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V LI KO

METU

SUKAKTIES

PROGA

PIRMININKAS:

Jūs sukūrėt sudrausmintą, užgrūdintą patriotinę organizaciją, kuri šiandien turi svar
bos mūsų kovose už tautos gyvybę. Savo Tėvynės meilę parodėt darbais ir aukomis, su
krautomis ant Tėvynės aukuro. Jūsų išrikiuotos jėgos kovoj už Tėvynės laisvę _ stip
rus. laidas tai kovai laimėti. Jūsų darbas tame krašte, kur pikta ranka negailestingai
rauja lietuvybę iš lietuviškų širdžių, džiugina ir stiprina viltį užkirsti kelią nutautimui.
Kovokit nenuleisdami rankų ir budėkit nepalūždami. Toks darbas vertas pasišventimo ir
aukos. Tepadeda Jums Dievas.

Jūsų M. Krupavičius
DIPLOMATIJOS

ŠEFAS:

Nepriklausomoj Lietuvoj skautų idėja turėjo labai geros įtakos mūsų jaunuomenei.
Skautų organizacij a buvo Lietuvos Vyriausybė s ypatingai globojama kaip didžiai nau
dinga geriems lietuviams ir vertingiems žmonėms formuoti. Man visados malonu prisi
minti santykius, kuriuos esu turėjęs su skautų judėjimu pačioj jo pradžioj, kaip vienas
Skautų Paspirties Draugijos steigėjų.
Linkiu skautams ir skautėms garbingai tęsti lietuvių skautiškas tradicijas ir jomis
vadovautis dalyvaujant Lietuvos laisvės darbe.
Stasys Lozoraitis

VYKDOMOSIOS

TARYBOS

PIRMININKAS:

Nedaug yra mūsų organizacijų, kurios galėtų didžiuotis tokiu amžium, gi tos vagos
gilumu, kurią skautų organizacija per savo amžių išvarė' Lietuvos jaunimo auklėjimo sri
tyje, šiandieną niekas abejoti negali.
Todėl savo ir VT vardu sveikinu Jūsų ryžtą ir emigracijos sąlygose nenuleisti rankų,
o likti ištikimiems savo principams ir būti naudingiems mūsų Tėvynei.
Jūsų K. Zaikauskas

Viršelio piešinys dail. Jurgio S apkaus. Skyrių vinjetės daiL V. Raulinaičio. Antraštėlės t. n. A.
Martišiūnienės ir A. Beieškos.
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VII METAI

SKAUTAI IR JU TĖVAI
Bronius Kviklys

Skautų or-jos ir tėvų tikslai tie patys:
išugdyti geresnį jaunuolį - žmogų, turintį
tvirtą būdą, gerą charakterį, tikintį, mylin
tį savąjį kraštą. Tėvai šeimoje - namuose
ir skautai už ju ribų atlieka tą patį darbą.
Visiškai natūralu, kad esant bendram tiks
lui, tėvai neturėtų būti atskirti nuo skau
tiškųjų reikalų. Ir ne vien tik medžiagi
niuose reikaluose skautams reikalingi tė
vai: gal dar daugiau dvasine, pedagogine
prasme. Draugininkai ir kiti skautų,-čių
vadovai, suderinę pastangas su tėvais, vi
sada galės susilaukti ir geresnių išdavų:
skautai stropiau lankys sueigas, energin
giau ruošis specialybėms, darys geruosius
darbelius, punktualiau lankys skautiškuo
sius užsiėmimus ir atliks kitas skautiškas
prievoles.
Daugelyje vietų ryšys tarp skautų vado
vų ir tėvų tebėra menkas. O jis reikia vi
somis išgalėmis didinti. Šiam reikalui va
dovai turėtų pasistengti gerai pažinti kiek
vieno savo skauto,-ės tėvelius, supažin
dinti juos su skautybės idėja, tartis auk
lėjimo reikalais, išklausyti tėvų pageidavi
mų, oatarimų. Be kitų suartėjimo priemo
nių, geriausias būdas yra skautų tėvų bū
relių organizavimas. Toki tėvų būreliai tu
rėtų veikti prie kiekvienos draugovės ar
kito skautiško vieneto. Apdairus drauginin
kas,-ė turi sušaukti tėvų sueigą. Šia pro
ga galima suruošti ir jiems pagerbti arba

tėlę. Tokia sueiga gali būti iškylos forma.
Ir vienu ir kitu atveju reikia pasikalbėti
su tėveliais ir ypatingai išklausyti jų nuo
mones.
Ypatingai glaudus ryšys tarp skautų ir
tėvų turėtų būti palaikomas skautiškųjų
švenčių, įžodžio davimo metu. Gražios
skautiškojo įžodžio apeigos tėvus nema
žiau jaudina, kaip jų vaikus; jų dukrelės
bei sūnelio pasižadėjimas tarnauti Dievui,
Tėvynei, Artimui kartais ilgiau lieka jų
atmintyje, kaip pačiuose vaikuose, vado
vai yra asmeniškai pastebėję, kaip po to
kio įžodžio pasikeičia skautų or-jos nau
dai net ir tie tėvai, kurie šiaip jau ma
žiau simpatijų skautams jausdavo. O kaip
dažnai skautų sueigose nematyti netgi tų
skautų tėvų, kurie tą dieną įžodį duoda.
Šia proga nereikia gailėtis ir skautiškųjų
pasirodymų, programa turi būti trumpa, bet
įdomi ir apimti visus draugovės s kautus,es. Kiekvienam tėvui, motinai malonu maty
ti savo sūnų ar dukrą vaidinant bei kitu
būdu viešai reiškiantis. Jeigu čia kartais
ir būtų suklystama, ar pasirodymai nebūtų
didesnės meniškos vertės, nereikia nusi
minti, nes tėvai nėra neatiaidi publika ir
visada maloniai atleidžia savųjų nepasise
kimus. Čia gali parodyti visa tai, ką skau
tai išmoksta skiltyse bei draugovėse: pir
mosios pagalbos,
signalizacijos, gerųjų
darbelių praktiką. Tinka ir mankšta, ugLIETUVOS
NACIONALINE
M MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
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nies kūrimas, pietų virimo konkursas, pa
lapinių statymas bei kitos skautiškosios
"gudrybės”, visa reikia taip atlikti, kad
tėvai aiškiai matytų ir galėtų įvertinti. Ne
pakenkia ir skautiškieji žaidimai - tie pa
tys, kuriuos žaidžiame skiltyse bei drau
govėse. Nevengti ir komiškųjų dalykėlių:
tinka “gaidžių peštynės”, “arkliai ir rai
teliai” bei visa tai, kas maloniai nuteikia
žiūrovus, jei tik lėšos leidžia, tėvai turi
būti vaišinami tais dalykais, kuriuos pasi
gamina ar išsiverda patys skautai. Ypač
to nereikia pamiršti iškylose bei stovyklo
se. Daug kur neapdairūs vadovai nepakvie
čia prie bendro stalo tėvų, atvykusių savo
vaikus aplankyti, o tinkamai vadovų nenu
teikti vaikai lyg ir gėdyjasi savo tėvelių,
i’aip skautams netinka: pasisodink savo
tarpe, įpilk jiems sriubos lėkštę ar kavos
stiklą.
Skautams su tėvais suartėti labai pade
da ir skautiškosios parodėlės. Kai ruoši
minėjimą ar sueigą, kurioje lauki tėvų, ne
pamiršk ir šio reikalo. Atsinešk savo skau
tų pagamintą mazgų lentą, jų geresnius
(kad ir nelabai gerus) rankdarbius, signa
lizacijos reikmenis, vertingesnius piešinė
lius, pirmosios pagalbos dalykus, fotogra
fijų iš jūsų vieneto gyvenimo pluoštelį.
Bet to visko dar neužtenka. Reikia, kad
tėvai prisidėtų ir prie skautiškojo draugo
vės - skilties gyvenimo organizavimo. Ku
ria nors proga nurodyk jiems reikalą įsteig
ti skautams buklą, įsigyti stovyklinio in
ventoriaus, neskaitant jau skautiškųjų uni
formų.
Vadovai,-ės dažnai nusiskundžia, kad
vyresnieji jiems nepadeda. Bet ar viską
jau išnaudojai? Surink žinias apie tavo
skautų tėvų profesijas. Gydytoją paprašyk
atvykti į sueigą ir pakalbėti apie pirmąją
pagalbą. Mokytojas ar artistas padės tau
paruošti aukštesnio lygio pasirodymą, ka
rininkas gerai išaiškins topografiją, inži
nierius - pionerijos ir pan. dalykus. Skau
čių dr-vėse motinos gali supažindinti su
juostų audimu, rankdarbiais, kepimu, viri
mu. Jos padės sutvarkyti uniformas ir net
gi pamokys kaip sutaisyti suplyšusias pa36

Mūsų, mielą Sesę
MARIJĄ MILVYDIENĘ,
jos sesutei Jadvygai mirus,
nuoširdžiai užjaučia
ASS Valdyba

Mielai Bendradarbei
MARIJAI MILVYDIENEI,
jos sesutei A. A. Jadvygai Garolienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

“Mūsų, Vytis”

lapines.
Ypatingai neužmiršk išklausyti tėvų pa
geidavimų dėl skautiškųjų sueigų bei už
siėmimų laiko, vietos. Tėvai turi visada
žinoti, kuriuo metu ir kur randasi jų vai
kai. Tai jų pareiga ir teisė. Jei sueigos
ar užsiėmimai daromi vėlai, suorganizuok
mažesniųjų skautų,-čių palydėjimą į jų
namus, visais atvejais neužlaikyk vaikų
sueigose ilgas valandas. Šauk dažniau su
eigas, bet trumpink jų laiką. Dėl labai il
gų sueigų neretai jaudinasi ne tik vaikai,
bet ir tėvai.
Vadovas turi dar vieną atminti: skautiš
kosios drausmės reikalai tvarkomi tik orjos ribose. Neskųsk berniuko, mergaitės jų
tėvams: tai pati paskutinė priemonė jų el
gesiui pataisyti, prieš tai išbandyk visas
kitas. Jeigu tavo skautas,-ė išstoja iš orjos, dažniausia būsi kaltas tu pats, kad
nemokėjai jo sudominti. Tenka tad pasi
kalbėti su pačiu skautu,-e, o neretai ir su
jų tėvais, nekaltinant buv. skauto. Išvado
je toki skautai dažniausia sugrįžta atgal.
Skautų tėvų ir vadovų bendradarbiavimo
reikalas yra toks svarbus, kad jo negalima
atidėti rytdienai. Turi jį atlikti dar šiandien.
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Lietuvių skautų UI-tosios tautinės stovyklos Alpėse — Vokietijoje 1948 m. bendras vaizdas.
Iš v. s. M. Jurkšto archyvo.
Nuotr. J. Gaidžio.

SKAUTIŠKOJO DARBO PLANAVIMAS
Vyr. sktn. Ant. Saulaitis

1. PLANAVIMO TIKSLAS IR BENDROSIOS
PASTABOS

Skautų ir skaučių veikimas turi būti pla
ningas. Visa sąjūdžio organizacija nuo vir
šūnės centre ligi pat mažiausio padalinio
kur nors užkampyje turi būti sunarpliota
painiu ir sudėtingu sistemingo veikimo pla
nu. Jei to nėra, sąjūdis apmiršta, organi
zacija šlubuoja, skautai-ės nebeskautauja,
nebėra reikiamos pažangos.
Planavimas palengvina vadovams vykdyti
jų darbą. Jis garantuoja to darbo pasiseki
mą, pagilina skautybę ir įprasmina visus
skautavimo veiksmus reikiama kryptimi.
Skautiškojo darbo planavimas turi tikslą:
a) pastoviai išlaikyti aktyvų skautybės sie
kimą, b) reikiamai surikiuoti veikimo jė
gas, c) tiksliai išnaudoti laiką, d) sumaniai
pajungti visą medžiagą, e) racionaliai su
burti visas priemones, f) įtemptai išlaikyti
jaunuolių susidomėjimą skautybe ir g) nuo
lat kelti skautavimo pažangą.

Skautiškojo darbo planavimas savo už
baigiamąja forma sueina į šiuos ciklus:
1. veikimo planas, 2. veikimo kalen
dorius, 3. veikimo programa.
//. VEIKIMO PLANAS

Veikimo planu nustatomos gairės tam
tikram skautiškojo veikimo laikotarpiui.
Savo veikimo planą turi turėti visa PLSS.
Jo rėmuose smulkesnį veikimo planą turi
turėti ne tik Skaučių^ Seserijos Vadija ar
Skautų Brolijos Vadija, bet ir visi kiti or
ganizaciniai padaliniai bei sambūriai savo
veikimo srityse.
Tuntai, grupės, būreliai ir draugovės,
kuriose vykdomas jau tikrasis skautiškojo
auklėjimo darbas, savo veikimo planais iš
reiškia visa, kas svarbu ir būtina skautiš
kojo ugdymo darbui.
Veikimo plano schema gali būti įvairi.
Svarbu, kad būtų numatyta ir įplanuota vi
sa tai, kas turi būti padaryta.
37
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Sakysime, vietovės vadovybė, planuoda
ma veikimą 6 mėnesiams ar 1 metams, nu
stato kas, bendrais bruožais, turi įvykti,
kas turi būti padaryta, ko turi būti pasiek
ta per tą laiką.
Nustatoma tokie pagrindiniai dalykai, pvz.:
A. Organizaciniai reikalai: 1, vadijos
organizacija, 2. vienetų vadovybių sutvar
kymas, 3, skautų vyčių būrelio įsteigimas,
4, XY skautų draugovės išskyrimas į dvi
draugoves, 5, skautininkų ramovės organi
zavimas, 6. tėvų būrelių įsteigimas prie
kiekvieno vieneto ir t, t,
B. Lavinimas: 1, draugininkų užsiėmi
mai (2 per mėnesį), 2. bendros visų skiltininkų sueigos (4 pei metus), 3. skiltininkų iškylos (2 per sezoną), 4. 3-jų mė
nesių skautavimo varžybos, 5, vakarai, mi
nėjimai, lietuviškosios šventės ir pan,, 6,
visų skautų bendras laužas, 7, egzaminai
į patyrimo laipsnius ir į specialybes, 8.
laikraštėlio leidimas ir t, t,
C. Ūkio reikalai: 1, buklo ir sandėlio
pertvarkymas, 2, stovyklinio inventoriaus
papildymas, 3, nario mokesčių rinkimas,
4. tiekimo skyriaus apyvartos padidinimas,
5. lėšų kaupimas būsimiems skautavimc
darbams ir t, t,
D. Kiti reikalai: 1, knygynėlio papildy
mas, 2, viešieji gerieji darbeliai, 3, skais
tybės sukakčių minėjimas vietoje, 4, Ka
lėdų šventės (dovanėlės, vaikams eglutė,
ligonių lankymas, sveikinimai tunto bičiu
liams bei išvykusiems nariams ir k.), kitos
tokios šventės, 5. tautinio darbo klausimai
6. talkininkavimas skautų spaudai išlaikyti
ir t, t.
Čia tik mestos kai kurios mintys. Kiek
vieno padalinio ir kiekvienoje vietoje vei
kimo plano turinys gali būti labai skirtin
gas ir įvairus. Bendrieji dalykai bus visur
bet ir jų interpretacija pritaikoma vietos
sąlygoms.
Panašia schema sudaromas ir būrelio,
draugovės ar grupės vietininkijos veikimo
planas.
Skilties veikimo planas paprastesnis, nes
skiltis nėra visiškai savarankus vienetas;
jos veikimas įsiaudęs į draugovės veikimą
38

ir jos veikimo planas natūraliai įsimezgęs
draugovės veikimo plane. Bet skiltininkas,
dalyvaudamas sudarant dr-vės veikimo pla
ną ir žinodamas visą jo vykdymą, gali su
sidaryti savo skilties planą, ką ir kaip jo
skiltis veikia bendrai pagal dr-vės veiki
mo planą ir ką ji dar daro skyrium nuo ano
plano arba šalia jo.
Būtina sąlyga, kad veikimo planas būtų
sudaromas arba bent galutinai aptariamas
ir priimamas visos vadovybės: tunto vei
kimo planą priima tunto vadija (vienetų
vadams dalyvaujant), dr-vės veikimo pla
ną priima dr-vės vadija (skiltininkams da
lyvaujant), o skilties - visa skiltis.
Tuntininkas, grupės vadas, draugininkas,
būrelio vadas ar skiltininkas turi būti to
reikalo inspiratorius; jei jau ne pats jo

kūrėjas, tai bent uoliausias jo rėmėjas;
bet pats vadovas negali užmesti neįvykdo
mo darbo arba varžyti sklandesnį skautavimą, kurio siekia jo bendradarbiai.
Jei visi susitelkia aptarti ir turi įtakos
į plano turinio vykdymą, tai ir vėliau jie
liks atsakingi už to plano įvykdymą, todėl
tokio metodo pasekmės natūraliai geresnės.
Ligi šiol tremtyje neturime tvarkos, kad
tuntai, grupės, būreliai ir draugovės turėtų
savo veikimo planus. Labai gaila, kad šiuo
reikalu esame nuo kitų žymiai atsilikę, ta
čiau reikia tikėtis, kad vieną kartą tas
klausimas protingai susitvarkys.
Prityrę ir už savo darbą jaučią atsako
mybę vadovai pasiruošia savo veikimo pla
nus ir pagal juos rikiuoja praktiškąjį vei
kimą. Be tinkamo veikimo plano negali bū
ti gero veikimo. Be veikimo plano ir geras
vadovas nepasiekia reikiamų rezultatų.
Ilgas veikimo plano darbų bei reikalų
sąrašas dar neužbaigia olanavimo proceso.
Greta veikimo plano reikia ir veikimo ka
lendoriaus, kuriame būtų fiksuota, kas
kada įvyksta ir kas tuo rūpinasi arba kas
tą organizuoja. Gali būti numatyta ir kur
tai įvyksta, kas plane numatyta.
III. VEIKIMO KALENDORIUS
Veikimo planas turi būti i šdė s ty tas
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Mūsų skaučių istorijos puslapius skleidžiant... I-sis Lietuvos skautininkių suvažiavimas 1927Iš sktn. Šenbergienės foto albumo.
IV. 19-21 d. d, Kaune.

vykdyti visam jo galiojimo laikui. Todėl
kiekvienas veikimo plano dalykas turi tu
rėti konkrečią, datą arba iš anksto numa
tytą bent apytikrį laikotarpį, kada jis turi
būti įvykdytas.
Neatrodo, kad būtų sunku bendrais bruo
žais iš anksto nustatyti kai kuriems daly
kams visai tikslias, o kai kuriems tik apytikrias datas.
Veikimo kalendorius surašomas pagal da
tas - mėnesiais ir t. t.
Būtina tokie daviniai: a) data (mėnuo,
diena, valanda); b) kas vykdoma; c) kas
vykdo arba kas vadovauja; d) vieta; e) pas
tabos.
Veikimo kalendorių turi turėti visi vie
netų vadai ir tie, kurie jį vykdo ar jo vyk
dyme dalyvauja. Gerai, kad jis kabo išti
sai (ar dalimis skelbiamas) buklo skelbi
mų lentoje ar p.
1 V. VEIKIMO PROGRAMA

Veikimo planą nustatant ilgesniam lai
kui, nebūtina iš anksto nustatyti visas de
tales. Jos nebūtinos nei veikimo plane
nei veikimo kalendoriuje.

Datalūs veikimo plano ir veikimo kalen
doriaus dalykai susikonkretizuoja veikimo
programoje. Veikimo programa apima vi
są kurį vieną veikimo plano dalyką, įvyk
siantį jau kuria konkrečia data.

Programoje tas dalykas išnarpliojamas
ligi mažiausių smulkmenų.
Konkrečioje programoje jau numatoma ne
tik: a) kas, b) kada, bet: c) kur, d) kieno,
e) kaip ir t. t. bus padaryta.
Programą nebūtina sudaryti drauge su
veikimo planu ir kalendoriumi. Ji, papras
tai sudaroma vėliau, bet iš anksto, dar
prieš numatytą dalyką vykdant.
Sakysime, veikimo plane numatyta, kad
turi įvykti draugininkų iškyla; veikimo ka
lendoriuje ji numatyta padaryti, pvz. X. 5
(šeštadienį) ir numatyta, kad iškylai va
dovaus psktn. Z. Prieš kurį laiką turi būti
sudaryta konkreti šios iškylos programa.
Jos sudarymui vadovauja jos vadovas psktn.
Z.
Būtina, kad kiekvieno vykdomo dalyko
programa būtų sudaryta atitinkamu laiku.
Jos vykdymo metu turi būti jau viskas aiš
ku, gerai numatyta, tiksliai išskaičiuota.
39
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Gera, kad ir programa aptariama visų jai
vadovaujančių asmenų.
Programa rašoma į lapelius, o turinio
medžiaga (pašnekesio planelis, tekstai,
žaidimai, šūkiai ir t. t.) įdedama atitinka
mai į vokelius. Dažnai pasitaiko, kad už
kiek laiko vėl galima iš savo archyvo iš
sitraukti seną kokios iškylos, sueigos ar
kitokio skautiško užsiėmimo programą ir,
kiek pritaikius esamam reikalui, galima pa
sinaudoti. Tai sutaupo daug laiko ir pasklandina vadovavimą. Yra vadovų, kurie
tokias programas sistemingai pasilaiko, jas
klasifikuoja ir susidaro didelį patogų ba
gažą savo praktiškam darbui. Gali be di
delio pasiruošimo vėl sėkmingai atlikti ko
kį skautiško vadovavimo darbą. O tai nėra
jau taip sunku susitvarkyti.
V. BAIGIAMOSIOS PASTABOS
Veikimo planas, veikimo kalendorius ir
konkreti programa būtini. Ir būtina, kad jie
būtų iš anksto nustatyti.
Kaip kiekvieno projekto, taip ir veikimo
plano bei kalendoriaus sudarymas grindžia
mas tam tikrais spėjimais, kai kuriomis
prielaidomis ir priklauso šiek tiek ir nuo
būsinųjų jo vykdymo sąlygų.
Jei laikui bėgant paaiškėja, kad tokio
ir tokio dalyko, numatyto veikimo plane,
nebegalima vykdyti arba kad reikia vykdyti
tokį ir tokį naują, plane nenumatytą, tai
jokiu būdu nėra būtina laikytis raidės: vei
kimo planą ir veikimo kalendorių reikia
keisti pagal reikalą ir sąlygas. Bet plano
pakeitimas neturi būti padaromas tingint jį
vykdyti ar iš apsileidimo. Bet čia vis kal
bame apie geros valios vadus, bet ne apie
sunkų ir nereikalingą balastą sąjūdyje.
Niekam netikusi tokia vadovybė, kuri sa
vo veikimo planą bei kalendorių temato du
kartu: jį sudarydama ir, laikui išėjus, tu
rėdama naują sudaryti.
Plano ir kalendoriaus vykdymas turi būti
kontroliuojamas. Pirmiausia jis kontroliuo
jamas pačių vykdytojų. Paskui tuo turi do
mėtis ir centriniai organai.
Kiekvieną vadijos posėdį turi būti kon
statuota, kas pagal veikimo kalendorių jau
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PADĖKOS ŽODIS MŪSŲ
PLATINTOJAMS, - OMS
“Mūsų Vyčio” Š. m. platinimo darbas eina
prie galo. Čia mus savo darbo talka gražiai
parėmė šie broliai ir sesės: A. Krausas, V.
Stasiškis, Kun. P erkumas, J. Alkimavičius, Stp.
]uodvalkytė, V. Pileika, A. Stepaitis, A. Vai
čiūnas, Ig. Serapinas, R. Braziulevičiūtė*, A.
Vengris^, V. Barmienė, K. Kodatienė, D. Seputaitė, Čikagos jūros skautai, J. Chmieliauskai
tė, „A. Senbergienė, D. Koklytė, A. Bačanskaitė,
1. Simulynaitė, Ei, Kaminskaitė, J. Gudaitytė, G.
Anysaite, Alg. Šilbajoris, V. Pažiūra, A. Ra
čiūnas ir nemaža kitų.
Mes gerai žinome, kad platinimo
darbas
šiais laikais yra pats nedėkingiausias ir todėl
dar labiau vertiname mūsų nuoširdžių talkinin
kų,-ių pastangas. Pažymėtina, kad beveik vi
si jie gražiai atsiskaitė, dažniausia netgi as
meniškai sumokėdami savo platinimo darbu už
tarnautą prenumeratą. Šias visas aukas ypatin
gai vertiname ir jomis apmokėsime pr-tos iš
laidas Vokietijoje gyvenantiems broliams — se
sėms.
“Mūsų Vyčiui” ypatingai gražiai padėjo Se
serijos Vadija ir Akademinio Skautų Sąjūdžio
Valdyba bei padaliniai. Kai kur būta betgi ir
apsileidimų, skautiškos pareigos menko supra
timo. Bet visa tai priimame gera širdimi, tuo
labiau, kad pasitaisyti niekam nėra vėlu.
Ačiū, mielieji mūsų Talkininkai, - ė s! Jūs ir
Leidėjas užtikrinote savo laikraščiui egzisten
ciją per visus 1954 metus.
“Mūsų Vytis”

įvykdyta, ir turi būti aptariama artimiausiu
laiku vykdytini reikalai.
Labai protinga įvykdytus dalykus aptarti
kritiškai, pažiūrėti, ar įvyko taip, kaip bu
vo numatyta, kokie trūkumai ir kokie geru
mai, kas pasisekė ir kas nepasisekė. Nuo
širdi ir draugiška kritika labai brangus da
lykas. Ji turi būti kultūringai ir skautiškai
pravedama. Ir iš to turi būti padarytos iš
vados ateičiai.
Dar pabrėžiu, kad svarstant atliktus ar
įvykdytus darbus, pirmiausia juos referuoja
juos vykdę ar jiems vadovavę asmens, o
tik paskui papildo ar savo nuomones pasa
ko ir kiti. Toks kelias yra taikingesnis,
ypač tokiose vadijose (o, deja, yra ir to
kių ), kur dar trūksta skautiškosios dva
sios.
Geras skautavimas be čia minėtų veiki
mo priemonių neįmanomas.
Juk skautauti yra šiek tiek daugiau, kaip
kalbėti bendrais žodžiais ir ką-ne-ką at
likti atsitiktinai.
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NAUJA AKADEMINIO SKAUTU
SĄJŪDŽIO VAIRUOTOJA
Neseniai A. S. S. centrinės valdybos vairas
atiteko į sktn. fil. Mildos Budrienės- Kuršaitės.
rankas.
Naujoji Pirmininkė gimė 1916 ui. Lawrence,
JAV. Čia baigusi porą, skyrių, su tėvais išvy
ko į Lietuvą ir apsigyveno Tauragėje, kur bai
gė pr. mokyklą ir lankė komercinę gimnaziją.
1929 m. įstojo į skaučių skiltį, kuri greitai iš
augo į draugovę. Čia Milda ėjo skiltininkės,
adjutantės, vėliau draugininkės pareigas. 1932
m. persikėlė į Kauną, kur lankė “Aušros” mer
gaičių gimnaziją. Lygiagrečiai vadovavo ir įaun.
skaučių dr-vei, o taipgi dirbo su vyr. skautė
mis. 1934 ui., baigusi gimnaziją, įstojo į V. D.
V-to biologijos skyrių, kitais metais perėjo į
medicinos fakultetą. Studijuodama tuojau įsijun
gė į Studenčių skaučių Dr-vės narių eiles. Me
tus išbuvusi kandidate, gavusi tikrosios narės
vardą ir spalvas, buvo išrinkta į valdybą, o po
to trejus metus pirmininkavo visai Draugovei.
1938 ui., tautinės stovyklos metu, vadovavo
akademiniam skaučių rajonui. Stovyklos metu
pakelta į skautininkės laipsnį.
1940 ui. baigė Medicinos fakultetą ir gavo
gydytojos diplomą. Medicinišką darbą pradėjo
vaikų dispanseryje. 1941 m. ištekėjo už taipgi
skauto Dr. Stasio Budrio. Augina dukrelę Gra
žiną.
Tremtyje, Vokietijoje, specializavosi eilėje
garsių gydymo įstaigų, o taipgi dirbo Prahos
U-to vaikų klinikoje. 1946 ui. atvyko į JAVbes, kur greitai išlaikė egzaminus ir gavo prak
tikos teises.
Visą laiką aktyviai reiškėsi skautiškame dar
be. 1953 ui. išrinkta į PLSS Tarybą, o šiomis
dienomis, pasitraukus iš pareigų ASS Vald. pir
mininkui prof. Končiui, perėmė vyriausią ASS
vadovybę.

Fil. sktn. MILDA BUDRIENĖ, M. D.

Sktn. Milda Budrienė mūsų skautiškajai šei
mai, o ypatingai akademikams, - ėms gerai žino
ma, sava. Reikia tik džiaugtis, kad ji sutiko
vadovauti mūsų skautijos akademiniam sekto
riui ir palinkėti sėkmės šiame darbe.

SKTN. K.JURGĖLA - FILOSOFIJOS DAKTARAS
Mums labai džiugu, kai skautai papildo
tais ir pirmasis iš lietuvių užmezgė arti
mesnius santykius su užsienio skautais.
mokslo darbuotojų eiles. Štai ir šių metų
pradžioje F'ordhamo Universitetas suteikė
Vienas didžiausių pirmojo Lietuvos skautų
vadovų suvažiavimo iniciatorius, pirmojo
filosofijos mokslų daktaro laipsnį vienam
iš pačių pirmųjų mūsų skautininkų. Sktn.
skautiškojo periodinio laikraščio “Skauto”
Kosto Jurgėlos mokslinis darbas nagrinėja
organizatorius, redaktorius, faktiškasis lei
JAV-bių ir Lietuvos santykius.
dėjas.
Naujasis daktaras gimęs 1904.VI.22 d.
1924 m. K. Jurgėla vėl grįžo į JAV-bes,
Elizabethe, JAV. 1914 m. grįžo į Lietuvą,
kur baigė universitetą ir vertėsi advokato
mokėsi Vilniuje ir Kaune, šiame laikotar
praktika. Čia matome jį kaip aktyvų lietu
pyje gražiai įsitraukė ir į mūsų skautišką
vį visuomenininką, mokslininką - Lietuvos
jį darbą, aktyviai padėdamas savo broliui
istorijos tyrinėtoją, jo svarbus 544 pusla
Petrui organizuoti
pirmuosius Lietuvos
pių veikalas “History of the Lithuanian
Nation” - Lietuvos istorija anglų kalba
skautus. 1922 m. gražiai išplėtė Kauno
skautų veikimą. Būdamas laikino Vyr.
yra tikrai rimtai ir gražiai paruoštas. K.
Skautų štabo adjutantu, vykdė svarbiausius
Jurgėla dar ilgus metus vadovavo LAIC’
štabo uždavinius, palaikė ryšį su viene( Nukelta į 54 pusi.)
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SKAUTU S-GOS NARIU SKAIČIAUS KLAUSIMU
K. P alčiauskas

pažymėta, kad į šią sudėtį neįtraukti skau
tų vadai - skautininkai, tuntų bei vietininkijų vadijų nariai ir studentų skautų Korpl
“Vytis”. Su jais skautų brolijos narių
skaičius siektų 7.000.

Atsitiktinai po ranka patekusiame 1940
metų kovo mėn. 10 dienos “Skautų Aido**
nr. 5 (245), 99 psl. randame 1939 m. lap
kričio men, 5 d. skautų brolijos vienetų ir
narių sudėties lentelę, sudarytą pagal tuntininkų ir vietininkų pranešimus. Pastaboje

1939 M. LAPKR. M. 5 D. SKAUTŲ BROLIJOS VIENETŲ IR NARIŲ SUDĖTIS
(sudaryta pagal gautus tuntininkų ir vietininkų pranešimus).

Alytaus t...................... j — —
Biržų t.......................... ' 1
1 —
Joniškio v...................
—

"

1

.Tnrharkn v

Kauno Aušros t.........
Kauno Pilies t...........
Kauno Šančiij t.........
Kauno Jūrų sk. t. ..
Kauno Žalgirio t. ...
Kauno Tvirtovės t. ..
Kauno Apskrities t. ..
Kėdainhj t..................
Kretingos v................
Kybartų v..................
Marijampolės t...........
Mažeikių t..................

Spinii f
Skuodo v

1
1
—
1
—
—
14
—
1
—
2
__
1
3
—
6
1
3

Šakių t........................
Šiaulių t......................
Švėkšnos v..................
Tauragės t..................
Telšių t......................
Trakų t......................
Ukmergės t.................
Utenos t......................
Vilkaviškio t...............
Zarasų t......................
Žagarės t................ ...

4
1
1
3
3
—
—
5
1
1

Panevėžio t

Prienų v. -..................
Radviliškio v..............
Raseinių t...................
Rokiškio t...................

1
—
3
—
—
2
1
—
—
—
—
—' 1
1
2
—
—
2
4
—
—
—
—
—
—
——
—
■ i
—1

4
6
3
2
6
9
6
—
3
2
4
4
3
4
4
3
4
9
ari
2
3
7
3
1
1
7
1
3
4
1
2
3
2
2
4

1

i
Į

3 20

4
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dijoje gaut,

,3*
>6>»
>
3*
ra
w

o >

o
V)

>

|> 2

45 9 154
21 23 232
— 5 100
5
50
14 264
— 35 414
—
279
167
167
— 22 145
— 48 178
— — 137
— 12 385
15 16 128
— — 191
— 15 148
34 — 154
58 31 274
93
— 16 163
— — 102
— — 329
130
6 90
— 12 159
53 17 424
— — 42!
22 — 1141
23 22 2521
— — 1121
56 — 106l!
— 18! 1151 1
18 — 1951 1
28 - 1121 1
— — 112| [
1 1
II
54513211605911
.5 I16 235 11420 3773
1 1
II
35
28
14
24
25
56
—
38
26
9
236
—
35
—43
30
28
78
—
126
30
51
53
118
14
19
70
72
—
—
106
40
16

100
153
67
40
226
354
223
—
85
104
128
137
97
156
133
77
155
65
69
102
203
100
33
94
236
28
73
137
40
50
97
71
44
96

jistrac. lapų

ra

3*
□ra

rų skautų

un. skautų

s o
i

valtys

-vės
skiri sk.
šių būreliai

<? >

1
7
— 2
i —
1
1 — 10
— —
—
1
5
4
1
7
— — ——
1 — 11
10
— 5 — — — 5
1 — 5
— —
5
1 __
—
— 6
1
—
_— — — 2
201
— — 1
1 — 5
— — — — — 5
— — — — 1
5
— 1
1 — — 7
2
3 10
5
— — — —
1
6
— — —
__— 3
— — — — — 151
41
1 5
— — —
__ 1
6
—
2
— 1 14
1 — - ■ . .. — 3
— 1 — — — 5
■
1,1 — *9 —
2 11
— — —
■ — 4
— 2 — — — 4
— — — — 2 5
—
--- —
1
8
— 1
1 — — —. 5 |
»- ■ - —
——
... 5 1

1

Iš viso: i 56 161115

autų vyčių

skiros jūrų

rų skautų

■vės

—» 3*
W° 3ra
*- Ji
ra U. >v> </>

3*
□ra
JC</)
V)
2»
5(« —
< w ”5 < * C/)
vai

autų dr-vės

un. skautų

Tuntai ir
vietininkijos

-X v>
ii

ra

Na r i ų sk a i č i u s

Vienetų s kaičius

23
8
2

16
25
11
10
21
9
34
5
7
1
4
29
26
19
32
24
6
31
13
14
28
12
33
18
27
22
30
17
15
20

Pastaba: Į šią sudėtį neįtraukti skautų vadai — skautininkai, tuntų bei vietininkijų vadijų nariai ir studentų skautų korp! „Vytis”. Su jais skautų brolijos
narių skaičius siekia 7.000.
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Australij os
Rajono
skautininkai,- ės
savo sueigos
metu.

Šios lentelės duomenis galima papildyti
1939 m. kovo mėn. 4 d. Korp! “Vytis’* na
rių skaičiumi: filisterių 24, senjorų 38, inaktyvių senjorų 25, junjorų 24 - viso 101.*)
Kadangi Vilniaus kraštas 1939 metų ru
denį grįžo Lietuvai, šią. lentelę tenka pa
pildyti ir 1939 m. Vilniaus krašte buvusių
lietuvių skautų duomenimis: Gedimino bū
rys 94, Vytauto būrys 39, Mindaugo būrys
47, viso 180 skautų. **)
Tuo būdu bendras brolijos narių skai
čius siektų 6340. Nemanau, kad tuo metu
vienetams nepriklausiusių skautininkų ir
tuntų bei vietininkijų vadijų narių būtų bu
vę apie 660 asmenų, kad lengva širdimi
būtų galima pakelti brolijos narių skaičių
iki 7000. Juk šias vadijas paprastai suda
ro vienetų vadai ir tik vienas antras vie
netui nepriklausąs asmuo. Tat, jeigu kiek
vienoje vadijoje būtų buvę ir po 3 tokius
narius, tai susidarytų tik apie 100 asmenų.
Gi 1939 m. spalių mėn. 29 d. “Skautų Ai
do“ nr. 20 (236) 416 psl. randame, kad
nuo pat Lietuvos skautų sąjungos įsisteigimo 308 skautų vadai pakelti į skautinin
kų laipsnius ir kad per 1938 m. vyriausioji
vadija išdavė 36 naujus ir pratęsė 110
skautininkų liudijimų. Taigi, iš tų 308 pa
keltųjų tik pusė registravosi ir, žinoma, jų
didžioji dalis dirbo vienetuose. Todėl la
bai maža tokių skautininkų, kurie nebūtų

•) Duomenys gauti iš Korp! '‘Vytis’’ archyvo.
**) Iš ‘‘Lietuviško Baro” 1939 m- Nr. 3.

lentelėje atžymėti. Teriausiu atveju tokių
praleistų skautininkų galėtų būti apie 50.
Taigi, papildę pagrindinę lentelę Vilniaus
sk. 180, Korp! “Vytis“ 101 ir apie 150160 lentelėn nepatekusių vadijų narių ir
skautininkų galėtume spręsti, kad 1939 m.
skautų brolija turėjo apie 6500 narių.
Kadangi skaučių seserija tuo metu jau
visiškai buvo susilyginusi su brolija, ten
ka manyti, kad ir seserija turėjo anie 6500
narių. Taigi, bendras Sąjungos narių skai
čius 1939 m. galėjo būti apie 13.000. Šis
skaičius yra gana realus ir neperdaug nu
tolęs nuo mūsų mėgiamo minėti 15000. Ta
čiau, kalbėti apie 25000 narių, kaip yra
tekę girdėti, būtų visiška neteisybė.
Pažvelgus į brolijos narių pasiskirstymą
vietovėmis, ryškiai išsiskiria Kaunas: vien
tik Kauno tuntai sudarė beveik 25?; visos
brolijos.
Brolijos struktūrą parodo ši lentelė:
Jau n. skautų
Skautų (su Vilniumi)
Jūrų skautų
Skautų vyčių
Korp! “Vytis“

1420
3953
545
321
101

- 22.40%
- 62.35%
- 8.60%
- 5.06%
- 1.59%

6340 - 100%
Matosi, kad dominuojanti buvo skautų
grupė, silpniausia vyčių grupė, nors prie
jos ir pridėtume Korp! “Vytis“ narius. Tai
gi, labai maža dalis skautų pereidavo į
vyčius, bet apleisdavo broliją iškopę iš
skauto amžiaus.
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MARIJOS METAI
Fil. Kun. P. Dauknys, MIC

“Spinduliuojąs garbės vainikas, kuriuo
Dievas apvainikavo Švenč. Mergelę Mariją,
Mums atrodo dar labiau spinduliuoja minint
šimtą metų, kai Mūsų Pranokėjas Pijus IX,
kardinolų ir vyskupų apsuptas, apaštališ
kuoju neklystančiu autoritetu iškilmingai
paskelbė: “Švenčiausioji Mergelė Marija
jau pirmame savo prasidėjimo galingojo
Dievo ypatinga malone buvo privilegijuota
ir nuo gimtosios nuodėmės palietimo ap
saugota/’
Tai yra pirmieji Popiežiaus Pijaus XH
enciklikos “Fulgens corona’’ žodžiai, ku
rie visam katalikiškajam pasauliui skelbia
Marijos Metus, paminėti pirmajam šimtme
čiui nuo Švenč„ Mergelės Marijos Nekalto
prasidėjimo dogmos paskelbimo, Marijos
Metai jau prasidėjo 1953.XIL 8 ir baigiasi
1954. XII. 8, Mes, visi PLSS nariai į šiuos
MARIJOS METUS turime atkreipti ypatingą
dėmesį. Iš enciklikos aišku, kad pasauliui
ir kiekvienai bendruomenei Marijos Metai
yra nepaprastos svarbos metai, kad su
Švenč, Mergelės Marijos pagalba visi dina
miškai pakiltų iš supančių negerovių, kad
visuose sužydėtų dora, kad visuose su
klestėtų tikrai nuoširdi broliška meilė.
Pasaulyje nebuvo ir nebus garbingesnės
moteriškės už Nekaltai Pradėtąją Švenč.
Mergelę Mariją Dievo Motiną, Ji žmonijos
istoriją pasuko nauja išganymo laimės
kryptim, nes Jos Dieviškasis Sūnus savo
Kryžiaus auka atvėrė kelią į prarastąjį
Dangų, Švenč. Mergelė yra didžiųjų Dievo
planų vykdytoja. Dievo Sūnus yra ir Jos
Sūnus. Tas, prieš kurį angelai danguje
dengia savo veidus, tas Dievo Sūnus įsi
kūnijo Švenč. Mergelėje. Marija Jį nešioja,
Juo rūpinasi, Jį globoja. Tas, kuris sukū
rė; milijonus tokių pasaulių kaip mūsų že
mė, kuris viską valdo - tą įsikūnijusį
Dievą Marija glaudžia prie savęs, bučiuo
ja .vadina Jį savo Sūnum. Nustebęs Šv.
Ąhšelmas sušunka: “Tik vienas Dievas už
Švenč. Mergelę didesnis.’’
Švenč. Mergelė Marija yra Dievo Motina
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ir jos galybė yra didelė. Šv. Tomas, vie
nas žymiausiųjų katalikų mokslininkų, savo
proto aštrumu žvelgdamas pasakė: “Nors
Švenč. Mergelė yra ribotas Dievo kūrinys
kaip ir mes, tačiau Jos motiniškumas Ją
iškėlė ligi tokio didingumo, kuris siekia
beveik begalybę.“
Kas suskaitys Marijos garbei pastatytas
gražiausias katedras, bažnyčias, altorius,
paveikslus, kurių pilnas pasaulis nuo Šiau
rės iki Pietų Ašigalių! Karaliai, kunigaikš
čiai, vyskupai, atskiri miestai ir kraštai
vieni kitus pralenkdami stengėsi pastatyti
gražesnes Marijos šventoves. Krikščionys
rašytojai ir poetai kūrė kaskart gražesnius
himnus Švenč. Mergelės Marijos garbei.
Jos garbei visame pasaulyje kalbama mal
da “Sveika Marija“, visų bažnyčių varpai
Jos garbei tris kart į dieną skambina
“Viešpaties Angelas“ ir varpų gaudimas
pasiekia ne vien tik miestų gyventojus, bet
ir laukus, miškus, kalnus ir žmonių širdy
se sukelia meilę Marijai, Įsikuria net spe
cialūs Ordenai, kurių tikslas platinti Švenč.
Mergelės Marijos garbę. Riteriai savo aukš
čiausiuoju idealu išsirenka Dangaus Kara
lienę Nekalčiausiąją Mergelę Mariją.
“Skautybė yra senojo Riterizmo teisėtoji
paveldėtoja“, pasakė Lordas Baden Po
well! Kitais žodžiais tariant, skautas yra
dvidešimtojo amžiaus riteris.
Todėl su
džiaugsmu sutikdami Marijos Metus, turime
konkrečiais ir riteriškais darbais įrody
ti mūsų meilę Nekalčiausiajai Mergelei.
- Skautai, - kalbėjo mums kartą Popie
žius Pijus XI, - jūsų vieta yra pirmoji
pirmosiose vietose ir jūs visi privalote
būti patys pirmieji! Pirmieji išpažindami
krikščioniškąjį tikėjimą, pirmieji siekdami
šventumo, garbingumo, tyrumo, pirmieji vi
sose krikščioniškojo gyvenimo apraiško
se.’’
Broliai, Sesės, ruoškime iškilmingas su
eigas Švenč. Mergelės Marijos garbei!! Iš
mūsų dinamiškos skautiškos iniciatyvos
parapijose turi kilti Marijos garbei ruošia-
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TAUTOS KELIU
Vlado Putvinskio-Putvio 25 metų mirties proga
V aidievutis A. Maniau tas
Lietuva gali mums būti brangi tik tada,
jeigu ji bus tikrai lietuviška.
(Vladas Putvys)

Šių metų kovo 5 dieną sueina 25 metai
nuo Lietuvos Šaulių Sąjungos Įkūrėjo Vla
do Putvinskio-Putvio mirties. Vyresniosios
kartos dar gerai atmenamas, jis paliko ne
užmirštamą įnašą Lietuvos istorijoje kaip
žmogus, kurio gyvenimo kelrodis ir beveik
vienintelė mintis buvo tautos ateities idė
ja.
Jis gimė 1873 metais senoje ir garbin
goje lietuvių bajorų šeimoje, jau D. L. K.
Vytenio laikais turėjusioje savo pilį ir at
kakliai kovojusioje su kryžiuočiais. Amžių
bėgyje aplenkėję, tos šeimos nariai tačiau
neišsižadėjo savo karingos dvasios, ir ma
žojo Vlado vaikystės metai buvo sunkte
persunkti kovos už Tėvynės laisvę. Jo tė
vas Rapolas Putvinskis, 1863 metų sukilė
lis, Rusijos caro įsakymu buvo ištremtas
devyniems metams į katorgą tolimam Sibi
re; jo dėdė grafas Broel-Flateris žuvo to
paties sukilimo metu, kazokų mirtinai už
kapotas kardais ir paskandintas pelkėse.
Vėliau v. Putvys dažnai sakydavo iš sayo
protėvių paveldėjęs lyg kokiam uždaram
voke didelį testamentą: jis pasisavinęs jo
kovose rašytą turinį, tiktai paties voko
lenkiškas adresas buvęs jam nepriimtinas.

mų minėjimų bei akademijų planai! Ruoš
dami tokias šventes, konkrečiai bendradar
biaukime su kitomis jaunimo organizacijo
mis. Mes turime tiek daug gražių Marijos
giesmių. Kiekvieno laužo metu kylančias
liepsnas į dangų palydėkime Marijos gies
mėm! Aplankykim Marijos šventoves. Mels
kime Jos galingos pagalbos, kad stiprintų
mūsų pavergtuosius brolius ir seseris, kad
greičiau išauštų Tėvynės Laisvės Rytme
tis, kad mes būtume geresni, kad iš mūsų
eilių išaugtų šventųjų skautų ir skaučių...

A. A. VLADAS P U T VYS- P UTV1NSK1S

Tuo adresu ryžtingai ir neatšaukiamai nu
sikratęs, jis nuėjo drauge su atgimstančia
Lietuva.
Povilo Višinskio dėka suėjęs į kontak
tą su tuometiniais lietuvių veikėjais, V.
Putvys greit aktyviai įsitraukia į darbą.
Rašo į liet, laikraščius, dalyvauja kitokio
je slaptoje veikloje, paverčia vieną iš sa
vo dvarų visos apylinkės lietuviškų knygų
platinimo centru. Pas jį lankosi, atosto
gauja ar net ir ilgiau gyvena Jonas Jab
lonskis su šeima, Antanas Smetona, “var
po” redaktorius Bagdonas, Gabrielė Pet
kevičiūtė-Bitė, rašytoja Žemaitė ir daugy
bė kitų lietuvybės kovotojų. Kaip ir kiti
neišvengia caro policijos bei žandarų per
sekiojimų. Pradžioje pasitenkindama krato
mis, rusų valdžia jį suima, tardo ir kali
na Šiaulių kalėjime. Po kurio laiko, dėl
įrodymų trūkumo, paleistas. Didžiajam ka
rui 1914 m. prasidėjus, ištremiamas į Sibi
rą, iš kur grįžta tiktai po karo pabaigos.
1919 metais, įsteigęs Lietuvos Šaulių
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SKIN. LUKAŠEVIČIUS - ROMANO AUTORIUS

Skautininkas Henrikas Lukaševičius, li
kimo blaškomas, kaip nemažai kas iš mū
sų, paskutinio dešimtmečio bėgyje turėjo
eilę pergyvenimų. Pagyvenęs visoje eilėje
Europos kraštų, jis atsidūrė Pietų Ameri
koje, Argentinoje, kur jau iš seno ėjo sun
kius kryžiaus kelius tūkstančiai mūsų tau
tiečių, neįstengdami nugalėti vietos klima
to ir vargo. Jų skurdas didžiulis betgi bu
vo plačiau nežinomas mums. Keletą metų
čia išgyveno Henrikas, drauge su jais da
lindamasis karčia likimo taure, kol išvydo
JAV-bių krantus, čia pirmasis iš mūsų
rašytojų literatūriško romano forma pasisten
gė atverti skurdų išeivių gyvenimą, “kur
likimas savo žaismui pasirenka Lietuvos
išeivį Argentinoje“. Su skautišku pastabu
mu Henrikas įžvelgia į mūsų tautiečių sie
las bei širdis, parodo netaip jau mažos
mūsų tautos dalies erškėčiuotą kelią. Įvy
kiai, vienas su kitu priežastingai susieti,
čia pinasi lyg ekrane ir todėl jo “Likimo
Žaismą” skaitai pasigėrėdamas, nes randi
ne tiktai jo veikėjų , bet ir jautraus auto
riaus didelę sielos dalį.
Henrikas - mūsiškis. Gimė 1912 m. Mo
lėtų valsčiuje. 1931 m. baigė Panevėžio
v. gimnaziją, išėjęs A. A. J. Lindės Dobi

lo ne tik literatūrinę, bet ir skautiškąją
mokyklą. Studijavo teisės mokslus. Vėliau
- teisės mokslų daktaras, Vilniaus U-to
mokomojo personalo narys. Nuo pat pirmųjų
studijų dienų aktyviai reiškėsi Korp! VY
TIS eilėse, kaip ilgalaikis valdybos narys,
vėliau filisteris. Šiuo metu jau kelinti me
tai vadovauja Korp! VYTIS New Yorko sky
riui.

Sąjungą, visas jėgas pašvenčia šiai orga
nizacijai, būdamas tvirtai įsitikinęs taip
geriausiai atliekąs savo pareigą tautai.
Miršta 1929 metų kovo 5 dieną kaip LŠS
Centro Valdybos Pirmininkas, tos pačios
dienos ryte dar tvarkydamas organizacinius
reikalus.
Skautybės idėją giliai vertino ir mėgo *).
1922 m. kreipdamasis į šaulius, skatina
juos sekti skautizmo pavyzdžiu, ugdant
pagalbą, riteriškumą ir drąsą. Vieną pas
kutiniųjų savo straipsnių, net per du “Tri
mito“ numerius, paskiria skauto gerajam
darbeliui pavaizduoti.

V. Putvio palikimą ir dvasią Lietuvos
visuomenė ras Šaulių Sąjungos išeitam ke
lyje. Bet jei kas paklaustų, koks to kelio
pagrindinis bruožas, tam galima trumpai
atsakyti: tai gilus įsitikinimas šviesia Lie
tuvos ateitimi ir nemažiau gilus tikėjimas,
jog nepaisant mūsų pažiūrų bei nusistaty
mų visi galime ir turime susitikti tautinėje
plotmėje, po ta pačia trispalve vėliava.
Galėdamas prabilti iš Anapus, V. Putvys
pasakytų mums šiandien tą patį, ką jis pa
reiškė 1925 metais Visuotinam LŠS Būrių
Atstovų Suvažiavimui: “Neieškokime privi
legijų, nes jos neša nelaimę. Teveda mus
lietuvių tautos žvaigždė-idėja pro šalį po
litinės partinės kovos. Žiūrėkime į tolimą
ateitį ir ženkime jon drausmėje ir vienybė
je.“

*) Velionies duktė Emilija Putvytė — vyr.
skautininke, dabartinės PLSS Tarybos Pirmijos
vicepirmininkė; jo anūkas _ šio str. autorius,
aktyvus skautininkas. MV Rad.
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Henrikas Lukaševičius LIKIMO ŽAISMAS Ro
manas Lietuviškos Knygos Klubas 1953. Aplan
kas V. Augustino. Spaudė “Draugo” spaustuvė,
2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, Ill. 231 pusi,
kaina $ 2,50.
Br. K.

MILDA IR STASYS BUDRYS
gydytojai ir chirurgai
2759 W« 43 rd str., Chicago, Illinois
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Brolių latvių skautai
Švedijoje.

LATVIU SKAUTAI GYVENA TIK LATVIJAI
Raimunds Čaks

(Specialiai “Mūsų Vyčiui”)

‘Išsiblaškę po visą pasaulį gyvensime
tik Latvijai!“-Tokį devizą sau paskelbė
Latvijos tremtiniai skautai. Pagal oficia
lius statistikos davinius, 1952. XL 1 d. vi
same laisvajame pasaulyje buvo 1002 lat
viai skautai (JAV-bėse - 425, Australijo
je - 222, Kanadoje 115, Anglijoje 109,
Vokietijoje 69, Švedijoje, Norvegijoje, Da
nijoje - 62; be jų dar veikė latvių sk.
vienetas Argentinoje). Yra pagrindo many
ti, kad šis skaičius iki šiol bus padidė
jęs. Dėl emigracijos latvių skautų veikla
yra sumažėjusi Vokietijoje, Švedijoje, Ang
lijoje, užtat ji išaugo JAV-bėse, Kanado
je, Australijoje. Tose vietovėse, kur maža
latvių jaunimo ir negalima suorganizuoti
sk. vienetų, skautauja pavieniui. Jų darbui
vadovauja paskirų skautų inspektorius, re
guliariai nrisiųsdamas jiems programas bei
atitinkamus uždavinius. Skautų vadovybė
visada ragina juos palaikyti ryšius su or
ganizuotais skautais.
Nemaža dalis latvių skautų vienetų re
gistravosi tų kraštų skautų or-jose, kur
vienetai yra įsisteigę, jų darbas vykdomas
pagal tų šalių skautų programas. Tačiau
¥

ir čia latvių tremtinių skautų vadovybė yra
išdirbusi specialias “saktu programmas”,
kur nustatytas minimumas, ką latvis skau
tas turi žinoti apie Latviją ir latvių tautą.
O tuo jie ir išsiskiria iš kitų šalių skau
tų.
Įvairiose vietovėse yra gražiai praktikuo
jamos tarpvienetinės varžybos, kurias ypač
skatina vadovybė. Jos reiškiasi įvairiose
srityse, ypač stovyklose, pasaulio latvių
tarpe.
Australijoje jau keletas metų sėkmingai
veikia skautų vadovų savitarpio pagalbos
fondas. Paskutiniu metu jis perorganizuo
jamas ir pasauliniu mąstu (didelius, dide
lius sunkumus čia turi pakelti mūsų tautie
čiai!) Latvių skautų vadų paruošimo (Gafezera) kursų pirmininkui v. Klėtniekui bu
vo duota teisė vadovauti ir Gilvell’io kur
sų skyriui, rašant latvių kalba rašomuosius
darbus.
Tremtinių latvių bendruomenės vidaus
gyvenime latvių skautai gražiai reiškiasi
įvairiais darbais, ypač ruošiant šventes,
parengimus. Skautai yra sudarę žuvusių ir
mirusių latvių kartoteką, pažymint ir jų pa47
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SKAUTŲ VADOVU REIKALU

mas tarp supasyvėjusio ir skautybės reika
lų nebesekančio skautininko ir jam pana
šaus skauto vyčio ar šiaip jau skauto?
Drauge tokie skautininkai, jei nevadovauja
vienetams ir nebeina pareigų kitose instan
cijose, formaliai nebebūtų aktyvūs Seseri
jos - Brolijos nariai.
Mūsų aukštesnieji vadovai- ės, nuo kurių
priklauso jaunesniųjų vadovų paruošimas,
turėtų mažiau dėmesio bekreipti į senųjų,
išeinančių ar jau išėjusių į “pensiją” va
dovų grąžinimą aktyviam skautiškam dar
bui, o vietoje to įdėti daugiau energijos,
naujųjų skautininkų paruošimui.

Prieš kurį laiką angliškame “The scouter” teko skaityti rašinį apie skautų va
dus. Autorius, rodosi, vienas iš pačių pir
mųjų skautų, pasakoja kai ką iš savo il
gamečio patyrimo vadovų lavinimo darbe.
“Geriausi skautų vadai yra mažiausių skau
tų vienetų skiltininkai bei draugininkai’* rašo jis ir tik keliais žodžiais tepamini
tuntininkų reikšmę vadovavimo darbe, kuri
esanti netaip jau žymi. Kalbėdamas apie
buvusius skautų vadus - skautininkus, jis
džiaugiasi ne jų darbais skautų tarpe, o
tik jų pastangomis organizuojant trečiąją
skautybės šaką - senuosius skautus. Drau
ge pažymi, kad senųjų skautų vienetai tu
rėtų veikti atskirai nuo skautų vienetų, o
aktyvieji skautininkai - laukiami tų viene
tų svečiai.
Mūsų lietuviškoji skautija tremtyje eina
panašiu keliu, kaip ir anglai. Ar netikslu
būtų ir čia suorganizuoti senuosius skau
tus, apie kuriuos nekartą MV jau buvo ra
šyta, ir išplėsti jų veiklą? Gražią pradžią
įvairiose vietovėse turėtų padaryti skauti
ninkų ramovės, pasivadindamos senųjų skau
tų-čių vardu, į savo tarpą įsileisdamos ir
neskautininkus. Juk, pav., koks gi skirtu

Antanas Musteikis, Korp! VYTIS
filisteris, š. m. vasario mėn. 5 d. New
Yorko Universitete apgynė dizertaciją ir
gavo fil. daktaro laipsnį. Jo dizertacija:
“Religiniai svyravimai reformacijos amžiu
je Lietuvoje”. Fil. Musteikis, aktyviai stu
dijavęs N. Lietuvoje, Vokietijoje ir JAVbėse, jau spėjo pasirodyti kaip gabus mintytojas. Skautų or-jai priklauso nuo jaunų
dienų ir visada buvo aktyvus jos narys.
Bendradarbiavo ir “Mūsų Vytyje”. Mums
malonu pasveikinti naująjį Daktarą ir pa
linkėti naujų laimėjimų mokslo srityje.fb)

laidojimo vietą. Taip pat jau įsteigta ir
veikia latvių registracijos centrinė, regis
truojanti visame pasaulyje gyvenančius lat
vius. Latvių tremtinių bendruomenė gražiai
vertina skautų pastangas ir prie progos ne
pamiršta jų sušelpti. Latvių visuomenei
bei politikai vadovaujantieji asmenys įvai
riomis progomis yra gražiai išsitarę apie
latvių skautus, tinkamai įvertinę jų nuos
tatus, programas ir pabrėžę jų reikšmę jau
nimo auklėjimo darbe.
Prie skautų or-jos veikia ir bolševikų
nužudyto ilgamečio Latvijos Skautų Sąjun
gos Šefo Karolio Goperio vardo paminkli
nis fondas. Pereitų metų vasarą fondas
paskyrė garbės premijas latvių rašytojui,
kompozitoriui ir dailininkui “už darbus ,
kurie skatina jaunimą auklėtis skautiškoje

dvasioje.”
Visame pasaulyje išblaškytus latvių skau
tus an jungia korespondenciniu būdu išrink
ta Įgaliotinių Taryba (pirm. V. Kletnieks)
ir latvių sk. s-gos pirmininkas A. Raiskums. Įvairiuose kraštuose dar yra vadei
vos. Skautų vadovams leidžiamas specia
lus rotatorinis laikraštis “Kegums”, išei
nąs 4 kartus per metus. ^Skautams dar lei
džiamas spausdintas “Ugunskurs”( Laužas).
Latvių tremtiniai skautai pasiryžę ben
dradarbiauti su kitų tautų tremtiniais skau
tais, ypatingai su broliais lietuviais. Bai
giant tenka dar pažymėti, kad didžiausias
latvių bendruomenės
laikraštis, išeinąs
New Yorke, jau spausdina Em. Skujeneko
iš lietuvių kalbos išverstus sktn. R. Spa
lio “Gatvės Berniuko Nuotykius”.

48
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atvių skautų Vyriausias Skautininkas Klėtnieks sveikina mūsiškius 35 m. sukakties proga
'ikagoje. Vertėjauja v. s. K. Palčiauskas.
Nuotr. A. Gulbinska.

DRAUGOVIŲ SUEIGOS
Pranas Pakalniškis

Pagrindinis skautiško darbo vienetas są
jungoje yra skiltis, 2-3 skiltys jungiamos
į didesnį vienetą — draugovę, kuriai vado
vauja tuntininko ar vietininko patvirtintas
draugininkas ir adjutantas. Jiedviem pade
da dirbti draugovės štabas, į kurį įeina
skilčių skiltininkai, paskiltininkai, laužavedys ir, pagal sąlygas, - d-vės dvasios
vadovas, d-vės globėjas, o taip pat, jei
yra, d-vės tėvų-rėmėju būrelio pirmininkas.
Visi šie aukščiau išvardinti pareigūnai
d-vės darbo ir tobulėjimo programoje yra
vienalytis ir nedalomas vienetas ir jų ran
kose skautiškas darbas draugovėje yra
kaip tame laikrodžio mechanizme: vienas
ratelis padeda kitam, o šis trečiam ir vi
siems rateliams sukantis—laikrodis eina,
draugovė dirba.
Kas 4-5 savaites (idealu kas 3-4) šau
kiama d-vės sueiga. Prieš sueigą bent
savaitę anksčiau įvyksta d-vės štabo po
sėdis, kurio metu nustatoma: kur darysime
sueigą, kada, ką veiksime sueigos metu,
kaip veiksime, kaip praktiškai viską atlik
sime. Draugovės sueigai žiemos metu pa
talpa turi būti didesnė, negu paprastas gy
venamas kambarys, geriausia, salė, sporto
maniežas ar pan., kad būtų vietos išsiri-

kiavimui, judėjimui, žaidimams, kad daino
mis nebūtų sutrukdyta civilių gyventojų ra
mybė. Vasaros metu d-vės sueigoms idea
li vieta yra gamtoje-miške arba dideliame
kieme.
Patogiausias laikas d-vės sueigoms yra
šeštadienio popietė, po mokyklos darbopavakaiy, arba sekmadienį po pamaldų.
Draugovės sueigos programa turi užtrukti
2-2s5 vai. Ją praveda pats draugininkas,
talkininkaujamas adjutanto, laužavedžio,
skiltininkų ir pagaliau, visos d-vės. Pa
grindiniai programos punktai yra: 1, Oficia
lioji-iškilmingoji dalis (30 minučių), 2.
Instruktavimas-mokymas (30 min.), 3. Pa
sirodymai (30 min.), 4. Bėgamieji reikalai
(15 min.), 5. Žaidimai ir dainos ( 30 min.),
6. Sueigos įvertinimas ir užbaigimas (15
min.).
Štabo posėdžio metu sustatyta programa
aptariama iki smulkmenų: kas ką praves,
kiek laiko atskiram programos punktui ar
jo daliai skiriama. Skiltininkai smulkiai
ant popieriaus pasižymi, kas jų skiltis lie
čia, o d-vės adjutantas surašo visą prog
ramą iki smulkių detalių; vėliau perrašęs
jis tą programą atiduoda draugininkui, o
šis sueigos metu pagal ją viską sklandžiai
49
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tvarka. Apie įvyksiančia sueigą, skelbiama
draugovės skelbimų lentoje ir lygiagrečiai
per skiltis. Sutartą dieną ir valandą, 15
min. anksčiau, visa draugovė renkasi sueigon. Skiltys atvyksta su gairelėmis ir uni
formuotos. Iškilmingų sueigų metu (tautos
švenčių, įžodžio, skautiškų švenčių ) gali
būti naudojama d-vės ar tautinė vėliava,
kurioms skiriami palydovai; vėliavų dalyva
vimui pagerbti sudaroma atitinkama rimtis.
Adjutantas rikiuoja d-vę skiltimis numeracine tvarka tuoj pat, kai tik draugininkas
pasirodo. Su draugininku gali atvykti dva
sios vadovas ir tėvų būrelio pirm-kas. Ad
jutantas komanduoja ir raportuoja draugi
ninkui, o šis pasisveikina su visa draugo
ve skautišku šūkiu BUDĖK! Iškilmingų su
eigų metu po pasisveikinimo įnešamos vė
liavos. Vėliavos laikomos tik oficialiosios
dalies metu. Oficialioji sueigos dalis susi
deda iš įsakymų, maldos, sveikinimų ir
kit. Bent 10 min. kiekvienos oficialiosios
dalies turi būti skiriama Tėvynei ir mūsų
Gimtajam Kraštui prisiminti. Kiekvienai su
eigai galima sudaryti specialią Gimtojo
Krašto pažinimo ir prisiminimo programėlę,
kuri gali būti paįvairinama deklamacijomis,
pašnekesiais, prisiminimais ir pan ,. nes
draugovėje šiuo metu neabejotinai yra skau
tų, kurie nebeprisimena savo gimtojo kraš
to, o tai turi būti atliekama d-vės suei
gos metu. Dvasios vadovui taip pat turi
būti skiriama bent kiek laiko oficialiosios
dalies arba mokymo dalies metu. Baigus
iškilmingąją dalį d-vei leidžiama atsisėsti
ir, aplamai, jaustis laisviau. Mokymo-ins
truktavimo metu temos parenkamos bendres
ne prasme, kad jos tiktų visų patyrimo
laipsnių draugovės skautams. Pav., pirmo
sios pagalbos, praktiško skautavimo daly
kai, palapinių statymo demonstravimas,
mazgų rišimas, asmeninė skauto higiena ir
t. t. instruktavimui gali būti kviečiami lek
toriai iš kitų draugovių vadovai arba ins
truktuojamo dalyko specialistai.
Pasirodymų pradžioje skaitomas pereitos
sueigos dienoraštis. Dienoraštį rašo skil
tys paeiliui. Dienoraštis gali būti rašomas
jumoristine forma,
neįžeidžiant asmenų.
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Pasirodymų metu skiltys pademonstruoja,
ką jos skautiškos mokyklos aplinkumoje
yra išmokusios. Tinka vaidinimėliai su pa
mokymais siekti gero, tobulinti jaunimo bū
dą, dvasią, tautinį charakterį, Tėvynės mei
lę ir pan. Bėgamųjų reikalų metu draugi
ninkas iš arčiau susipažįsta su atskirais
d-vės nariais, naujai įstojusiais. Renkami
mokesčiai, pranešamos prievolės ir t. t.
Žaidimų metu draugovė padalinama pagal
ūgį į dvi grupes lenktyniavimui arba, jei
skiltys yra vienodo fizinio pajėgumo, lei
džiama lenktyniauti tarp skilčių. Žaidimus
parinkti judrius, nesudėtingus; baigus žai
dimą, visada paskelbti laimėtoją. Žiūrėti,
kad žaidimai būtų atliekami pagal taisyk
les ir laimimi teisingai. Geriausia, kad
žaidimų metu teisėjais būtų patys draugi
ninkas ir adjutantas. Kiekvienas žaidimas
turi būti lavinamojo pobūdžio. Žaidimus
užbaigti dainomis. Jas gali pravesti muzi
kaliausias d-vės skautas, laužavedys ar
kitas kuris, apie dainavimo meną nusima
nąs, skautas. Dainuojama padorios, links
mos skautiškos ar liaudies dainos. Vengti
svetimo krašto dainų,. Dainas gali palydėti
rruzikiniai instrumentai. Dainas išbaigus,
draugininkas padaro sueigos apžvalgą-įver
tinimą: praneša koks yra jo d-vės ir kitų
toje apylinkėje esančių d-vių lygis, para
gina skiltis, kur jos yra dar silpnos ir tu
ri pasispausti ateity ir, kur jos yra stip
resnės už kitas skiltis d-vėje, vietininkijoje, tunte. Sueiga baigiama susikaupimo
dvasioje, giedant religines giesmes, dai
nuojant tradicines d- vės dainas, šaunant
raketas, šūkius. Užbaigus sueigą, draugi
ninkas prižiūri, kad sueigos vieta būtų pa
likta švari, sutvarkyta. Draugininkas ap
leidžia sueigos vietą pats paskutinis.
Ar skaitai vienintelį lietuvių, bibliografijos
laikraštį
KNYGŲ, LENTYNA?
Jeigu domiesi mūsų, rašto laimėjimais, turi jį
būtinai užsisakyti 1954 metams. Pr-tos kaina
JAV ir Kanadoje g 1.50» kitur — $ 1. Adresas:
Mr. A. Ružancovas, 601 Harvey str., Danville,
Ill.
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Iš švedų kalbos išvertė Juozas Lingis

Raiteliui Bengtui Getingui kazokas per
dūrė pike krūtinę. Draugai paguldė jį ant
žabų krūvos mažame miškely. Ten pat ka
pelionas Rabenius aprūpino jį sakramen
tais. Tai įvyko ant apledėjusios žemės ne
toli Weperiko mūrų, kur švilpaudamas ru
dens vėjas draskė sausus lapus nuo krū
mų.
- Tegul būna Viešpatis su tavim, - ty
liai ir tėviškai šnabždėjo Rabenius. - Ar
tu jau pasiruošęs atsiskirti po gerai atlik
to dienos darbo.
Bengtas Getingas gulėjo sunėręs rankas
ir plūdo krauju. Jo geležinės akys buvo
praviros, o atkaklus ir kaulėtas veidas
saulės ir vėjo buvo taip užgrūdintas, jog
mirties melsvas pabalimas buvo įžiūrimas
tik lūpose.
- Ne, - tarė jis.
- Pirmą kartą aš girdžiu žodį iš tavo
lūpų, Bengte Getinge.
Mirštantysis dar kiečiau sunėrė rankas
ir kramtė lūpomis, kurios prieš jo norą at
sivėrė žodžiams.
- Kartą juk, - tarė jis iš lengvo, - ga
li ir pats niekšiausias ir driskius iš karių
prakalbėti.
Gailesčio pilnas pasirėmė jis alkūne ir
taip aitriai suriko, jog Rabenius nesuprato,
ar tai išsprūdo dėl sielos ar kūno kan
čios.
Jis pastatė taurę ant žemės ir pridengė
ją nosine, kad aplink krentą lapai neįkris
tų į degtinę.
- O tai, - meknojo jis ir rankomis per
braukė per savo kaktą, - kaipo Kristaus
tarnas, aš esu priverstas sekti kas rytą ir
kas vakarą.
Kareiviai susirinko iš pakrūmių iš visų
pusių pažiūrėti ir išgirsti kritusį, bet jų

kapitonas atėjo įniršęs ir ištraukęs kala
viją.
— Užriškit jam burną skepeta! - šaukė
jis. — Batalijone jis visada buvo pats di
džiausias užsispyrėlis iš visų vyrų. Aš
nesu nežmoniškesnis už bet kurį kitą, bet
aš privalau pildyti tarnybos pareigas. Aš
turiu daug naujų ir neprityrusių žmonių,
atėjusių su Lewenhauptu. Jie išsigando jo
dejavimų ir nebeina pirmyn... Kodėl ne
klausote? Čia aš įsakau!
Rabenius pažengė žingsnį į priekį. Į jo
baltą peruką lyg vainikas buvo įsipynę pa
geltę lapai.
- Kapitone, - tarė jis, - prie mirštan
čio įsakyti tegali tik Kristaus tarnas, bet
jis nusižemina ir savo komandą mielai per
leidžia pačiam mirštančiajam. Trejis metus
aš mačiau Bengtą Getingą einantį savo
gretoje, bet dar nė kartą nemačiau jo su
kuo nors kalbantis. Dabar, kai jis artinasi
prie Dievo teismo slenksčio, niekas nebe
gali uždrausti jam tylėti.
— Su kuo aš būčiau galėjęs kalbėti? piktai ir aštriai paklausė kraujuose paplū
dęs raitelis. - Mano liežuvis yra lyg pri
augęs ir-paraiižuotas. Savaitės galėjo leng
vai praeiti nepratarus žodžio. Niekas nie
kada manęs nieko ir neklausė. Vien tik
ausis turėjo budėti, taip kad pildyti įsaky
mą niekada nepavėlavau. Eik! buvo tik sa
koma, eik per pelkes, per sniegą! į tai
nereikėjo juk nieko atsakyti.
Rabenius atsiklaupė ir atsargiai paėmė
jo rankas į savas.
- Bet dabar tu gali kalbėti, Bengte Ge
tinge. Kalbėk, tark, kol visi čia susirinkę
tavęs išgirsti, tu esi dabar vienintelis
tarp mūsų visų turįs teisę laisvai kalbėti.
Gal tu namuose palikai žmoną, gal seną
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motiną, kurioms aš galėčiau perduoti tavo
linkėjimus.
- Motina mane badu marino ir išsiuntė
į dalinį, o paskiau nė viena moteris nepa
sakė man daugiau nieko, kaip tik: pasi
trauk iš kelio, Bengte Getinge. pasitrauk!
Kam tu reikalingas?
- Bet visdėlto gal tu gailies ko nors?
— Aš gailiuos, kad vaikas būdamas neįkritau į malūno užtvanką arba kad aš ne
išėjau ir nenudobiau tavęs šautuvu, kai tu
sekmadieniais išeidavai prieš pulką ir ra
gindavai kantriai eiti pirmyn. - Ne, bet
ar tu nori žinoti, kas man nerimastį kelia?
Ar tu niekada negirdėjai nešikus ir pirmuo
sius postus pasakojant, kaip jie mėnulio
šviesoje savo mirtinai peršautus draugus
būriais linksenant paskui savo kariuomenę
ir nutrauktomis kojomis aplink šokinėjant
ir šaukiant: perduokit linkėjimus motinai!
- jie vadina juos juoduoju batalijonu. Tai
gi į Juodąjį batalijoną dabar ir aš įstosiu.
Bet pikčiausia, kad būsiu pakastas su sa
vo suplyšusią miline ir kruvinais marški
niais. Kaip tik to dabar ir negaliu iš gal
vos išvyti, paprastas raitelis negali juk
norėti, kad jį parvežtų namo, kaip amžiną
atilsį generolą Lieweną, bet aš galvoju
apie savo prie Dorfnicki kritusius draugus,
jiems karalius dovanojo kiekvienam po gra
bą iš dviejų lentų ir po gražius baltutė
lius marškinius. Kodėl jiems turi būti daug
geriau, negu man. Dabar nelaimės metais
pakasama taip, kaip krenti. Aš taip giliai
įsmukau į skurdą, kad vienintelis daiktas
pasaulyje, kurio aš pavydžiu, yra jų gra
žūs, balti marškiniai.
- Vargše mano drauge, _ tyliai tarė Rabenius. - juodame batalijone, jei apie jį
galvoji, rasi tu daug bendrų. Gyldenstolpenas, Sperlingenas ir pulkininkas leite
nantas Momeris jau guli nukauti kovos lau
ke. o ar atsimeni tūkstančius kitų? Ar tu
atsimeni malonųjį pulkininką leitenantą
Wattrangą, kurs atjojęs į mūsų pulką pada
lijo kiekvienam kareiviui po obuolį, dabar
jis guli šalia savo draugų pievoje prie Holofzino. Ar tu atsimeni mano pirmtaką Niklasą uppendichą, didelį Dievo žodžio
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skelbėją, jis buvo užmuštas prie Kališo
kunigiškame arnote. Jau žolė apaugo ir
sniegas apklojo jo sutrūnijusį kūną, ir nie
kas net koja negali parodyti velėnos, kur
jis ilsisi.
Rabenius dar labiau pasilenkė ir paglos
tė jo kaktą ir rankas.
- Už dešimties, daugiausia už penkioli
kos minučių užges tavo gyvenimas. Galbūt
tos minutės, jei jas teisingai pašvęsi, at
silygins už tuos praėjusius trejis metus.
Tu jau nebe iš mūsų tarpo. Ar tu nematai,
kad tavo sielos ganytojas atsiklaupęs prieš
tave ir nusiėmęs kepurę? Tark man pasku
tinį savo troškimą, ne, paskutinį įsakymą!
Atsimink tik vieną dalyką - pulkas išdras
kytas dėl tavęs, o tuo tarpu kiti garbingai
žygiuoja pirmyn, o gal jau ir antpuolį pra
deda. savo mirtinga žaizda ir vaitojimu tu
išgąsdinai jaunuosius vyrus ir tik tu vie
nintelis tegali vėl viską atitaisyti. Jie da
bar tik tavęs teklausys, tik tu dabar esi
galingas, kad jie eitų į priešą. Atmink, kad
tavo paskutinieji žodžiai gali būti paskiau
siai užmiršti ir gali būt kartojami ten na
mie tiems, kurie ten sėdi ir už pečiaus
kriaušes kepa.
Bengtas Getingas gulėjo nepajudėdamas,
ir kažkoks susimąstymo šešėlis aptraukė
jo žvilgsnį. Iš lengvo pakėlė jis savo ran
kas lyg šaukdamasis ir sušnibždėjo:
- Viešpatie, padėk man dar ir tai atlik
ti.
Jis davė ženklą, kad jis tik šnibždėti
begali. Rabenius priglaudė savo veidą prie
jojo, kad galėtų išgirsti jo žodžius. Pas
kui Rabenius pamojo kareiviams, bet jo
balsas drebėjo, jog vos, vos buvo galima
girdėti jo žodžius.
- Bengtas Getingas prakalbėjo, - tarė
jis. - jo paskutinis troškimas yra, kad
jūs paimtumėt jį kartu su savim ant šau
tuvų ir neštumėte jį senoje jo vietoje ri
kiuotėje, kurioje jis ėjo ištisas dienas,
ištisus metus.
Pasigirdo būgnas. Priglaudęs savo skruos
tą prie vieno kareivio peties, Bengtas Ge
tingas žingsnis po žingsnio buvo nešamas
per karo lauką pirmyn į priešą. \Aplink jį
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čia norėčiau paminėti tik nedidelę dalį
mūsų papročių pagal metų eigą. Pradė
kime nuo Advento, šiuo metu nyku yra
Lietuvos kaime, žiemai dar neįsigalėjus
keliai pabiūrę. Ilgi, ilgi tamsūs vakarai ir
rytmečiai. Dienos trumpos, apsiniauku
sios. Saulės kartais visą mėnesį nematyti
Darbai — kūlimas, gyvulių liuobimas, pa
dargų taisymas, malimas, verpimas yra
monotoniški, nepabaigiami, šiuo metų lai
ku, be abejo, gimė pasaka — pilna stebu
klų, baisių, antgamtiškų nuotykių, kurių
klausais kvapą užėmęs. Kaimo pirkios gy
ventojui ir jo globojamam gyvulėliui Adveto metu gręsdavo daug nelaimių — pa
sirodydavo visokios ligos, vilkai, lapės,
šeškai kenkdavo bandai ir paukščiams, at
sitikdavo visokių bėdų keliaujant tamsoje
blogais keliais. Džiovinant linus ar javus
jaujoje neretai pasitaikydavo gaisrai. Ap
sisaugoti nuo tų visų nelaimių vartojami
užkalbėjimai, burtai, rūkinimas šventinto
mis žolelėmis. Kartu ilgimasi saulės sujos
gyvybę žadinančia šiluma ir šviesa. Kal
bamos, giedamos maldos saulutei. Atlie
kami (žaidimuose) ar tik dainose minimi
visokie veiksmai, tikslu paskatinti saulės
greitesnį grįžimą. Su tomis, prieškrikščio
niškos eros papročių liekanomis jungiasi
bažnytinės Advento apeigos ir Kristaus
gimimo šventei pasiruošimas — pasnikas
su visokių pasilinksminimų draudimu, ra
rotų pamaldos, kunigų kalėdojimas.
Adventui užeinant, švento Andriejaus
(XI-30) išvakarėse daugelyje Lietuvos vie
tų mergaitės buria savo ateitį želdindamos

sekė visas pulkas, o užpakaly dar vis nu
siėmęs kepurę ėjo Rabenius ir nė nepaste
bėjo, kad jis jau buvo miręs.
- Aš pasirūpinsiu, - šnibždėjo jis, kad tu taip pat gautum gražius baltus marš
kinius. Tu žinai, kad ir pats karalius la
biau nesisaugo, kaip ir paprasčiausias ka
reivis, taip kad ir jis pats kada nors no
rės taip gulėti.

vyšnių šakelę. Nuskinama vyšnios šakelė,
įstatoma į butelį su vandeniu ir padeda
ma kur apytamsioje, nuošalioje vietoje, p v.
bulvių rūsyje. Iki kūčių vakaro negalima
jos nė pasižiūrėti. Jei iki to laiko šakelė
pražysta, mergina metų bėgyje ištekės
Juo žiedai bus arčiau šakelės viršūnėlės,
juo greičiau tai įvyks.
Kad ir draudžiama Advento metu šokti
bei dainuoti, linksmieji dzūkai turi spe
cialius Advento žaidimus — vaikštynes,
kurioms pritardavo giedodami (ne dainuoaami) ’’Jievarėlio tiltas“ ar kitas Advento
giesmes, kuriose nuolatos minimi žodžiai
lėliu, kalėda, aleliuma, lida, rūtela, lado,
leliuma. Jie turėjo magiškos reikšmės. Dar
klausdavo ”ar nevartojai tų žodžių“’ nes juos
laikė pagoniškais. Kitose Lietuvos vietose
juos laikė pagoniškais. Kitose Lietuvos
buvo dainuojamos Adventui pritaikintos
baladės — liūdnos, epiško turinio dainos
apie mergelės — bernelio tragišką likimą,
kurį palygindavo paukštelių bei medžių li
kimui. Dažnai jose minimi visokie užkei
kimai, veikią tik trečiu kartu, devyniara
gis elnias, aukso suolelis, aukso kupka. Yra
ir naujesnio laikotarpio giesmių:
”Oj atvažiuoja šv. Kalėdos“, su refrenu,
”Oj kalėda do kaledzienė“.
Su krikščioniškomis Kalėdomis sutampa
saulės grįžimo metas (diena ima ilgyn
eiti), kurį mūsų prabočiai iškilmingai
švęsdavo. Tad ir kalėdiniuose papročiuose
randame abiejų (krikščioniškos ir pago
niškos) pasaulėžiūrų pradų. Kūčių diena
Lietuvoje buvo laikoma bene svarbesne už
pačias Kalėdas O kiek prietarų ir burtų
buvo priskiriama tai dienai! Atsimenu,
per kūčias mano močiutė (Anykščių pa
rapijoj) niekam neleido ilgai miegoti.’’Kel
kis, vaikeli, bene ketini visus metus pra
miegoti?“ Kad ir anksti atsikėlę, valgyti
tegaudavome tiktai vakare, pirmąjai žvai
gždutei pasirodžius. Nuo pat ryto šeimi
ninkės gaminosi įvairius kūčių valgius.
Kepė didžiulį meduolį, ’’riešutais išgrįstą“;
tešlą jam užminkydavo dar Advento pra53
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Waterburio, J.A. V., visuomenės ir skautų,-cių atstovai, surengę 1954- L 10
A. A. Prezidento A. Smetonos 10 metų mirties sukakties minėjimą.

džioje, ir apibertą miltais, išlaikydavo
drobiniame maišelyje svirne pakabintą.
Aguoniniai šližikai visuomet figūravo
svarbiausioje vietoje; kartu su jais kepė
mažus meduoliukus įvairių figūrėlių pavi
dalo vaikams. Kūčių vakarienei gaminda
vo dar virtus kviečius bei žirnius, avižų
kisielių, spalgenų raudoną kisielių, grucės kruopienę su džiovintais baravykais,
čirškino aliejuje ’’auseles“ (tokius pyragė
lius), įdarytas grybais. Kūčioms būtinai
reikėjo turėti šviežių žuvų, kurias vyrai tą
pat dieną gaudydavo artimiausioje upėje
ar bent tvenkinyje. Svarbiu patiekalu bu
vo laikoma silkė. Neapsieidavo be aguonų
pieno, medaus miešimo ir šutintų džiovin
tų vaisių. Iš viso reikėjo turėti bent 12
atskirų patiekalų. Stalą nuo pat ryto mo
čiutė padengdavo gražiausia drobine na
mie austa (pirktinės nevalia vartoti) stal
tiese, po kuria storai priklodavo geriau
sio lankų šieno. Saują šieno numesdavo
po stalu ’’dūšelėms prisiglausti“. Stalas,
kaip atmenu, visuomet būdavo papuoštas
žaliomis rūtomis, kurias tam tikslui dar
rudenį pridengdavo tuščia silkių statine.
Po piet (po vidurdienio) visi namiškiai
— pirma vyrai, po jų moterys — eidavo
išsivanoti į pirtį. Kiekvienas kiemas turė
jo savo pirtelę. Žemaitijoje, kur retai kas
statydavosi pirtį, maudymuisi šildydavo
kubilus vandens. Tik išsimaudžius eidavo
prie stalo. Į kiekvieną valgį močiutė įdė
davo plotkelės gabalėlį. Be to, stalo vidury
pastatydavo gražiausią lėkštę su tiek plotkelių, kiek buvo valgytojų.
Mano motina labai dabodavo, kad val
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gytojų būtų lyginis skaičius. Jei namiškių
neužtekdavo, iš anksto pakviesdavo ką
nors iš šalies.
Kai kuriose vietose kūčioms kviesdavo
’’Kūčią su riečiu“, apeidavo aplink namų
pirmai žvaigždutei pasirodžius.
Susirinkus prie stalo pasimelsdavo ir
vyriausias šeimos narys visus iš eilės pa
sveikindavo ir apdalindavo nuo savosios
atlaužtu plotkelės gabalėliu. Po to visi
vienas kitą sveikindavo ir dalindavosi
plotkelių gabalėliais.
Pavagius traukdavom smilgas iš po stal
tiesės — kieno ilgiausia, tam geriausiai
seksis, tas ilgiausiai gyvens... ir giedoda
vom įvairias kelėdines giesmes. Po kūčių,
bent kviečius, aguonų pieną ir medaus
miešimą reikėjo palikti ant stalo — vėlėms
pasivaišinti. Visą šieną taip reikėjo pa
likti nejudintą.
(Bus daugiau)
( Atkelta iš 41 pus].)
ui, pagaliau, jis perėmė “Amerikos Balso”
Lietuvai vadovybę. Nors skautininkas Kos
tas jau kuris laikas aktyviai skautiškame
darbe nebesireiškia, vis dėlto jo laimėji
mas yra mūsų vyresniojo Brolio laimėjimas,
džiuginąs mūsų, senųjų ir jaunųjų sesiųbrolių širdis. Sveikindami Skautininką Kos
tą linkime jam dar ilgai ir sėkmingai dar
buotis mūsų mielosios Lietuvos labui.
B r. K.
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AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS BAIGUSIEJI

SKAUTAI-ES

3 roni us J uo dells

Irena Vadopalaitė. Gimė 1929 m. Kaune.

Pradžios ir vidurinį mokslą ėjo Kaune,
Klaipėdoje ir Vilniuje. Gimnaziją baigė
tremtyje - Vokietijoje, 1949 metais. J.A.Vbėse pradėjo studijas vienuolių Pranciško
nių Kolegijoje, Joliet, Illinois. Studijavo
labai sėkmingai chemijos mokslus, dalyva
vo socialiniame kolegijos studenčių gyve
nime ir kiekvieną progą panaudojo skelbti
lietuvių kančias Tėvynėje. 1953 metų pa
vasarį baigė chemijos studijas, gaudama
bakalauro laipsnį. Rudenį buvo priimta į
Illinois universitetą Urbanoje asistente ir
šiuo metu, dirbdama mokslinį darbą, toliau
gilina studijas bio-chemijoje, siekdama
magistro laipsnio.
Skautauti sesė Irena pradėjo Vokietijoje
1947 m. Dalyvavo III-je Jubiliejinėje LSS
Stovykloje pabaltyje ir 1949 m. davė vyr.
skautės įžodį. 1952 m. įstojo į Studenčių
Skaučių Draugovę, dalyvavo II Akademinė
je Stovykloje ir, pagal galimybę, dalyvauja
skautiškame judėjime.
Vytautas Černius (Čikaga). Gimė 1926
m. Mažeikiuose. Gimnaziją lankė Kaune, o
baigė Vokietijoje 1946 m. Studijavo Pabal
tijo, Muensterio, Bostono universitetuose.
1953 m. baigė biologijos mokslo studijas,
gaudamas bakalauro laipsnį.
Į skautų eiles įstojo dar 1932 m. Mažei
kiuose, skautavimą tęsė Vokietijoje. 1946
m. davė skauto vyčio įžodį. 1947 m. įstojo
į Korp! VYTIS ir visą laiką buvo aktyvus,
pavyzdingas narys. Dalyvavo visoje eilėje
skautiškų stovyklų bei parengimų, be ko
kita, atgabendamas į III- iąją jubiliejinę
stovyklą Baltijos jūros vandenį, kuriuo ir
buvo užgesintas paskutinis šios stovyklos
laužas. Šiuo metu brolis Vytautas įeina į

D. J. Vadopalaitė

Korp! VYTIS Čikagos skyriaus valdybą ir
yra pakeltas filisteriu, o neseniai gavo ir
paskautininko laipsnį. Bostone buvo akty
vus stud, atstovybės pirmininkas, vietos
skautų veikėjas. Šiuo metu rengiasi gilinti
studijas Čikagoje magistro laipsniui gauti.
Romualdas Kezys. Gimė 1930 m. Vilka
viškio apskr. Gimnaziją baigė 1948 m. Uchtėje, Vokietijoje. Atvykęs į J. A. V. 1949
metais, įstojo į Brooklyno Kolegiją, studi
juodamas politinius mokslus. Baigė 1953
m. pavasarį, gaudamas bakalauro laipsnį.
Studijuodamas buvo Liet. Stud. S- gos JAV
New Yorko skyr. pirmininku, nuolatinis
įvairių komisijų narys ir nenuilstantis or
ganizatorius jaunuomenės tarpe.
Į skautų organizaciją įstojo 1939 m. Ky
bartuose. Skauto įžodį davė Vokietijoje,
Lehrtėje 1945 m. ir skauto vyčio - Uchtėje 1948 m. 1947 m. lankė skautų vadų “Ra
gainės” kursus Homeburge bei dalyvavo
Jamborree Prancūzijoje. New Yorke ėjo
įvairias pareigas tunto vadijoje. Šiuo metu
aktyviai veikia skautų vyčių dr-vėje. Pats
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užsidirbdamas lėšas, brolis Romualdas tę
sia studijas Kolumbijos U-te magistro
laipsniui gauti.
Vytautas Černius (Detroitas). Pereitais
metais baigė inžinerijos studijas Darthmouth’o Kolegijoje, gaudamas bakalauro
laipsnį.
Brolis Vytautas įstojo į Korp! VYTIS
1952 m. ir Jubiliejinėje Niagaros Stovyklo
je buvo pakeltas į senjorus.
Gerimantas Penikas. Gimė 1932 m. Ma
žeikiuose. Gimnaziją, lankė Vokietijoje, Dillingen’o stovykloje. Studijas pradėjo RCA
Institute, klausydamas radio inžineriją ir
baigė 1953 m. pavasarį, gaudamas radioelektros jauno inžinieriaus diplomą.
Į skautų eiles įstojo Vokietijoje, kur bu
vo aktyvus skautas. Gyvendamas New Yor
ke priklauso skautų vyčių draugovei ir da
lyvauja profesinėse organizacijose.
Raimundas Oslapas. Gimė 1927 m. Kaune,
kur išėjo pradžios ir vidurinį mokslą. Gim
naziją baigė Vokietijoje, Eichstatt’e 1946
m. Studijavo Tiibingeno universitete, Vo
kietijoje ir Brooklyn’o Kolegijoje, klausy
damas biologiją. 1953 m. pavasarį gavo ba
kalauro laipsnį iš biologijos.
Į skautų eiles įstojo dar Lietuvoje. Vo
kietijoje priklausė skautų vienetams Eich
statt’e, davė skauto vyčio įžodį ir vadova
vo skautų vyčių dr-vei Tūbingene.
Leonas Rildušas

gimė 1927 m. Tauragėje, kur ir baigė
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gimnaziją 1944 m. Studijas pradėjo Pabal
tijo Universitete Hamburge. Amerikoje stu
dijas tęsė Grinnell college, lova, kur š.
m. pavasarį baigė chemijos mokslus baka
lauro laipsniu, yra Dr. Vydūno Šalpos Fon
do stipendijatas.
Brolis Leonas į Skautų Sąjungą įstojo
vilkiuku 1936 m. Lietuvoje dalyvavo Rambyno, II Tautinėje bei kitose stovyklose.
Vokietijoje priklausė skautų vyčių viene
tui Husum stovykloje ir Čikagos sk. vyčių
dr-vei. Šiuo metu gyvena Čikagoje, dirba
tyrinėjimų darbą vienoje laboratorijoje ir
siekia magistro laipsnio Illinois Institute
of Technology.
Taigi, kaip matome, studijuojančių skau
tų-čių skaičius su kiekvienu semestru vis
auga. Kartu auga ir Akademinis Skautų Są
jūdis. išeinančius į filisterius vis dažniau
pakeičia junjorai trigubu kiekiu. Džiaugia
mės sesių ir brolių akademikų laimėjimais
moksle, o su mumis, tikėkim, džiaugiasi ir
visa lietuviškoji visuomenė.
Skautų judėjimas ryžtasi busimąjį pareigų ir
teisių pilietį, dabar dar vaiką ar jaunuolį, nuo
mažens auklėti tautai naudingesnį, kad laikui
atėjus jis galėtų tinkamai pavaduoti senatvės
nulenktą savo tėvą.
V y r. sktn. L)r. Jurgis Alekna
Per skautybę — į Lietuvos žmones!
A. A. Kun. Kristupas Čibiras,
Korp! VYTIS ir S. S. Dr-vės Garbės Narys
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rjiu ičiT zji i di m.A i
Parinko vyr. skili, J. Petr eikis
ŠOKIMAS PER UPĘ

Kreida grindyse nupiešiama upė, vieto
mis siauresnė, vietomis platesnė. Skautai
ar skautės sustoja antrame kambario gale
ir keli užsiriša akis. Iš akies spėdami
žingsnius ik “upės” kranto, prieina ir
stengiasi vienu šuoliu peršokti per upę.
Upė neturi būti platesnė, kaip normaliai
galima ją peršokti. Įkritusieji į “vandenį”
skautai skęsta ir išeina iš žaidimo. Tokiu
būdu visa draugovė mėgina laimę, išlikę
“gyvi” rungtyniauja toliau. Laimi “išlikęs
gyvas”.
ŽAIDIMAS SU VINIMIS

Ant grindų padedamos dvi krūvos 3-jų
colių vinių. Dr-vė padalijama į dvi dalis.
Skautai (tinka ir skautėms) prieina prie
vinių ir stengiasi dviem pieštukais nuneš
ti vieną vinį į krepšį (arba dėžutę) kam
bario gale. Laimi greičiausia ir daugiau
sia nunešę vinių į krepšį.
KELIONĖ PER KALNUS

Išrikiuok draugovę skiltimis. Prieš kiek
vieną skiltį pastatyk dvi atramomis su
glaustas kėdes. Skautams (skautėms) nu
šlavus batelius, liepk kiekvienam iš eilės
trumpu (nustatytu) laiku tyliai peržengti
per “kalną”, t. y. užlipti ant vienos kė
dės, perlipti per atramas ant antros kėdės
ir žemėn. Visos skautės,-ai seka ir pris
kaito taškus už girdėtą triukšmą. Laimi
skiltis, turinti mažiausia taškų.
AKLŲJŲ KIMAS

Visi sėdi ratu tamsiame kambaryje. Jei
gu nėra kambaryje tamsu, užsiriškite akis
kaklaraiščiais. Tuomet skiltininkas,-ė pa
duoda tuziną daiktų (jo tikrai pakanka)
vieną po kito. Skautai,-ės stengiasi juos

apčiupinėti, susipažinti ir vėliau, atrišę
akis, bando užrašyti koki daiktai ir kokia
eilės tvarka perėjo per jų rankas. Pamė
ginkite. Dalykas nėra labai lengvas.
NEKLAUŽADA

Skautai ar skautės sustoja ratu, veidais
į vidų. Tarp jų paliekami 3 pėdų tarpai.
Kiekvienas žaidimo dalyvis ištiesia rankas
į šoną ir, drauge su savo kaimynu, laiko
skarelę ar kaklaraištį, vadovas sušunka:
“Paleisk!”, “Laikyk!”, “Stipriai laikyk!”,
“Laisvai!” ir pan. Skautai turi daryti prie
šingus judesius: išgirdę komandą “stipriai
laikyk” - išmeta skarelę ir pakelia ją va
dovui įsakius “Paleisk”, “Palik ant grin
dų” ir pan. Žaidžiama tol, kol kuris nors
skautas yra 3 kartus suklydęs.
“MŪSŲ VYTIS” PRANEŠA

_ Laikraščio metinė pr-tos kaina $ 3* Kai
kurie prenumeratoriai mums teatsiuntė $ 2,50*
Malonėkite prie progos skirtumą išlyginti pašto
ženklais.
_ MV š. m. 1 Nr. pristigome. Naujai užsisa
kantiems jo vietoje galime prisiųsti pr. metų
padidintą jubiliejinį numerį.
Norintieji gauti
pradedant 2 numeriu, už likusį metų laiką te
siunčia mums S 2,50»
— Sekančio MV numerio medžiagos dauguma
bus skirta jūros skautų reikalams. Šio numerio
paruošimu jau kuris laikas rūpinasi Čikagos jū
ros būdžiai. Mielus jūros skautus, ypač senes
niuosius, prašome prisiųsti mums savo atsimi
nimų, o taipgi nuotraukų iš Lietuvos jūros skau
tų gyvenimo, kurios praėjus reikalui, bus su
grąžintos jų savininkams.
_ Pakeitusieji adresą tepraneša tuojau admjai.
_ Visi šių metų MV prenumeratoriai gali gau
ti nemokamai leidinius: “400 Metų Pirmajai Ne
muno Poemai” ir pr. metų MV 6 _ jubiliejinį
numerį. Suinteresuotieji apie tai praneša admjai ir teatsiuncia 10 et. pašto ženklais persiun
timo išlaidoms _ leidiniai bus tuojau išsiųsti.
_ MV administratorių L. Knopfrnilerį galime
pasiekti ir telefonu: WEntworth 6 — 8880.
— Norintieji atspausdinti MV-yje užuojautas
ar smulkius sveikinimus, teatsiunčia adm-j ai
po $ 2 už kiekvieną skelbimėlį.
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Vytieciai stovykloje

PATARIMAI VADOVAMS
• Jeigu tavo vadovaujamoje draugovėje
nėra tvirtesnės skilčių sistemos, artimiau
siu laiku šį reikalą sutvarkyk, nes tik skil
tyse gali išaugti geri skautai,-ės.
• Stenkis, kad tavo skautų užsiėmimai
vyktų, kiek galima, no atviru dangumi.,
• Atkreipk didesnį dėmesį į naujai priim
tuosius skautus. Jie turi jaustis kaip tikri
nariai, o ne kažkoks priedas, kuriuos visi
stumdo ir retkarčiais pašiepia.
• Jeigu jūsų draugovė turi būklą, su
tvarkyk jį taip, kad kiekviena skiltis gautų
savo kampelį, kuris jai priklausytų ir už
kurio tvarką visi vienodai atsakytų. Smagu
matyti, kad esi vieną kitą daiktelį padir
bęs ir juo padabinęs savo skilties kampą.
• Ruošiantis egzaminams, geriausia dirb
ti poromis: ko vienas nežino, antras papil
do.
• Iškylos, stovyklos, bendras virimas visi šie dalykai jungia vieneto skautus,
nes visiems jiems duoda darbo.
• Kai organizuoji pasirodymus, atmink,
kad juose turi dalyvauti visa skiltis, o ne
atskiri jos asmens. Gabiausias gali vaidin
ti svarbiausią rolę, kiti jam padeda ir taip
visi jaučiasi laimingi.
• Tavo vieneto sueigos turi vykti regu58

lianai. Tik labai rimta priežastis gali jas
nukelti į kitą dieną.
• Vadovas neturi turėti diktatoriškų po
linkių: jis visada tariasi su savo skautais,ėmis ir išklauso netgi paties jauniausiojo
balso.
• Nepamiršk aplankyti savo vieneto skau
tų jų butuose; pasveikink juos įvairių
švenčių bei vardo dienos proga. Išeik su
jais pasivaikščioti į mišką ar bent po par
ką. Pavaišink, kad ir menku dalykėliu.
• Skilties sueigas galima daryti ir kurio
nors skauto bute, žinoma, susitarus su tė
vais ir vengiant sukelti didesnį triukšmą.
• Vesk savo vieneto dienoraštį - kroni
ką. Surašyk visus įvykius nuo pat įsistei
gimo dienos, įlipink fotografijas. Šiam rei
kalui tvarkyti geriausia sueigoje išrinkti
tokį darbą mėgstantį skautą,-ę.
• Susipažink su visais savo vieneto tė
vais ir išklausyk jų pageidavimus. Jų pa
sitikėjimas reikalingas ir brangus. Tėvai
visada turi žinoti kada ir kur vyksta suei
gos.
• Neįsivaizduok, kad tu esi labai dide
lis, didesnis už savo skautus. Mokykis iš
savo ir kitų vadovų pasisekimų ar klaidų.
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MEČYS GEDVILĄ IR SKAUTAI
Stepas Paulauskas

Skautas vytis Kun. A. Perkumas, per.
metų m V 6 NE, pasakodamas apie savo
pergyvenimus skautų eilėse, užsimena ir
apie dabartinio bolševikų okupuotos Lietu
vos “Ministrų Tarybos Pirmininko“ Mečio
Gedvilos ryšį su skautais ir jo žalingą,
veiklą jų atžvilgiu. Kadangi ir man teko
būti vienu pirmųjų skautų Palangoje, norė
čiau čia kai ką pridėti iš savo atsimini
mu
Palangos skautų pradžia buvo maždaug
tokia: 1922 m. vasarą Palangos pašto val
dininkė Bronė Benikaitė, pašto įstaigoje
prie langelio susipažino ir susibičiuliavo
su vienu Palangoje vie šie jusiu skautų vei
kėju. Pasėkoje šios bičiulystės 1922-23
mokslo metais vidurinėje mokykloje buvo
suorganizuotos skautės, vienos iš pirmųjų
skaučių buvo: Juzė Mataitytė (jos vyras
mokyt. Vaitkus bolševikų suimtas prieš
pat liaudies seimo rinkimus dingęs be ži
nios), Bronė Balšaitytė, Petrė Valatkaitė,
Barbora jasinskaitė (dabartinio LTSR prem
jero Mečio Gedvilos žmona), Marytė Kai
rytė (mirusi džiova), Rupkutė (mirusi) ir
kt.
Mums, “vyrams“, buvo labai nesmagu,
kai buvome čia aplenkti. Nenorėjome pasi
duoti. Skautų steigimo reikalu rašiau į
kažkokią vadovybę. Gavau atsakymą, kad,
girdi, Palangoje veikia skautės, į jas rei
kią ir kreiptis. Netrukus įsteigėme “Stumb
rų*’ skiltį, o egzaminus į III-jį patyrimo
laipsnį laikėme pas seses. Tuometinė vi
durinės mokyklos vadovybė skautų globėju
paskyrė tada ten mokytojavusį Mečį Gedvi
lą. Palangos vid. mokykloje mokiausi 1922
-1925 metais. Per tą laiką, M. Gedvilai
vadovaujant, du kartu ekskursavome į Liepojų, buvome nuvykę į Rygą, į Kauną ir
kt. 1924-5 m. persiorganizavome įdr-vę,
kurios dr- ku buvo paskirtas buv. mano
paskiltininkis Mikas Mažeiva (už komunis
tinį veikimą sušaudytas 1941 m. birželio
mėn., vokiečiams okupavus Lietuvą). Mū

sų globėjas M. Gedvilą, tiesa, buvo labai
veiklus ir dažnai materiališkai padėdavo
nepasiturintiems skautams, bet pati skautybės programa jam nebuvo labai maloni.
Skautiškąjį šūkį “Dievui ir tėvynei“ jis
norėjo pakeisti į “švieskis ir šviesk“.
Visą skautų veikimą jis siekė pakreipti
“kultūrininkų“ keliu. Mažamečių Palangos
skautų,-čių tarpe jam rimtesnio pasiprie
šinimo, rodosi, nesusirado. Mokyt. Gedvi
lą buvo išdirbęs net naujo skautų statuto
projektą. Su juo buvo supažindinti ne tik
palangiškiai skautai,-ės, bet ir kaimyni
niai vienetai. Kiek atsimenu, Skuodas ir
Klaipėda tam pritarė, kiti, rodos, ne. Iš vi
so, šiam ruošiamam “skautijos perversmui“
M. Gedvilą bendradarbiavo su skuodiškiais
ir palangiškiais. Taip ir klaipėdiškiai G.
ir K. aktyviai rėmė Gedvilą. Tačiau pats
perversmas neįvyko, nes iš skautų štabo
buvo gautas raštas, kuriuo Palangos skau
tų dr-vė buvo uždaryta. Aš dar bandžiau
padėtį gelbėti: rašiau man asmeniškai ži
nomam skautininkui Z. Blynui ir dar kaž
kam, nors jų atsakymai atėjo palankūs, ta
čiau Palangoje skautams nebebuvo leista
veikti. Tik vėliau, bet dar, rodosi, 1925
metais, vid. mokyklos kapelionas gavo tei
sę steigti čia skautus, ką ir padarė. Gi
buvusieji skautai į naujai organizuojamus
buvo labai nenoriai priimami. Taip man,
norint į juos vėl įsirašyti, buvo paaiškin
ta, kad aš jau baigęs mokyklą, o skautais
galį būti tik mokiniai. Taigi nors dvejus
metus gyvenau Palangoje, kur dirbau Viltrakio krautuvėje, bet skautiškos uniformos
dėvėti neteko, nors jiems ir daug padėda
vau.
Vėliau, jau dėvėdamas kario ar policijos
uniformas, visada
mielai prisimindavau
skautiškuosius laikus. Beje, ją teko dar
kartą nešioti tremtyje, Dillingeno stovyk
loje, skautininkei v. Barmienei prašant.
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DARBUI

Alg. Banevičius, Bostonas

Šiandieną nevienas akademikas ar šiaip
jau vyresnis skautas dažnai kelia klausi
mą, kodėl permažai jaučiama ASS veikla.
Taip, dabartinis paskirų vienetų veikimas
yra silpnokas, čia norėčiau patiekti kele
tą pasiūlymų, kaip “vaistą*’ jiems pastip
rinti.
Norint darniau dirbti ir pasiekti geresnių
išdavų, didžiausį dėmesį turime kreipti į
narius, atsižvelgiant koks yra jų amžiaus
skirtumas, išsilavinimas, jų siekiai, kas
juos jungia, skiria, sakysime, yra didelis
intelektualinis ir amžiaus skirtumas tarp
filisterio, senjoro, junjoro. Tuo tarpu yra
tokių vienetų, kur pradedą studijuoti jau
nuoliai dažniausia suburti į vieną vienetą
su vyresniaisiais. Tokioje būklėje vieno ir
to paties padalinio nariai dažnai neberan
da bendros kalbos. Jaunieji vengia reikš
tis, senieji ar ne perdaug duoda patarimų,
pirmieji užsigauna, kai “fuksas” išreiškia
kitokią galvoseną ir pan. Ar ne geriau tad
būtų sudaryti atskiras grupes filisteriams
ir senjorams - junjorams? į pastarųjų su
eigas filisteriai ateitų tik kviečiami pra
vesti naudingus pašnekesius.
Akademikų skautų uždaviniai didesni,
kaip kad dalyvauti sueigose keletą kartų
per metus, jie pavieniai ir skyriais turėtų
išeiti į visuomenę, prisidėti prie jos vei
kimo, parengimų, šalpos darbo, politinio
gyvenimo. Nenuklysime nuo skautiško ke
lio, jeigu ruošime kultūrinius parengimus
ar savo auką įteiksime skautų vardu. Juk
esame bendruomenės dalis, lietuviai. Visa
tai padės mums susidaryti svarų vardą, ku
ris šiuo metu lyg ir ima slysti iš mūsų ran
kų. Neužtenka per sueigas išgerti arbatėlę
ir per pertraukas parūkyti. Akademikai skau
tai yra pakankamai pajėgūs svarstyti įvai
rius skautiškus klausimus. Reiktų atkreipti
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dėmesį į skautiškų programų efektingumą
ir stengtis jas taikinti gyvenime.
Nevenkime kalbėti apie skautiškas prob
lemas, aiškinant paskirų asmenų iškeltas
intrygas skautiškais reikalais. Šiandieną
jau turime pakankamai “memorandininkų”,
“pamfletų” autorių, kurie, negavę progos
plačiau išnagrinėti savo blankias ir žalin
gas mintis, pasinaudojo laisva spauda ir
savo mintis perduoda ne tik skautams, bet
ir visuomenei.
Korp! VYTIS ir ASDS padalinių pareiga
būtų įsijungti ir į Brolijos, Seserijos vie
netų darbą. Nesi šalinti, bet bendradarbiau
ti. Nebus perdaug, jeigu akademikai padir
bės įvairių šakų vienetuose. Nenukris “vai
nikas” nuo galvos nė vienam, jeigu drau
ge su jaun. broliais - sesėmis paminėsime
liet, ir skautiškas šventes.
Nepaskutinėje vietoje turėtų būti ir prie
auglio klausimas. Beveik visi nariai pas
mus ateina tik iš skautiškų vienetų. Tai
normalus kelias. Tačiau tuo neturime apsi
riboti: akademinė skautija turi būti atvira
visiems studijuojantiems jaunuoliams, pa
traukti dalį jų bus galima tada, kai kiek
vienas studentas, norėdamas ar ne, paste
bės, kad mes veikiame, turime savo gyve
nimo bei veikimo liniją, jaunuoliai iš drau
govių ir būrelių tikrai ateis pas akademi
kus tada, kai ras čia skautišką, brolišką
šilimą, dvasią ir darbą.
jei vadovai atkreips dėmesį į veikimo
pagyvinimą, - ras kompromisą, - po metų
jausime gražesnius darbo rezultatus: sustiprėsime savo tarpe, pateisinsime savo
egzistavimą prieš PLSS-gą ir lietuvišką
bendruomenę.
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VIENAS ŽODIS
Vyt. Pileika

Visi, manau, sutiksite, jog vienas žodis
gali daug ką reikšti. Juo galime išreikšti
neapykantą., ar meilę, karą ar taiką, vel
nią ar Dievą, vergiją ar laisvę ir t. t. vie
no žodelio dėka įsibrovė ir skaudi klaida
pr. m. MV Nr. 6. Ten buvo parašyta, esą
Vyt. Pileika suorganizavo skautų vyčių
būrelį Hartforde. Ištiesų turėjo būti “vado
vauja”.
Mūsų sk. vyčių būrelis yra vienas se
niausių JAV-bėse. Jį suorganizavo ps.
Eitmanas 1949 ui. rugsėjo mėn. Jam išvy
kus, vadovavo s. v. V. Saliamonas, v. Pi
leika, J. Raškevičius ir vėl V. Pileika.
Žiūrint į nuveiktus darbus, negalima pa
sakyti, kad mes pirmaujame, tačiau nesa

me ir patys pasyviausi tremtyje, jau 1950
m. mums teko maloni pareiga paremti lie
tuvius skautus amer. tautinėj stovykloj
prie philadelphijos. Būrelis čia pasiuntė
ir savo atstovą. Kitomis progomis vyčiai
judėjo tai ruošdami minėjimus, vakarus,
padėjo kitiems. Ne viena proga jie žygia
vo su mūsų trispalve amerikiečių paraduo
se, garsinant Lietuvos vardą. Priauginome
apie pustuzinį naujų vyčių, talkininkavome
vietininkijai. pagaliau, nemažai teko pa
dirbėti organizuojant ir priimant rajono
skautų vyčių sąskrydį.
Kai pr. metų rugpiūčio mėn. perėmiau
būrelį, jame buvo 12 skautų vyčių ir 4
kandidatai. Džiugu, kad būrelio dvasia ir

“Geležinio Vilko” skautų vyčių būrelis Hartforde. Antras iš dešinės (stovi) - būrelio vadas
Vyt. Pileika.
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Bostono “Senieji La
pinai” prie savo sk.
stalo.
Nuotr. R. Lizdenio.

IŠ SKAUTŲ VYČIU GYVENIMO
• Bu v. LSB JAV rajono skautų, vyčių, sky
rius nustojo veikęs. Buv. skyriaus vedėjas s.
V. A. Mantautas pradėjo eiti LSB vyčių sky
riaus vedėjo pavaduotojo pareiges (ne vedėjo,
kaip buvo MV 1 Nr. 23 pusi., įsibrovus korek
tūros klaidai, pranešta).
• Psktn. Pr. Pakalniškis paskirtas JAV IV
rajono sk. vyčių skyriaus vedėju.
• S. L. Reiningui iš pareigų atsisakius, LSB
II JAV sk. vyčių reikalus tvarko pats rajono
vadeiva v. s. Senbergas.
• Vasario 20-21 d.d. Hartforde, energingam
rajono vyčių sk. vedėjui Alg. Banevičiui vado
vaujant, buvo sušauktas s. vyčių sąskrydis.
Plačiau apie tai kita proga.
• Skautai vyčiai yra pasiryžę išleisti naują,
B. P. “Skautybės BerniuKams” laidą, šiam rei
kalui sutelkdami daugiau lėšų. Atspausdinti
specialūs atsišaukimai ir instrukcijos. Akcijos
pravedimu rūpinasi sktn. Mantautas.
• LSB sk. vyčių skyriaus vedėjas s. H. Stepaitis pasiekiamas adresu: 111 High Park Ave.,
Toronto, Ont., Canada.

sugyvenimas tokioje būklėje, kokios kitur
neteko užtikti. Už visa tai reikia dėkoti
mano pirmatakūnui broliui RaškevičiuL Aš
nemanau jo pralenkti: būtų labai gerai, kad
Dievas padėtų išlaikyti tokiame lygyje,
kaip gavau perimdamas pareigas.
“MŪSŲ VYTIS”: Nuo savęs dar galime
pridėti, kad šio būrelio nariai visi užsisa
kė M V 1954 metams, tvarkingai atsiskaitė
ir jį užsakė Vokietijoje tebegyvenantiems
broliams.
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• Dr. vVvdūno Vardo Skautų Vyčių būrelio
skautai Čikagoje II. 20 d. suruošė gražų vaka
rą jaunimui, Kurio metu su dideliu pasisekimu
suvaidinta 3 v. muzikinė piešė “Pelenė”, ku
rios pastatymo darbams vadovavo T. Serapinie
nė. Būreliui nuoširdžiai vadovauja sktn. Ig. Se
rapinas.

VYČIAMS IR JŲ KANDIDATAMS!
“Mūsų Vyčio” Administracijoje dar galima
gauti vyęiavimo klausimais įdomų leidinį, vyr.
sktn. A. Krauso redaguotą “Vyčio Taku”, 107
pusi., kaina 1 doleris. Straipsnius parašė šie
Australijoje gyveną skautininkai: gyd. V. Kišonas, V. Stasiškis, A. Krausas, R. Norvydas 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”.

AUKOS
j mūsų šaukimą atsiliepė ir savo piniginė
mis aukomis prisidėjo prie MV siuntinėjimo
Europoje tebegyvenantiems broliams — sesėms
šie MV prenumeratoriai bei talkininkai: Stp.
Juodvalkytė — $ 6, M. Jurkšas
, Čikagos
jūros būdžiai, E. Kaminskaitė, A. Vengris, V.
B armienė, R. Braziulevičiūtė, — po $ 3, J.
Chmieliauskaitė, A. Senbergienė, — po $ 2,50,
S. Miknaitis, K. Stadalninkaitė, P. Pakalniškis,
— po $ 2, D. Koklytė, I. Šimulynaitė, A. Šilba
joris, J. Gudaitytė, G. Anysaitė, V. Pažiūra,
A. B acanskaitė — po $ 1,50. E. Slavinskas, X.
V. Kame nt avižius, A. Cvirkaitė, — po $ 1,
lljasevicius — $ 0,50- K. Žilinskienė — $ 2,50“Mūsų Vytis” ir, tikėkim, tie, kurie gaus
laikraštį,, broliškai dėkoja.
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NAUJAS KIRPĖJAS
Jeigu jūs paklaustumėte bet kurį mūsų
skyriaus narį nuomonės apie senjorą Plyčių, kiekvienas, rankas iš kišenės ištrau
kęs ir pasikrapštęs pakaušį dar gerokai
pagalvos, kaip čia gražiau ir garbingiau
išsireikšti apie šį mūsų skyriaus, pasaky
čiau, pažibą:
- Tai kombinacija kažkokios nežemiš
kos energijos, karščio, masės, ugnies ir
dar kažko nežinomo, - apibudino jį kartą
jo buvęs kolega fizikos studentas paršaitis.
- Atrodo, kad jame yra visų gerųjų ir
kilniųjų elementų po tam tikrą kiekį,- pa
pildė jo žodžius chemikas Cibulskis.
- Tai vyras, pilnas vitaminų! - sakyda
vo medikas Dambra.
Apie seses - ką jau ir bekalbėti. Ben
drų sueigų metu jos dažnai sukinėdavosi
netoli jo, ir, progai pasitaikius (o jei ne
pasitaikydavo, tai pačios pasistengdavo ją
sudaryti), vis ko nors jo klausdavo, jam
šypsodavosi, o jų nedrąsios, spindinčios
akutės ir lengvai tuo metu paraudęs veide
lis įgudusiai akiai daug ką galėjo pasaky
ti ...
Ir neutraliam stebėtojui mūsų Plyčius at
rodė vertas atitinkamo dėmesio vaikinas.
Aukštas, stambus, raudonskruostis, kaip
šienpiovys. O jau plaukai - tokie juodi,
jog anglis blanksta prieš juos, o juodas
paltas, kuriuo Plyčius nuo neatmenamų lai
kų dėvėjo, visiškai apyšviesis atrodė, pa
lyginus su jo plaukų spalva. Ir kas svar
biausia _ garbanoti, ir taip tankiai, kad
dažnai jo draugai turėdavo daug darbo įti
kinti apie jų nesąmones visus prasimanėlius ir gandonešius, kurie plepėjo, jog
senjoras Plyčius praleidžiąs daug laiko,
besukdamas savo plaukus su tam tikru
iešmu ar kuo kitu. Atseit, kaip dama ko

kia. Dar jam labai prie veido tiko ilgi
žandiniai (“peisai”, kaip pas mus saky
davo ), kuriuos jis rūpestingai augindavo,
saugodavo, ir iš kurių išsikišęs veidas su
kumpa erelio nosimi ir pilkomis, blykščiojančiomis akimis buvo tikra pagunda vi
siems silpnesniesiems sutvėrimams
Už
tai ir universitete ir už jo ribų pasiseki
mas Plyčiui buvo 100 nuošimčių garantuo
tas.
Mūsų skyrius ruošė labai iškilmingą Nau
jųjų Metų sutikimą. Burnodami ant visų,
iškėlusių šio sutikimo ruošimo mintį ir
juos įpareigojusių tuo pasirūpinti, valdy
bos nariai tempė šią naštą ir stengėsi
kiek galint prašmatnesnių pramogų išgalvo
ti, kad tik daugiau sulaukus tos mielos
visuomenės, iš kurios mes buvome pasi
rengę vienomis ar kitomis priemonėmis pa
skutinį centą ištraukti. Aišku, viso to sū
kurio centre buvo Plyčius. Reprezentantas,
sakytume
- moka pakalbėti, palinkčioti,
kur reikia, o kur reikia ir galvą pakelti žodžiu, nepamainomas, o bufeto ar baro
klausimuose nei nemėgink su juo ginčytis,
nes visi pažvelgs į tave taip, tartum tau
koks sraigtas galvoje būtų atsiklibinęs...
Taigi, sesės kepė ir virė, o mes rūpino
mės visomis kitomis prašmatnybėmis.
Artėjant sutikimo dienai, labai nudžiugo
me, išgirdę, kad čia visai netoli atidarė
modernią kirpyklą labai modernių manierų
prancūzėlis, neseniai iš “anapus ten” atr
važiavęs. Tuojaus sename ir apleistame
lange pasirodė visokių rūšių kirpimo bū
dai: reiškia, įėjai, pasakei “bonjour” (ta
da kirpėjas būdavo labai patenkintas ir
dvigubai daugiau pudros užpildavo ant švie
žiai nuskusto kaklo), parodei su pirštu į
kurį nors lange esantį fasoną, ir po pusės
valandos jau pats beveik atrodai kaip tas
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artistas - modelis lange, neskaitant, žino
ma, tavo pūslėtų rankų ir pustuštės kiše
nės... Mes visi apsitvarkėme keliomis die
nomis prieš, o Plyšius nutarė nueiti pačią
paskutinę dieną:
- Žinai, atrodai lyg šviežias žmogus,
kai tik ką apsikerpi, - sako jis. ma^,^No
riu ši vakarą naujai gimusiu jaustis, nes
ir mano mergužėlė iš Klevelando bus ten!..
Tą vakarą mes susirinkome salėje gana
anksti ir jau pradėjome priiminėti pirmiau
atvykstančius svečius, bet plyčiaus dar
vis nebuvo. Reikia svečius sodinti - Ply
čiaus nėra, o tik pas jį sąrašas su užsa
kytų staliukų numeriais. Galvotrūkčiais sė
dau į automobilį, ir per kelioliką minučių
pervažiavęs tik dvejas raudonas šviesas ir
nepastebėtas jokių tvarkos dabotojų, atsi
dūriau prie namo, kur gyvena mūsų repre
zentantas. Kaip žaibas, užlekiu į antrą
aukštą ir beldžiuosi. Durys truputį prasi
vėrė ir pažįstamas balsas paklausė:
- Kas čia?
Aš tuoj įstačiau tarpduriu batą, kad ne
užtrenktų, ir pradėjau plūstis;
- Ką tu, toks ir toks, eik šen ir ten,
kur tavo pareigos ir visokie kitokie jaus
mai? - šaukiau aš įsiutęs. - Kur sąra
šai? Ko pats dar sėdi namuose ir spoksai
pro langą?

- Spoksau ir spoksuosiu, - liūdnokai
tarė mūsų Plyšius. - Užeik ir įsitikinsi,
tik kitiems nesakyk, nes aš pražuvęs. Lie
žuviais užplaks mane...
Įėjau ir nustebau. Balsas Plyčiaus, bet
veidas nebe tas. Ta vanago nosis kažkaip
dvigubai pailgėjus, peisų nė ženklo, o jų
vietoje kyšo ir viską stelbia dvi nemažos
ausys. O iš jo didžiausios puošmenos, iš
tų garbanų - tik mažas ežiuko pavidalo
čiubelis styrojo virš kaktos.
- Praneūzėlis kirpo? - paklausiau.
- Jis, - prakošė pro dantis Plyšius. —
Jis, kad jam darbas pasibaigtų ir jis, vi
sų depresijų suspaustas, nugarmėtų ten, iš
kur atvyko. Pasitikėjau aš juo, sėdau į
kėdę, užsiskaičiau įdomią istoriją, tai ma
tai į ką per tą laiką jis mane pavertė...
Dabar mažiausiai du mėnesius negaliu nie
kur į viešą vietą nosies iškišti...
Aš suskatau jį paguosti:
- Niekai, Valerijonai, taip blogai dar
nėra. Atrodai kaip tikras studentas. Ren
kis, ir važiuojam,- gundžiau jį.
- Ką, kad visi pirštais rodytų? Jau man
iš kirpėjo namo važiuojant, dvi pažįstamos
merginos šaipėsi tramvajuje. Žinau iš ko...
Aš maniau, kad prasmegsiu iš gėdos ...
Ne, brolau - štai tau sąrašai, o aš imu
du mėnesius atostogų. Kol plaukai ataugs...
Kad tik nors garbanoti būtų...
Liūdnu veidu palydėjo mane Plyšius iki
durų, palinkėjo laimingų naujųjų metų ir
grįžo į savo kambarėlį, tarsi koks vidur
amžių atgailautojas į savo vienutę.
Nežiūrint draugo nelaimės, mes baliuje
jautėmės labai linksmi, nors, žinoma, jo
šiek tiek ir gailėjomės. Pasikeisdami vis
šokome su jo Aldona iš Klevelando, kad
ji perdaug vieniša nesijaustų, ir ji, atsi
sveikindama sakė, kad vakaras buvęs ne
paprastai puikus...
D-as
Reikalinga skardi ir ilga

;

JERICHONO DŪDA
Čikagos skautų vyčių Draugovei pažadinti,
Siūlyti Draugovės Vadui.
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Skyrių veda E. Vilkas, 11600 So. Lafayette Ave, Chicago, III.

• BELGIJA. Pereitą vasarą čia įvyko
daugeliui iš mūsų negirdėto vardo stovyk
la - Agoon. Tai buvo n-ji tarptautinė luo
šųjų skautų stovykla, kurioje stovyklavo
luošieji sk. iš Belgijos, Anglijos, Olandi
jos ir Italijos.
• OLANDIJA. Prie Reino žiočių buvo
kadaise turtingas bažnytkaimis. Tačiau pr.
amžiuje potvyniai sunaikino jį ir liko tik
sena 13 amž. bažnyčia su 4 namais. Po
bažnyčios stipriu stogu ūkininkai kraudavo
javus. Bet skautai atrado šiuos pamirštus
Dievo namus. Katalikų skautų s- ga pradė
jo Šv. Jurgio statulos kelionę aplink visą
kraštą ir nustatė, kad ši kelionė būtų už
baigta sk. patrono bažnyčioje, kuri ir bu
vo minėta apleista šventovė. Skautų pa
stangomis, remiant vyriausybei, bažnyčia
buvo gražiai atnaujinta. Dabar, kai Olan
dijos skautai iškylauja, visada maloniai
aplanko ir savo vyriausiojo vado Būstinę.
• GRAIKIJA. Kaip žinia, prieš keletą
mėnesių tankiai apgyventas graikų salas
ištiko žemės drebėjimas. 100.000 žmonių
gyvenamosios vietos per kelias minutes
virto griuvėsiais. Tūkstančiai graikų skau
tų skubėjo jiems padėti, bet tik 732 buvo
iš jų atrinkti ir perkelti į salas. Jie dirba
su gaisrininkais, policija, kareiviais; sta
tė palapines, dalijo maistą, rūpinosi su
žeistaisiais. Be jų gražiai pasižymėjo du
šviesūs sk. vyčiai iš Danijos, kurie vie
toje iškylavimo , pasirinko tris savaites
sunkaus darbo artimui.
• KINIJA (Taiwan-Formosa ). Kad ir ne
tekus plačiosios tėviškės, dar neokupuoto
je Kinijos dalyje skautų skaičius stiprėja,
veikimas auga, vien tik berniukų yra per
6.000, kurie, drauge su gausiomis skautė
mis, pravedė knygų vajų, surinkdami jų

apie 150.000. Nesenai iš savo sutaupų nu
pirko 121 radijo aparatą kariams. Skautybė
Kinijoje įsteigta prieš 41 metus.
• J. A. V. Šio krašto skautai vyčiai
(Eagle scouts) pakvietė svečiais kitų
kraštų skautus vyčius. Aplankę eilę vieto
vių, jie visi susirinks į washingtoną, kur
bus priimti Prezidento Eisenhowerio.
• KANADA. Šią vasarą šio krašto skau
tai turėjo II-ją jamboree. Be ko kita, bu
vo suvaidinta ir B. P. “Skautybė Berniu
kams”.
• DANIJA. Šio krašto skautai ir svečiai
iš daugelio valstybių gražiai stovyklavo
senos pilies parke. Stovykla pasižymėjo
30 valandų iškylomis pas ūkininkus.
• ŠVEICARIJA. Pr. m. VIII. 5 čia buvo
sušauktas steigiamasis senųjų skautų sei
mas. šios trečiosios skautų šakos vardas
angliškai yra toks; “The International Fel
lowship of Former Scouts & Guides”. Pa
ruošiamieji darbai buvo atlikti dar 195I ir
1952 m. suvažiavimuose. 60 atstovų iš 16
-os kraštų, drauge su tarp, skautų,-čių
vadovais, priėmė or-jos konstituciją bei
rezoliucijas. Sudarytas vyr. komitetas, ku
rio pirmininkas - danas Hr. Erik Sioquist.
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• PL.SS Seserijos vadija, kurios kadencija
baigiasi šį pavasarį, jau rūpinasi naujosios vadijos rinkimais. Yra projektas jos branduolį su
daryti Čikagoje.
• Prof. Ignas Končius, ilgametis Akad. Skau
tų Sąjūdžio Valdybos Pirmininkas, iš pareigų
pasitraukė. Nauja ASS centrinė valdyba suda
ryta Čikagoje iš pirmininkės fil. Dr. M. Bud
rienės ir vicepirmininkų — ASDS valdybos pir
mininkės fil. Gr. Čaplikaitės ir Korp! VYTIS
Pirmininko senj. Vyt. Mikai avi čiaus.
• Akademikai skautai savo 30 metų veiklos
sukaktį ruošiasi atžymėti specialiu leidiniu
“Akademinė Skautija”, kurį paruošti paprašy
tas fil. Br. Kviklys. Liepos mėn. 1- 10 d. d.
planuojama IV-oji akademinė stovykla. Be to,
ASS Valdyba ir skautai pasiryžo šiais metais
stipriau paremti “Mūsų Vyčio” leidimą,
• Senj. Eug. Vilkas ASS valdybos paskirtas
Įgaliotiniu laikraščio leidimo ir ūkio reikalams.
• K. Kodatienė ir Iz. Jonaitienė, dvi labai
aktyvios Seserijos vadovės, pakeltos į vyr.
sktn. laipsnį.
• Senj. sktn. V. A. Mantautas, šiuo metu stu
dijuojąs Jėzuitų Kolegijoje West Baden Springs
JAV-bėse, pasistengia ne viena proga kitatau
čių tarpe pagarsinti ir Lietuvos laisvės reika
lus. Jo pranešimas anie bolševikų varomą ge
nocidą Lietuvoje susilaukė didelio susidomėji
mo.
• R. Šilbajoris, V. Černius ir R. Mieželis,
baigė aukštąsias mokyklas JAV-bėse, pakelti
Korp! VYTIS filisteriais. Pastarasis neseniai
perėmė ASS Bostono skyriaus vadovybę.

• Detroito akademikės skautės neseniai su
siorganizavo ir pagyvino veikimą. Į valdybą įė
jo L. Griškelytė ir D. Šeputaitė.
• VYRIAUSIAS SKAUTININKAS Naujųjų Me
tą proga paskelbė specialų laišką skautans ir
ją vadovams, kuriame kviečia juos padidinti
skautiškumą, ugdyti patvarumą, brolišką meilę
ir dar kiečiau dirbti, kaip praėjusiais metais.
• Religinio ugdymo katalikams skautams ir
prit. skauto vyčio programos paskelbtos “Sk.
A. ” š. m. 1 Nr. Jos yra Pirmijos aprobuotos.
• LSS skautų garbės ženklais Pirmija apdo
vanojo 29 asmenis, jų tarpe v. s. K. Grigaitį,
B. Gaidžiūną, P. Drąsutį, J. Vaičaitį ir kt.
• PLSS Tarybos Pirmijos nutarimu į skauti
ninko,-ės laipsnį pakelti: K. Aglinskas, M. Babickienė, L Kairytė, Ig. Serapinas, R. Gimbutie
nė, V. Leskauskienė, E. Laurinaitienė, V. A.
Kantautas, Kun. L. Musteikis, H. Stepaitis, L.
Sileikytė. Paskautininkio,-ės laipsnį gavo: A.
Banevičius, D. Barmutė, I. ChmieIiauskaitė, R.
Jonaitytė, A. Bajorąitytė, R. Braziulevičiutė,
S. Juodvalkytė, V. Černius, S. Januškevičienė,
E. Jasiukaitė, A. Karnavičienė, K. Kuraitytė,
V. Varaneckaite, F. Zapkuvienė, G. Čaplikaitė,
A. Dubauskaitė, R. Kirkutytė, L. Lukoševičiūtė,
D. Ruseckaitė, S. Makarevičius, D. Podelytė,
M. Raugienė, Kun. Kulbis, G. Kačanauskas, F»
Mockus, J. Pažėra, L Šemaitė, S. Vabalaitė,
A. Draugelis, V. Bričkus, A. Vilimienė, A. Gasnerienė, A. Karpavičius, E. Namikienė.
• Adelaidės akademikai skautai,-ės įsigijo
gražią palapinę ir jau turėjo gražią iškylėję
pajūryje, kurioje dalyvavo ir jų šeimų nariai.
O kas gi Europoje ar Amerikoje šiuo metu sto-

Akademikės skautės Niaga
roje su g. nariu Prof. Kon
čium.
Nuotr. A. Vaičiūno.
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Amerikiečių skautininkai Či
kagoje domisi akademikų
skautų suorganizuota sk.
parodėle. Nuotr. A. Gulbinsko
vyklauja? Už tat ateinančią vasarą, IV-osios
axad. stovyklos metu, jie galės sukurti tik lau
želį, nes tada bus australiška žiema, (m)
• Fil* A. Bakaitis yra atsakingas keturių fab
rikų pareigūnas ir gyvena 50 mylių atstume nuo
mūsų skautų vienetų. Vis dėlto jo pastangomis
apie 80 liet, skautų,-čių stovyklavo prie jūros
kranto. Rengiasi stovyklauti ir akademikai skau
tai. (m)
• New Yorko vytiečiai 1954 metų bėgyje nu
mato paruošti eilę junjorų, pravesti 6-8 suei
gas bei ekskursijas, stiprinti rvšius su vietininkija. Skyriui vadovaują fil.dr. H. Lukaševičius, junjorams — fil. R. Šilbajoris, (m)
• Visas 100% vytiečių Urbanoje ir šiais me
tais skaito “Mūsų Vytį”, nors jie visi ir stu
dijuoja. Sis skyrius priaugina ir daugiausia fi
listerių. Žiemos semestre U-tą baigė senj.
Eug. Jankus. Skyrius turi 16 narių. Vadovauja
senj. A. Dundzila. (m)
• Mičigano ežero pakrantėse įsisteigė pirma
sis liet, jūros skaučių vienetas JAV-bėse. Tai
“Žuvėdrų” valtis, kuriai vadovauja Rimgailė
Gustaitienė. Globėjų bei rėmėjų Komitetui va
dovauja fil. sktn. dr. J. Aglinskienė.

• LSB Tautinio Auklėjimo skyrius, norėda
mas išplėsti tautinį auklėjimą jaunųjų tarpe,
yra paruošęs platesnės apimties konkursą, ku
ris turėtų apimti visus skautus. Kiek kitokios
apimties konkursą — kelionę po Lietuvą — jau
vykdo Seserijos vadija.
• Čikagos skautai,-ės
nutarė suaktyvinti
sportiškąją veiklą. Sudaryta visa eilė seKcijų.
Be to, suorganizuotas skautų,-Čių choras, pro
jektuojamas orkestras ir ruošiamasi vasaros
stovykloms. “Lituanicos” tuntui sėkmingai va
dovauja sktn. Br. Gurėnas.
• Sktn. V. A. Mantautas Amerikos Skautų va
dovybės (BSA) iš-inktas į BSA komisionierių
tarybą ir pakeltas į garbės skautininko laipsnį.

• Naujas skautų buklas įruošiamas Vasario
16 d. gimnazijoje Vokietijoje, Rennhofe. Šiam
reikalui reikia daugiau lėšų, nes mūsų broliai
ir sesės Vokietijoje nėra finansiškai pajėgūs.
Aukas prašome siųsti Rajono vadeivai Adolfui
Venclauskui, (20) Hannover, Kleefeld. Hegelstr. 6, Germany.

SKAUTININKAS V. ŠIMKUS -

STATYBOS KONTRAKTORIUS
Mums džiugu pranešti, kad mūsų skautininkai
ir vyresniojo amžiaus skautai,-ės JAV-bėse
vis tvirčiau įsikurią. Vienas tokių pavyzdžių —
sktn. Valerijonas Šimkus, buv. “Gedimino Pi
lies” tunto tuntininkas, PLSS-gos ūkio reikalų
tvarkytojas, vėliau Čikagos skautų tunto vadijos narys, _ prieš kurį laiką sėkmingai išlaikė
nustatytus egzaminus ir gavo teisę verstis kontraktoriaus,, verslu. Per trumpą laiką pastatė jau
13 namų. Šia proga nevienu atveju vra ir finan
siškai gražiai parėmęs skautus, jų tarpe ir “Mū
sų Vyčio” leidimą
Skaitai,- ės, jų bičiuliai ir tėvai, kurie Či
kagoje ar jos apylinkėse ruošiasi statyti sau
namus ar jau turimus remontuoti, teneužmiršta,
kad mūsų Brolis Skautininkas šiuos darbus at
liks ne kiek neblogiau, o dar ir pigiau, kaip
kuris kitas k ont r akt oriu s. Iškilus reikalui, pra
šome susirišti adresu: V. Šimkus, 4645 So. Kea
ting Ave., Chicago, Ill. Telef. (po 6 val. vak.)
_ REliance 5-8202*

Ar jau pa-sikvietei 1954 metams į savo namus
SKAUTU AIDĄ?
Jeigu dar ne, siųsk jam 3 dolerius, o jis Ta
ve lankys kiekvieną mėnesį. Adresas: Box 1003»
Station C., Toronto, Ont., Canada.
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SKAUTŲ AIDAS — Lietuvių skautų, ir skau
čių laikraštis. Red. v. s. Stp. Kairys. 1954 m.
sausio mėn. N r. 1. 24 ♦ 4 virš. pusi. Pr-tos
kaina metams $ 3. Adm. adr.: Vyt. Macas, Box
1003« Station C. Toronto, OnU Canada.

P.L.S.S. RAJONŲ DVASIOS VADOVAI
ATSIŲSTA PAMINĖTI
Juozas Paukštelis
KAIMYNAI. Romanas.
TALKA. Tiražas 750 egz. Antrasis leidimas.
Spaudė Gabijos spaustuvė. Printed in U.S.A.
Aplankas dail. Prano Lapės. 238 ♦ 1 nnm. ousl.
Kaina § 2.50. Gaunama adresu: Stp. Zobarskas,
85-42 91 str., Woodhaven 21, N.Y. Tai žino
mo mūsų rašytojo vienas stipriausių veikalų,
vaizduojančių Lietuvos kaimo gyvenimą. Jį skai
tydamas pasijunti lyg kuriam laikui į Lietuvą
nukeliavęs. Mūsų jaunuomenė turėtų jį perskai
tyti.
v
Brazdžionis DIDŽIOM KRYŽKELE. TERRA.
Tiražas — 700 egz. Spaudė M. Morkūnas. 1111 nnm. pusi. Tai paskutinis šiuo metu žinomo
mūsų poeto e.lėraščių rinkinys, kurių daugelis
pasižymi savo ryškumu bei minties tvirtumu,
tinka deklamuoti ir skautų sueigose bei paren
gimuose. Vyresnio amžiaus skautai,-ės turėtų
nepamiršti jų perskaityti, o pačią knygą įsigy
ti.
V. Daugirdaitė-Sruogienė LIETUVOS ISTO
RIJA. Ketvirtoji laida. TERRA. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė Čikagoje. 203 pusi-, su spal
votu istorinės Lietuvos žemėlapiu. Sis vadovė
lis, sulaukęs ketvirtosios laidos, daugeliui yra
žinomas ir visais atžvilgiais rekomenduojamas.
BUDĖK Nr. 1 Rochester, N. Y. 1953 Kalė
dos. 24 pusi. Rašyta rašom, mašinėle, sp. ro
tatoriumi. Leidinį redagavo V. Zmuidzinas, 213
Berlin str., Rochester 21, N.Y. Yra
keletas
vertingų rašinėlių ir kitų vietovių skautams,ėms naudingų. Gaila, kad leidėjai nepasistengė bent lietuviškų spaudos ženklų uždėti, o
tai būtina skiriant leidinėlį jaunimui. Tikime,
kad tai jie padarys kitą kartą.
AD MELIOREM. Akademinio Skautų Sąjūdžio
biuletenis Nr. 5, 1953.XII-31. 3 pusi. Rašyta
rašom, maš., sp. rot. Tik ASS nariams. -100
egz. Adr,: Liudas Ramanauskas, 4 238 So. T ai
man Ave., Chicago, Ill.
BUDĖKIME. L. S. B. Anglijos Rajono leidinys.
Nr. 7, 1953 m. 10 * 4 virš. pusi. Rašyta ras.
mašinėle, sp. rotat. Red. J. Brujzinskas, 18
Charlesworth Grove, Pelion, Halifax, Yorks.
Leidinėlis nuolat tobulėja ir teikia vis geresnį
įspūdį.
KIMAS 1953, No 11. Leidžia Bostono Skautų
Vietininkijos “Senųjų Lapinų’’ vyčių būrelis.
Redaguoja s. v. vyr. si. Č. Kiliulis, 10 Michi
gan Ave., Dorchester, Mass., U. S. A.Rašyta
rašom. maš.,sp. rot., 15 pusi.
TAUTA BUDI. Išleido LSB Vadija. Redaga
vo V. Skrinskas ir B. Stundžia. Adm. J. Gaižu
tis, 135 Gorevale Ave., Toronto, Ont., Canada.
Meninė priežiūra Vikt. Bričkaus. Spaudė “Foto
-Lith” Toronte. 185 ♦ 3 nnm. pusi. Pardavinė
jama po 50 et. Be kalendariumo, pažymėtini
šie rašiniai: J. Cicėno — Vilnius, A. Rūgytė —
Kauno miesto istorija, Dr. M. Anyso — Klaipė
da, B. Stundžios _ Tauta, jūra ir laivynas,
Prof. S. Kolupailos _ Lietuvos ežerai ir kt.

ANGLIJOS: Kun. Antanas Kazlauskas, 21,
The Oval, Hackney Rd. London E. 2.
ARGENTINOS: Kun. Kazys Černiauskas, 2280
C. Mendoza, Avellaneda _ Buenos Aires.
AUSTRALIJOS: Kun. Pranas Vaseris, 116 Cesil Str. Williamstowne, Melbourne, Vic.
BRAZILIJOS: Kun. Pijus Ragažinskas, C. P.
4118, Sao Paulo.
JUNGT. AMERIKOS VALST.:
Kun. Juozas
Vaišnys, 5541 S. Paulina Str. Chicago 36, I1L
KANADOS: Kun. Stasys Kulbis, 1855 ėst, rue
Rachel, Montreal 34, Que.
VENEZUELOS: Kun. Antanas Perkumas, Apartado 369, Caracas.
VOKIETIJOS: Kun. Vaclovas Šarka, Mauenhaus, Holzdamm 18, Hamburg 1.

KORP! “VYTIS”: Kun. J. Raibužis, 5541 S.
Paulina Str., Chicago 36, HI.

PAVYKĘS NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Čikagos ASS skyrius surengė viešą Naujųjų
Metų sutikimo balių, pakviesdamas visą Čika
gos studentiją ir plačiąją visuomenę. Svečių
išsireiškimais, tai buvęs pirmasis Čikagos lie
tuvių tarpe taip puošnus ir didelis Nauju Metų
sutikimas, sutraukęs per 600 svečių.
Puiki salė, gera muzika, vakariniai rūbai ir
labai kultūringas baliaus dalyvių elgesys at
kreipė didelį salės administratorių ir kitų ame
rikiečių dėmesį ir sukėlė dideles simpatijas
lietuviams, kurie šioje salėje buvo pirmą karta.
Naujieji Metai buy o pradėti Amerikos ir Lie
tuvos himnais. Baliaus dalyvius sveikino ASS
pirm. Fil. Dr. Milda Budrienė, rengėjų vardu
_ Čikagos ASS pirm. senj. E. Zabarskas; konferavo senj. A. Vengris.
Kad šis didelis vakaras praėjo puikiai ir at
nešė keletą šimtų dolerių į Dr. Vydūno studen
tų šalpos fondą, tikrai priklauso didelė padėka
rengimo komisijai, kurią sudarė: I. Kairytė, J.
Gudaitytė, senj. E. Zabarskas, senj. J. Slavins^
kas, senj. H. Dokas, senj. J. Ivanauskas, senj.
G. Valantinas ir junj. A. Kliorė, ir kitiems se
sėms ir broliams, kurie kantriai ėjo pareigas
prie įvairių darbų baliaus metu. Rengimo komi
sijai vadovavo senj. Br. Juodelis.

Ar parėmei savo auka vienintelę lietuvišką
VASARIO 16 D. GIMNAZIJĄ
Vokietijoje? Jeigu ne — nedelsdamas atlik šią
pareigą,

90- W M.

