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IŠLEIDŽIAMAS PROF. IGNO KONČIAUS DARBU ALBUMAS

Tuo metu, kai daugelis iš mūsų stovyklose nevisada tinkamai išnaudodavo laisvalaikį, sktn. 
Prof. Ig. Končius, ASDS ir Korp! VYTIS Garbės Narys, intensyviai dirbo. Labai gerai pažinęs 
Lietuvos, ypač Žemaitijos liaudies meną ir turėdamas neabejotiną "dievdirbio” talentą, Profeso
rius kruopščiausiu būdu sukūrė per 100 medžio drožinių — lietuviškų kryžių bei koplytėlių (kai 
kurie drožiniai iki 20 cm aukščio J Tai žemaičių prašmatnybių — žmonių išdirbinių miniatiūros. 
Kaip ir pačių seniausių "dievdirbių”, prof. Končiaus dirbta rankomis, nevartota nei metalų, nei
vinių, nei klijų. Tikrai verta tokį gražų rinkinėlį pamatyti. Deja, nevisiems prieinama.

Todėl labai gerai padarė prof. Končius, vykusiu būdu visa tai nufotografavęs ir pasiryžęs iš
leisti atskiru liuksusiniu leidiniu. Šių darbų albumas, drauge su paaiškinimais lietuvių ir anglų 
kalbomis, išeis apie šių metų pabaigą. Kad palengvinti išleidimo darbą, visi mūsų Skaitytojai, 
Bičiuliai kviečiami šį leidinį jau dabar užsisakyti, pasiunčiant $ 5 leidėjui adresu: Mr. Liudas 
J. Končius, 252 Columbia Rd., Dorchester, Mass. Visi užsisakiusieji gaus atsakymą su atitinka
ma kurio nors dirbinio fotografija, o patį albumą, jeigu panorės, 
su. Užsakymo reikaluose maloniai tarpininkauja ir "Mūsų Vytis”.

Palengvinkime geram dalykui praskinti kelią į pasaulį!

ir su autoriaus įrašu bei para-

"Mūsų Vytis ”

KAS TURI SKAUTIŠKOSIOS SPAUDOS IR 
FOTOGRAFIJU?

"Mūsų Vyčio” Redakcijai reikalinga Nepri
klausomos Lietuvos skautiškosios spaudos pa
vyzdžiai, o taipgi ano meto skautiškosios nuo
traukos. Visa tai būtų panaudota laikraščio to
bulinimui. Jeigu kas tokių dalykų turėtų ar ži
notų kur galima jų gauti, maloniai prašome pra
nešti redakcijai. Dėl paskolinimo ir apsaugos 
sąlygų susitarsime. Gautoji medžiaga bus stro
piai saugojama, reikalingi dalykai perfotografuo
jami ir po to grąžinama jų savininkams.

Pranešimus ar medžiagą siųsti adresu: Bro
nius Kviklys, 631 W. 54 tn P L., Chicago 9, ILL.

"MŪSU VYČIO” SKAITYTOJAMS

• Su pereitu numeriu pasibaigė MV prenume
rata visiems tiems, kurie laikraštį užsisakė tik 
pirmam pusmečiui. Maloniai kviečiame pr-tą at
naujinti, prisiunčiant adm-jai $ 1-50.

• Pristigome M V Nr. 1 ir 2. Nauji prenumera
toriai gali užsisakyti tik pradedant 3 numeriu, 
atsiųsdami $ 2.

• Visus mūsų bičiulius foto mėgėjus prašome 
ir šią vasarą mūsų nepamiršti, prisiunčiant skau
tiškųjų nuotraukų iš stovyklinio ir šiaip jau 
skautiškojo gyvenimo.

VIRŠELIO piešinys dail. Juozo Jonušio.
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AUSŲ

P. L. S. S. VADU, VADOVIŲ IR AKADEMIKU SKAUTU" CIU LAIKRAŠTIS

NR. 4 (60) 1954 M. LIEPA-RUGPIŪTIS VII METAI

DAUG GINČU DĖL SKAUTU
K. Palciauskas

1. Mūsų skautija yra verta dėmėsio. Nor
maliai imant, spaudoje daug rašoma tik 
apie svarbius ir reikšmingus dalykus. Apie 
mūsų skautiją visuomet buvo daug rašoma, 
nemažiau rašoma ir šiandien. Tas parodo, 
kad mūsų skautija yra reikšmingas ir dė
mesio vertas veiksnys bendrame lietuviš
kosios visuomenės gyvenime. Lietuviško
sios skautybės ir skautijos klausimais ra
šoma: a. savoje grynai skautiškoje spaudo
je, b. nuolatiniuose skautiškuose skyre
liuose neskautiškoje spaudoje ir c. atsitik
tiniais straipsniais neskautiškoje spaudoje.

2. Konstruktyvumo ir destruktyvumo mo
mentai spaudoje.

a) Skautiškoje spaudoje beveik išimtinai 
viešpatauja konstruktyvus ideologinės, or
ganizacinės ir lavinamosios medžiagos per
davimas savo skaitytojams. Ypatingai šį 
bruožą yra išlaikęs “Skautų Aidas”. Net 
pavojingiausiame šituo atžvilgiu laikotar
pyje, kai organizacija veikė įstatyminėje 
valstybės globoje ir kai dėl šitos padėties 
skautų organizacija nuolatos gaudavo prie
kaištų spausdintu ir ypač gyvu žodžiu, 
“Skautų .Aidas” išsilaikė griežtai santūrus 
ir netalpino medžiagos, kuri būtų galėjusi 
įkaitinti Sąjungos narius ir tuo būdu išpro
vokuoti su auklėjimo tikslais nieko bendra 
neturinčius ginčus. “Mūsų vytis”, kaip 
akademikų ir Sąjungos vadų-vadovių laik

raštis, nevengia ir diskusinių straipsnių, 
tačiau tai vykdo nepaprastai atsargiai ir 
temų bei autorių atžvilgiu tik Sąjungos rė
muose. Ši spauda yra Sąjungos vadovybės 
kontrolėje.

b). Naujas reiškinys yra nuolatiniai skau
tų skyreliai ne skautiškoje spaudoje, pa
prastai juos išsirūpina vietinė skautų va
dovybė, susitarusi su laikraščio leidėju. 
Bet tai nėra vienintelis kelias. Yra buvę 
atsitikimų, kad tokį skautų skyrelį suorga
nizuoja atskiras Sąjungos narys, be vieti
nės skautiškos vadovybės žinios, vienas 
pats asmeniškai susitaręs su laikraščio 
leidėju. Pirmu atveju, skyrelio redaktorius 
yra skiriamas vietinės skautų vadovybės 
ir yra dalinėje jos kontrolėje. Dalinę kon
trolę reikia suprasti ta prasme, kad ji ga
li reikštis tik abišalio susitarimo rėmuose. 
Antru atveju, vietinė skautų vadovybė jo
kios kontrolės neturi. Pirmu atveju, vieti
nė skautų vadovybė at sako už skautiško 
skyrelio turinį, antru neturi jokios atsako
mybės. Nors šių skyrelių pagrindinis tiks
las yra teikti informacinės medžiagos vie
tos skautams, jų tėvams ir visuomenei apie 
skautų gyvenimo įvykius, tačiau juose dar 
pasitaiko auklėjamojo pobūdžio straipsne
lių ir kartkartėmis net polemikos. Ypatin
gai nemalonios, nenaudingos ir auklėjimo 
atžvilgiu žalingos polemikos, vykstančios
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tarp dviejų skautiškų skyrelių atskiruose 
laikraščiuose, panašu į du broliu, kurie 
dėl nesuprantamų priežasčių negalėdami 
išsiaiškinti nuomonių skirtumo namie, vie
nas nubėga pas vieną, kaimyną, antras pas 
antrą, ir ten, iškišę galvas pro langus, ima 
vienas antrą kolioti. Be abejo, ši padėtis 
yra nenormali, nes ji daro didelės žalos 
mūsų jauniesiems skaitytojams. Skautiškoji 
vadovybė turėtų šį klausimą apsvarstyti ir 
paskelbti savo nusistatymą tų skautiškų 
skyrelių neskautiškoje spaudoje reikalu, 
kad Sąjungos nariai ir visuomenė žinotų, 
kurie yra skautiškos vadovybės žinioje bei 
kontrolėje ir kurie tik piktnaudoja skautų 
organizacijos vardą asmeninių kaprizų ar 
net sąmoningos destrukcijos sumetimais.

c). Atsitiktiniai straipsniai skautiškomis 
temomis neskautiškoje spauGoje rodo vi
suomenės grupių, kurios tuos laikraščius 
leidžia, domėjimąsi Sąjungos gyvenimu ir 
darbais. Ir dažniausia jie yra kritikos 
straipsniai. Be abejonės, niekas neturėtų 
manyti, kad kuri visuomenės grupė negalė
tų turėti savo pažiūros į skautiško gyveni
mo apraiškas ir kad tos pažiūros negalėtų 
skelbti. Ar tos pažiūros Skautų Sąjungai 
pilnai ar dalinai priimtinos - yra vienas 
dalykas, bet nuoširdi, atvira ir konstrukty
vi kritika visuomet yra ir bus naudinga or
ganizacijos budrumui palaikyti ir sustiprin
ti vykdant auklėjimo uždavinius ir spren
džiant organizacinius reikalus.

Tačiau nevisuose straipsniuose galima 
pajusti nuoširdumo, atvirumo ir konstrukty
vumo dvasios. Griūna pasitikėjimas, kai 
skaitydamas straipsnį randi išvedžiojimus, 
grindžiamus netikrais faktais. Kai netikri 
faktai - klaidingos išvados. Toks straips
nis jo autoriui norint ar nenorint tampa 
žalingas, nes jis apgauna tuos, kurie tų 
faktų tikrumo nežino ir todėl negali kritiš
kai įvertinti išvedžiojimų ir straipsnio iš
vadų. Todėl, gal būtų gera, jei ateity skau
tų vadų ir akademikų laikraštis “Mūsų vy
tis” kiekvieną neskautiškoje spaudoje pa
sirodžiusį apie skautiškus reikalus svar
besnį straipsnį trumpai paminėtų ir pare- 
cenzuotų. Tas palengvintų vyresniesiems
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Sąjungos nariams susidaryti tikslesnę nuo
monę apie straipsnio vertę.

3. Straipsnių autorių, garbingumas. Auto
rius, rašančius straipsnius skautiškais 
klausimais neskautiškoje spaudoje, galima 
suskirstyti į: a) skautus ir b) ne skautus. 
Vieni iš jų pasirašo pavardėmis, kiti - 
slapyvardžiais. Skautas autorius, pasirašy
damas pavardę ar slapyvardį, visuomet yra 
saistomas skautiškosios moralės ir etikos. 
Tačiau ne visuomet yra sekęsi ir jiems 
išlikti tobuliems. Tendencingumas ir neob- 
jektingumas, o kartais ir noras paremti sim
patizuojamo politinio sąjūdžio nusistatymą 
dėl vieno ar kito skautiško reikalo, yra 
paskatinęs ir Sąjungos narį nusidėti skau
tiškos moralės ir etikos reikalavimams. 
Kaip turėtume vertinti šitokį Sąjungos na
rių elgesį, tepriminsiu Sąjungos Tarybos 
1948 m. gegužės mėn. 29 d. nutarimą: “Pa
smerkti ir laikyti nesuderinama su skauto 
įstatais ir skauto garb e tokius Lietuvių 
Skautų Sąjungos narių veiksmus, kuriais 
asmeniniai nesusipratimai ar vadovaujan
čių Sąjungos organų nutarimai anoniminiu 
būdu, neobjektingai, su tendencija pakenk
ti asmens ar Sąjungos vardui bei saugumui 
perkeliami, tiesioginiai ar per pašalinius 
asmenis, į neskautišką spaudą bei įstai
gas” (LSS Biuletenis Nr. 24, 1948. IX. 15., 
121 psl.). Neskautus autorius pasirašan
čius pavardę ar slapyvardį Sąjunga negali 
saistyti jokiais reikalavimais. Mes turime 
tikėti, kad autoriai einą iš patriotinės lie
tuviškos visuomenės, nesvarbu kurią visuo
meninę grupę jie atstovautų, nepaleis iš 
minties nei pedagoginių nei spaudos eti
kos reikalavimų.

jei kiekvienas autorius, rašydamas straips
nį spaudai, prieš save pasistatytų lentelę 
su įrašu “GARBINGUMAS“ ir tąja sąvoka 
su meile persunktų kiekvieną rašinio eilu
tę - ne tik spauda apie skautus, bet ir 
apie visus lietuviškus reikalus būtų daug 
daug kartų skaistesnė.
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Lietuviškas Rūpintojėlis. Iš sktn. 
Prof. Ig. Končiaus spaudai paruošto al
bumo “Medžio drožiniai gimtajam kraš
tui atsiminti.”

ŠIANDIENINIAI SKAUTŲ 
STOVYKLOS UŽDAVINIAI

V. s. prof. J. Kuprionis

Bendrai apie stovyklas. Stovyklavimas, 
arba pagyvenimas keletą dienų ar net sa
vaičių atviroje gamtoje, lietuviškojo jau
nimo tarpe pasidarė gana populiarus, sto
vyklas gausiai ruošia skautai ir kitos or
ganizacijos. Neginčytina, kad skautai čia 
yra netik pionieriai, bet labai toli pažen
gę stovyklavimo technikoje ir stovyklų 
įrengimo bei pravedimo mene. Kiti gali tik 
mokytis iš jų. Dėl to čia nemanau liesti 
techniškosios stovyklavimo pusės, o noriu 
tik iškelti esminius pagrindus arba užda
vinius, kokius iškelia dabartinė mūsų gy
venamoji padėtis.

Nors stovyklavimas atrodo lyg savotiš
kas laisvalaikio praleidimas ar žaidimas, 
tačiau jis kartu turi gilią prasmę. Mūsų 
žymusis pedagogas-filosofas St. Šalkaus
kis, liet, skautijai padovanojęs labai ver
tingą veikalą “Skautai ir pasaulėžiūra”, 
( Akademinio Skautų Sąjūdžio pastangomis 
buvo pakartotinai atspausdintas) apie sto

vyklas ten maždaug taip išsireiškia: 
“Miestų kultūrinis komfortas, nekalbant 
jau apie nelemtą kinų, kabaretų, fokstrotų 
įtaką, užmuša žmonėse paskutinius vyriš
kumo likučius... Skautizmas suprato pavo
jų ir todėl... iš miestų atmosferos, persi
sunkusios smalkėmis, jis veda jaunimą į 
didingą gamtos pasaulį. Skautizmas veda 
savo adeptus į laukinio gyvenimo aplinky
bes ne tam, kad jie ten sulaukėtų, bet 
kad sunkesnėse, bet sveikose gyvenimo 
aplinkybėse... užsigrūdinę laukiškumo ap
linkybėse jie apsiginkluotų prieš vadina
mojo kultūrinio gyvenimo pavojus...” To
kią reikšmingą prasmę duoda stovyklai šis 
mūsų pedagogas. Bendrai imant, stovyklos 
gal ne tiek reikšmingos buvo esant mums 
Lietuvoje. Tačiau jos įgyja ypatingą reikš
mę dabartinėse gyvenimo sąlygose^

Skautų, stovyklos Lietuvoje, arba lietu
viškojo skautų stovyklų tipo susidarymas.. 
Stovyklų ruošimas Nepr. Lietuvoje sutik-
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davo nemaža tiesioginių ir netiesioginių 
sunkumų. Mat ir pats stovyklų tikslas ano
se aplinkybėse nebuvo toks ryškus. Masės 
lietuviškojo jaunimo, taigi ir skautų, buvo 
kilę iš žalumynuose skendėjančio kaimo. 
Visi kurie augome tame kaime, turėjome 
išeiti kelerių metų piemenio, naktigonio 
ar šiaip laukuose įvairius darbus dirban
čio stažą. D* taip ištisas vasaras praleis
davome atviroje gamtoje, paupiuose, pae
žerėse, pamiškėse. Laužo kūrenimas, ke
pimas, įvairūs žaidimai, dainos, ano meto 
lietuviui jaunuoliui buvo įprastinis daly
kas,.Dėl to, kai baigdavosi mokslo metai 
ir buvo planuojama stovyklauti, ir kai rei
kėdavo tėvo prašyti pinigų vykti į skautų 
stovyklą, ne taip lengva būdavo tėvą įtikin
ti ir įrodyti reikalo svarbumą.

Kuriems tas kliūtis pavykdavo nugalėti 
ir į skautų stovyklą nuvykdavo, jie tokia
me atviroj gamtoj gyvenime nesijautė nau
jokai, Pati gamta, ar tai miškas ar pae- 
žerys jiems nebuvo naujiena, ir jų labai 
nestebino. Dėl to stovyklose jie imdavosi 
darbo: gražiai išpuošti stovyklą. Tarp me
džių pasistatyti palapinę liet, skautui toli 
gražu dar ne viskas. Aplink šį savo “na
mą” ir bendrai stovyklos “kiemą” jis ap
riesto, išpuošia akmenėliais, samanėlėm, 
kankorėžiais ir kita gamtoje randama me
džiaga, Stalo, kad ir sudedamo, jis irgi 
neveža iš miesto, o jį pasidaro iškasda- 
mas žemėje ir papuošdamas insignijom, or
namentais, šios savo “laikinos sodybos”, 
jei tvora ir neaptveria, tai bent gražiai 
sukombinuotus vartus padaro. Be tautinės 
bei skautų vėliavų, jis pastato stilizuotą 
lietuvišką kryžių ar Rūpintojėlį, Visa tai 
padaro stovyklą ne kokiu šiaip iš miesto 
atvykusių į mišką pašūkauti vaikų balaga
nu, bet gražia, jaukia poros savaičių bu
veine, Toksai su simboliniais ženklais 
bei lietuviškais ornamentais išpuošimas, 
lietuviško kryžiaus pasistatymas, vėliavos 
iškėlimas, pačią stovyklavietę giliai įpras
mina, Tatai turi gilios auklėjamosios reikš
mės, Toks stovyklų įrengimas yra tipingas 
lietuviams skautams, jie tuomi išsiskiria 
iš daugelio kitų tautų, pamenu, dalyvau-
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damas pasaulinėse jamborese, 1924 m, D&- 
nijo’ ir 1929 m* Anglijoj, specialiai tyri
nėdamas perėjau visų tautybių stovyklas. 
Nors tarptautinės reprezentacijos dėlei be
veik visų tautybių skautai šiek tiek ap
tvarkydavo savo stovyklas, bet visur buvo 
ryšku, kad į stovyklos papuošimą jie toli 
gražu neįdeda tiek sielos, kiek mūsiškiai 
skautai, Šį išdirbtą lietuviškos stovyklos 
stilių reiktų ir toliau palaikyti, nes jis 
svarbus auklėjimo atžvilgiu.

Stovyklų reikšmė dabartinėse apystovose. 
Išeivijoje lietuviai beveik išimtinai apsi
gyveno dideliuose miestuose, su visomis 
miestų gyvenimo savybėmis, sudėtomis su 
kaupu. Miesto triukšmas, dulkės ir tvaikas 
darbo išvargintą lietuvį, net ir suaugusį, 
vęrčia nors keliom valandom išvykti į at
virą gamtą. Tokioje aplinkoje praleidę 
mokslo metus jaunimas šiandien jau nega
li važiuoti į kaimą ir atsigaivinti gryname 
ore. Jis ir per vasarą turi likti mieste. 
Tad jau vien fiziniu atžvilgiu dabar sto
vykla tampa labai reikšminga. Bet tai dar 
toli gražu ne viskas, jei jau anuo metu 
St. Šalkauskis gyrė skautybės metodus: iš
vesti jaunimą iš miestų į gamtą, kad ten 
jis užsigrūdintų ir “apsiginkluotų prieš 
vadinamojo kultūrinio gyvenimo pavojus”, 
tai ką bekalbėti apie dabartinę mūsų pa
dėtį, kur tas pavojus visokeriopai yra pa
didėjus, ir išaugęs iki pavojaus mūsų jau
nimui visai netekti savo veido. Skautų 
stovyklos dabar yra būtenybė ir jos turėtų 
būti tokios, kad tiktų pavadinti lietuvybei 
stiprinti ir ugdyti kursais.

Iš to išeinant, dabartinių stovyklų orga
nizatoriai ir vadovai turėtų stovyklų prog
ramą ta prasme atitinkamai sudalyti, jei 
Lietuvoje stovyklų pro gramose žymiausią 
vietą užimdavo ruošimasis į 3, 2, ar 1 
skauto laipsnį ar pan,, tai dabar pirmaei
lis dalykas stovyklos užsiėmimus organi
zuoti taip, kad jie papildytų didžiuosius 
trūkumus gyvenant mieste ir svetimoje ap
linkoje. jaunuolis čia turi atsišviežinti 
lietuviškoje dvasioje, nuvalyti uždėtas 
įvairių svetimybių dulkes.

Kaip to visko gali būti siekiama? vie-_
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Laikinai prarastoji Tėvynė:
Palemono piliakalnis Seredžiuje.

Sktn. Prof. Stp. Kolupailos nuotrauka.

na, tai jau pačios lietuviškame stiliuje 
stovyklos įrengimas čia yra reikšmingas. 
Jį reikia naudoti ir išryškinti, stovykla tu
ri sudaryti ir išreikšti lietuviškos sodybos 
dvasia. Jauniesiems tą visą reikia plačiai 
paaiškinti, nes daugelis jų tokių sodybų 
nebeatsimena.

Antras dalykas, tai kuo plačiausias pa
naudojimas lietuviškos, ypač labiau pras
mingos, dainos, vargiai kuris kitas daly
kas gali tiek padėti kalbos atsišviežinimui 
ir lietuviškos dvasios pajautimui, kaip 
skambi ir prasmingais žodžiais daina. Tad 
jei Lietuvos stovykloj ją nemažai naudo- 
davom, tai ji ypatingai visokiausiomis pro
gomis turėtų būti panaudojama dabar. Ta
tai gali turėti ir kitokią įtaką, kaip prisi
dėjimas vėliau prie chorų ar pan.

Vaidinimai trumpų istorinių improvizaci
jų, kaip pav, Gedimino sapnas, ar vaidylų 

pranašystės, vaidilučių amžinosios ugnies 
saugojimas _ prilyginant lietuviškosios 
kalbos saugojimui ar pan. Taip pat daug 
gražių motyvų yra lietuviškose pasakose. 
Tad ir dideliu kūrėju čia nereikia būti. Iš 
viso, lietuviškoji folkliorinė sritis labai 
gausi ir plati, ji ir reikalinga kuo plačiau
siai panaudoti. Suprantama, visokiais at
vejais daromi pašnekesiai turi būti deri
nami su pagrindine mintimi: esame lietu
viai ir tokiais turime išlikti.

Skautų stovyklose ar iškylose grynai ar 
specialiai skautiškų dalykų mokymasis ir 
iš to pagrindinės dienotvarkės sudarymas 
galima buvo pateisinti kai buvom Lietuvoj, 
kai jaunimas kitų dalykų gaudavo mokyk
loje ir gyvenamoj aplinkoj. Čia gi lietuvių 
skautija pirmoje eilėje galės pateisinti sa
vo buvimą tiek, kiek ji padės išlaikyti 
mūsų jaunimą lietuvišku.
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V. s. Dr. D. KESIVNAITĖ, 
Buv. Vyriausioji Skautininke V. 3. ONA ZAiLSKIENĖ, 

Vyriausioji Skautininke

NAUJOS SESERIJOS VAIRUOTOJOS
Paskutinių rinkimų metu PLSS Skaučių 

Seserijos Vadovės vyriausios Skautininkės 
vairą, patikėjo v. s„ Onai Zailskienei, jos 
pavaduotoja išrinkdamos psktn„ Florą Zap- 
kuvienę.
VYRIAUSIA SKAUTININKE O. ZAILSKIENĖ

Naujoji pareigūnė gimė ir augo Lietuvo
je. Baigdama 18-tuosius metus, pradėjo 
mokytojauti kaip cenzuota mokytoja, vėliau, 
vasaros metu, profesines žinias gilindavo 
įvairiuose kursuose, o gyvendama Vilniuje 
studijavo ir lituanistinius mokslus.

1931 m., kaip mokytoja, nuvyko į skau
čių vadovių stovyklą netoli Kauno. Patiko. 
Nuo čia ir atvertė savo skautiškojo gyve
nimo lapą. Suorganizavo vilkiukų - paukš
tyčių dr - vę, jai vadovavo; paskirta vie- 
tininkijos skaučių skyriaus vedėja. Išky
laudavo, stovyklaudavo. Pradėjus kurti 
skaučių tuntus, stropiai griebėsi šio dar
bo. jos tuntas greitai išaugo ir buvo vie
nas pirmųjų. Įvairiomis progomis lankė Lat
vijos skautes,-us. Ypač; buvo uoli stovyk
lų organizatorė. 1938 m. mūsų'slaučių tau
tinėj stovykloj Pažaislyje buvo Žemaičių 
rajono viršininkė.' Jos dėka šis rajonas 

atrodė kaip tikras Žemaitijos kampelis, ku
rį labai mėgo fotografai, žurnalistai, pats 
Šefas ir kitų tautų atstovai. Dar gyvenda
ma N. Lietuvoje, O. Zailskienė įsigijo 
skautininkės laipsnį ir buvo apdovanota 
ordinu.

Atsikūrus skautų-čių organizacijai trem
tyje, buvo išrinkta į S-gos Tarybą ir Pir- 
miją. Paskirta Ūkio k-jos sekretore, JAV 
zonos vadeive ir “Šešupės” tunto tunti- 
ninke Ingolstadte, Scheinfeldo suvažiavi
mo metu išrinkta n-ąja VS pavaduotoja. 
Ruošiant jubiliejinę stovyklą Alpėse 1948 
metais, buvo viena didžiausių jos organi
zatorių. Pakelta į Vyresnes Skautininkės.

1949. V. 15 d. atvyko į JAV ir, drauge 
su I- ąja VS pavaduotoja E. Putvytė, rūpi
nosi Seserijos' reikalais, kol atvyko v. s. 
Vaičiūnienė. Kai nuo 1951 m. V. S. Vai
čiūnienė nebegalėjo eiti pareigų, v. s. O. 
Zailskienei tuo laiku teko perimti ir visos 
Seserijos vairas, kurį 1952. VII. 4 perda
vė naujai išrinktai VS D. Kesiūnaitei.
Pati O. Z. pasiliko VS pavaduotojos pa

reigose ir šį uždavinį per dvejus metus 
sėkmingai įvykdė. Be to, aktyviai dirbo
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Daug nusipelniusi Liet, Skautų,- cių organizacijai Ponia Daužvardienė apdovanota padėkos žy
meniu. Iš kairės į dešinę: VS Dr. Kesiunaitė prisega žymenį, toliau stovi VS O. Zailskienė, 
Ponia Daužvardienė, Konsulas Dr. P. Daužvardis. Nuotr.Vc. Noreikos

Pirmijoje, Taryboje, vadovavo Čikagos skau- 
tininkėms, nepaprastai gražiai reiškėsi šal
pos darbe, ypač organizuojant pagalbą. Va
sario 16 gimnazija L

V. s. O. Zo asmenyje Seserija turi nepa
prasto darbštumo ir pareigingumo asmeny
bę. Skautės, jų tėvai, o taipgi visa visuo
menė yra įsitikinusi, kad Seserijos vairas 
liko tvirtose rankose.

VS PAVADUOTOJA FLORA ZAPKUVIENĖ

Į skaučių or-ją įstojo Lietuvoje 1930 m. 
būdama dar visai jauna mergaitė. Čia ėjo 
įvairias pareigas, iki draugininkės imtinai. 
Tremtyje, Wentforte, kuriant skaučių dr-vę, 
aktyviai reiškėsi vadovavimo darbe. 1947- 
1951 m. gyvendama JAV-bėse, toliau nuo 
lietuvių, negalėjo būti aktyvi. 1951 m., 
dirbdama Waterburio šeštadieninėje mokyk
loje, padeda organizuoti skaučių dr-vę. 
Atvykusi į Čikagą 1952 m., tuojau įsitrau
kia į “Aušros vartų” tunto veiklą, eidama 
tuntininkės pavaduotojos pareigas. Susir
gus tuntininkei E. Strikienei, sumaniai ją 
pavaduoja. Pakeliama į paskautininkes ir 

dirba toliau tunte. Čia begyvendama įsigi
jo mechanikės-braižytojos specialybę ir 
kartu lanko Wilson College. Reto darbštu
mo moteris - pavyzdys kitoms mūsų vado
vėms ir šiaip jau skautėms.

A. K.

Mūsų skyriaus senjorą
ANATOLIJŲ MILIŪNĄ-MILU AN AVICIU ir 

p-lę DANUTĘ DABULEVICIŪTĘ, 
jų sutuoktuvių proga, nuoširdžiai sveikina

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Čikagos skyrius

Ko. p! VYTIS narį
ALGIMANTĄ ZAILSKĄ ir 

p-lę DANUTĘ TOTORAITYTĘ, 
sukūrusius lietuvišką šeimą, nuoširdžiai 

sveikina ir laimingo gyvenimo linki

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Čikagos skyrius
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Skaučių vadovių suvažiavimas Čikagoje 1954- V. 30- Nuotr. J. Karklio.

SESERIJOS VADOVIŲ SUVAŽIAVIMAS ČIKAGOJE
Psktn. A. Kamavičiene

-“Aš tą vieną žinau tiktai kelią, ir tuo 
vienu keliu vis einu/’ - Tai šūkis pasau
lio lietuvių skaučių seserijos vadovių su
važiavimo, kuris įvyko 195 4 m. gegužės 
mėn. 29-30 d-d. Suvažiavime dalyvavo 42 
vadovės. Seserijos Dvasios vadas kun. St. 
Yla persKaitė specialią tai progai skirtą 
maldą ir visų lauktas suvažiavimas prasi
dėjo

Suvažiavimui pirmininkavo sktn. dr. Mari
ja Žilinskienė ir sktn. dr. Milda Budrienė. 
Darant įvairių skyrių nuveiktų darbų apys
kaitą, dažna vadovė metė žvilgsnį į ant 
stalo sukrautas bylas, kurios jau pačios 
bylojo apie didelį buvusios vadijos nuveik
tą darbą. Tiktai buvusios vadijos dėka 
šiandien mes galime džiaugtis turėdamos 
apie 2000 lietuvaičių skaučių. Nei dideli 
atstumai, nei pradžioje finansiniai sunku
mai, nesulaikė Vyriausios Sktn. D. Kesiū- 
naitės ir jos nenuilstamos padėjėjos sktn. 
Radzevičiūtės nuo apjungimo lietuvaičių 
po lietuviškos skautybės vėliava. Kas ga
li įvertinti taip didį nuveiktą darbą per to

kį trumpą laiką!
V. s. M. Barniškaitė kalbėjo apie skau

čių seserijos nueitą kelią, kuris parodė 
lietuvaitę skautę esančią atsparią prieš 
visus mūsų krašto teriotojus ir prieš vi
sas svetimas ir mums nepalankias įtakas.

Suvažiavime svarstytas Seserijos įsitei- 
sinimo klausimas. Po ilgų diskusijų nutar
ta pavesti naujai Seserijos vadijai sudary
ti komisiją šiam reikalui, kuri darytų žy
gius, kad Lietuvos Skaučių vardas vėl fi
gūruotų Pasaulio skaučių Biuro sąrašuose, 
paip pat bus daromi žygiai gauti leidimui 
pasiųsti atstovę į Danijoje įvyksiančią Pa
saulio Skaučių Biuro konferenciją. Gautas 
iš Lady Baden Powel laiškas pakėlė visų 
vadovių nuotaiką ir pridavė daug vilties. 
Iškeltas statuto keitimo klausimas, tačiau 
tam reikalui buvo permaža laiko likę, tai 
nutarta sudaryti specialią komisiją, kuri 
paruoštų visus statuto pakeitimus.

Tą patį vakarą į suvažiavimą atvyko 
Lietuvos konsulas p. Daudžvardis su ponia. 
Vadovės pasitiko šią mielą ir artimą skau-
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Mirusiųjų. minėjimo dieną Čikagos jūros skautai 
nuleisaami jiems vainiką. Nuotr. Maciežos. pagerbė žuvusius jūrininkus ir jūros skautus,

tems porą, nuoširdžiomis katutėmis. Per
skaitomas įsakymas ir v. s. Kesiūnaitė pri
sega poniai Daudžvardienei Padėkos Orde- 
ną. V. s. Zailskienė pasveikina šią nenuil
stamą darbuotoją lietuvybei ir ypač daug 
pasidarbavusią skautybės labui, patriotę 
lietuvaitę, kuri nors yra gimusi ir augusi 
Amerikoje. Kalbėdama p. Daudžvardienė 
nevieną vadovę sujaudino savo patriotizmu 
ir meile tėvynei Lietuvai. Skautės taip pat 
pagerbė ir apdovanojo konsulą Daudžvardį 
įteikdamos jam psktn. K, Kuraitytės rankų 
darbą - lietuvišką sodybą. Savo kalboje 
konsulas kvietė visas vadoves būti savojo 
krašto ambasadorėmis ir ieškoti progų skelb
ti pasauliui apie padarytą netiesą mūsų 
kraštui.

Ta proga Čikagos “Aušros Vartų’* tunto 
tautinių šokių grupė pasirodė su gražia 
programa ir psktn. J. Kerelienė paskambi
no pianinu, o vėliau suvažiavimui ruošti 
komisija, padedant studentėms skautėms, 
pavaišino suvažiavimo dalyves skania va
kariene. Didelė padėka suvažiavimo ruoši
mo pirmininkei sktn. S. Gudauskienei už 
taip gerai suorganizuotą suvažiavimą.

Sekmadienį vadovės dalyvavo pamaldose, 
kurias atlaikė dvasios vadovas Kun. St. 
Yla. iškilmingo posėdžio metu sktn. dr. M- 

Žilinskienė skaitė turiningą paskaitą tema 
“Skautė ir lietuvybės išlaikymas”. Seseri
jos Dvasios vadovas Kun. sktn. Yla iškil
mingai pašventino Seserijos vėliavą, (do
vanotą Dr. Pautieniaus Clevelande), pasa
kydamas jautrų žodį ir iškeldamas jos 
spalvų reikšmę. Po to Vyriausioji Skauti
ninke Dr. D. Kesiūnaitė, iki šiol sėkmin
gai vadovavusi Seserijai, savo pareigas, o 
drauge ir Seserijos vėliavą su Lietuvos 
žemės žiupsneliu (taip pat skaučių bičiu
lio Dr. Pautieniaus dovana) perdavė nau
jai vyriausiajai Skautininkei Onai Zails- 
kienei. Perimdama pareigas ir Seserijos 
vėliavą naujoji VS pasižadėjo, kiek jėgos 
leis, dirbti Seserijos labui, nenukrypti nuo 
iki šiol vedamojo tiesaus, lietuviško ke
lio. Šia proga kreipėsi į vadoves pagal
bos. Skaučių vadoves sveikino: skaučių 
tėvų atstovas p. Pavilčius, Pirmijos vardu 
v. s. Kliorė, ilgametis Pirmijos pirmininkas 
K. Palčiauskas, ALB atstovas p. Blinstru- 
bas, MV redaktorius v. s. B. Kviklys, L SB 
III rajono vadeivos ats tovas s. Kerelis, 
Skautininkų ramovės Čikagoje seniūnas s. 
Daukus, eilė or-jų atstovų raštu, jų tarpe 
p. Mačiuikienė, prijungdama $ 25 auką. Ei
lė vadovių davė skautininkės įžodį, iš viso, 
suvažiavimas buvo darbingas.
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PLSS Seserijos vadovių suvažiavimo prezidiumas. Kalba VS O. Zailskienė. Nuotr. J. Karklio.

SKILTI N INKŲ LAVINIMAS
Vyr. skin. A. Saulaitis

Bendros pastabos Skiltininkų lavinimo tikslas

Draugovėje •) sėkmingai skautaujama, jei 
išlaikomi skilčių sistemos principai, jei 
sukuriama tikra skilčių darbo harmonija ir 
jei sugebama draugovės skautavimas gyven
dinti per skiltininkus.

Skiltininkų lavinimas yra laidas į tokį 
draugovės pasisekimą.

Skiltininkų lavinimas yra viena iš pa
grindinių draugininko pareigų. O savo ke
liu būti specialiai ir pažangiau už kitus 
draugovės skautus lavinamu yra viena iš 
pagrindinių skiltininko privilegijų.

Natūralu, kad skiltininkai lavinami tik 
draugovės apimtyje, bet ne kokiuose tunto 
ar panašaus junginio “skiltininkų kursuo
se”. Gerai ir tokie lyg ir masiniai skilti
ninkų subuvimai, bet jie turi būti reti ir 
tik antroje eilėje po draugovės skiltininkų 
nuolatinio lavinimo. Tunto “skiltininkų 
kursai” negali atstoti draugovėje skiltinin
kų lavinimo; jie, tiesa, rūpestingai suorga
nizuoti, gali būti geru oapildymu.

*) Iš pašnekesio pradiniuose draugininkų kursuose 
1954- UI. 27- 28 Hartforde, Conn.

Draugovės skiltininkų lavinimas siekia 
keleriopo tikslo: 1. kelti asmens pažangu
mą skautybėje; 2. papildyti skautavimo ži
nias; 3. įteikti daugiau žinių, platesnio 
prityrimo ir gilesnio metodinio jautimo skil
ties darbui; 4. sudaryti sąlygas esmingiau 
išgyventi skautavimo nuotykius; 5. skilti
ninkų lavinimo dalyviui duoti progų suar
tėti veikiant su kitais draugovės skiltinin- 
kais ir paskiltininkiais.

Skiltininkų lavinimo dalyviai

Skiltininkų lavinimu apjungiami pirmiau
sia visi draugovės skiltininkai. Pagal ge
ležinę taisyklę, kad skiltininkas visada 
reiškiasi drauge su paskiltininkiu,skilti
ninkų lavinime lygiai dalyvauja ir visi pa- 
skiltininkiai. Tai pagrindiniai skiltininkų 
lavinimo dalyviai.

Kaip papildomasis elementas draugovės 
skiltininkų lavinime gali, žiūrint vietinių 
sąlygų ir kitų draugovės reikalų, dalyvauti 
ir jaun. skautų būrelių vadai (jei jie yra 
maždaug skiltininkų amžiaus) ir tam tik-
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rais atvejais vienas kitas vyresnis dr-vės 
skautas ar koks sk. vytis.

Geriau yra, kad draugovės jaun. skautų 
būrelių vadai lavinami šalia skiltininkų la
vinimo, ne drauge, ir labiau pagal jaun. 
skautų metodo reikalavimus.

Skiltininkų. lavinimo vadovybė

Skiltininkų lavinimo vadovavimas atitenka 
draugininkui.

Ypatingais atvejais skiltininkų lavinimą, 
gali vadovauti ir kitas draugovės vadovas, 
pvz., draugininko pavaduotojas, ypač jei 
draugovė yra didelė ir joje veikia dviejų 
ar visų trijų skautų šakų skyriai.

Skiltininkų lavinimo programos instrukta
vimas gali būti išdėstytas keliems vado
vams pagal vietinį pajėgumą, ir pagal rei
kalą,. Bet sistemingo skiltininkų lavinimo 
branduolis palieka draugininko pareigoje.

Gerai, kad skiltininkų lavinimo užsiėmi
muose talkina ir kiti vadovai, net ne iš 
(fraugovės vadijos. Toks būdas paįvairina 
ir įneša metodinių niuansų.

Čia ir skautai vyčiai gali būti naudingi, 
jei jie turi pakankamai pažangaus skautiš
kojo prityrimo ir gerų žinių.

įvairūs organizaciniai klausimai

1. Skiltininkų lavinimo turinio reikalai. 
Skiltininkų lavinimas apima visus skauta- 
vimo dalykus, visą skautamokslį, visą 
skautavimo praktiką, visus skautybės ideo
logijos klausimus ir visa, kas berniukų 
ugdymui ir draugovės veikimui reikalinga. 
Pirmiausia įeina patyrimo laipsnių progra
mų dalykai, toliau įvairios specialybių 
programos, iškylavimo, stovyklavimo, gam- 
tosakos ir k. panašūs reikalai, svarbioje 
vietoje atsistoja lituanistinio ugdymo rei
kalai, ideologinis pažinimas ligi pagrindų 
gilumos ir t. t.

2. Skiltininkų lavinimas remiasi skilties 
veikimo metodu. Tai reiškia, kad skiltinin
kų ir paskiltininkių būrelis, periodiškai su- 
spiečiamas skiltininkų lavinimo būtinumu, 
yra lyg tam tikra tik tam tikrais (skilti
ninkų lavinimo užsiėmimų metu) laikotar

piais skiltis. Ji nėra oficiali ir niekaip 
kitaip draugovės gyvenime kaip kokia skil
tis nepasireiškia. Draugininkas metodo po
žiūriu yra , lyg tos skilties skiltininkas. 
Teikiant pačias žinias, perduodant teore- 
tiškuosius ar praktinius skautybės dalykus, 
visada papildoma metodiniais patarimais, 
nurodant variantus, kaip tas pats dalykas 
dar kitaip ar įvairiau skiltininkų gali būti 
perteiktas skiltyse.

3. Skiltininkų lavinimas turi vykti pagal 
tam tikrą planą, nustatytą kokiam laikotar
piui bendrai ir kiekvienas jų užsiėmimas 
turi vykti pagal konkrečią programą. Tie 
dalykai turi būti rūpestingai paruošti. Ne 
tik draugininkas, bet ir kiekvienas instruk
torius turi būti gerai ir pilnai pasiruošęs 
dalykus pravesti išsamiai, aiškiai ir įdo
miai. Skiltininkų lavinimo darbe apgraibo
mis pamokymų negali būti; tai būtų didžiau
sia draugovės demoralizacija. Dažnai yra 
geriau, kad skiltininkų lavinimo užsiėmimų 
iš viso nėra, negu jie yra blogi. Tikro 
draugininko vertinimas turėtų vykti pagal 
tai, kaip jis sugeba ir praveda savo drau
govės skiltininkų lavinimą.

4. Skiltininkų lavinimo užsiėmimai turi 
vykti, kiek galima, gamtoj e, miške, bent 
krūmuose ir paskirai nuo žmonių, skautiš
kas veikimas turi išeiti iš salių, klubų, 
įvairių uždarų patalpų į gamtą. Skiltininkų 
užsiėmimai yra laidas, kad ir skiltys pa
seks tuo pačiu keliu ir berniukams duos 
natūralią aplinką jų ugdymui. Žiemos metu 
arba specialiems uždaviniams neišvengsi 
ir patalpos, bet tai yra tik išimtys. Šito 
principo privalu draugininkui rūpestingai 
laikytis, jei jis siekia tikrojo skautiško 
auklėjimo, o ne jo menkos imitacijos.

5. Skiltininkų lavinimo užsiėmimai neturi 
vykti per dažnai, neturi būti subloškiami į 
glaustus tarpus, o vėliau vėl lyg be gyvy
bės ženklo. Gerai veikiančioje draugovėje 
skiltininkų lavinimo užsiėmimų užtenka po 
vieną per mėnesį arba per metus apie 15. 
Kada užsiėmimų dalyviai yra laisvesni nuo 
mokslo pareigų, per atostogas arba kada 
reikia suintensyvinti kai kuriuos skautų 
lavinimo reikalus, pvz., vasarą pradedant,

122

13



PLSS Seserijos Dvasios vadovas s. Kun. St. Yla pašventino Seserijos vėliavą Čikagoje, 1954. V. 30
Nuotr. J. Karklio.

ruošiantis stovykloms, iškyloms, aktinges- 
nei veiklai rudenį ar p. tada galima su
krusti ir dažniau.,

6. Skiltininkai turi vesti tinkamus užra
šus. Per skiltininkų lavinimo užsiėmimus 
susikaupia daug ir įvairios instruktorių 
prirankiotos skautavimo medžiagos ir su 
laiku skiltininkai prisilesinėja didelį baga
žą žinių. Tas išsimėto, jei nėra tinkamai 
įtraukiama į skautiškus užrašus. Kada nors 
teks atskirai pakalbėti apie užrašų vedimą, 
bet šį kartą gal pakaks pabrėžti, kad kiek
vienas skiltininkų lavinimo dalyvis turi tu
rėti stambesnį sąsiuvinį užrašams, į ku
riuos glaustai įrašo užsiėmimuose išgirs
tus dalykus, kai ką nusibraižo, nusipiešia 
ir p. Užsiėmimų instruktorius turi visada 
skirti kiek laiko dėstomus ar veikiamus 
dalykus skiltininkams įtraukti į užrašus.

7. Užsiėmimai turi būti ir praktiški. Bū
tų didelė metodinė klaida, jei draugininkas 
skiltininkų lavinimą vestų lyg kokias pa

mokas su prakalbomis. Kalbėti reikia, rei
kia ir pašnekėsiu, bet jie turi būti paruoš
ti, turiningi ir prasmingi. Bet ir tokiais 
negalima pasitenkinti. Būtinai reikia prak
tiško veikimo, žaidimų ir darbelių. Kiek
vieną kartą šį bei tą galima paruošti cfrau- 
govės būklui ar skilties išvykai praturtin
ti, berniukų kambariui papuošti ir p.

8. Lavinimas turi išryškėti artimo tarny
bos dvasia. Skiltininkų lavinimo užsiėmi
mai neturėtų likti sausi pasimokymo daly
kai, bet jie turėtų pastoviai išlaikyti tar
navimo dvasią, artimui naudingumo motyvą 
ir atsidėjimą lietuviškajai bendruomenei per 
konkrečius gerus darbus, žaidimų, gerųjų 
darbelių, tarnavimo žygių» pagalbos ar tal
kos veiksmų ir kitokiomis formomis.

9. Savo kalba ir lietuviškoji mintis yra 
pagrindinė mūsų skautybės dvasios reiški
mo forma visuose skiltininkų lavinimo veiks
muose. Užsiėmimai turi vykti lietuvių kal
ba, ir visi kalba tik ta kalba! pašnekėsiu
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RINKIME SKAUTIŠKĄ ARCHYVINĘ MEDŽIAGĄ

A. Kalvaitis

Už ketverto metų švęsime mūsų or-jos 
keturiasdešimties metų sukaktį. Tai gražus 
amželis. Per tą laiką daug įvyko. Įsisteigė 
nemaža vienetų, jie klestėjo, rūpinosi jau
nuomenės auklėjimu, ir mirė--. Kas buvo 
N. Lietuvoje veikta, daryta - žymia dalimi 
užfiksuota skautiškoje spaudoje dar anais 
metais. Kad ir nelengvu būdu, tie duome
nys yra prieinami, bent jau tiems, kurie 
įdomaujasi. Kai Lietuvos skautų įkūrėjas 
baigs ruošti “Lietuvos Skautiją1" - didžiu
lį mūsų or-jos istorinį veikalą, (tikėkim, 
kad ir leidėjas atsiras), šia kryptimi bus 
daug padaryta ir to tremties meto sąlygoms 
turės pakakti.

Deja, gyvenimas nestovi vietoje, ir Skau
tų,- čių Sąjunga, tremtyje auklėdama jauni
mą lietuviškoje dvasioje, atlieka nemažą 
darbą. Ateis laikas, kai busimosios Nepri
klausomos Lietuvos skautija domėsis mūsų 
darbais svetur, ram reikės medžiagos. Ir 
iš viso gyvybinga organizacija, kaip skau
tai - skautės, kad ir būdama kukli ir ne
mėgstanti pati savęs girti, be kitų svarbių 
ir neatidėtinų darbų turėtų nepamiršti su
tvarkyti ir savo archyvinę medžiagą.

Tremties meto skautų - skaučių vienetų 
archyvinė medžiaga šiuo metu yra apverkti
noje būklėje. Ne visi vienetai dėl staigios 
emigracijos ir kitų priežasčių, tvarkingai 
likvidavosi. Nevienos stovyklos rajone mė
tėsi ir gana svarbūs skautiški dokumentai, 

tematika, jų medžiaga ir programiniai daly
kai turi eiti iš gilaus tautinio ugdymo mo
tyvų. Kokią dėkingą dirvą turi tikras drau
gininkas tarnauti šiuo būdu lietuviškajam 
reikalui!

10. Skiltininkų lavinimas yra didelis rei
kalas. Užsidegęs draugininkas pasišvenčia 
reikalui visa širdimi. Tai labai svarbu. 
Bet reikia, planuojant, vertinant ir veikiant 
visgi vengti partempti* Su saiku, bet pa
stoviai ir periodiškai; su kantrybe ir visa
da gera nuotaika!

kai kur ir vėliavas nebuvo kaip reikiant 
pagerbtos. Kas dingo - pradingo. Visdėlto 
nemaž? dalis to meto archyvinės medžiagos 
buvo atgabenta į užjūrius, daugiausia buvu
sių tų vienetų vadovų iniciatyva. Visa tai 
iki šiol tebėra išsklaidyta ir nė vienas 
centras šių reikalų netvarko. Ar neturėtų 
skautiškoji vadovybė šiuo reikalu susirū
pinti? Juk galima būtų surasti galimai sau
gesnę vietą, kur turėtų būti sutelkta mūsų 
sk. centrų ir vienetų archyvinė medžiaga. 
Jeigu dėl kurios nors priežasties tai sun
kiau būtų atlikti, šios rūšies medžiagą mie
lai priglaustų Pasaulio Lietuvių Archyvas, 
turįs gana pakenčiamas patalpas šv. Kazi
miero Seserų vienuolyne Čikagoje. Reikia 
oažymėti, kad jo vedėjas yra skautininkas 
Vincentas Liulevičius ir jau, rodosi, turi 
užmezgęs skautiškojo skyriaus pradžią.

Kas gi turėtų būti šiame archyve sutelk
ta? Pirmiausia buvusių sk. vienetų Vokie
tijoje, Anglijoje, Danijoje ir kt. kraštuose, 
būdingesnės bylos, raštai, skautiškosios 
spaudos pavyzdžiai, įvairūs skautų įteikti 
adresai, fotografijos. Toliau - nebenaudo
jamos vėliavos, gairelės, plakatai, budin- 
gesnieji rankų darbai, stovyklų modeliai, 
netgi būdingesnės uniformos, skautiškieji 
ženklai ir kt.

Toks archyvas - būtų savos rūšies skau
tiškasis muziejus, galįs turėti ir didesnės 
reikšmės. Jį gražiai papildytų atskirų, da
bar užjūrio kraštuose veikiančiųjų skautiš
kųjų vienetų panašūs eksponatai.

Darbas vargiai atidedamas, nes laikui 
bėgant daug kas žūna, nyksta. Tikėkimės 
betgi, kad bus pradėta ir ištesėta.

Čikagos jūros budį
sktn* Aleksą Urboną ir Ponią, 

liūdinčius dėl mylimos uošvės — 
mamytės mirties, broliškai užjaučia

Čikagos jūros budžiai
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tinius vienetus, tačiau jie turi veikti pa
gal to krašto skautų or- jos, kur gyvena, 
nurodymus bei direktyvas. Vadinasi, ir mū
sų centrinės skautų,-čių vadovybės nėra 
pripažįstamos.

Ir jeigu iki šiol mums pavyko išsaugoti 
tautinius skautų,-čių vienetus, tai jau tik 
ne tarptautinių skautiškųjų institucijų glo
bos bei paramos dėka,,,. Kadangi išemi
gruoti teko į tuos kraštus, kur netrukdoma 
veikti bet kurioms konstruktyvioms or-joms, 
- tuo ir buvo pasinaudota. Ketvirtasis 
liet, skautų,-čių vadovų suvažiavimas ir 
tuometinė mūsų vadovybė įžvelgė tas kliū
tis, kurios pastos kelią šiai or-jai reikš
tis tarptautiniame sk, gyvenimo forume. 
Apsispręsta tad visas jėgas sukaupti į 
tautinį lietuvių jaunuomenės auklėjimą.

Vienok įvairiose vietovėse, bedirbant 
skautiškąjį darbą, neretai vaizdas būna 
kiek kitoks ir mūsų vienetų registracija 
atitinkamų kraštų skautų,-čių or-jose ne
retai iškyla, Kai kur su šiuo reikalu buvo 
gal kiek ir pasiskubinta, tuo labiau, kad 
mūsų skautų ir s kaučių vadovybės šiuo 
reikalu neturėjo vienos nuomonės, kuri to
kiais atvejais visdėlto būtina. Didžiausią 
spaudimą išgyventi teko mūsų sesėms Aus
tralijoje, kur ypač daug sunkumų sutinka 
neregistruotų vienetų veikla; vienas kitas 
dėlto net užsidarė. Kitur reikalai tvarkėsi 
kiek pakenčiamiau.

Kalbant apie pačią vienetų registraciją, 
reikia pastebėti, kad ji turi gerų ir blogų 
pusių. Štai keletas gerųjų: gaunamas do
kumentas, įgalinąs skautų vienetus visiš
kai legaliai veikti. Suteikiama kai kurių 
materialių pirmenybių - įmanoma pasinau
doti vietos skautų stovyklavietėmis, sto
vykliniu inventoriumi, kartais susisiekimo 
priemonėmis. Jūros skautai neretai naudo
jasi vietinių prieplaukomis,,pastatais, gau
na instruktorius, gali lankyti kursus, etc. 
Tačiau su šiomis drauge kraunasi ir kitos, 
nevisada naudingos jaunuolio,-ės lietuviš
kojo charakterio ir tautiškumo išlaikymui: 
pastebimas neras primesti savo instrukto
rius, su jais svetimas programas, kalbą, 
uniformas, kai kur net įžodį. Jeigu tektų 

visa tai nuoširdžiai priimti- lietuvių skau
tai tarnautų ne lietuvybės išlaikymui, o 
priešingai, greitesniam jos išnaikinimui. 
Tam, žinia, priešingi tiek patys mūsų va
dovai, tiek visuomenė ir tėvai, kurie pati
kėjo jų vaikų auklėjimą lietuviškoje dva
sioje. Maža to, registruotas vienetas pa
tenka į dvigubą priklausomybę: neoficia
liai jis priklauso mūsų Seserijai bei Broli
jai, oficialiai gi - to krašto skautų,-čių 
vadovybei. Čia slepiasi dar didesni pavo
jai: kuris nors draugininkas, ar šiaip jau 
vadovas, nesutariąs su mūsų skautiškosios 
vadovybės linija (jei tokių nėra, tai gali 
ilgainiui atsirasti), gali vieną dieną su 
savo vienetu ir visiškai išeiti iš lietuvių 
skautiškosios vadovybės, vadinasi, ir iš 
lietuviškojo skautiškojo darbo kontrolės. 
Beje, ir registruotiems vienetams netrukdo
ma tautiškai veikti. Tačiau neaišku, kaip 
ilgai tas bus daroma.

Nėra pagrindo tikėtis, kad Tarptautinės 
skaučių,-tų konferencijos greitai padarytų 
mums naudingą sprendimą, pripažindamos 
mūsų sąjungas. Čia noromis nenoromis 
skautybė surišama ir su aukštąja kai ku
rių valstybių politika. Juk tarptautiniame 
skautų,-čių gyvenime svarbiausią rolę lo
šia anglai bei jų bičiuliai, vedą mūsų pa
vergėjų atžvilgiu labai švelnią ir net pa
taikaujančią politiką.

Tiesa, mūsų Seserijos vadovės šiuo rei
kalu yra jau daug ką bandžiusios daryti. 
Joms pavyko susirišti su Pasaulio Skau
čių šefe ir jai betarpiai išdėstyti mūsų 
siekimus. Rodosi, kad Pasaulio Skaučių 
Šefė mus tinkamai suprato ir šiuo metu 
jieškoma būdų rasti tremtinėms skautėms 
tam tikras veikimo formas. Ar tos formos 
nepažeis mūsų tautinių aspiracijų, parodys 
galbūt jau netolima ateitis.

Susidaro įspūdis, kad esant tokiai būk
lei, su tolimesne mūsų vienetų registracija 
reiktų dar neskubėti, vien jau dėl perdide- 
lio atsakingumo prieš mūsų tautinius inte
resus. vietoje to reiktų geriau auginti mū
sų skautų,-čių skautiškąjį pasiruošimą ir, 
drauge su kitų pavergtųjų tautų skautų,- 
čių atstovais, reikalauti tarptautinio mūsų
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ESB vadovų pasitarimo 
1954- V. 30 d. Windsore 
dalyviai.

centrinių or-jų pripažinimo. Šiuo reikalu 
reikia klabinti visų tarptautinių 'skautiškų 
konferencijų duris, rašyti memorandumus, 
rinkti parašus, o taipgi įtraukti į šį darbų 
ne tik visus s kautus,-es, bet ypatingai 
tėvus, o taipgi išgauti mūsų diplomatų bei 
veiksnių reikiamų pagalbų, nes reikalas 
nėra lokalinis - tai jau visos tautos rei
kalas. Reikia visomis priemonėmis įtikinti 
anglų ir kitų tautų skautų vadovus, tvar
kančius tarptautinį skautų,-čių gyvenimų, 
kad jie, nepripažindami tremtinių skautų,- 
čių tęstinių or-jų, elgiasi žiaurokai — ne 
broliškai ir ne seseriškai, kaip skautams, 
- ėms priderėtų. Pasaulio Skautų Įkūrėjo B. 
P. paskelbtoje ideologijoje tokie dalykai 
nerado sau vietos ir tenka labai apgailes
tauti, kad šio Didžiojo Vyro nebeturime 
gyvųjų tarpe. Šiuo atveju skautybės didie
ji centrai turėjo elgtis taip, kaip elgėsi ir 
elgiasi Katalikų Bažnyčia. Roma kovoja 
už principų ir okupantams nuolaidų nedaro. 
Šis kelias yra sunkus, bet garbingas, ne 
pirkliškas. Pavyzdžiui, argi būtų gražu, 
kad ateinančio karo metu, kada po visų 
dar likusio laisvo pasaulio dalį greičiau
sia pasipils nauji tremtiniai skautai,-ės 
(galbūt ir broliai anglai su pačiais tarp, 
skautų,-čių biurais), jie visi būtų inkor- 

' poruoti į kitų tautų skautų vienetus, pas

tarųjų tautinio potencialo sustiprinimui?...
Svarstydami registracijos motyvus už ir 

prieš, mes nenorime šiandien daryti griežtų 
sprendimų ir esame linkę pasiūlyti prieš 
tai klausimų gerai išdiskutuoti. Pačios gy
venimo aplinkybės, bent tuo tarpu, mūsų 
neskubina: gyvename demokratiškuose kraš
tuose,, esame jiems visiškai lojalūs, gra
žiai Atliekame kareivavimo, darbo ir kitas 
prievoles, iš kitos pusės, tų kraštų 
džios nedraudžia mums organizuotis.

Bene didžiausia šioje byloje mūsų silp
nybė yra prisitaikyto jai iš mūsų pačių tar
po. Jie vis linkę skubėti, pirmieji visur 
reikštis. Tokių buvo dar Nepr. Lietuvos 
laikais. 1940 m., bolševikams okupavus 
Lietuvų, mūsų skautiškoji vadovybė svars
tė naujai susidariusių padėtį. Buvo nutar
ta prašyti Tarybos Pirmijos Pirmininkų ir 
abu vyr. Skautininkus išsirūpinti audienci
jų pas “reformuotos vyriausybės preziden
tų’* justų Paleckį ir iš jo patirti, kas nu- 
matorpa daryti su Skautų Sųjunga. Įdomiau
sia tai, kad jau tada vienas kitas, ir tai 
ne eilinis vadovas, iškėlė prisitaikymo 
mintį, būtent, visas sk. s-gos organizaci
nis aparatas turįs siūlytis paimti organi
zuoti jaunimų pagal bolševikų nustatytų 
pionierių pavyzdį. Taigi skautai iš karto 
kolektyviai turėjo būti perkrikštyti į pio-
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Parinko vyr. skili. J. Petreikis

JUROS SKAUTŲ ŽAIDIMAS "AUDRA”

Visi žaidėjai atsistoja laivo pavidalo ratu: 
iš lengvo ratu sukdamiesi judesiais vaidina 
dainos minimus veiksmus. Tuo pat metu laivo 
kapitonas, su žiūronu, ir 4-5 jūrininkai, kapi
tono įsakomi, neva tvarko laivo bures ir atlie
ka kitokius audros meto darbus.

Kai žaidėjai dainuos “Džiaugsmas vėl pa
kilo*’ tada kapitonas ir jūrininkai, susinėrę už 
parankės su kuriuo nors žaidėju, smarkiai ap
sisuka.

Tolesniame žaidime kapitono apsuktas lieka 
kapitonu, o jūrininkų apsukti — jūrininkais. 
Žaidžiant dainuojama:

Supasi laivelis, supasi.
Sukasi galvelė, sukasi
Burės aukštos, burės plakasi, 
u-u-u! su vėjais šnekasi. 
Laivą kapitonas tikrina, 
jūreivius budėti vikrina.
Jūros Žvaigždė, laivą saugoki 
ir nuvesk į uostą audrotėj. 
Džiaugsmas vėl prabilo lūpose, 
vėl ramus laivelis supasi.

Ai. Grigonis

BĖGA - RIŠA

Ilga virvė, išvyniota; galus rankose turi 
skautai, kurie sustoja viens prieš kitą per 1-2 
metrus. Teisėjas pasako koki nors mazgą. Tik 
išgirdęs, skautas A bėga kiek tik gali į šalį, 
o skautas B stovėdamas vietoje riša mazgą. 
Jei pavyks jam surišti, kol skautas A ištrauks 
virvę is rankų, laimės.

LAPINIŲ STATYMAS

Skiltininkams įsidėmėti: kad būtų paimta kir
velis, daug virvių ir skautiškos lazdos. Iškyla 
į nepažįstamą vietą. Tenai kiekviena skiltis 
gauna uždavinį su turimais įrankiais iš vietoje 
randamos medžiagos pastatyti saugią nuo lie
taus, vėjo ir tvirtą lapinę nakvynei. Tarti, kad 
paklysta ir kad reikia naktį praleisti miške. 
Lapinėje turi būti vietos visai skilčiai ir pir
miausia saugu nuo vėjo ir lietaus. Gyvų me
džių kirsti negalima! Atsisakyti nuo patogumų, 
užtat paruošti visa, kas reikalinga. Laikas: 
2~2»5 vai. Sujungti su rungtynėmis, o baigus 
kritiškai įvertinti. Nepamiršti viską palikti tik 
sutvarkius.

nierius.
Kitą pavyzdį turime iš nacių okupacijos 

1941-1944 m. Tada kai kurie skautininkai, 
ypač turėję ryšio su tada veikusiu vienu 
lietuvių partiniu sąjūdžiu, ėmėsi teikti pro
jektus okupacinei valdžiai organizuoti jau
nimą “Hitlerjugend” or-jos pavyzdžiais.

Gaunasi įspūdis, kad ir dabar pergreitai 
stengiamasi prisitaikyti prie naujų aplinky
bių, permažai šiuo reikalu galvojama. Ne
reiktų ir dabar mestis į kraštutinumus. Pra
verstų kuo mažiau rodyti iniciatyvos įsire- 
gistravimo ir iš v iso santykių reikalais. 
Vietoje to daugiau ir dažniau klabinti tarp
tautinių skautiškųjų institucijų duris, sie
kiant išgauti mūsų senųjų skautų,-čių or- 
jų pripažinimo atstatymą, ir jeigu jos dar 
laiku pamatys savo klaidas, ateities skau
tiškosios kartos mažiau abejos jų s kauti iš

kurnu bei broliškumu, kaip mes šiandien.
Pavieniai mūsų vadovai gal ir galėtų 

tose sąjungose registruotis, ypač jeigu ten 
gauna apmokamą skautišką darbą (galbūt 
ten geriau, kaip fabrike), nes mes esame 
įsitikinę jų dideliu lietuviškų reikalų su
pratimu ir žinome, kad jie nebandys trauk
ti mūsų jaunimo į svetimą malūną. Tik jau 
atsakingiems mūsą skautų, čių vadovams,- 
ėms nederėtų tarnauti vietinėse organizaci
jose ir tuo būdu suvaržyti savo laisvę lie
tuviškos skautų sąjungos tvarkymo reika
luose.

AUTORIAUS PASTABA: Šios mintys tė
ra tik mano asmeniška nuomonė. Būtų ge
rai, kad šiuo reikalu pasisakytų tiek mūsų 
praktiškąjį vadovavimo darbą dirbą vado
vai,-ės, tiek tėvai ir lietuviškosios visuo
menės atstovai.
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Iš Seserijos vadovių, suvažiavimo Čikagoj e. Vadoves klausosi prane simo. Nuotr. V. Blyno.

MANDAGUMO IR TAKTO REIKŠMĖ ORGANIZACIJOJE
Sktn. Z. Juškevičienė

Mandagumą, mes suprantame, kaip gražia 
žmonių santykiavimo formą. Takta, kaip 
tinkama ar netinkama momento pasielgimą. 
Suprantama, išauklėtas žmogus rečiau ap
silenkia su takto reikalu, kaip kad neiš
auklėtas, nemandagus žmogus.

Gilus mandagumo, takto supratimas ir 
jo reiškimas į glaudų žmonių santykiavi
mą įneša daug jaukumo, šilimos,, - pa
skleidžia malonias nuotaikas. Nuoširdžiai 
reiškiamas taktas, mandagumas įgalina 
žmones taikingai tarpusavyje šalimais gy
venti, ir draugėje siekti vieno ar kito tiks
lo.

Esmėje žmogus mandagumo formas suvo
kia protu, o jas pasisavina jaunystėje 
auklėjimo keliu. Suaugusieji tai dažnai 
atsiekia stiprios autokritikos, saviauklos 
būdu. Yra ir pačios gamtos apdovanotų 
žmonių, kurie intuityviai jaučia mandagu
mo formas ir jas sugeba tinkamai panau
doti, bet tai išimtis.

Taip pat yra ir tokių žmonių, kurie yra 
giliai pralaužto proto ir turi įsigiję net 
profesijas, bet, visdėlto, yra netaktiški, 

nemandagūs, aštriai kampuoto - visai ne
sukultūrinto charakterio. Matomai, tokių 
žmonių jaunystėje nebuvo kas atkreipia 
jų rimtą dėmesį į mandagumo reikalą, na 
o kaip dar ir gamta pašykštėjo apdovanoti 
jautria intuicija, tai ir... Blogiausia, ka
da toks asmuo nesijaučia storžieviu be
sąs, tuomet tokiam visai nėra vilties iš
sivaduoti iš samanoto aštrių kampų kiau
to - sukultūrinti savo charakterį.

Kada nekultūringos elgsenos žmogus pa
kliūna į glaudų žmonių ratelį, pav^, kad 
ir į organizaciją, be blogo noro į ją įne
ša daug nesklandumo, o neretai padaro ir 
daug žalos: savo grubumu išstumdo, išvai
ko narius; netaktais, išsišokimais įskau
dina daug organizacijai nusipelniusius va
dovus. O ilgainiui pakerta net idealistus 
pozityvų organizacinį darbą dirbančius, 
kurie prieš savo norą būna priversti pa
likti savus postus! Dėl paskirų žmonių 
netakto organizacijos yra pasidariusios 
mirtinų priešų, skautybei prarastas ne vie
nas jaunuolis,-lė; dėl šios pat priežas
ties yra išsiformavęs ir ne vienas gražiai
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veikęs skautų-čių vienetas ir t. t O jei 
toks storžievis sutinka tokį pat kitą, kaip 
jis, - iškyla tikras skandalas, kuris kaip 
mat, išsivysto į nuolatinius ginčus, riete
nas., Reikia pasakyti, kad visi skandalingi 
ginčai smarkiai pažeidžia pozityvų organi
zacinį darbą, be to, iššaukia aplinkos pa
žeminimą netik besiginčijantiems, bet ir pa
čiai organizacijai, kurios plotmėje yra ke
liami tie pikti ginčaL

Suprantama, kad visuomeninėje, organiza
cinėje plotmėje piktus ginčus sukelia ir 
kitos blogybės asmeniniai išskaičiavimai, 
teisingumo principo pažeidimas, subjektyvi 
ir pikta kritika, tendencija pasukti organi
zaciją viena ar kita politine kryptimi ir Lt. 
(Ypač skautų organizacijoje šiandieną sti
priai reiškiasi politinių tendencijų siautė
jimas. Sveiko jaunimo auklėjimo šalininkai 
nesutinka ir, suprantama, negali sutikti 
leisti žaloti jaunimo dvasią partinėmis ten
dencijomis. Bet geras išauklėjimas ir čia 
susiranda kultūringus kovos būdus.)

Žodžiu sakant, visi pikti, skandalingi 
ginčai, kokios kilmės jie bebūtų, į organi
zacinį gyvenimą įneša disonansą ir vėliau 
pasireiškia deformacine, organizacinį darbą 
žudančia galia.

Gerai išauklėtas, protingas žmogus, sie
kiąs organizacinės gerovės, bei jos pažan
gos, visus kilusius neaiškius klausimus 
stengiasi rišti ramiai, džentelmeniškai, o 
teigimui ar neigimui pagrįsti pasirenka rim
tus argumentus. Žodžiu sakant, giliai pro
tingas ir garbingas organizacijos žmogus, 
idėjos labui, ieško ir susiranda darnius 
bendradarbiavimo būdus ir priemones.

Gi idealistas visuomeninius reikalus vi
sada sugeba pastatyti aukščiau savo asme
ninių reikalų. Klystančiam skuba su nuo
širdžia pagalba; iš klaidos niekad nekelia 
pikto juoko, nedaro sensacijų ir nesiekia 
kito plačiai išgarsintos klaidos pagalba iš
ryškinti savus sugebėjimus. Organizacinio 
gyvenimo taikos dvasios privalo siekti kiek
vienas narys, o juo labiau jaunimo auklė
jimo vadovas.

Ir ištikrųjų, organizacija yra ne bereikš
mio žaidimo aikštė (čia turima galvoje

t.tik skautų organizacija), ne ambicijų ryš
kinimo vieta ir ne asmeninio pasistiepimo 
laiptas. Organizacija, plačia prasme, yra 
tam tikra savitais įstatymais apjungta plot
mė, kurioje sujungtomis jėgomis, plačiu 
mastu yra siekiama kultainio ar medžiagi
nio tikslo - žmogaus gyvenimo gerovės 
bei jos pažangos, ir todėl į organizacinę 
veiklą reikia atsikreipti visu rimtumu, juo 
kuri žmonių grupė, tauta ar valstybė yra 
plačiau ir stipriau organizuota, juo ji yra 
pajėgesnė vygdyti didesnius ir atsakinges- 
nius uždavinius. O su stipriu vienetu ap
linka visados jau yra priversta skaitytis.

Kiekvienas organizacijos narys, eilinis 
ar vadovas, siekiąs organizacinės gerovės, > 
turėtų vengti organizaciją žalojančių ir jai 
kenkiančių veiksnių. Organizacijai priklau
sąs žmogus turėtų visados atsiminti, kad 
organizacija yra ne žaidimo aikštė ir ne 
asmeninio išsiryškinimo platforma, bet di
delių uždavinių vykdytoja. Asmeniui niekad 
neatneš naudos bei garbės noras išsiryš
kinti kitų nuvertinimo sąskaiton. Dirbant 
organizacinį darbą niekuomet negalima pa
miršti mandagumo, takto ir autokritikos rei
kalų. Reikalavimai sau turi būti didesni 
kaip kitiems, visuomeninio darbo laukas 
yra platus ir visiems gerų norų ir geros 
valios žmonėms vietos pakanka. Subjektyvi 
ir aštri kritika žudančiai veikia iniciatyvą, 
pasiaukojimą, ir kūrybinę dvasią.

Žodžiu sakant, or ganizacijos uždaviniai 
reikalauja ryškinti, kelti ir šalinti visa tai 
kas: skiria, žudo, ar griauna organizacinį 
darbą. Ir nuolat ieškoti tai: kas jungia, 
skatina aukotis, kurti ir reikšti iniciatyvą.

Mielą mūsą skyriaus narę
JOLANTĄ GUDAITYTĘ ir 

sktn. ALFONSĄ KERELĮ, 
sukūrusius skautiškos šeimos židinį, 

broliškai sveikina

Akademįnio Skautų Sąjūdžio 
Čikagos skyrius
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Lietuvos skaučių, seserijos suvažiavimo dalyvės su svečiais. Nuotr. Ve. Noreikos

SKAUTYBĖ -LAISVES KELIAS
F H. kun. P.

Akylus Europos jaunimo stebėtojas Ro
bertas Harcourt sako: “Skautybė šią dabar
tinę valandą arčiausiai prisiartino prie at
sidavimo ir kilnumo, kurio jaunimas taip 
trokšta, iš tikrųjų, viskas Skautybė je yra 
puiku, kas be abejo šiandien parodo ištver
mingas pastangas, kurios buvo bandomos, 
įgyvendinant pilnutinį jaunų širdžių auklė
jimą.”

Skautybė nėra vien tik jaunimą auklėjan
tis žaidimas, šio genialaus metodo elemen
tai taip giliai siekia žmogaus prigimtį, kad 
jie lygiai galioja saviauklai ir visam žmo
nių elgesiui pagerinti, vaikai nėra maži 
suaugėliai. priaugančiajai kartai iki pilnu
tinio žmogaus išsivystimo dar daug ko 
trūksta. Tačiau niekas neturi tiek panašu
mo vaikams, kaip didieji vaikai - suaugu
sieji. Net ir pačios didžiosios sielos ar 
neatsigaivina iš trykštančios amžinosios 
kūdikystės ir tuo išvengia dvasios paseni- 
mo, t. y. nuodėmės ir gyvenimo nusivylimo.

Jokie psichinio gyvenimo įvykiai nepra
nyksta iš mūsų buities, jie slypi pasąmo
nėje ir visuomet gali vėl iš naujo pasi
reikšti. pačios seniausios žaizdos gali vėl 
sukelti liūdną nuotaiką, jei jos nebuvo pri-

Dauknys, MIC
dengtos Kristaus kančios nuopelnais.Žmo
guje yra kažkas amžino, todėl nenuostabu, 
kad gilūs pedagoginiai elementai turi pa
liesti ir sielos gyvenimą, tobulai formuo
jant pilnutinį žmogų - asmenybę.

Berniukai garbina didvyrius. Kurį berniu
ką nežavi Dariaus ir Girėno žygis per At
lantą, kurį neskatina būti geru, palaiminto
jo penkiolikamečio Domo savio palikti pa
vyzdžiai?! ši berniukų meilė nuostabumui, 
palaiko ir toliau jaunuoliuose vaizduotę, 
neišnyksta ir suaugusiuose, vertinant di
džiąsias asmenybes. Tai yra ką Bergsonas 
vadina “Didvyrių kvietimu”, kas reiškia 
žmonijos progresą - žengti pirmyn tobulė
jant. Didvyris visų pirma yra idealistas ir 
visų viršūnėje KRISTUS. Nevisi atsiliepia 
į Kristaus tobulą sekimą, bet visi yra kvie
čiami. Kada šv. Povilas kviečia į Kristaus 
sekimą, jis kreipiasi į suaugusius, nes tik 
suaugusieji rodo beaugantiems kelią.

Skautybė kviečia į natūralų gyvenimą, 
rodo pagarbą pastangų ir poilsio ritmui, 
stovyklose įdiegia sveiko maitinimosi tai
sykles, atnaujina ne vien tik bręstančio, 
bet ir suaugusio sveikatą.

Kas yra Skautybės dvasia? Lordas Ba-
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den Povėlis, iš jaunimo laukdamas konkre
taus savęs atsidavimo ir pasiaukojimo, 
kreipiasi į berniuko garbę. Tai yra pagrin
dinė sąlyga savęs laimėjimui iš instinktų, 
tai yra tas stebuklingas raktas, kuris per 
artimo tarnybą atidaro amžinosios jaunys
tės ir dieviškojo džiaugsmo veržimąsi, ir 
tada berniukas ir mergaitė siekia ištobu
linti savo fizines ir dvasines galias ne 
dėl to, kad jam kas iš šalies lieptų ar 
įsakytų, bet dėl to, kad būti geru ir šau
niu jis pats to nori, kad tai yra jo paties 
garbės klausimas.

Štai problemos, kurias svarsto Tėvas 
Forestier OP - Prancūzijos Skautų vyriau
sias Dvasios Vadovas, savo naujai išleis
toje “Skautybė - Laisvės kelias” knygoje 
( “Une Route de Libertė - le Scoutisme”, 
Les presses d*lle de France, 1953, psl, 
334, form, 22, 5 X 14, 2,)

T, Forestier rašo: “Aš tikiuosi, kad man 
pasiseka įtikinti vadus ir kapelionus, tėvus 
ir auklėtojus, kad stovykla yra pats pirmu
tinis skauto formavimo elementas ir reikė
tų būti labai neryžtingam, jeigu berniukai 
negalėtų pasinaudoti stovykla, stovykla 
yra skautų užsiėmimų idealas, čia yra tik
roji skilčių pasireiškimo vieta. Pagal B, 
Povėlio išsireiškimą, stovykla yra tinka- 

? miausia aplinkybė, kad berniukų širdyse
i iš.naujo suspinduliuotų Dievo meilė/*

Sekančioje knygos dalyje žvelgiama į 
Skautybės dvasią. Ji pasireiškia per skau
tų įstatus, įžodį, maldą ir principus, (Pas 
mus Lietuvos skautus trys skautų princi
pai išreikšti šūkyje: Dievui, Tėvynei, Ar
timui! ), Skauto laimės moralė nėra malonu
mai, sako T, Forestier, Skauto laimės mo
ralė savo tikslą pasiekia tik iš Kristaus 
Kryžiaus aukos išplaukiančiu atsidavimu ir 
pasiaukojimu. Paskutinis B, Povėlio skau
tams pranešimas yra tikras išminčiaus pra- 

\ nešimas. B, P, paskutinę savo gyvenimo
i valandą pasakė: “Bandykite pasaulį palik

ti kiek geresnį, negu koks jis buvo kai 
jūs atėjote, ir kada mirties valanda prisi
artins, jūs galėsite mirti laimingi, galvo
dami, kad nepraradote laiko ir kad jūs pa
darėte geriau, ką galėjote, Likite visuomet

ištikimi skauto įžodžiui net ir tada, kada 
jūs būsite suaugę. Tepadeda jums Dievas**, 
Prie šių B, Povėlio minčių kilnumo tegali
me tik nusilenkti,' sako T, Forestier, Ta
čiau tikroji prasmė mirštant būti laimingu 
nėra vien tik žinoti, kad gerai atlikai sa
vo uždavinį, bet veikiau, kad eini pamatyti 
Dievą,

Trečioje knygos dalyje plačiai nagrinė
jamas skautų vyčių sąjūdis, (Prancūzijos 
Skautų Sąjungoje Sk, Vyčių šaka yra vadi
nama KELIAS, o jos nariai “keliautojai”). 
Psichologai, auklėtojai, o taip pat ir B, P, 
visi bendrai sutaria, kad brendimo gale dar 
nesibaigia charakterio formavimas, žmogus 
turėtų suprasti, kad gyvenimas yra nepa
liaujamas kvietimas į pažangą ir reikia sa
ve nuolat formuoti, įgyti praktikos ir atsi
duoti Dievo malonės reikalavimams. Gyve
nimas yra judėjimas pirmyn. Kur nebėra 
pažangos, ten jau mirtis viešpatauja.

Išaugęs jaunuolis dar yra pilnas silpnų 
norų ir priešingumų. Jis svajoja apie daug 
dalykų, kuriuos padarys ir nieko nepadaro. 
Vieną dieną jis mėgsta vieną dalyką, kitą 
dieną - kitą, išoriniai sunkumai jo nesu
žadina, kaip vyrus pilno charakterio, bet 
veikiau atima ūpą, Kartais jis atsiduoda 
klaidingo drąsumo nuotykiams. Šiame am
žiuje reikia didvyriškų pastangų, kad įgi
jus ištvermės. Skautų vyčių būrelio parei
ga, aš drįsčiau pasakyti, yra: suteikti jau
nuoliui kontaktą su realybe!

Stovyklavimas atvirame ore yra skauty
bės žymė, vasaros šeštadieniais ir sekma
dieniais miestiečių išvažiavimas į atvirą 
gamtą nereikalingas jokių įrodinėjimų. Tai 
yra pasaulinis biologinis fenomenas - reiš
kinys, Stovyklauti, pajausti saulės spindu
lius ir gaivų laukų orą, užgrūdinti kūną, 
susitelkti žvaigždžių tyloje, atrasti vitali
nio gyvenimo ritmą, - štai kas turėtų būti 
skautų vyčių duona! Ypač tų, kurie dirba 
fabrikuose ar dirbtuvėse. Stovykla turi kel
ti į Dievą, Reikia dažnai berniukams kar
toti, sako B, P, ką stovykla parodo: kad 
virš kinoteatro stogo yra milijardai žvaigž
džių, kurias sukūrė ir jų kelius nustatė ge
rasis Dievas,
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Venezuelos lietuviai skautai, - ės bei jų tėvai, gražiai atšventę Sv. Kazimiero šventę.

KETVIRTOJI AKADEMINĖ STOVYKLA

Šiais metais akademinė skautija švenčia sa
vo 30 metų sukaktį: 1924* X. 16 d. Lietuvos 
Universitete Kaune buvo įsteigtas pirmasis 
akad. akautų,- čių vienetas. Sukakties proga 
įvyks trys jubiliejinės stovyklos. Viena iš jų 
Vokietijoje, netoli Bonuos _ vietos Korp! VY
TIS skyriaus vadovaujama, antroji Australijoje 
prie Adelaidės (iškilų pobūdžio) ir trečioji, ai
džiausia _ kanadiečių skautų stovykliniame 
parke, Wheatley vietovėje, prie pat Erie ežero 
Kranto, apie 40 km nuo Detroito, jau Kanados 
pusėje, š. m. liepos mėn. 2*5 d.d.

Knygos pabaigoje svarstoma aplinka, iš 
kurios berniukai ateina į skautus ir Skau- 
tybės dvasiškumas, šiandien kaip niekad, 
modernusis gyvenimas reikalauja, kad žmo
nės žvelgtų į realybę ir nepriklausomai mo
kėtų spręsti tikrųjų principų šviesoje. Kad 
tai būtų padaryta, reikia jau jaunystėje mo
kytis tikros laisvės ir atsakingumo. Žmo
nės, kurie susitiko KRISTŲ# išgirs Jo mei
lės kvietimą ir savo gyvenimą formuos pa
gal Evangeliją. Aš tikiu, kad Skautybė čia 
gali padėti.

Yra labai patartina, kad skautų vadas ar 
vadovė perskaitytų šią knygą. Naudos ir 
džiaugsmo bus nemaža.

Čia dalyvaus Čikagos, Clevelando, Detroito, 
Urbanos, Bostono, New Yorko ir kitų vietovių 
akademikai skautai,-ės. Techniškus parengimo 
darbus atlieka Korp! VYTIS Detroito skyrius. 
Pati stovyklavietė yra gražioje vietoje, valsty
binio parko ribose.

Akademinis Skautų Sąjūdis tikisi, kad į šias 
stovyklas susiburs ne tik jaunieji, bet atvažiuos 
ir senesnieji akademikai skautai,-ės. Drauge 
projektuojami pravesti Korp! VYTIS, ASDS ir 
viso Akademinio Skautų Sąjūdžio suvažiavimai 
su atitinkama programa.

Platesnių informacijų stovyklos reikalais tei
kia: Fil. Gr. Čaplikaitė, 4316 So. Maplewood 
Ave, Chicago 32, Hl. ir Senj. Bronius Juodelis, 
5601 So. Winchester Ave, Chicago, Ill.

Tikimasi, kad mūsų sesės ir broliai atidės 
daugelį netaip jau svarbių reikalu į šalį, paau
kos kiek laiko, pastangų, trupučiukų pinigų ir 
visi atvyks į jubiliejinę stovyklą.

MILDA IR STASYS BUDRYS 
gydytojai ir chirurgai

2759 W. 43 rd str., Chicago, Illinois
Telef. - ofiiso: CLiffside 4 _ 7234

- namų: GRovehill 6 - 3404
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I 5 DIENORAŠČIO “SUGRĮŽIMAS > >

Nijolė Jankevičiūte

Nežinau ♦) kito tokio sugrįžimo, kaip tą 
namo., Tiktai jis atidaro ilgesio narvą ir 
paleidžia visą žmogaus būtybę atgal į ne- 
besikartojančią ir brangią praeitį. Tai nė
ra vien durų atvėrimas į pirkią, kur gimei, 
ar žvilgsnis į takus, kuriais vaikščioti iš
mokai. O ne! Grįžti visais jausmais ir vi
sa siela, grįžti skubėdamas, išsiilgęs, kaip 
paukštis po žiemos į seną lizdą ir, po il
gų klajonės metų ten nurimęs, naujai gims
ti. Ir šitam sugrįžimui niekas visame pa
saulyje prilygt negali...

Birželio mėn. 30 d,

Lietuva, kai aš tave tariu, 
Akyse sumirga raštų, raštai; 
Ir pilna padangė vyturių 
Ir linų žydėjimas be krašto .. .

B. Brazdžionis

“Eikš**, pamojo man bobutė ir nušlamė
jo savo klostuotu sijonu į klėtį, o aš nu
sekiau paskui, l’rys didžiuliai plokšti ak
menys, taiytuin kokie marmoriniai laiptai 
vedė į ant išdrožinėtų stulpų parimusį prie
klėtį. Tai buvo mano mylimiausia vietelė, 
nes čia galėjai sėdėt lyg kokiame balkone, 
matyt dulkiną vieškelį ir juo keliaujančius, 
margais lopais išsimėčiusius laukus ir to
li, iš mėlyno miško juostos išsišovusias, 
tris aukštas, vienišas egles. Kada tik į 
jas pažvelgdavau, man vis rodėsi, kad nie
kur kitur, tik ten, būtinai ten, gyvena pati 
pasaka, gimsta dainos ir prasideda visos 
vaivoryk štės.

Iš prieklėčio jau galėjai žengt į pačią 
klėtį pro sunkias girgždančias duris, čia 
vėsioj, drobe kvepiančioj prietemoj slėpėsi 
kraitinės skrynios, sunkios tartum švinas 
nuo nesuskaitomų rietimų, o ant ilgos kar
ties sukabinti gumšojo balta vilniai kaili
niai, lamstais išrašytos gūnios ir languo
tos skaros.

*) Šio rašinėlio autorė vyt. skautė N. Jankevičiūtė 
jau.kuris laikas su savo rašiniais gražiai reiškiasi 
mūsų periodikoj. Čia spausdiname vieną ištraukėlę 
iš jos dienoraščio ’’Kelionė per Lietuvą”. MV Red.

Kai įėjau, bobutė jau buvo atvožusi sa
vo seną skrynią ir kraustė blizgančius, 
kaip ledą rietimus.

“Tai mano kraitinė, vaikei,“ šypsodama 
pasakė ji, švelniai perbraukė per skrynios 
kampą ir užsižiūrėjo tolyn į mažą klėties 
langiuko keturkampį; turbūt prisiminė tuos 
kaspinuotus kraitvežius, tuos atkeltus var
tus ir pro ašaras boluojantį vestuvinį vieš
kelį... Prieš kiek metų? Dievulėliau, prieš 
kiek metų tai buvo?

“Va šita, tai dar mano amžinatilsį mo
tutės austa,” pasirausus po skrynios dug
ną ištraukė ji išblukusį rietimėlį. Pustam
sė] klėty jis bolavo lyg balandžio pagurk
lis. Plonytis tartum šilkas ir švelnutėlis 
išsivyniojo jis per mano rankas šviesia 
srove, ir atsargiai galais pirštų liečiau tą 
dailų audinį - prosenelės drobę.

Viena po kitos kaupėsi ant lovos krašto 
išimtos drobės, juostos ir skarelės. “Te
gul prasivėdina, tegul,“ kalbėjo pati sau 
bobutė, ir mačiau, kaip miela buvo jai par 
sirodyti tą baltą turtą, paskiausiai iškraus- 
tėm prieskrynį, ir ko ten nebuvo! Eilės ka
rolių, blizgančių šukų, senoviškų sagų, 
segtukų ir pagaliau stora, nubrizgusiais 
kampais maldaknygė. Atverčiau pageltusį 
puslapį - Aukso Altorius - sakė kampuo
tos raidės; brangi knygnešio dovana.

Kai viską vėl sudėjom atgal ir gaubtas 
skrynios dangtis su giedančiais paukščiais 
ir mėlynomis gėlėmis spraktelėjo į užraktą, 
bobutė užmetė man ant peties ilgą rank
šluostį. “šitas tau“ pasakė, “pati audžiau, 
nė nemanydama, kad anūkėlei teks“, susi
juokė. Rankšluostis išsivyniojo lig grindų. 
Pro praviras duris iššokęs spindulys, nuži
bino ploną liną išryškindamas raštus, pa
silenkiau ir tylėdama pabučiavau bobutei 
ranką. “Nešiok sveika, nešiok sveika,“ 
kartojo ji braukdama man per plaukus ir... 
nubudau.

Pro langą skverbėsi drumzlinas rytas ir 
gatvių triukšmas. Kas tai? Kur aš? Praėjo
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Elena Gimbutienė

Užgavėnės užbaigia viduržiemio laiko
tarpį — laukiama pavasario su visomis 
jo prašmatnybėmis, šiltesne sulute, aug
menijos vešlumu, paukščių — keliauninkų 
grįžimu, visoko vaisingumu. Užgavėnių pa
pročiuose atrandame nemaža mitologinių 
pradų. Kartu tai užbaigimas mėsėdžio 
(karnavalo) ir pradžia ilgos gavėnios, pa
siruošimo Kristaus prisikėlimo šventei. 
Užbaigiama vedybų ii’ visokių pasilinksmi
nimų laikas. Per užgavėnes reikia atsi
valgyti už visą gavėnią — valgoma 9 ar 
net 12 kartų į dieną. Valgiai mėsiški, rie
būs, — šiupinys, daromas iš šutintų žirnių 
grucės ir šviežios kiaulienos, šutinti rau
ginti kopūstai su kiauliena, kiaulienos 
šaltena, blynai (tik ne Anykščių par., kur 
ir taip kas rytą kepami blynai), pampuš- 
kos, virtos taukuose, kugelis su spirgu
čiais, lašiniuočiai, žagarėliai. Gausiai ge
riamas naminis alus, treji devyneri. Val
gių liekanos renkamos per visas tris Už
gavėnių dienas, kartais net konsęrvuoja- 
mos užkepant į tam tikras bandeles, ku
rios paskui džiovinamos. Vėliau, kartais 
prieš išgenant bandą į ganyklas, tai buvo 
primaišoma į gyvulių pašarą, kad sveikes
ni ir vislesni būtų. Per užgavėnes pie
muo surenka šaukštus nuo stalo ir suriša 
į krūvą, kad banda ganant neišsibėgiotų.

Užgavėnių metu jaunimas laistosi van- 

keletas minučių, kol supratau, kad lankiau 
namus sapne. Nuostabiai graži, bet per- 
trumpa buvo ta kelionė. Tačiau tikiu, kad 
vieną kartą

Sugrįšiu vėl namo, ir tas grįžimas į iš
siilgtus miestus, kaimus ir kelius bus tik
rovė. Išsvajota, išlaukta per ilgą metų ei
lę, ir jau niekada nepasibaigianti tikrovė...

LAISVOJI LIETUVA.

deniu, kad derlius būtų geresnis. Linai 
auga vešlūs ir ilgi, jei namiškiai kur to
liau nukeliauja ir pakeliui išvirsta į griovį. 
Per užgavėnes stengiamasi kiek galima 
daugiau triukšmauti, net vaikams liepia
ma skambinti geležgaliais į špižinių puodų 
šukes, į keptuves — kad pažadinus mie
gančią augmenijos dvasią, kad nubaidžius 
žiemos demoną.

Gausu įvairių persirengėlių, kaukininkų. 
Lašininis kovoja su Kanapiniu. Jaunimas 
vežioja po kaimą Mores ar Gavėno par 
veikslą. Kartu eina gervė, meška, ožys;. 
žydas, čigonas. Jojama ant žirgo (irgi 
kaukė). Tokių eisenų tikslas — mitologi
nis — pažadinti žemės vaisingumą.

Pelenų dieną einama anksti rytą į baž
nyčią, kur kunigas po pamaldų kiekvie
nam paberia pelenų ant galvos. Gal būt 
dėl to kai kur išeinant iš bažnyčios jau
nimas kabinę j a žmonėms ant nugarų mai
šelius su pelenais ar silkės uodegas. Kai
muose velkama kaladė ar tuščia silkių 
statinė — kad linai geriau derėtų. Mė- 
sinskas su Lašinsku iš nakties pasikaria— 
niekas jau iki pat velykų negaus mėsos. 
Jei saulės spindulys troboje dreba — Ga
vėnas galanda peilį mėsos valgytojui. Iki 
pelenų dienos reikia baigti su verpimu — 
dienai pailgėjus prasidės audimas. Ruo
šiamasi misijoms, velykinei (išpažinčiai).

Pusiaugavėnis Lietuvoje retai buvo šven
čiamas. Aukštaičiai tą dieną vežiodavę 
gavėną' rogutėmis ir stengdavosi kiek ga
lima dažniau jį išversti į pusnį ar į van
dens pelkę — trukšmaujam, kad žolės grei
čiau imtų dygti. Pusiaugavėnio naktį ga- 
vėnas virsta kūliu per žardą ir palieka 
vaikams gavėno pyragą. Tą dieną popiet 
švenčiama ir vietomis net mėsa valgoma. 
Jaunimas supasi, kartais vandeniu laistosi.

Po pusiaugavėnio Lietuvoje paprastai 
prasidėdavo vadinamas priešpavasaris. Jį 
jau iš anksto išpranašaudavo gaidys, kai
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vasario 2 d., per Grabnyčias, atsiskyręs 
nuo savo vištelių, pats vienas pašalėje 
atsigerdavo. Tačiau žiema dar nepasiduo
davo: Per Grabnyčias įvykdavo tradicinės 
arklių lenktynės ant Sartų ežero.

Per Sv. Kazimieru (kovo 4 d. ) atskrenda 
vieversėlis ir išvaro ūkininką artų. Sv. Ka
zimierą iškilmingiausiai švęsdavo vilnie
čiai. Tą dieną Vilniuje prasidėdavo garsi 
trijų dienų “Kaziuko” mūgė. Ko ten nebu
vo! Didžiulė Lukiškių aikštė būdavo pilna 
pristatytų vežimų su namų darbo drobėmis, 
milukais, čerkasėliais. O kiek kilimų, stal
tiesių, margų lovatiesių. Kitur vėl išdirbti 
avių kailiai, verptos ir neverptos vilnos, 
toli pagarsėjusios vilnietiškos pirštinės ir 
ranka megstos kojinės. Kitam gale susi
spietę vyrai, pypkes traukdami, parduoda 
įvairių įvairiausius medžio išdirbinius — 
medinius indus, statinaites, geldas, šaukš
tus, verpiamuosius ratelius, stakles... Ki
ti siūlo meniškai inkrustuotus beržo me
džio baldus, skrynias, dėžutes. Tolėliau 
račiai kviečia prie savo padarytų rogių, 
vežimėlių, kaustytų ir nekaustytų ratų. Akį 
traukia krepšeliai, kašės, iš Šiaudų ir nen
drių išpinti patiesalai, pynučiai. Valgomų- 

, jų produktų skyriuje galėtum įsigyti nemal
tų grudų, miltų, įvairiausių rūšių kruopų, 
džiovintų grybų, vaisių, sūrio, dešrų, laši
nių, kumpių. Prie šaligatvio susimetusios 
senutės išsidėstė aplink save šimtus rū
šių jų pačių surinktų, vaistažolių ir nuo 

• visokiausių ligų sudarytus jų mišinius. Bet 
už vis gražiausios ir vien tik Vilniuje 
gaunamos yra vilnietiškos verbos, iš tolo 
jos akį traukia savo gyvomis spalvomis. 
Arčiau priėjęs negali atsistebėti jų raštų 
įvairumu: vienos moterėlės parduodamame 
didžiausiame glėbyje nerastum dviejų vie
nodų, ir kiekviena jų yra tikras meno kū
rinėlis. Miestelėnai, vidurį aikštės kios
kais užstatę, aprūpina mūgės lankytojus 
baronkų virtynėmis ir Kaziuko marcepani- 
nėmis širdimis, be kurių ir visa mūgė nu
stotų bet kurios reikšmės, čia rasi ir karš
tų dešrelių, šutintų riebių kopūstų, griki
nių pyragų ir tikrai viso, ko tik tavo šir
dis galėtų įsinorėti.

Šv. Juozapas (kovo 19 d.) kieles ir pem

pes atkviečia. Kad ir gavėnios laike per 
Šv. Juozapą Bažnyčia leisdavo tuoktis. 
Kovo 25 d. (Šv. Marijos apreiškimo šven
tė ) dažnai pasirodydavo gandras - tai 
ženklas, kad pavasaris jau visiškai nuga
lėjo žiemą: galima švęsti didžiausią pava
sario šventę - Velykas. Jai ruošiamasi 
nuo pat - Užgavėnių: reikia gi turėti sužel
dintų žilvyčio (gluosnio) šakelių su kačiu
kais ir kiaušinių krepšius. Reikia skubėti 
su audimu, reikia no žiemos apsitvarkyti.

Pagaliau sulaukiamas Verbų sekmadie
nis. Kiekvienas eidamas į bažnyčią neša
si kuo puikiausią verbą - puokštelę su
rištą iš kadugio (ėgliaus) ir žilvyčio ša
kelių, dažniausiai dar papuoštą skaisčiai 
nudažytomis žąsų plunksnomis, vilniečiai 
turėdavo mažą kadugio šakelę ir visą 
puokštę savo iš smilgų ir dažytų katpedė- 
lių meniškai supintų verbų. Bažnyčioje pa
šventintos verbos buvo stropiai saugoja
mos, nes tikėta, kad jos apsaugoja namus 
nuo visokių nelaimių, ypač nuo gaisro ir 
perkūnijos. Jų negalima buvo išmesti kur 
į šiukšlyną: nereikalingas pagarbiai sude
gindavo.

Verbų sekmadienį miegalius plakdavo su 
verbos - kadugio ar žilvyčio šakelėmis 
sakydami: “ne aš plaku — verba plaka, 
kiek prižadi velykaičių?1” ar “ne aš pla
ku, verba plaka - už kiek dienų Velykos?”

Verbų sekmadienį daugelyje vietų prade
damas kiaušinių marginimas - skutinėji
mas. Didžiąją savaitę šeimininkės kiek 
galėdamos apsišvarina aplink namus, iš
baltina pečių (duonkepę), pakabina naują 
sietiną, įmantriai sunarstytą iš šiaudų ga
balėlių ir spalvotų popieriaus skritulėlių. 
Šalia jo kaikur dar padaro “Šv. Dvasią” 
-paukštį - taip pat iš .popieriaus ir šiau
dų. Ketvirtadienį, kaikur penktadienį, va
žiuojama mišioms į bažnyčią. Kaikur Di
dysis ketvirtadienis yra vadinamas “Vely- 
kelėmis” ir yra skiriamas vėlėms pagerbti. 
Did penktadienį vyrai raiti joja į bažny
čią šv. ugnies ir vandens parsivežti. Did. 
šeštadienį vežami į bažnyčią pašventinti 
svarbesni velykiniai valgiai; kiaušiniai pri
valo būti nedažyti - tais sekmadienio ry-
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Clevelando akademikai skautai, - ės 
suruošė jaukų A. A. Dr. Vydūno vie- 
nerių metų sukakties minėjimą. Čia 
matome dalį rengėjų su paskaiti
ninke p s. A. Augustin avie iene.

Nuotr. V. Bacevičiaus.

tą, grįžus iš Prisikėlimo, visa šeima dali
nasi giedodama “Aleliuja’*.

Pirmą Velykų rytą, anksti, anksti rytą 
važinėja “Velykė“ su plačiu sijonu ir 
žvilgančia, marga, marga skarele. -Ją lydi 
du raiti “kariai“. Jie dalina geriems vai
kams (būtinai per langą) gražius margu
čius, kuriais jau iš anksto vaikų motinos 
aprūpina velykinę. Per Velykas reikia bū
tinai pasisupti ir pasilaistyti vandeniu, 
kad pasėliai gražiai augtų. Didyjį šešta
dienį ar Velykų trečią-ketvirtą dieną (Lie
tuvoje Velykas šventė visą savaitę, bent 
sunkesnių darbų per tą laiką kaime nedirb
davo ) jaunimas kėlė ratą ar senas akėčias 
gandralizdžiui, o seniai-bičiuliai - tuš
čią bičių kaladę (avilį) naujam spiečiui 
prisivilioti.

Antrą Velykų dieną vyrai (jauni, neve
dę) eidami velykauti (velykaičius rinkti, 
svečiuotis ) turėjo pasakyti gražią oraciją 
(Žemaitijoje). Dzūkai - geriausi daininin
kai - ėjo “lalanti“: pradžioje, gavę lei
dimą, sugiedodavo kurią bažnytinę Vely
koms pritaikintą giesmę, o po to “lalau- 
davo“ merginoms “Žydi grušelė“ ir gau
davo atlyginimą margučiais, vaikai ritino 
kiaušinius, suposi sūpuoklėse.

Velykų valgiai nebuvo visur vienodi. 
Pagrindą jų sudalydavo kiaušiniai, pyra
gai, kepta veršiena, paukštiena. Dzūkai 
neapsieidavo be grikių “babkos“ ir varš
kės. Garsus jų buvo iš varškės padarytas 
“Darycinis“. Velykų stalas būdavo puošia

mas driekanomis ir bruknių šakelėmis. Ve
lykų avinėliui ir margučiams padėti jau 
nuo pusiaugavėnio želdindavo avižas ar 
rėžiukus. Pastaruosius sėdavo ant butelių 
ar dugnu viršun apverstų puodų, pakulomis 
įmantriai apvyniotų ir gausiai molio tešla 
apteptų. Išgalvodavo ir kitokių prašmatny
bių.

Per Atvelykį pakartojamos Velykų die
nos apeigos, supamasi, žaidžiama kiauši
niais. Tą dieną paprastai parskrenda ge
gutė, todėl reikia kišeniuje turėti pinigų, 
kad tavęs neužkukuotų ant tuščio - tuo
met visus metus vargtume! be pinigo.

Šv. Jurgis (balandžio 23 d.) švenčiamas 
visoje Lietuvoje. Tai ypatingas ūkininko 
ir jo arklių globėjas. Per Šv. Jurgį negali
ma nieko dirbti su arkliais, nes tai jų di
džiausia šventė. Reikia arkliukus ypatin
gai prižiūrėti, išmaudyti, iššukuoti, gau
siai avižomis pašerti - tuomet jie tau vi
sus metus ištikimai tarnaus. Sv. Jurgis at
neša tikrą pavasarį, nes tą dieną ir kregž
dė pasirodanti, o ji nemėgsta šalto oro. 
Šv. Jurgis Lietuvos ūkininkui buvo labai 
svarbi dięna, nes nuo jos nrasidėdavo nau
ji ūkiški metai, pasikeisdavo nuomininkai, 
kumečiai, pirmą kartą šį pavasarį išginda
vo bandą ganyklon. Šeimininkės tą dieną 
stengdavosi nors dalį daržo apsėti, o mer
ginos - sėdavo rūtas ir gėles.

(Bus daugiau)
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Skyrin veda senį. ps. Bronius Juodelis, 5601 So. Winchester Ave., Chicago, ILL., U. S. A.

VASAROS ATOSTOGAS PRADĖJUS

Vasaros atostogų metas studentams jau 
prasidėjo. Daugelis mūsų studijuojančių 
sesių bei brolių turės didesnę galimybę 
.pailsėti, atsikvėpti nuo nelengvo ir įtemp
to darbo. Gaila, kad nevisi mūsiškiai pil
nai šiais malonumais naudosis: kietos gy
venimo sąlygos ves mus į įmones ar vėl 
į tą patį mokyklos suolą, visdėlto, vasa
ros atostogų metas nevienam suteiks ir 
laisvesnių dienų. Kokiu būdu geriausia jas 
sunaudoti?

panaudokime jas pirmoje eilėje lietuviš
kam reikalui. Įrodykime, kad mūsų studen
tas iš lietuviškos visuomenės moka ne tik 
imti, bet ir duoti. Mūsų skautiškieji viene
tai, kur suburta tiek daug gražaus lietu
viško jaunimo, visuomet reikalingi vyres

niųjų ir šiaip jau studentų pagalbos. Taip
gi, suradęs laisvesnę valandėlę, nepamiršk 
užsukti pas jaunuosius. Aplankyk juos su
eigų, švenčių, laužų bei pasirodymų metu. 
Nepatingėk nukeliauti į jų stovyklą. Padėk 
seniesiems vadovams, kurie tiėk daug lai
ko, pastangų, jėgų ir lėšų skiria mūsų jau
niesiems broliams, sesėms. Pagyvenk drau
ge su mūsų tautos ateitimi bent savaitę, 
kitą, o jaunieji broliai ir sesės bus arti 
tavęs, arti lietuviškų reikalų, ir, jeigu tu 
savo įtaka būsi nevieną jų lietuvybe su
tvirtinęs, jau būsi gerą darbelį savajam 
kraštui atlikęs. Ir lietuviškoji visuomenė 
žinos, kad mūsų studentai skautai gyvena, 
dirba ir eina su savo tauta.

Vytietis iš Bostono.

DAUGIAU INFORMUOKIME APIE SAVE

jau keliolika akademikų skautų,-čių par 
dalinių daugiau ar mažiau sėkmingai vei
kia įvairiose vakarų pasaulio vietovėse. 
Čia buriasi senieji ir jaunieji akademikai, 
- ės. Į mūsų tarpą sueina daugiausia Vo
kietijoje ir užjūryje skautavę broliai, se
sės, pasiryžę palaikyti su savo organizaci
ja broliškus ryšius ir akademiniame gyve
nime.

Visdėlto toli gražu nevisi skautavę bro
liai ir sesės atsidūrę universiteto sienose, 
suranda Korporaciją VYTIS ar Akademinį 
Skaučių Draugovių Sambūrį. Nemaža dalis 
skautų,-čių, net skautininkų,-ių, stengia
si tyliai prašliaužti pro savo organizaciją 
ir dairosi “prašmatnesnių”...

Na, žinia, kiekvieno valia toliau domė
tis ar ne skautiškaisiais reikalais; akade

mikai skautai,-ės nė vieno prievarta į sa
vo būrį netraukia, visdėlto reikia nusis
kųsti, kad tiek mūsų centrinė vadovybė, 
tiek Korp! VYTIS ir ASDS padaliniai, per- 
mažai informuoja jaunuosius studentus apie 
mūsų organizaciją.

Šį informacijos darbą reiktų ypač šią va
sarą sustiprinti, panaudokime šiam reika
lui kai kurias priemones: IV- ąją akademi
nę ir kitas skautiškąsias stovyklas, išky
las, stovyklų laužus, keliones, lietuviškus 
parengimus, asmenines pažintis ir pan. 
priemones.

Skaučių Seserijos ir Brolijos Vadi jos 
taip pat neturėtų būti abejingos akademi
nės skautijos atžvilgiu ir kiekviena proga 
turėtų priminti vyresnio amžiaus studijuo
jantiems skautams,-ėms apie akademinių
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Mūsų brolių latvių 
skautų būrelis Niujorke.

VISUOMENINIŲ STUDIJŲ BŪRELIS ČIKAGOJESVEIKINAME LIET. STUD. SĄJUNGOS 
JAV VADOVYBĘ

Neseniai praėjo L.S.S. JAV centro organų 
rinkimai, gerokai pagyvinę gausiausios organi
zuotos liet, studentijos veiklą. Išrinkta nauja 
centro valdyba, revizijos komisij a ir garbes 
teismas ateinančią mokslo metų kadencijai. 
Malonu, kad naujoje centro valdyboje, kuriai 
linkim daug sėkmės pozityviame darbe, įeina ir 
trys mūsiškiai broliai: senj. Vyt. Germanas, 
senj. A. Keželis ir sk. vyt. K. Kudzma.

Į garbės teismą pirmuoju išrinktas visiems 
žinomas, nenuilstąs veikėjas skautų ir studen
tijos tarpe, fil. R. Mieželis, Harvardo univ-to 
aukštųjų komercijos mokslų studentas.

STUDENTŲ METRAŠTIS

Liet. Stud. Sąjungos JAV praeitos centro val
dybos pastangomis pradėtas “Studentų Metraš
čio” leidimo organizavimas smarkiai žengia 
pirmyn. Sudaryta metraščio redakcija jau renka 
medžiagą ir atlieka kitus su leidiniu susijusius 
darbus. Tikimasi, kad “Studentų Metraštis” 
išeis iš spaudos šių metų gale. Metraštis apims 
lietuvių studentų gyvenimą nuo caro Rusijos 
laikų iki šių dienų, liet, studentijai pasklidus 
plačiame pasaulyje.

ASS yra pakviestas dalyvauti šiame metraš
tyje atskiru skyriumi, greta kitų studentiškų 
organizacijų.

skautiškųjų vienetų mųsų -Sąjungos ribose 
egzistavimą. Reikalas juk visiems bendras.

Akademinės skautijos 30 metų jubilie
jaus proga sukeikime ir naujųjų narių va
jų. Įsteikime vienetus ten, kur dar jų nėra. 
Kilkime ne tik aukštyn, bet ryžkimės su
kurti ir tvirtesnius pagrindus ateičiai

Senj. A. K., Čikaga.

Prie Čikagos ASS sky
riaus šį pavasarį buvo įkurtas visuomeninių 
studijų būrelis. Šių studijų būrelio tikslas yra 
Fadėti nariams ugdyti asmenybes, pakelti inte- 
ektualinį lygį; parengti narius dirbti organiza

cinį darbų ir vadovauti kitiems; praplėsti vi
suomeninio darbo pažinimo akiratį; lietuviškųjų, 
skautiškųjų ir studentiškųjų problemų nagrinė
jimas, meno ir kultūros laimėjimų nagrinėjimas, 
praktikavimasis išreikšti ir gerai formuluoti 
mintis ribotame laike; orientacijos ir toleranci
jos ugdymas, išlaikant akademinės etikos rei
kalavimus.

Būrelis jau turėjo tris sesijas debatų ir dis
kusijų formoje. Numatyti ir prelegentai kai ku
rioms temoms.

Vasaros atostogų metu žada ir būrelis atos- 
^togauti, tačiau atėjus rudeniui tęsis toliau pla
ti ir įdomi programa.

Būreliui vadovauja senj. Br. Juodelis ir senj. 
L. Sabaliūnas.

B. Banga

V. A. ŠIMKUS
KONTRAKTOKIUS

Stato naujus namus pagal kontraktą. 
Didelis planų pasirinkimas. Atliekami 

jvairūs remonto darbai.
4645 South Keating Avenue 

CHICAGO, ILL.
Skambinti nuo 6 vai. vak.

Tel. RMiance 5-8202
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PRAKTIŠKA JŪRININKYSTĖ

Du jūros skautai kalbasi apie jūrinin
kystę. vienas jų negali įsivaizduoti, ku
riuo laivu geriausia plaukti.

- Tik nardomuoju - užsispyręs atrėžia 
antras.

- Kodėl nardomuoju?
- Kad jis ir vandens gilumoje gali plauk

ti.

GERIAUSIAS SKAUTAS

Stovykloje kalbasi du skautai, vienas 
paklausia, kuris brolis jam geriausias sto
vykloje.

- Tik mūsų virėjas - atrėžia šis.

JŪROS SKAUTU SUEIGOJE

Valties laivo vadovas uždavė jūros skau
tams nubraižyti karo laivą. Baigus uždavi
nį, tikrindamas darbus, vadas pastebi, kad 
skautas Pempė dar nenubraižė laivo.

- Kodėl neatlikai uždavinio?
— Atlikau, — atsako šis. - Mano laivas 

yra nardomasis ir dėlto panėręs į vandeny
no gelmes.

JAUNESMUJU BROLIU TARPE

- Klausyk, Juozai, jei tu man nesugrą
žinsi tų dviejų dolerių, kuriuos anąsyk iš 
manęs pasiskolinai, tai aš pasiskųsiu skil- 
tininkui.

- Žinai, Petrai, neverta skųstis, nes 
skiltininkas tau už mane nesugrąžins.

NEMIGA STOVYKLOJE

- Bala žino, kodėl šiąnakt tokia nemi
ga buvo mane užpuolus, kad visą, laiką tik
tai nuo vieno šono ant kito verčiausi — 
skundžiasi skautas vytis savo palapinės 
broliui. ' .

- ir aš taip elgdamasis per naktį nega- 
lėčiau užmigti, - atsako šis.

SKILTIES SUEIGOJE

— Sumanumas ir drąsumas dažnai išgelbs- 
ti skautą nuo visokių pavojų - kalba skil
tininkas.

- O taip neretai ir nuo už si tarnautos 
bausmės - pusbalsiu atsako simuliantas 
skautas Kriukelis.
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Tinginio skauto issisukineįimas: — Lor 
bai gaila, bet i sueiga šiandien nueiti ne
galėsiu. Tėvas isake man palaistyti daržo.
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Allo! Koks oras ten, viršuje?

ORO SKAUTU TARPE

- Jonai, žinai, aš be parašiuto iššokau 
iš lėktuvo.

- ir neužsimušei?!
- O ne, lėktuvas buvo garaže.

PAS STOVYKLOS GYDYTOJĄ

- Broli daktare, įstatykite man du dan
tis - tik ką, išsimušiau.

- Nagi, parodyk kur?
- Miške, šokdamas per rąstą,.

SKILTIES NARIU TARPE

Skiltininkas klausia į sueigą atėjusio 
skauto Kerėplos:

- Ar iš visos skilties tiktai vienas atė
jai?

- Ne, broli skiltininke, nevienas: su 
skaudančiu dančiu.

RELIGINIO UGDYMO PAMOKOJE

Dvasios vadovas aiškina apie religijos 
svarbą ir reikšmę gyvenime, pridurdamas, 
kad ne viena duona žmogus gyvas.

— Na, skaute Mike, pasakyk dar kuo?
— Dar mėsa, sriuba, koše, - atsako už

klaustasis.

VYRESNIO AMŽIAUS SKAUTU TARPE

Algis: - Kai su tavim šoku, tai visiškai 
nejaučiu žemės.

Birutė: - Kur jausi, kad nuolat mano 
kojas mindai.

Uolus paštininkas: — Tams
tos išsiųstą paštą grąži
name atgal: nepilnas ad
resas.

Y
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Skyrių veda E. Vilkas, 11600 So. Lafayette Ave, Chicago, III.

LICHTENŠTEINAS. XIV-oje tarptautinė
je skautų konferencijoje buvo plačiai nagri
nėjamas koedukacijos skautų klausimas. 
Jį iškėlė Švedijos atstovas Littmark, kal
bėdamas bendradarbiavimo su skaučių są
jūdžiu tema. Nagrinėdamas nepaneigiamą 
bendradarbiavimo reikalingumą, praktiškai 
iškėlė, kad reiktų steigti bendras draugo
ves jaunesniųjų ir vyresniųjų skaučių,-tų 
šakose. Tik skautų šaka (14- 18 metų ) pa
liktų atskirai, nes brendimo laikotarpyje 
dvasinis ir intelektualinis berniuko ir mer
gaitės išsivystimas yra perdaug skirtingas. 
Tačiau ir čia mano, kad reiktų kurti miš
rias dr-ves, tik su atskiromis vienalytinė- 
mis skiltimis. Jis patiekė konferencijai 
patvirtinti 3 punktus: 1. Kad Tarp. Sk. Biu
ras su Tarpt. Skaučių Komitetu studijuotų 
konkretaus bendradarbiavimo ir koedukaci
jos problemas, 2. Patvirtinti koedukacijos 
bandymų praktiką, 3. Kad kiekviena skau
tų sąjunga studijuotų koedukacijos meto
dus įvairiuose skautų užsiėmimuose.

Šį Švedijos delegacijos pasiūlymą karš
tai palaikė Islandijos skautų vadas. Les- 
caze (Šveic.) pabrėžė bendradarbiavimo ir 
koedukacijos skirtumą. Esą visuose kraš
tuose bendradarbiaujama. Dėl koedukacijos 
šveicarai pasisakė rezervuotai. Katalikų 
skautų nuomonę išreiškė Belgijos BP skau
tų delegacija, pareikšdama, kad prieš tokį 
bandymą reikia visų pirma gerai pagalvoti 
ir apsvarstyti. Berniukai nesą eksperimen
tų medžiaga. Belgų pasiūlymas buvo priim
tas ir balsavimo keliu nutarta: 1. Atmesti 
koedukacijos eksperimentų vykdymą, 2. 
Bendradarbiauti su P. Skaučių K-tu studi
juojant koedukacijos problemą, 3. Kiekvie
noje tautinėje sąjungoje studijuoti koedu

kacijos metodus ir jų pritaikymą skautiš
kuose užsiėmimuose.

• BRITŲ IMPERIJA. Septynių kraštų 
skautų s-gos yra registruotos Tarptautinia
me Skautų Biure ir štai jų skaičiai: Kana
da - 126.000, P. Afrika - 31.000, Indija 
- 491.000, Pakistanas - 110.000, Austra
lija - 68.000, N. Zelandija - 27.000, Cey- 
lonas - 9.000. Be to, 47 skautų rajonai 
yra registruoti imperijos skautų štabe. Af
rikoje yra 90.000 skautų, Malajuose - 
35.000, kitur po mažiau.

• BRAZILIJA. Sao Paulo skautai š. in. 
liepos 27 - rugsėjo 3 d. d. Tengia tarptauti
nę skilčių stovyklą. Laukiama skilčių iš 
visų pasaulio kraštų.

• DANIJA. Šio krašto skautai ruošia net 
penkias stovyklas. Laukiama svečių ir iš 
kitų kraštų.

• ITALIJA. Katalikų Skautų Sąjunga ruo
šia tautinę stovyklą netoli Romos miesto. 
Numatoma bent kelios dienos paskirti iš
kyloms į amžinąjį miestą.

• DOMINIKONŲ RESPUBLIKOS. Skautų 
or-jos gyvenime buvo kai kurių nesklandu
mų. jie betgi išlyginti pastarųjų metų bė
gyje, Tarptautinio Skautų Biuro direkto
riaus pastangomis. Šiuo metu skautų są
jungai vadovauja vienas komitetas. ,

IŠ NAUJOJO TS BIURO DIREKTORIAUS 
UŽRAŠŲ KNYGELĖS: ‘ ‘Nepaprastai svarbu 
yra, kad kiekvienas skautininkas susirastų 
sau pagelbininką ir pavaduotoją. Tęstinu
mas ir sveikas organizacijos vadovavimas 
tėra tik tada įmanomas, kai mes įgyven
dinsime “antrojo smuiko’* principą visiems 
savo organizacijos postams.**
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• PLSS Seserijos rinkimai praėjo sklandžiai. 
Dalyvavo per 90 vadovių. Vyriausiąja Skautinin
ke išrinkta v. s. O. Zailskienė (kandidate liko 
s. G. Meiluvienė), VS pavad. — ps. Fl* Zapku- 
vienė ( kand. ps. Motiejūnaitė). Garbės Gynėja 
— s. O. Aglinskienė.

• LSB vadija pravedė “Skautybės Berniu
kams” platinimo vajų. Knygos kaina tik $ 2* 
Visi vadovai,-ės ir vyresnio amžiaus skautai 
neturėtų likti be šio leidinio. Knygą leis LSB 
vadija.

• Los Angeles mieste, JAV-bėse, sktn. Au
dronio pastangomis įsteigtas Akademinio Skau
tu Sąjūdžio skyrius, kurio pirmininke išrinkta 
L. Gajauskaitė-Naujokaitienė. Naujai susikūru
siam Korp! VYTIS skyriui čia vadovauja fil. 
inž. V. Petrauskas. Skautininkų ramovės seniū
nu išrinktas s. Dr. J. Naujokaitis.

• Čikagos skautai,-ės pradeda stovyklauti 
VI* 27 d. p. Basčio vasarvietėje, Pewaukee, 
Wise. Skautų stovyklai vadovaus pakaitomis 
skautininkai: B. Gurėnas, B. K Korė, K. Aglins
kas; skaučių — Svarienė, A. Petrauskienė, Dr. 
J. Aglinskienė. Stovyklos baigsis VII. 17 d.

K. s. Stepas Kairys kalbasi 
su Čikagos liet, skautų tėvų 
atstovu sktn. Tallat- Kelpša 
Windsor e, 1954. V. 30,

• Dr. E. Ekinsdorfs, Melbourne U-to Profeso
rius, vienas žymiausių, latvių skautų tremtyje 
veikėjų, M V Redakcijai atsiuntė nuoširdžius 
sveikinimus; savo linkėjimus prašė perduoti vi
siems lietuviams skautams, - ėms.

• Senieji Lietuvos jūros skautų veikėjai ir 
jų bičiuliai: ProL Simoliūnas, Jonas A. Stiklio* 
rius, Br. Michelevičius, Z. Domeika, Dr. K. Ag
linskas ir kiti mus nuoširdžiai sveikino jūros 
skautams, - ėms skirto numerio išleidimo proga.

• LSB vaHovų grupės pasitarimas buvo su
šauktas gegužės paskutinėmis dienomis Windso
re, Kanadoje, kuriame dalyvavo apie 20 vadovų 
iš Čikagos, Cleveland©, Detroito, Torpnto, jų 
tarpe y. s. Kairys, v. s. Grigaitis, v. s. Šarūnas, 
v. s. Senbergas, kun. VaiŠnys ir kt. Be ko kita 
sklandžiai išsiaiškinti ir kai kurie nesklandu
mai, pasireiškę Brolijos darbe atskirose vieto
vėse.

• LSB paskutiniu metu pagyvino skautišką
sias varžybas savo narių tarpe. Ypač daug dė
mesio skiriama lietuviškai dainai, skautiškiems 
laužams.

• Akademinio Skautų Sąjūdžio Valdyba nese
nai pravedė loteriją, kurios tikslas paremti sa
vąją spaudą. Kaip laimėjimus aukojo: Korp! VY
TIS Mecenatas p. J, J. B ach un as _ j savaitės
atostogas Tabor Faunoje, p.p. Kalvaičiai 1 
sav. a to st. Nidos vasarvietėje, p. Lapienė — 
tokias pačias atostogas Long Island, N. Y. Lo
terijos organizavimu daugiausia rūpinosi senj. 
S. Miknaitis.

• Pulk. J. Sadausko vardo skautų vyčių dr- 
vės Čikagoje sumažėjusią veiklą stengiasi pa
gyvinti naujai išrinktas draugininkas J. Paruš- 
kevičius. Be ko kita, jis prisiuntė mums 6~ias 
naujas M V prenumeratas ir ^paaukojo $ 3 neiš
galintiems užsisakyti laikraštį.

• M V adm-ja prašo pranešti savo adresus 
šiuos prenumeratorius: Ig. Kučiauską Baltimorė- 
je, Aid. Rastenytę Detroite, Aid. Leitę Detr., 
E- Putvytę Hartforde, Sig. Pranckūną Toronte. 
MV grįžo jų nesuradęs. Žinantieji jų adresus 
— praneškite mums.

• Buenos Aires mieste veikiąs skautų vyčių 
būrelis, Vyt. Namiko vadovaujamas, kiek laikas 
leidžia, ruošia sueigas bei iškylas. Nepersenai 
viena proga paminėta būrelio metinė diena ir 
A. A. L SS- Šefo mirties dešimtmečio sukaktis. 
Seniausias 1 būrelio skautas vytis sktn. Sv i dis
kas patiekė visą eilę atsiminimų iš Lietuvos 
skautų gyvenimo. Būrelio nariai ar augę su juo 
mintimis persikėlė į Aukštaitiją, buriavo Alaušo 
ežere ir Draidė po šventąją... Tik argentiniš- 
kos palmės, kaktusai ir šiaip jau nelietuviška 
aplinka veikiai grąžino mus į dabartį. Greitai 
kepėme argentiniškus pusryčius — “as ado” 
(mėsą čia kepa tiesiog ant geležinių grotelių).
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ATSIŲSTA PAMINĖTI
* •

Vydūnas PROBOCHĮ ŠEŠĖLIAI II laida. Iš
leido TERRA, finansuojama Vydūno Fondo Ko
miteto. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Tiražas 
500 egz.^ 1954 m. 182 * 5 pusi. Kaina S 2*50* 
Tai prieš metus mirusio mūsų žinomo rašytojo 
— filosofo žymiausias veikalas, su kurio minti
mis pravartu kiekvienam susipažinti, ypač aka
demiškam skautiškam jaunimui, tuo labiau, kad 
velionis autorius buvo Korp! VYTIS Garbės Na
rys. Veikalas gaunamas adresu’ TERRA, 748 
w. 33rd str., Chicago 16, UI.

L. N. Tolstoi ANNA KARENINA. Romanas. 
Vertė Pr. Povilaitis. Tiražas 750 egz. Išleido 

^NEMUNAS, 3153 So. Halsted str., Chicago 8, 
Ill. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Viršelį piešė
V. Buzikas. 437 pusi.

Tolstojus mirė prieš 77 metus, bet jo raštai, 
mintys, įdomios ir šiandien.

N. Gogolis MIRUSIOS SIELOS. Išvertė M. Miš
kinis. ifiustr. II leid. Tiražas 1.000 egz. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė. Išleido TERRA, 748
W. 33rd str., Chicago 16» UL 290 ♦ 1 nnm. pusi. 
Viršelio piešinys dail. Bielskio. Kaina 8 3,25* 
Tai žinomo rusų klasiko geriausias veikalas, 
kurį skaitydamas ne tik susimąstai, bet ir gra
žiai nusisypsai. Vertimas atliktas labai gerai.

VALERIJONO LASAL Sutaisė ir sumaišė Dr. 
S. Aliūnas. Viršelį piešė J. Kelečius. Tiražas 
750* Išleido NEMUNAS, 3153 So. Halsted str., 
Chicago 8, UL Spaudė M. Morkūno spaustuvė, 
1954* 64 pusi. Tai jumoristinių eilėraščių kny
ga, puikiai iškelianti daugelį mūsų gyvenimo 
blogybių.

BUDĖK! Nr. 2, 1954- sausio-kovo mėn. Ro
chester, N. Y. Rochester!© skautų-skaučių laik
raštis. Rašytas rašom, mašinėle (gaila, kad 
neuždėti liet, ženklai!), sp. rotatorium. 150 egz. 
Redakcijos reikalus tvarko: V. Zmuidzinas, R. 
Armonaitė, R. Bliudnikas. Rochester iečių pa
stangas galima tik pagirti. Reiktų toliau laik
raštėlį pagyvinti ir iliustruoti.

Dr. Juozas Girnius LAISVĖ IR BŪTIS Kari 
Jasperso egzistencinė metafizika. Aidų leidinys. 
Brooklyn, 1953* 153 pusi. Tai gili filosofinė 
studija. Skautų vadovams ir vyr. amžiaus skau
tams,-ėms, besidomintiems šiais klausimais, 
labai praverstų su š’ -n neeiliniu veikalu susi
pažinti.

VISUOTINIS AMERIKOS LIETUVIU KONGRE
SAS 1953* XI. 27-28 d.d. Morrison Hotel, Chi
cago, Ill. Kongreso eiga, sveikinimai, kalbos, 
apyskaitiniai pranešimai, nutarimai, aukos ir 
kita. Paruošė ir išleido Amerikos Lietuvių Ta
ryba. 96 pusi.

F. M. Dostojevskis NUSIKALTIMAS IR BAUS
MĖ. Šešių dalių romanas su epilogu. Antrasis 
leidimas. Vertė J. M. Balčiūnas. Šešios dalys 
trijose knygose. 1-oii -’301 pusi., II-ji - 258, 
HI-ji - 300 pusi. Tiražas 750 egz. Išleido NE

MUNAS, 3153 So. Halsted str., Chicago 8, UI. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė Čikagoje. Tai 
garsaus ir gilaus rusų rašytojo psichologinis 
veikalas, kurj kiekvienas turėtų perskaityti.

VYTIES KELIAIS Rumbo al Exito Revista de 
los Scouts Lituanos. Venezuelos lietuvių skau
tų laikraštis Nr. 7 Valencia, 1954 m. gegužės 
28 d. 1954 m. 10 pusi. Rašyta rašom, mašinėle, 
sp. rotatorium, be liet, spaudos ženklų. Lietu
vių ir ispanų kalbomis. Atsakomuoju redakto
rium pasirašo Dr. Pedro (Petras? Red.) Neaiš
ki s. Tai bene pirmasis lietuvių skautų laikraš
tis Venecueloje. Linkime jam stiprėti ir eiti 
lietuviškaisiais Vyčio keliais.

BAIGIAMA RUOŠTI 
“AKADEMINĖ SKAUTIJA”

Akademinė skautija, išgyvenusi 30 metų, iki 
šio laiko neturėjo rašytosios savo istorijos. 
Svarbūs ir netaip svarbūs reikalai vis nukreip
davo mūsų pastangas kita kryptimi.

Švenčiant trisdešimts metų sukaktį, dar la
biau iškilo reikalas tokį leidinį turėti. Fil. Br. 
Kviklys, jau keletas metų renkąs reikalingų me
džiagą, buvo paprašytas jį suredaguoti. Iki šiol 
jau atlikti apie du trečdaliai viso darbo. Lei
dinys apims akademinės skautijos gyvenimą, 
veiklą, darbus, tradicijas Lietuvoje, Vokietijoje 
ir užjūrio kraštuose. Visiems veikusiems aka
deminės skautijos vienetams bus suteikta ati
tinkamai vietos, — pradedant pirmąja Lietuvos 
Universiteto Studentų skautų, - čių Draugove, 
baigiant pastaruoju laiku įsisteigusiais padali
niais. Apie 100 istorinių personalinių ir grupi
nių nuotraukų dar labiau padidins leidinio apim
tį. Ruošiant medžiagų plačiai pasinaudota įvai
riais šaltiniais: Nepr. Lietuvos skautiškąja ir 
neskautiškąja spauda, asmeniškais atsiminimais, 
turima archyvine medžiaga, metraščiais ir albu
mais. Nors leidinys bus daugiau istorinio po
būdžio, visdėlto jis apims tiek akademinės skau
tijos ideologinę sritį, tiek Lietuvoje ir tremtyje 
sukurtas tradicijas. Taigi jis bus ir lyg vado
vėlis jauniesiems akademikams skautams,-ėms.

Leidinio redakcija pageidautų gauti iš aka
demikų skautų,-čių atsiminimų, o ypač nuo
traukų iš Nepr. Lietuvos laikų (Akad. skauti
jos vienetų gyvenimo Kaune, Vilniuje, Klaipė
doje). Pasinaudojus visa iliustracinė medžiaga 
bus tvarkingai grąžinta savininkui.

Visais reikalais rašyti: Bronius Kviklys, 631 
W. 54th Place, Chicago 9, UI. Telef. KEnwood 
8-3153

Ar skaitai vienintelį lietuvių bibliografijos 
laikraštį

KNYGŲ, LENTYNA?
Jeigu domiesi mūsų rašto laimėjimais, tiri jį 

būtinai užsisakyti 1954 metam . Pr-tos kaina 
JAV ir Kanadoje $ 1.50, kitur _ $ 1. Adresas: 
Mr. A. Ružancovas, 602 Harvey str., Danville,
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