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ĮPRASMINKIME NAUJUOSIUS METUS?

1953'Įėji metai, it viena diena, nugrimzdo į nežinomybę. Netenka perdaug jų gailėtis: 
nebuvo laimingi mūsų pavergtajai Tėvynei, neatnešė vilčių išsipildymo. Žiaurusis oku
pantas dar labiau suveržė retežius, dar daugiau suspaudė mūsiškius anapus, o mes pa
tys taip ir palikome išblaškyti, svetimose žemėse.A- ’•••/“V' - ...Su-tokiu keliolikos praėjusių-metų- palikimu ir Natfjūdsius 19’54-uosius metus-sutinka
me lyg ir apkartusia širdimi, neviltingai. Tačiau vargas tiems, kurie netenka vilčių su
laukti geresnių dienų. Skautai ne iš tokių ir žino, kad blogosios dienos taipgi neamži
nos. Taigi neskautiška būtų raudoti, dejuoti. Reikia dirbti, kurti, budėti.

Per 35-ius savo gyvenimo metus Sąjungos nariai yra atlikę daugelį prasmingų žygių 
Dievo, Tėvynės, artimo tarnyboje. Mūsų or-ja išugdė būrius kovotojų, karžygių, didvy
rių. Daug net nepaženklintų kapų išdygo Tėviškės laukuose ar svetur.

Mes giliai tikime, kad mūsų dabartinis skautiškas jaunimas nėra užmiršęs šviesiųjų 
savo amžinos atminties brolių ir sesių pavyzdžių ir, kai tik bus prasmingos koyps lai
kas, nesudrebės dėl savęs - grąžins Tėvynei tai, ką privalo. Kas žino, gal tai jvyks 
jau šiais metais...

Tuo tarpu mums tenka daryti kasdieninius geruosius darbelius, kaip skautų papročiai 
liepia, nes tik iš jų pasidaro ir didieji geri darbai. , _?

‘ Šiais metais mes, vadovai ir vyresniojo amžiaus broliai, sesės, turėtumėm daugiau 
laiko paskirti savo skautiškajam paruošimui, tobulinimui, nes argi galime lavinti kitus, 
patys būdami neišmokslinti? Reiktų tad įsigyti daugiau specialybių, nuodugniau pereiti 
patyrimo laipsnių programas, kopti į vyresniškumo laipsnius, visa tai darykime ne as
meniškos garbės, o tik idėjos vedami.

Svarbiausias betgi dalykas vyresniems: nebėkime nuo jaunųjų, kaip daugelis iš mūsų 
iki šiol kad darėme. Eikime į jų tarpą;t.dirbkime, žaiskim e ir linksminkimės drauge su 
jais. Tenukenčia verčiau vadijos draugovių ir skilčių sąskaiton. Palaikykime mūsų ma
žuosius ir jaunuosius lietuviškose gretose. Nepaveskime jų auklėti gatvei ir tai dar sve
timo krašto, jei tai atliksime, 1954 metų pabaigoje galėsime tarti prasmingai juos pra
leidę. "Mūsų Vytis”
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<vytis
L. S. S. VADŲ, VADOVIŲ IR AKADEMIKŲ SKAUTŲ,-ČIŲ LAIKRAŠTIS

NR* 1 ( 57 ) 1954 M. SAUSIS- VASARIS VII METAI

PAREIGA SAVO KELIU, TVARKA SAVU KELIU

Našesnis darosi skaučių- skautų darbas. 
Gerų norų žmonės išjudino kažkaip tarsi 
besiblaškančius gyvenimo neaiškiuose sū
kuriuose. O sūkuriai buvo pačių sukelti. 
Gal kas tik vien stumtelėjo ar pakušino 
nebepagaunančius savosios linkmės pasek
ti. Tačiau atrodo, pakankamai atsipeikėta. 
Taip bent nusiteiki pasiklausęs.

pasklaidęs gi “M. V.” ir “Sk, A.” pa
skutiniuosius numerius ganėtinai įsitikini, 
jog apsitvarkyta. Tuodu laikraščiu atspindi 
ir praėjusiosios vasaros skautiškus pačius 
susibuvimus ir iš tų susibuvimų susilaukto
sios sėkmės įvairiuose pasikalbėjimuose, 
bendravime, susitarimuose. Atgimė kūrybin
gasis gaivumas. Pakilo tvarkingoji kryptis. 
Imta kibti į darbą. Ramina dvelkiąs nuo
širdumas. Dėlto kokių tik minčių spaudoj 
neaptinki ir kokių paveikslų neprisižiūri. 
Šoktasi dirbti - yra ką pavaizduoti. Gražu, 
malonu. Taip ir turi būti jaunuomenės tar
pe. Tegu jaunieji pabūva skaisčiuosiuose 
gyvenimo polėkiuose, - nerūpestinga jau
natvė, jaunatvišku linksmumu lai pagyvena, 
jaunas ir nelinksmas - tik šiurpas vienas.

Giedrėjančio skautiškojo dangaus proš
vaistėmis besidžiaugiąs senas mokytojas 
vis dar nori mokyti. Mokytojo jau toks ama
tas: jis ar kalbos klausydamas, ar rašinį 
kokį skaitydamas, vis klaidų ar klystelėji- 
mų ieško. Penkias dešimtis metų mokiu
siam, patarinėjusiam, taisiusiam, o neretai 

ir pabardavusiam, kas gi be žmogaus trū
ktinų begali jo galvoj vietos rasti. Bet iš 
klaidų, sako, geriau mokytis, pigiau nuro
dymus atsiminti - giliau sminga galvon, 
ilgiau išsilaiko atmintyj.

Reiktų imtis kovoti su vienu įkyriu mūsų 
gyvenimo reiškiniu, jau net nebemalonu 
klausytis, kaip vis apie tai kalbame — nu- 
siskundžiame ir vis tai darome.

Nepatogu ateiti į susirinkimą, kai patal
pų durys dar uždarytos. Juo labiau nepato
gu, kai susirinkusieji susėdę laukia. Pirmi 
svarbiausieji, susirinkimą pradedant, žo
džiai buvo sutrukdyti, - akys ima klausyti 
ausų nugirsto varstomų durų girgždėjimo. 
Tegu tave daug kas pamato. Kitur kits ki
tam,. lenkdamas ausį, su alkūne baksteli į 
pašonę, klausdamas, kas toks kitų laiką 
negerbiąs ir save neužtarnautai parodyti 
norįs, vėluodamas jau pavėluok - ateik 
susirinkimui besiskirstant, - kitų negai
šinsi, save vistiktai parodysi. Tiesa, ma
tai dar ir tokių, kurie atpuola, kaip iš eg
lės kritę, uždusę, nuduodami neturinčius 
laiko, nebe suskumbančius, visuomenės dar
be paskendę, visur laiku atplušėtL Lengva
tikiams šis kelias tetinka, taip jau seniai 
kiaurai išryškėjęs to tikslas.

Į svečius ateik - belaukiamas, išeik ne
varomas. Į kviestą susirinkimą skirtu ateik 
laiku, išeik kalbėjęs su saiku. /g. K.

LIETUVĖ 
NAC1ONALINB 
M. MAŽVYDO 
BIBLIOTEKA I
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A. A. ANTANO SMETONOS MINTYS SKAUTAMS

Kadangi *) žmogaus gamta visuose kraš
tuose yra ta pati, tai ir auklėjimo dėsniai 
turi būti tie patys. Juk įgimta jam noras 
žinoti, ieškoti tiesos, įgimtas grožio ir do
rovės jausmas, jis vaduojasi visur tais pa
čiais logikos, galvojimo dėsniais, siekia 
gražiai jaustis ir dorai elgtis. Šit kodėl 
tapo galimos tokios skautų brolijos bei se
serijos, visuotiniško, tarptautiško, drauge 
ir tautiško pobūdžio, šit kodėl skautų or
ganizacija, paplitusi visose mūsų žemės 
dalyse, įima savin įvairių žmonių pader
mių ir kilčių, įvairiausių tautų ir tikybų. 
Tikybos, kad ir labai skirtingos, kaip krikš
čionys, musulmonai ir kitokios, gyvena 
tais pačiais pagrindiniais dėsniais, nors 
tie dėsniai, ar bent jų esmė, pasireiškia 
gyvenime visokia forma, destis, kurio kraš
to ar kurios tautos istoriniai, etniniai ar 
tautiniai savumai.

\

Ne vienoda uniforma, o bendrieji doro
vės dėsniai ir auklėjimo metodai jungia 
išplitusią visur skautų organizaciją. Tarp
tautinėje politikoje vyrauja oportunizmas, 
tariant nesilaikymas dorovės člėsnių. O 
skautų brolijos ir seserijos, būdamos toli
mos politikai, siekdamos plataus kultūrinio 
bendravimo, palaiko tarptautinę, jei galima 
taip pasakyti, moralę ir visuotiniškos kul
tūros svorį. Jokios kitos, tarp tautiškos or
ganizacijos taip gerai nesugyvena, kaip 
skautų organizacija.

Dorovės dėsniai ir auklėjimo metodai 
skautams visur tie patys: auklėti jaunuo
lių būdą ten, kur jie dirba, auklėtis dir
bant savo darbą, gerai atlikti savo prie
dermę, kuri pasiimta ir uždėta mokykloje 
ar kur kitur. Bet skautų or-ja nėra pas 
mus vienintelė organizacija. Taigi skau-

♦) Š. m. sausio mėn. 9 d. sueina lygiai 10 metų, 
kai tremtyje tragiškai mirė paskutinis Lietuvos Res
publikos Prezidentas, drauge ir L. S. S. Šefas, Anta
nas Smetona. Dabar mūsų Sąjunga Šefo neturi. Ne
krologo vietoje spausdiname keletą minčių iš jo kal
bos, pasakytos 1937. IV. 2 d. Kaune, skautų, - čių 
vadovų suvažiavimo metu. Red.
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tams nedera užsidaryti vien savyje. Kai 
atsitinka, tai reikia dirbti drauge ir su 
šiomis organizacijomis. Kaip daržininkui, 
ugdančiam gėles ir kitus gerus augalus, 
tenka pirmiausia susirūpinti, kad jų neap
niktų piktžolės, taip ir auklėtojui, sergs- 
tinčiam jaunimą, reikia užsibrėžtą plotą, 
organizaciją, atsitverti tvora, kad kas ne
reikalingas tenai neįlįstų. Bet ir daržinin
kai bendrauja su sau tolygiais, kad dau
giau pramoktų ir ko gera patirtų, bendrų 
tikslų siekdami. Auklėtojai vadai, kai dir- 

.. ba su kitų organizacijų vadais, pagilina 
savo žinias ir praplečia orizontus savo 
darbui.

Taigi vadai ir auklėtojai turi patys to
liau mokytis ir auklėtis, kad savo sielos 
platumu turėtų daugiau svorio, kitus beauk
lėdami.

Dievui ir Tėvynei - aukščiausias skau
tų auklėjimo šūkis, vaduodamiesi dievinos 
dorovės dėsniais, dirbame ir tarnaujame 
Tėvynei. Gerai daug kas žinoti, bet pirmu
tinė priedermė pažinti savo krašto ir savo 
tautos istorija, savo gimtoji kalba, savo 
tautos menas ir jos kasdieninė buitis, — 
pažinti visą, kas yra mūsų, kas yra sava, 
tautiška.

Vadai, mokytojai, auklėtojai, visur turi 
būti prakilnesni ir pranašesni. Jie tokie 
bus, kai dirbs, judės, veiks, rūpinsis tuo, 
ką įsižadėję, - kai patys augs, vadai pri
valo patys mokytis ir patys auklėtis.

Skautų or-ja auklėja mūsų jauną inteli
gentiją, mūsų ateitį. Jai tenka augti ne 
tiek į plotį, į skaičių, kiek į aukštį. Skau
tų or-ja gali plėstis tiek, kiek stiprės jos 
vadovybė. Būtų klaidinga, neturint pakan
kamų pajėgų plačiau šakotis. Ši tiesa tin
ka kiekvienai organizacijai.

Šia proga tenka pasidžiaugti, kad mūsų 
skautų vadovybės veteranai tebestovi prie
kyje ir nepailsdami tebesidarbuoja. Jų nuo
pelnai dideli mūsų moksleivių auklėjime.
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35 metų sukakties minėjimas Čikagoje. Įnešamos vėliavos. Nuotr. A. Gulbinsko.

SKAUTU VADOVAI TURI VADOVAUTI

Pradėjus naujajai Pirmijai darbą, MV 
Redakcija kreipėsi į pirmininką vyr. sktn. 
Vytautą Čepą, prašydama suteikti kai ku
rių informacijų skautų,-čių vadovams ir 
vyresnio amžiaus skautams rūpimais klau
simais, į kuriuos Brolis Pirmininkas ir 
malonėjo atsakyti.

— Kurias skautiškojo vadovavimo bei 
koordinavimo darbo sritis mano apimti da
bartinė Pirmija?

- pirmijos veikla yra statuto nustatyta. 
Tik tose ribose mes ir ketiname veikti, 
l'uom tarnu jokių ypatingų planų mums 
netenka kurti, kad ir vien dėl to fakto, 
jog mes esame užversti reikalų, kurie iš 
dalies susikaupė per užsitęsusį rinkimų 
laikotarpį, iš dalies nebuvo atlikti dar 
buv. Pirmijos. jų mes negalime atidėti, 
nes, turbūt, ir mūsų Vyriausiems Skauti
ninkams prailgo jau jų sprendimo belau
kiant.

— Daugelis skautų,-čių vadovų mano, 
kad dabartinė PLSS- gos struktūra yra ne
lanksti ir nepritaikyta šio meto sąlygoms. 
Ar nenumatoma padaryti kai kurių statuti
nių pakeitimų?

- Sąjungos statuto pakeitimo klausimas 
yra iškeltas dar buv. pirmijos. Jis buvo 
susilaukęs labai gyvo atsiliepimo tiek 

skautiškoje spaudoje, tiek vadovų sąskry
džiuose. Tikiuosi, kad dabartinei Pirmi
jai pavyks surinkti visus pasiūlymus, juos 
apiforminti ir su naujo statuto projektu 
pristatyti Tarybai.

— Iš lietuvių evangelikų — liuteronių 
sluogsnių tebegirdėti nepasitenkinimas 
dėl jų Dvasios Vadovo Pirmijoje nebuvi
mo. Kokiu būdu galvojama šį klausimą 
išspręsti?

- Tai yra taip pat vienas iš statutinių 
klausimų. Tiesą pasakius, aš nežinau, 
kodėl jis negalėjo būti iki šiol išspręs
tas. Aš manau, kad netolimoje ateityje 
jis iškils Pirmijoje ir tada galėsiu jums 
daugiau tuo klausimu žinių patiekti.

— Kokioje būklėje yra dabartiniai S - gos 
finansiniai reikalai?

- Aš dar neturiu duomenų, kokioje pa
dėtyje yra Sąjungos Ūkio Komisijos ir 
Skautiškojo Ugdymo Fondo iždai. Tai yra 
institucijos, kurios tvarko finansinius rei
kalus, pasakysime, ilgosiomis distanci
jomis. Bėgamiesiems reikalams pati Pirmi
ja daug lėšų nėra reikalinga. Projektuoja
mas biudžetas siekia tik 250 dol. iki ka
dencijos galo, kuriuos tikiuosi su Seseri
jos ir Brolijos vadijų pagalba sudaryti.

— Ko Pirmija pageidautų iš mūsų skau-
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tiškasios spaudos ir iš skautiškų skyrelių 
neskautiškoje spaudoje?

- Skautiškieji skyreliai bendrinėje spau
doje turi dėkingą, progą supažindinti lietu
višką visuomenę su skautybės veikla ir 
reikšme, o taip pat patiekti lokalinės savo 
vietovės kronikos. Mes galime būti dėkin
gi, kad lietuviškii laikraščiai taip mielai 
užleidžia vietos jiems. Tas tiesa, kad ret
karčiais tokie skyreliai per smarkiai įsi
siūbuoja ir nereikalingai sujaukia skautų 
vaizdą visuomenėje. Manau, kad Pirmijai 
užmezgus glaudų ryšį su tokiais skyreliais, 
reikalas galėtų išsilyginti.

Skautiškoji spauda ne tik gaivina skau
tus, bet didele dalimi užpildo lietuviškos 
lektūros spragą ir kitam lietuviškam jauni
mui. Tai, sakytume, mūsų skautiškos spau
dos gerasis darbelis tautai.

Vadovams skirtoji spauda, esant šitaip 
decentralizuotiems mūsų vienetams, galėtų 
būti nepaprastai paslaugi, kaip nuolatinė 
didžioji vadovų mokykla. Keldama, nagri- 
nėdama ir ieškodama sprendimų mus supan
čioms problemoms, kokios rūšies jos bebū
tų, ji padeda išlaikyti normalų mūsų Są
jungos organizacinį pulsą.

— Ar nėra didesnių vilčių gauti mūsų 
Brolijai — Seserijai atitinkamų tarptautinių 
skautiškųjų institucijų pripažinimo?

- Tos viltys yra vis stiprėjančios. Pas
kutinėj tarptautinėj konferencijoj jau įsipi- 
lietino skautų tremtinių sąvoka, nebe DP, 
bet in exile, pasaulinis skaučių biuras 
šiais metais iš naujo atkreipė dėmesį į 
Vokietijoj likusias nevokietes skautes. 
Reikia tik veržtis ir išnaudoti kiekvieną 
pasitaikančią progą.

— Girdėti, kad Pirmija linkusi savo ka
dencijos laiką sutrumpinti. Jeigu tai tiesa, 
kurios priežastys verčia tai daryti?

— Sąjunginių organų kadenciją trumpinti 
mintis yra paremta dviem sumetimais: pas
kutinieji rinkimai pernelyg toli išskyrė Se
serijos bei Brolijos renkamųjų organų iš 
vienos pusės ir iš antros pusės, sąjungi
nių organų kadencijas; mat patys rinkimai 
kažkaip ilgai nusitęsė; jaučiame reikalą 
kadencijos ribas suartinti; o be to, nepa-

Mūsų Brolio, Sigito Zubkaus, Tėveliui,

A. A. Prof. Dr. Juozui ZUBKUI 
mirus, likusiems šeimos nariams reiškiame 

giliausią užuojautą.

Korp! VYTIS Urbanos skyrius.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Melbourne Skyriaus Pirmininkui 

senj. ps.
EMANUELIUI PANKEVIČIUI, 
jo Motinai mirus, nuoširdžią 

užuojautą reiškia
A. S. S. Melbourne skyrius

slaptis, kad iš dalies Pirmijos, o ypač 
pirmininko rinkimai, praėjo gana įaudrintai. 
Tokiu atveju visiems yra sveikiau, jei 
taip išrinktasis organas ko anksčiau duos 
progos patikrinti rinkėjų nuotaikas.

— Ar šiuo metu PLSS-ga turi tendenci
jos augti ir kilti, ar ji linkusi menkėti?

- Emigracija savo vyksmu smarkiai bu
vo nukarpiusi organizuotų vienetų skaičių; 
tai natūralu. Gyvenimui pamažu nusisto
vint, vis daugiau ir daugiau skautų viene
tų pastoviau įsitvirtina ir plečiasi. Tai 
taip pat yra visai natūralu.

— Ko, Broli Pirmininke, pageidautumėte 
iš skautų vadovų ir vyresnio amžiaus skau
tų, - čių?
- iš skautų vadovų galima tik vieno pa

geidauti: kad jie vadovautų, skautauti no
rinčių yra labai daug, jei ne vienas vado
vas neliks stebėtoju, o aplink save suburs 
bent skiltį, jei ne draugovę, skautybė žy
dės.

Vyresnio amžiaus skautai, kuriuos gyve
nimas išėmė iš aktyvių skautavimo eilių, 
visvien savo simpatijomis teikia mums stip
rią užuovėją mūsų tremties ir emigracijos 
kelyje, ilgainiui jų skaičius vis didėja. Jų 
vaikai ateina į skautų eiles. Tai jau ant
roji skautaujanti karta. Tai rodo tik, kad 
mes suaugame natūraliais ryšiais su lietu
viška visuomene, kurių nutraukti jau nebe- 
įmanu.

M V.
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Akademinės sukakties 
29 m. minėjimo 
Clevelande dalyviai. 
Nuotr. V. Bacevičiaus

NUSKAUTINAMOJI SKAUT1JA
Vyr. sktn. Antanas Saulaitis

Skautybė *) turi savo tikslą, savo meto
dus, naudoja jai būdingas priemones, ji tu
ri savo dvasią. Tie visi dalykai sudaro 
tai, ką vadiname pilnąja arba tikrąja skais
tybe, Visus tikrosios skautybės elementus 
nažindami, juos respektuodami ir jais prak
tiškąjį skautavimą grįsdami, gyvendiname 
tikrąja skautybę,

jei skautavimas nebesiekia tikrosios 
skautybės tikslo, jei jis nebesilaiko tikro
sios skautybės metodų, jei skautavimas 
nebenaudoja tikrosios skautybės priemonių 
ir jei skautavimas nebeišlaiko tikrosios 
skautybės dvasios, - kiekvienu atveju tols
ta nuo tikrosios skautybės ir nuskauti- 
na skautybę,

Nuskautinta skautybė nebėra skautybė. 
Net ir paliktas “skautybės1'1' vardas nebe- 
padengia atsiradusios bedugnės, Nuskau
tinta skautybė, nebebūdama tikrąja skauty- 
be, nebėra laukiamasis skautiškojo auklė
jimo faktorius, o tėra jo parodija, apgau
linga iškaba.

Daug yra veiksnių, nuskautinančių tikrą
ją skautybę,

♦) Šis rašinėlis parašytas 1948 m. Tačiau, kadan
gi nebuvo paskelbtas ir jo mintys tebera aktualios, 
spausdiname. MV.

A. Pirmiausia, nors retai tai daroma at
virai, pradedamas nuskautinti tikrosios 
skautybės tikslas, jis jau formuluojamas 
kitaip, negu jis ištikrųjų skautybės autori
tetų yra formuluotas, prefrazuojami esmi
niai skautybės tikslo tekstai. Dažnai, kai 
kalbama apie skautybės tikslą, net nutyli
ma aiškios ir būtinos skautybės tikslo tie
sos, o dažniausiai tikrosios skautybės 
tikslas nuskautinamas interpretacija. 
Nepaneigiant tikslo tiesos, jis savaip in
terpretuojamas, patogiai prisitaikant prie 
savo siekimo.

Ši intelektualinė suskautinimo priemonė 
panaudojama ne tik tariamų skautybės ži
novų, ji dažnai naudojama ir tų, kurie nė
ra žmoniškai perskaitę net SKAUTYBĖS 
BERNIUKAMS IR SKAUTYBĖS MERGAI
TĖMS.

Kaip dažnai visokių nesąmonių nugirsti 
tvirtinant apie tai, kas “skautiška*1' ir kas 
“neskautiška**, kas tariamai skautybės ir 
kas tariamai ne jos. Kiek tuščiai ginčija
masi, užuot įsigilinus į aiškius ir tikrus 
skautybės šaltinius. Tain darant susitau
pytų daug gražaus laiko, ta veltui leidžia
ma energija veiktų nozityvų darbą ir, svar
biausia, širdis liktų lengva geresniems da-
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lykams.
Jei gyvenime tikrosios skautybės tiks

las liktų iškreiptas, sąjūdis nustotų mora
linės teisės vadintis skautiškuoju sąjū
džiu,

B. Dažnesni skautybės nuskautinimo reiš
kiniai yra tikrosios skautybės metodus 
nuskautinant, Daugelį auklėjimo, ugdymo, 
organizavimo ir vadovavimo dalykų skauty- 
bė sprendžia visiškai savitais metodais, 
tik jai vienai charakteringais, Tų metodų 
kompleksas yra be galo įdomus. Kiek jis 
yra įdomus, tačiau drauge yra jis tiek pat 
sunkus suvokti, o dar sunkesni^ apčiuo
piamai gyvendinti. Jei skautybės tikslo 
nuskautinimas gali būti veikiamas visų są
jūdžio narių ir net ne narių, tai metodų 
nuskautinimas beveik išimtinai yra vadų 
dispozicijoje, Juk vadai tikrosios skauty
bės metodu gyvendina skautybę ir siekia 
jos tikslų, O kaip dažnai metodo atžvilgiu 
blogai veikia skiltys, būreliai. Kaip daž
nai tuo pačiu atžvilgiu blogai organizuoja
mos draugovės ar k, vienetai. Yra tuntuo
se ir net aukščiau žymių metodo klaidų, 
paskiri vadai ir jų kolektyvai ne visada 
išlaiko tikrosios skautybės metodų reika- 
1 avi irus.

Tikrosios skautybės metodų ■ nesilaiky
mas neveda į tikrosios skautybės tikslą, 
neduoda laukiamųjų vaisių ir nerealizuoja 
skautybės idealų jaunuomenės gyvenime, 
priešingai - apgaudinėjami pasitikintieji, 
gaišinamas laikas, bergždinamos pastangos 
ir alinamos nuotaikos. Tokia būklė repro
dukuoja klaidingas sugestijas ir tolina nuo 
skautybės tikslo.

Kad vadai galėtų disponuoti tikrosios 
skautybės metodus ir gebėtų sėkmingai va
dovauti, jie turi: a) būti gerai atrenkami, 
b) tinkamai parengiami, c) įgyti reikiamo 
patyrimo ir d) būti nuolat lavinami ir tobu
linami. Kol šie reikalavimai nėra tobulai 
įvykdomi, tol nėra garantijos, kad skauty
bės metodais bus disponuojama. To nepa
siekus, savaime nuskautinama tikroji skau
tybė,

C. Tikroji skautybė turi ir savo prie
mones. Jos gravituojamos pagal tikrosios 

skautybės tikslą ir metodus. Netikros prie
monės ne tik neduoda laukiamų vaisių, bet 
ir nusmugdo visą sąjūdį,

Kaip ir metodus, taip ir priemones tik
rosios skautybės tikslui siekti disponuoja 
pirmiausia vadai, vadai turi būti gerai iš
ėję programas, patys išbandę visus prakti
nius skautavimo darbus; jie turi gerai pa
žinti skautavimo meną, mokėti visa pada
ryti, įvykdyti ir pasiekti, ko turi būti la
vinami jų skautai, vadai turi būti praktiš
kai išgyvenę skautavimo nuotykius; jie tu
ri būti Prityrę iškylautojai, stovyklautojai, 
geri pėdsekiai, pastabūs signalizuotojai, 
geri pirmosios pagalbos tiekėjai, sumanūs 
rankdarbininkai, tikri mazgų raišiotojai ir 
t. t. ir t. t.

Puiku, kad vadai yra iškalbingi, račiau 
daug puikiau, jei jie turi daug inteligenci
jos visuose skautavimo dalykuose, kuriais 
domisi vaikai ir kurie skautams rekomen
duojami.

Vadovai, kurie tik sueigose ar kitomis 
progomis rėžia prakalbas arba kokiais iš
kilmingais momentais tik reprezentuojasi, 
netinka būti nė draugininkais, nė tuntinin- 
kais, nė kitais panašiais skautų vadovais, 
vadovas negalįs tvirtai disponuoti pagrin
dinių skautavimo priemonių, tiesiai tariant, 
nususina skautybę.

D. Skautybės dvasia yra labiau FLSS 
nario širdies reikalas ir ji yra tikrasis ro
diklis, oarodąs kokia yra skautybė.

Skautybės dvasia vainikuoja visą skau
tišką veikimą ir skautišką gyvenimą. Bū
dama iš dalies rezultatas, tuo pačiu ji yra 
ir kūrimo veiksnys. Jąja spindi skautybės 
pionierius, ji išryškina skautybės adeptą, 
ji parodo jį esant tikra ar netikrą, nuošir
dų ar dirbtinį, gilų ar lėkščią, užsidegusį 
ar išblėsusį, siekiantį ar sustingusį, tikin
tį ar abejingą... ji yra tobuliausia ir gi
liausia iš visų tikrosios skautybės elemen
tų. Ji yra skautiškumo rodiklis.

Todėl ir sakoma, gyventi tikrąją skauty
bę yra kurti skautybės dvasią. Be skau
tiškosios dvasios nėra gyvosios, nėra tik
rosios skautybės. Surežisuota ar suvaidin
ta “skautybės dvasia“, vietoje tikrosios
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Išplėštoji 
Tėviškė. 
Nemunas 
ties Punia. 
Nuotr. Stp. 
Kolupailos.

skautybės dvasios, yra ryškiausias skauty- 
bės nuskautinimo būdas,

Ir skautybės dvasios svarbiausieji kūrė
jai yra vėl v adai,

Jei kiti tikrosios skautybės elementai 
prieinami mokymuisi, prityrimu ir p,, tai 
skautybės dvasia tepasireiškia skautišku 
gyvenimu, pirmiausia - asmens skautiš
ku gyvenimu, jo gyvu pavyzdžiu kasdien ir 
bet kur, O vadovas be skautybės dvasios 
yra lyg nuodas sąjūdžio kūne,

jaunuomenė mielai įsijungia skautiško
sios dvasios atmosferon, jei jos vadai tu
ri tos skautiškosios dvasios visose aplin
kybėse, o ne tik savo žodžiuose, Ypač 
tremties sąlygose svarbu tas “visose ap
linkybėse“,

jei yra tikroji skautybės dvasia, tai yra 
ir tikroji skautybė, Ji parodo siekiamąjį 
tikslą, ji gyvenime išryškina obalsį, ji 
kasdien išreiškia skauto įstatus, ji regi
mai liudija įžodį; ji parodo tikrąjį ir ne
tikrąjį vadovą,

Visada buvo, ir dabar jis juo labiau ne
sumažėjo, pavojus nūskautinti skautybę; 
nuskautinti ją tai vienu ar kitu būdu, tai 
šen ar ten, tai to ar kito,,, visais laikais 
buvo spiriamasi nuskautinimo pavojui; jam 
turi būti ypač spyriamasi dabar, kada są

lygos tai negerovei kiek palankesnės. O 
spirtis galime, jei;

1, Tvirtai tikėdami stengiamės per skau
tybę tarnauti didžiajam mūsų idealui ir, ne
pasiduodami antraeiliams ar net pašali
niams sumetimams, nesileidžiam iškreipia
mi iš tikrojo kelio,

2, Vadai savo asmeniu stengiasi tapti 
tikrais skautais visose aplinkybėse ir rū
pinasi pasidaryti pažangūs skautybės pio
nieriai,

3, Skautai yra uždegami tuo pačiu tvirtu 
tikėjimu ir patraukiami tikrojo skauto ide
alo,

Labai daug pareina nuo mūsų, nuo mūsų 
- vadų! Turėdami tokią didelę progą tar
nauti savo tautai taip gražiais būdais, tu
rėtumėme padaryti viską, kad mūsų tarna
vimas būtų ne tik pastebimas, bet garbin
gas ir vaisingas.

Sesę
T. n. DORĄ ANTULYTĘ ir 

p. JONĄ GUDĖNĄ, sukūrusius lietuviškos 
šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina

ASDS "Šatrijos Raganos" D-vė 
Cleveland e
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AD MELIOREM!
UH. Kun. P.

Reti dalykai visuomet yra brangūs, jei
gu aukso bjtq tiek, kiek paprastų akmenų 
- niekas jo nebrangintų, viskas, ką žmo
gus gausiai randa, nustoja buvę brangiais 
dalykais. Lygiai taip ir su žmonėmis. Kas 
iškyla virš vidutiniškumo, pasidaro retas 
ir brangus, žmogus gali pasižymėti visose 
srityse, tačiau kas savo dvasia iškyla virš 
normalaus lygio, kas pasižymi savo cha
rakterio gerumu, kurių visas gyvenimas 
šviečia lyg žibintuvas, tie tampa tikrieji 
vadai ir šventieji!

Lordas Baden povėlis, dirbdamas ir ati
džiai stebėdamas gyvenimą, suprato mūsų 
laiko dvasią, jis bežengiančius į gyveni
mą uždegė nauju pozityviu būdu, kad siek
tų idealo, kad berniukas ir mergaitė nuo
lat žengtų į pažangą. Baden Povėlis nori, 
kad jau bręstąs kūnas būtų dvasios tarny
boje, kad kūnas visą laiką būtų tinkamai 
formuojamas, kad būtų lavinamas pojūčių 
aštrumas, kūno atsparumas, nervų pusiau
svyra. Penkiolikos metų berniukas, kuris 
atsikelia ketvirtį valandos anksčiau, kad 
atliktų rytmetinę gimnastiką prie atviro 
lango, parodo daug didesnės vertės jėgų 
įtempimo, kaip ištisas būrys stipriųjų bui
volų!

Štai naujoji skautų karta, kuri užsidegu
si dėl savo tobulumo, kuri turi didelę idė
ją kas yra žmogus, žygiuoja saviauklos 
ir pažangos keliu! Bet pavojus tuojau pa
sirodytų. Žemesniosios galios taip leng
vai priešingos dvasios reikalavimams, ar 
pasiduotų jos valdžiai? pavojus realus. 
Joks auklėjimas neanseina be askezės, fą 
gerai suprato ir B. povėlis stovyklos gy
venimą ne saldainiais ir pyragaičiais nu
kaišė. Ištvermingos pastangos žygiuojant, 
gulėjimas palapinėje ant kieto guolio, su
silaikymas nuo tabako ir alkoholio, paklus
numas nuostatams ir vadams, atsidavimas 
bendram gėriui ir bendras stovyklos gyve
nimas, yra daugybė progų konkrečiai bro
liškai meilei, visų pirma nuoširdi meilė 
Didžiajam vadui KRISTUI. "Be manęs jūs
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Dauknys, MIC
nieko negalite padaryti", kas turėtų ant
gamtinės ir amžinos vertės. Todėl skautas 
ir skautė žengia per gyvenimą tyra širdim 
ir jiems šypsosi nergalė į jų vyriškas pa
stangas ir brolišką meilę.

Gyvenime kelio atgal nėra. Kas sekundė 
laikas neša pirmyn. Tik pirmyn! Tačiau pir
myn einant arba kylame aukštyn, arba smun- 
kame žemyn. Ir štai mūsų akademikų skau
tų šūkis “AD MELICREM!** yra galingas 
akstinas į dvasios pažangą, pasirenkant 
ne tik tai kas gera, bet net tai, kas dar 
geriau. Ir jeigu akademikui skautui ir skau
tei reikėtų eiti erškėčių taku, mes einame 
su tikru nujautimu, kad galime pereiti ir 
kad anapus erškėčių rasime tai, kas yra 
verta šio kelio, nors kartais ir nežinotu
me, kad čia eiti mus kviečia Dievas. Kas 
yra persiėmęs Kristaus dvasia, tam Dievo 
prisiminimas nėra koks tai kvaršinančio 
nemalonaus dalyko prisiminimas,bet džiaugs
mingas nujautimas to, kad nė plaukas ne
nukrinta nuo galvos be Tėvo valios!

Visur, kur tik dvasiniai dalykai susijun
gia su materialiniais, atsiranda įtempimas. 
Tą kiekvienas išgyvename kasdie mūsų sie
los ir kūno dvilypume. Kur yra gyva dva
sia, ten nebus jokios žievės, kuri trukdytų 
jai veikti ir šviesti. "Ad meliorem!*’ vi
sad budint ir išsirenkant "kas geriausia*’, 
mus veda tiesiausiu keliu į žmogaus už
davinį žemėje: "Būkite tobuli, kaip jūsų 
dangiškasis Tėvas yra tobulas**. Į didvy
riškumą visiems plačiai atviras kelias!

Dvasinio išsiauklėjimo, ar tobulumo, ar 
šventumo (kaip benavadintume, vardas ne
svarbu, svarbu nati esmė), negalima pa
veldėti. Jį reikia išsikovoti. Šventumą su
daro ne buvimas nesutarimo tarp kūno ir 
sielos, tarp kraujo ir dvasios, tarp aistrų 
ir valios, bet kieta kova ir nuolatinės pa
stangos su Dievo malone, nugalint savyje 
chaosą. Tobulumas yra. gyvenimo idealas, 
kurį kiekvienas turi siekti, šventasis nėra 
antžmogis, bet jis yra žmogus tarp žmonių, 
kurio Dievo meilė pasireiškia ne tik žo-
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Latvių skaučių, - tų vadovai Čikagoje svečiuose pas lietuvius, minėjimo metu* Nuotr, A. Gulbinska

Steikime seauju skautą 
židinius.

Vyr. sktn. Antanas Krausas
1950 m. gale, atlikę (darbo sutartį, su

skrido nemažas būrys PLSS narių į Mel
bourne iš dykumų, iš bušų ir tolimiausių 
kampų Australijos. Steigiamieji skautų ir 
skaučių vienetai vos vegetavo ir neparodė 
gyvesnio gyvybės ženklo, ir patys atvyku
sieji nebepritapo, kaip vyresnio amžiaus, 
nei prie jaun. skautų (vilkiukų), nei prie 
skautų, nei prie skautų vyčių. Dauguma 
negalėjo būti nei Akademinio Skautų Są
jūdžio bei skautininkų ramovių nariais. 
Darbovietėse australų skautai ragino mus 
įsirašyti į krašto senųjų skautų židinius. 
Ypač gyvas B. P. Gildijos veikimas Vikto
rijos valstybėje, kur energingas senųjų 
skautų organizatorius pulk, F. R. Watson 
suorganizavo 30 židinių. Tuo tarpu kitose 

džiais, bet konkrečiais darbais, realia bro
liška meile Artimo Tarnyboje. Kasdien gy
vendami "Ad meliorem!” mes iš lėto per
sikelsim, Dievo malonei ir mūsų nuolati
nėm pastangoms bendradarbiaujant, į tą 
naująjį žmogų, kurio labiausiai pasauliui 
reikia.

Broli, Sese, dažnas mūsų aplinkos žmo
gus yra pametęs kelią. Dažnai jis nebeži
no kuris kelias veda aukštyn, kuris žemyn. 
Savo gyvenimu įrodykim, kad mūsų kelias 
visuomet veda aukštyn. Budėkime “:AD 
MELIOREM!”

Australijos valstybėse tėra tik jų sostinė
se po vieną židinį. Įstoti pavieniai į aus
tralų židinius buvo mums nepakeliui. Tad 
1950 m. gale vyresnio amžiaus sąjungos 
nariai susiėjome apsvarstyti skautiškos 
veiklos pagyvinimo klausimą ir susiorga- 
nizavimą. Į pasitarimą nusinešiau ir sktn. 
G. Juškėno stropiai perrašytą kaip suva
žiavimo sekretoriaus (Tuntininkų suvažia
vimo Horneburge) protokolo nuorašą, kuria
me užtikau ir bu v. VS v. s. V. Čepo provi
zorinį projektą apie senųjų skautų organi
zavimą. Išnagrinėję jį, nutarėme pritaikyti 
jį australiškoms sąlygoms ir įsteigėme 
Melbourne pirmąjį PLSS ribose Senųjų Skau
tų “Liepsnojančios Lelijos” Židinį.

Kaip to įsteigto židinio tėvūnas, šiame 
straipsnely nurodysiu Melbourne židinio 
nueitą kelią, sutiktus sunkumus ir pasise
kimus, priemones ir metodus ūsuotiems 
broliams ir vyresnėms sesėms burti. Tikiu, 
kad ir kitur gyvenantieji susilauks paska
tų panašiems vienetams steigti.

Tikslas. Norint nebeaktyviems PLSS na
riams duoti galimybę palaikyti ryšius su 
skautiškuoju sąjūdžiu, puoselėjant idealus, 
palaikyti bei ugdyti skautišką brolybę na
rių taip e, dalytis su jaunesniaisiais turi
mu skautavimo patyrimu ir teikti skautiš
kam sąjūdžiui bei jo vienetams reikiamą 
paramą, remti -lietuvybės išlaikymą stei-
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giant savaitgalio mokyklas, organizuojant 
stovyklas, leidžiant skautavimo leidinius, 
buriami į židinius 23 metus baigusieji są
jungos nariai.

Organizavimas. Emigraciniame išsiblaš
kyme supasyvėjusius sunkoka suburti. To
dėl pasisekimas priklausys nuo organiza
toriaus energingumo, entuziazmo, pasišven
timo. Kantrybė ir meilė tam darbui viską 
nugalės. Popierinę pusę (statutai, nuosta
tai ir pan.) laikau mažiau svarbią. Mūsų 
kenčiančios tautos balsas ir nepaprastas 
jaunuomenės nutautėjimo tempas šaukia 
mus budėti ir burtis į drausmingus viene
tus, kad ir toliau per visą gyvenimą mūsų 
širdyse degtų, liepsnotų lelijos ir rūtelės 
skaistieji idealai, šiandien kiekviena die
na brangi, nutautėjimas valandomis paste
bimas. Todėl kas trokšta gelbėti mūsų jau
nimą, duoti visokeriopos paramos skautiš
kajam sąjūdžiui, teįžiebia senųjų skautų 
židinį, kuris būtų vietiniams mūsų sąjun
gos vienetams lyg kelrodis, lyg švyturys 
audringą tamsią naktį, židinių veikla skau
tavimo tęstinumas praplečiamas visam am
žiui. Broli, sužinok savo vietovėje vyres
nio amžiaus sąjungos narių adresus ir su
šauk sueigon židiniui steigti.

Sueigos. Melbourne Židinio nariai renka
si kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį 
prie židinio. Tai yra virtę tradicija. Norint 
kad aktyviau nariai dalyvautų ir pasyvieji 
nepamirštų, siunčiami kartais kvietimai 
paštu, skelbiama spaudoje, paprašomas ir 
kunigas apie įvykstančią sueigą paskelbti 
per pamokslą. Židinio sueigoje išrenkama 
vadovybė iš tėvūno ir jo padėjėjo - kancle- 
riaus. Kol židinys nesutvirtėja, nepatartina 
skirstytis į dar smulkesnes žiežirbas, pa
gal narių interesus. Melbourne buvo įsi
steigę ir jūros skautų žiežirba. Tačiau il
gai negyvavo, paprastai sueigų dalyvių 
skaičius svyravo tarp 10-35. Įsirašiusių 
narių Melbourne židinys turi šiuo metu apie 
30. Kiekvienoj eilinėj sueigoj skaitomas 
referatas, po jo tęsiamos diskusijos, į ku
rias stengiamasi įtraukti kuo daugiau židi
nio narių. Referatų temos įvairios.

Sueigos paįvairinamos užkandžiais ir dai

nomis, kartais šokiais. Užkandžius paruo
šia kiekvieną kartą vis kitas narys sava
noriškai. Metuose šaukiamos dvi ar trys 
nepaprastos sueigos, vasario mėn. pasau
lio skautystei apmąstyti, liepos mėn. 25 d. 
- lietuvio tremtinio daliai prisiminti bei 
viena sueiga židinio sukakčiai paminėti. 
Esant židiny nevienodo išsilavinimo, ten
ka atsargiai tartis dėl prelegento. Su vie
nu buvau susitaręs dėl referato ir visai 
netekau nario. Per sunku buvo, neištesėjo 
ir nebepasirodo.

Kad ryšys būtų glaudesnis, į neeilines 
sueigas galima pasikviesti mūsų bendruo
menės valdybų ir kitų organizacijų atsto
vus. jei vietoje yra poetų, rašytojų bei 
kitų meninių pajėgų, gera neeilines suei
gas paįvairinti menininkų pasirodymais.

Užkandžių metu nevartojami jokie svai
gieji gėrimai. Kava, pyragaičiai, biskvitai 
ir vaisiai geriausia tinka bendruomeniniams 
užkandžiams. vartojant kad ir alų, galima 
greit pereiti prie besaikio jo vartojimo.

Konkrečioji veikla. Kas mėnesį židinio 
nariai yra nutarę aukoti po 5 šilingus šal
pos reikalams. Yra sušelpta džiovininkų 
brolių ir sesių Vokietijoje ir buvo remia
ma vasario 16 Gimnazija pagal galimybę, 
apdovanojami pirmieji moksleiviai skautai, 
nupirkta baldų skautų būklui, piniginiai pa
remta tunto ir reprezentacinio vieneto pan- 
Pacific jam bore j stovyklavimas. Beveik 
kiekvienas narys užsisako “Sk. Aidą*’ ir 
“Mūsų vytį”. Židinys pravedė rūbų rink
liavą vasario 16 Gimnazijos moksleiviams, 
išleido sk. vyčiams vadovėlio konspektą 
“VYČIO TAKU”. Melbourne priemiesty Ma- 
ribymonge įsteigė savaitgalio mokyklą. 
Vienas kitas susipažino sueigose ir sau 
žmonas susirado.

Baigiamos mintys. Naujai besisteigią ži
diniai kliūčių neturėtų sutikti. Mums, esan
tiems emigracijoje, netenka galvoti apie 
atskirą, savarankišką senųjų skautų orga
nizaciją. jei mūsų sąjungos vyriausi orga
nai nutartų leisti steigtis mišriems židi
niams, galėtų jie priklausyti tiesiog Pirmi- 
jai. jei būtų prieita steigti tik nemišrius 
židinius, tuo atveju jie priklausytų Broli-
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SKAUTAI IR POLITINĖS PARTIJOS
Bronius Kviklys

Žodis “politika” yra kilęs iš graikiško 
“polis** ir reiškia “miestą“ arba valsty
bę. Šiuo metu politika mes suprantame 
valstybės reikalų tvarkymą, praktišką žmo
gaus veiklą į visuomenės gyvenimą, kraš
to ūkį, santvarką, kad ji formuotųsi tam 
tikra kryptimi, paprastai politikos reikalais 
rūoinasi politinės partijos, kurios yra vie
nodai ar panašiai galvojančių žmonių susi
vienijimas bendram tikslui siekti. Kiek
viena politinė partija stengiasi pasiekti 
aukščiausio savo tikslo, kuriuo ir būna 
valstybės reikalų tvarkymas. O tai geriau
sia galima įvykdyti tiktai paėmus į savo 
rankas krašto valdžią.

Kiekvienas žmogus, su maža išimtimi, 
domisi savo krašto reikalais. Taigi, natū
ralu, kad ir skautas, pasiekęs pilnametiš- 
kumo, domisi tiek politinėmis partijomis, 
tiek jų siekiais, ir tai visai suprantama, 
nes nesidomėjimas jomis dažnai reikštų 
nesidomėjimą savo krašto likimu. Tiesa, 
partinė sistema, taip charakteringa dabar 
madoje esančiai demokratinei santvarkai, 
turi nemaža ydų, iš kurių išplaukia aibė 
netikslumų jų veiksmuose, tačiau, kol nė
ra išgalvota tobulesnė santvarka, reikia 
tenkintis šia ir daryti viską, kad ji būtų 
tobulesnė. Taigi visiškai natūralu, kai pil
namečiai Lietuvos skautų Sąjungos nariai 

jai ir Seserijai. Kol visose instancijose 
bus aptarti ir statutu patvirtinti židinių 
steigimo klausimai, nevertėtų delsti ir lauk
ti. Naujai įsisteigusių židinių patirtis daug 
pagelbės nustatyti šios naujos šakos veik
lą ir organizacjią. Naujai besisteigiančių 
židinių steigėjams mielai atsiųsiu Melbour
ne židinio laikiną statutėlį. Rašyti: 24 
Grandview Ave., Maribyrnong, vic. Austra
lia. Reikalas yra labai pribrendęs. Broli, 
Sese, sukrusk, kol laikas. Gyvenimas ir 
tauta Tave šaukia. Išgirsk jos balsą! Už
dek židinį, kad apsaugotum mūsų tautos 
jaunimą nuo mirties.

stoja į partijas ar bent joms simpatizuoja: 
tai viena iš priemonių padėti savajam kraš
tui. Šiuo atžvilgiu Sąjunga savo narių for
maliai nevaržo. Tačiau, esminiai imant, 
Sąjungos ideologija nustato kriterijus, ku
riais skautas turi įvertinti ir apspręsti par 
sirinktos partijos politinės programos filo
sofiniai pasaulėžiūrinius pagrindus. Gi pa
ti PLSS-ga nebuvo ir nėra politinė parti
ja, nei kurios politinės partijos pagalbinė 
organizacija, o tik “visuomeninis lietuvių 
susivienijimas, turįs tikslą pagal R. Baden 
-powellio sistemą auklėti lietuvių jaunimą 
religingais savo konfesijos nariais, dorais, 
kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais žmo
nėmis ir naudingais piliečiais’* (PLSS sta
tuto 2 str.). vadinasi, skautų S-ga yra 
ideologinė, pasaulėžiūrinė auklėjimosi or- 
ja, kuri nesiekia valstybės reikalų tvarky
mo, nors ir neatsisako jais domėtis, o tik 
imasi pareigos paruošti valstybei gerų pi
liečių, skiepijant jiems savarankiškumą, 
sumanumą, drąsą, drausmę, savitvardą, pla
čiai suprastą toleranciją ir kitus geruosius 
būdo savumus.

Ji nėra vienos ar kitos politinės parti
jos žinioje ir nesistengia paruošti iš savo 
narių tarpo kuriai nors partijai prieauglio. 
Tokiu būdu skautija neruošia p. partijoms 
nei vadovų, nei kadrų, nei narių. Ji pati 
niekada nesiveržė į partijas, tikslu pasuk
ti jų vairą kuria nors kryptimi ar paimti 
partijos valdžią į savo rankas. Nei mūsų, 
nei kuriame kitame krašte, nebuvo užre
gistruota atvejų, kad skautai, pav., būtų 
bandę pagrobti partijos ar kurio jos pada
linio vadovybę, jos tikslas, kaip matėme, 
išauklėti jaunuolius, kurie, sulaukę pilna- 
metiškumo, gali ateiti į partijas, bet gali 
ir neateiti, nesgi padėti savo kraštui ar 
tarnauti kitiems kelių yra daugybė ir nevi
si jie eina per partinius kiemus, skautiš
kosios ideologijos apimtis (tarnyba Dievui, 
tėvynei, artimui) yra tokia didžiulė ir pla-
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“Aušros Vartų” tunto Čikagoje skautės minėjimo metu. Nuotr. A. Gulbinsko.

ti, kad skautas ir užaugęs neretai nebenu
eina į partijas, kurios, jo išmanymu turi 
žymiai siauresnę ideologiją, nes labiau iš
ryškina tik vieną kurią iš šių trijų pagrin
dinių skautybės tikslų.

Antra vertus, netgi pačiam politiniam 
darbui pasiruošti nebūtinai reikia priklau
syti partijai. Šiandien daug kur į pirmaei
les vadovų vietas iškyla tie politikai, ku
rie neturi politinės partijos nario bilieto. 
Svarbu, kad jie būtų tinkamai pasiruošę ir 
nuoširdumu gerbtų kitų įsitikinimus, res
pektuotų nuomones.

Ar politinės partijos panašiai elgiasi 
Skautų Sąjungos atžvilgiu?

Užsienyje taip, čia p. partijos nesiin- 
teresuoja skautais ir nesikiša į jų reika
lus. Deja, pas mus, tiek Nepriklausomoje 
Lietuvoje, tiek tremtyje, tikrovė kiek kito
kia, in tere savim asis daug didesnis. Yra 
faktas, kad kiekviena or-ja, taigi ir polit. 
partijos, siekia patikrinti sau galimai di
desnį pasekėjų skaičių, čia visų akys nu
krypsta į jaunimą, kurį kiekviena partija 
stengiasi kreipti į savo pusę, ir tai visiš
kai natūralu, nesgi savo eilėse neturinti 
jaunimo partija pasmerkta sumenkėjimui ir 
net žuvimui. Ir Lietuvoje kiekvienas gau
sesnis politinis susivienijimas turėjo at
skiras jaunimo organizacijas, beveik visais 
atvejais kitu vardu pavadintas, kurios, be 

ko kita, turėdamos labai gražius tikslus, 
turėjo auklėti jaunimą tos partijos dvasio
je, ruošti joms vadus. Nors tokioms or- 
joms veikti dirva buvo labai plati ( šimtai 
tūkstančių neorganizuoto jaunimo), tačiau 
ne vienos polit. partijos žvilgsnis nukryp
davo ir į skautus, kurie neapjungdavo nė 
20.000 narių. Domėjimąsį dar padidindavo 
faktai, kad dvejais iš trijų atvejų Liet. 
Skautų s- gos šefais buvo politiniai asme
nys - Respublikos Prezidentai (trečiasis 
nuo jam pasiūlytos LSS Šefo vietos atsi
sakė). Gi 1930 metais vyriausybei išlei
dus L. S. S-gos įstatymą, S-gai iškilo ga
na pavojingas momentas, kai tada valdan
čioji partija įgavo galimybę panaudoti Są
jungą savo politiniams tikslams. Berods, 
kai kurių partijos vadovų ir buvo mėginta 
šiuo reikalu kai kas daryti. Laimei abudu 
Sąjungos Šefai - R. prezidentai buvo gar
bingi asmenys ir jų šefavimo metu skautų 
or-jos nepriklausomybė nebuvo palaužta 
politinės partijos naudai. Ir net 10 metų 
trukusiame taip vadinamajame “suvalstybi- 
nimo” periode or-ja išliko savistovi, gyva, 
pačių skautų, ne partijos primestų pareigū
nų tvarkoma. Kai kurių dar gyvų skautų 
vadovų, tada turėjusių savo rankose rakti
nes LSS pozicijas, tvirtinimu, pats Respub
likos Prezidentas - LSS Šefas ,A. Smetona 
yra nekartą gelbėjęs skautų-čių or-ją nuo
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Skautiškosios spaudos ir darbelių parodėlė Čikagoje. Nuotr. A. Gulbinsko.

valdančiosios partijos kai kurių kėslų, nes- 
gi jis nuoširdžiai norėjęs, kad S-ga išlik
tų nepartinė, kaip gera ir naudinga kraštui 
auklėjimo organizacija. Tikrai ji tokia, su 
mažais nukrypimais ir paliko.

Kai 19.45 metais skaurybė spontaniškai 
atgimė tremtyje, lygiai tuo pačiu metu at
sirado ir politinių partijų domėjimąsis ja. 
.Atsirado projektai dėl LSS globos, Šefo 
skyrimo, pasipylė memorandumai. Tiesa, 
gal nė viena partija į skautų reikalus ne
lindo kaipo tokia savo adresu, bet jos tai 
darydavo per pačius skautų vadovus, kurie 
tuo pačiu buvo ir partijos nariais ar jos 
“satelitais”. Tai ypač išryškėjo wiesba- 
deno ir Augsburgo suvažiavimuose, kur 
S- ga buvo ypač politinių grupių įtaigoja
ma. Laimė tik, kad skautiškumas čia nu
galėjo partiškumą. Į S-gos aukščiausiąją 
vadovybę buvo išrinkti žmonės, kuriems 
ne partijos, o skautų-čių reikalai rūpėjo! 
Jie nebe vargu eilę metų kantriai nešė or- 
jos naštą, nesižvalgydami į partijas, joms 
.nepataikaudami. Todėl greitai įsigijo pla
čiosios visuomenės pasitikėjimą, kuri ėmė 
aprimti dėl kai kurių tariamų negerovių 
Skautų Sąjungoje, ir įvairių politinių parti

jų žmonės, jeigu tik nebuvo siauri fanati
kai, teigiamai įvertino skautų pastangas 
ir jų darbo vaisius. Mūsų or-ja tapo vėl 
lyg “privilegijuota”, tik šiuo tarpu nebe 
valdžios įstatymu, o platesnės visuomenės 
gera valia, ir šiandien skautų-čių eilėse 
gali rasti tiek dešiniųjų krikščioniškų gru
pių, tiek liberališkųjų tautininkų, tiek, pa
galiau, ir kairiųjų grupių veikėjų vaikų. 
Šis faktas akyvaizdžiai rodo, kad Sąjunga 
yra įgavusi visuomenės pasitikėjimą ir gal 
net ’ simpatijas, vadovams tektų visa tai 
išnaudoti ir šio pasitikėjimo ne tik nepra
rasti, bet jį dar padidinti.

Tačiau nereikia manyti, kad mūsų polit. 
partijos būtų atsisakiusios nuo didesnio 
dėmesio skautų atžvilgiu. Štai priežastys, 
kurios verčia jas tai daryti: a) jaunuome
nės dalyvavimo klausimas mūsų polit. par
tijose tremtyje liko labai aktualus, gal net 
aštresnis. Tik viena politinė grupė (deši
nioji) teturi savo jaunuomenės or-ją, ki
tos gi ne. Taigi jų visų, net ir turinčio
sios jaunuomenės or-ją, norai patraukti 
savo pusėn daugiau jaunimo nėra sumažė
ję. b) Baimė, kad skautų S-ga gali patekti 
vienos kurios nors partijos kontrolėn ver-
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čia kitas partijas domėtis skautų vadovy
bės sudėtimi, c) Dvasios vadovų instituci
jos įvedimas padidino liberališkų ir kairių
jų partijų dėmesį skautų or-ja, nesumaži
nant betgi dešiniųjų dėmesio skautais, d) 
Kai kurie vidujiniai Sąjungos reikalai, ne
retai pačių tendencingų vadovų išpūsti 
spaudoje, iššaukė diskusijas ir visuomenės 
bei partijų dėmesį skautais.

Iš to viso atsirado kai kurie nemalonūs 
reiškiniai: a) skautų vadovų dalis, ypač 
Taryboje, Pirmijoje, Brolijoje (mažiau Se
serijoje ir pas akademikus skautus) kalti
nami vienašališku partiškumu; b) dešinio
sios grupės eilę Sąjungos veikėjų, vadovų 
ir vyresnio amžiaus skautų-čių kaltina 
“liberališkurnu”, liberalai su socialistais 
gi primeta “krikdemiškumą”. c) Pirmosios 
Tarybos tremtyje statutišku būdu įvesta 
dvasios vadovų pozicija, kai kuriais atve
jais, virto “nesantaikos obuoliu”, ypač 
kai protestantų tikybų vadovai pasijuto lyg 
ir nuskriausti. Liberališkos ir soc. grupės 
žmonės pataria skautams jais nusikratyti, 
gi iš katalikiškų grupių retkarčiais užsi
menama apie galimą Liet, skautų s- gos 
skaldymą, įsteigiant Liet. Katalikų naują 
Skautų Sąjungą. Kai kurie patys skautų va
dovai nevisada išlaiko lygsvarą: politiką 
pamilę daugiau už skautybę, savo partijų 
įtaigojami, o kartais netgi iš praktiškojo 
skautiško veikimo ir pasitraukę, politinės 
partijos spiriami, energingai dirba užkuli
siuose, atlikdami griovimo darbą tiesiogi
ne ar netiesiogine prasme. Tai ypač vaiz
džiai rodo paskutiniu metu pasipylę per
daug jau gausūs rašiniai apie skautus par
tinėje spaudoje. Jų autoriais betgi būna 
beveik išimtinai skautininkai arba bent bu
vę jais. Visi kaltintojai dažniausia nieko 
esmingo negali primesti pačiai skautybei 
kaip auklėjimo sistemai (ir neprimeta), 
tačiau daugeliu atveju su purvais maišo 
savo brolius - kitus skautininkus ar šiaip 
jau skautybės autoritetus. Na, ir patys au
toritetai, netgi or-jos pionieriai ar šiaip 
jau aktyvūs jos darbuotojai, gal emigraci
nės laiko dvasios ir pergyvenimų palaužti, 
nevisada išsilaiko aukštumoje, kurioje jie
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savo ir skautybės labui turėtų išlikti.
Man rodosi, kad daugiau už mūsų vado

vus čia kaltos partijos. Jų didžioji dalis 
(toli gražu ne vienos krikščioniškosios 
grupės!) perdaug jau domisi mumis ir ener
gingai veikia, stengdamosios į centrines 
ar net vietines skautiškosios vadovybės 
vietas “infiltruoti” savų žmonių, tegu ir 
skautų or-jai žinomų vadovų, kurie dažnai 
paklusta ne skautiškajai dvasiai, o savo 
politinei vadovybei.

Visos čia suminėtos negerovės, išplau
kiančios tiek iš polit. partijų, tiek iš mū
sų pačių vadovų, kenkia geram or-jos 
prestižui mūsų tautiečių akyse, mažina pa
sitikėjimą Sąjunga ir sukelia daug abejo
nių skautų tėvų tarpe.

Mes turime didesnio pagrindo laukti, kad 
polit. partijos paliktų, skautus ramybėje, 
tačiau iš savo pusės galime kai ką pada
ryti, kad partijoms būtų mažiau progų kiš
tis į mūsų reikalus.

Pirmiausia vadovai ir vyr. amžiaus skau
tai-ės turi atminti, kad yra labai daug pro
gų dalyvauti savo krašto politiniame gyve
nime ir kovos dėl Lietuvos laisvės reika
luose tiesiog, ne per partijas. Juk trem
ties meto partijos teapjungia labai mažą 
procentą mūsų tautiečių, pagaliau, aiški 
skautiškoji dauguma - tai vis nepartinių 
tėvų vaikai. Gi tie vadovai, kurie dalyvau
ja partiniame gyvenime ir drauge užima at
sakingas vietas Sąjungoje, turėtų atminti, 
kad jie dažnai pastato skautų or-ją į di
delį pavojų, veda jaunimą į partines intry- 
gas, duoda daug progų priešingo politinio 
nusistatymo asmenims pulti juos, o tuo pa
čiu ir pačią skautų Sąjungą: 1) Politinių 
partijų veikime pirmaeilės reikšmės teikia
ma tikslingumui, siekiant tikslo visi veiki
mo būdai ir priemonės pirmoj eilėj atsei
kėjami pagal tikslingumą, kartais net pa
neigiant teisingumą ir paprasčiausią doro
vingumą. Gi Skautų S- gos, kaip ideologi
nės organizacijos veikloje, veikimo būdai 
ir priemonės parenkami pagal idėjinius 
principus. Todėl Sąjungos nariai, kurie da
lyvauja politinėje veikloje, o taipgi ir par
tinio pobūdžio organizacijose, nejučiomis

16



(E.Gimhufan*

ietim skii namu-minim
it#

Kiekviena tauta, kaip ir žmogus, turi 
savo veidą ir atsispindinčią jame sielą. 
Vienos tautos turi daugiau originalių bruo
žų, kitos mažiau. Kaip žmonėse, tautų 
tarpe pasitaiko pilkų, niekam neįdomių 
ūpų. Mažai tautai, norinčiai iškilti, neva
lia būti pilkai, bet būtina išsiskirti iš ma
sės, reikia patrauklumo, reikia mokėti su
žadinti didžiųjų simpatijas. Tautos veidas 
tai tas, ką mato josios atstovuose kitų 
rautų žmones — tai mes patys to pa
prastai nepastebime. Jį kartu sudaro 
Kalba, religija, menas ir tautodailė, knyga, 
paskirų žmonių ūpai ir jųjų visuomeninio 
ar ekonominio gyvenimo apraiškos ir,

atneša į Sąjungą ir partiškuosius veikimo 
metodus, kaip minėjau, pagrįstus tikslingu
mu, ir tuo būdu ima žaloti sk. Sąjungą iš 
vidaus; 2) Partijose dalyvauja Sąjungos 
nariai ne visada gali išvengti savo parti
jos vadovybės direktyvų, nurodančių kaip 
jis turi veikti ir elgtis dirbdamas Sk. Są
jungoje ir tuo būdu jie tampa kaip ir par
tijos patikėtiniai Sąjungoje tam tikriems 
uždaviniams atlikti. Be to reikia atminti, 
kad skautai, priklausą ideologiniai priešin
goms partijoms, neretai ima varžytis ir 
Skautų S- goję. Tokiu būdu nebeišlaiko

Mielą Sesę Paskautininkę
DANUTE EIDUKIENĘ IR VYRĄ 

sulaukus dukrelės 
nuoširdžiai sveikina

Akademikių Skaučių “Gražinos” 
Draugovė Čikagoje.

ypatingai, namų tradicijos.
Namų židinyje ugdomas žmogus, bran

dinama jo pasaulėžiūra, amžiais kraunami 
Kultūros turtai, rie kur kitur, o kaimo pir
kioje tapo išpuoselėta mūsų tautos siela 
su visais tautcaaiiės ir tautosakos loby
nais. Priespaudos laikais ją išsaugojo mū
sų motules. Nedaug civilizuotų tautų tega
lėtų tuo pasigirti. Ką besakyti apie Dėdės 
Šamo katile sulydytas Naujosios Anglijos 
miestelenų mases: italas veda airę, lenkė 
išteka už prancūzo, o jų vaikai kuria šei
mas su vokiečiais, rusais ar žydais. Pridėk 
dar įtaką dešimties kitų Europos tautų, 
negrų, indėnų ar Azijos mongolų — kur

ideologinio pilnumo, griauna skautybę, 
aukščiau jos stato jau nebe skautiškus 
motyvus, vadinasi, jie jau nebėra princi
piniais skautais *). ir sunku tad pasakyti, 
ar tokie vadovai, kad ir šiaip jau nemažai 
dirbą skautams, duoda jiems daugiau nau
dos, ar daugiau padaro žalos. Taigi šių 
sumetimų vedami partiniai skautų vadovai 
turėtų stengtis stovėti toliau nuo skautiš
kosios vadovybės postų, paliekant juos 
tiems, kurie nėra arčiau susirišę su kuria 
nors politine srove. Net ir tuo atveju, jei
gu skautiškoji vadovybė nustotų politikuo
jančių vadovų, jų vietas papildžius tik idė
jiniais skautais, greičiausiai ir visai Są
jungai būtų lengviau pergyventi iškylančius 
sunkumus. Mūsų Skautų Sąjunga turi ir to
liau likti griežtai apolitinė. Šiam tikslui 
savo duoklę turi atiduoti ir politikuojantie
ji skautai.

*) Plačiau šiuo reikalu žiūr. V. S. K. Palčiausko ra
šinį “Principinis Skautas”, MV 1951 m-
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čia gali išlikti kokia tautinė tradicija? 
Tebera tik laikinos mados ir naujos tėvy
nės civilizacijas reikalavimai. Mums, pas
kutinės bangos ateiviams, gal tas kartais 
gali imponuoti, gal tūlą net patraukia, 
kaip priemonė greičiau prisitaikinti prie 
naujos ir dar svetimos aplinkos. Daugelis, 
nepažinę dar nei krašto, nei žmonių jame 
gyvenančių, stengiasi atrodyti ir gyventi 
’’kajp tikri amerikonai“, aukodami visa, 
kas sava, užmiršdami lietuviais esą.

Ar tai tikslu? Hitleris, tas ’’grynos ra
sės“ entuziastas, reikalavo trečiosios kar
tos (senelių) visiško germanų kraujo gry
numo, kad svetur kilęs galėtų būti pripa
žintas tikru vokiečiu. Taigi mūsų anūkai, 
kad ir vien angliškia kalbą, dar negalėtų 
įsigyti tikrų yankees diplomo. Kita ver
tus, daug senai čia gyvenančių tautų, k. a. 
airiai, italai, kiniečiai, japonai, lenkai ir 
kiti bendro amerikonizmo fone sugebėjo 
susikurti savo tautinės kultūros branduo
lius. Ar manote, kad jie, žiūrint ameri
kiečio akimis, yra peiktini? Priešingai, 
amerikonai juos gerbia ir visur pabrėžia 
susidomėjimą jais. Juk ir jie supranta, 
kad galima būti tobulu Amerikos piliečiu 
nepraradus savo tautinių bruožų ir ne
nutraukus ryšių su savo senąja tėvyne. Ir 
pavardžių jie nedarko. Daug turėtumėm 
pasimokyti iš žydų, tų amžinų kitų tautų 
įnamių — kas geriau už juos sugebėtų iš
laikyti savo tautos tiek fizinius tiek dva
sinius ypatumus. O ir lietuviai, kur tik 
viešai pasirodė su savo dainomis, tautiniais 
šokiais ar tautodaile, visur pajutom ne tik 
gyvą susidomėjimą, bet ir daug nuoširdu
mo. Turime savo tauta didžiuotis ir visom 
išgalėm dirbti, kad neprarastume savo 
veido, savo lietuviškos sielos. O kaip juos 
išsaugoti tame internacionalumo sūkury? 
— Tik tvirtai besilaikydami savo kalbos 
ir savo tradicijų. Mokykimės anglų kal
bos, gyvai dalyvaukime anglų visuomeni
niame gyvenime, bet tik kaip Lietuvos 
ambasadoriai, visur atvirai skelbdamiesi 
lietuviais esą; o patys sau puoselėkim sa
vo namus.

Namai — neįveikiama, amžiais išbandy
ta tautinio auklėjimo tvirtovė. Juk visi 
mes — moterys ir vyrai, vadai ir pilki 
žmoneliai, visuomenės veikėjai, poetai, 
dainininkai — visi mes augome šeimoje 
(našlaičiai, pamestinukai, sudaro labai 
mažą procentą). Ko mus išmokė mūsų 
motutė, ką mes matome ir prie ko mes 

priprantame namuose, tą nešiojamės šir
dyje vist gyvenimj ir tą vėl duodame sa
vo vaikams. Nebent gyvenimo kelyje tą 
brangiausiąjį turtą lengvapėdiškai išbar- 
stome...

Išblaškyti po visą pasaulį turime ypa
tingai vertinti visas lietuviškų namų tradi
cijas ir uoliai jas pildyti. O ko negalima 
naujoje aplinkoje įvykdyti, apie tai turi
me pasakoti. Nevalia nieko pamiršti, gink 
Dieve, pajuokti. Tėvynės pasaka turi iš
likti kiekvieno lietuvio širdies šventovėje. 
Įvykdyti tai gali daugiausia moteris — 
namų židinio vaidilutė, vaikų auklėtoja. 
Bet... ji pati privalo aukštai iškilti. Kokia 
moteris, tokia šeima, tokia tauta. Save 
gerbianti mergaitė duoda ’’toną“ ne tik 
brolių ar draugų būrelyje, bet ir visur 
kitur — mokykloje, įstaigoje, fabrike — 
net gatvėje, susisiekimo priemonėse, pasi
linksminimo vietose, čia aiškiai pasireiš
kia tradicijos, būdingos kiekvienai tautai.

Mūsų namuose randame kelias tradicijų 
rūšis. Vienos jų yra labai senos ir siekia 
prieškrikščioniškus laikus, pav. Joninių 
laužų kūrenimas, Advento žaidimai, dau
gelis Kalėdų, Užgavėnių ar Velykinių pap
ročių. Dabar jie neatskiriamai yra susiję 
su krikščioniškų švenčių apeigomis, kurie 
sudaro antrą ir bene plačiausią lietuviškų 
tradicijų grupę. Kovos dėl nepriklauso
mybės ir savarankiško valstybinio gyve
nimo laikotarpis pažadino visą eilę valsty
binių švenčių ir papročių. Išeivija, ypač 
ankstyvesnių bangų, davė pradžią įvai
riems vietiniams, naujai gyvenimo vietai 
pritaikintiems papročiams. Pagaliau, kiek
vienoje šeimoje esama savo tik tai šeimai 
ar tai genčiai žimomų papročių — kartais 
šios rūšis tradicijos yra rišamos su tam tik
ros vietovės, dvaro, kaimo istorija.

Lietuva buvo ir liko žemdirbių kraštas. 
Negausūs miesto ir dvaro gyventojai pa
sidavė kitataučių įtakai ir daugelyje Lie
tuvos sričių buvo gerokai ištautėję. Tauti
nės tradicijos geriausiai išsilaikė kaime ir 
tuo pačiu yra tampriai surištos su ūkinin
ko valstiečio gyvenimu. Daug jų visai ne
galėtumėm pritaikyti mūsų dabartiniame 
gyvenime, nebent studijų ar pasakojimo 
tikslu.

(Bus daugiau)
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SKAUTININKO ŽIŽMARO DVIKOVA
1938 m. kovo 17 d. '*)
Atmins ją, be abejo, ilgai kiekvienas 

lietuvis, kuriam tuo metu teko būti Vilniu
je. jau nuo pat ryto visos miesto tvoros, 
mūro sienos, skelbimų stulpai buvo išlip
dyti “Kauno Žemės Lenkų Sąjungos Vil
niuje“ atsišaukimais, kuriuose kvietė Vil
niaus miesto gyventojus į mitingą prieš 
Lietuvą.

Nejauku ir nedfąsu gatvėje kalbėtis lie 
tuviškai, nes įvairūs miesto padaužos, nu
girdę kalbant lietuviškai, pradeda plūsti 
Lietuvos valstybę, lietuvių tautą ir šnai
ruoti į kalbančius lietuviškai.

- Ar verta duoti progą tiems padaužoms 
plūsti mūsų tautą, - tariau savo draugei 
ir pradėjom kalbėtis tai vokiškai, tai ru
siškai, - juk tą dieną lietuviui žodžiu re
aguoti į užgauliojimus, tai pasirašyti sau 
bemaž mirties aktą.

Kovo 18 d.
Ožeškienės aikštėje tribūna, aikštės ker

tėse ir Mickevičiaus gatvėje garsiakalbiai. 
Katedros bokšto laikrodis muša 12. Laik
raščių pardavėjai šūkauja, rėkauja, nešio
ja nepaprastus laikraščių priedus. Gatvė
mis plaukia žmonių minios. Visi skuba į 
mitingą. Nedrąsiai žvalgydamies tai paski
rai, tai po du eina pasiklausyti į mitingą 
ir lietuviai. Prasideda kalbos. Kalba vie
nas, kitas, plūsta lietuvius, reikalauja Lie
tuvos valstybę išbraukti iš žemėlapio, šau
kia “marš na Kovno“ ir t. t. Minia - dau
giausia mokiniai, kurių tarpe persvara liau
dies mokyklų, - klykia, šaukia. Išdidūs 
kalbėtojai pataikauja miniai, ieško kuo 
biauriausių prieš Lietuvą žodžių.

“Lietuva - tai pastumdėlių tauta“ - 
šaukia iš tribūnos studentas Homme. Ap
siašaroja ne vienas mitinge esąs lietuvis, 
o Pranas Žižmaras gilumoje širdies pasi
sako sau - “Nepamiršiu, niekše!“

Kovo 20 d.
Grįžta iš pademarklinijo kariuomenė, mi-

•) Šis rašinys perspausdintas iš 1938 m. ’’XX Am
žiaus”. MV.

Sktn. PR. ZIZMARO sutikimas Kaune.
Nuotr. Edv. Vilučio.

nios vėl gatvėje, triukšmas, ovacijos. Dan
tis sukandę klausos ir kai kurie lietuviai. 
Pagalios visi skirstosi namo.

- Ar tamsta esi Homme? - klausia pri
ėjęs su dviem liudininkais kavinėje Žiž
maras.

- Taip, tai aš, - atsako Homme.
- Tamsta kalbėjai mitinge? - klausia 

tas pats Žižmaras.
- Taip, - drebančiu balsu pratarė at

sargos karininkas, “Filomacijos“ korpo- 
rantąs Homme.

- Tad tamsta įžeidei brangiąją mūsų 
tautą, visus tautiečius, už tai... - drožė 
Žižmaras antausį, kitą, metė ant stalo vi
zitinę ir išėjo gatvėn.

Arbitrai, sekundantai, posėdžiai, tylus 
rūsyje ginklų barškėjimas - fechtavimosi 
pamokos, didelis nervų įtempimas - tai 
kasdieninė Žižmaro aplinkuma, tai nuolati
nė atmosfera, kurioje brendo mintis - žūt 
ar laimėt.

- Bus dvikovė! - pašnibždomis kartojo 
viens kitam lietuviai. Bet kada ir kur - 
nė vienas nemėgina netgi spėlioti. Supran
tama, juk dvikovė - baisus dalykas. Kas 
gi jos norėtų?! Šiuo atveju mes ne patį
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I\prp! VYTIS juniorai 
Čikagoje su Vadovybe

kovos būdą pagerbiam, o tą drąsumą ir ryž
tingumą dėl savos tautos.

Gegužės 1 d.
Neatsižvelgdamas į daugybę darbo, į be

siartinančius pavasario semestro egzaminus, 
nutariau rytą išeiti miestan pasižiūrėti iš
alkusių, pabalusių Vilniaus bedarbių eise
nos, pasižvalgyti, susivokti, kokia mieste 
nuotaika, pavartyti kavinėje laikraščius. 
Einu Mickevičiaus gatve, diskutuoju su 
Varšuvos laikraščio korespondentu dėl pa
statyto Mickevičiaus paminklo projekto. Ta 
pačia gatve su mažu lagaminėliu rankoje 
drožia Žižmaras. Užsuka Rudnickio kavi
nėn. Tai naujiena, - juk jis ten bemaž 
niekad neateina. Einu ten ir aš.

- Sveiks, Pranai!
- Sveiks, bičiuli!
Žižmaras geria “pusę juodos*’. Obser

vuoju. Jis truputį susinervinęs. Nuolat žiū
ri į laikrodį.

- Lauki, Pranai, jos? Nesierzink, tuoj 
ateis, - provokuojančiai klausiu Žižmarą.

- Neįkalbėk savo ligos kitam. Žinai, 
kad su nieku neprasidedu, — šypsodamasis 
kalba Pranas.

Netrukus ateina jaunas lietuvis gydyto
jas Valiulis su nedideliu pilnu portfeliu 
rankoje.

- Seniai lauki, Pranai? Juk dar anksti, 
- prataria daktaras.

- Kas, aš laukiu? - mėgina kažką nu
slėpti Pranas ir neatsargiai mirkteli savo 
draugui.

Man viskas aišku - šiandien dvikovė, - 

pamaniau ir nutariau pasekti, prieš 11 vai. 
atsisveikino ir skubiai abu išėjo, pro ki
tas duris ir aš. Bernardinų sode susitiko 
dar du asmeniu, “Tai jo sekundantai*’ - 
pamaniau. Neklydau, visi keturi pasuko 
Karalių gatve, lenkų korporacijos “Polo
nia” buveinėn.

- Taip, taip, - pakartojau ir pradėjau 
drebėti, nes buvo visai aišku, kad tuoj su
žvangės kardai. Atsisėdau sodely, įbedžiau 
akis į buveinės duris. Laukiu. Nuobodžiai 
slenka ilgos minutės. Katedros bokšte laik
rodis muša dvyliktą, kartoja pirmą. Pro du
ris išbėga korporantas, mosteli ranka tak
siui.

Sustingau. Kuris iš jų? Pribėgau arčiau. 
Aprišta galva, pusiau pridengtu veidu, iš
vargusį, už parankių išveda du studentai 
skaudžiai sužeistą Homme.

- Į ligoninę! - šuktelėjo vienas, ir tak
si nudūmė apytuščiomis miesto gatvėmis.

- Kur Žižmaras? - riktelėjau įbėgęs į 
butą.

- Rengiasi kabyklose, - atsakė vienas 
studentas.

Virpėjau iš susijaudinimo. Trečią vai. 
nuvykau pas Žižmarą namo. Prie atdaro

Jei dar ne atnaujinai “MŪSŲ VYČIO“ 
prenumeratos, pasiųsk 3 dolerius ir 

laikraštis Tave lankys per visus 
1954 metus.

Administracijos adresas:
L. Knopfmileris, 5749 S. Carpenter Str.

Chicago 21, Ill.
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Akademikių, 
skaučių įžodis 
Clevelande.
Nuotr. V.
Bacevičiaus.

lango, nedideliame, kukliai įrengtame kam
barėly sėdi Pranas, varto laikraščius.

- sveikinu, Pranai. Tu įrodei Vilniaus 
lenkams, kad lietuviai brangindami savo 
tautą nesibijo dėl jos garbės statyti savo 
gyvybę į pavojų...

- Iš kur, ką tu kalbi? - pertraukia Pra
nas, dėdamasis, kad niekur nieko.

- Neslėpk, savo akimis mačiau, kaip 
nuvežė sužeistą Homme. Sublizgėjo Pra
no akys. Kaktoj susipynė raukšlės.

- Nu, ir gavo ilgaliežuvis, - virpančio
mis lūpomis pratarė Pranas. - Džiaugiuosi 
gal daugiau ne todėl, kad nugalėjau, bet 
kad jau pasibaigė šio lūkesčio kančios. 
Bet daugiau nė žodelio, juk žinai, kad apie 
šį dalyką pasakoti draudžiama - tęsė Žiž
maras.

- Klausyk, - mėginau išgauti daugiau, 
- juk tai tik man, žinai, man įdomu pati 
technika, formalumai, taisyklės...

- Ot, kaip paprastai. Didelė salė, ketu
rios sienos, du daktarai, keturi sekundan
tai, aikštės komendantas, įsakymas “pulk” 
ir — arba tave, arba tu jį.

- O kokios sąlygos?
- Esti įvairios.
- O, pavyzdžiui, tau?
- Man? iki trijų raumenų įkirtimo - mos

telėjo dar drebančia, išvargusia dešine.
Nemiegota naktis, ištisa valanda kauty

nių taip iškankino mano bičiulį, kad nedrį

sau ilgiau jo varginti.
- Duok žodį, kad niekam nė žodelio, - 

spyrė Žižmaras. Sukiausi, keičiau temas, 
kad tik išvengčiau pažadų, o pasitaikius 
progai, širdingai paspaudęs jo dešinę, spru
kau pro duris.

Iš kur kitur sužinojau, kad Homme sun
kiai sužeistas, gavo į veidą tris gilius kir
čius.

- Nemoki valdyti kardo, tad mokėk val
dyti liežuvį, - pamaniau, ir nedrįsk dau
giau įžeisti lietuvio jausmų ir jo tautos 
šventybių.

♦

Praėjo jau keliolika valandų nuo mano 
pasimatymo su Žižmaru, o akyse vis dar 
stovi senas, sukrypęs medinis namelis, ma
žutis, kuklus su skautiškais ženklais ir 
Aušros vartų panelės paveikslu kambarė
lis, išvargęs, pabalęs, blizgančiomis aki
mis, tylus, kuklus studentas Pranas Žiž
maras, šalia jo žila, gyvenimo kelionės, 
įvairių rūpesčių dėl sūnaus likimo, jo gy
vybei pavojų išvarginta rymoja senutė mo
tina. ir nejučiomis dingteli skaityti žodžiai 
- vargas gimdo pasiryžėlius, gyvenimo aud
ros juos brandina...

jei pati dvikovė ir neturėtų niekada ir 
niekur būti pakartota, tai visdėlto nuosta
biai gili tautos meilė, kuria taip galingai 
persunktas Žižmaras, turi būti įvertinta.
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Sk. v. vyr. smtn. j. BRUŽINSKAS, 
Vadeivos pavaduotojas

LIETUVIAI SKAUTAI ANGLIJOJE

Sktn. K. VAITKEVIČIUS, 
Rajono vadeiva

P s. B. ZINKEVIČIUS, 
sk. vyčių skyr. vedėjas

Jie čia atsirado drauge su pirmaisiais 
tremtiniais. Masiniai važiuojant į .Angliją 
ir būnant pereinamose stovyklose, panašiai 
kaip Vokietijoje, dygo ir skautiški viene
tai. Kažkas, rodosi, buvo ir vadiją suda
ręs. Nykstant per. stovykloms, išnyko ir 
skautiški vienetai,:Tik nuo 1949 m. prasi
deda pastovesnis skautavimas vienetuose. 
1949 m. LSB-jai paskyrus Rajono vadeiva 
sktn. R. Spalį, Halifax’o mieste įsteigta 
mišri dr-vė, kuriai iki jos likvidavimo va
dovavo vyr. si. p. žvirblis. Tais pačiais 
metais buvo sušauktas rajono suvažiavi
mas, sudaryta vadija. Greitai po to v. s. 
R. Spalis pasitraukė į “atsargą,” ir visa 
jo našta buvo perkelta ant energingo sktn. 
K. Vaitkevičiaus pečių. Steigdavosi nauji 
vienetai ir vėl greitai likviduodavosi dėl 
nepastovių gyvenimo sąlygų. Nežiūrint to, 
kasmet buvo ruošiamos stovyklos, kurių 
stovyklautojų skaičius vis didėjo: 1950 m. 
- 27, 1951 - 45, 1952 - 60 ir 1953 - 82. 
Vis daugiau jaunimo ėmė įsilieti į mūsų 
eiles. Mūsų visuomenė suprato, kad liet, 
skautybė yra viena iš nedaugelio lietuvy
bės išlaikymo priemonių. O jaunimas čia 
greitai nutausta. Net baisu, kaip greitai 
užmiršta gimtąją kalbą ir viską, kas lietu
viška.-

Visuomenė palanki skautų atžvilgiu, juos 
remia, štai paskutinei stovyklai ji sumetė 
70 svarų aukų. Laimėjom bičiuliais liet, 
spaudą, eilę visuomenės veikėjų. .Anglų 
skautų vadovybės iškart nepripažinti, da
bar turime gražų vardą ir pas juos. Tai ro
do kad ir šis faktelis: buvome pakviesti į 
karūnacijos jamboree. Mūsų reprezentacinė 
skiltis čia laimėjo gairelę, kurios buvo 
duodamos tik geriausiai pasirodžiusioms 
skiltims.

Šiuo metu turime 4 dr-ves; Geležinio 
Vilko Bradforde, vad. v. si. j. Bružinsko, 
Šatrijos Raganos vardo skaučių dr-vę Brad
forde, vad. v. si. R. Sinkevičiūtės, DLK 
Vytauto mišrią dr-vę Londone, vad. v. si. 
V. Turūtos, mišrią Dariaus-Girėno dr-vę 
Manchesteryje, vad. ps. Dainausko, talkinin
kaujant si. R. Palkimaitei ir k t, Yra ir ga
na daug pavieniai skautaujančių, kurie dėl 
didesnių atstumų negali priklausyti dr- 
vėms. Mūsų sesės savo vadeivės čia dar

“MUSU VYTIS“ VELTUI - 
TIK KIEK PADIRBĖK!

Surink jam 10 prenumeratorių — 
laikraštį gausi nemokamai per visus 

1954 metus.
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Veda ps. V. A. MANTAUTAS, 
West Baden College, liesi Baden Springs, Indiana

SKAUTU VYČIU RAJONĄ PERTVARKANT
Keturioms JAV Rajono sritims tampant 

pilnais rajonais, ligšiolinis J. A. V. Ra
jono s k, vyčių -skyrius netrukus užleis 
vietą keturiems naujiems skyriams, pa
skirų rajonų ribose Ligšiolinis skyriaus 
vedėjas psktn. V. A. Mantautas perima 
LSB Vadijos Vyčių Skyriaus Vedėjo pa
reigas. Tie skyriaus štabo nariai, kurie 
nėra paskirti naujųjų rajonų sk. vyčių 
vadais, bus artimiausiu laiku patvirtinti 
kaip LSB Vadijos Vyčių Skyriaus ben
dradarbiai. Sekančiame MV numeryje, tur 
būt, jau galėsime viską paskelbti su di

neturi ir tuo tarpu veikiama bendrai.
Domimės ir skautiškąja spauda. ‘‘Mūsų 

Vytis” su ‘‘Skautų Aidu” čia laukiami sve
čiai. Retkarčiais išeina ir savas, rotatori
nis “Budėkime”.

Paskutiniu metu į JAV ir Kanadą išvyks
ta vis daugiau vadovų. Kai turime daugiau

delėmis ir mažomis detalėmis.
Kol kas prašome visų tęsti darbą toliau 

kaip iki šiol, laukiant tolimesnių instruk
cijų iš Vadeivų bei Brolijos Vyčių Sky
riaus, kurios bus perduotos per rajonų 
Vyčių Skyrių Vedėjus. Savaime supranta
ma, naujoji forma nesustabdys, bet tik 
padės sėkmingai tęsti pradėtus uždavi
nius: aukų rinkimą “Skautybei Berniu
kams”, tradicijų bei papročių nustatymą, 
vyčių veiklos perorganizavimą amžiaus 
principu, senųjų vilkų būrimą krūvon ir 
t. t.

sia jaunimo ir vadovų daugiausia reikia - 
netenkame, visdėlto esame pilni gerų vil
čių ateičiai, nes daugelis mūsų vadų, jų 
tarpe ypač Rajono vadeiva K. Vaitkevičius, 
skautiškajam darbui skiria visą savo ener
giją ir laiką.

II- tis.

Sk. v. vyr. skilt. E. ŠOVA, 
Rajono iždininkas

Sk. v. vyr. skit. V. TURUTA, 
Spaudos skyr. vedėjas

Junj. V. FIDLERIS, 
Vadijos narys
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Nuoširdus ačiū visiems, bet kokiu bū
du prisidėjusiems prie šio skyriaus dar
bo, pradedant pirmuoju ir energingiausiu 
mūsų talkininku broliu Pranu Pakalniškiu 
Kalifornijoje ir baigiant jauniausiu kan
didatu, ką tik atėjusiu į vyčių šeimą. 
Žvelgdami j prabėgusias dienas, nuo pat 
skyriaus įsteigimo iki dabar, tiek jo ve
dėjas, tiek jo bendradarbiai gali konsta
tuoti daug pasiryžimo ir ugnies, daug 
šviesaus idealizmo prošvaisčių, daug pa
siaukojimo bei ištikimybės skautiškajai 
vėliavai kiekviename vienete, kiekvieno
je vietovėje. Ypač didelė moralinė pa
rama buvo mums jūsų, Broliai, pasitikė

jimas ir atvirumas, kurį jutome ir tam
siose ir skaidriose valandose. Neskai
tant mažų, nereikšmingų išimčių, stovė
jome visi už vieną, vienas už visus, sie- 
lojomės ir rūpinomės skautiškaisiais rei
kalais kaip viena siela, viena širdis, 1

Tegul Dievas padeda naujiesiems ke
turiems Vyčių Skyriams! Gero vėjo ir sėk
mės jiems vadovaujantiems! Teneša jie 
dvišakę vyčio lazdą tiesiai ir garbingai 
per visas audras iki pat lygiųjų Tėvynės 
laukų!

Budėkime!

LSB JAV Rajono Skautų Vyčių Skyrius.

SKAUTAI VYČIAI, ĮSIPAREIGOKIME!

Ps. Leonas Knopfmileris

Vokiečių skautų laikraštis “jugendleben” 
kiekviename numeryje spausdina specialius 
laiškus vok. skautams vyčiams, kuriuose 
stengiasi priminti kai kurias jų pareigas. 
Taip viename jų, be ko kita, randame to
kius skautų vyčių būrelio narių įsipareigo
jimus:

1. Kiekvienas skautų vyčių būrelio na- 
narys miega prie atdaro lango.

2. skautai vyčiai pasižada vengti keiks
mažodžių, pav. “velniop”, lygiai kaip ir 
bereikalingo Viešpaties vardo minėjimo: 
“O, Dieve”, “o, viešpatie!” ir pan.

3. Kiekvienas pasižada pusmečio bėgyje 
nusipirkti bent po tris knygas,

4. Nė vienas skautas vytis nerūko vie
šai gatvėje,

5. : pasistengia išsiųsti bent po vieną 
pakietą į Rytų Vokietiją,

6. Ateinančią vasarą kiekvienas turi pa
daryti bent 40 km. žygį,

7. Kiekvienas iš vyčių per dieną bent 
10 minučių nei skaito, nei radijo klauso, 
nei pasikalbėjimus veda, o tik tyli.

Minėtų nuostatų vykdymas būrelio narių 
tarpe iššaukia pasitikėjimą vienas kitu ir 
didina brolišką sugyvenimą.

Aš iš savo pusės siūlyčiau ir mūsų vy
čiams ką nors panašaus pagalvoti. Štai ke
letas lietuviškų punktų:

1. Skautų vyčių būrelis pasižada kiek
vieną mėnesį sutaupyti ir už tai nupirkti 
nors vieną skautišką palaidinę Vokietijoje 
gyvenančiam broliui ar sesei. Kitas skautų 
vyčių būrelis pasižada panašiu būdu jiems 
įtaisyti kitas uniformos dalis: kelnaites, 
sijonuką, batus, etc.

2. Iš mūsų sueigų išvejame kai kur jau 
perdaug įsišaknijusį rūkymo paprotį, o gat
vėje ir šiaip jau nerūkome.

3. Kiekvieną dieną skautas vytis bent 
10 minučių skiria rašymui skautiškais rei
kalais. savo rašinius skiria skautiškajam 
jaunimui. Pav., jis nagrinėja skautų šū
kius, įstatus, įsakymus ir duoda gyvų pa
vyzdžių iš gyvenimo. Kiek tai daug temų 
ir kiek dėkingos medžiagos! skautiškoji 
spauda mielai lauks tokios medžiagos, iš 
kurios galės būti išskirti geresnieji raši
niai. Jų rašymas paskatins jaunesniuosius.

4. Būrelio skautai vyčiai kiekvienas pa
sižada prenumeruoti “Mūsų vytį” ir “Skau
tų Aidą”.

5. Kiekvieną dieną bent 30 minučių ski
riame lietuviškų knygų skaitymui. Pirmoje 
eilėje perskaitome geras lietuviško turinio 
knygas, kurių dabar tiek daug išleidžia mū
sų leidyklos. Nepamirštame ir skautiško
sios lektūros.

Tai tik keletas pastabų, žinoma, būrelio
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"SUMUŠTINIO" LINKĖJIMAI SKAUTIŠKIESIEMS VEIKSNIAMS

- Visiems, gaunantiems šiuos linkėjimus 
- priimti skautiška širdimi ir neužsigauti, 
kaip kai kurie padarė pereitais metais.

- Pirmūnui - ne tik parašyti, bet ir iš
leisti Lietuvos skautų istoriją.

- Pirmijai - nėsusipainioti koresponden- 
cinių posėdžių raštų gausybėje.

- Akademiniam Skautų Sąjūdžiui, šven
čiančiam 30 metų sukaktį, atsiminti, kad 
amžių turi sekti ir darbai.

- Garbės Teismui - išspręsti bent vie
ną bylą.

- “Skautų Žodžiui“ - parodyti ne tik 
savo žodį, bet ir veidą, akis, barzdą...

- Korporacijai VYTIS - ir toliau ramiai 
svarstyti savo statutą.

- Studijuojantiems skautams - studijuoti 
ne tik praktiškojo mokslo ar praktiškojo 
gyvenimo bei studentiškus dalykus, bet ir 
skautybę.

- Čikagos tuntui - nesusismulkinti.
- Dr. Vydūno vardo Fondui - ne tik 

remti kitus, bet ir pačiam susilaukti iš 
skautiškosios visuomenės paramos.

- Skautiškų minėjimų rengėjams - a) 
pasistengti prieš minėjimą ilgomis kalbo
mis užmigdyti jaunuosius brolius ir seses, 
kad vėliau bent kalbėtojas galėtų girdėti 
savo balsą; b) įspėti medaliais apdovano
jamus skautus, kad, atvykdami šiai iškil
mei, nepamirštų bent švarką užsidėti (jei
gu jau nekalbėti apie uniformą...); c) kal
bėtojų parinkti kuo daugiausia, kad, sve-

sueiga gali ir kitaip nutarti, iškelti kitus, 
gal dar geresnius pasiūlymus. Svarbu jų 
įvykdymas ir savęs kontroliavimas. Jeigu 
visi skautai vyčiai įsitrauktų į savęs auk
lėjimo darbą, vienas tikslas sujungtų mus 
į tvirtą šeimą. Geri papročiai užkrečia ir 
jaunuosius. Pagalvokime ir pasistenkime 
tai įvykdyti.

čiams užsnūdus, nereikėtų rodyti meninės 
dalies...

- Čikagos skaučių tuntui - sekančios 
šventės proga pristatyti bent 100 skaučių 
ordenams - juk ir jums nuopelnų netrūks
ta...

I

SKAUTIŠKASIS SAPNININKAS
1954 METAMS

- Automobilį sapnuoti - ženklin smarkų 
vėlavimąsi į sueigas arba visišką jų ne- 
lankymą.

- Verkti apsikabinus mylimąją (jį) - 
greit išeisi iš skautiško darbo.

- Smuiku groti - gausi be eilės skautų 
buklą šluoti.

- Dainuoti solo - išgirsi vadovo pa
mokslą.

— Tampyti mažesnį už ausų arba duoti 
jam į rankas “komikus” - ženklin nenorą 
dirbti su jaunesniaisiais skautais.

— Nario mokestį susimokėjusį skautinin
ką sapne matyti - retą dovaną apturėsi.

- Skylę kišenėje turėti - pritruksi kan
didatų vadovų vietoms.

- Keliaujančią per Lietuvą sesę regėti
- širdies paguodos sulauksi.

- Tarptautinį skautų arba skaučių Biurą 
sapnuoti - nebūsi pripažintas pareigose.

- PLSS Australijos rajoną sapne matyti
- rašysi smarkų memorandumą ir gausi dar 
smarkesnį atsakymą.

- JAV Rajoną - ženklin susismulkini- 
mą į mažus rajonėlius ir skautiškojo dar
bo sumažėjimą.

- “Sumuštinio“ redaktorių matyti - at
rasi senai pamestą daiktą.

- Rinkiminę komisiją regėti - turėsime 
vėl naujus ilgus korespondencinius rinki
mus. pačiam rinkiminėje komisijoje daly
vauti - apsisaugosi nuo išrinkimo į skau-
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V y tie ti s senį, p s. Vyt. Ka
me ntavičius savo tarnybą 
JAV kariuomenėje gražiai 
išnaudojo pasauliui pažinti. 
Jis aplankė Vokietiją, Pran
cūziją, Ispaniją, Italiją, Aus
triją, Belgiją, Olandiją, Švei
cariją. Čia matome jį Mona
ko valstybėlėje, Monte Carlo 
Casino sodelyje.

SI AKTYVINKIME SKAUTIŠKAS VARŽYBAS
Varžybos arba rungtyniavimas mūsų orga

nizacijoje yra tas akstinas, kuris skatina 
skautiškąją veiklą ir per tam tikrą laiką 
pakelia paskirų skautų,-čių bei jų vienetų 
skautiškumą. varžybos išjudina neveikliuo
sius, paskatina darbščiuosius, o neretai 
prikelia net “miegančius“. Jų metodas betr 
gi tinka daugiau jaunesnio amžiaus skau
tams, nes vyresnieji tokiais dalykais nela
bai įdomaujasi - jų tarpe nedaug varžybų 
dvasios. Skautiškumą reikia skatinti kuo ki
tu.

Nenuostabu tad, kad mūsų vadovybė įvai
riomis progomis skelbia skautiškus konkur
sus, pažangumo, gerųjų darbelių ir kitokio 
pobūdžio varžybas. Čia norėtus pastebėti, 
kad ne visi tuntininkai, draugininkai ir 

skiltininkai į varžybas kreipia tinkamą dė
mesį. Daugelį dalykų jie praleidžia pro 
pirštus, nenaruošia varžyboms skautų, ne
išaiškina jų reikšmės ir todėl konkursai 
nevisada būna pilni, gyvi.

Paskutiniu metu Brolijos ir Seserijos va- 
dijos vykdo platesnio pobūdžio varžybas. 
Nurodymai šiuo reikalu paskelbti vadovams 
atitinkamose instrukcijose. Jų kartoti ne
tenka. Ypač pažymėtina Seserijos sumany
ta “Kelionė po Lietuvą’*. Tačiau, pasitei
ravus vietose, nesusidaro įspūdis, kad čia 
būtų padaryta viskas, kas galima, kad var
žybos sėkmingai būtų pravestos. Vadovai 
turėtų į tai atkreinti daugiau dėmesio, o 
vyresnio amžiaus skautai,-ės padėti jau
nesniesiems skiriamus uždavinius atlikti.

tiškus postus.
- Kaukę sapnuoti - greit būsi akademi

kų skautų,-čių tradiciniame baliuje. Būti 
su kauke - būsi pakviestas “Skautų Žo
džio“ redaktorium.

- Peršokti per savo brolį (sesę) - bū
si pakeltas į aukštesnį laipsnį.

- Peršokti per tvorą - išvengsi užtar
nautos bausmės.

- Lėktuvu skristi - turėsi rizikingą atei
ti-

- Netvirtai ant kojų stovėti - dalyvau
si čikagiškių skautų minėjime.

- Važiuoti tanku - nugalėsi visus savo 
organizacinius priešus.

- Skautus vyčius sapne matyti - dar 
ilgai ieškosi naujų kelių.

- Skautininkų ramovę - neskautui - 
nieko ypatinga, tuntininkui - daug kartų 
nusiskusi barzdą, belaukdamas oagalbos iš 
senųjų skautininkų.

- Nieko nesapnuoti - reiškia visišką 
neveiklumą.

Dingo be žinios 
“SUMUŠTINIO” Redaktorius. 

Suradusiems bus gausiai atlyginta. 
Siūlyti “Mūsų Vyčiui“.
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IS SVEIKINIMU 35 METU SUKAKTIES PROGA

Džiaugdamasis Jūsų organizuotumu ir aktyviu dalyvavimu Čikagos Lietuvių krikščioniškame ir 
tautiniame gyvenime, sveikinu Jus, mininčius L. S. S. darbuotės 35-jų metų sukaktį, ir linkiu 
toliau energingai ir sėkmingai rodyti mūsų visuomenei tą šviesų kelią, kurį išreiškiate Jūsų 
gražiu obalsiu: DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI!

Nuoširdžiai
Vysk. V. tiri z gy s

Kai Tėvynė svetimųjų kankinama, mūsų skautų,-čių pareiga keleriopai įsijungti kovon už mū
sų tautos laisvę. Taigi be kasdieninio gero darbelio, Kurį skautas turi atlikti savo artimui, rei
kia pridėti kasdieną aar vieną gerą darbelį Tėvynei Lietuvai.

Petras Daužvardis, „
Lietuvos Respublikos Konsulas Čikagoje.

Amerikos Lietuvių Tarybai džiugu sveikinti lietuvių skautų sąjūdį. Pati Dievo Apvaizda at
siuntė Jus į šį kraštą drausmingus, gerai organizuotus, kad jūs, čia gyvendami, būtumėt ištiki
mi skautiškoms idėjoms ir dirbtumėt savajam kraštui, kad kiekvienas už penktus atidirbtumėt! 
Iš tikro, mes, šiame krašte gyvenantieji lietuviai, turime atidirbti už tris milijonus mūsų tautie
čių Tėvynėje, kurių rankos dabar surakintos.

L- Simutis,
Amerikos Lietuvių Tarybos Pirmininkas

Jūsų organizacijos darbas yra svarbesnis kaip kitų organizacijų, nes vienas iš svarbiausių 
dalykų Amerikos lietuviams yra lietuvybės išlaikymas mūsų jaunimo tarpe. Skautų or-j a čia ga
li atlikti didžiausius darbus. Nors čia išmoksim angliškai kalbėti ir elgtis amerikoniškai, vis 
dėlto turime daryti viską, kad mūsų jaunimas nepamirštų savosios kalbos ir laikytųsi prie savo
sios kultūros. Turime budėti, kad lietuvių kalba bei kultūra Amerikoje neišnyktų.

Adv. Antanas Olis,
Ąmerikos Lietuvių Tarybos Vicepirmininkas,
Čikagos miesto Sanitary District vadovas.

MELDŽIAMĖS IR DIRBAME PAVERGTAI LIETUVAI
Vytiečio misi jonieri aus laiškas iš 

Brazilijos

Vigilate et orate (Budėkit ir melskitės)
Mat. 26,41

Mokausi, kaip iš adreso matot, Brazili
jos saleziečių centrinėj aukštojoj mokyk
loj. Čia susirenka iš visos Brazilijos (ku
ri savo plotu prilygsta Europai) salezie
čiai: esam vietiniai braziliečiai, italai, is
panai, vokiečiai, lenkai, net žydas konver
titas, o jų tarpe ir aš, lietuvis. Kad apie 
mūsų žemę žmonės čia sveikos nuovokos 
neturi, nėra ko stebėtis. Brazilai nė savos 
žemės nepažįsta. Taigi, čia būdamas, įvai
riomis progomis turiu galimybės apšviesti 
savo bendramokslius. Ir naudojamės...

Štai neseniai pasinaudojau proga iškelti 
skilčių pedagoginę efektyvę vertę, kurią 

pailiustravau savo patirties vaisiais skau
tuose Lietuvoj, Vokietijoje tremtyje ir Ama
zonės džiunglių širdyje Rio Negro misijo
se. Nesu pirmas šios srities pionierius. 
Gal prieš mėnesį iš saleziečių centro Tu
rine (Italijoj) atvykęs kun. Um. Pasquale 
pranešė nuostabias pasekmes, pasiektas 
naudojant katekizacijoj (Italijoj, pokarinio 
komunizmo grėsmėj) skilčių sistemą. Bra
zilijoj šios žinios naujos, bet gaudomos 
su godžia ausimi.

Be abejo, skautai saleziečių namuose 
gražiai gyvuoja. To liudininkai Kun. Per- 
kumas, Kun. Sabaliauskas Venezueloj, ne-
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minint gražiausių darbo vaisių, pasiektų 
Argentinoj, kur berniukas Alberto Jorge 
irrisari, miręs 1943. VI. 21d., vos 14 me
tų amžiaus, ugningas, gyvas ir švento kil
numo skiltininkas, ruošiamas pakelti į al
toriaus garbę!

Vieno kongreso metu, studijų grupei pa
siūlius, buvo atspausdinti specialūs atvi
rukai su atsišaukimais: kongreso dalyviai 
įsipareigojo melstis ir aukotis už atitinka
mo miesto pavergtuosius brolius. Miestų 
vardų eilėje pažymėti bolševikų pavergtie
ji, jų tarpe ir Lietuvos miestai.

Dar keletą dienų po kongreso tebebuvau 
"apgultas”, prašomas paaiškinti, kur tie 
pavergtieji miestai, kokia jų būklė. Atsa
kymus galite įsivaizduoti. Nesigailėjau pa
sakyti tiesą.

“Mūsų Vyčio” Redaktoriaus man atsiųs
tos informacinės knygos apie Lietuvą sve
timomis kalbomis eina iš rankų į rankas. 
Ne vien aš skaičiau su degančia širdimi. 
Iš visų pusių pasipylė pasipiktinimo repli
kos dėl mūsų tautos žudymo ir užuojautos. 
O reikia žinoti, kad mokslo metams pasi
baigus, šie vyrai vėl išsklis po Brazilijos 
platumas, jau turėdami nuovoką apie da
bartinę padėtį Lietuvoje, čia informuojami 
busimieji kunigai, kurie sakys pamokslus. 
Tad suprantat, kiek gali reikštis jų įtaka.

Gavęs iškarpą su liet, katalikų laišku 
Šventajam Tėvui, išverčiau portugališkai. 
Mano paprašytas vienas brazilietis sutiko 
išspausdinti. Tuojau iškabinsime mūsų 
mokslo įstaigos vitrinose "Mirštančios Tau
tos testamentą”, kurį pailiustruosime pa
veikslais iš “Genocide”. Šią atmintiną, 
Jūsų man atsiųstą knygą, išnarsčiau atski
rais lapais. Taip bus patogiau iškabinti 
klaikioj tiesos dokumentus, po parodos, 
kai jau bus sukeltas dėmesys, organizuo
siu maldų ir aukų akciją už Lietuvą ir pa
vergtąsias šalis, o knygą, šiuo kartu jau 
kietai įrištą, paleisiu vėl per rankas. Tai 
tylus, bet vaisingas veikimo būdas, dau
giau širdin įsirėžius, kaip pusvalandinė 
paskaita.

Brazilijoje priskaitoma apie 50.000 lie
tuvių. Ligi šiol sutikau tris, kurie nė ne

nori prisipažinti tokiais esą. Nė kalbos 
nebemoka. Kai kurių kitataučių informaci
jomis, lietuvis tai komunistas. Bet dabar 
jau man to nebesako į akis: šį tą išgirsta 
atsakant... Atostogų metu bandysiu pasiek
ti tą miesto >l vi, kur'yra lietuviška kolo
nija ir pviMĮi! jos bažnyčia. Gal tada atsi
ras daugiau ir geresnių naujienų, gal ir 
skautus sus masių.

Visus nuoširdžiai sveikinu, maldoje pri
simindamas.

Jūsų Kazys Bėkšta, S. D. B. 
Sao Paulo-Lapa, Brasil.

VYTIEČ1AI ILLINOIS UNIVERSITETE 
URBANOJE

Apie 130 mylių į pietus nuo Čikagos 
UTbanos ir Champaign miesteliuose yra Illi
nois universitetas. Šiuo metu čia studijuo
ja apie 50 lietuvių. Yra ir Korp! VYTIS 
skyrius.

Korp! VYTIS veikla šiek tiek pagyvėjo 
atvažiavus naujoms jėgoms iš Čikagos. 
Skyrius dabar turi 15 narių, iš kurių 6 - 
senjorai. Mūsų šeima pamažu didėja. Nau
jai priimtas junioru Vytautas Vepštas. Ti
kimės, kad mūsų skaičius sekantį semes
trą dar bus gausesnis.

Buvo sušauktos kelios sueigos, aptarti 
einamieji reikalai, nusibrėžtos gairės bū
simai veiklai, iš kurių pati svarbiausioji 
Vasario 16-tos minėjimas. Korp! "Vytis” 
skyrių urbanoje aplankė Korp! valdybos 
atstovas senj. Br. juodelis, savo žodyje 
pabrėžė, kad daug akių yra nukreipta į 
Urbanos skyrių, kaip į vieną iš veikliau
sių ir daugiausiai žadančių.

Malonu pastebėti, kad Urbanos Lietuvių 
Studentų Draugijos Valdyboje yra du vytie- 
čiai: senj. Budginas ir junj. ^Germanas.

R. V - ta.

Ar seki mūsų, skautišką spaudą? Ar žinai, 
kad Bostono skautai leidžia K I M Ą? Laikraš
tėlis išeina didesnių švenčių proga 5-6 kartus 
per metus. Prisiųsk vieną dolerį ir KIMAS Ta
ve lankys visus 1954 metus.

Adresas: "Kimas” c/o Č. Kiliulis, 10 Michi
gan Ave, Dorchester, Mass., U. S. A.
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Skyrių veda E. Vilkas, 11600 So. Lafayette Ave, Chicago, III.

• N. ZELANDIJA. Šio mėnesio viduryje 
šio krašto skautai sulėks į Jamborettę. Čia 
bus paminėta toje pačioje vietoje prieš 45 
metus įvykusi pirmoji skautų stovykla. Lau
kiama svečių iš Australijos ir P. Pacifico 
kraštų. N. Zelandijos skautų s-gai priklauso 
27.000 narių.

• MALAJAI. Šis kraštas, tik prieš kelis 
metus tegayęs nepriklausomybę, stengiasi sa
vo piliečių tarpe ugdyti vieningumo <įvas^. 
Skautybės reikšmė Čia didelė. Nesenai 800 
jaun. skautų (vilkiukų) buvo sulėkę į sąsk
rydį.

• AUSTRALIJA. Tarpt. Skautų Biuras pa
skelbė apie Australijos ir N. Zelandijos Skau
tų Sąjungų visišką nepriklausomybę. Austr. 
skautų sąjungai priklauso 67.000 narių.

• J. A. V. Kaip žinia, per. vasarą čia buvo 
suruošta III-ji JAV skautų tautinė stovykla 
prie Los Angeles. Iš 50*000 stovyklavusių 
skautų 35.000 suvažiavo iš vietovių, esančių 
per 1.000 mylių nuo stovyklavietės. Iš jų 
27.000 atvažiavo 75-iais specialiais trauki
niais. Tai esąs didžiausias nekariškas žmo
nių pervežimas. Visa stovyklos ruoša buvo 
gerai atlikta ir pavyzdingai suplanuota.

• KORĖJA. Korėjos skautų sąjunga išaugo 
iš Korėjos berniukų or-jos, kuri buvo įsteig
ta 1922 m. 1924 m. Sung Choi Chung įsteigė 
naują or-ją, kuriai ideologiją parinko labai 
artimą skautams. Skautybė greitai prigijo Ko
rėjoje. Tačiau japonų okupacinės valdžios 
parėdymu 1935 m. ji buvo užgniaužta. Skautai 
čia atgijo po II-jo pasaulinio karo. Dabar jie 
tvirtai laikosi ant Kojų, nors P. Korėjos vy
riausybė daugiau simpatizuoja nacionalinio 
pobūdžio Korėjos jaunimo or-jai, kaip skau
tams. 1953.11. 21 d. Sąjunga pripažinta pilna
teisiu Tarpt. Skautų Biuro nariu. Korėjos sk. 
ženklas _ skautiška lelija su joje išspausta 
tigro galva. Mat seniau Korėjos kalnuose bu
vę daug tigrų ir skautai pasirinkę tigro galvą 
kaip apsukrumo ir pastabumo simbolį.

( Vyt. Pileika).
• PRANCŪZIJA. Pr. m. netoli Grenoblio, 

Alpėse, įvyko Prancūzijos Skautų S-gos ka
pelionų iniciatyvos mokomoji stovykla. Lietu
vą atstovavo mūsų jaunieji iš Romos: vytie- 
čiai Al. Nekrašas ir Pr. Dauknys M. L C. Dau
gumai pašnekesių ir nurodymams vadovavo 
Sąjungos Vyr. skautininkas George Gauthier 
ir kiti vadovai. Stovyklos dalyviai mūsų bro
liams iš “už geležinės uždangos“ parodė di
delio susidomėjimo ir reto broliško nuoširdu

mo. Visi domėjosi tiek pavergtosios Lietuvos, 
tiek mūšų skautų or-jos tremtyje reikalais.

(Pr. D.)
• TREMTINIU SKAUTU KLAUSIMAS LICH

TENŠTEINO KONFERENCIJOJE. Pr. numery
je buvo duotas T. S. Biuro direktoriaus rapor
to vertimas, iš kurio jau buvo galima matyti, 
kad Konferencija greičiausia nepakeis politi
kos tremtinių sKautų atžvilgiu. Taip ir įvyko. 
Po visų gražių sveikinimų bei linkėjimų, re
zoliucijoje aiškiai pasakyta, kad ateičiai pa
lieka galioti 1947 m. konferencijos rezoliucija 
Nr. 14. Šios mintis ta, kad tremtiniai skautai 
gali turėti savo vienetus, kurie betgi turi bū
ti registruoti atitinkamo krašto skautų sąjungo
je.

Mums atrodytų, kad šis nepasisekimas turė
tų paskatinti tremtinius skautų vadovus dar 
didesniems darbams. Mūsų kova tarptautinėse 
skautų, -čių institucijose yra teisinga ir gar
binga. Minėtoji rezoliucija dar teberodo, kad 
vyriausieji skautų vadai tebemano turį reikalų 
su išvietmtais — DP — asmenimis.

PASAULINIO SKAUČIŲ BIURO 
DIREKTORĖ ADELAIDĖJE

Lankydamasi Adelaidėje, PSB direktorė 
Dame Leslie Whateley turėjo susitikimą - 
arbatėlę su skautėmis imigrantėmis. Suei
goje dalyvavo Pietų Australijos Vyriausia 
Skautininke, rajonų vadovės, tuntininkės ir 
imigrančių skaučių vadovės: lietuvės, es
tės, latvės ir anglės. Lietuvės buvome ke
turios: skautų-čių rėmėjų komiteto atstovė 
fil. dr. St, Pacevičienė, skaučių “Birutės” 
dr-vės dr-kė sktn. S. Stasiškienė, dr-vės 
adjutante psklt. D. Užubalytė ir sklt. D. 
Maželytė. Viešnią pasveikinome lietuvių 
skaučių vardu ir jai įteikėme adresą ir 
juostelę. Paminėjome, kad mes sukūrėme 
lietuvių skaučių draugovę, norėdamos iš
laikyti savo skautiškus papročius, dainas 
ir tradicijas, nes mes tikime, kad ateis ta 
laimingoji diena, kurią mes grįšime namo.

29

29



LIETUVIU SKAUTUOS SUKAKTIS ARGENTINOJE

Mūsų jaunieji Argentinoje. Nuotr. L. Kančausko.

Mūsų S- gos 35 metų sukaktis ir tolima
me Buenos Aires mieste buvo iškilmingai 
atšvęsta, iškilmingose pamaldose dalyvavo 
visi skautai,-ės su savo vėliava, šv. Mi
šias laikė didžiulis mūsų bičiulis kun. dr. 
Kleiva, MIC. Pamaldų metu giedojo skautų 
sekstetas, kas buvo mūsų kolonijai didelė 
staigmena. Oficialiosios sueigos metu ga
vome daugelį sveikinimų iš musų bičiulių 
bei or-jų. penki mūsų jaunieji davė j. 
skauto įžodį, 2 - skauto. Ta pačia proga 
ir mūsų skautininkai pakartojo savo įžodį, 
o jų turime keturius: Gen. T. Daukantą, Pa- 

liulionienę, Lesniauską ir Sviderską. Po 
to gražiai išleidome Dr-vės vėliavą, ji, 
mūsų nutarimu, yra tautinė, su išsiųta 
skautiška lelija ir mūsų šūkiu.

Skautiškojo lauželio metu prisiminėme 
mūsų visą skautiškąją praeitį ir 35 metų 
kelią.

- Pr. m. XI. 15 mūsų dr-vė dalyvavo 
Liet. Susivienijimo Argentinoje mokslo me
tų užbaigos šventėje, kurią suruošė taipgi 
mūsiškis - vyr. skiltn. Napalis Pimpė.

V.N.

Kalbėjomės ilgai ir nuoširdžiai, viešnia 
mus atjautė ir suprato. Ji pareiškė, kad 
nors mes ir svetimame krašte, bet mūsų 
gyvenimas nėra beviltiškai sunkus, nes mū
sų akyse matosi pasiryžimas ir viltis. Ji 
papasakojo, kiek skurdo ji matė Afrikoje 
ir Tol. Rytuose. PSB nori ištiesti savo 
pagalbos ranką pirmiausia ten. Gal netru
kus PSB išspręs ir tremtinių skaučių rei
kalus, bet kol kas turime taikytis prie vie
tos sąlygų.

Parodėme viešniai “Vilniaus” tunto Uch- 
tėje (Vokietijoje) vestą kronikos knygą, 
paaiškindamos, kaip gyva ir populiari skau- 

tybė buvo Lietuvoje, kaip greit ji atsigavo 
Vokietijoje - bet čia nėra taip lengva. Gal 
privengdama australių, viešnia į kalbas 
apie Australiją nesileido. Kronikos knyga 
ji labai susidomėjo ir pasiėmė ją nuodug
niau susipažinti. Paprašėme jos įrašo. 
Viešnia įsegė į knygą savo nuotrauką ir 
įrašė: “It is not the life that matters, but 
the courage we bring to it.”

Latvė skautininke buvo atsinešusi nuo
traukų iš skautavimo Latvijoje. Jų tarpe 
buvo ir kelios nuotraukos iš Tautinės sto
vyklos Pažaislyje. Mums, lietuvėms, jos 
buvo labai maloni staigmena.
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LIETUVIU ENCIKLOPEDIJA. Pirmas tomas 
A Leidžia Lietuvių Enciklopedijos Leidykla — 
Juozas Kapočius. Printed in U. S. A. 1953- 
525 pusi.

Pirmasis tomas planuojamo didžiausio mūsų 
tautos veikalo jau išvydo pasaulio šviesą. Gra
žiai suredaguotas, gausus žiniomis iš įvairiau
sių mokslo sričių, ypač iš lituanistikos. Mielas 
ir brangus kiekvienam lietuviškai galvojančiam. 
Bendradarbių eilėse randame ir nemaža skautų.
Jų apstu ir atskirai pridėtame prenumeratorių 
sąraše, nors galėtų būti dar daugiau. Pasiry
žėlių redaktorių bei leidėjų žygis visais at
žvilgiais sveikintinas, remtinas. Nekantriai lauk
sime daugiau tomų!

JŲNGENLEBEN. Zeitschrift dės Bundes 
Deutscher Pfadfinder. 1953* Schriftleitung: Ka
jus Roller. Gražiai leidžiamas ir iliustruojamas 
vokiečių skautų laikraštis, sumaniai didelio 
mūsų skautų bičiulio tvarkomas. Išeina kartą 
per mėnesį. Neužmirštami ir lietuvių skautų rei
kalai. Viename numeryje šiltai paminėtas A. A. 
Dr. Vydūnas, aprašant jo laidotuves ir pažy
mint ryšį su skautais. įdėta ir nuotraukėlė: 
“Aušros” tunto skautų garbės sargyba prie 
velionies karsto. Kita proga gražiai paminėtas 
miręs lietuvis skautas A. A. Jonas Zandavas. 
Iš viso susidaro įspūdis, kad atgimę vokiečių 
skautai neina siauru nacionalistiniu, bet tikru 
skautišku keliu.

Luigi Pirandello PIRMOJI NAKTIS. Novelės. 
Tiražas 1.000 egz. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė. Išleido Knygų Leidykla TERRA, 748 W. 
33rd Str., Chicago 16, Ill. 128 pusi. Žinomo 
italų rašytojo Nobelio premijos laureato nove
lių rinkinys iš italų gyvenimo.

M. Springborn PASKUTINIS SUKILĖLIS HER
KUS MANTAS. Romanas iš didžiojo Prūsų su
kilimo prieš kryžiuočius. Antras leidimas. Ti
ražas 750 egz. Išleido Nemunas, 3153 So. Hals- 
ted Str., Chicago 8, UI. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. 197 pusk Veikalas įdomus kiekvie
nam, besidominčiam Lietuvos praeities reikalais.

A. Vilainis AMŽINI ŠEŠĖLIAI. Literatūriniai 
reportažai. Viršelį piešė V. Buzikas. Tiražas 
750 egz. Išleido Nemunas, 3153 So. Halsted 
Str., Chicago 8, UI. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė. 175 pusi. Iliustr. Siame rinkinyje autorius 
{>atiekia 18 reportažų iš tremtinių gyvenimo ap- 
eidžiant tėviškę, o vėliau tremtyje Norvegijo- 

I’e, Vokietijoje, keliaujant per Atlantu JAV- 
ėse. įdomios, istoriško pobūdžio iliustracijos 

gražiai papildo tekstu
BUDĖKIME. L. S. B. Anglijos Rajono leidi

nys. 1953 m. spalio mėn. Nr. 6 Redaguoja J. 
Bružinskas, iliustr. J. Čiegio. Rašyta rašom, 
maš., sp. rotator. Red. adresas: 18 Charles- 

i worth Grove, Pelion, Halifax, Yorks. Numerio 
kaina 1 šil. 10*4 virš, pusk Laikraštėlis skir
tas Anglijos rajono skautų reikalams.

“MŪSŲ VYČIO” ATSTOVAI ĮVAIRIUOSE 
KRAŠTUOSE

ANGLIJA — Kazys Vaitkevičius, 21 Cobden 
Str., Derby, England.

ARGENTINA — Vytautas Namikas, Erezcano 
3082* Buenos Aires, Argentina* S. A.

AUSTRALIJA — 1. Vytenis Stasiškis, 2 
Pleasant Ave., Glandore, S. ^„Australia; 2» An
tanas Krausas, 24 Grandview Ave., Maribymong, 
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 — Cl. Casimiro Bėkšta,Instituto 
Teologico Pio XI, Rua Pio XI, 1024* Sao Pau
lo — Lapa, Brasil.

ITALIJ^A — Rev. Aleksas Nekrašas, Via Ca- 
sal Monteierrato 20, Roma 28, Italia.

ŠVEICARIJA — Marija Milvydienė, Pension 
St re la, Davos Platz, Switzerland.

VEN ECU EL A — Rev. Antanas Per kum as, Co
legio Salesiano, Apart ado 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.

SKAUTYBĖ MERGAITĖMS

Sese Vadove! Tu negali išsiversti be 
pagrindinio Baden Powellio veikalo “Skau- 
tybė 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. Prisius k M V admi
nistratoriui 2 dol. ir veikalą veikiai gausi 
paštu.

VYČIAMS IR JŲ KANDIDATAMS!

“Mūsų Vyčio” Atkr.inistracijoje dar galima 
gauti vyčiavimo klausimais įdomų leidinį, vyr. 
sktn. A. Krauso redaguotą “Vyčio Taku”, 107 
pusi., kaina 1 doleris. Straipsnius parašė šie 
Australijoje gyveną skautininkai: gyd. V. Kišo- 
nas, V. Stasiškis, A. Krausas, R. Notvydas ir 
V. Neverauskas. Ne Amerikoj gyveną gali lei
dinį užsisakyti šiuo adresu: A. Krausas, 24 
Grandview Ave. Maribyrnong, W. 3* Vic. Aus
tralia.

# Kiekvienas sk. vadove, vyti ar sk. vyti kan
didate, nedelsdamas užsisakyk leidinį “Vyčio 
Taku”.

Šio numerio viršelis ir skyrių vinjetės d ai L senį. V. Raulinaičio. 2 ir 17pusi, vinjetės 
A. Beieškos. r '

į

I
B'

9,336184
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