartu buvo ir visos Ru
sijos skautams remti Draugijos pirmininkas.
Mes su Dr. Alekna kelių jo apsilankymų
metu aptarėm Lietuvos skautų organizaci
jos schemą. Svarstom, kad pirmiausia turi
būti steigiama skautams “Paspirties Drau
gija”, kuri imtųsi juridinės atsakomybės ir
materiališko rėmimo darbo ir
vyr. Skautų
Štabas. Dr. Alekna man pavedė surinkti me
džiagą, sudaryti projektus, pats išvyko į
kitus Rusijos miestus, o vėliau į Lietuvą.
Tų pačių metų liepos mėn. gale aš su
tėvu, po žiaurių bagažo ir asmeniškų kratų,
kurių metu rusai komunistai man nuplėšė
net guminį puspadį nuo bato, ieškodami
“paslėptų brangenybių”, giliai atsidusome
pervažiavę apie Pskovą per paskutinį raud.
armijos postą. Kitą dieną atvažiavome į Vil-

JURGIS ALEKNA,
vyresnis skautininkas. Pirmasis Lietuvos Skau
tams Remti (seniau “Paspirties”) Dr-jos Pir
mininkas, nuo 1919. VI.27 d. iki I925.IV. mėn.
ėjęs ir Pirmojo Lietuvos Skautų Asociacijos
Šefo pareigas, vėliau ilgalaikis Šefo pavaduotojas, L SS Tarybos p-kas. Aktyvus Lietuvos
skautų- čių rėmėjas. Medicinos daktaras, Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus Pirmininkas. Korp! VY
TIS Garbės Narys.

nių, kur mus maloniai sutiko Dr. J. Alekna.
Čia išbuvau labai trumpai, nes tėvas iš
siuntė mane studijuoti į Rygos Technikos
institutą. Tačiau per tą kelių savaičių lai
ką Vilniuje turėjau progos su Dr. Alekna
kalbėtis skautiškais reikalais. Atsimenu,
kartą buvau pakviestas pas Dr. Alekną, kur
buvo daug žinomų mūsų politinių veikėjų,
iš kurių prisimenu Vileišį, M. Šleževičių,
Grinių, Kairį, Skipitį. Dr. Alekna čia iškė
lė skautų organizavimo reikalą ir gavo pri
tarimą ir pažadą iš visų susirinkusių pri
sidėti prie tos organizacijos steigimo. Tai
galėjo būti apie rugpiūčio mėn. pradžią.
Aš tada perdaviau Dr. Aleknai mano pa
ruoštą rusų kalba (nes tuo metu lietuviš161
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ALEKSANDRAS STULGINSKIS,
Antrasis Lietuvos Skautų Brolijos Šefas 1925IV. — 1930. X.1 d., antrasis Lietuvos Respubli
kos Prezidentas, Seimo Pirmininkas. Bolševikų
ištremtas į Sibirą.

kai dar nemokėjau) skautų įstatų projektą
ir Dr. Alekna žadėjo parūpinti tinkamą lie
tuvišką redakciją. Aš pats greit išvažia
vau į Rygą ir grįžau tik Kalėdoms, bėgda
mas nuo bolševikų, kurie kaip tik tuo me
tu užėmė Rygą.
Bet ir į Vilnių ėmė veržtis bolševikai ir
po 10-ties dienų, sausio 5 d., paskubom
su Dr. Alekna apleidom Vilnių ir nuvykom
į Kauną, kur mes ir prieš karą gyvenome.
Dar Vilniuje, prisimenu, Dr, Alekna mi
nėjo kun, Morkelio vardą, kaip kunigo, ku
ris domėjosi jaunimu ir skautybe. Negaliu
tikrai tvirtinti, bet rodos kun. Merkelio bu
vo 1918 m. Ateities kalendoriuje patalpinti
skautų įstatai (pavadinti “Vyčio įstatai”),
Tai buvo pirmieji mano matyti lietuvių kal
ba spausdinti skautybės ideologiniai pa
grindai, Tų įstatų redakcija ir buvo naudo
jamasi pirmaisiais metais. Su kun, Merke
liu susipažinti man teko tik 1919 metais,
kuriais buvo įsteigta Skautų paspirties
Draugija. Kun, Morkelis buvo vienas jos
steigėjų ir pirmasis valdybos vice- pirmi
ninkas.
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Tiek galiu pasakyti apie mano žinomus
faktus iš 1918 metų, kurių 35 m. jubiliejų
mes dabar minime. Esant man Vilniuje su
skautais susitikti neteko, nes greičiausiai
tuo laiku mokiniai buvo atostogose. Iš to,
kas man žinoma, yra ai$ku, kad Dr. Jurgis
Alekna, būdamas aktyvus mūsų atgimstan
čios Tėvynės ir jos Nepriklausomybės kū
rėju, dar 1918 m, pažino skautiškojo jauni
mo auklėjimo svarbą ir pradėjo rūpintis
“Lietuvos Skautų Asociacijos” steigimu.
Jo buvo nustatytos gairės ir buvo gautas
pritarimas iš visos eilės žymių asmenų,
kurie sutiko būti tos Lietuvos skautų Aso
ciacijos nariais-steigėjais.
“Skautų Asociacija” - “Skautų paspir
ties Dr-jos” ir jos globojamas Skautų or
ganizacijos junginys.
Savo pasiryžimo Dr. Alekna neatsisakė.
Tik dėl karinių ir politinių svarbesnių to
laiko įvykių tos Paspirties Dr-jos steigi
mas užsitęsė, tačiau ir Draugija ir Asoci
acija buvo įsteigta.
Dr. Alekna per visą Nepriklausomybės
laiką buvo jos pirmininku, išskyrus neilgą
laikotarpį, kada pirmininkauti teko p. Čarneckiui,
Nuo to laikotarpio, kada Respublikos
Prezidentas ex oficio buvo pakviestas būti
skautų šefu, Dr. Alekna ėjo Šefo Pavaduo
tojo pareigas. Savo nepaprastu gerumu, ra
mumu, nuosaikumu, kuklumu ir humaniškai
demokratiškais, tolerantiškais įsitikinimais
Dr. Alekna ramino ir derino jaunų, karštų
skautininkų ginčus, visada rasdavo būdą
sutaikinti ir rasti visiems priimtiną spren
dimą svarbiausiuose skautų organizaciniuo
se reikaluose.
Dėl savo kuklumo Dr. Alekna prakalbų
sakyti nemėgo, bet visuose jo kreipimosi
atvejuose į skautus jautėsi gilus skauty
bės supratimas ir jo kilni asmenybė.
Be Skautų šefo Pavaduotojo pareigų, Dr,
Alekna buvo Liet. Raud. Kryžiaus pirmi
ninku iki paskutinių Nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo dienų. Dr. Alekna liko Lie
tuvoje. jo ir jo šeimos likimas tikrai ne
žinomas, iš Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus savo laiku buvo gauta žinia, kad L.
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SUKAKTUVINĖS MINTYS
Skin. Prof. Steponas Kolupaila

Išsibarstę emigracijoje lietuviai skautai
gražiai paminėjo L. S. S. 35 metų sukaktu
ves Niagaros jubiliejine stovykla. Impozan
tiškas būrys skaučių ir skautų, daugiausia
vadų, suskridę nuo Montrealio ligi Los
Angeles, prasmingai praleido kelias neuž
mirštamas dienas dailiame Kanados kampe
lyje. Pasimatyta senų pažįstamų, pasitarta,
paposėdžiauta, pasidžiaugta puikiomis lau
žo programomis, prisiminta buvusios sto
vyklos, brangi praeitis...
Svarbiausia teigiama tos stovyklos išda
va - faktas, kad lietuvių skautų dvasia
gyva ir nenori mirti. Pasklidę tarp svetimų,
gundomi materialinių gerybių, kartais sun
kiai kovodami už būvį, mūsų idealistai ver
žiasi prie mokslo, prie kultūros, nepamirš
ta savų pareigų, savo garbingų tradicijų.
Tuo galima tikrai pasidžiaugti!
Tačiau yra ir tamsių dėmelių, stovyklos
posėdžiuose buvo aptarta ir pasmerkta in
trigų banga, kuri kažkaip nesiderina su mū
sų organizacijos papročiais ir etika. Lai
kas nuo laiko spaudoje, kurios negalima
pavadinti patriotine, pasirodo šmeižtų ar
insinuacijų, nukreiptų prieš žinomus skau
tų vadus, dažniausiai nerimtų ar netikrų.
Autoriai nepasirašo arba prisidengia kau
ke, kaip pridera “spaudos banditams”.
Šmeižikai lieka pasislėpę po redakcijos
sijonu: netinka stoti kovon su ginkluota
kauke, lieka pasibiaurėti nešvaria spauda!
Daug kalbų sukėlė vieno mūsų organiza
cijai didžiai nusipelniusio nario viešas
laiškas. Turėdamas, be abejo, gerų inten
cijų, laiško autorius metė skaudžių kalti
nimų eilei kitų organizacijos vadovų. Jo
R. K. Pirmininkas žuvo nukankintas. Toj
žinioj pavardė neminima.
Man liko daug šviesių atsiminimų apie
Vyr. Skautininką Dr. Jurgį Alekną, kuriam
tikrai priklauso Lietuvos Skautų Sąjungos
Steigėjo vardas.

ANTANAS SMETONA,
Trečiasis Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas 1930X. 1 — 1944.1.9 d. Pirmasis ir ketvirtasis Lie
tuvos Respublikos P rezidentas.
Žuvo gaisro
metu Clevelande, JAV-bėse.

laiškas nebuvo anoniminis, autorius pasi
rašė pavardę, nebuvo skiriamas spaudai ir,
kiek žinau, nebuvo paskelbtas. Tenka, ta
čiau, apgailestauti, kad tokio turinio raš
tas nebuvo adresuotas S. S. Garbės Gynė
jui, kuris būtų išaiškinęs metamus kaltini
mus ir padaręs tinkamas išvadas. Nepa
grįsti įtarimai ar įžeidimai atgraso žmones
nuo idėjinio darbo, nuo visuomenės, intri
gos - emigracijos liga, netinka skautams.
Kitas klausimas, iškeltas posėdžiuose ir
daug diskutuotas, tai religinio lavinimo
programa. Dvasios vadovas nusiskundė,
kad skautai vengia patarnauti savo kape
lionui per Šv. Mišias. Skautų vadai opona
vo, kad tos pareigos nereikalaujama net
iš ateitininkų. Prievartos, suprantama, nė
ra, bet skautas turi jausti savo garbės pa
reigą būti pasiruošęs patarnauti bažnyčio
je, kas sutampa su organizacijos princi
pais: tai gali būti vienas iš skautiškų pa163
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STUDIJUOKIME GIMTĄJĮ KRAŠTĄ
D. K e siūnaitė

Lietuviškoji skautybė, kurios gražią su
kaktį dabar minime, Nepriklausomoje Lie
tuvoje kūrėsi spontaniškai, jaunuoliai, pa
žinę skautybę kituose kraštuose, po I-jo
Pasaulinio Karo grįžę į savo Tėvynę, ri
kiavo jaunimą į skautiškas eiles. Įvairio
se mūsų krašto vietovėse atsirado skautiš
kieji vienetai, dažnai vieni nuo kitų nepri
klausomi ir tik vėliau apjungti į Lietuvos
Skautų Sąjungą.
Ir štai šiandieną minime 35 metų sukaktį
nuo to momento, kai Lietuvos sostinėje
gimė pirmoji mišri skautų-čių skiltis. Mi
nime lyg skubėdami, nesulaukę 40-ies me
tų. Tai vėl gyvenimo sąlygų padiktuotas
reikalas. Pokarinio gyvenimo tempas ir at
stumai tarp lietuviškų kolonijų perskyrė
mus. Todėl labai svarbu visur ir visada
atstatyti ir palaikyti tuos ryšius, kurie
jungė mus netolimoje praeityje.
Jubiliejiniams metams atžymėti Seseri
jos vadija pasiūlė Brolijai suruošti vyres
nio amžiaus jaunimo stovyklą, kuri įvyko,
kaip žinome, prie Niagaros ir apjungė JAV
ir Kanados rajonų skautus-es. Bet šio žy
gio, lygiai kaip ir kitų stovyklų, dar ne
pakanka. Seserijos Vadija kviečia jubilie
jinius metus atžymėti visuose Seserijos

tyrimų ir turi būti skatinama geru pavyz
džiu, Tikrovę teko patirti per Stovyklos
uždarymo iškilmingas pamaldas. Susirinko
keli šimtai skaučių, atžygiavo bent šimtas
skautų vadų, kunigas laukia prie altoriaus,
kad kas patarnautų, o tokio neatsiranda.
Rengėsi eiti du žilagalviai skautininkai,
bet padėtį išgelbėjo du jauni jūros skau
tai. Iš besimeldžiančių skautų nuotaikos
nebuvo matyti bet kurio priešingo nusista
tymo prieš religines apeigas... Tikėkime,
tas reikalas susitvarkys !
Atžymėjus L. S. S. sukaktuves belieka
palinkėti visiems idėjos broliams nepalūž
ti ir susitikti sekančioje jubiliejinėje sto
vykloje po Laisvosios Lietuvos dangum!
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vienetuose. Kviečia visas skautes, vyr.
skautes, jūros, oro ir akademikes skautes
įsijungti į Tautinio Auklėjimo vadovės
sktn. Dr. M. Žilinskienės organizuojamą
"Kelionę per Lietuvą*’, ši kelionė iš es
mės pavienių skaučių ir skilčių darbas.
Tai lietuviškojo žodžio, papročių, žmonių
gyvenimo būdo, lietuviškų paminklų ir iš
viso mūsų krašto kultūros studija. Kitais
žodžiais tariant, sesėms duodami atlikti
tam tikri pratimai, kuriems atlikti jos tu
rės perskaityti eilę Lietuvą liečiančių vei
kalų, mūsų rašytojų raštų, pasikalbėti su
senosios kartos atstovais, kurie Lietuvoje
ilgesnį laiką gyveno ir savo akimis visa
tai matė. Visa tai bus reikalinga specia
liam dienoraščiui surašyti, kurį turės rašy
ti "per Lietuvą keliaujančios sesės”...
Sese vadove! Šios "kelionės” pasiseki
mas didžia dalimi priklausys nuo Tavęs.
Ar mokėsi, ar pajėgsi įtraukti beveik visas
skautes į keliaujančias skiltis? Tai tikrai
sunkus uždavinys, bet įdomus. Tai antras
Seserijos bandymas apjungti seses, vieną
bendrą uždavinį atliekant. Reikia tik džiaug
tis sktn. Žilinskienės ryžtingumu šią “ke
lionę” organizuojant, pagrindinius nurody
mus vadovėms ji yra davusi Seserijos Vadijos išleistame specialiame leidinėlyje,
kuris išsiuntinėtas skaučių vienetų vado
vėms. vadovėms beliks minėtą medžiagą
gerai įsiskaityti, sudaryti smulkų planą,
pasikviesti talkininkų ir pakelta nuotaika
išleisti skautes į šią kelionę.
"Kelionės laikas: birželio 1 - liepos
1 d.d. O pasitiksime visas "sugrįžusias”
per visuotiną Seserijos sueigą, kurią, vie
netų vadovėms prašant, nukėlėme į laiko
tarpį prieš gavėnią.
Tuo tarpu negalėdamos keliauti per gra
žųjį Lietuvos kraštą, bent studijuokime jį
iš raštų ir žmonių pasakojimų, kad sugrįžusioms į Lietuvą jis būtų pažįstamas, sa
vas, mielas.
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SKAUTYBĖ IR LIETUVYBĖ PO 35 METŲ
Kazys Palčiauskas
’’Mūsų Tėvynei būtinai reikalinga kuo daugiau
turėti skautų ne vien tik pačiam Lietuvos kraš
te, bet ir Lietuvių išeivių tarpe Amerikoje, Ang
lijoje, Prūsijoje, Latvijoje, Afrikoje ir kitur, kur
tik yra nors keletas lietuvių šeimų.”

Petras Jurgelevičius — Jurgėla,
"Skautystė”, 25 PsL, 1927m.

Minėdami mūsų Sąjungos 35 metų sukak
tį su jautriu malonumu galime prisiminti
daugelį praeities faktų ir jais pasigerėti.
Čia noriu atkreipti skaitytojų dėmesį į tai,
kaip skautybės ir lietuvybės santykis bu
vo išryškintas dar pačioje Lietuvos skau
tų organizacijos užuomazgoje.
Organizuodamas pirmąjį Lietuvos Skautų
ir Skaučių vienetą Vilniuje prieš 35 metus
Ffetras Jurgelevičius - jurgėla šį savo žy
gį skyrė Lietuvai. Tą mintį jis yra nepa
prastai griežtai užakcentavęs visuose savo
leidiniuose, jo žodžiais, Lietuvos jaunuo
menė per skautystę turi tarnauti Lietuvai
- lietuvių tautai ir Lietuvos valstybei.
Kadangi skautystė rūpinasi jaunuomenės
auklėjimu, tai tuo pačiu ji dirba Lietuvos
ateičiai, ir jaunuomenė, kuri anuo metu
rikiavosi skautų eilėse, vidiniai tą išgyve
no ir jautėsi, kad ji ruošiasi tapti ateities
Lietuvos visuomene.
Tačiau tuo metu su skautiškomis lazdo
mis žygiuodami skautai gal ir ne visai pil
nai suvokė pirmojo organizatoriaus skel
biamą mintį, kad mūsų Tėvynei reikalinga
turėti skautų ne tik pačiame Lietuvos kraš
te, bet ir visur ten, kur tik gyvena nors
keletas lietuvių išeivių šeimų. Tokią tolia
regišką mintį galėjo paskelbti prieš 26 me
tus (1927 m.) tik nepaprastai giliai įsijau
tęs į lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės
reikalus skautininkas, ir fanatiškai įsitikė
jęs į skautybės galybę naudingai pasitar
nauti savo Tėvynei.
Bet tuomet jis taip skelbė iš Lietuvos,
kaip bazės, kurioje turi kilti iniciatyva,
rastis uždegančios ugnies ir nuolatinės jė
gos kurstyti, organizuoti, paremti ir plėsti

MIKAS KALMANTAS (KALMANTAVIČIUS),
vyresnis skautininkas, III-jo Lietuvos Skautų
Stabo Viršininkas ir Vyriausias Skautininkas,
Lietuvos Skautų Brolijos Vadas 1925-X.1 —
1930.IV.27 d. Nepriklausomos Lietuvos skauty
bės plėtėjas. Aktyvus laisvės kovų dalyvis,
Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, Klaipėdos
krašto vaduotojas, Šauliu S- gos Viršininkas,
Lietuvos kariuomenės pulkininkas. 1940-1941
m. bolševikų suimtas ir žiauriai kankintas k ar
lojime. L.S.Brolijos* Tremtyje Garbės Gynėjas.
Šiuo metu gyvena Čikagoje, JAV- bėse.

lietuviškos skautystės mintį tarp visų pla
čiame pasaulyje išsiblaškiusių lietuvių jau
nimo. Skautybė tą jaunimą turi auklėti ir
pririšti prie jų tėvų žemės Lietuvos,
Gaila, šis sąjūdis neįgavo plataus masto,
bet užuomazgos buvo atsiradusios. Bene
1932 ar 1933 m., psk. Pažėra iškeliavęs į
Braziliją lietuvio mokytojo pareigų eiti, su
organizavo lietuvių skautų ir skaučių drau
goves, kurios eilę metų gražiai ir daug ža
dančiai veikė. Viena draugovė buvo suor
ganizuota ir chicagoje; ją ypatingai rėmė
ir globojo konsulas Daužvardis, DariausGirėno postas ir kt.
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Iš Jubiliejinės skautų stovyklos A. Panemunėje 1938 m. Vadovai tariasi. 4-as iš eilės — V. s.
Šenb ergas.

Šiandieną Lietuvos, kaip bazės lietuviš
kai skautystei vystytis, nėra,, ir bazinės
Lietuvos skautų organizaci jos, atsirėmu
sios į savo tėvų žemę, taip pat nėra, šian
dieną Lietuvos skautijos bazė yra kaip tik
tenai, kur Petras jurgėla ragina organizuo
ti senųjų lietuvių emigrantų vaikus ir tuo
būdu juos pririšti prie Lietuvos ir lietuvių
tautos kamieno, Tuo keliu išvystyti ir su
brandinti lietuvių tautos sąryšumą beveik
žemės rutulio mastu.
Lietuviškoji skautystė egzistuoja tik pe
riferijoje, už Lietuvos ribų. Naujųjų emi
grantų vaikai tęsia Lietuvos skautystę be
veik visuose Petro jurgėlos paminėtuose
kraštuose, ir ši, be savo valstybės, susilp
nėjusi Lietuvos skautų organizacija, po 35
gyvavimo metų turi dar sunkesnius uždavi
nius: ruoštis ir dirbti Lietuvos atstatymo
reikalui, Jei anuomet rūpėjo Lietuvos ug
dymas ir stiprinimas, nes Lietuva jau sto
vėjo ant laisvės kojų, tai šiandieną pirmo
je eilėje turi rūpėti Lietuvos atstatymas.
Šitoji Lietuvos atstatymo idėja turi tapti
suvokta protu ir įsijausta širdimi. Ji turi
sužadinti misijos jausmą, kuris perimtų vi
są skauto esybę,
Tikrai, kai skaitai pirmuosius pirmūno
leidinius apie Lietuvos skautijos uždavi
nius, nė nepajunti, kaip jie persunkia skai
166

tytoją tąja misijos nuotaika. Gi misijos
nuotaikos šaltinis yra tikėjimas - gilus
tikėjimas skelbiama idėja. Todėl dabar, po
35 metų, pirmasis uždavinys ir būtų: ža
dinti ir kurstyti skautų tikėjimą į Lietuvos
atstatymą ir išaiškinti Lietuvos skautijos
vaidmenį šiame darbe,
Pirmoj eilėj mūsų jaunimas turi pradėti
nuo savęs, Jis turi suprasti, kad savo pri
gimties negalime pakeisti: gimei lietuviu,
ir mirsi lietuviu, Gali užsiginti, kuo esi
gimęs, bet negali pasidaryti kitu, nes tuo
kitu nebūsi pripažintas, Gimti galima vieną
kartą, iš vienų tėvų, vienoje vietoje ir tai
yra didžiausioji ir garbingiausioj! žmogaus
žymė: nepakeičiama, neišmainoma ir nepa
tobulinama,
Tas yra ypatingai svarbu gyvenant įsi
maišius tarp kitų tautų, Kitų tautų jūroje
lengvai galime pasimesti, užsimiršti, nu
blukti ir sunykti. Tik sunykti, bet ne nau
jai atgimti kuo nors nauju, kitu, gražesniu
ar vertingesnių, Galima save prarasti, bet
kitu netapti.
Todėl Lietuvos skautystės jaunystėje
skelbtoji jos misija Lietuvai ir šiandien
yra tokia pat svarbi, kaip ir tada, tik dar
jautriau, dar karščiau vykdytina, nes ken
čia Lietuva, kenčia lietuvių tauta,
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NAUJAJAI PIRMIJAI DARBĄ PRADEDANT
K. Jonaitis

Mesdami trumpą, žvilgsnį į mūsų organi
zacijos nueitą, kelią tremtyje turime pripa
žinti, kad į naujuosius lietuviškos skautijos darbo metus žengiame daug tvirtesniu
žingsniu kaip kad drįsome tikėtis mums iš
Vokietijos po platųjį pasaulį išsiblaškanti
Kam teko stovėti arčiau mūsų vienetų, ypa
tingai tų, kurie neturi artimoje kaimynystė
je kitų vienetų, tam, tikriausia, krito į akis
gyva jų veikla, Reikia stebėtis ir didžiuo
tis mūsų skautiško jaunimo entuziazmu, jo
nuoširdžiomis pastangomis persiimti skau
tiška ideologija ir jo patvarumu. Šių dienų
sąlygose surengti stovyklą yra daug sun
kiau, kaip praeityje. Nežiūrint to, turbūt,
nebuvo vieneto, kuris šiais metais nebūtų
stovyklavęs. Mūsų jubiliejinė stovykla, su
traukusi tiek daug vyresniųjų mūsų organi
zacijos narių, yra tikrai neperdėtas mūsų
optimizmo pagrindas, vadovių ir vadovų
uždavinys, ypatingai tų, kurie stovi kiek
toliau nuo tikrojo skautiško darbo dirvonų
- jausti skautiškų eilių gyvą, nuoširdų su
sižavėjimą skautybės rodomu keliu Dievo,
Tėvynės ir Artimo tarnybai ir savosios as
menybės susiformavimui. Tik tą susižavėjiną jaučiant - ir juo patiems gyvenant sugebėsime atlikti pareigą, kurią pasiėmėm:
tarnauti Lietuvos skautijai.
“Mūsų vyčio“ skiltyse pasiskųsdavom,
kad mūsų darbui trūksta sklandumo. Bet
pažiūrėkim į mūsų vienetų darbą, prade
dant nuo mūsų jauniausio vadovo skiltininko, draugininko, Dvasios vadovo, baigiant
Seserijos ir Brolijos Vadijomis ir didelės
visų mūsų organizacijos vadovų padėkos
vertais mūsų abiems Vyriausiais Skautinin
kais. Tas darbas yra davęs gražių vaisių.
Tik sklandus darbas duoda vaisių, tik bend
ros visų pastangos juos išaugina. Gal, sa
kyčiau, tą nesklandumą jautėme dėl to, kad
bendroje mūsų veikloje teikėme perdaug
svorio mūsų veiklą koordinuojančiam fakto
riui - Tarybai ir Pirmijai, negu mūsų veik

liąjam faktoriui - Seserijai ir Brolijai su
jų padaliniais. Kuomet tremties sąlygos
mūsų vienetų darbo dirvą ir veiklos formas
mažai tepakeitė, Tarybos darbo dirva išsi
plėtė, našaus darbo galimybės, deja žymiai
susiaurėjo. Korės pondenciniai posėdžiai
buvo ankstyvesnių Tarybų ir Pirm.ijos dar
bo stabdis ir iškilusių nesklandumų prie
žastis, nelengva bus ir ateityje to išveng
ti. Tačiau norėtųsi tikėti, kad Pirmija dau
giau priartės prie konkrečios mūsų jaunimo
veiklos, mažiau sunaudodama energijos, jos
pačios tarpe iškilusioms problemoms ir tik
ją pačią teliečiančioms.
Bandykime “sustiprinti vyresniųjų Sąjun
gos narių skautišką budrumą ir atsakomy
bės jausmą, sukurti šeimos nuotaiką, kad
visi jaustųsi broliais ir seserimis ir rastų
džiaugsmo bendruose darbuose ir rūpesčiuo
se.“*)
Pabandykim ir tęsėsim. Neturėtų būti
sunku: visi mes išėjome tą pačią skautiš
ką mokyklą, kurios įstatai ir įsakymai yra
mūsų pasaulėžiūros ir etikos pagrindas.
*) K. Palčiauskas, Sukaktuviniai metai, "Mūsų Vy
tis” Nr. 2 (52)

SKAUTYBĖ MERGAITĖMS

Sese Vadove! Tu negali išsiversti be
pagrindinio Baden Fowellio veikalo “Skautybė Mergaitėms“. Šį didžiulį 348 pusi,
veikalą iš anglų kalbos išvertė, sulietuvi
no ir papildė sktn. O. M. Saulaitienė. Vei
kalas labai naudingas ir vyresnėms bei
akademikėms skautėms. Prisiųsk MV admi
nistratoriui 2 dol. ir veikalą veikiai gausi
paštu.
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MŪSŲ SKAUTĖS TĖVYNĖJE IR TREMTYJE
pil. sktn. Ona Ščiukaitė

Kai prieš 35 metus audrų blaškomam Vil
niuje įsikūrė pirmasis lietuviškosios skautybės židinėlis, jame tebuvo dvi mergai
tės, Taigi jos tada negalėjo sudaryti net
mažiausiojo skaučių organizacijos vieneto
- skilties, Greitai betgi skiltis buvo įs
teigta, o ją sekė ir pirmoji skaučių drau
govė, pasivadinusi Kunigaikštienės Birutės
vardu, Iš šio skautiško židinėlio Vilniuje
sesės išplito po visą Lietuvą, Greitai jų
buvo tūkstančiai.
Pradžioje mūsų skautės veikė bendruose
vienetuose, su broliais, programos buvo
pritaikytos skautams, berniukams. Jos žy
mia dalimi netiko mergaičių būdui ir sie
lai, Tokia skautystė nemokė sesių sava
rankiškumo ir ji nebuvo pilna. Kadangi vi
suose kraštuose skautės turėjo atskiras
or-j as, ir mūsų pionierės panoro eiti šiuo
keliu. Jau 1924 m,, bendrojo skautų-čių
atstovų suvažiavimo metu, skautės išėjo
su savo pageidavimais ir programa. Prie
Vyriausiojo Skautų štabo įkurtas skaučių
skyrius. Nustatyta atskira skaučių unifor
ma, o metais vėliau jos iškėlė reikalą tu
rėti atskirą skaučių skyriaus štabą. Tokį
štabą - skaučių vadiją iš 4 narių sudarė
1925^X1,15, Jo vedėja buvo studentė skau
tė sktn, Apolonija Blynaitė (dabar Šenbergienė). Netrukus Lietuvos skautės buvo
priimtos į Pasaulio skaučių šeimą ir įre
gistruotos Tarptautiniame skaučių Biure,
Lygiagrečiai su tuo sesės stiprėjo viduje:
ruošė atskiras stovyklas, kursus, nustatė
programas, ėmė reikštis skautiškoje spau
doje, 1927 m, sušauktas pirmasis Lietuvos
skautininkių suvažiavimas, įkurta visa eilė
atskirų draugovių.
Naujai sukurtam skaučių skyriaus štabui
teko susidurti su nemaža organizacinių kliū
čių, kurių tarpe nepaskutinėje vietoje buvo
ir brolių vadovų nenoras suteikti skaučių
or-jai daugiau savistovumo. Bet tvirta, ne
palaužiama skautininkių valia ir noras pri
lygti užsienio skautes nugalėjo visus sun168

SKTN. A. BLYNAHE - SENBERGIENE.
Tai viena uoliausių mūsų Seserijos darbuoto
ja, skautiškame darbe ištesėjusi iki šiol. / skau
čių or-ją įstojo 1920. XII. 6- 1923. IV. 23 pa
kelta į paskautininkes, o 1924 m. į skautininkes. 1925 m. įstojo į Studenčių Skaučių Dr-vę.
Tais pačiais metais paskirta skaučių skyriaus
vedėja Vyr. Skautų Štabe. 1929 m. su sktn. Barščiauskaite atstovavo Lietuvos skautes Tarpt,
sk. vadovių konferencijoje Prancūzijoje. Vėliau
dalyvavo Panemunės, P alangos, Pažaislio ir
Mittenwaldo stovyklose. Gyvendama Clevelande,
JA V, vėl aktyviai dirba skaučių eilėse. Kurį
laiką Seserijos vadiįos narė. Šiais metais per
ėmė “Neringos” skaučių tunto Clevelande vadovybę.
v Asmeniškame gyvenime — mūsų Vyr. sktn. V s.
Senbergo žmona. Darnioje šeimoje išaugino gra
žią “skiltį”: tris sūnūs, tris dukras. Turi ir
vieną žentą. Sūnus jau JAV armijoje, vyresnio
ji duktė ištekėjusi. Likusieji keturi tebeskautauja.
v
Sktn. Senbergienė — gražus pavyzdys mūsų
sesėms, broliams vadovams: ir gera motina šei
moje, ir aktyvi skautininke, M V bendradarbė.

kumus, per perą metų skaučių or-ja vidu
je jau buvo pajėgi ir tvirta, 1930- IV, 25
- 27 d,d. Brolijos suvažiavimo metu skau
tės turėjo savo posėdžius, kurių metu ap
tarti savarankiškesnio veikimo klausimai:
priimtas skaučių statuto projektas, nusta
tytos kėlimo į skautininkių laipsnius tai
syklės, sudaryta nauja vadovybė. Kai 1930.
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Iš mūsų sesių praeities. II-jo suvažiavimo dalyvės 1925 m- Kaune, prie senojo Karo muziejaus.
Iš sktn. Šenbergienės albumo.

X. 16 d, Šefo įsakymu buvo paskirtas nau
jas Skautų Štabas, jame buvo jau 4 skau
čių atstovės, skaučių vade pakviesta sktn.
Didėjant skaučių skaičiui, pasireiškė va
dovių trukumas, Kad išsprendus šį klausi
mą, skaučių skyrius kasmet ruošė vado
vėms stovyklas bei kursus. 1933 m., sktn.
D. Kesiūnaitės (dabar vyriausioji Skauti
ninke) rūpesčiu, įkurta vadovių mokykla,
veikusi skaučių skyriaus žinioje. Ji apėmė
visų šakų vadovių paruošimą. Mokyklos
ruošiamos stovyklos turėdavo didelį pasi
sekimą. Į jas suvažiuodavo ne tik jaunos
gimnazistės, bet ir studentės, mokytojos ir
šiaip jau moterys, kurios domėjosi skautyste ir buvo pradėjusios ar norėjo organi
zuoti skaučių vienetus mokyklose, vienoje
tokioje stovykloje prie Birštono iš 150 sto
vyklautojų apie 100 buvo mokytojų. Skau
čių judėjimas plėtėsi ir už mokyklos ribų.
Atsirado skaučių amatininkių skiltys bei
dr- vės.
Skautystė giliai įleido šaknis netgi į

akademišką jaunimą, 1924. X. 16 d. Lietu
vos U-te Kaune įkurta pirmoji mišri Stu
dentų Skautų-čių Draugovė, kuri 1930 m,
rudenį taipgi atsiskyrė nuo brolių ir persi
organizavo į Studenčių Skaučių Draugovę,
Ilgainiui ji savo narių turėjo Kauno, Vil
niaus, Klaipėdos, Dotnuvos aukštosiose
mokyklose. Draugovė turėjo savo statutą,
vėliavą, spalvas ir ženklus, kurie iki šiol
mūsų akademikių sesių tebėra nešiojami.
Savo veiklą išplėtė įkurtos vyr. skautės,
1935 m., išleidus Lietuvos Skautų S- gos
statutą, siautės, kaip lygiagretės su bro
liais, sudarė atskirą Lietuvos Skaučių Se
seriją. Jos vade pakviesta v. sktn. Ksave
ra Žilinskienė (dabar gydytoja J,A,V-ėse)
Provincijoje skaučių skyriai imta perorga
nizuoti į skaučių tuntus, vadovėms buvo
leidžiamas specialus laikraštis “Vadovė”.
Lietuvos skautės nuo 1928 metų būdavo
kviečiamos ir dalyvaudavo kitų šalių skau
čių stovyklose, o skautininkės tarptautinė
se skaučių konferencijose, kur jos gražiu
pavyzdžiu bei patyrimu, tinkamu elgesiu
169
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KSAVERA ŽILINSKIENĖ,
vyresnė skautininke, Lietuvos Skaučių Seseri
jos Vadė 1935 — 1940 m. Medicinos daktarė.
Dabar gyvena JAV-bėse.

garsindavo Lietuvos vardą, Mūsų sesių dai
nos, tautiniai šokiai, drabužiai visada par
likdavo gilų įspūdį. Lietuves skautes taip
gi noriai lankydavo kitų kraštų skautės.
Čia pažymėtinas Skaučių šefės (su keliais
šimtais anglų skaučių) vizitas Palangoje,
įvairių tautų vienetai tautinės stovyklos
metu ir kt.
Gražiai suklestėjusi skaučių seserija,
užplūdus kraštą priešams, savo veiklą tę
sė pogrindyje. Buvo iš naujo sukurta Skau
čių vadija ir veikta daugiausia savitarpi
nės pagalbos vardu.
Kai 1944 m, mūsų kraštas iš naujo ati
teko bolševikams, daugelis mūsų sesių pa
sirinko tremtinių kelią, kurio pradžia buvo
Vokietijoje. Laimėjus sąjungininkams, vei
kiai atsirado skaučių vienetai ir buvo at
kurta Seserija, maždaug tais pačiais pa
grindais, kaip buvo Lietuvoje. 1946 m,,
Augsburgo suvažiavimo
metu, seserijos
priešakin vadovių pakviesta žinoma poetė,
pedagogė Juzė Augustaitytė- Vaičiūnienė.
Ji skaučių veiklą daugiau pasuko lietuviš
kumo kryptimi. Šiam reikalui buvo pertvar
kytos skaučių patyrimo laipsnių, specialy
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JUZE AUGUSTAITY TE - VAIČIŪNIENE,
Vyr. skautininke. Žinoma rašytoja-poetė, pe
dagogė, moterų veikėja. Seserijos Vyriausioji
skautininke 1946 — 1951 tn. Gyvena Čikagoje,

bių programos, įvedant į jas daug daugiau
lietuviškų dalykų. Minint mūsų skautijos
30 metų sukaktį, - in-ios jubiliejinės sto
vyklos metu - prie Baltijos ir Alpėse —
mūsų sesės pasirodė šauniai. Daug čia pa
dėjo nenuilstamas pasiryžusių vadovių dar
bas, senas skautiškas patyrimas, Darbą
ypač lengvino didžiulio 350 pusi, B. P.
Veikalo “Skautybė Mergaitėms” (su liet,
papildymais bei programomis ) išleidimas.
Kai emigracijos pasėkoje mūsų sesės
pasklido po visą pasaulį, jos jau nebepasimetė. Nuolat veikė Seserijos vadija, ku
riai dabar vadovauja
V. s. Dr. D. Kesiūnaitė.
Šiandien mūsų skautiškų vienetų randa
me ne tik J.A.V-bėse, Kanadoje, bet ir
Anglijoje, Australijoje, Vokietijoje, pietų
Amerikoje. Jų darbas tas pats, kas ir pir
mųjų Vilniaus bei Nepriklausomos Lietu
vos skaučių: Tarnauti Dievui, savo gimta
jam kraštui, padėti artimui, jos, didelės
ir mažytės, kasdieną darydamos geruosius
darbelius, stengiasi išaugti naudingais
žmonėmis ir tuo sudėti savo kuklią auką
ant žmonijos ir Tėvynės aukuro.
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Lietuvos Skautų S-gos
vadovai su skautais,
- ėmis pamaldų metu
1948 m. Alpėse,
Nuotr. V. Bacevičiaus

SKAUTŲ BROLIJOS 35 METŲ KELIAS
Pranas P ak aln iš kis

Lietuvių Skautų Sąjunga, įsteigta vyr.
sktn. Petro jurgėlos mūsų tautos amžiname
mieste Vilniuje 1918.XL1, šiais metais mi
ni 35 metų gyvavimo sukaktį. Prisimindami
šį garbingą įvykį, trumpai pažvelkime į
svarbesnius L. S. S- gos istorijos momen
tus.
S-ga užgimė Lietuvai nepaprastai svar
biame laikotarpyje - Nepriklausomybės ir
Laisvės kovų metu. Tada, kai visoje Lie
tuvoje ryžtingai buvo kaupiamos jėgos su
kurti lietuviškai plakančias širdis tautos
išsivadavimui iš svetimųjų jungo, kai pir
mųjų išartų krašto dirvų artojai išgirdę šį
šaukimą metė žagres, neužbaigę vagų, ir
užsidėję sermėgas išėjo Tautos Laisvės
ginti nuo priešų ir perėjūnų, - Lietuvos
sostinėje Vilniuje 10 berniukų ir 2 mergai
tės, Petro jurgėlos vadovaujami, įsteigė
pirmąjį būsimos L.SS-gos vienetą. Kiek
vienas įvykis, įvykęs tautai svarbiu mo
mentu, įgauna daugiau ide alizmo, savęs
aukavimosi, kartais net iki mirties. L.S.
S-gos įsisteigimas rautos Laisvės kovų
metu lietuviškojo jaunimo buvo jautriai pa
imtas į širdį, užtat nenuostabu, kad po šio
vadinamų 12-kos pirmųjų apaštalų įsteigto

vieneto Vilniuje, kelių vėlyvesnių metų lai
kotarpyje lietuviškoji skautija išaugo į dar
nų, susiklausiusį, ryžtingą ir veržlų viene
tą, kuris buvo žymus ne tiktai skautiškųjų
siekimų - DIEVUI, TĖVYNEI ir ARTIMUI
- vykdymu, bet taip pat davė impulso tuo
metinio lietuviško jaunimo tarpe Lietuvos
Nepriklausomybės ir Laisvės išsikovojimui
bei jos išlaikymui daugiau kaip dviems de
šimtmečiams.
Suorganizavus pirmąją mišriąją skiltį, ku
ri tuoj pat išaugo į stiprias Kęstučio ir
Birutės d-ves bei tuntą, to paties Petro
jurgėlos vadovaujamą, lietuviškoji skautija,
dėl lenkų grąsinimo jėga pasisavinti Vil
niaus miestą ir kraštą, persikelia iš Vil
niaus į krašto gilumą - Kaunan, čia 1919
m., V. Vaitkus “Aušros” gimnazijoje ir
Sklinkytė - Vaitkuvienė “Saulės” gimnazi
joje, jau buvo įsteigę atskiras d-ves. Kau
ne atsiranda ir Petras jurgėla bei, tremti
nio kelią atkeliavęs iš Rusijos gilumos,
sktn. V. Šenbergas, kuris lietuviškos skautybės steigimo šešėly, pakeliuj - Vilniuje,
dr. J. Aleknos padedamas, 1919-VL27 su
organizavo Skautų Paspirties-Rėmėjų Drau
giją. 1919oIVmėn. įsteigtas Kauno tuntas,
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JONAS KUPRIONIS,
vienas iš pirmųjų lietuvių skautų Vilniuje, daugelio pirmųjų Nepr. Lietuvos skautiškų vienetų
organizatorius ir instruktorius, Kauno tunto tuntininkas, Lietuvos Skautų Brolijos vyriausias
Skautininkas 1930-IV. 27 — 1930.X. 15 d. Vienas
iš pirmųjų L SS- vadovų tremtyje. Šiuo metu su
skautais aktyviai nebedirba.
Gyvena Ruston
mieste, JAV- bėse, kur profesoriauja aukštojoje
miškininkystės mokykloje.

vadovaujamas sktn. šenbergo. S-gos Šefo
pareigoms eiti išrinktas Dr. j. Alekna, vė
liau s-gos viršūnėse ištisą laiką ėjęs aukš
tas pareigas. 19 22.VI.3-5 Kaune įvyko Isis skautų vadų suvažiavimas ir sudarytas
Vyriausias skautų Štabas, į kurį įėjo: P
Jurgėla, v. Šenbergas, K. Grigaitis, A. varliušis, p. Mošinskienė.
Padėjus s-gai tvarkingus pamatus, tuoj
pat pasipylė nauji skautiškieji vienetai:
1924 m. buvo 4 tuntai: Kaune, Panevėžy,
Šiauliuose ir Marijampolėje. 1924.1.1 d. lie
tuviai priimami į Tarptautinę skautų Orga
nizaciją. 1924.X. 16 įsteigta studentų skautų-čių d-vė, XI. 14 Šiauliuose įsteigta jau
nesniųjų skautų, vadinamų vilkiukų-paukš
tyčių šaka; pradeda veikti tuntai Alytuje
ir Vilkaviškyje; 1925 m. skautų vienetai
Klaipėdoje, Palangoje, Biržuose, Telšiuo
se ir Lazdijuose. 1925,IV. 19 tuometinis
Valstybės Prezidentas A. Stulginskis pri
ėmė S-gos šefo pareigas, vyriausio Skau
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tininko pareigas perėmė vyr. sktn. M. Kalmantas. Nustatyta S- gos uniforma. 1926 m.
Klaipėdoje, jau čia atsiradusio vyr. sktn.
P. Jurgėlos vadovaujami, pasirodo pirmieji
jūros skautai. 1927 m. A. Panemunėje įvyks
ta pirmoji visuotinė skautų stovykla. 1928
m. toje pat vietoje - i-ji jubiliejinė tau
tinė stovykla s- gos dešimtmečiui atžymėti
Dalyvavo ir iš lenkų okupuoto Vilniaus
krašto lietuviai skautai.
1930.IV.25-27 d.d. Kaune įvyko Brolijos
suvažiavimas. Nauju vyriausiuoju Skauti
ninku išrinktas v. s. Jonas Kuprionis. Su
darytas naujas Vyr. Skautų Štabas, kuriam
betgi kaip ir neteko veikti, nes Sąjunga
buvo pertvaikyta. 1930.X.1 vyriausybė iš
leido L.S>S-gos įstatymą. S-gos Šefu ta
po Respublikos Prezidentas A. Smetona.
1930.X. 16 paskiriamas naujas vyriausias
Štabas. Vyriausiu skautininku paskirtas
vyr. sktn. pulk. J. šarauskas. šis laikotar
pis iki pat Lietuvos okupavimo (1940.VI.
15) produktingas skautiškais darbais vi
suomenėje, tautinėje ir valstybinėje plot
mėje. Jo metu skautai buvo valstybės glo
bojami ir gavo daug lengvatų organizuojant
stovyklas, suvažiavimus, atstovaujant Lie
tuvos skautus užsienio valstybių stovyklo
se. 1933.VIII. 14 - 18 d. Palangos pušyne,
S-gos 15 metų sukakties proga, surengta
stovykla, kurion atsilankė pats pasaulio
Skautų Įkūrėjas R. Baden- Powel’is su 650
Anglijos skautų. Tai buvo labai svarbus
momentas, nes mūsų skautybė R. BadenPowel’io buvo įvertinta kaip stipriai pasta
tyta organizacija, skautavimo lygiu siekian
ti pačius anglus. 1933 m. išplaukdamas pro
Klaipėdos uosto molą, žuvo jūrų sk. laivas
Budys.
1936.VI.30 Seserija atsiskyrė nuo Broli
jos savarankiškam veikimui. Tais pačiais
metais įsteigta Pabaltės skautų santarvė.
Keliolika skautininkų baigia Gilwell’io kur
sus. 1938.VII.8- 18 - skautai A. Panemu
nėje, skautės Pažaislyje, atžymi 20 metų
gyvavimo sukaktį n-ja jub. taut, stovykla.
Tuo metu aktyviose skautų-čių eilėse skai
čiuojama per 20.000 narių, o skautiškas
eiles praėjusių - per 100.000. 1938.IU.19,
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vokiečiams okupavus Klaipėdos miestą ir
kraštą, nustota stipraus Klaipėdos tunto ir
Pagėgių Vietininkijos. Daugelis vadų ir
skautų atbėgo į Didžiąją Lietuvą ir įsijun
gė jos vienetuose. Vilniaus mieste lietuvis
skautininkas Pranas Žižmaras kardų dviko
voje nugalėjo mūsų tautą įžeidusį lenką.
Tuo pačiu metu pasaulyje kyla neramu
mai: didžiosios valstybės grąsina mažųjų
nepriklausomybei ir laisvei. 1939.IX. 1 ki
lęs II Pasaulinis karas rado mūsų s-gą
pačiame žydėjime. 194(1 VL15 d. rusų ka
riuomenė okupavo Lietuvą. Nežiūrint to,
kad mūsų S-ga buvo griežtai apsiribojusi
jaunimo auklėjimu ir atsisakiusi politinių
tikslų, bolševikai apšaukė ją politine or
ganizacija, pačiomis pirmosiomis okupaci
jos dienomis ją uždarė, turtą likvidavo ir
perdavė komunistinėms jaunimo organizaci
joms, vienetų vėliavas niekšingai sunaiki
no, daugelį vadų areštavo ir kalino. S-gos
Šefas A. Smetona pasitraukė į Vakarus J.A-V-bes, kur jis 194 3 m. Clevelande
gaisro nelaimės metu žuvo. II-sis S-gos
Šefas A. Stulginskis išvežtas į Sibirą. Nors
S- ga oficialiai ir buvo uždaryta, bet nie
kas negalėjo lietuviškos skautybės išrauti
iš pavienių skautų širdžių. To pasekmėje
sutinkame daug atsitikimų kur skautai vei
kė slaptai pogrindy skautiškos - tautinės
- valstybinės idėjos ženkle. Baisusis 1941
metų birželis buvo tikrai baisus ir mums
skautams: daugelis skautininkų, skautų vy
čių, akad. skautų ir šiaip jau narių, kartu
su 40.000 parinktų deportacijai Lietuvos
piliečių, išvežami pražūčiai į Rusijos gi
lumą - Sibirą. S- gos vyriausias skautinin
kas pulk. J. šarauskas Červenės miške pa
stato lietuviškosios skautybės heroizmo
paminklą žūdamas; jį pasekė Telšių tunto
skautai Rainių miškely pralieję kraują kan
kinių mirtimis už lietuvišką skautybę ir
Lietuvą. Kitose Lietuvos vietose taip pat
žūna gelbėdamiesi nuo deportacijos daug
S-gos narių.
194LVL21 prasidėjęs vokiečių-rusų ka
ras ne vieną patraukė į aktyvias partizanų
eiles, kurie padėdami laisvinti kraštą nuo
pavergėjų-rusų guldo savo galvas ant Tė-

JUOZAS ŠARAUSKAS,

Lietuvos Skautų Brolijos Vyriausias Skautinin
kas 1930.X. 16 — 1940 m., visą dešimtmetį tvar
kęs Lietuvos skautų reikalus. Vyčio Kryžiaus
kavalierius, Lietuvos kariuomenės pulkininkas.
Bolševikų kalintas, žiauriai kankintas ir, paga
liau, 1941.VI.26- 27 d. sušaudytas miške ties
Červene, Igumeno apskrityje, Gudijoje.

vynės Aukuro, pav., Kaune - sktn. J. Mil
vydas, Radvilišky skautai - jenčius, Bal
tys ir kiti.
Antrasis okupantas — vokiečiai — mūsų
skautus sutinka daug drąsesnius pogrindžio
veikime. Buvo gerai suorganizuotas pogrin
džio tarpusavio ryšis, leistas slaptas laik
raštėlis, įsteigta pogrindžio Pirmija, Broli
jos vadija, Suvalkijoje, Radvilišky, veikė
atskiri rezistenciniai skautų vienetai.
1945 m. karui pasibaigus vakarų Vokie
tijoj atsirado keli tūkstančiai skautų-čių,
kurie liūdnomis bet viltingomis mintimis
sutiko iš vokiečių koncentracijos stovyklų
išėjusius kalinius, jų tarpe sktn. kun. S.
Ylą, paktn. G. Žemkalnį ir kitus.
S- gą atkurti tremtyje pirmasis ėmėsi ini
ciatyvos vyr. sktn. Dr. v. Čepas, Vokieti
jos anglų zonoje, Detmolde, 1945Jvn.25o
sudarydamas laikiną vadiją. Atkuriamasis
vadovų suvažiavimas įvyko Detmolde 1945«
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KAZYS P ALCIAUSKAS,
Vyr. sktn., dipl. ekonomistas, buv. Kauno
miesto burmistras, Liet, ekonominių or-jų vado
vas. Uolus skautiškų idėjų plėtėjas Lietuvoje.
Liet. Skautų Tarybos Pirmijos Pirmininkas 1946
-1953m. Gyvena Čikagoje, JAV.

X26-28. Dr, V. Čepas išrenkamas vyriau
siuoju skautininku, kur tose pareigose per
rinktas išbuvo net 6-ris metus be pertrau
kos, Iki Augsburgo vadovų suvažiavimo
1946,1V,28-29 Brolija ir Seserija veikė
kartu, suvažiavimo metu šefo institucija
pakeista Tarybos pirmija, išrinkta bendroji
S-gos Taryba, atskirta Seserija nuo Broli
jos ir nustatytos gairės S-gos statutui.
Po to dar pažymėtini visuotiniai S- gos va
dovų suvažiavimai Kassel - Mattenberge
( 1947,vn,6- 7) ir Scheinfelde ( 1949.11.1416). S-gos priešakin pirmijos pirmininku
išrinktas ir be pertraukos iki 1953 m, juo
išbuvęs vyr, sktn. K, Palčiauskas,
Tremties skautų veikimas pasižymi ypa
tingu veržlumu lietuvybės puoselėjimo kryptin, visoje s- goję įvesta dvasios vadovų
institucija; ypač gražiai susitvarko studen
tai skautai-ės. Tremties skautų-čių skai
čius siekia virš 5.000 narių,
1948. VIII.4- 14 Alpėse įsar Hom’e ir prie
Baltijos jūros - Timmendorfer strand tau
tinėmis jubiliejinėmis stovyklomis atžymė
tas III-sis S-gos gyvavimo dešimtmetis.
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Abi šios stovyklos pademonstravo lietuviš
kos skautybės gyvybę ir siekimą, tobulėti.
Darniu susitvarkymu buvo parodyta, kaip
galima tautos nelaimės metu siekti Tautos
Laisvės ir Nepriklausomybės atstatymo.
Nuo 1949 m. pradžios prasidėjusi masinė
emigracija į užjūrius išdraskė skautiškuo
sius lizdelius Vokietijoje, Buvo nutarta
išlipus svetimose žemėse organizuotis tais
pačiais pagrindais po ta pačia vadovybe.
To pasekmėje 1950 m. atsirado lietuviškie
ji skautiški rajonai USA, Kanadoje, venecueloje, Australijoje, Anglijoje ir Vokieti
joje, 1951.XL - 1952.11. laikotarpy Brolija
išbandė naują veikimo būdą - korespondencinę vadovų sueigą, kuri gražiai paro
dė, kad bus galima išsilaikyti nežiūrint,
kaip plačiai visame pasauly lietuviai skau
tai būtų išsiskirstę, 1952.11. Brolijos vy
riausiuoju skautininku išrenkamas vyr, sktn,
Stepas Kairys Kanadoje, Vyr. Skautininke
- Dr. D. Kesiūnaitė, kurie tas pareigas
eina iki šiai dienai, 1953 m. vasarą vyr.
sktn. Dr. V. Čepas rinkimais pakeičia ilga
metį Pirmijos P-ką vyr, sktn. K. palčiauską. 1953.VL26 - VII.4 S-gos 35 m. sukak
tis atžymėta Niagaros jubiliejine tautine
stovykla, vadovaujant S-gos veteranui vyr.
sktn. K. Grigaičiui,
Nors buvo nuogastauta, kad emigracijoje
skautai gali sutrupėti ir nuskęsti svetimų
tautų nutautinimo srovėje, tačiau tos kliū
tys vadovų ir pačių skautų pastangomis
buvo nugalėtos, yra gilus įsitikinimas, kad
S-ga išsilaikys iki pat Tėvynės išlaisvi
nimo, Daug vilčių s-gos išsilaikymui de
dame į tarpusavio susiklausymą, studentų
skautų veržlumą, tėvų-rėmėjų būrelius ir
vyresniojo amžiaus skautus-es bei skau
tus vyčius, čia ypatingai reikia vertinti
buvusių ir dabartinių vadovų-ių herojišku
mą. Visų jų pasiaukojančiais darbais mes,
lietuviai skautai, didžiuojamė s, džiaugia
mės turėdami savo tarpe daugelį aukštos
erudicijos ir pasišventusių žmonių. Visiems
jiems oriklauso mūsų padėka už tai, ką
jie Lietuvai ir Lietuvos skautams davė.
Visų žuvusių dėl Tėvynės Laisvės ir
kenčiančių ištrėmime amžinam atminimui
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ASMENYBĖS UGDYMO REIKALU
Jonas Kuprionis
Skaistūs švyturiai. Netaip seniai “MŪSŲ

VYTIS“, o kartu ir kita konstruktyviškoji
lietuvių spauda, gražiai paminėjo atsisky
rimą iš gyvųjų tarpo švitinčios asmenybės,
kokia buvo mūsų Vydūnas, visas jo gyve
nimas tai tarsi ištisa didžiulė misija lie
tuvių tautai, Netik gyvu žodžiu bet ir raštu,
ir kas svarbiausia net savo gyvenimo pa
vyzdžiu skelbė žmoniškumą, skatino asme
nybės ugdymą, tobulinimą, Kas pažino Vy
dūną asmeniškai arba studijavo ar bent
skaitė jo raštus, tam jau vien jo vardo pri
minimas veikia magiškai: jis pajunta dvel
kimą kilnaus žmoniškumo, jis pakyla aukš
tyn virš kasdieniškumo, jis pajunta mastą
žmogaus asmenybei vertinti, pajunta norą
pačiam tobulėti,
Turime ir daugiau tokių pat skaisčių pa
vyzdžių, kurių vardas sukelia mumyse žmo
gaus vertės pajautimą. Tokiais yra buvę,
pav., mūsų didysis pedagogas-filosofas St.
Šalkauskis, pragiedrulių skleidėjas TumasVaižgantas ir eilė kitų.
Šie ir kiti, savo taurumu ir net asmeny
bės tobulumu pasižymėję, žmonės paliko
Lietuvių tautai neįkainojamas vertybes.
Tuomi jie pakėlė visos mūsų tautos mora
linį lygį keliais laipsniais aukštyn.
Kai švyturys šviečia, jis nušviečia ir
platesnę apylinkę. Nuo jo atrodo, pradeda
švytėti ir kiti arčiau jo esanti daiktai.
Žmoniškumo degradacijos pavyzdžiai. Gy
venime matome pasireiškiant ir tokias as
menybes, kurios sutalpina savy visokias
žemas savybes, Ryškesnių pavyzdžių mums
jau nebereikia ieškoti, kada taip dar švie
žioje atmintyje turime lietuvių vakarinio
kaimyno tam tikrą laikotarpį, puoselėtą sa-

žemai lenkiame galvas ir pasižadame dirb
ti lietuviškosios skautybės labui taip, kad
ją parvežtume vieningą, stiprią, nepažeistą
svetimybėmis, ir padėtume prie didžiojo
Tėvynės Išsivadavimo ir Laisvės Aukuro.

DR. D. KESIŪNA1TĖ,

vyr. skautininke, medicinos gydytoja. Skaučių
or- joj dirba be pertraukos nuo 1916 metų. Vie
na didžiausių mūsų skaučių veikėjų. Vyriausio
ji Skautininke 1952 — 1953 m. Gyvena Clevelande, JAV.

votišką žmogaus tipą. Čia plačiu mastu
buvo kultivuojamos kaip tik priešingos žmo
niškumui idėjos, ir buvo skatinama pasi
reikšti pačiam žemiausiam žmogui. Buvo
kultivuojamos idėjos žmogaus nekęsti, jį
šmeižti, niekinti ir net naikinti (turiu gal
voje ne karo, bet namines priemones).
Kaip baisią dėmę jie užtraukė ant visos
tautos ir viso krašto] Nei šimtai nei tūks
tančiai metų šios dėmės neištrins iš isto
rijos lapų, Tuomi ir visa tauta tapo degra
duota daugeliu laipsnių žemyn, ir tik dėka,
kad ši tauta yra didelė, ir kad iš anksčiau
turėjo sukrautą didelį dvasinį potencialą,
po šio bandymo dar galėjo iškilti nesunykusi. Tačiau didelis klausimas, ar ji bepa
jėgs atgauti dvasinį bei moralinį lygį, ko
kį ji turėjo anksčiau. Anų nužmogėjusių
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asmenų padarytos dėmės, tie juodi gėdos
stulpai ant kapų per amžius juos persekios,
jei ne vienokioj, tai kitokioj formoj,
Būtų klaidinga visa tai primesti vienam
asmeniui ar bent mažesnei jų grupei, Tų
asmenų vardų būtų niekad niekas nežino
jęs, jei ta antižmoniška idėja nebūtų turė
jusi eilinių, pilkųjų jos vykdytojų, kurių
žmoniškumo pajutimo lygis atitiko iš aukš
čiau paskleistoms idėjoms.
Nežinomas kareivis, visi dar tebepame
name, kokia šventadieniška nuotaika už
viešpataudavo mūsų sieloj, kai prisiartin
davome Kauno karo muziejaus sodnely prie
Nežinomojo Kareivio kapo, Toli gražu ten
ne generolai ar kokie kiti aukštieji kariai
pagerbiami, nors neišskiriami ir jie. Ten
pagerbiamas kiekvienas, įskaitant pilkiausį
kareivėlį, kuris paaukojo, kas jam bran
giausia pasauly, savo Tėvynei, Tos jų au
kos sudarė dvasinį lobyną, sudarė idėją,
prieš kurią visi lenkiame savo galvas.
Panašiai yra ir su žmoniškumo idėja.
Klaidinga būtų manyti, kad tik išrinktieji
gali pasiekti aukštesnio žmoniškumo laips
nio, o ne aš mirtingasis, visai ne. Anie
išrinktieji tai tik ryškūs pavyzdžiai, švytanti žiburiai. Tačiau, jei tarp jų esanti
kiti ne švitėtų, tai tik sudarytų priešingą
kontrastą ir vaizdas būtų dar negražesnis.
Vadinasi kiekvienas asmuo, kaip tas pil
kas nežinomas kareivis, turi ugdyti ir skleis
ti šią dvasinę vertybę - žmoniškumą, žmo
gaus asmenybę, O tas viskas, bendrai su
dėjus, sudaro tautos dvasinį bei moralinį
lobyną, ir tas ją iškelia, stiprina, padaro
galinga, atsparia,
Gyvenant kompaktiniai lageriuose tremty,
Vokietijoj, pamenu kartą mūsų tautietis iš
sigėręs iškoliojo ir apmušė sutiktą vokietį.
Kitas apiplėšė krautuvę, apsirūpindamas
cigaretėmis. Kokia gėda buvo mums visiems
ten gyvenantiems lietuviams, Rodos būdavo
drovu besusitikti vokietį ar kitos tautybės
žmogų ir pažvelgt jam į akis. Juk visiškai
tą patį turime ir dabar, išsklydę po pasau
lį, Taip ir baisu, kad neišgirst mūsų tau
tiečio vardo, kokiame nors žemame žygy.
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ir atvirkščiai, kaip maloniai pakutena šir
dį, kai išgirstame mūsų žmogų gražiai pa
sireiškusį,
Geležinis gamtos dėsny s. Jei taurumas ir
žmoniškumas dera santykiuose su svetimai
siais, tai jis ypač svarbus tarpusaviuose
lietuvių santykiuose, pasklydę po pasaulį
esame svetimųjų jūroje. O kai dabar iš to
liau žvelgiame į aną savo plotu mažą mū
sų Tėviškės Kraštą, tai matom jį plūduriuo
jant apsuptą kitų didelių kraštų jūroje. Iš
silaikymas pareis nuo mūsų sugebėjimo jung
ti visą mūsų galimą lietuvišką dvasinį po
tencialą, jį kelti, turtinti.
Žinoma, tarpusaviuose santykiuose, kiek
vienas gali turėti savo skirtingas pažiūras,
mėgti labiau vieną asmenį, ar ideologiją ar
pasaulėžiūrą, kaip kitą, Toks įvairumas
yra natūralūs, Gamtoje matome tą patį.
Pav,, nerasi dviejų medžių viens į kitą
panašių, kaip vienas. Jie, augdami greta,
rungtyniauja tarpusavy dėl saulės šviesos,
kovoja dėl žemės drėgmės. Bet jie visi
sudaro vieną bendruomenę ir vienas kitą
palaiko. Jeigu vieną medį išverčia vėjas,
tai atsiradusioj spragoj ir kiti pasijaučia
nebe saugūs. Jei kurį medį užpuolę vabz
džiai sunaikina, tai ir kiti aplink lieka tik
kandidatais būti jų suėstais.
Ši geležinė gamtos taisyklė yra ta pati
ir žmonių gyvenime. Tad ir lietuviai gali
būti skirtingų pažiūrų, ir idėjinėj srity,
kiek šiose aplinkybėse gyvenant būtų leis
tina, net tarpusavy kovoti, Bet šios rung
tynės privalo būti lydimos tiek savo, tiek
kito asmens žmoniškumo pajautimu, Žmonių
santykiuose tokie argumentai, kokie varto
jami neprotingųjų tvarinių pasauly, kaip
pav., kad šuo sutikęs sau nepatinkamą
kanda, ar jautis jausdamas prieš save opo
nentą, koja žemę kasdamas, jį purvais
drabsto, netinka. Jis degraduoja žmogų li
gi anųjų lygio, Jei tu ant kito užversi pur
vo - jį apšmeiši, tai tik save išduosi, kad
tavo žmoniškumo supratimas, tavo moralė
aukščiau purvo neiškyla. Kitą gali paže
minti nebent tik taip, kad jis, nebeišlai
kęs kantrybės, ims drėbti tau atgal, Tada,
žinoma, ir jis susiteps.
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DR. VYTAUTAS ČEPAS,
Vyr. sktn., teisės mokslų, daktaras, U-to do
centas. Skautų or-joj dirba nuo 1923 m. Vienas
didžiausių lietuviškosios skautybės atkūrėjų
tremtyje. 1945 — 1952 m. Vyriausias Skautinin
kas. Nuo š. m. vidurio P L SS Tarybos Pirmijos
Pirmininkas. Gyvena Bostone, JAV.

Šitokių metodų vartojimas mums lietu
viams būtų labai žalingas, Mes negalime
džiaugtis net jei ir mūsų oponentai tokius
metodus vartoja ir tuo būdu save degra
duoja, Nesvarbu, kokie asmenys ar kokia
grupė. Kiekvienas pavienis lietuvis, kiek
viena grupė, ar organizacija ar partija, tai
lietuvių bendruomenės dalis. Kiekvieno iš
jų išvystyta aukštos ar žemos moralės veik
la gali tik paturtinti ar apiplėšti bendrą
lietuvių bendruomenės dvasinį turtą, jos
moralinį lygį,
Tačiau reikia pabrėžti, kad jei tarpusa
vis idėjinis ar pasaulėžiūrinis rungtyniavi
mas iki tam tikro laipsnio yra normalus
reiškinys bendruomenės ribose, tai to ne
galima pasakyti, jei tokia kova vyksta vie
nos kurios organizacijos rėmuose. Grupės
ar or-jos stiprybė, bei jos pajėgumas, o
taip pat jos jaukumas ir joje dalyvauti ma
lonumas yra kaip tik vieningume, tarpusaviam sutarime, Kur nėra idėjinio sutarimo,

kur nėra dvasinio bendravimo, ten nėra tar
pusavio pasitikėjimo, ten nėra šilimos, nė
ra jaukumo, Ten bus tik nepasibaigianti
kova dėl “valdžios”, dėl propogavimo ir
patraukimo daug.au šalininkų savo pusėn,
Tokiose tarpusavio nesveikose rungtynėse
lengva užmiršti ir žmoniškumo vertę ke
lianti metodai. Tai yra ženklas, kad toje
grupėje ar or-joje kas tai yra netvarkoje
jos esminiuose dalykuose. Netenka beaiš
kinti reikalo, kad tokia or-ja turi savo pa
dėtį pagrindinai peržiūrėti ir pirmoje eilėje
pašalinti ne tiek jos blogumus, kiek to
kiems blogumams atsirasti priežastis,
Lietuviškoji skautija. Įvairios instituci
jos bei organizacijos gali ir turi suvaidin
ti didelį vaidmenį žmogaus asmenybės, jo
dvasinės kultūros, gerų papročių ugdyme,
Ypač skautų organizacija, kurią mes mėgs
tame vadinti jaunuomenės auklėjimo mokyk
la, turi būti šio darbo avangarde. Spauda,
pašnekesiai ir visa veikla turėtų būti per
sunkta pabrėžimu ir demonstravimu gražių
jų žmogaus vidaus savybių, visokios pro
gramos ir laipsniai tegali būti vertinami
tiek, kiek jie padeda išvystyti ar atžymėti
jaunuolio gerąsias vidujines savybes. Ir
gal niekam nėra taip svarbus ugdymas stip
rių dvasinių asmenybių, kaip mūsų skai
čiumi negausiai tautai.
Žinoma, būtų klaidingai suprasta, jei va
dai tik kitiems, jauniesiems, apie tai pa
mokslautų, Šis reikalas dar labiau tinka
jiems ir visiems vyresnio amžiaus skau
tams, juk jie jau dabar yra veiksmingi lie
tuvių bendruomenės nariai, ir kartu gyvas
pavyzdys jauniesiems.
Nors gyvename labai nepalankiose sąly
gose, tačiau kitu atžvilgiu esame laimingi
turėdami dar šviežią atmintį tokių kilnių
asmenybių, kaip Vydūnas ir kiti, Tuo būdu
mes turime gražius pavyzdžius, kuriuos
nuolatos prisimindami ir juos sekdami ga
lime savo asmenybę tobulinti ir taip mūsų
bendrą lietuviškąjį dvasinį bei moralinį lo
byną kelti, jį turtinti.
rus ton,

1953 m. rugsėjo 12 d.
177

21

Skautas vytis Kun. A*
Perkamas, apsirengęs ki
niškai, moko Čikagos skau
tes, kaip reikia valgyti su
pagaliukais.

Lietuvis Skautas Misijų Tarnyboje
A. Kalnaitis
Per 35-ius savo gyvenimo metus mūsų
skautų organizacija yra davusi eilę tylių
darbininkų, kurių ir vardai mums dažnai
nėra žinomi, o tačiau savo nuolatiniais
geraisiais darbeliais jie parodo didžiulį
pasiaukojimą Dievui, Tėvynei ar artimui;
netgi tolimiausiam ir nelaimingiausiam Ry
tų kraštų mažutėliui ištiesia skautišką pa
galbos ranką ir gelbsti jį nuo didžiausių
pavojų. Vienas iš tokių didžios dvasios
skautų yra mielas mūsų brolis Kun. Anta
nas Perkamas. Štai keli žodžiai apie jį.
Antanas gimė Žemaitijoje ir su skautybės idėjomis susipažino 1925 - 26 m. Pa
langos Vidurinėje Mokykloje. Kai čia stei
gėsi pirmoji skautų dr-vė, Antanas buvo
vienas jos didžiausių iniciatorių ir dr-vės
adjutantas.

Mečys Gedvilas ir skautai
Dalis Palangos vidurinės mokyklos mo
kytojų tuo metu buvo bedieviškų ir net ko
munistiškų pažiūrų, kurias stengėsi skie
pyti ir į savo mokinių širdis. Jo klasės
auklėtojas tada buvo kaip tik mums gerai
žinomas dabartinis Okupuotosios Lietuvos
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komisarų tarybos pirmininkas Mečys Gedvi
las. skautybė Palangoje ir turėjo būti vie
nas didžiausių ramsčių prieš komunizmą.
Ir jeigu brolis Antanas Perkumas nenuėjo
savo klasės auklėtojo keliais, tai čia bus
savo ranką pridėjusi ir mūsų or-ja, nes
čia jis rado, kaip pats viename laiške ra
šo,
“dvasios stiprybės, kuri mane ir iš
gelbėjo nuo supuvimo pavojaus, į kurį pa
teko ne vienas iš mano klasės draugų,
nepriklausiusių prie skautų
sekančiais
metais skautų dr-vė jau buvo gerai susi
organizavusi ir entuziastingai dirbo. Ta
čiau ir komunistai nesnaudė. Mokytojas
Mečys Gedvilą prikišo savo rankas ir prie
skautų. Pradėjo juos gundyti pasidaryti
“kultūros skautais1'1'. Kadangi skautų tarpe
nebuvo suaugesniųjų ir iš viso, skautavimas dar nebuvo giliai įleidęs šaknų, tas
jam ir pasisekė padaryti, buvo pakeistas
skautų įžodis ir šūkis. Tie, kurie neprita
rė, nemažai nukentėjo nuo Gedvilo ir jam
panašių “pedagogų”. Skautas Ant. Perku
mas visa tai labai jautriai išgyveno, pa
tyręs, kad yra žmonių, kurie aukojasi dėl
kitų, ypač dėl jaunuomenės auklėjimo, nu-
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sistatė ir toliau sielotis jaunimo reikalais,
Saleziečių Kongregacijoje rado daug ką, ar
tima skautams.
23 — is metus misijų tarnyboje
Italijoje mokėsi 1928- 1931 metų laiko
tarpyje, čia ruošėsi Dievo ir artimo tarny
bai, Po to vien tik Kinijoje išbuvo 20 me
tų, Nors nevisada turėjo galimybę dirbti
skautų or-joje, tačiau jos niekada nepa
miršo. Dar būdamas Kinijoje mėgino susi
rišti su Lietuvos skautais, tačiau tai jam
nepavyko - niekas neatsakė.
Daugelį praktiškų dalykų, kuriuos vienu
ar kitu būdu išmoko skautaudamas, dabar
galėjo pritaikyti misijų tarnyboje,
- Esu dėkingas skautybei už tai, kad
ji didele dalimi paruošė mane misijoms ir
išmokė dirbti ar tai anglų, portugalų, ar
tų pačių kiniukų skautų taipe. Kad ir kiek
padykusių vaikų skautavimas yra privedęs
juos tik prie gero, Kiek daug iš tokių pagoniukų skautų apsikrikštijo, tapo gerais
savo krašto piliečiais; kiti netgi išėjo ku
nigais,
(Iš Kun. Perkumo atsiminimų).

Skautas Kun. Perkamas
išgelbėjo 100 gyvybių
Skautiška drąsa ir išsilavinimas padėjo
jam išgelbėti net 100 vaikų gyvybių. Juos
ištraukė tiesiog iš mirties nasrų. Štai kaip
visa tai įvyko:
1941 m. vyko didžiulis kinų-japonų ka
ras. Brolis A, Perkumas tada dirbo HongKongo (anglų kolonija) vienoje nepilname
čių jaunuolių pataisos įstaigoje, kur buvo
360 berniukų. Japonams užpuolus miestą,
minėta pataisos įstaiga turėjo užleisti vie
tą anglų kareiviams. Išsikraustymui tebuvo
pusdienis laiko. Didesniąją vaikų dalį, ku
rie buvo iš artimesnių vietovių, Kun. per
kumas pasiuntė pas tęvus ar globėjus. Ta
čiau jam dar liko 100 našlaičių ar tokių
vaikų, kurių gimtinės buvo toliau. Valdžia
nieko nebegalėjo padėti. Visas pulkas vai
kų turėjo likti be pastogės, maisto ir prie
žiūros. Kun, Perkumui jų pagailo ir jis

STEPAS KAIRYS,
Vyr. sktn., dipl. chemikas. Aktyvus skautų
veikėjas N. Lietuvos laikais ir tremtyje. Nuo
1952 m. iki dabar Vyriausias Skautininkas.
“Skautų Aido” Redaktorius. Gyvena Toronte,
Kanadoje.

nusprendė - kas bebūtų - jų neapleisti.
Susiradęs keletą pagelbininkų, vaikus iš
tos vietos, kuri kelių valandų bėgyje tu
rėjo virsti mūšio lauku, nusivedė į tada
saugiausius kalnus, čia skautiškai pralei
do porą savaičių, per tą laiką reikėjo ne
be juokais praktikuoti visas skautiškas
gudrybes ir naujų išrasti. Pasiruošta ii gesniam stovyklavimui. Bet ir šie kalnai
liko karo lauku. Vos Kun. Perkumas spė
jo skautus suskirstyti į mažas grupeles,
evakuoti, ir tuo išgelbėti iš mirties nasrų,
stovyklavietė virto dviejų priešų susirėmi
mo centru. Pats Kun. Perkumas dar turėjo
likti stovyklavietėje ir buvo sužeistas į
koją. Tik po trijų dienų netikėtai buvo su
rastas ir išgelbėtas. Nors ir pusgyvis džiau
gėsi sužinojęs, kad jo pastangų dėka visi
100 vaikų išliko gyvi.
Šio įvykio padrąsintas tuojau prisidėjo
prie aktyvaus veikimo, Dirbo kaip skautų
kapelionas, o 1947 m. buvo pakviestas ei
ti Hong- Kongo skautų vyčių vadovo parei
gas. 1951 metais, kada A, Perkumas vado
vavo mokyklai, įsteigė joje ir 17- tą skau
tų dr-vę, kuri trumpu laiku iškilo kitų tam
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pe ir pasižymėjo kaip viena geriausių vi
same Hong-Konge.

“MŪSŲ VYČIO” ATSTOVAI ĮVAIRIUOSE
KRAŠTUOSE

Requiem Aetemam už Kun, A. Perkumo
sielą.,.

ANGLIJA — Kazys Vaitkevičius, 21 Cobden
Str., Derby, England.
ARGENTINA — Vytautas Namikas, Erezcano
3082, Buenos Aires, Argentina, S. A.
AUSTRALIJA — L Vytenis Stasiškis, 2
Pleasant Ave., Glandore, S. A.-Australia; 2. An
tanas Krausas, 24 Grandview Ave., Maribyrnong,
W. 3, Vic., Australia; 3. Elena Laurinaitienė,
16 McDonald Str., Paddington, Sydney, NSW,
Australia.
BELGIJA - Rev. Jonas Dėdinas, 97, Rue de
la Brabanęonne, Louvain, Belgique.
BRAZILIJA — CI. Casimiro Bėkšta,Instituto
Teologico Pio XI, Rua Pio XI, 1024, Sao Pau
lo — Lapa, Brasil.
ITALIJA — Rev. Aleksas Nekrašas, Via Casal Monteferrato 20, Roma 28, Italia.
ŠVEICARIJA — Marija Milvydienė, Pension
Strela, Davos Platz, Switzerland.
VENECUELA — Rev. Antanas Perkumas, Co
legio Salesiano, Apartado 369, Caracas, Vene
zuela, S. A.
JAV-bėse ir KANADOJE gyvenantieji prenu
meratoriai MV užsisako betarpiai, atsiųsdami
adm-jai pinigus, arba juos sumokėdami pas ei
lę mūsų platintojų įvairiose vietovėse.

Prieš Jūsų Bendradarbio akis "Salėsiąn
Missions” laikraštis, kuriame tarp kite ko,
skaitome:
“1941 m. gruodžio mėnesį buvo praneš
ta, kad Tėvas Antanas Perkumas buvo ja
ponų užmuštas Kinijoje. Tėvas Petras Urbaitis, SDB, drauge su Kun. perkumu dir
bęs 10 metų, atlaikė už jo sielą, gedulin
gas Šv. Mišias. Tačiau lietuvis tėvas Per
kumas taip lengvai nemirė. Iš tiesų, jis
gyvena visą dešimtmetį ilgiau. Ir kada
1951 m. vasario mėnesį buvo pranešta, kad
Tėvas urbaitis yra raudonųjų kinų užmuš
tas, kun. Perkumas atlaikė gedulingas Mi
šias už jo vėlę...”
Pasirodo, kad ir Kun. urbaičio nemirta.
Raudonieji kinai nenorėję jo nei gyvo, nei
mirusio ir, apkaltinę šnipinėjimu amerikie
čiams, jį ištrėmė iš savo krašto.
Vėl lietuvių skautų tarpe

1952 metais Kun. perkumas grįžo iš Ki
nijos. važiuodamas į naują paskyrimo vie
tą, Venecuelą, buvo užsukęs ir į Čikagą,
kur suėjo į sąlytį su Čikagos skautais.
Ypač jį nuoširdžiai priėmė Čikagos skau
tės. čia radęs daug entuziazmo, draugiš
kumo, daug tyros skautiškos dvasios.
Venecueloje greitai įsijungė į lietuvių
skautišką darbą. Kad ir sunkiai, bendro
mis jėgomis dirbant, žengiama vis pirmyn.
Trijuose miestuose jau turima po vieną
skautų ir jaun. skautų skiltį. Nesenai įkur
tas jau antras skautų vyčių būrelis, pasi
vadinęs Dariaus - Girėno vardu, kuriam va
dovauja pats Kun. perkumas. Organizuoja
mos skautų tėvų - rėmėjų grupelės. Pro
jektuojamas išleisti naujas skautiškas lei
dinys. “Mūsų vytis” čia laukiamas sve
čias, o jo nuoširdus platintojas - brolis
Kun. perkumas.
Per 20 metų gerai pažinęs Rytų kraštų
gyvenimą, o įvairiomis progomis ir vaka
rus, Brolis Kun. perkumas yra linkęs ma180

nyti, kad kaip vakarai viršija Rytus savo
civilizacija, taip Rytai viršija vakarus sa
vo kultūra. Vakarai, o jų tarpe ir mūsų tau
tiečiai, atrodo perdaug sumaterialėję, ko
ypatingai turi vengti.
Skautiškas darbas, pasak jo, duodąs la
bai gerus rezultatus įvairių rasių ir įvai
rių religijų tarpe, bet tik ten, kur skautai
rimtai žiūri į religiją, kokia ji bebūtų.
- Lietuvos jaunimas gyvendamas sve
tur, - rašo mums Tėvas Perkumas, - ei
na dideliais žingsniais prie nutautėjimo,
nuo ko tik gerai organizuotas skautavimas
gali išgelbėti. Stengiuosi tad su lietuviais
skautais padirbėti kiek galima daugiau,
nes nežinau ar dar ilgai man teks čia lie
tuvių tarpe dirbti. Gal greit būsiu pašauk
tas į pagonių kraštus, kur darbo dirva taip
gi plati - tiek jaunimo, tiek skautų tarpe.
Jūsų bendradarbio paklaustas, iš kur
Brolis perkumas ima tiek daug jėgų savo
dideliems darbams, atsakė: “Dėl skautą,
su skautais ir per skautus - visada vis
kas lengva!”
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Clevelando akademikės

skautės su Vyr. Skautininke Dr. Kesiūnaite.
Nuotr. V. Bacevičiaus.

"MŪSU

VYČIO" LAIŠKAS SKAITYTOJAMS

Mielosios Sesės,

Broli ai!

Nuoširdžiai bendradarbiavome per ištisus 1953 metus. Jūs buvote nuoširdūs mūsų darbo
rėmėjai, gi redakcijos - administracijos žmonės, kad ir vargingai laikraštį leisdami, sten
gėsi jį išsiųsti punktualiai, padėti Jums skautiškuose reikaluose, išklausyti Jūsų pagei
davimus ir patarimus. Deja, šie metai baigiasi ir šis numeris yra paskutinis 1953 metų

prenumeratoriams. Tačiau dar nereiškia, kad ši laiko riba perskirtų mus: giliai tikime, kad
Jūs pasikviesite "Mūsų Vytį" ir 1954 metams.
Pernai šiuo metu mes dar nedrįsome žadėti Jums spausdinto "M. Vyčio". Tačiau Jūsų
ir mūsų jungtinėmis pastangomis buvo patikrintas tvirtas leidimo pagrindas ir davėme dau
giau kaip buvo žadėta: Jūsų, mieli skaitytoj ai ir platintojai, talkos, darbo, aukų dėka
iliustruotas M. V. ėjo visus metus. Sekančiais metais mes galvojame būti dar tvirtesni,
dar labiau tobulėti, kilti, augti turiniu, dvasia, forma. Argi norėsi nuo mūsų atsiskirti?
JAV-bėse ir Kanadoje gyvenantieji MV prenumeratoriai kviečiami atnaujinant pr- tą pa
sinaudoti čia pridedamu rašteliu ir vokeliu, p asiunčiant adm-jai pinigus arba bent pažadą
atsiskaityti vėliau. Žinoma, kur yra galimybė, maloniai kviečiame pasinaudoti mūsų pla

tintojų patarnavimais. Visuose kituose kraštuose, prenumeratorių p atogumui, pinigus pra
šome siųsti tuose kraštuose esančių mūsų atstovų vardu.
Atsižvelgiant į tai, kad tokios apimties laikraščio, kaip MV, skaitytojų šeima niekada
nebus didelė, tenka kiek pakelti ir prenumerata s kainą: J doleriai metams, 1,50 dol. pus
mečiui. Jeigu siųsdamas šią sumą dar porą dolerių pridėsi — užsakysi ''Mūsų Vytį” vi
siems metams vienam Europoje ar P. Amerikoje gyvenančiam sesei - broliui, kuris neturi
fiziškos galimybės sumokėti prenumeratos mokestį. Kitaip tariant, prisidėsi prie skautiš
kosios idėjos palaikymo po visą pasaulį išblaškytų mūsų or-jos narių tarpe.
Ne sudiev, bet iki pasimatymo 1954 metais. Tamstos atsakymo lauksime iki š. m. gruo
džio mėn. 15 dienos.
Stengiamės drauge su Jumis budėti!
"MŪS U VYTIS"
181
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Tarptautinėje skautų vy
čių stovykloje Šveicarijoje.
Mūsiškiai bendrauja su Ka
nadiečiais.
Nuotr. A. Skopo.

Mūsų Skautai Vyčiai Šveicarijoje
S. v. si. Ap. S kopas

Tarptautiniame v-ame skautų vyčių są
skrydyje Šveicarijoje turėjo progos dalyvau
ti ir Lietuvos skautus vyčius reprezentuoti
6 sk. vyčiai iš Diepholzo, Vokietijoje. Są
skrydis prasidėjo š. m. liepos mėn, 29 d*
Kadangi lietuviai skautai nėra registruo
ti Tarptautiniame Skautų Biure, tai ir šį
kartą teko prisiglausti po vokiečių vėliava
ir tik jų kontingento ribose. Nors mums iš
anksto buvo nurodyta kaip turime vykti,
kokias uniformas dėvėti, tačiau nuvykę vie
ton išsikovojom teisę dėvėti savas unifor
mas, dešimtuko ribose įsikurti lietuvišką
stovyklavietę, savo rajone iškelti trispal
vę, ir atidaryti parodėlę. Netikėjome tiek
daug pasiekti ir taip puikiai, grynai lietu
viškoje dvasioje įsikurti. Truko tik mūsų
trispalvės prie vyriausios skautų būstinės
ir kitose viešose vietose. Suskausdavo šir
dį, nerandant tarp daugybės vėliavų mūsiš
kės ir nenorint skverbdavosi mintis, kad
ir skautybė yra surišta ir negali išsisukti
iš politinių kombinacijų tinklo.
Šveicarų skautai kiekviename žingsnyje
stengėsi mums padėti. Kad galėjome dėvė
ti savas uniformas, savo rajone iškelti mū
sų tautinę vėliavą, dėkingi esame jiems.
Ir iš viso, jų domėjimasis mūsų reikalais,
supratimas ir užuojauta labai maloniai nu
182

teikė.
Visi domėjosi ir mūsų maža, bet skonin
ga ir turtinga parodėle. Jos eksponatus su
darė: 1. audiniai (juostos, anklodės, žiurs
tai ir kt.), drožiniai (kryžiai, lėkštės, vy
čiai), gintaro išdirbiniai, lietuviškų pašto
ženklų kolekcija, Lietuvos kariuomenės ir
skautų ordenai, anglų ir vokiečių kalbomis
įvairios knygos apie Lietuvą ir kt Kas
dien aplankydavo šimtai žmonių, buvo ir
aukštų svečių: Vokietijos Generalinis Kon
sulas Šveicarijai, Lichtenšteino princas,
aukšti Šveicarijos, Prancūzijos skautinin
kai ir kt. jų gausumą liudija ir mūsų sve
čių knyga, kurioje galima rasti šimtus įvai
rių įrašų ir linkėjimų.
Nors ir menkutis mūsų būrelis, neturėjo
me savo atskiro kontingento, buvome ir su
varžyti, bet sugebėjome į laužų programas
įsisprausti ir pademonstruoti mūsų tautinius
šokius ir kostiumus. Šokome “Oželį”, o
griežti buvome pasikvietę vieną sesę, kuri
tuo pačiu laiku atostogavo pas savo gimi
nes Šveicarijoje. Ji dėvėjo tautinius rūbus.
Kitos tautos nors ir skaitlingai čia atvy
kusios, į laužų programas negalėjo įsis
kverbti. Mums sekėsi. Vieną vakarą atvyks
ta Berno radiofono atstovas rinkti dainų.
Turėjome laimės ir mes sudainuoti vieną

26

Ir Islamo kraštų skautai
domėjosi liet, kryžiais. Iš
Skautų. Vyčių stovyklos
Šveicarijoj e.
Nuotr. A. Skopo.

skautišką dainelę ir lietuvių skautų vardu
iš-eikšti šveicarų tautai padėką, už mūsų
reikalų supratimą,
S v, si. V* Birieta už sąžiningą pareigų
ėjimą buvo apdovanotas Šv. Jurgio ordenu.
Ordeną jis gavo tuo metu, kada daugumas
stovyklos (Rover- Moot’o) narių buvo išvy
kę dviejų dienų iškylom iš mūsų grupės
jis buvo vienintelis stovykloje prie paro
dėlės. Panašius ordenus gavo vos keletas
asmenų iš visos penkiatūkstantinės sk. vy
čių stovyklos.
Dešimties dienų bėgyje mus jau žinojo
visa stovykla ir nebereikėdavo pasakoti
kas mes, iš kur esame.
Griežtai mums buvo uždrausta nevesti
propagandos. Bet argi galėjome ir nepapa
sakoti kitiems mūsų tautos nelaimės? Kaip
galima nutylėti tas mums daromas baisias
žaizdas? Netylėjome, ir kiekviena proga,
ar kas įdomavosi ar ne, pasakojome, skun
dėmės savo nelaime.
Vienos konferencijos metu, kada buvo
diskutuojama tema “Skautas vytis ir šian
dieninis pasaulis” vadovybė prašė šia te
ma pasisakyti ir stovyklos dalyvius. Kaip
tik tą dieną buvo atvykęs mus aplankyti
senj. s. v. Ged. vildžius. jis prelegentams
uždavė tokį klausimą,.
— Modernusis pasaulis turi tokias gyve
nimo formas, kurios sk. vyčiui nepriimti
nos. Daugely kraštų skautybė yra nepagei

daujama ir uždrausta. Kuo gali laisvasis
sk. vytis prisidėti prie šios būklės page
rinimo ir kokią, pagelbą jis gali suteikti
broliams anapus?
Šis nelauktas ir staigus klausimas su
virpino vadovus lyg elektros srovė. Pasi
juto nejaukiai, bet visa salė laukė atsaky
mo ir jie buvo priversti atsakyti, vienas
prancūzų skautininkas, krapštydamasis pa
kaušį, priėjo prie mikrofono ir sako:
- Taip, mes visi gerai žinome, kad šian
dieną pasaulis yra padalytas į dvi dali;
mums yra skaudu ir nemiela. Tai sunki
šios dienos problema. Mes galime tik dirb
ti skautybėje ir laukti to laiko, kol susi
kurs nauja būklė, kuri taikiu būdu išspręs
šį klausimą. Mes turime dar daugiau dirbti,
kad ■auklėtume savyje ir aplink save tvir
tus charakterius.
Į mūsų klausimą tik iš dalies atsakyta.
Vienas prancūzų vytis, lygiai kaip ir mes,
liko nepatenkintas tokiu atsakymu. Jis, neiškęsdamas, kreipėsi į prelegentus:
— Mes neturime pasitenkinti auklėdami
savyje tvirtą charakterį. Reikia tuo tvirtu
charakteriu padaryti tiek, kad galima būtų
padėti skriaudžiamiems mūsų broliams ten,
kur mes galime. Nepakanka, kad laisvasis
sk. vytis dirbtų užsidaręs savo ratelyje ir
užmirštų kitus. Jis, jei reikalinga, turi iš
eiti į politinę plotmę ir šalinti visas nege
roves.
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Selma Lagerlof

Kartą stovėjo senas ūkis. Buvo Kūčių
vakaras, dangus buvo sunkus lyg prieš di
delę pūgą, Pūtė žvarbus žiemių vėjas. Bu
vo kaio tik tas popiečio laikas, kada žmo
nės skuba baigti savo darbą, kad paskiau
galėtų eiti į pirtį ir išsivanoti. pirtyje ga
na smarkiai kūreno, jog liepsna net pro
kaminą prasiveržė, ir galybės žiežirbų bei
suodžių skrido pavėjui ir nusileido ant bal
tai paskendusių tvartų stogų.
Liepsnai pakilus pirties kamine ir kaip
ugnies stulpui apėmus kiemą, visi pajuto,
kad prisiartino Kalėdos. Mergiotė, beplau
dama priemenę, pradėjo niuniuoti, nors van
duo šalia jos stovinčioje rėčkutėje sušąlo
į ledą. Bernai, bekirsdami malkas malki
nėje, pradėjo skelti po dvi pliauskas iš
karto ir taip smagiai švaistė kirviais, lyg
darbas būtų vien tik žaidimas.
Iš klėties išėjo sena moteriškė, dideliu
glėbiu apskritų duonos kepaliukų nešina.
Ji ėjo iš lengvo per kiemą į didelę raudo
nai dažytą trobą, atsargiai įėjo į vidų ir
ten ant ilgo skobnio padėjo duoną, paskui
ji užtiesė staltiese stalą ir pradėjo dėlio
ti duoną į krūveles, po vieną didelį ir po
vieną mažą kepalėlį kiekvienoje. Ji buvo
savotiška, bjaurios išvaizdos senė, į rau
donumą mušančiais plaukais, sunkiais, nu
dribusiais akių vokais ir įtemptu bruožu
tarp burnos ir smakro, lyg jos kaklo gys
los būtų per trumpos. Bet dabar, Kūčių va
karą, ją supo ramybė ir linksmumas, taip
kad negalėjai nė pastebėti to jos bjauru
mo.
Bet ūkyje nebuvo linksma tik vienai tai, kuri rišo pirčiai vantas. Ji sėdėjo prie
ugnies ir prieš save ant grindų turėjo vi
są glėbį puikių beržo šakų pasidėjus, bet
neturėjo stiprių vytelių šakoms surišti.
Gričios langas buvo žemas ir ilgas, su

Iš švedų kalbos išvertė JUOZAS LINGIS

mažais kvadratukais, per kuriuos iš pirties
krito šviesa į grįčią, žaidė grindyse ir
auksino beržo šakas. Mergaitė darėsi vis
nelaimingesnė, juo ugnis smarkiau ir aukš
čiau degė. Ji žinojo, kad vantos tuoj išsileis jas palietus ir kad dėl to ji turės
kęsti pasityčiojimą, mažiausiai ligi tol,
kol ten kamine degs nauja kalėdinė ugnis.
jai besėdint ir taip nelaimingai besijaučiant, įėjo į vidų tas, kurio ji labiausiai
iš visų bijojo. Tai buvo tas Ingmaras ingmarssonas, šeimininkas. Tikriausiai jis bu
vo nuėjęs į pirtį pažiūrėti, kad krosnis bū
tų kaip reikiant įkaityta. O dabar gi jis
norėjo pažiūrėti, kaip einasi su vantomis.
Jis buvo senas, Ingmaras ingmarssonas, ir
mėgo viską, kas senoviška. Ir tik dėlto,
kad žmonės pradėjo nebesiplauti pirtyse ir
nebesivanoti vantomis, jam labai svarbu
buvo, kad jo ūkyje tai būtų daroma ir da
roma, kaip reikiant.
Ingmaras ingmarssonas dėvėjo senus kai
linius, movėjo šikšninėmis kelnėmis ir bu
vo apsiavęs įsmalintais batais. Jis buvo
susivėlęs, nesiskutęs, nerangus, į vidų įė
jo taip tyliai, jog pilnai galėjai jį už ko
kį elgetą palaikyti, jis turėjo beveik tuos
pačius bruožus ir tą patį bjaurumą, kaip ir
jo žmona, mat, jie buvo giminaičiai, o mer
gaitė iš amžiaus išmoko šventai gerbti
kiekvieną tokios išvaizdos žmogų. Jau bu
vo daug būti kilusiam iš senos Ingmarų
giminės, kuri visada buvo pati kilniausia
visoje apylinkėje, bet daugiausia kuo žmo
gus galėjo būti, tai būti pačiu Ingmaru Ingmarssonu, turtingiausiu, išmintingiausiu ir
galingiausiu visoje parapijoje.
Ingmaras Ingmarssonas priėjo prie mer
gaitės, pasilenkė ir paėmė vieną iš suriš
tų vantų ir apsuko ją ore. Šakos tuoj iš
sileido, viena nukrito ant Kūčių stalo, ki185
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ta į lovą,
- Labas, labas, mergaičiuke! — tarė se
nis ir nusijuokė. - Ar tu manai, kad su
tokiomis vantomis vanojamasi pas Ingmar
rus? O gal tau odos gaila, mergaite?
Kadangi šeimininkas pasikakino tik tiek
piktumo parodyti, mergaitė pasidarė drąses
nė ir atsakė, kad ji surištų vantas taip,
kad jos laikytųsi, jei tik ji turėtų vytelių
surišti.
- Tai reikės tau jų parūpinti, mergaičiu
ke mano, - tarė senis Ingmaras, nes jis
buvo tikrai kalėdiškai nusiteikęs.
išėjo iš grįčios, perlipo per tą., kuri
priemenę plovė, atsistojo ant akmens prie
durų apsidairyti, ar negalėtų ko nors pa
siųsti į beržynėlį vytelių. Bernai dar vis
tebekapojo malkas, sūnus atėjo iš darži
nės kalėdiniais šiaudais nešinas, abu žen
tai traukė vežėčias į pašiūrę, kad kieme
tikrai šventadieniškai atrodytų. Nė vienas
iš jų neturėjo laiko pasitraukti iš kiemo.
Visai ramiai nutarė senis tada pats eiti,
jis pasuko skersai kiemo, nuduodamas lyg
į tvartus einąs, apsidairė, kad niekas ne
pastebėtų
ir paskiau tvartų pasieniu nu
šliaužė į šiaip taip pramintą kelią į miš
ką. Seniui atrodė, kad visai nereikia pasa
kyti, kur jis eina, nes tada sūnus arba žen
tai imtų prašyti pasilikti namie, o seni
žmonės nori visada savaip padaryti.
Jis ėjo keliu pro pakluones, per mažąjį
eglynėlį ir priėjo prie beržynėlio. Čia jis
pasuko iš kelio ir brido per sniegą, ieš
kodamas poros metinių beržiukų.
O tuo tarpu vėjas baigė tai, kam jis vi
są dieną ruošėsi. Jis išplėšė sniegą iš
debesų ir viską gaubdamas nėrė miško link,
paskui save vilkdamas ilgą sniegulių uo
degą.
Ingmaras ingmarssonas buvo ką tik pa
silenkęs pjauti jauną beržiuką, kai vėjas
atūžė sniego prisikrovęs. Tą pačią akimir
ką, kai senis vėl atsitiesė, atsikvėpė vė
jas ir pūstelėjo didelę krūvą sniegulių jam
į veidą. Jo akys buvo pilnos sniego, o vė
jas taip smarkiai sukėsi aplink jį sūkuriu,
jog jis pats turėjo porą kartų apsisukti.
Visa nelaimė buvo ta, kad Ingmaras Ing186

marssonas paseno, jaunystėje jam nebūtų
galva nuo sniego pūgos apsisukus. Bet da
bar viskas sukėsi aplink, lyg jis būtų ka
lėdinę polką apsukęs, o kai jis panoro
grįžti namo, pasuko ne į tą pusę. Jis ėjo
tiesiai į didįjį eglyną už beržynėlio, vie
toj kad pasuktų pakluonių pusėn.
Prietema užkrito staiga, o tarp pamiškės
jaunų medelių audra siuto ir siautėjo ap
link jį. Senis aiškiai matė, kad jis eina
tarp eglių, bet nesuprato, kad eina klai
dingai, nes eglės augo ir toje nuo sody
bos beržyno pusėje, ir taip jis įėjo giliai
į mišką. Pasidarė tylu ir ramu, audros ne
besijautė, medžiai pradėjo darytis aukštesrni ir liemeningesni. Tada jis pamatė, kad
paklydo ir norėjo grįžti atgal.
jam apsisuko galva ir jis susijaudino,
kad galėjo paklysti, o sustojus vidury miš
ko be jokių pėdsakų, jo galva nebeišnešė,
į kurią pusę jis turėtų eiti. Pasukdavo tai
į vieną, tai į kitą pusę. Pagaliau dingte
lėjo jam į galvą grįžti atgal savais pėdsa
kais, bet sutemus jis negalėjo jais sekti.
O medžiai aplink jį darėsi vis aukštesni
ir aukštesni. Kaip jis beeitų, jis suprato,
kad jis tolsta ir tolsta nuo pamiškės.
Lyg užburta, kad jis dabar turi visą va
karą lakstyti po mišką ir pavėluoti pirtin.
Jis apsuko kepurę, vėl surišo raiščius,
bet galva kaip sukosi, taip sukosi, visai
sutemo. Jis pradėjo tikėti, kad bus pri
verstas pasilikti nakvoti miške.
Jis atsirėmė į eglės liemenį ir stovėjo
tylus, norėdamas mintis surankioti. Bis miš
kas jam buvo žinomas, čia jo daug vaikš
čiota, jis turėtų žinoti kiekvieną medelį.
Čia jis vaikščiojo kaip vaikas avis bega
nydamas, čia jis ėjo ir dėjo kilpas miško
paukščiams, jaunystėje buvo kartu ir kirto
mišką. Jis matė jį suguldytą prie kelmų,
jis matė jį vėl iš naujo ataugant.
Pagaliau jam pasirodė, kad jis pradeda
atpažinti, kur jis buvo ir jis manė, kad
jeigu eis taip ir taip, pataikys teisingai.
Bet kaip jis beėjo, jis ėjo vis tolyn ir gi
lyn į mišką.
Ir tik štai pajuto kiečiau ir šildžiau po
kojomis, jis suprato, kad pagaliau pataikė
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Akademikų skautų-cių grupė prie Niagaros krioklio.
Nuotr. Br. Juodelio.

į kelią, juo dabar ir mėgino eiti, nes ke
lias turi vistiek kur nors nuvesti, o kelias
privedė prie pievukės miške, čia pūgai bu
vo laisvi sparnai, jokio takelio čia nebuvo,
o tik pusnys ir gilu sniego, senio drąsa
nusmuko, jis pasijuto vargšu, priverstu nak
voti čia tyrlaukiuose.
Jis pavargo bešliauždamas per sniegą
pirmyn. Karts nuo karto atsisėsdavo ant
akmens pailsėti. O kiekvieną kartą atsisė
dęs, tuoj imdavo snausti, jis žinojo, jeigu
užmigtų, sustingti į ragą. Todėl jis mėgi
no eiti ir eiti, ir tik tai tegalėjo jį išgel
bėti.
Bet beeidamas jis negalėjo atsispirti no
rui atsisėsti. Jam atrodė, kad jeigu tik jis
gautų pailsėti, nesvarbu jau taip būtų, jei
gu ir mirti reikėtų.
Taip smagu jam buvo tyliai pasėdėti, taip
kad mintis apie mirtį jo visai nekamavo.
Jis pajuto savotišką džiaugsmą begalvoda
mas, kad, jeigu jis mirtų, bažnyčioje bus
pasakytas ilgas pamokslas apie jo asmenį.
Jis atsimena, kaip gražiai senasis klebo
nas kalbėjo apie jo tėvą, visiškai tikras

dalykas, kad ir apie jį bus taip pat gra
žiai pasakyta. Bus pasakyta, kad jis turė
jo seniausią ūkį visoje apylinkėje, bus pri
minta apie tą garbę būti kilusiam iš gar
bingos giminės. Be to bus užsiminta ir
apie atsakingumą.
Taip, taip, atsakingumas, tą jis visada
žinojo. Reikėjo laikytis iš paskutiniųjų, jei
norėjai būti vienu iš Ingmars šonų.
Lyg koks smūgis perėjo jam per širdį,
kad jam bus negarbinga, kai suras jį su
šalusį vidury neišžengiamų miškų. Jis ne
norėjo, kad apie jį taip būtų kalbama, jis
vėl pakilo ir pradėjo keliauti. Ilgokai taip
pasėdėjus, didžiulis sniego sluogsnis nu
krito nuo jo kailinių jam pajudėjus.
Bet po valandėlės jis vėl sėdėjo ir sva
jojo.
Mintis, kad reikės mirti pasidarė jam dar
saldesnė. Mintimis jis perbėgo visas lai
dotuves ir tą pagarbą, kuri bus suteikta jo
mirusiam kūnui.
jis matė didįjį pokylių stalą, užtiestą
seklyčioje antrame aukšte. Klebonas su
kleboniene sėdėjo krikštasuolėje, teisėjas
187

30

sėdėjo baltą, skarikę ant siauros krutinės
pasirišęs, majoro žmona vilkėjo juodo šil
ko suknią ir storą auksinę grandinę kelis
kartus aplink kaklą apsuktą.
Jis matė laidotuvių kambarius baltai iš
muštus, Balta paklodė ant langų, baltai
aptraukti baldai. Eglė šakės klojo visą ke
lią nuo priemenės ligi pačios bažnyčios.
Prikepta, priskersta, pridaryta alaus jau
dvi savaites prieš laidotuves. Sukūrenta
dvidešimt glėbių malkų per keturioliką die
nų.
Kūnas buvo pašarvotas viduriniame kam
bary. Ką tik apšildyti kambariai atsidavė
smalkėmis. Giesmė uždedant grabo viršų,
ant grabo viršaus uždedamos sidabrinės
skardos. Kiemas knibžda pilnas žmonių.
Visas kaimas dirba pluša beruošdamas atsineštuves, juodi išeiginiai cilinderiai iš
valomi, išpucinami, visa rudeniui skirta
degtinė išgeriama pakasynose, visi keliai
knibžda pilni žmonių, kaip į jomarką.
Senis vėl atsikėlė. Jis išgirdo juos per
pakasynas kalbant apie jį.
- Bet kaip gi galėjo jis taip sušalti? paklausė teisėjas. - Ką jis galėjo veikti
vidury tokio didelio miško.
O kapitonas atsakė, kad tai priklausė ir
nuo kalėdinio alaus bei degtinės.
Tas jį vėl iš naujo pažadino, Ingmarssonai buvo blaivūs žmonės. Apie jį neturi
būti sakoma, kad buvo netvarkoje paskuti
nę savo valandą.
Jis vėl pradėjo eiti ir eiti, bet buvo taip
pavargęs, kad vos ant kojų bepastovėjo.
Jis buvo pasiekęs miško aukštumą, jis pa
stebėjo tai, nes žemė pasidarė nebelygi,
pilna didelių uolų, tokių, kokių ten žemai
nebuvo. Jo koja įkliuvo tarp dviejų akme
nų, taip kad vargiai jis galėjo ją ištraukti,
o per tą laiką jis stovėjo ir vaitojo. Su
juo buvo visai baigta.
Ir taip jis pargriuvo ant žagarų krūvos.
Jis virto minkštai ant sniego ir šakų, taip
kad visai neužsigavo, bet keltis daugiau
jau nebenorėjo, pasaulyje jis nenorėjo nie
ko kito, kaip tik miego. Jis truputį pakėlė
žagarus ir palindo po jais, lyg po kokiu
kailiu. Bet palindęs po žagarais, jis paju
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to, kad viduje gulėjo kažkas šiltas ir minkš
tas.
Čia tikriausiai guli meška ir miega, galvojo jis,
Jis pajuto, kaip žvėris sujudėjo ir gir
dėjo, kaip jis apšniukštinėjo, o jis vistiek
gulėjo nejudėdamas. Meška gali jį mielai
suėsti, kitaip jis negalvojo, Jis nepajėgė
toliau nė žingsnio, norėdamas ištrukti.
Bet meška, atrodė, nenorėjo nieko pikto
daryti tam, kurs tokiai pūgai siaučiant
jieškojo apsaugos po jos stogu. Ji pasi
traukė giliau į urvą lyg užleisdama vietą
ir tuoj pat užmigo vienodai, šniokščiančiai
alsuodama.

Tuo laiku nebedaug teliko kalėdinio
džiaugsmo sename Ingmarų ūkyje, visą Kū
čių vakarą jie jieškojo Ingmaro ingmarssono,
Pirmiausia jie išjieškojo visą namą ir
visus ūkio pastatus. Išjieškojo nuo aukš
to ligi rųsio. paskui apėjo kaimynus, klau
sinėdami Ingmaro Ingmars šono.
Niekur jo nesuradę, sūnūs ir žentai iš
vyko į laukus ir pakluones, Deglius, kurie
turėjo šviesti važiuojant Bernelio mišioms,
uždegė ir nešė keliais ir takeliais pūgai
siaučiant, Bet vėjas buvo nušlavęs visus
pėdsakus, o jo
švilpimas perviršydavo
šaukti mėginančių balsus. Bejieškodami
jie išbuvo lauke ligi vėlyvos nakties, bet
aiškiai pamatė, kad turi palaukti švintant
norint surasti paklydėlį.
Vos išbrėškus visi Ingmaro ūkyje buvo
jau ant kojų. Vyrai stovėjo kieme pasiruo
šę vykti į mišką. Bet prieš jiems išvyks
tant, atėjo senoji šeimininkė ir suvadino
visus į didžiąją grįčią, Liepė susėsti ant
skobnių, pati gi atsisėdo prie Kalėdų sta
lo priešais padėtą Šventąjį Raštą ir pra
dėjo skaityti, pagal savo išmanymą bejieškodama tinkamiausios vietos tokią valandą
paskaityti, ji pagalvojo, kad geriausia tik
tų apie žmogų, kurs keliavo iš Jeruzalės
į jeriką ir pateko į galvažudžių rankas,
Ji skaitė iš lengvo, beveik giedodama

31

r

Lietuvos skautų II - šio s tautinės sto
vyklos Panemunėje 1938 m. štabas.

apie nelaimės ištiktąjį, kurs buvo pagelbė
tas gailestingo samariečio. Sūnūs, dukterys,
žentai ir anūkai sėdėjo aplink ją ant skob
nių jie visi buvo į ją panašūs ir pana
šūs į vienas kitą, nes visi juk buvo iš se
nos Ingmarų giminės. Visų jų plaukai mu
šė į raudonumą, veidai buvo šlakuoti, akys
šviesiai mėlynos, blakstienai balti. Apsiei
ti jie galėjo žinoma, įvairiai, bet jie visi
turėjo griežtą bruožą apie lūpas, mieguistas akis, buvo nerangūs, tartum jiems vis
kas sunkiai eitųsi. Bet kiekviename iš jų
galėjai įžiūrėti, kad jie priklausė prie apy
linkės pirmųjų, kad jie žinojo, jog jie yra
daugiau, negu kiti.
Visi ingmarssonai, tiek vyrai, tiek mo
terys, giliai atsidusdavo beskaitant. Jie
klausinėjosi, ar neatsirado koks samarietis,
neatrado šeimininko ir nepaėmė jo į savo
globą, nes su Ingmarssonais buvo taip, kad
visi prarasdavo lyg dalį savo sielos, jeigu
kuriam iš giminės atsitikdavo nelaimė.
Senutė skaitė ir skaitė ir pagaliau priė
jo prie klausimo; “Kas iš šitų trijų tau
rodosi buvęs artimas to, kuris pateko tarp
galvažudžių?” Bet nespėjus perskaityti at
sakymo, atsidarė durys ir į vidų įėjo se
nis Ingmaras.
— Motin! Tėvas sugrįžo! - tarė viena iš
dukterų, o taip ir liko neperskaityta, kad
žmogus artimas buvo tas, kuris jam paro
dė gailestingumo.

Kiek vėliau tą pačią dieną vėl sėdėjo
šeimininkė toje pačioje vietoje ir skaitė
Šventąjį Raštą. Ji buvo viena, moterys bu
vo išvykę į bažnyčią, o vyrai į didįjį miš
ką meškos medžioti. Tuoj pavalgęs ir at
sigėręs, Ingmaras ingmarssonas pasiėmė su
savimi sūnus ir išėjo į mišką meškos me
džioti, o nudėti mešką yra kiekvieno pa
reiga, kur tik ją besutiktum. Meškos nerei
kia gailėtis, nes anksčiau ar vėliau ji pa
ragaus mėsos, o tada ji nepagailės nei gy
vulio, nei žmogaus.
Bet vyrams išėjus medžioti, senąją geimininkę apėmė didelė baimė ir ji įsileido
skaityti. Ji pradėjo apie tai, kas tą dieną
buvo sakoma pamoksle bažnyčioje, bet to
liau nenuėjo kaip tik ligi: “Ramybė žemė
je geros valios žmonėms”. Ji sėdėjo kaip
sėdėjus savo gęstančius žvilgsnius įsmei
gus į tuos žodžius, protarpiais sunkiai,
sunkiai atsidusdama. Toliau ji nebeskaitė,
o tik karts nuo karto iš palengvo ir nutęsiančiu balsu kartojo: “Ramybė žemėje ge
ros valios žmonėms”.
jai iš naujo betęsiant tuos žodžius į
vidų įėjo vyresnysis sūnus.
- Motin! - tarė jis labai žemu balsu.
Ji išgirdo jį, bet neatitraukė akių nuo
knygos klausdama:
- Ar tu ne miške?
- Taip, - tarė jis dar žemesniu balsu,
- aš buvau ten.
- Eikš čia arčiau stalo, - tarė ji, —
kad tave matyčiau.
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Jis priėjo arčiau, o kai jos žvilgsnis
pasiekė jį, ji pamatė, kad jis drebėjo. Jis
turėjo laikytis už stalo briaunos, kad ran
kos nedrebėtų.
- Ar nudėjote mešką? - ji vėl paklausė.
Dabar jis jau nebepajėgė atsakyti, o tik
papurtė galvą.
Senutė atsistojo ir padarė tai, ko ji ne
buvo dariusi nuo to laiko, kada sūnus dar
vaikas tebebuvo. Ji priėjo prie jo, glamo
nėdama padėjo ranką ant jo rankų, patap
nojo per skruostą ir pasodino ant skobnio.
Paskui ji pati atsisėdo šalia jo ir paėmė
jo rankas į savo.
- Pasakyk man, kas atsitiko, vaikuti!
Vyras atpažino glamonėjimą, kuris guo
dė jį vaikystėje, kai jis likdavo nelaimin
gas ar bejėgis, jis susijaudino ir pradėjo
verkti.
- Aš suprantu, kad su tėvu kažkas ne
gerai, - tarė ji.
- Taip, ir dar blogiau! - verkšleno sū
nus.
- Dar blogiau?,..
Vyras dar labiau pradėjo verkti, jis ne
išmanė, kaip jo balsas galėtų įgauti ga
lios. Pagaliau jis pakėlė savo stambią su
plačiais pirštais ranką ir parodė į tą vie
tą, kurią ji ką tik buvo skaičius: “Ramy
bė žemėje**...
- Ar kas nors sąryšy su tuo? - paklau
sė ji,
- Taip, - atsakė jis.
- Ar kas nors su Kalėdų taika?
- Taip!
- ir Dievas mus nubaudė?
- Dievas mus nubaudė.
pagaliau ji išgirdo, kaip visa tai įvyko,
jie dasikasė ir surado meškos migį, ir kai
buvo taip arti, kad galėjo matyti žagarų
krūvą, jie sustojo užsitaisyti šautuvų. Bet
jiems betaisant, iššoko meška iš migio ir
nėrė tiesiai į juos, ji nežiūrėjo nei į de
šinę, nei į kairę, o puolė tiesiai ant se
nio Ingmaro Ingmarssono ir savo letena
smogė jam į pakaušį, ir šis parvirto lyg
perkūno nutrenktas. Bet nė vieno kito meš
ka neužpuolė, tik prasiveržė pro juos ir
nudūmė per mišką.
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Po pietų nuvažiavo Ingmaro ingmarssonienė su sūnumi pas kleboną pranešti apie
mirtį. Sūnus turėjo kalbėti. Senoji šeimi
ninkė sėdėjo nejudėdama ir lyg suakmenė
jusiu veidu klausėsi.
Klebonas sėdėjo supamoje kėdėje prie
rašomojo stalo. Prieš save jis turėjo pasi
dėjęs knygas ir įrašė mirimą. Tai atliko
jis labai iš lengvo, galvodamas, ką jis tu
rės pasakyti našlei ir sūnui, nes atsitiki
mas buvo juk nepaprastas. Sūnus atvirai
pasakojo, kaip viskas įvyko, bet klebonas
norėjo labiau žinoti, kaip jie patys į daly
ką žiūri. Ingmarų ūkyje gyveno juk savo
tiški žmonės.
Klebonui suvožus knygą, sūnus tarė:
- Klebonui norime taip pat pasakyti, kad
nesakytumėt pamokslo apie jį.
Klebonas pakėlė akinius ant kaktos ir
aštriai įsmeigęs akis žiūrėjo į senąją mo
teriškę. Ji sėdėjo nejudėdama, kaip sėdė
jus, tik truputį sukaliojo tarp pirštų nosi
nę.
- Mes laidosim jį šiokiadienį, - tęsė
sūnus.
- Šitaip, šitaip, - tarė klebonas, jam
net galva ėmė suktis. Ingmaras Ingmarssonas turės būti palaidotas niekam nieko ne
žinant. Susirinkę žmonės į bažnyčią prie
šventoriaus nematys iškilmių jį į kapus
lydint.
- Nebus ir jokių pakasynų. Kaimynams
pranešėm, kad negalvotų apie jokias atsineštuves.
- Šitaip, šitaip, - tarė klebonas iš nau
jo. Negalėjo ko nors kito išsigalvoti. Jis
gerai suprato, ką reiškia tokiems žmonėms
neturėti pakasynų. Jis buvo matęs, kaip
puikios pakasynos suramindavo našles ir
našlaičius.
- Nebus ir jokios procesijos, tik aš ir
mano broliai.
Klebonas lyg kreipdamasis žiūrėjo į se
nutę. Ar iš tikrųjų galėtų ji su tuo sutik
ti? Jis galvojo, kažin ar sūnus pareiškia
jos norą. Ji sėdėjo ten ir leidosi apiplė
šiama viso to, kas jai turėjo būti brangiau
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CLEVELAND© ASS KONCERTAS-BALIUS

ASS Cleveland© skyrius rugsėjo mėn. 27
d. pirmą kartą išėjo į viešumą, surengda
mas didesnio masto rudens koncertą-balių.
Rengiant šį vakarą, daug pasidarbavo sky
riaus sesės ir broliai. Vakaras mūsų neap
vylė: svečių susirinko per trejetą šimtų ir
praėjo su gražiu pasisekimu.
Nedidelę, bet skoningą ir gerai paruoštą
programą išpildė operos solistė J. Krišto
lai tytė-Daugėlienė ir Clevelando “Ąžuolų”
oktetas, kuriame dainuoja ir trys mūsų korporantai. Pianu palydėjo muz. R. Brazaitienė. Turtingas skautų ir jų bičiulių suauko
tas ir nuoširdžios skautų rėmėjos B. Jokūbaitienės vadovaujamas bufetas susilaukė
gero pasisekimo.
Nedidelis skyrius, keletos energingų na
rių dėka, išjudino kitus ir atliko gražų re
prezentacinį darbą, o gautu pelnu įstengė
išpildyti pasižadėjimą “Mūsų Vyčiui*’, pa
remti brolišką “Skautų Aidą*’ ir dr. Vydū
no vardo Šalpos Fondą.
.

už sidabrą ir auksą.
- Nenorime, kad ir varpais skambintų,
nereikia ir sidabrinių skardų ant grabo.
Mes taip norim, motina ir aš, mes visa tai
išsakome klebonui norėdami išgirsti, ar
klebonui atrodo, kad mes neteisūs prieš
tėvą.
Dabar prašneko ir moteriškė:
- Taip, taip, mes norim sužinoti ar
klebonui atrodo, kad mes neteisūs prieš
tėvą?
Klebonas tylėjo, o senutė užsidegus tęsė
toliau:
- Aš pasakysiu, klebone, jeigu mano vy
ras būtų nusižengęs karaliui ar viršininkui,
arba jeigu aš būčiau turėjus nuimti jį nuo
kartuvių, jis būtų vis tiek garbingai palai
dotas, kaip ir jo tėvas, nes ingmarssonai
nebijo nieko ir niekas negali jiems kelio
pastoti. Bet per Kalėdas Dievas leido tai
koje gyventi ir žvėrims ir žmonėms, varg

KorpĮ VYTIS Clevelando skyriaus narių dalis.
Iš kairės į dešinę I-oje eilėje; junj. R. Minkūr
nas, junj. L. Kazėnas, senį. B. Cekauskas, fiL
A. Juodikis, fiL Dr. M. Vaitėnas, senį. Pr. Pet
raitis. Antroje eilėje: senj. V. Raulinaitis, junj.
V. Muliuolis, senj. K- Pažemėnas.
Nuotr. V. Bacevičiaus

šas žvėrelis laikėsi Dievo įsakymo, o tik
mes sulaužėme jį ir todėl Dievas dabar
mus baudžia. Todėl mums visai nedera tas
iškilmingumas.
Klebonas atsikėlė ir priėjo prie senutės.
- visai teisinga, ką jūs sakote, - tarė
jis, - jūs turite savo valios klausyti.
O paskiau būtinai pridėjo, galbūt, dau
giausia pats sau:
- O Ingmarssonai
yra juk prakilnūs
žmonės.
Senutė lyg truputį atkuto išgirdus tuos
žodžius. Tą akimirką matė ją kaipo visos
giminės simbolį. Jis suprato, kaip tie sun
kūs ir nekalbūs žmonės amžiams bėgant
įgavo galios būti visos parapijos vadovais.
ingmarssonai privalo žmonėms gerą pa
vyzdį rodyti, - tarė ji. - Mes turime pa
rodyti, kad mes esame nusižeminę prieš
Dievą.
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IS LIETUVIU SKAUTU ARGENTINOJE

GYVENIMO

Sktn. Generolas T. Daukantas, šiemet atšventęs 69 metų sukaktį, Argentinos jaun. lietuvių skautų tarpe.
Nuotr. K. Kancausko.

Kai didesnis tremtinių skautų būrelis pa
siekė šios žemės krantus, buvo susirūpin
ta ir skautiškąja veikla, pirmasis vienetas
čia buvo įkurtas 1949.IV. 23 d. ir pavadin
tas “pirmosios Lietuvių Skaučių - ų Drau
govės Argentinoje” vardu. Kai susirinkome
pirmąjam įžodžiui, priskaičiavome net 60
narių. Tačiau ne visi išlaikėme, Dalis, kad
ir veiklesniųjų, net skautininkų, dažniausia
dėl sunkių gyvenimo aplinkybių, nubyrėjo.
Kiek vėliau buvo susikūręs ir skautų vy
čių būrelis, deja, jo dienos nebuvo ilgos
ir tik prieš pusmetį vėl pasisekė atkurti.
Tad dabar skautiškąjį būrį sudaro apie 40
narių,
jeigu gyvenimo ir darbo sąlygos būtų
geresnės, gal ir veikla būtų gyvesnė. Vie
na iš mūsų negalavimo priežasčių yra ta,
kad didelė narių dalis turi be galo ilgai
dirbti fabrikuose, neretai po 11-12 vai, per
parą. Antra _ broliai argen tin iečiai nenori
mūsų pripažinti. Jie mums pasiūlė eiti skautauti įjų skiltis ir viską pradėti iš naujo...
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Pasiderėjus kiek nusileido: skiltys galin
čios būti mūsų, bet su jų instruktoriais
(skiltininkais), gi sueigos turėtų būti ve
damos argentiniečių kalba. Tai mums buvo
neparanku. Taip ir veikiame pusiau ofici
aliai.
Vasaros metu visdėlto po kiek stovyk
laujame, ners ir nebe vargo: čia gimę skau
tukai buvo sunku pripratinti prie stovykli
nės drausmės, tvarkos ir stovyklinio mais
to. Teko virti net 3-4 patiekalų pietus ir
valgyti 5 kartus per dieną,.. Na, visdėlto
šis tas iš mūsų stovyklų lieka.
Yra ir gražių reiškinių, Galime pasigirti,
kad viena mergaičių skiltis beveik išimti
nai sudaryta iš čia gimusių argentiniečių
lietuvaičių 11-15 m. amžiaus, (O ar turite
tokių skilčių JAV-bėse ir Kanadoje?) Tu
rime ir čia gimusių berniukų, Tik blogiau
su suaugesniais: jie greit išauga ir juos
smarkiai veikia ispaniška įtaka. Jau 15
metų jaunuolis skaitosi vyras, kuriam rūpi
tik futbolo aikštė, bilijardo stalas
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AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS BAIGUSIEJI SKAUTAI

Bronius Juodelis

Praėjusių mokslo metų pabaigoje eilė
mūsų lietuvių studentų baigė Amerikos ar
Europos aukštąsias mokyklas, įsigydami
mokslo laipsnius įvairiose profesijose. Dau
gelis iš jų priklauso mūsų skautiškąjai gei
mai, o taipgi dirba A. S. S. eilėse. Dalis
jų toliau tęsia studijas aukštesniems moks
lo laipsniams, kiti jau pradėjo dirbti iš
moktose profesijose. Tad čia ir bandysime
juos pristatyti mieliems “Mūsų Vyčio** skai
tytoj am s.

pasirinko Boston College, kuriame dabar
gilina matematikos studijas.
Skautų eilėsna sesė Raminta įsijungė Vo
kietijoje, Mūnchene, kur ėjo įvairias parei
gas tunte bei stovyklose. Galima tvirtinti,
kad nebuvo nė vienos skaučių didesnės
stovyklos, kurioje nebūtų buvusi sesė Ra
minta. Pradėjusi studijas įstojo į Stud.
Skaučių Draugovę ir iki šiolei yra aktyvi
jos narė.

R egin a- R imgailė Jonaity t ė

gimė 1930 m. Kaune. Gimnaziją lankė
Kaune ir ją baigė Vokietijoje, Kemptene
1946 m. Dar gyvendama Vokietijoje pradė
jo medicinos studijas Heidelbergo universi
tete, kurias dėl emigracijos teko nutraukti.
Atvykusi į Ameriką ir sutikdama didelius
sunkumus tolimesnėse medicinos studijose,
perėjo į chemijos-fizikos studijas. Gavusi
stipendiją Newton college, Mass, studija
vo chemiją-fiziką ir 1953 m. pavasarį ją
baigė bakalauro laipsniu (cum Įaudė) tre
čiąja iš 39 studenčių. Tolimesnėms studi
joms tęsti gavo stipendijų pasiūlymus net
iš penkių universitetų ir pasirinko Loyolos
Universitetą, Čikagoje. Šiuo metu sesė Bi
rutė rengiasi magistro laipsniui, dirbdama
universiteto tyrinėjimų labaratorijose.
Į skaučių eiles įstojo Vokietijoje, Kemp
tene. studijuodama Amerikoje įstojo į Stud.
Skaučių Draugovę ir yra aktyvi jos narė.
Dalyvavo eilėje skaučių stovyklų ir pasi
žymėjo pareigos supratimu. Studijuodama,
greta skautų organizacijos, priklausė ame-

gimė 1932 m. Panevėžyje. Gimnaziją bai
gė Vokietijoje 1949 m. Scheinfeldo stovyk
loje. Atvykusi į Ameriką pradėjo komerci
jos studijas clevelande, Western Reserve
universitete, kurias ir baigė 1953 m. pava
saryje bakalauro laipsniu. Sesė Regina s kautauti pradėjo Vokietijoje. Studijuodama pri
klausė Studenčių skaučių “Šatrijos Raga
nos*’ draugovei Clevelande. Greta skautiš
kos veiklos, dirbo Cleveland© Lietuvių Radio valandėlės Klubui ir Tarptautinėje Stu
dentų Organizacijoje Clevelande.
Raminta Mantautaitė

gimė 1929 m. Kaune. Gimnaziją baigė
Miinchene Vokietijoje, kur jau pasižymėjo
kaip labai gera mokinė. Gavusi stipendiją
Amerikoje pradėjo matematikos studijas
Newton College of the sacred Heart, Mass.,
kurias baigė pirmąja iš 39 baigusių praeitą
pavasarį, gaudama bakalauro laipsnį (cum
Įaudė). Magistro laipsniui siekti gavo sti
pendijų pasiūlymus iš trijų universitetų ir

Birutė Micutaitė
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rikiečių chemikų sąjungai, Internacionali
niam klubui, filosofų klubui, kalbų klubui
ir dar dviems kitoms draugijoms.
Vytautas Šliupas
gimė 1930 m. Palangoje. Po karo greitai
pasiekęs Amerikos krantus mokėsi ameri
kiečių vidurinėje mokykloje, kurią baigė
1948 m. inžinerijos studijas pradėjo Wis
consin universitete, specializuodamasis
statyboje. Persikėlęs gyventi į Čikagą,
studijas tęsė Illinois Institute of Techno
logy, kurias ir baigė š. m. pavasarį baka
lauro laipsniu (labai gerai), gaudamas sta
tybos inžinieriaus diplomą. Kaipo pasižy
mėjęs gabumais moksle, buvo pakviestas
asistentu technikos fakultete, Wisconsin
universitete, kur šiuo metu atlieka tyrinė
jimus ir rengiasi magistro laipsniui.
Atvykęs į Čikagą brolis Vytautas akty
viai įsijungė į skautybės darbą, su psktn.
L* Grinium pradėdami organizuoti skautų
vienetus. Paveldėdamas organizacinius su
gebėjimus iš tėvo, žymaus visuomenininko
dr. J. Šliupo, brolis Vytautas ėjo įvairias
pareigas skautų vienetuose. Buvo skautų
vyčių dr-vės draugininkas ir aktyvus Korp!
“Vytis*’ narys, studijuodamas priklausė
Civilių inžinierių Sąjungai ir Garbės Inži
nierių Draugijai.
Raimundas Mieželis
gimė 1931 m. Kaune. Gimnaziją pradėjo
Kaune, tęsė Vokietijoje; čia užbaigus 6
klases, teko išemigruoti į JAV. Apsigyve
nęs Čikagoje rengiasi privačiai ir išlaiko
įstojamuosius egzaminus į Illinois Univer
sitetą, kur pradeda komercijos studijas.
Baigęs 2 metų kursą U. of i. Čikagoje,
studijas tęsia pilname Illinois Universite
te, Urbanoje, UI. specializuodamasis biz
nio administracijoje. Baigė š. m. pavasarį,
gaudamas bakalauro laipsnį. Per visą stu
dijų laiką brolis Raimundas buvo garbės
studentų sąraše (class and university) ir
baigė pirmuoju iš visų komercijos fakulte
tą baigusių. Kaip geriausiai baigusiam stu
dentui, buvo pasiūlyta eilė stipendijų iš
geriausių J.A.V. universitetų, iš kurių pa
sirinko garsųjį Harvardo universitetą, tęsti
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studijas magistro laipsniui.
Į skautų eiles Raimundas įstojo Kemptene, Vokietijoje, pačioje L.S.S atkūrimo
pradžioje 1946 m. Iš tėvo - teisininko ir
aukštojo raugo kariškio paveldėdamas va
dovo savybes, Raimundas, net vyresnių bro
lių tarpe ėjo skiltininko, draugininko bei
įvairias kitokias pareigas, pasižymėdamas
kaip pavyzdingas skautas, sumanus, gabus
ir pareigingas vadovas. Baigė eilę skau
tiškų vadovų kursų ir L SS vadovų mokyk
lą. Dalyvavo keliolikoje stovyklų Vokieti
joje ir veik visose buvusiose Amerikos
kontinente. Net ir juodžiausią dieną jo
skautybės praktikoje, jo sulaikymas nuo
išvykimo į Jamborree Prancūzijoj 1947 m.,
pakreipiant ankstyvesnį tuntininko ir tunto
vadijos nutarimą, kuo buvo padaryta nepa
prastai didelė teisinė ir moralinė skriauda
Raimundui, neiškrypsta iš skautiškos pu
siausvyros. visad matome jį apsikrovusį
įvairiomis pareigomis tuntuose bei skautiš
kos spaudos darbe. Atostogų metu, gyven
damas Čikagoje, kiekvieną vasarą jis su
gebėjo atsisakyti uždarbių ir stovyklauti
tunto stovyklose, einant nelengvas vadovo
pareigas tarp jaunesniųjų brolių. Priklau
sydamas Korp! “vytis“, Raimundas buvo
vienas iš tų, kurių pastangomis Amerikos
kontinente pasirodė “Mūsų vytis“ (tuo me
tu “Vytis“) ir iki šiol yra aktyvus “Mū
sų vyčio“ bendradarbis bei jo spec, sky
riaus vedėjas. Universitete priklausė ame
rikiečių stud, skautų grupei.
Greta skautiškojo darbo, brolis Raimun
das priklauso Liet. stud. Sąjungos J.A.V.
centro valdybai ir yra vienas iš sąjungos
organizatorių, priklauso keturioms ameri
kiečių studentų organizacijoms, yra trijų
amerikiečių stud, profesinių draugijų gar
bės narys ir dažnai rašo studentų reikalais
mūsų periodinėje spaudoje. Lietuvybės rei
kalais yra rašęs universiteto amerikiečių
spaudoje ir priklausė universiteto laikraš
čio redakciniam kolektyvui.

(Tąsa sekančiame numeryje)

37

Veda L.S. Brolijos JAV Rajono Skautų Vyčių Skyrius,
West Baden College, West Baden Springs, Ind.
MŪSŲ UŽSIMOJIMAI IR ORGANIZACIJA

Vokietijoje *) turėjome puikų vytijos žie
dą, energingai besireiškiantį įvairiose skautavimo srityse. Nekalbant apie jų nuopel
nus spontaniškam skautybės atgaivinime
karui pasibaigus, skautų vyčių ranka jau
tėsi visur, ir apie jų vienetą koncentravo
si tos vietovės brolių veikla.
Šiandien didelis skaičius anuometinių
linksmų, nerūpestingų jaunuolių eina svar
bias vadovų pareigas. Ar su žaliais skau
tininkų kaklaraiščiais, ar dar be jų, jie
vadovauja draugovėms, vietininkijoms, tun
tams, aktyviai reiškiasi skautiškoje spau♦) JAV Rajono skautai vyčiai šį skyrelį skiria ne
sau, bet kitoms PLSS šakoms, kad Jūs, kurie domi
tės ir sekate vyčių, judėjimą, Sąjungos jubiliejinių
metų proga galėtumėte iš arčiau susipažinti su mūsų
veikla, mūsų nuotaika, mūsų gyvenimo aktualijomis.

( Atkelta iš 159 pusi.)
čia grūdinama stiprybė, drąsa, protas, ryž
tas, narsa, - visos gerosios mūsų kilnio
sios tautos savybės.
Buvo apsibrista partinėmis srovėmis, re
liginėmis grupėmis. Tačiau skautybė nepa
žeidė per tą laiką savo pradų, nenukrypo
nuo tikrojo skautybės kelio.
Pagarba ir pasitikėjimas visokiose gyve
nimo pinklėse gražiai 35 metus ištverusiems
skautams.
Lai pešasi viršūnės. Tvirtu keliu ėjo,
tebeina ir eis pasišventėliai. Jie savo ke
lio linijos nepames, nepakeis, ši linija vis
ta pati. Ir įsitikinta ir patikrinta kitų kraš
tų tuo pat keliu einančios vis gausėjančios
jaunuomenės.
Turi gausėti ir mūsų eilės. Darbo ir vil
ties. vilties ir darbo.

doje, talkininkauja Brolijos Vadijai arba
yra net tikrieji jos nariai. Jų specifinis
vyčių veikimas ištirpsta Brolijos ir Sąjun
gos veikloje, bet tuo vyčių šeima gali tik
didžiuotis, nes savo įžodžio niekad nebū
sime labiau verti, kaip išugdydami stiprias
skautiškas asmenybes ir paruošdami jas
kilniam vadovavimo darbui, kuris yra pati
gražiausioji ir tobuliausioji forma tarnauti
kitiems.
Tie iš vyresniųjų vyčių, kurie šiuo me
tu nėra vadai ir tuo būdu turi daugiau lai
ko vyčių draugovei ar būreliui, priklauso
jau prie senų vilkų, ir iš jų negalima no
rėti, kad jie toliau skautautų toje pačioje
jaunuoliškoje formoje. Būdami iš jos galu
tinai išaugę, jie jieško naujų kelių, pritai
kytų jų amžiui, akiračiui ir subrendusio
vyro, dažnai ir šeimos galvos, gyvenimo
sąlygoms.
Vyresniųjų vyčių bangai pamažu atslūgstant nuo ligšiolinės vyčiavimo scenos į
gilius vadovavimo ar senųjų skautų veiklos
vandenis, į ją jau ūždama ritasi naujoji
skautiško jaunimo banga, užjūryje pasieku
si skauto vyčio amžiaus. Kadangi tačiau
praeis dar gerokas laiko tarpas, kol ji, vis
ką pilnai užliejusi, užims senosios vietą,
dabartinę būklę galima charakterizuoti kaip
pereinamąjį laikotaipį, kurio metu svarbiau
sias mūsų uždavinys būtų jėgų pergrupavi
mas, rūpestingai pasiruošiant sekančiam
periodui. Pradedant 1952 m. Čikagos skau
tų vyčių sąskrydžiu, ši kryptis vis labiau
aiškėjo ir formavosi, kol dienos prie Niar
garos aiškiai parodė, kad ji ne tik gera,
bet būtina ir neišvengiama. Pamatėme, jog
minėtam persiorganizavimui bei pasiruoši195
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Lapkričio 1-osios proga visus nuoširdžiai sveikiname, linkėdami ištver
mės, pasiryžimo, saulėtos nuotaikos ir tvirto tikėjimo Lietuvos ateitimi. Skau
tai vyčiai budi drauge su Jumis!
IR ŠVIESA, IR TIESA MŪS ŽINGSNIUS TELYDI!

mui turi būti skirtas pagrindinis dėmesys,
visa kita kol kas atidedant į šalį.
Tai gal ir bus svarbiausioji priežastis,
kodėl vyčių veikimas dabar niekam nekrin
ta į akis. Šiuometinis mūsų darbas iš pa
viršiaus atrodo nedėkingas ir nežymus, nes
jo vaisiai bus matomi ne šiandien ir ne
rytoj. Esmėje tačiau jis be galo svarbus,
nes tuo tiesiami pamatai tolimai ateičiai,
užtikrinant ilgiems metams vyčių šakos
žydėjimą, ir gerbūvį.
Ką konkrečiai darome?
Visų pirma, perorganizuojame mūsų vie
netus amžiaus principu, ruošdamiesi juose
priimti jaunuosius brolius, ir taip pat jieškome kelių ir formų vyresniųjų vyčių veik
lai. Tai vyksta atsargiai ir palengva, bet
judėjimas jau visuotinis, ir po kokių pu
sės metų turėsime pakankamai patirties
naujų gairių nustatymui jei ne visos Bro
lijos, tai bent JAV Rajono ribose.
Toliau intensyviai dirbame mūsų tradici
jų bei papročių pagrindinių bruožų subendrinime ir raštiškam užfiksavime. Tai padės
tiek jaunimui, tiek senimui nors ir po to
limiausias vietas išsibarsčius nenukrypti
nuo ligi šiol eitojo tiesaus kelio ir, išmu
šus laisvės valandai, bus gražus kraitis
parsivežti su savimi į Tėvynę.
Tikrai davę vyčio įžodį žino, kiek komp
likacijų yra surišta su šio uždavinio vyk
dymu, bet vyčių vadovybė gali su džiaugs
mu tvirtinti, jog energingos talkos iš visų
pusių dėka gražiai progresuojame, ir, jei
taip eis ir toliau, darbą užbaigsime sėk
mingai.
Kai šie žodžiai pasieks skaitytojus, JAV
Rajone būsime pradėję dar vieną darbą aukų rinkimą ‘‘Skautybės Berniukams’* iš
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leidimui. Norime surinkti apie tūkstantį do
lerių per maždaug pusę metų laiko. Jei vi
si sukrusime ir Dievas padės, sekančių
metų pavasariui atėjus “Skautybė Berniu
kams” galės išvysti dienos šviesą, kaip
mūsų rajono skautų vyčių dovana lietuviš
kajai skautybei. (NB: skautai vyčiai apie
tai yra gavę specialų aplinkraštį per savo
vienetų vadovus).
Vykdant šiuos ir kitus čia nepaminėtus
darbus, buvome priversti geriau susiorga
nizuoti, papildydami dabartinę vyčių orga
nizacinę schemą naujais žmonėmis ir naujorris pareigomis. Tas faktas tačiau ne
reiškia vadeivų ar kitų Brolijos pareigūnų
kompetencijos susiaurinimo arba tuščio
biurokratizmo, kaip pradžioje kai kieno
klaidingai buvo manyta, viena, mes nesi
kišame į Vadeivų darbo sritį ir jurisdikci
ją, tenkindamiesi tiktai specifiniais vyčių
kaip šakos uždaviniais, už kuriuos tiesio
giniai atsako Brolijos Vyčių Skyriaus Ve
dėjas ir jo patikėti pagelbininkai, ir antra,
viskas buvo daryta ne formalizmui, bet vy
čių veiklai pakelti ir pagyvintu Praktika
rodo, kad taip darydami neapsirikome. Po
naujųjų pertvarkymų skautai vyčiai labiau
subruzdo ir tapo žymiai aktyvesni, ypač
ten, kur tie potvarkiai buvo pravesti anks
čiau.
Štai dabartinė JAV Rajono skautų vyčių
vadovybė:
L - LSB JAV RAJONO SKAUTU VYČIŲ
SKYRIAUS ŠTABAS:
I. Skyriaus Vedėjas: pskt. Vaidievutis A
Mantautas, West Baden College, West
Baden Springs, Indiana.
II. Skyriaus Vedėjo Pavaduotojas: psktn.
Albertas Augustinaitis, 3727 So. Lowe
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Ave., Chicago 9, ill.
III. Štabo nariai: psktn. Alfas Valatkaitis, 2115 W. 50th Str., Chicago 9, Ill.;
psktn. Ignas Serapinas, 3225 So. union
Ave., Chicago 16, HI.
2. - SKYRIAUS ATSTOVAI ATSKIROSE
JAV SRITYSE:
1. LSB I-sios JAV Srities Skautų Vy
čių vadas (Bostonas, New Yorkas, Phi
ladelphia, Baltimore, Hartfordas, Worcesteris ir V/aterbury): s. v. vyr. sldlt Algirdas Banevičius, 257 K Str., So. Bos
ton 27, Mass.
II. LSB II-sios JAV Srities Skautų Vy
čių vadas (clevelandas, Detroitas ir Rochesteris): sktn. Leopoldas Heiningas,
14841 Holmur, Detroit 21, Mich.
ni. LSB III-sios JAV Srities Skautų Vy-

ŽMONIŠKUMO VIETOJE
ŠAKOTAS BASLYS?...

Nors gyvenu toliau nuo didesniųjų lietu
viškų centrų ir skautiškoje veikloje neda
lyvauju, tačiau ir tokioje būklėje mane pa
siekia nemalonūs atgarsiai, štai prieš ma
ne guli “aplinkraštis” - SKAUTAI VY
ČIAI. Spausdintas rotatoriumi ir netgi vie
name mūsų dienraštyje. Kas jį išleido prisibijota pasisakyti, bet matyti, kad sklei
džiamas labai plačiai. Galima būtų į jį dė
mesio visiškai nekreipti, bet į reikalą, rei
kia žiūrėti iš esmės. Pasižiūrėkime, kokie
tų “vyčių” išsireiškimai: “Atsikratykime
parsidavėliais, provokatoriais, intrigantais
ir garbėtroškom... demaskuokime kiekvieną,
piktą veidą...” Dvasios vadai išvadinami
politrukais, kun. vaišnys netgi šnipo titu
lą gauna, v. s. Saulaitis prilyginamas Vi

čių vadas (Čikaga ir Omaha): psktn
Alfas valatkaitis (adresas aukščiau).
IV. LSB IV-ji JAV Sritis (Los Angeles
atskiro vyčių vado kol kas neturi; bro
liai palaiko ryšį tiesioginiai su Rajon<
Vyčių Skyriaus Vedėju.

AR JAU ĮSIGIJAI “VYČIO TAKU”?

Tai gražus leidinėlis, paruoštas v. s. A.
Krauso, bendradarbiaujant visai eilei skau
tininkų - skautų vyčių. Išleistas Austrai!
joje ir paskirtas mūsų skautų vyčių lavi
nimui. Jis jau pasiekė JAV-bes ir pardavinėjamas po $ 1. Galima gauti MV atimi
nistracijoje ir sk. vyčių rajono vadovą,,

šinskiu! ir 1.1, skaitant darosi klaiku. Jūs,
kurie ten redakcijose dirbate, geriau galite
nujausti tos “kūrybos” kilmę, atkreipkite
dėmesį ir patyrimą: gal tai jau iš nelietu
viškų šaltinių išeina? Juk tonas ir meto
dai tai primena. Tokiose aplinkybėse, ko
kias turime, gali ateiti pažvejoti ir sveti
mi “žvejai”. Nesinori tikėti, kad mūsų lie
tuviškoje visuomenėje galėjo išsivystyti
tokio dvasinio lygio sluoksniai, dargi net
skautijoje radę veikimui dirvą.
Kad šiam aplinkraščiui tiek daug vietos
paskyrė "Naujienos” ir kad jame užsipuo
lami katal. dvasininkai, ateitininkai ir krik
demai, iš to lyg savaime išplauktų, .kad
tai priešingos pasaulėžiūros žmonių pasi
reiškimas. Kad socialistinė ir liberalinė
srovė kovoja su krikščioniška, esmėje netaip bloga ir natūralu, nes ir pati gamta
reikalauja įvairumo. Tik reikia labai ap197
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gailėti, kad ši kova įvesta į skautų or-jos
rėmus.
Tuo tarpu, kai skautybė, na kad ir tas
pats “Mūsų Vytis” skelbia žmoniškumo
idėjas, prieš tave išeina neapykantos ir
pykčio perimtas, gaurais apaugusios sielos
asmuo, iškėlęs šakotą, baslį. Aplink jį, gir
di, tik parsidavėliai, provokatoriai, intri
gantai, šnipai, višinskiai. Jis eina demas
kuoti, anot jo, kiekvieną, piktą veidą,,. Ir
ši literatūra skleidžiama, Ją rašantieji ir
skaitantieji gal kurie yra ar rytoj taps vi
suomenės veikėjai, jos vadovai, bus for
muotojai lietuviškų tradicijų, reikš lietuvių
kultūros lygį, juk tai klaiku!
Šis “aplinkraštis” ir eilė kitų reiškinių
rodo, kad mūsų miela skautija turi kai ku
rių negalavimų. Nežiūrint daugelio gražių
pastangų, šalia to vyksta procesas, labai
žalingas jaunimui. Visi žinome, kad jis ne
veda prie gero, pagaliau, jeigu skautų orjai lemta gyventi kivirčuose, tai turime į
tai pažiūrėti grynai iš lietuviško punkto.
Vadovaujantieji asmens, kuriems tenka at
sakomybė už tai, kas dedasi šios or-jos
ribose, turi žiūrėti, kad šitokiam žalingam
jaunimo auklėjimosi procesui būtų užkirs
tas kelias, Kitaip skautijai bus didelis pa
vojus išvirsti vietoje auklėjinio į demorali
zavimo organizaciją, O tai gali būti nau
dinga tik lietuvių priešui,

Nebeaktyvus Skautininkas, JAV.
DĖL SKALIU VYČIU NUBYRĖJIMO

Jau nekartą buvo rašyta apie skautų nu
byrėjimą ir apie mažą skautų vyčių skai
čių, Bet kadangi reikalas nėra ir dabar pa
sitaisęs, verta vėl prie jo sugrįžti,
Į vyčių eiles tremties sąlygose yra pa
tekę daug skautiškai nepribrendusio jauni
mo, Kai kurie jų, neretai pataikaudami va
dovams, netgi iškilo skautiškais laipsniais.
O kai tenka pasinaudoti skautiškuoju paty
rimu, jie tepasirodo visoje savo silpnybėje.
Gi sk, vytis jaunesnio skautuko akyse tai
vyresnis brolis, iš kurio jis tikisi gausių
skautavimo patarimų, Ar violetinis kakla
raištis nėra ta spalva, dėl kurios jis sten
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giasi kasdien būti geresnis? Ar skautų ne
vilioja vyčiavimas? Taigi labai skaudu, kai
ši skautų pagarba slysta iš vyčių rankų.,.
Štai pavyzdėliai, Stovykloje bruzdesys;
skautai bėgioja, juda, visi dirba. O čia
sau rajone ramiai vaikšto uniformuotas skau
tas vytis su pypkute... Arba jis sėdi ir
stebi dirbančiuosius. Ar violetinis kakla
raištis suteikė jam tokio “prižiūrėtojo”
teises?
Australijos stovyklose yra įsišaknijęs
paprotys įsigyti “retenybių” neteisėtu ke
liu, Gi mūsų skautai čia įsiruošia parodė
lę, kurios eksponatai suskolinti, kiti labai
brangūs, dar iš Lietuvos, visa stovykla ne
ša sargybas. O čia, žiūrėk,vėl skautas vy
tis mėgina įrodyti skautams vadovo “klai
dą”, girdi, sargybos nešimas tai senųjų
vyčių militarinis užsispyrimas,
Skautų or-joje vieni vadovauja, kiti par
klusta vadovams. Tai būtina, nes nuo to
priklauso or-jos lygis. Deja, šiandien skau
tai į S- gos lygį tekreipia mažą dėmesį,
jų noras - rasti skautų or-joje progą links
miau praleisti laiką, tuo tarpu jiems jau
turėtų rūpėti S- gos reikalai.
Aktyviųjų vyčių eilės mūsų tarpe, paly
ginti, nėra labai retos, pasaulinė skautų
Brolija priskaito 5 milijonus narių, kurių
tarpe sk, vyčių tėra tik 15.000. Lietuvoje
1925-1940 m, turėjome per 500 skautų vy
čių, davusių įžodį, gi žaibo anketos 1939
m. daviniais užsiregistravo 322 vyčiai, va
dinasi, tremtyje sk. vyčių skaičius nėra
perdaug mažas. Deja, didelė jų dalis pasi
traukė ar traukiasi į pasyviųjų tarpą. Čia
jie daro didelę klaidą. Nereikia pamiršti,
kad kai “šlubuojantieji” sk. vyčiai žemi
na vyčių ir visos S-gos gerą vardą, drau
ge žeminama ir pasyviųjų skautų garbė.
Mat sk, vytis, laikydamas save pasyviu ar
aktyviu, vistiek lieka sk. vyčiu. Taigi bū
tų visiems geriau apleisti pasyviųjų pos
tus ir grįžti atgal kovoti su tais, kurie že
mina or-jos vardą. Tegu kai kurios klai
dos mūsų S-goję nebūna priežastimi, dėl
kurios tektų apleisti pačią or-ją, O tuo
tarpu ir toliau ieškokime būdų skautų vy
čių nubyrėjimui sumažintu j. u., Australija

41

Skyrių veda E. VILKAS, 11600 So. Lafayette Ave, Chicago. III.

TARP I AUTINIO SKAUTU BIURO

Aukščiausias tarptautinis skautų organas
yra Tarptautinė Konferencija, kuri išrenka
Tarpt Komitetą, jo sekretoriatas yra Tarpt
Skautų Biuras. Aukščiausia tarptautinė skau
tų vadovybė posėdžiams renkasi kas antri
metai. Konferencijoje pilnateisiais nariais
dalyvauja šeši atstovai iš kiekvieno kraš
to, kuriame yra bent viena registruota skau
tų sąjunga, štai kelios mintys iš šiais me
tais įvykstančiai konferencijai patiekto ra
porto.
Šiuo metu Tarptautiniame skautų Biure
yra registruotos 55 Skautų Sąjungos. Tai
pats didžiausias skaičius nuo 1920 metų,
kada buvo sudaryti tarptautiniai skautų or
ganai, Deja, dėl politinių ar ideologinių
priežasčių skautybė yra uždrausta Bulgari
joje, Čekoslovakijoje, Estijoje,. Latvijoje,
Lietuvoje, Vengrijoje, Lenkijoje - kraš
tuose už geležinės uždangos, o taipgi Ju
goslavijoje ir Ispanijoje. Be to, Skautų Są
jungos užsidarė Afganistane, Irane ir Ira
ke.
Australijos ir Naujosios Zelandijos Są
jungos yra pareiškusios norą tapti nepri
klausomais nariais. (Dabar jas atstovauja
Didžioji Britanija) palaikomi ryšiai su
Etiopijos, Irako, Jordano, Libijos, Paragva
jaus skautų Sąjungomis. Yra daug vilčių,
kad skautų veikla Ispanijoje greitu laiku
bus legalizuota.
“Šiuo metu tėra vienas narys be teritori
jos” - Armėnų Sk. Sąjunga su centru Pa
ryžiuje.
Tarptautinis Komitetas buvo gavęs pra

DIREKTORIAUS RAPORTAS

šymą, pasirašytą Estijos, Vengrijos, Lat
vijos , Lietuvos, Rusijos, Ukrainos, Gudi
jos ir Jugoslavijos tremtinių skautų vadų
iš J.A.V., kuriame prašoma pakeisti nuta
rimus, priimtus 1947 m. Prancūzijoje įvy
kusioje Konferencijoje. Tuose 1947 metų
nutarimuose buvo pasakyta, kad visi emi
gravę DP skautai galį pasirinkti: įstoti į
to krašto skautų or-ją, kuriame gyvena,
arba atsisakyti skauto nario liudijimo. Vi
sų kraštų skautų sąjungos buvo paprašytos
leisti DP skautams priklausyti savo viene
tams ir, bent iki pilietybės gavimo arba
asimiliacijos, leisti jiems duoti savo, tik
atitinkamai gyvenamam kraštui pritaikytą
įžodį. Minėtame DP skautų vadų rašte bu
vo prašoma, arba pripažinti tremtinių skau
tų sąjungas, arba bent šių sąjungų delega
cijai duoti teisę atstovauti visą grupę Kon
ferencijoje, arba bent registruotoji sąjunga,
kurios žinioje šios grupės randasi, duotų
vietą savo delegacijoje visos grupės atsto
vui.
Tarptautinis Komitetas, pasitaręs su Ame
rikos Skautų S-ga (B.S. A.), kaipo su są
junga šiame reikale labiausiai suinteresuo
ta, nusprendė: kadangi Lenkų Skautų Są
jungos prašymas pakeisti 1947 metų nutari
mus dvyliktoje Ko nferencijoje Norvegijoje
1949 m. buvo atmestas, tai šio klausimo
iškėlimas būtų nenaudingas nei skautybei
pasaulyje, nei paskiriems skautams. Komi
tetas visdėlto rado reikalą pabrėžti, kad
Tarptautinis Biuras ir ateityje palaikysiąs
tiesioginius ryšius su tremtinių skautų gru199

42

M tisų skautų vyčių atsto
vai Tarpt, stovykloje Švei
carijoje. “Pasigavome” Af
rikos atstovą.
Nuotr. A. Skapo.

pių vadais ir saugosiąs jų interesus. Tarp
tautinis Biuras neturėsiąs nieko prieš, kad
tremtinių grupės įvairiuose kraštuose palai
kysiančios savo tarpe neoficialius ryšius.
Štai pilnas šių metų Konferencijos narių
sąrašas; Argentina, Austrija (vėl registruo
ta 1946 m.), Belgija (dvi sąjungos), Bra
zilija, čili, Danija, Didžioji Britanija, Ekva
doras, Graikija, Italija (vėl registruota
1946 m., po 18 metų pertraukos), Japonija
(vėl registruota 1950 m.), Luksemburgas,
Norvegija, Olandija, Peru, Portugalija,
Prancūzija (trys sąjungos), Švedija, Švei
carija, Suomija, Tailandas, J.A.V. ir nau
jieji nariai: ceylonas (priklausęs Didž*
Britanijai), Indonezija ir Korėja (žinoma,
tik Pietinė).
Pagal paskutinius davinius 1952 m. XII.
31 d., šioms skautų Sąjungoms priklausė
5.561,993 skautai, per paskutinius dvejus
metus narių skaičius paaugo 401,846.

Šitas prieauglis pasiskirsto sekančiai:
Jaun. skautai (vilkiukai) .........
104.456
Skautai (jūros, oro ir kt.)................. 231,374
Skautai vyčiai (nubyrėjo) ............... 18,079
Skautininkai ....................................... 165,617
Pasyvūs skautininkai (nubyrėjo).... 81,522
Tenka pastebėti, kad tarpe 1948 ir 1950
metų skautų prieauglis buvo 854,000. Svar
bus faktas, kad aktyvių skautininkų skai
čius smarkiai paaugo. Gi nedidelio sk. vy
čių skaičiaus nubyrėjimas yra perdidelis,
palyginus su jų bendru skaičiumi. Tai ro
dytų, kad daugiau tektų susirūpinti sk. vy
čių šaka.
Tarptautinis Skautų Biuras turi nuolati
nius ryšininkus su Vatikanu ir protestantų
“World Council of Churches” Ženevoje.
Kas liečia skautybės tikslus ir principus,
skirtumų neatsiranda. Reti nesklandumai
tarp paskirų asmenų buvo lengvai ryšininkų
sutvarkyti.

P A D Ė K A

Lietuvių Akademikių Skaučių “Šatrijos Raganos“ Draugovei ir Korp! VYTIS
skyriui Clevelande, paaukojusiems “Mūsų Vyčio” reikalams du šimtu dolerių
ir tokiu būdu finansavusiems vieno numerio išleidimų, skautiškai dėkojame.
“MŪSU VYTIS“
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• vyriausias Skautininkas išleido specia
lų patvarkymą, kuriuo kviečia visus L.S.
Brolijos vienetus iškilmingai paminėti LSS
- gos 35 metų sukaktį. Specialios sueigos
kviečiamos visose vietovėse, kur tik yra
mūsų skautų. Sueigos programą paruošė
Tautinio auklėjimo skyrius.
• PLSS- gos Tarybos Pirmija pradėjo sa
vo darbą. Posėdžiaujama korespondenciniu
būdu. Baigiama pasiskirstyti pareigomis, o
lygiagrečiai sprendžiami kiti opesni Sąjun
gos reikalai. Pirmijai vadovauja v. s. Dr.
Vyt. Čepas.
• Čikagoje XI. 8 d. ruošiamas iškilmingas
LSS-gos 35 metų sukakties minėjimas
skautams-ėms ir visai visuomenei. Minėji
mą ruošia “Lituanicos”, “Aušros vartų”
tuntų, Akademinio Skautų Sąjūdžio ir Skau
tininkų Ramovės vadovybės. Iškilmingas
posėdis įvyksta 15 vai. Lietuvių Auditori
joje.
• Šis MV numeris yra paskutinis šiais
metais. Kitas išeis sausio mėnesio pirmo
mis dienomis. Kadangi pasimatysime tik
kitais kalendoriniais metais, mūsų mie
liems Skaitytojams linkime linksmų, jaukių
ir prasmingų Šventų Kalėdų švenčių.
• Dail. Vyt. Raulinaitis, Korp! VYTIS
senjoras, kad ir būdamas apkrautas daugy
be darbų, visdėlto surado galimybę nupieš
ti šiam “Mūsų vyčio” numeriui viršelį ir
užsklandėlę. Pereitam M V numeriui virše
lio piešinį mums prisiuntė ASDS Valdybos
narė daiL A. Viliušytė - Martišiūnienė. Ji
taipgi mums talkininkauja nupiešdama vinjietėles ir kt. pareigingiems bendradar
biams MV nuoširdžiai dėkoja.

• Dail. Vladas vijeikis, savo laiku akty
vus skautas N. Lietuvos laikais, vėl grįžo
į skautiškąją veiklą. Paskirtas “Lituani
kos” tunto Čikagoje laužavedžiu, o savo
redaguojamame vaikų laikraštėlyje “Tėviš
kėlė” įsivedė skautišką skyrių mūsų ma
žiesiems, kurio vedėju pakviestas ps. L.
Knoffmileris.
• Dar vienas skautų vyčių būrelis įsteig
tas Čikagoje. Jis pasivadino Dr. Vydūno
vardu. Vadovauja ps. Ignas Serapinas.
• “Lituanicos” tuntas Čikagoje šiuo me
tu apjungia 12 skautiškų vienetų. Tuntui
vadovauja vilnietis sktn. Br. Gurėnas, pa
siryžęs skautiškąją veiklą Čikagoje dar
labiau išplėstu
• Psktn. Fl. Zabkuvienė laikinai perėmė
iš sunegalavusios sktn.
Ei. Strikienės
“Aušros vartų” skaučių tunto vadovybę
Čikagoje.
• Vyt. Pileika, MV bendradarbis, nesenai
grįžęs iš Korėjos, apsigyveno Hartforde,
JAV-bėse, kur suorganizavo gražų skautų
vyčių būrelį. Jis pats pirmasis atsiuntė
MV adm-jai 10-ies prenumeratorių 1954
metams sąrašą, netgi dar nepaskelbus pla
tinimo vajaus. Tai gražus pavyzdys ki
tiems.
• Čikagos skautininkų ramovė atšventė
savo 4 metų sukaktį. Tą dieną pamaldas
atlaikė Kun. sktn. J. vaišnys. Sueigos me
tu, kurioje dalyvavo per 20 skautininkų-ių,
išrinkta nauja valdyba: sktn. Ag įskienė,
sktn. Daukus ir sktn. Rudys.
• Vyr. sktn. B. Dainutis perėmė iš v. s.
A. Krauso skautiškojo skyriaus “Australi
jos Lietuvyje” redagavimą.
201
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• Sktn. Prof, Steponas Kolupaila šiuo me
tu ruošia platesnę, apie 30 pusi,, studiją
apie Lietuvos ežerus, kuri bus išspausdin
ta LSB-jos leidžiamame kalendoriuje “Tau
ta Budi*’, Kalendorius išeis š. m, gruod
žio mėn. pabaigoje,
• Kazys Bėkšta, Korp! VYTIS senjoras,
ištisus dvejus metus praleido džiunglių
pavėsyje Brazilijos Rio Negro aukštupyje,
saleziečių misijų tarnyboje, gyvendamas
indėnų tarpe, "Mūsų vytis** ir čia jį surasdavęs, kad ir dėl netobulo pašto pri
statymo suvėluodamas iki 8 mėnesių. Da
bar K, Bėkšta vėl tęsia teologijos mokslo
studijas Sao Paulo mieste,
• Junj. Vyt. Aukštikalnis, Korp! VYTIS
Bonuos skyriaus pirmininkas, vasaros metu
negavęs Vokietijoje darbo, nuvyko į Šve
diją, kur dirbo vienoje Stockholm© knygri
šykloje ir užsidirbo šiek tiek pinigų toli
mesnėms studijoms.
• Sesuo Agnietė viena proga mums rašo
iš Belgijos: "Prie progos perduokite mano
nuoširdų skautišką BUDĖK visiems lietu
viams skautams- ėms plačiame pasaulyje.
Džiaugiuosi, kad gimnazijos laikais buvau
skautė, nes jei nebūčiau buvusi skautė,
gal dabar nebūčiau nė vienuolė. Giliai ver
tinu skautybę, nes ji išugdo jaunuolio-ės
sieloje idealo meilės supratimą. Tegu Aukš
čiausiojo ranka Jus veda ramiu, bet ryž
tingu gyvenimo keliu’*. Šiuo metu Sesuo
Agnietė ryžtingai darbuojasi Belgijos lie
tuvių tarpe.
• Šią vasarą gražiai stovyklavo dauguma
mūsų skautiškųjų vienetų. Tvarkingi ir pramatantieji vadovai jau dabar planuoja atei
nančios vasaros stovyklų reikalus.
• Sktn. Elena Gimbutienė mums prisiuntė
ilgesnę studiją apie lietuviškų namų tradi
cijas. Sekančiame M V numeryje ji bus pra
dėta spausdinti.
• Dr. Vydūno Šalpos Fondas ir šiais me
tais išleidžia kalėdinius atvirukus, vieno
pokelio kaina $ 1. Užsisakyti galima adre
su: V. Mikalavičius, 1817 So. Spaulding Ave.,
Chicago, Ill. Pelnas skiriamas studijuojan
tiems skautams paremti.
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• Kun. J. Raibužis, PLSS Vyr. Dvasios
Vadovo patvarkymu, paskirtas Korp! VYTIS
Čikagos skyriaus dvasios vadovu. Drauge
jam pavestos eiti ir visos Korp! VYTIS
dvasios vadovo pareigos.
• Spalių mėn. viduryje Čikagoje prasidė
jo "Lituanicos** tunto surengti draugininkų
kursai, kuriems vadovauja vyr. sktn. M.
Jurkšas, Kursai tęsis apie 4 mėnesius.
Juos lanko apie 15 "Lituanicos” tunto
skautų.
• Čikagos "Aušros vartų** ir "Lituani
cos** tuntų vadovybės paskelbė konkursą
skautiškam jaunimui. Konkurso tikslas —
paskatinti jaunimą pasireikšti gimtosios
kalbos žinojimu, tėvynės pažinimu, lietu
viška muzika, skautiškais stovyklos įren
gimais. Konkurse gali dalyvauti skiltys,
draugovės ir pavieniai skautai. Konkursas
bus užbaigtas vakaru- paroda, premijuojant
geriausius darbus bei pasirodymus.
• Čikagos skautės ir skautai lapkričio
mėn. 8 d. minės 35 metų lietuviškos skautybės sukaktį. Minėjimą- akademiją praves
sktn. Aglinskas.
• Čikagos I-oji vyr. skaučių dr-vė gra
žiai reiškiasi artimo tarnyboje. Kalėdų
švenčių proga renka savo tarpe drabužių,
kuriuos pasiųs į Vokietiją mūsų skautėms
ir skautams. Taip pat surinko ir įteikė pi
niginę auką vienai sunkioje materialinėje
padėtyje atsidūrusiai šeimai.
• Čikagos studenčių skaučių draugovė
padidėjo dviem filisterėm ir dviem tikrosio
mis narėmis. Spalio mėn. 18 d. į filisteres
buvo pakeltos Birutė Micutaitė ir Dana Variakojytė. Tikrosios narės pasižadėjimą da
vė Onutė Mendelevičiūtė ir Kunigunda Gar
mutė,
• Akademikai skautai-ės clevelande, su
tartinai dirbdami, suruošė gražų, nuotaikin
gą parengimą, sutraukusį didelę lietuviško
sios visuomenės dalį. Parengimas - balius
praėjo sklandžiai. Jį ypač turtino turininga
programa. Gautas pelnas paskirtas skautiš
kai spaudai ir Dr. Vydūno vardo Fondui
paremti.
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Jeronimas Cicėnas, VILNIUS TARP
AUDRŲ. Viršelį piešė P. Augius. Tiražas
- 1.000 egz. Išleido TERRA, 748 W. 33rd
str., Chicago 16, Ill. Spaudė M. Morkūno
spaustuvė. 568 pusi. Kaina $ 5.
Knygos autorius - Vilniaus krašto žur
nalistas Jeronimas Cicėnas, gimęs ir augęs
šiame krašte, per visą savo gyvenimą ne
tik matęs okupantų neteisybes, bet ir pats
jas išgyvenęs, patiekia čia okupuotosios
Lietuvos istoriją, pradedant pirmaisiais
Lietuvos nepr. metais ir baigiant paskuti
niąja bolševikų okupacija. Ypatingai išryš
kina lenkinimo politiką, nepalaužiamą pa
vergtųjų lietuvių kovą, mūsų kultūrinių or
ganizacijų veikimą, spaudos vargus ir kt.
331 - 336 pusi, paskirti Vilniaus lietuvių
skautų veiklai aprašyti, kur iškelta eilė
skautų darbų ir reikšmingų datų iš jų gy
venimo. Veikalas parašytas sklandžiai, įdo
miai - skaitai jį lyg kokią apysaką. Tai
labai didelis kultūrinis įnašas mūsų tautai.
Už jo paruošimą ir išleidimą autorius su
leidėju verti didelio dėkingumo. Knyga vi
sais atžvilgiais rekomenduotina skautams,
- ėms.
Hardy Schilgen, S. J., TU IR JI.
Jaunuolio santykiai su mergaite. Išvertė
Antanas Bieliūnas, S. J., Chicago, 1953.,
T. T. Jėzuitų leidinys. Kalbos žiūrėjo J.
Talmantas. Atspausdinta iš 1932 m. leidi
nio Vi Vi spaustuvėje. 212 pusi. Kaina
$ 2.00. Su Bažnytinės Vyriausybės aprobatu.
Knygos autorius, didelis jauno žmogaus
sielos žinovas, čia patiekia sprendimus
visos eilės klausimų, kurie visais laikais
iškyla tarp abiejų lyčių jaunimo. Nemaža
visų tautų jaunimo dalis čia suklumpa ir
to nelaimingos pasėkos lieka visam gyve
nimui. Kokia turi būti tavo išrinktoji, tavo
santykis su ja, pasiruošimas vedybiniam
gyvenimui ir pan. dalykai - visa tai yra
šiame veikale. Labai tad būtų pageidauti

na, kad vyresnio amžiaus skautai-ės dar
laiku susipažintų su šiuo veikalu.
ANDERSENO PASAKOS. Vertė J. Bal
čikonis. Trečiasis leidimas. Išleido "Ne
munas”, 3153 So. Halsted str., Chicago 8,
Ill. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Antroji
dalis. 204 pusi.
Vieno didžiausių pasaulyje pasakų rašy
tojo J. K. Anderseno veikalai vėl pasirodė
lietuviškai. Šiame rinkinėlyje patiekta 22
pasakos, gražiai užintryguojančios visus,
ypač jaunuosius skaitytojus. Daugelis jų
galėtų rasti sau vietą ir jaunesniųjų skau
tų-čių sueigose. O šiam reikalui kaip tik
patarnaus minėtas leidinėlis.
JAUNIMAS - LIETUVOS ATEITIS. Pasi
kalbėjimas Lietuvos Skautų Įkūrėjo - vyr.
sktn. P. jurgėlos su sktn. Z. Juškevičie
ne. Chicago, 1953-VI-25. Leidėjas - sktn.
Z. Juškevičienė. Tiražas - 500 egz. 12
num. pusi.
Šiame leidinėlyje, v. s. P. Jurgėla, sktn.
Juškevičienės prašomas, pareiškia eilę min
čių skautiškaisiais reikalais, o ypač apie
jo leidžiamą knygą “Lietuvos Skautiją”.
Tik ar nebūtų buvę tiksliau šį pasikalbė
jimą atspausdinti kuriame nors skautiškame
laikraštyje (taip pas mus iki šiol buvo
priimta), o ne atskiru leidinėliu išleisti?
KIMAS. 1953 m. Nr. 10. Leidžia Bostono
Skautų vietininkijos “Senųjų Lapinų” vy
čių būrelis. Redaguoja s. v. v. si. C. Ki
liulis, bendradarbiaujant red. komisijai. Ad
resas: 10, Michigan Ave., Dorchester, Mass.,
USA Rašyta rašom, mašinėle, spausta ro
tatorium. 12 pusi, ir viršelis.
N. Lietuvos laikais įvairūs skautų viene
tai mėgdavo leisti savo laikraštėlius, ku
rių reikšmė buvo labai didelė, nes ne vie
ną skautą- ę paruošė ir savarankiam spau
dos darbui. Tremtyje, Vokietijoje leidome
taipgi labai daug panašaus pobūdžio leidi
nių. Dabar jų skaičius yra labai sumažė
jęs. Džiugu tad, kad broliai bostoniškiai
gražiai tęsia šią tradiciją. Jų leidinėlis
aktualus savo turiniu, patrauklus forma ir
piešinėliais. Tokį miela ir į rankas paimti,
ir paskaityti, - taip čia gražiai atsispindi
skautiškasis gyvenimas, ypač vietinis, jo
redaktoriai ir leidėjai verti pagyrimo.
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