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Jau trisdešimt metų kai pradėjom Žygį Alma Mater sienose. Mūsų gretos tvirtėjo, didėjo, plėtėsi. 
4^ai pauVel/Ž. atlal - matai ir mūsų pėdsakus lietuviškam kelyje; jame daug laimingų valandų, 
dažnai skaudžių, bet visad kūrybingų ir drąsių, nesvyruojančių. °

Minėdami šią sukaktį pirmiausia prisiminkim seses ir brolius, kurie yra nutilę amžiams, kurie 
nelygioje kovoje gina lietuvio dalią ar uz ją kenčia. Susimąstykim, ar mūsų kasdieninis darbas 

ir Jtems paguoda ir viltis, o gal skausmas ir nusivylimas. Duotas įžodis mus įparei-

Nepraraskim vilties ir tvirtai pasiryžę ženkim pirmyn lietuviškuoju ir skautiškuoju keliu.

A d meliorem !

F ii. M. Budrienė 
ASS Valdybos Pirmininkė

FU. G. Čaplikaitė
ASD Valdybos Pirmininkė

i s B A D E N-P 0W EL L '10

Senį. V. Mikalavičius -Ž- 
Korp! VYTIS Valdybos Pirmininkas

M 1N ČIU .

• Bent pusė skautiškojo lavinimosi vertybės yra išgaunama uždėjus atsakomybės naštą ant 
jaunų pečių.

• Skautininkas, kuris nuosekliai veda jaunuosius nuo vienos kliūties prie kitos sunkesnės^ 
greitai matys juos su pasitikėjimu ir drąsiai žengiančius.

• Geriausia draugovė yra ta, kurios skiltininkai yra savarankiškiausi ir turi prisiėmę daugiau
sia atsakomybės.

• Tikėkis daug iš skiltininkų ir devyniais atvejais iš dešimties pasieksi tai, ko norėjai.
• Geriausias instruktavimo būdas — pavyzdys.
• Vienintelis kelias, kuriuo eidamas aš šį bei tą pasiekiu, yra sustatyti programą ir pagal 

ją dirbti.
• Ranka per petį patapšnojęs išjudinsi daugiau, kaip lazda su adata.
• Skautiška stovykla turi būti darbinga, o ne betikslio tinginiavimo mokykla.
• Stovykla — tikras magnetas berniukui ir tikra galimybė skautininkui.
• Nuotykių ieškojimas berniukus atveda į skautų or-ją, gi jų stoka — nusiveda.

Viršelio piešinys dail. Alg- Kurausko
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AKADEMIKAI SKAUTAI PRAEITIES IR 
ATEITIES PERSPEKTYVOJE

Milda Budrienė

Akademinis Skautų Sąjūdis šiemet šven
čia savo 30-ties metų sukaktį. Mintis per
kelti skautavimą į universiteto rūmus kilo 
prieš 30-tį metų Kaune. Tai buvo nauja ir 
originali idėja, ir šiandien ši skautijos ša
ka yra nauja kitų tautų tarpe. Tačiau mūsų 
energingų jaunuolių geniali mintis pateisi
no save. Ir dabar, kai likimo mėtyti ir vė
tyti, vėl pajutome žemę po kojų, mes ma
tome, kad akademinė skautija rad o savo 
vietą tiek lietuviškos visuomenės, tiek stu
dentijos taip e.

Idėja, kuri pergyvenusi visokius sukrėti
mus, yra išlikusi gyva ir jauna, kuri gali 
pritraukti prie savęs visą, būrį jaunuome
nės, yra reali, tikra ir gyvenimiška.

Grįžtant į praeitį, noriu pasakyti, kad 
Akademinė Skautija Lietuvos Universitete 
užsirekomendavo kaip tvarkingas, drausmin
gas, entuziastingas, sveikas ir gražus vie
netas. Pradžioje įsikūrusi mišri draugovė, 
vėliau, perėjusi kai kurias persiorganizar 
vimo stadijas, susiformavo į Studenčių Skau
čių Draugovę ir korporaciją "Vytis”.

Studenčių Skaučių Draugovė pačiais gra
žiausiais savo gyvavimo metais skaitė sa
vo eilėse iki 200 narių. Studentės skautės 
pasižymėjo savo tolerancija, taktu, darb
štumu ir turėjo daug draugų kitų korporaci
jų tarpe, visuomeniniame gyvenime jos pa

sirodydavo kaip tikros lietuvaitės, saugo- 
jančios gražias lietuviškas tradicijas ir 
papročius.

Korporantai pasižymėjo savo darbštumu, 
rimtumu ir sąžiningu pareigų ėjimu, nes ne 
be reikalo Universiteto vadovybė išskirdar 
vo juos iš kitų tarpo, paskirdama Univer
siteto mokomajan personalan. Korp. "Vy
tis” turėjo daugiau kaip bet kuri kita kor
poracija savo narių Universiteto laboran
tais, asistentais ir t. t.

Lietuvai atgavus Vilnių, su Vilniaus 
Universiteto atkūrimu, kūrėsi ir akademi
kai skautai, ir ten jie greit įsijungė į lie
tuvišką, visuomeninį darbą, dažnai užimda
rn/ pirmaujančias vietas.

Žiūrėdami praeitin, atsimename karo au
dras, trėmimus, kovas dėl laisvės. Ir čia 
turime akademikų skautų, kurie dėl savo 
tėvų žemės aukojo visa, ką turėjo bran
giausia - aukojo savo gyvybę. Tai didieji 
mūsų tautos karžygiai.

Karas praūžė, sugriaudamas namus, tvir
toves, bet jis nesugriovė žmonių' nė jų- 
širdžių. Iš griūvėsiu, kėlėsi žmonija, o su 
ja pirmieji - jaunimas. Frankfurtas, Pinne- 
bergas atkūrė universitetus, kur kaip ki
birkštėlė atgijo ir akademinė skautija.

Ir taip jau likimo buvo lemta, kad vėl 
buvome nešami vandenimis per bangas ir

LIETUVOS 
NAC.ONALINS 
M. MAŽVYDO 
BIBLIOTEKA
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Akademinio Skautų Sąjūdžio- c. 
Valdyba. Viduryje — Pirm. fiL 
Dr. M. Budrienė, kairėje — seni. 
V. Mikalavičius, dešinėje — fit.

Gr. Čapl įkaitė

išlipome Amerikos, Kanados ar Australijos 
krantuose. Ten, kur išsikėlė bent vienas 
akademikas skautas gimė ir naujas viene
tas - akademinio skautų sąjūdžio skyrius. 
Šiandieną mes turime akademikų skautų 
net trijuose kontinentuose.

Gražu minėti praeitį ir žiūrėti į tuos pa
siryžėlius, kurių sumanumo ir darbštumo 
dėka susikūrė, o vėliau atgijo akademinė 
skautija. Tačiau šiandien norėčiau kalbėti 
apie jaunimą, apie gražius, šviesius vei
dus, kurie užims mūsų vyresniųjų vietas 
ir darbus.

Mes, vyresnieji, dažnai gyriamės, kad 
esame patriotai. Augę ir mokęsi Lietuvoj, 
atsakinėję pamokas ir buvę klausinėjami 
lietuviškai, skaitę ir rašę lietuviškai, mes 
išaugome lietuviais. O kuo mes galėjome 
išaugti, jei ne lietuviais? Manau didesni 
patriotai už mus yra tie, kurie nematę Lie
tuvos, mokęsi tarp svetimųjų, šiandien kal
ba ir rašo lietuviškai ir vadina save lie- - 
tuviais.

O mūsų jaunimas, gimęs Lietuvoj, augęs 
stovyklose ir mokslus einąs svetimųjų tar
ne, kuris šiandien viešai, tiesiai ir atvi
rai pasisako esą lietuviai, sukuria lietu
viškas draugijas ir universitetuose kalba 
apie Lietuvą ir jos kančias, ar jie nėra 
patriotai?

[.lenkas yra dalykas užsidaryti savo kiau
te, savo parapijoj ir išsilaikyti lietuviu.

Neišsižadėti savo kalbos, papročių, di
džiuotis savo kilme ir visur pasisakyti 
esant lietuviu, bendrauti su kitomis tauty
bėmis ir išlikti lietuviu yra daug sunkiau, 
bet ir garbingiau, ir jaunimas, <kuris neno
ri lįsti į požemį, bet drąsiai kuria savo 
organizacijas šalia kitų tautų ir įrodo, kad 
lietuviai lygiai verti ir geri, kaip ir kiti, 
verti padrąsinimo ir pagarbos.

Akademikai skautai, kaip ir kiti mūsų 
studentai, turi atstovauti Lietuvą savo ko
legų ir profesorių tarpe, aiškinti jiems apie 
laisvės engėjus ir žiaurius okupantus, aiš
kinti apie tą didžią tautų tragediją, steng
tis įgyti Lietuvai draugų, kad, reikalui 
esant, jie mus užtartų ir padėtų.

Šiemet Akademinėj jubiliejinėj skautų 
stovykloje matydama šimtinę jaunuolių ju
tau, kad mes turime avangardą, kuris svei
kai ir sąmoningai gins savo tėvų žemės 
bylą.

Užbaigdama norėčiau pasakyti kelis žo
džius tiems, kurie šiandien dėl socialinių, 
ekonominių sąlygų nebegali studijuoti, ar 
dėl karo audrų turėję studijas nutraukti ir 
tiems, kurie turi savo diplomus. Kaip visi 
mūsų jaunieji šiandieną studijuoją univer
sitetuose turi savo uždavinius Lietuvai 
svetimųjų tarpe, taip jūs vyresnieji — lie
tuviškai visuomenei. Akademikai skautai 
savo žinias ir patyrimą turi atiduoti ir skir
ti jaunesniesiems skautams. Džiaugiuosi
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Dabartinė Ak, SkaučiųDr-vės 
c. valdyba. Sėdi iŠ kairės: 
D. Variakojytė, pirm. Gr. Čap- 
likaitė, stovi (iŠ kairės): Ir. 
Kairytė, R. Vyšniauskienė ir 

Ir. Vilkienė

AKADEMINES SKAUTUOS 30 METŲ KELIAS
Trumpa gyvenimo, veiklos ir darbų apžvalga

B ronius

Akademinė skautija *) mūsų tėvynėje 
atsirado ne iš karto su mūsų skautijos 
pradžia. Ji natūraliu būdu iškilo po to, kai 
gimnazijoje skautavę jaunuoliai, atvykę 
mokslo tęsti į tuometinę vienintelę mūsų 
aukštąją mokyklą - Lietuvos Universitetą 
Kaune, panorėjo čia tęsti ir skautavimo 
mokyklą.

Jau gerokai prieš akademinės skautijos 
atsiradimą mūsų Universitete veikė visa 
eilė organizacijų, dažniausia srovinio po
būdžio, kurios stengėsi patraukti naujai 
atvykusius jaunuosius studentus. Pirmieji 
mūsų universiteto žingsniai vyko seimų 

ir sveikinu kiekvieną, kuris ryžtasi ir ima
si pareigų skautų organizacijoj.

Norėčiau matyti, kad kiekvienas-na vy
resnieji atiduotų savo dalį lietuviškam jau
nimui ir visuomenei, o jaunieji studiozai 
atstovautų mus kitų tautų tarpe ir įrodytų, 
kad mes turime savo praeitį ir kultūrą, mes 
turime savo istoriją, kad mes norime ir 
esame verti būti laisvi tarp laisvųjų.

Kviklys
dienomis. Tada ir daugelis mūsų studentų 
buvo įsitraukę į politikos reikalus. Nema
ža jų dalis dirbo kaip partiniai agitatoriai 
įvairiose politinėse partijose. Kadangi par
tijos nesugyvendavo, tai ir partinėse stu
dentų organizacijose ypatingai gero sugy
venimo viena su kita nebuvo. Ir štai būre
lis idealistų skautų,-čių pasiryžo skautiš
kosios ideologijos pagrindais apjungti 
skautiškąjį jaunimą, dar gimnazijos suole 
išėjusį saviauklos praktiką. Jie pasiryžo 
atlikti, rodosi, tada dar pasaulio skauty- 
bės istorijoj negirdėtą precedentą: judrią, 
linksmą ir, iš paviršiaus žiūrint, nerūpes- 

* tingą skautystę perkelti į Alma Matris sie
nas, kur mokslas ir rimtis viešpatavo. Jie 
panorėjo pamėginti taikyti skautystę ir su
augusiems, nors jos Įkūrėjo ji tik vaikams 
tebuvo kurta. Per eilę metų buvę skautais 
ir pamilę jos ideologiją, panorėjo nesis
kirti su ja Universiteto sienose ir, tuo 
tarpu negalėdami praktiškai vadovauti, dar

♦) Pranešimas, skaitytas IV akad. stovyklos metu.
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labiau įsigilinti į jos teoriją bei filosofi
ją.

Didžiausi pirmojo vieneto iniciatoriai 
buvo: K. Grigaitis, D. Kesiūnaitė, K. Kasa- 
kaitis, J. Kazakevičius, v. Civinskas ir ke
letas kitų. Be jų prašymą U-to Vadovybei 
pirmajam vienetui steigti pasirašė ir Skau- 
tybės Įkūrėjas Petras jurgėla - Jurgelevi
čius, tuo metu studijavęs Teisių fakultete. 
1924. -X. 16 d. pirmasis akademikų skautų 
vienetas — ir buvo įsteigtas. Jis pasiva
dino Lietuvos Universiteto Studentų Skautų 
Draugove ir buvo mišrus,.

Draugovė priėmė išviršinį korporacijos 
charakterį: turėjo spalvotą kepuraitę, trijų 
spalvų juostą, cirkulį, vėliavą. Ženkleliu 
pasirinkta kukli auksinė lelijėlė mėlyname 
rortibo fone. Draugovės šūkiu — ‘ ‘Ad Me- 
liorem!— vis geryn!” (Tada visų korpo
racijų tarpe buvo madoje ne tik lotyniški 
šūkiai, bet ir lotyniški jų pavadinimai). 
Draugovės forma turėjo išlikti skautiška: 
organizuojamos iškylos, stovyklos, ne uni
versiteto sienose dėvima skautiška unifor
ma. Pati draugovė suskirstyta skiltimis. 
Pirmuoju pirmininku išrinktas K. Kasakai- 
tis, skaučių skyriui vadovavo D. Kesiūnai
tė.

Tačiau Draugovės santvarkoje buvo ir 
kai kurių netikslumų: jos nariai galėjo bū
ti ir kitokių ideologinių or-jų nariais, va
dinasi, be savo spalvų, nešioti dar kitas 
spalvas, visdėlto keletą pirmųjų metų su
tartinai, kad ir ne visur sklandžiai, veikta. 
Nuodugniai mokytasi specialybės dalykų, 
nagrinėta skautiškosios ideologijos bei fi
losofijos pagrindai, įvesta skilčių sistema. 
Gražiai užsirekomenduota tiek studentijos, 
tiek profesūros tarpe. Susilaukta ir pirmų
jų garbės narių, kuriais buvo pirmasis Lie
tuvos Skautų S- gos Šefas Dr. Jurgis Alek
na ir Kauno Metropolijos Kunigų Seminari
jos Profesorius Kan. Morkelis. Darnus Dr- 
vės darbas tęsėsi maždaug iki 1928-1929 
metų. Tada Dr-vei be jau minėto pirmojo 
Pirmininko Kasakaičio, vadovavo V. Ci
vinskas, K. Grigaitis, Kazakevičius.

1928 m. Lietuvoje vis labiau pradėjo 
reikštis dideli priešingumai tarp įvairių 

politinių partijų. Nors skautiškas bei vi
suomeniškas darbas, kurį stengėsi atlikti 
Stud. Skautų Draugovė, ir negalėjo kryžiuo
tis su tais įvykiais, visdėlto draugovėje 
ėmė reikštis kai kurie priešingumai. Ka- 
dangi Dr-vės narių skaičius pakilo į ke- 
liasdešimts, jos nariai, priklausę politi
nėms grupėms, ėmė varžytis dėl įtakos jo
je. Nebebuvo galima pravesti bet kurių 
dr-vei naudingų nutarimų. ‘.1929 m. IDr-vės 
vadovybę perėmęs J. :jasinevičius nebepa
jėgė sulaikyti begriūvančios užtvankos. 
1930. IIL 16 d. studentės skautės nebepa- 
norėjo čia pasilikti ir įsteigė atskirą Stu
denčių skaučių Draugovę, vienetą labai 
artimą buvusiai dr-vei, tik tuo skirtumu, 
kad jos nariai nebegalėjo priklausyti sro
vinėms studenčių or-joms. Dešiniosios 
srovės skautai suorganizavo atskirą kata
likų skautų “Baden-Powell’io Dr-vę”, 
kurios dienos betgi nebuvo ilgos. Iš Dr- 
vės likučių susiformavo Studentų Skautų 
Korporacija VYTIS.

Tuometiniam Dr-vės Draugininkui Izido
riui Jonaičiui ir jo padėjėjams teko pakel
ti sunki pareiga - įsteigti ir įteisinti nau
jąją Korporaciją, suderinti jos programą 
bei įstatus su U-to bei Skautų Brolijos 
nuostatais. Kadangi šių dviejų institucijų 
tarpe buvo tam tikrų priešingumų, Korp! 
VYTIS įstatai U-to senate buvo užregis
truoti be LSS vadovybės pritarimo. Tai 
įvyko 1930 metais.

Ši korporacija buvo pirmosios Dr-vės 
tęstinis vienetas, todėl pasilaikyta se
nosios dr-vės spalvos - mėlyna, ža
lia ir violetinė, o taipgi auksinė leli
jėlė rombe. Pakeista kepuraitės forma. 
Ligi 1932 m. pradžios reorganizacija 
buvo baigta ir Korporacija veikė Vy
tauto Didžiojo universitete kaip savistovi, 
drausminga organizacija. ’Naujiems Korp! 
vadovams - V. Kastanauskui, Vc. Augu
liui, K. palčiauskui, m. Brazauskui, vėliau 
jurgučiui, J. Milvydui, stp, Kairiui, J. vo
lungei- obuchavičiui, J. Klimavičiui, jų par 
dėjėjams ir visiems korporantams teko pa
kelti nemažą organizacinio i r kūrybinio 
darbo naštą.
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Dabartinė Korp! VYTIS Val
dyba. Sėdi iš kairės; pirm. 
Vyt. Mikalavicius, A. Stepai- 
tis; stovi (iš kairės) — L. 
Grinius, Br. Juodelis, M. 
Jazbutis. Nuotr. Br. Juodelio

Studentės skautės, sudariusios savo at
skirą Dr-vę, tvarkėsi, rodosi, netgi par 
vyzdingiau už vytiečius. 1930- 1940 metų 
laikotarpyje, energingų vadovių: O. Vinge
lytės-Kavaliauskienės, K. Bartninkaitės- 
Kodatienės, Onos Palubinskaitės, Elenos 
Kvedaraitės, Mildos Kuršaitės-Budrienės, 
J. Liesytės, J. Rimšaitės ir k L vadovauja
mos išaugo į gražų 200 skaučių vienetą, 
gražiai užsirekomenduodamos akademiška
me ir skautiškame gyvenime.

Nors ir atskiruose vienetuose, bet su
tartinai veikdami ir derindami savo darbą, 
abudu Vytauto Didžiojo universiteto aka
deminiai skautiškieji vienetai išugdė visą 
eilę taurių asmenybių, gerų savo profesi
jos darbininkų. Aktyviai talkininkavo skau
tiškame darbe, dalyvavo visuose didesniuo
se Lietuvos skautijos darbuose, o svar
biausia jie subūrė studentus skautus,-es, 
norinčius ir toliau savo gyvenimą tvarkyti 
skautiškosios pasaulėžiūros dėsniais, su
darė sąlygas skautams Universitete išsi
laikyti, gaivino vienybės mintį idėjų ir 
spalvų įvairume. Korp! VYTIS veikla bū
reliuose (iš jų pažymėtini sporto, šaudy
mo, jūros skautų, atsargos karininkų, me
nininkų ir kt.) suteikė galimybę nevienam 
išbandyti savo jėgas ir plačiau prasimušti 
į gyvenimą, studenčių skaučių Dr- vės na
rių veikla skaučių organizacijoje ugdant ir 
’--«nant mažesniąsias, toliau tautinių dra

bužių populiarinimo, labdarybės ir kitose 
srityse, parodė jas subrendusias šiems 
uždaviniams atlikti. Faktas, kad negausin
ga, palyginti, skaičiumi akademinė skauti- 
ja davė mūsų Universitetams per trumpą 
laiką net kelioliką mokslo personalo na
rių, dar labiau įprasmina jos vertę.

Kai 1939-aisiais neramiais metais buvo 
atgauta Lietuvos sostinė Vilnius su tam 
tikra to krašto sritimi, studentai skautai 
jau buvo pasiruošę ir didesniems darbams. 
Jie ne tiktai įkūrė savo vienetus Gedimi
no sostinėje, netiktai iškylavo po šias 
apylinkes, bet gražiai rėmė krašto prijun
gimo darbą: rinko aukas vargstantiems Vil
niaus krašto gyventojams, organizavo Ka- 
ledų eglutes, vakarus jauniesiems, aukojo 
naujai besisteigiančioms lietuviškoms mo
kykloms, puošė ir globojo lietuvių karių 
kapus, o taipgi atliko visus kitus darbus, 
kuriuos iššaukdavo tautos reikalai.

Akademinė skautija išsiplėtė netiktai 
Kauno ir Vilniaus universitetuose, bet ir 
vienoje labai svarbioje aukštojoje mokyk
loje - Pedagoginiam institute Klaipėdoje, 
veikusi čia skautiškųjų Studijų Dr-vės 
vardu, kurios pradžia - 1935. XI. 24 d . 
Dr-vė, patraukusi nemažiau kaip pusę vi
sų instituto klausytojų, specialiai ruošė 
skautų,-čių vadovus būsimiems Nepriklau
somos Lietuvos skautiškiems vienetams 
pradžios mokyklose, jos nariai labai 110
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liai studijavo skautiškuosius dalykus,pra
eidavo skautiškąsias programas, o be to, 
gražiai reiškėsi visuose instituto darbuo
se, visuomeniškame Klaipėdos krašto lie
tuvių gyvenime, atiietuvinimo darbe. Už
teks pažymėti tik vieną 1937 m. suruoštą 
stovyklą Rusnėje Klaipėdos krašto vaikams, 
kurioje Dr-vės vadovybėje bei pedagogi
nėje priežiūroje stovyklavo per 40O Klai
pėdos krašto vaikų. Dr-vės narių tarpe 
buvo ir keletas instituto lektorių.

ir visa ši graži akademinės skautijos 
veikla buvo palaužta 1940 metais, kai oku
pantai užėmė Lietuvą, vienas jų pirmųjų 
smūgių buvo suduotas mūsų lietuviškoms 
or-joms, jų tarpe ir akademinei skautijai. 
ir tada, kai naujieji viešpačiai pareikala
vo atiduoti jiems vėliavas, ženklus, bylas 
ir kitą or- jų turtą, akademikai skautai pa
sirodė verti savo vardo. Tik menkutis ma
terialinis turtas, kurį tada turėjo vienetai, 
tebuvo perduotas. Bet savo garbės simbo
lių _ vėliavų, svarbesniųjų bylų, spalvų 
- grobikams neatidavė, giliai paslėpdami 
Lietuvos žemėje, o akademinės skautijos 
puoselėtas idėjas dar giliau savo širdyse.

ir kruvinųjų okupacijų dienomis 1940- 
1944 metais jie susirinkdavo. Po kelis, 
po keliolika, net po pora desėtkų. ieškota 
būdų padėti Lietuvos žmonėms,, Informuo- 
tąsL Žvalgytąsi į visas puses, kaip ge
riau apsaugojus mūsų tautiškus interesus. 
Akademinė skautija čia sulindo į gilų po
grindį. Nemaža jų dalis dirbo rezistenci
nėse priešbolševikinėse ir priešnacinėse 
organizacijose. Ne vienas jų atliko ir la
bai vertingų darbų savo gimtajam kraštui.

Trys okupacijos iš akademinės skauti
jos pareikalavo nemažai aukų. Deja, reika
lai taip susiklostė, kad šiandien negalime 
netgi sudaryti ir paskelbti jų pilnesnio są
rašo. Užteks, jeigu iliustracijai šiuos par 
žymėsime: Su mumis kaip mirė ar nukan
kinti atsiskyrė šie garbės nariai: Dr. Jur
gis Alekna, Prel. Blažiejus Česnys, Kun. 
Krištupas Čibiras, prie jų reikia priskirti 
dar 1934 m. mirusį Kun. Julijoną Lindę- 
Dobilą. Kaip žuvę kautynėse, nukankinti, 
pažymėtini: Juozas Milvydas, Benonas Na- 

mikas- Zaštautas, Juozas Navikas, » Leo
nas Šukys, Stasys volungė- Obuchavičiūs, 
Į Sibirą ar kitas Rusijos sritis ištremtųjų 
skaičius siekia keliasdešimts. viena tik 
korporacija VYTIS neteko jais per 30% sa
vo sąstato. Mus pasiekė žinios apie mū
siškius, kovojusius partizanų eilėse, nu
teistus ilgalaikiam sovietų kalėjimui, kas 
reiškia lėtą kankinimą ir mirtį. Akademi
kas skautas, skautė ten savo pareigą jau 
garbingai atliko, jaunimui reikėjo gražių, 
sektinų pavyzdžių, galbūt naujųjų šventųjų, 
ir jų atsirado iš mūsų sesių ir brolių tar
po.

Gaji akademinė skautija negalėjo neat- 
gimti tremtyje, kur atsidūrė keliasdešimts 
jos narių tuo metu, kai likusieji Tėvynėje 
pasiliko baisiam likimui. 1946 m. balandžio 
mėnesį Lietuvos skautų S-gos suvažiavi
mo Augsburge metu susitikę keliolika se
nųjų vytiečių vėl broliškai paspaudė sau 
rankas ir pasižadėjo eiti senuoju vyčio 
keliu. Senas korporacijos pirmininkas Va
cys Augulis vėl perima Korporacijos vado
vybę tremtyje. Tų pačių metų birželio 15 
d. Hamburge susirinkę 10 studentų skautų 
įkuria ir pirmąjį akademinį skautų vienetą 
tremtyje - vietininkiją, < kiek vėliau pasi
vadinusį Sambūrio VYTIS vardu ir išaugusį 
į gražų 70 narių turintį skautišką akademi
nį vienetą Pabaltijo universitete, veikusį 
daugiausia f ii. Stepo Kairio priežiūroje. 
Netrukus sambūrio VYTIS ir studenčių skau
čių vienetai įsikuria šiuose Vokietijos Uni
versitetuose: Hannoveryje, Bonnoje, Frank
furte, Darmstadte, Eichstaette, Tuebingene, 
Stuttgarte, Goetingene, Karlsruhe, Munche- 
ne, Freiburge, Mainze. Ilgainiui susidaro 
tvirtesni centriniai organai, pradeda eiti 
biuletenis, laikraštis, leidžiami kiti leidi-- 
niai. Lygiagrečiai nemaža dalis akademikų 
skautų,-čių gražiai reiškiasi Lietuvos 
Skautų Sąjungos darbuose, neretai užimda
mi pačias aukščiausias vadovų vietas.

Tremtyje sustiprėjusi akademinė skauti
ja, skaitanti jau netoli 300 narių, ne tik 
nebežūna, bet gražiai organizuotai persike
lia į užjūrio kraštus, savo padalinius įsteig
dama net trijuose kontinentuose Ameri-
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SKAUTININKUI GEN. T. DAUKANTUI 70 METU
Mūsų skautiškajai ir visai lietuviškajai 

visuomenei gerai žinomas Lietuvos jūrinin
kystės idėjos plėtotojas, generolas skauti
ninkas Teodoras Daukantas šiais metais 
švenčia savo garbingą 70 metų amžiaus 
sukaktį, jubiliatas šiuo metu gyvena Bue
nos Aires mieste, Argentinoje, kur aktyviai 
reiškiasi lietuvių visuomeniškoje veikloje, 
o taip pat padeda mūsų skautams,-ėms. 
“Mūsų Vyčio” bendradarbis turėjo progą 
jį pasveikinti M V redakcijos vardu ir su 
juo pasikalbėti.

— Jūsų, skautiškasis gyvenimo kelias?
- 'Atsakymui į šį klausimą tenka prisi

minti chronologiją ir anų laikų mano gyve
namąją vietovę. Gyvenau Ru sijoje, arba, 
geriau pasakius, laive. Penkerius metus. 
Ners buvau subrendęs, skautybės idėja ma
ne patraukė į savo pusę. Kiek mano tarny
ba leido, protarpiais dalyvaudavau besior
ganizuojančių skautų sueigose. Jūrininkui 
skautų programa tuo pačiu metu yra ir jū
rininko programa. Veikiai pasidariau jūros 
skautų instruktorium ir man buvo pripažin
tas laipsnis. Tai mane surišo su skautybe. 
Lietuvoje labai lengvai įsitraukiau į skau-

Sktn. Gen. T. DAUKANTAS

tiškąją veiklą, rodosi, 1924 m.,, o gal dar 
anksčiau.

— Tamstos ryšys su skautais, ypatingai 
jūros skautais, Lietuvoje?

- Jūros skautų šaka pradėjo tvertis vė
liau, kai skautai buvo jau susiorganizavę. 
Anuo metu man teko būti skautiškoje va
dovybėje, Skautams Remti Draugijoje ir jai

koje, Australijoje ir Europoje.
Šiuo metu, kada švenčiama jos 30 metų 

gyvenimo sukaktis, ji turi savo 17 padali
nių šiose vietovėse: Čikagoje, Detroite, 
Toronte, Bostone, Clevelande, Urbanoje, 
New Yorke, Philadęlphijoje, Adelaidėje, 
Melbourne, Sydnėjuje, Bonnoje. Ji turi su
organizavusi Dr. Vydūno vardo Šalpos Fon
dą, savo perioeknį biuletenį, knygų leidyk- 
lėlę ir ne tik savo nariams, bet ir visiems 
PLSS- gos vadovams leidžiamą periodinį 
žurnalą “Mūsų vytį”. Jos narių skaičius 
pasiekė 350. Svarbiausias dalykas betgi, 
kad ji neišvirto “senių“ organizacija: Aka
deminis Skaučių Draugovių sambūris ir 
Korporacija VYTIS, atradę tinkamas savo 
veiklos formas ir sudarę vieningą Akade
minį Skautų Sąjūdį, veikiantį pasaulio Lie
tuvių Skautų Sąjungos rėmuose, turi tvirtą 

jaunųjų prieauglį ir jų didelį pasitikėjimą.
Per 30 darbo ir veiklos metų Akademinė 

skautija yra išvariusi gilų darbo barą. Į 
ketvirtą dešimtmetį ji išeina tvirtai organi
zuota, su dideliu pasitikėjimu, nors ir ne
be baimės dėl savo tautos likimo. Šiandien 
jos didžiausias tikslas - kova dėl paverg
tos Tėvynės laisvės. Šiam reikalui mūsų 
sesės ir broliai Tėvynėje sudėjo jau gau
sias kraujo aukas, kurios ten vis dar didi
namos ir mes nebeturime tvirtų davinių, 
kad ten fiziškai bus ištęsėta. Užtat šią 
pareigą turime prisiimti mes, tie akademi
kai skautai,-ės, kuriems likimo buvo lem
ta pasiekti užjūrio kraštą ne tam, kad pa
sidaryti čia laimingais ar turtingais, bet 
kad atlikus pareigą, prie kurios krauju ra
šytu testamentu šaukė mūsiškiai anapus.
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vadovauti. Ėjau Šefo pavaduotojo pareigas. 
Dėlto turėjau visą dėmesį ir jėgas skirti 
visų rūšių skautams,-ėms, juos remti. Lie
tuvos jūros skautai organizavosi iš dalies 
ryšyje su buvusia Kaune Jūros Mokykla ir 
su veikusiu jachtklubu, kuriam tuo metu 
vadovavo inž. Visockis. Mano ryšys su 
pirmaisiais liet, jūros skautais užsimezgė 
jiems susiorganizavus ir viešai pasirodžius 
Karo Muziejuje. Vėliau, grįžęs iš P. Ame
rikos, aktyviai dalyvavau jūros skautų veik
loje. Buvau “Vytenio” laivo Kaune globė
ju, “Budžio” Klaipėdoje rėmėju ir jūros 
skautų buriavimo kursų Palangoje instruk
torium. Savaime suprantama, kad man, kaip 
jūrininkui ir jūros mylėtojui, jūros skautų 
veikla Lietuvoje buvo labai prie širdies.

— Ar teisingas yra kelias per skautišku- 
mą į lietuvybę?

- Skautybė yra gimusi Br. imperijoje, 
kuri jungė daugelį tautų. Anglai moka ras
ti ryšius su kitomis tautomis, skautybė ta
po tarptautine, tačiau neužmiršta ir savo 
Tėvynės. Dėlei šios priežasties mums, lie
tuviams, labai svarbu per skautybę ieškoti 
kitų skautų tėvynėse savo užtarėjų ir bi
čiulių. Skautybė ne skaldo, bet jungia su 
kitomis tautomis. Kelias teisingas.

— Ar gerai skautai daro, tęsdami lietu
viškus tradicijų, ryšius?

— Be šių ryšių būtų neįmanomas mūšų 
ateities kontaktas su gyva Tėvyne. Būda
mi vienos šeimos dvyniai, mes, galbūt, jei 
mus skiriąs laikas užtruks ilgėliau, sugrį
žę neatpažintumėm Lietuvoje likusių mūsų 
dvynių brolių. Bet tradicijų išlaikymas, t. 
y. sėmimas jėgų iš praeities, vėl gali mus 
sujungti.

— Kodėl okupantai likvidavo skautų, - cių 
or-ją Lietuvoje?

— Okupantai iš abiejų pusių buvo labai 
siauri nacionalistai. Jie abudu norėjo žiū
rėti į kitas tautas, kaip į “trąšas” savo 
tautos derliui didinti. šis nusistatymas 
griežtai prieštarauja skautų ideologijos pa
grindams. Konfliktas buvo neišvengiamas, 
kaip neišvengiamas yra ir buvo skautų su
varžymas ir persekiojimas pačiose okupan
tų valstybėse.

— Ką dar galite pasakyti "MūsųVyčiui”?
- vargingas yra tremtinio gyvenimas. 

Dar vargingesnis spaudos gyvenimas trem
tyje. pats vargingiausias yra specialios 
spaudos kelias. Daug kliūčių, rodosi, ne
nugalimų, tačiau drąsiam ir ryžtingam Die
vas padeda. Linkiu “Mūsų vyčiui” ryžtin
gumo ir drąsos, kad nugalėtų visas kliūtis 
ir klestėtų, dirbdamas Nepriklausomos Lie
tuvos atstatymo labui. - Baigė pasikalbė
jimą sktn. gen. t, Daukantas.

Vyr. si. Vyt. N arnikas

IV-oje Akademinėje stovykloje. Sesės ir broliai gerbia vėliavas. Nuotr. P, Čeponio
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Akademikės skautės IV • 
oje aka d. stovykloje prie 
savo palapinės.

Nuotr. A. Vengrio

VYR.SKAUTININKE SKAUTIŠKAISIAIS REIKALAIS
jūsų bendradarbis, žinodamas, kad MV 

skaitytojams,-oms bus įdomu išgirsti apie 
naujosios Seserijos vadijos sumanymus bei 
darbus, kreipėsi į vyriausiąją, Skautininkę 
Oną Zailskienę, prašydamas suteikti 
kai kurių informacijų sesėms ir broliams 
rūpimais reikalais.

— Kaip pavyko naujosios Seserijos Va
dijos sudarymas? Ar naujoji Vadija žada 
būti darbinga?

- Atostogų metu sudaryti vadiją buvo 
tikrai nelengva. Tačiau tai jau padaryta. 
Vadija žada būti darbinga, nes jos narės 
ryžosi šiam sunkiam ir atsakingam darbui, 
jausdamos pareigą tėvynei ir didelę meilę 
lietuviškam jaunimui. Malonu pastebėti, kad 
be prityrusių ir visiems žinomų skautinin- 
kių ir akademikių, į vadiją maloniai sutiko 
įeiti ir populiarioji kultūrininkė teisininkė 
Juzė Daužvardienė ir rašytoja p. Orintaitė 
- Janutienė.

— Artimiausieji Seserijos darbai?
- Seserijos įteisinimo klausimas buvo 

ir yra vienas iš svarbiausių uždavinių. To
dėl, kad ir nesant pilno vadijos sąstato, 
reikėjo veikti. Sąryšyje su įvykstančia Pa
saulio skaučių konferencija Europoje, lie
pos 9 d. mūsų atstovės sktn. dr. M. Žilins
kienė ir sktn. V. Čečetienė lankėsi pas 
Pasaulio skaučių Biuro vicedirektorę ir 

Amerikos skaučių užsienio reikalų vedėją. 
E. Rusk New York’e. Baugiau 2 vai. .užtru
kusiame pasikalbėjime mūsų atstovės ener
gingai dėstė ir gynė Seserijos reikalus. 
Pabaigoje E. Rusk pareiškusi: “Mes dirba
me jaunimui. Skautybė nugali daug kliūčių 
gyvenime. Mes stengsimės surasti išeitį^” 
Platesnio pranešimo spaudai laukiame iš 
pačių atstovių.

Nesant galimybės į konferenciją nusiųsti 
savo atstovę, išsiųstas lady Baden Po
well laiškas ir atsišaukimas į konferenci
jos dalyves. Laukiame rezultatų.

■Artimiausioj ateity bus stengiamasi vyk
dyti suvažiavimo nutarimus, kaip Seserijos 
įteisinimo, statuto projekto paruošimo, Se
serijos leidinio išleidimo ir kt. reikalai.

Mokslo metų pradžioje bandysime per 
spaudą ir radiją populiarinti skautybės 
idėją, ‘tikslu į skaučių eiles patraukti kuo 
daugiau mokyklinio amžiaus vaikų. Steng
simės sustiprinti ryšį su skaučių vienetais 
ir pavienėm skautėm bei skautininkėm ne 
tik laiškais, bet, kur tik sąlygos leis, ir 
asmeniškai apsilankant.

Džiaugiuosi jau turėjusi progos aplanky
ti Čikagos skaučių,-tų stovyklą Wisconsin’e 
ir IV- ąją akademinę stovyklą Kanadoje. 
Malonu buvo susipažinti su akademiniu 
jaunimu. Po pašnekesio ir pasikalbėjimų
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Tai buvo tada, kai nuosavą „Tėviškės žemę po savo kojomis turėjome. 1933. VIII. 14“ 
18 d.d. Pasaulio Skautų,-čių Šefai aplankė Lietuvos skautus. Čia matome Lordą Baden 
Powell’i ir jo žmoną — Pasaulio Skaučių Šefę — Lietuvos Respublikos Prezidento ir 
Skautų Šefo Antano Smetonos ir jo žmonos draugijoje. (Iš Br. Jameikienės albumo)

su sesėm, jų jaunatve degančiose akyse 
išskaičiau negęstančią meilę lietuviškai 
skautybei ir savo kraštui. Šia proga susi
tikę su vyriausiu Skautininku Steponu Kai
riu, aptarėme bendrus Seserijos ir Brolijos 
reikalus.

— Ką Seserija mano daryti lietuvybės 
išlaikymo reikalu?

- Čia, išeivijoje, visas Seserijos dar
bas ir yra daugiausiai skirtas lietuvybei 
išlaikyti. Džiaugiuosi turėdama šiam dar
bui šaunių bendradarbių.

— Ko pageidautumėte iš skaučių, - tų va
dovių, - vų ir vyresnio amžiaus skaučių,-tų?

- Iš skaučių _ dar daugiau jaunatviškos 
ugnies, tautinės savigarbos ir lietuviško 
kuklumo; iš skautų - riteriškumo ir nuo
širdaus bendradarbiavimo; iš vadovių ir 
vadovų - dar didesnio optimizmo; iš vyr. 
amžiaus skaučių,-tų - paskaitų, straips
nių, praktiškų pamokymų ir piniginės para
mos.

— Kaip vertinate skautiškąją spaudą ir 
kokius pageidavimus jai statote?

- Esamomis sąlygomis skautiškąją, spau
dą galima- vertinti gana gerai. Redaktoriams 

ir jų bendradarbiams priklauso mūsų padė
ka.

Skautiškoje spaudoje galėtų būti dar 
daugiau žinių iš vienetų veiklos, praktiš
ko skautavimo, ideologinių straipsnių, ge
rųjų darbelių pavyzdžių, patarimų kaip pra
vesti sueigas, laužus, stovyklas, šventes 
-minėjimus. iBet didelis klausimas, ar mes 
visi stengiamės įnešti savo dalelę skau
tiškos spaudos klestėjimui? Ar mus visus 
lanko skautiškoji spauda? Ypatingą dėme
sį į tai turėtumėm atkreipti šiais sukaktu
viniais spaudos metais. - Baigę savo pa
stabas v. S. Ona Zailskienė.

M. V,

“MŪŠI], VYČIO” BIČIULIAMS

MV visada geru žodžiu mini savo Platintojus, 
Skaitytojus ir visus kitus Bičiulius. Jų dėka 
šiais metais MV pasiekė didesnio prenumerato
rių skaičiaus ir nesunkiai užbaigs finansiškus 
metus. T rūgi jau dabar kviečiame mūsų Gerada
rius prisiminti mus ir sekantiems metams. Su 
kitu numeriu, kuris išeis š. m. pabaigoje, išsių
sime prašymus atnaujinti prenumeratą 1955 me
tams. Platintojai laiku gaus specialias knygu
tes. Lauksime talkos.
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IV-osios akad. ^stovyklos vadovai su LSB vadijos nariais. Iš kairės: fiL Mieželis, fil. 
'S Kairys, fil. Černius, t. n. Juodvalkytė, prof. S. Kolupaila, ps. VL Morkūnas, senį, 
karūnas, inž. ps. P, Čeponis. Nuotr. P. Čeponio

NAUJO SKAUTŲ VIENETO ORGANIZAVIMAS
Pranas P akalniškis

Išsisklaidžius po akimis neaprėpia
mus pasaulio plotus, senam lietuviui 
-skautui, skautei, šiomis dienomis daž
nai kyla klausimas, kaip suorganizuoti 
toje ar kitoje vietovėje lietuvišką skau
tišką vienetą. Gyvendami tėvynėje nor
maliais laikais, apie šią problemą nie
kada nepagalvojome, o okupacijos, trem
ties bei emigracijos užk lupti, tapome 
išmesti iš normalaus skautavimo vėžiu, 
ir šiandien, atsidūrę užjūriuose, < norė
dami suorganizuoti lietuvių skautų vie
netą, dažnai nežinome, nuo ko pirmiau
sia ir kaip pradėti. Kiekvienam, davu
siam skauto įžodį, lietuviui-jaunuoliui, 
jei jis pirmojo skautavimo metu tinka
mai suprato skautybės paskirtį ir reikš
mę lietuvių tautos gyvenime, širdyje 
tūno skautiškas paraginimas- įsteigti 
lietuvišką skautišką vienetą visur, kur 
tiktai yra lietuviškos visuomenės, lie
tuviškų šeimų, lietuviškos dvasios, nuo
taikos.

Pirmiausia, lietuvišką skautišką vie
netą gali įsteigti tik skautišką įžodį 

davęs asmuo, pilnai susipažinęs su 
Lietuvių Skautų S-gos Statutu, turįs 
žinių apie Lietuvos ir pasaulio skautų 
skautavimą, aiškiau pabrėžiant, - bu
vęs, ar dabar esąs, aktyvus skautų 
s-gos narys. Gali pasitaikyti, kad 
skautišką vienetą norėtų suorganizuoti 
asmuo, nebuvęs s-gos nariu, tada jam, 
(jai) į pagalbą turi ateiti mūsų skau
tiškieji Brolijos-Seserijos centrai.

Prie esamų lietuvių gyvenimo sąlygų 
ir pagal pasaulio skautybės reikalavi
mus, naujo vieneto organizavimas turė
tų eiti šia linkme:

Kai buvome (ar dabar esame) maži, 
savo aplinkumoje turėjome draugų, žai
dimų bendrininkų. Iš tų draugų sudary
davome savo artimus būrelius gyvenda
mi kaimuose, kaip tai piemenaudami, 
vasarą - eidami uogauti, ‘grybauti, p auk š- 
čių lizduose kiaušiniaudami, žuvaudami 
ir pan., miestuose _ žaisdami vagis ir 
policininkus, vėžiaudami, rudenį — tuš
tindami sodus ir t. t. Norėdami tokias 
grupes sudaryti, žiūrėdavome, kad turė-
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tume narių, kad turėtume ką nors įdo
maus veikti; abu šiuos dalykus apjung
davo faktorius, kad iš mūsų pačių tar
po būtų mūsų pačių išrinktas vienas, 
kuris mūsų grupei vadovautų taip, kad 
prieš kitas panagias grupes, mes būtu
me pirmutiniai, visur laimėtume. Šį lai
kotarpį pergyvena kiekvienas normalus 
jaunuolis, jei nepergyvena, su juo yra 
kas nors negerai.

Gen. R. Baden-powell’is, kurdamas 
pasaulio skautybės pagrindus, kaip tik 
ir turėjo galvoje tai, kad patys berniu
kai pasirenka sau draugus, iš jų tarpo 
patys išsirenka vyresniuosius, sudaro 
grupeles ir atlieka uždavinius. Iš čia 
kilo skiltis, jos vadovas - skiltininkas, 
skautiškos patyrimo programos.

Šių dienų sąlygose, skautas, norėda
mas suorganizuoti skautišką vienetą 
apylinkėje, turi surasti kelius skautiš
ko amžiaus berniukus. Turi pasakyti 
tiems keliems berniukams, ką jis nori 
padaryti ir paprašyti, kad jie apie sa
ve suburtų daugiau berniukų. Tai pada
ryti nėra sunku, tai padarys patys ber
niukai. Kai tokia grupelė sudaryta, or
ganizuojąs turi juos sušaukti į susirin
kimą-sueigą. Tokių sueigų trumpu lai
ku sušaukti bent keletą. Šių sueigų 
metu organizuojantysis turi duoti daug 
žaidimų, tokių žaidimų, kad būtų grupė
mis lenktyniaujama, kad iš kiekvienos 
grupės iškiltų vienas, pajėgesnis, gud
resnis, apsukresnis, kad kiti tos gru
pės nariai pradėtų apie tą gudresnįjį 
guipuotis, tartis ir patarti, kaip leng
viau žaidimą laimėti prieš kitas pana
šias grupes. Po kelių sueigų turimas 
jaunimas savaime susiorganizuos į sa
vo būrelius — skautiškai skiltimis va
dinamus. Kai skiltys susidarys, organi
zuojantysis turi leisti patiems nariams 
iš savo tarpo išsirinkti vieną, kuris 
skilčiai vadovautų - skiltininką. Pa- 
skiltininkį (savo pavaduotoją) skilti
ninkas gali pasirinkti pats arba papra
šo, kad skiltis balsavimo keliu išrink
tų. Renkant paskiltininkį, organizuojan

tis vienetą, turi skiltį įspėti, kad jis 
turi būti išrinktas toks, kuris skiltinin- 
kui nesant, galėtų tinkamai skilčiai va
dovauti. po to leisti visai skilčiai pa
sirinkti skilties vardą. Taip sudaromas 
- suorganizuojamas pagrindinis skau
tiškas darbo vienetas- skiltis. Iš kelių 
skilčių susidarys draugovė.

'Daugeliui, galbūt, kils klausimas, ko
dėl tik keliems berniukams susirinkus, 
leidžiama jiems patiems išsirinkti sau 
vadovą-skiltininką, o gal organizuojan
tysis yra toks pastabus ir turįs tiek 
daug gyvenimo praktikos, kad jis ge
riau numato, arba pats nori, kad tas, 
ar kitas, būtų jo paties paskirtas skil- 
tininku ar paskiltininkiu. jaunuolio psi
chologijoje visada būdingas veiksnys, 
kad jaunuoliui gali v adovauti tik toks, 
kuris jam patinka, jei skiltininku bus- 
paskirtas prieš skilties narių valią, to
kią skiltį organizuoti geriau nepradėti, 
nes ji nebus skautiška skiltis. Tokioje 
skiltyje nebus darnios veiklos, o tiktai 
nuolatiniai barniai, nesutarimai, užda
vinių neįvykdymas, nesugebėjimas jų 
įvykdyti. Tokia skiltis po kiek laiko 
iširs, o ko gera, dar ir kitas skiltis 
savo netvarka demoralizuos ir, galų ga
le, net visą draugove išardys. Tai įsi
dėmėtina!

Kodėl naujai organizuojamą vienetą 
pradėti nuo skilčių (6-8 asmenų) orga
nizavimo, o ne, sakysim, nuo didesnio 
kompaktinio vieneto? Gal emigracijoje 
tvirtesni tautiniu atžvilgiu išsilaikytu
me, ar net patogiau organizuojančiam 
būtų, sudaryti pradinį vienetą iš 12-14 
asmenų? - Šis skilčių sistemos - 6- 
8 asmenų - pagrindinio skautiško dar
bo vieneto organizavimo metodas yra 
išbandytas daugelio pasaulio kraštų ir 
pasirodė efektingiausias, norint jauni
mą auklėti, tobulinti jaunuolio dvasią, 
padaryti jį geru savo tautos nariu. 
Skilčių sistemos pagalba jaunimui lei
džiama, pačiam organizuojantis ir tvar
kantis, siekti teisingiausių kelių di
džiajai skautybės idėjai įvykdyti.
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Akademiko skauto teismas IV- oje akad. stovykloje. Teisėjai: (iš kairės) inž. P. Čeponis, 
prof. Kolupaila, f U. J. Liesytė. Nuotr. P. Čeponio

Sukomplektavus skiltį, draugovę, ją, 
organizuojantysis tuoj pasistengia susi
rikti. su vieneto skautų tėvais, skautų 
tėvų komiteto sudarymo reikalu. Ši ins
tancija iškilo tik tremties ir emigraci
jos laikotarpy, bet daugelio pasaulio 
kraštų organizacijų yra praktikuojama 
ir duoda daug paramos vieneto finansi
nių ir moralinės paramos reikalų tvar- 
kym e.

Po to organizuojantysis susiriša su 
Brolijos - Seserijos centru, pristato vie
neto sąrašus, tėvų-rėmėjų sąrašus ir 
kitas žinias, kurios yra Brolijos-Sese
rijos. centrams reikalingos ir, gavęs raš
tu oficialų patvirtinimą, šaukia viešą 
iškilmingą sueigą, kurios metu pristato 
visuomenei naująjį vienetą. Ta pačia 
tvarka turėtų būti atliekamas ir naujų 
vienetų atkūrimas. Šiuo metu mūsų 
s-gos rėmuose, iš tėvynėje įsivyravu
sios tradicijos, dar daugely atvejų 
vyksta skautiškų pareigūnų skyrimo, o 
ne demokratiniu būdu — rinkimo proce
dūra, bet ji jau yra pasirodžiusi netiks
li ir negyvenimiška ir greitu laiku ji 
turės būti pakeista.

Suorganizavus vienetą, tuoj pat su
daromas vieneto štabas, kai kur vadija 
vadinamas, štabas-vadija sudaromas 

pradedant draugove. Draugovės vadiją 
sudaro: draugininkas, jo pavaduotojas 
(jei yra),visų skilčių skiltininkai, d-vės 
adjutantas, iždininkas, laužavedys, dva
sios vadovas (jei toks yra) ir kiti 
d-vės pareigūnai, vadijos posėdžiuose 
gali dalyvauti ir skilčių paskiltininkiai, 
tačiau jie balsavimo teisę gali turėti 
tik tada, kai skiltininkas dėl kurios 
nors priežasties posėdy nedalyvauja.

Vadijos posėdžiuose kiekvieną kartą 
kviečiamas pirmininkauti vis kitas as
muo. ši procedūra leidžia pasireikšti 
asmeninei iniciatyvai, vadijos posėdžiu 
dienotvarkę sudaro pats draugininkas, 
o posėdžius pradedant, dienotvarkė ga
li būti papildoma arba sumažinama. Va
dijos posėdžiuose klausimai sprendžia
mi balsavimu, paprasta balsų dauguma. 
Draugovės vadija yra pagrindinis veiks
nys .skilčių ir draugovės darbų atliki
me, nes draugovės vadija ir yra tas 
impulsas, kuris posėdžiuose sudaro 
skilčių darbų programą, varo skilčių ir 
visos draugovės darbą pirmyn. Skilčių 
sueigų programos turi iškilti iš vadijos 
posėdžių pasitarimų ir nutarimų.

Tokios, tat, yra pagrindinės gairės 
šių dienų lietuviško skautiško vieneto 
suorganizavimo ir jo pradinio darbo.
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“Delfiną” atskiros valties jūros skautai su jūr. ps. A. Gabecu (dešinėje) ir Rajono jūros 
sk. skyriaus vedėju senį. A. Žilinsku (kairėje), suruošę Dariaus-Girėno ir “Budžio” žu
vimo sukakties minėjimą Melbourne, Australijoje.

SĄJUNGOS STATUTO KEITIMO REIKALU
P sktn. Albertas Augustinaitis

Šiuo metu P.L.S.S-ga *) tvarkosi savo 
statutu, priimtu dar Vokietijoje ir pritaiky
tu daugiausia stovykliniam gyvenimui. Šian
dieninės sąlygos kitokios; gyvename išsi
sklaidę net trijuose kontinentuose. Dėl to 
ir mūsų or-ja turi prisitaikyti prie naujųjų 
sąlygų, atitinkamai pakeičiant ir suprasti
nant pagrindinius nuostatus, kuriais tvarko
mas jos gyvenimas, štai keletas pasiūly
mų:

Pirmija ir Taryba. Siūlyčiau Tarybos pir- 
miją visiškai panaikinti, o grandiozišką 
tarybą (net 30 narių!) sumažinti iki 5 na
rių ir 2 kandidatų. Ji turėtų būti išrinkta 
iš Brolijos, Seserijos ir Akademinio skau
tų Sąjūdžio (toliau: ASS) darbuotojų. ; vi si 
tarybos nariai, bent jau aiški dauguma, tu
rėtų gyventi vienoje vietoje. Tuomi būtų 
išvengta didžiulio susirašinėjimo ir visi 
klausimai galima būtų spręsti gyvuoju žo
džiu. Pati Taryba taptų gyvesne, velkies-

•) Su. diskusinis. MV Red. 

ne. jos funkcijos galėtų likti maždaug tos 
pačios, kaip kad yra aptartos pirmijos ir 
tarybos darbo sritys dabartiniame statute. 
Tokiai Tarybai reiktų palikti teisę keisti 
PLSS statutą, leisti įvairius reguliaminus, 
tvirtinti LSB, Seserijos ir ;ASS Vadovybių 
narius, leisti ir tvarkyti bendrąją Sąjungos 
spaudą, kelti į skautininkų laipsnius ir ap
dovanoti ordenais nusipelniusius asmenis, 
nustatyti bendrąjį s-gos nario mokestį, 
tvirtinti patyrimo laipsnių bei specialybių 
programas ir tvarkyti visus kitus S- gos i 
reikalus.

Tarybos pirmininką ir 4 narius išrinktų 
patys balsuotojai; pastarieji pareigomis 
pasiskirstytų patys. Kadencija: 3 metai.

Rinkimams pravesti turėtų būti sudaryta 
3 narių rinkiminė komisija iš Brolijos, Se
serijos ir ASS atstovų, turinčių savo vado
vybės pasitikėjimą.

Vadijos. Brolijai, Seserijai ir .ASS- iui 
vadovauja atitinkamos vadijos. Jos atlieka 
šias funkcijas: vykdo PLSS Tarybos nuta-
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Liet, jūros skautes Toronte “Vandenės” 

įsigijo ir pašventino nuosavą “Comet” klasės 

valtį _ jolę. Čia matome krikštynų iškilmes.

rimus, PLSS nuostatu ribose leidžia taisyk
les, sudaro programas ir patiekia jas tary
bai tvirtinti, organizuoja rajonus (kur jų 
nėra _ pavienius vienetus, tuntus), tvirti
na rajonų vadus bei vadijas (nesant išrink
to rajono vado — jį skiria), sprendžia nau
jų rajonų bei vienetų steigimo ar likvida
cijos klausimus, lavina ir instruktuoja va
dovus, tvarko einamuosius Brolijos, sese
rijos ir ASS reikalus, vadijoms reiktų pa
likti ir narių pašalinimo teisę (išskyrus 
Tarybos, Garbės Teismo ir PLSS Kontro
lės Komisijos narius), pašalintasis galėtų 
šį sprendimą 3 mėn. laikotarpyje apeliuoti 
Garbės Teismui.

Vyr. Skautininko,-ės rinkimus prasiveda 
Brolija ir Seserija, paskirdami rinkimines 
komisijas, kurios praveda vyr. Skautininko, 
jo pavaduotojo, ir garbės gynėjo rinkimus. 
Visi šie pareigūnai turėtų gyventi taip pat 
viename mieste (nebūtinai tame pačiame, 
kur taryba). Kadencijos laikas taip pat tu
rėtų būti suvienodintas: 3 metai. ASS ga
lėtų PLSS rėmuose palikti su savo speci
fine struktūra.

Dvasios vadovai, vyriausieji dvasios va
dovai būtų prie Brolijos, seserijos ir ASS. 
Kiti dvasios vadovai _ prie rajonų, tuntų 
ir pavienių draugovių vadijų. vyr. dvasios 
vadovas, susirišęs su krašto dvasine vado
vybe ir skautų,-čių rajono vadija, skirtų 
savo atstovaujamai konfesijai rajono dvar 
sios vadovą, vyr. dvasios vadovo pareiga 

bendradarbiauti su savo konfesijos dvasios 
vadovais, paruošti religinio — dorinio auk
lėjimo programą ir, PLSS Tarybai priėmus, 
prižiūrėti jos vykdymą.

Garbės gynėjus turi Seserija, Brolija, 
LSB ir Seserijos rajonai. Jie negali eiti 
kitų pareigų Sąjungoje. Pirmieji du garbės 
gynėjai renkami drauge su vyriausiais skau
tininkais, antrieji - rajono Brolijos ir Se
serijos vadeivų,-ių rinkimais. Galėtų gar
bės gynėjus turėti tir tuntai bei kiti pavie
niai vienetai, juos kviestų tuntininkas ar 
tolygus vadovas.

Garbės Teismas galėtų būti paliktas 
toks, kokį jį numato dabartinis PLSS sta
tutas, tik visi jo nariai turėtų gyventi vie
noje vietoje.

Sąjungos padaliniai. PLSS- gą sudarytų 
trys pagrindiniai padaliniai; Brolija, Sese
rija ir Akademinis skautų Sąjūdis. Brolija 
ir seserija atskiruose kraštuose turi savo 
rajonus. Kur maža skautų ir vienetų - pa
vienius tuntus, vietininkijas ar draugoves. 
F^-joną sudaro tuntai, vietininkijos, dr- vės, 
atskiros skiltys bei valtys. Brolijos- Sese
rijos rajonas koordinuoja vienoje teritorijo
je esančius savo padalinius, vienetus ir 
atskirus narius. Rajono vadijos; vykdo Ta
rybos, LSB, Seserijos nurodymus bei in
strukcijas, organizuoja naujus vienetus, 
kursus, stovyklas, lavina vadus, instruk
tuoja vienetus, skiria tuntininkus ir kt. va
dovus,-es, šaukia sąskrydžius, suvažiavi

mus, išrenka nario mokesčius ir kt. Rajo
nas yra to krašto lietuviško skautiško gy
venimo veidrodis. Jo vadija vykdo praktiš
ką ir teoretinį skautavimą. Suprantama, ji 
turi būti didelė (maža tik ten, kur mažai 
vienetų), vadeivos renkami rajonų vadovų, 
-ių bei vienetų atstovų suvažiavimuose. 
Teisę rinkti turi visi registruoti skautinin
kai, tuntų ir vienetų vadovai,-ės ir po vie
ną atstovą iš kiekvieno vieneto. Kadencija 
- 2 metai. Suvažiavimų nutarimai dėl rajo
no vidaus tvarkymosi privalomi rajono va- 
dijai. Rajono suvažiavimo nutarimai patie
kiami abiems vyr. skautininkams ir Tary
bai. Pačios Tarybos pasiūlyti projektai 
keisti PLSS statutą patiekiami rajonų su
važiavimams pasisakyti. Rajonų suvažiavi
mai įvyksta kartą per 2 metu.

Kontrolės Komisijos. Tarybos, Brolijos, 
Seserijos, ASS centrinių institucijų ūkinę 
veiklą bei atskaitomybę tikrina PLSS Są
jungos Kontrolės komisija iš 3 narių (visi 
iš vienos gyvenvietės). Brolijos bei sese
rijos rajonų suvažiavimai išsirenka rajonų 
kontrolės komisijas, kurios tikrina rajonų 
ūkinę veiklą bei atskaitomybę ir savo pra
nešimus patiekia vyr. skautininkui,-ei, Ra
jono vadijai ir Rajono suvažiavimui.

Baigiamosios pastabos. PLSS statuto 
keitimo klausimas yra jau seniai subren
dęs. pasikeitusios gyvenimo aplinkybės ir 
Sąjungos gerovė reikalauja nedelsiant pa
keisti Sąjungos teisinius nuostatus, iki 

minimumo juos suprastinant. Dabartinė 
praktika parodė, kad senojo statuto nusta
tytu būdu išrinkti S-gos organai būna la
bai išsklaidyti ir nepajėgia atlikti svar
biausių savo funkcijų. Kai kurie centrai 
yra dėlto nedarbingi ir, užuot skatinę skau
tišką veiklą, neretai ją dar paraližuoja. 
Grandioziškas 30 narių Tarybos sąstatas 
visiškai netinkamas šiems laikams. Reikia 
tad reformuoti Sąjungą, pirmoje eilėje pa
keičiant pagrindinius teisinius nuostatus. 
Kuo greičiau tai padarysime - tuo bus ge
riau.

Korp! VYTIS Filisterį,
VYTAUTĄ ŠLIUPĄ ir

Sesę VANDĄ FAB1JONAVICIŪTĘ, 
jų vedybų proga nuoširdžiai sveikina

A. S. S. Čikagos skyrius

PROF. KONČIAUS MEDŽIO 
DROŽINIU ALBUMAS,

apie kurį, esame pranešę pereitame M V nume
ryje, jau pradedamas spausdinti Bostone. Iš la
bai didelio skaičiaus darbštaus Profesoriaus 
tremtyje sukurtų medžio drožinių, leidinyje bus 
patiekta šimtas geriausiųjų. Albumas bus gra
žiai, meniškai papuoštas ir puikiai techniškai 
atspausdintas, kietais viršeliais įrištas. Prenu
meratos kaina $ 5* U žsakymus siųsti adresu: 
Liudas Končius, 252 Columbia Rd., Dorchester, 
Mass. Užsakymo reikaluose maloniai tarpinin
kauja ir “Mūsų Vytis”. Reikia manyti, kad 
skautai,- ės ir jų vadovai, kurie pažįsta simpa
tišką skautininką Prof. Končių, panorės įsigyti 
ir jo darbų knygą, kurią, paprašius, autorius 
atsiųs netgi su savo įrašu bei parašu.
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TARPVIETOVINIS SKAUTŲ VIENETŲ 
BENDRADARBIAVIMAS

v, si. Vyt. Pileika

Skautų organizacija gimė techniškų lai
mėjimų aukštumos laikotarpyje. Pasilikda
ma arti gamtos, priėmė ir keletą moderniš
kojo pasaulio dėsnių, visiems gerai žino
mas žodis “jamboree”; tai yra simbolis 
tarptautinio, milžiniško bei broliško skautų 
bendradarbiavimo. Tautinės stovyklos yra 
kitas masyvus skautų vienetų bendradar
biavimo pavyzdys. Tačiau, "jamboree” ir 
tautinės stovyklos ruošiamos retai, joms 
surengti reikalinga daug lėšų, darbo bei 
gerų norų. Įvairios rajoninės stovyklos, iš
kylos bei laužai yra atskirų skautiškų vie
netų susitikimo vieta. Lietuvoje rengdavo
me tokias mišrias iškylas todėl, jog mums 
buvo įdomu pabendrauti su broliais ir se
sėmis iš kitų vietovių. Tremtyje, gyvenant 
svetimoje aplinkoje, tokie subuvimai, be ko 
kita, yra svarbus ginklas kovoje prieš nu- 
tautimą.

Bendradarbiavimą galima suskirstyti į 
dvi rūšis: į korespondencinį ir fizinį arba 
kontaktinį bendradarbiavimą. Koresponden- 
cinis bendradarbiavimas nėra toks efektin
gas kaip kad fizinis, tačiau jis iš dalies 
atstoja pastarąjį, kai sunkiau nugalėti su
sisiekimo kliūtis. Dabartinėse sąlygose 
korespondencinis bendradarbiavimas aps
čiai naudojamas mūsų vadovybės šaukiant 
vadų sueigas, posėdžius, bei pravedant 
rinkimus, skautai vyčiai kartais praktikuo
ja korespondencinius būrelius. Tarp atski
rų skautų vienetų šios rūšies bendradar
biavimas yra nors ir silpnesnis, tačiau jis 
dažnai išprovokuoja fizinį bendradarbiavi
mą. susirašinėdami vienetų vadovai žino 
vienas kito veiklos planus ir gali lengvai 
suderinti laiką bei vietą bendrai iškilai. 
Tokiais suvažiavimais skautai ir vadovai 
būna labai patenkinti, nes nauji veidai, 
nauji pasirodymai įneša daug judrumo bei 
pakelia nuotaiką. Kai korespondencinis 
bendradarbiavimas yra vartojamas tiktai pa

laikyti ryšius arba kokiam nors specifiniam 
uždaviniui atlikti, fizinis bendradarbiavi
mas turi du tikslus, būtent, suburti lietu
višką , skautišką jaunimą į būrį ir sudaryti 
didelės skautiškos šeimos egzistavimo 
jausmą, jog mes, sakysim, Hartfordo skau
tai nevieni veikiam, turime brolių ir sesių 
Waterburyje, Worcesteryje ir dar daug, daug 
kur kitur kaip kad iš savos spaudos žino
me.

Lietuviškojo jaunimo subūrimas tautiniu 
atžvilgiu labai svarbus. Mūsų šeštadieni
nės mokyklos neįstengia duoti užtektinai 
žinių bei lietuvių kalbos vartojimo prakti
kos, o parapijinėse mokyklose, deja, dės
toma nebelietuviškai. Mūsų jaunieji ;žais- 
dami tarp savęs kalbasi nebelietuviškai su 
maža išimtimi. Tačiau, labai įdomu stebė
ti kai tie patys jaunuoliai sueina su to 
pačio amžiaus lietuviais iš kitų vietovių, 
tada prabyla sava kalba. Dėl silpnos pa
žinties jie nedrįsta prašnekti nelietuviškai 
ir todėl jų šnekamoji kalba liekasi gimtoji. 
Beto, jie gerai žino, jog skautų vadai, bei 
jų vyresni broliai niekad nepritars svetimos 
kalbos vartojimui savųjų tarpe.

Kitas didelis nutautimo pavojus yra miš
rios šeimos. Jeigu grynai lietuviškos šei
mos turi vargo, norėdamos savo vaikus iš
laikyti lietuviškoje dvasioje, tai mišriose 
šeimose dažnai nė nebandoma. Trumpai ir 
drūtai sakant, asmuo, vedęs kitos tautybės 
asmenį, dažniausia yra su savo vaikais 
žuvęs savo tautai. Tuo nusikalsta ne tik 
savo palikuonims, bet ir Dievui, kuris duo
damas žmogui gyvybę, duoda kartu ir tau
tybę. Mes, lietuviai, ypač turėtumėme bran
ginti savo mažą tėvynę už kurią mūsų bo
čiai tiek daug kraujo praliejo, o broliai 
partizanai dar ir dabar budi miškuose, lauk
dami laisvės ryto. Dėl "skanesnio duonos 
kąsnio” nevalia mums veidmainiauti; gimę 
lietuviais ir mirkime jais! Mišrios iškylos
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mažina ir mišriųjų šeimų pavojų, duodamos 
progos jaunimui susipažinti, o šis susipa
žinimas vėliau neretai baigiasi ir vedybo
mis.

Skautišku požiūriu bendros iškylos ar 
stovyklos yra naudingos tuomi, j og esant 
daugiau skautų, galima sėkmingiau praves
ti laužą bei žaidimus. Kartu su skautais 
suvažiuoja daugiau ir skautų vadų, iš ku
rių galima atrinkti gabesnius atskiriem už
daviniams atlikti. Tokie suvažiavimai turi 
būti gerai suorganizuoti, tačiau ne instruk
cinio pobūdžio. Ten suvažiuojama ne iš
mokti, bet pasižiūrėti naujų dalykų, bei 
parsivežti gilių įspūdžių. Nelaikąs ruošti 
laužavedį, kai iš kelių vietovių suvažiavę 
skautai susėda aplink laužą. Tada turi bū
ti pakviestas pats geriausias laužavedys, 
o silpnesni lai pasižiūri ir pasimoko. Ge
riausia iš anksto pakviesti specialius va
dovus, kad paskui, atėjus laikui, nereikė
tų vienas kitą įkalbinėti ir stumti atlikti 
sunkias pareigas, joms visiškai nepasiruo
šus. Neteko pastebėti daugiau apgailėtino 
vaizdo, kaip didelį būrį smagių skautų ir 
drebančiom rankom laužavedį, trypinėjantį 
apie laužą bei nesusivokiantį ką daryti.

Išeivijoje tarpvietovinis skautų vienetų 
bendradarbiavimas užima labai svar
bią vietą mūsų skautiškoje veikloje. Ben
drom jėgpm, pagal seną patarlę “kur du 
stos visados daugiau padarys”, tikrai nu
veiksime daugiau. Tad, bendrų iškylų ir 
stovyklų nevenkime bet jas renkime.

Pirmoje eilėje Brolijos ir seserijos va- 
dijos turėtų šį reikalą populiarinti bei rem
ti. Negalima sakyti kad jų toje srityje yra 
nieko nedaroma, nes kiekviena proga šau
kiami vadų suvažiavimai, ruošiamos sto
vyklos. Gal pasigesime rajonų vadijų susi
rūpinimo šiuo reikalu, tačiau ir rajonai, 
kiek žinome iš spaudos, deda visas pas
tangas bendrom stovyklom surengti. Prie 
vietininkijų ir atskirų vienetų turime trupu
tį apsistoti ir reaguoti į labai silpną jų 
bendradarbiavimą. Dauguma jų nepalaiko 
savitarpinio ryšio, nepažįsta skautų vado
vų nei vietininkų. Atseit, kada Brolijos ir 
Seserijos rajonų vadijos bando organizuoti

IV- oje akad. stovykloje Vokietijoje. Dalis 
stovyklautojų Siebengebirgo kalnuose

bendradarbiavimą, atskiros netoli esančios 
vietininkijos kartais šį žygį net ignoruoja 
ir nebando tarp savęs palaikyti ryšį. Tai 
didelė klaida mūsų skautiškos veiklos sis
temoje.

Busimieji draugininkai,-ės turi į tai at
kreipti dėmesį ir tą spragą užpildyti. Rajo
ninėse stovyklose reikia susipažinti su ar
timiausių vietovių skautų vadais bei skau
tais ir paskui bendradarbiauti ir vieni ki
tiems padėti per ištisus metus.

Gyvename svetimame krašte ir esame ne
registruoti Tarptautiniame Skautų Biure. 
Amerikos skautų organizacija yra labai 
stipri ir gali mūsų užsiregistravimo reika
lą smarkiai paremti minėtame Biure, jeigu 
mes jiems gražiai pasirodysime, gerai už
sirekomenduosime ir parodysime, jog mūsų 
nemažai yra. Bendros didesnės iškylos ga
li labai smarkiai pasitarnauti mūsų repre
zentacijai ir padėti įsigyti sau vietą pa
saulio skautų šeimoje. Baigdamas, kviečiu 
esamus ir būsimus vadovus daugiau ben
dradarbiauti ir iškylauti.
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ŠIOS VASAROS STOVYKLOS
Leonas Knopfmileris

Užgeso paskutinieji šios vasaros sto
vyklų laužai, nutilo dainų garsai, nugriau
tos palapinės. Šią vasarą stovyklavo be
veik visi skautų,-čių vienetai tremtyje, 
pažymėtinos šios gausesnės stovyklos: Či
kagos, Clevelando, Detroito, Toronto, Mon- 
trealio, Omahos, New Yorko apylinkių ir 
kt. Neatsiliko ir kitų kraštų lietuviai skau
tai. Gerai organizuotos stovyklos suruoš
tos Vokietijoje, Anglijoje. Iš atskirų skau- 
tijos šakų pažymėtina IV-oji akademinė 
stovykla, suruošta 30 metų sukakties pro
ga ir sutraukusi apie 100 dalyvių. Bene 
gausiausia skaičiumi buvo Čikagos skautų, 
-čių stovykla, turėjusi apie 220 dalyvių. 
Atrodo, kad šią vasarą stovyklavo per 700 
skautų,- čių.

pasibaigus stovykliniam sezonui , bus 
pravartu vienu kitu kritišku žodžiu jas 
įvertinti. Reikia pasidžiaugti, kad susi
laukta nemažai laimėjimų. Pirmiausia pa
gerėjo techniškoji pusė. Didžiuma stovyk
lautojų gyveno jau nuosavose savo viene
tų palapinėse ir naudojosi kitu nuosavu 
stovykliniu inventorium. Sėkmingu būdu 
sprendžiami transporto, maisto tiekimo, 
maitinimosi klausimai. Bet yra klausimų, 
kuriuos reiktų tinkamesnių būdu išspręsti, 
yra padaryta klaidų, kurias dabar reikia 
studijuoti ir iš jų mokytis. Nors šios ma
no pastabos palies daugiau vieną stovyk
lą, kurioje teko man šią vasarą stovyklau
ti, visdėlto jos gal padės ir kitų stovyklų 
ruošėjams vienu kitu klausimu susimąstyti.

1. Stovyklos vadovauj amojo personalo 
klausimas ir šiais metais nelengvai buvo 
sprendžiamas, permažas aktyviųjų ir pasy
viųjų skautininkų,-ių skaičius tebuvo įsi
jungęs į darbą, gi be jų labai sunkiai įma
nomas stovyklų organizavimas ir programų 
pravedimas. palyginti nedaug vyresniųjų 
skautų,-čių testovyklavo ir padėjo jaunes
niems. skautai vyčiai, vyr. skautės, aka
demikai skautai nedavė tai, ko reikėjo. Jie 
turėtų ateiti į mūsų stovyklas kaip auklė

tojai, vadovai, specialistai; savo skautiš
ką ir gyvenimo patyrimą turėtų perduoti 
mažiesiems, kaip jau gyvenime dera. Toje 
stovykloje, kur aš buvau, testovyklavo vie
nas akademikas skautas. Tiesa, jis dirbo 
tikrai gražiai pasišventęs, bet už kelis ati
dirbti negalėjo. Tikimės jų, o taipgi skau
tų vyčių bei vyr. skaučių, lygiai kaip skau
tininkų,-ių, daugiau sulaukti ateinančią 
vasarą.

2. Skautų, vadovų, autoriteto atstatymo 
klausimas, stovykloje ir mūsų S- goję yra 
labai svarbu atstatyti skiltininko autorite
tą. Nors eilėje vietų ruošiami skiltininkų 
kursai, visdėlto praktiškai skiltyse ir dr- 
vėse skiltininkų autoritetas nėra toks aukš
tas, kaip buvo N. Lietuvos metais, visur 
pasigendama skautiškos drausmės ir vy
resniojo duoto įsakymo vykdymo. Nors skil- 
tininkai ir stengdavosi įrodinėti, kad įsa
kymai turi būti visų labui vykdomi, bet ne
maža dalis skautų taip ir pasiliko prie 
nuomonės, kad daugelis bendrų darbų at
liekami tik vadų labui.«

3. Stovyklos turto gerbimas. Didžiuoja
mės gražiu vienetų, tėvų bei visuomenės 
parama įsigytu stovykliniu inventoriumi, 
kokio dažnai ir savo krašte neturėjome, 
patogu miegoti ir sveika kariško tipo lo
vytėse. O visdėlto jos labai nukentėjo. 
Nukentėjo palapinės, jų virvės ir kt. Atei
nančiais metais vėl bereikalingos išlaidos. 
Reiktų vadovams daugiau skiepyti skautų, 
-čių tarpe bendrojo turto gerbimo jausmą.

4. Stovyklos laužai. Tai visos stovyk
los vainikas. Puikūs laužai su programo
mis _ skautiškojo gyvenimo žiedas. Lau
žai neturi būti vien juokingi, bet kartu tu
rėti ir auklėjamąją prasmę, visi minėjimai 
prie laužų palieka gražų įspūdį. Reiktų 
organizuoti kursus laužavedžiams, kurie 
yra nemažiau svarbūs, kaip skiltininkų kur
sai.

5. Mūsų lietuviška daina, ypač kai ją 
traukia jaunieji, jau taip neskamba, kaip
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Pamaldos Čikagos skaučių 
stovykloje.

Nuotr. L. Knopfmilerio

skambėdavo Lietuvoje, stovyklos šiam rei
kalui padėjo daug, bet reikia ir toliau šia 
kryptimi dirbti. Reikia įvesti dainavimo 
pamokas vienetuose ir išleisti populiarių 
dainų dainorėlį.

6. Amžiaus problema. Su jaun. 7- 12 m. 
amžiaus skautais, lygiai kaip ir su mer
gaitėmis, ypatingesnės problemos neturime. 
Jie drausmingi, paklusnūs, tačiau to pa
ties reikalauja ir iš vyresnių amžiumi skau
tų. Deja, vyresnieji, 13- 16 m., negali tuo 
pačiu pasigirti. Ateityje, dar prieš išvyks
tant į stovyklą, reiktų drausmės klausimą 
ypatingai skiepyti ir, galbūt, paimti iš jų 
pasižadėjimą raštu, kurio nevykdant, vėliau 
jiems priminti, o gal ir mūsų tarpe reiktų 
atlikti šiokį tokį “valymą”. Gal turėtų 
reikšti daugiau kokybė, ne kiekybė?

7. Dėl stovyklinių papuošimų yra įvairių 
nuomonių, vieni sako, kad jų reikią ma
žiau, - pačios stovyklos turinčios būti ne 
darbo, o poilsio pobūdžio. Kiti - priešin
gai. Tačiau mums esant stovykloje, visi 
priėjome nuomonės, kad reikia duoti skau
tams, - ėms pasireikšti ir šioje srityje, o 
vienetų darbus šioje srityje vertinti taškų 
sistema, stovykla juk nėra nerūpestinga 
vasarvietė ar sanatorija. Tai kieta gyveni
mo ir pasišventimo mokykla. Nieko bai
saus, jeigu stovyklautojai turi daugiau ir 
kiek sunkiau padirbėti.

8. Mūsų, jaunimo fizinis atsparumas yra 
rodosi, gerokai sumažėjęs, kaip kad buvo 
N. Lietuvos laikais. Nors gyvenama pato
giose palapinėse, miegama lovytėse, mai
tinamas! sočiai, visdėlto kūneliai, neturėję 
naktigonių ar piemenavimo metų, jau dau
giau išlepę. Pasitaiko tad nemažai susir
gimų. Kai kurie jų net chroniški ir jų sto
vykla ne tik negali išgydyti, bet gal net 
kenkia. Taigi reiktų vaikučiams prieš vyks
tant į stovyklą, patikrinti sveikatos stovį.

9. Savųjų stovyklaviečių įsigijimo klau
simas turi būti nedelsiant sprendžiamas. 
Šiam reikalui tektų nupirkti žemės gabalą, 
galimai arčiau prie vandens. Lėšų telkimu 
turėtų rūpintis patys skautai,-ės, o taipgi 
jų tėvai, lietuviškoji bendruomenė ir tos 
jos or- jos, kurioms rūpi jaunimo ateitis.

Mūsų stovyklos šiandien yra labai svar
bus auklėjimo ir lietuvybės i šlaikymo 
veiksnys. Be ko kita, jos virsta ir lietu
viškos kalbos mokykla tiems jauniesiems, 
kurie jos gyvenime ar namuose vengia. Tai
gi ir rengėjų atsakomybė didelė. Šiuo po
žiūriu stovyklos, kur susirenka šimtai pri
augančio jaunimo, virsta ne tik skautišku, 
bet iš viso lietuvišku reikalu, visa visuo
menė turi jas remti, o skautų,-čių vadovai 
jau dabar ruoštis 1955 vasaros stovykloms.
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AMERIKOS ŽEMYNE
Albinas K am avi c tu s

Liepos mėn. 3, 4 ir 5 dienomis Kanadoje, prie 
Wheatley miestelio, Kanados Skautų Parke, ket
virtų kartų tremtyje stovyklavo lietuviškas aka
deminis skautiškasis jaunimas. Stovyklavo, mau
dėsi, deginosi saule ir sprendė skautiškąsias 
ir visuomeniškas problemas, su kuriomis šian
dien turi susidurti skautas akademikas. Malonu 
pažymėti, kad į šią stovyklą rado galimybės 
atsilankyti ir pagyventi porą dienų visa eilė 
lietuviškosios skautijos vadovų: vyr. sktn. O. 
Zailskienė, ASS Pirm. v. s. M. Budrienė, vyr. 
sktn. S. Kairys, sktn. prof. S. Kolupaila, jūrų 
sktn. P. Labanauskas ir eilė kitų. Gi akademi
nio jaunimo buvo susirinkę virš 100«

Ankstyvieji stovyklautojai buvo šiek tiek nu
gąsdinti nevisai palankaus oro, kuris trukdė 
pionierių pastangas statant palapines ir kitus 
stovyklos įrengimus, o tarpais užeinantis ne- 
nenkas lietus stengėsi bloginti stovyklautojų 
įuotaikas. Vienok jau šeštadienio vakare suor
ganizuotas laužas ir jo metu patiektas humoras 
rodė, jog tai nieko nepakenkė bendrai stovyk
los nuotaikai. Aišku, tos nuotaikos barometras 
pasiekė savo kulminacinį tašką sekmadienį, kai 
rimtai posėdžiaujančius kaitrūs saulės spindu
liai vertė slėptis po vešliomis ąžuolų šakomis, 
o laisvalaikio metu traukte traukė prie ežero. 
Tų dieną stovyklos programoje buvo numatyta 
oatys svarbesnieji punktai: akademiko skauto 
eismas ir iškilmingoji jubiliejinė sueiga. Teis

mo metu, kuriam pirmininkavo pats stovyklos 
viršininkas sktn. prof. S. Kolupaila, akademinis 
skautas buvo kaltinamas neveiklumu, nesidomė- 
jimu nei skautiškomis, nei akademinėmis nei 
visuomeninėmis problemomis, vartojimu savo 
kalboje svetimybių ir .t. t. Skauto akademiko 
kaltinimui vadovavo fil. R. Mieželis, gynimui — 
fil. V. Černius. Apklausinėjus visą eilę, liudi
ninkų, teismas priėjo išvados, jog nežiūrint 
cal tinimų, skautiškasis jaunimas yra vienas iš 
veiklesniųjų akademiniame gyvenime, ir, kaipo 
tokį, jį išteisino.

Po trumpos pertraukos, stovyklautojai ir sve
čiai susirinko į gražią aikštelę, ąžuolų pavė
syje, iškilmingai sueigai ASS 30 metų sukak
čiai paminėti. Šiai sueigai pirmininkavo ASS 
lirm. M. Budrienė, dar Lietuvoje vadovavusi stu
denčių skaučių dr-vei, todėl jos žodis, paįvai
rintas prisiminimais, buvo besiklausančių šiltai 
sutiktas. Peržvelgus, palyginti, neilgą metų ei
lę, ASS pirmininkė primine, jog nemažam skai
čiui iš mūsų sąjūdžio teko atiduoti ir aukš

čiausią auką už savo gimtų kraštų — gyvybę. 
Jie visi buvo pagerbti susikaupimo minute.

Senj. V. Dunazila perskaitė ilgamečio ASS 
da-buotojo vyr. sktn. Br. Kviklio paruoštų pas
kaitą, kurioje ryškiai nušvietė ASS įsisteigimo 
priežastis, tikslus, nepasisekimus ir laimėji
mus. Sveikino žodžiu Pasaulio Lietuvių Skau
čių Vyr. Sktn. 0. Zailskienė, Brolijos vyr. sktn. 
St. Kairys, Korp! VYTIS dvasios vadovas kun. 
Raibužis; gauta nemaža sveikinimų raštu. Pa
baigoje kanadiečiui sktn. Percy S. Brady, kuris 
sutiko leisti pasinaudoti stovyklaviete, buvo 
įteikta kukli dovanėlė, už kurių skautininkas 
gražiai padėkojo, pabrėždamas, joj* jis jaučiąs 
garbę, turėdamas jam priklausančiame žemės 
plote tokius puikius, tvarkingus, gerus skautus, 
kartu siūlydamas savo paramą ir ateityje.

Diena buvo užbaigta laužu, kuriame daug svei
ko juoko sukėlė “Sumuštinis” _ aktualijos iš 
stovyklos, surinktos VaidievuČio. Po laužo, vė
lai vakare, 9 sesės ir 3 broliai davė tikrųjų 
narių ir senjorų įžodį, po kurio jie visi buvo 
apdovanoti lauko gėlių puokštėmis, linkint visą 
gyvenimą neišklysti iš tiesaus, skautiško kelio.

Sekmadienį dar buvo pasitarimai organizaci
niais, spaudos ir šalpos fondo reikalais, po 
kurių stovyklautojai, kupini įspūdžių, pradėjo 
skirstytis namo.

Aplamai, stovyklą reikia laikyti vykusia. Aka
demikai pabendravo, susipažino, pasidalino 
mintimis. Daugiausia dalyvių buvo iš Čikagos, 
Urbanos, Cleveland©, Detroito, Toronto, Mont- 
realio. Gaila tiktai, kad šiuo metu nėra galimy
bės panašiose stovyklose matyti pažįstamų, 
mielų veidų iš Australijos, Europos, Pietų Ame
rikos; retai matome juos ir iš JAV rytinių ir 
vakarinių pakraščių. Reikia turėti kantrybės ir 
palaukti, kol “lydimi paukštelių ir dainos, žy
giuosime savo laisvo krašto laisvais keliais”...

N no širdžiai ^dėkojame Korp! VYTIS centr. 
Valdybai ir Čikagos skyriui už prisiųstą 
Bonuos skyriaus nariams piniginę paramą, 

kiekvienam po $ 5,
Korp! VYTIS Bonnos Skyrius
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IV-JI AKADEMIKŲ SKAUTŲ STOVYKLA VOKIETIJOJE
1954. VII* 2-5 d. d. Siebengebirge kalnų, atšlaitėje prie Reino upės Vokieti]oje įvyku

sios IV-osios jubiliejinės Korp! VYTIS stovyklos dalyviai nuoširdžiai sveikina PLSS Ta
rybos Pirmiją, skaučių Seserijos, Skautų Brolijos, Akademinio Skautų Sąjūdžio vadovybes, 
“Mūsų Vyčio” Redakciją ir visus seses — brolius.

Mes, susirinkę iš įvairių Vokietijos ir JAV vietovių, linkime Lietuvių Skautijai stipriai 
stovėti skautiškųjų idealų tarnyboje, dirbti vienybėje ir sugrįžti į mūsų neužmirštamą ir 
laisvą Tėvynę Lietuvą,

Ad meliorem !

Būk svečias, mielas broli, ir užsuk mintyse 
į vieną tolimą Vokietijos kamputį! Iš trijų pu
sių ten kyla aukštybėn trachito akmens uolos, 
įglausdamos tarpusavyje kokia 40 žingsnių pla
tumo aikštelę. Vakarą pusėje gi šią vietą ribo
ja stačiai žemyn ligi pat ežero krentantis šlai
tas. Čia _ Siebengebirge kalnuose, netoli Bonn* 
os _ vyko 30-ties metų Korp! VYTIS jubilieji
nė stovykla.

Viso suvažiavo 12 dalyvių, jų tarpe du bro
liai amerikiečiai iš savo dalinių Vokietijoje: 
senj, Gediminas Vildžius ir fil. L. Maskaliūnas.

Stovyklą pasiekė visa krūva sveikinimų _ fil. 
kun. Dėdino iš Belgijos, fil. kun. Nekrašos, kun. 
Dauknio, junj. Bulaičio, senj. V. Eidlerio bei 
Vokietijųs rajono vadeivės pasktn. Aid. Gasne- 
rienės. Žodžiu sveikino — psktn. kun. V. Šarka, 
palinkėdamas pasilikti vytiečiais ir nepamiršti 
‘‘Vyčio” _ baltojo raitelio ant balto žirgo, ku
ris kovoja su kliūtimis ir siekia Ad Meliorem. 
Skautų vyčių atstovas sktn. Ap. Skopas, pasi
džiaugė šia stovykla ir palinkėjo ištverti ir to
liau vytietiškame darbe. Jūros skautų vardu 
sveikino vyr. vlt. St. Gasneris.

Pati stovykla tęsėsi nuo 2 ligi 5 dienos lie
pos mėn. Ji teikė progos pabuvoti visiems kar
tu gražioje gamtoje, pagalvoti apie vykstantį

IV-osios Akademinės Stovyklos Vokietijoje 
Vadovybė

jubiliejų, susipažinti jauniesiems su senaisiais 
Korp! “vilkais” bei išgirsti iš jų naudingų, pa
grindinių žinių iš Korp! tradicijų ir'gyvenimo.

Vakarais nuleidžiant ir rytais keliant vėliavą, 
nuskambėdavo himnas, _ o sutemus prie laužo 
nuaidėdavo dainos _ tai liūdnos, tai linksmos 
_ toli į platų prieš akis beatsiveriantį Reino 
upės slėnį.

Sekmadienį priešpiet, sustojus visiems rate
liu, kun. Šarka atlaikė trumpas pamaldėles, ku
rios baigėsi giesmėmis “O Dieve šventas ir 
teisingas” ir “Marija, Marija”.

Stovyklą ruošė Korp! VYTIS Bonn’os skyrius 
su kelių brolių iš Šalies padėjimu bei patari
mu. Daug triūso įdėjo junj. Vyt. Aukštikalnis 
bei juni. A. Černius, kurio receptas paruošti 
skanią kavutę taip ir pasiliko paslaptyje; kal
bant apie valgį, nebūtų galima pamiršti ir bro
lio Ašmio ir jo bulvienės.

Neretai stovyklos dalyvių mintys krypo ir į 
kitus kontinentus, kur tomis pačiomis dieno - 
mis liepsnojo laužai, skambėjo dainos ir buvo 
aptariami skautiški reikalai. Tikėkime, kad se
kantis jubiliejus bus švenčiamas visų kartu ir 
tai ne prie gražiojo Reino Siebengebirgeno kal
nyne, bet ant Gedimino kalno prie Vilijos ar 
ant Rambyno prie Nemuno! Gintautas

Akademikės skautės - IV-osios akad. stovyklos dalyvės. Nuotr. A. Vengrio
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Sekminės - įsigalėjusio pavasario ir 
piemenų šventė; kartu didelė bažnytinė 
šventė. Kas nesuspėjo atlikti velykinės 
“švaros savaitės“, švarindavosi prieš Sek
mines. Namai puošiami žaliais berželiais, 
kad šeimininkai gerai sugyventų. Viena 
beržo šaka būtinai užkišama kur palubėje, 
kad Šv. Dvasia turėtų kur nutūpti. Kiemas, 
takai ir gryčios asla išbarstomi baltu smė
liu ir ajerų gabalėliais. Jaunimas rinkda
vosi dar prieš aušrą, “rytagonio“, nešda
vosi visokio valgio ir vaidindavo vestuves, 
kad šie metai būtų derlingi. Kitur rinkdavo 
“piemenų karalių“. Piemenys jau iš vaka
ro puošdavo karves vainikais ir rinkdavo 
kiaušinius, sūrius, pyragus. Pirmą, Sekmi
nių dieną,, parginę priešpiečių, daugiau tą 
dieną nebegindavo bandos, bet eidavo kep
ti pautienės, puotaudavo. Sekmines Lietu
voje švęsdavo tris dienas, visiems būti
nai turėjo užtekti varškės. Kiekvienas šei
mos narys gaudavo po septynius(Šeštinėms 
po 6, Devintinėms po 9) virtinius, varške 
įdarytus. Šiaurės Lietuvoje, daugiausiai 
apie Biržus, gamindavo alaus, vienas svar
biausių Sekminių papročių buvo “rugelių 
lankymas“. Kaimynai susirinkdavo kur pa
rugėje, atsinešdavo visokio valgio ir gėri
mų, vaišindavosi, šokdavo, parų ginęs dai
nas dainuodavo. Iš čia, turbūt, yra kilu
sios lietuviškos gegužinės. Jaunimas sek
minėse turėjo pasisupti. Bažnyčioje pa
šventintu vandeniu buvo šlakstomi laukai, 
pievos - kad derlių gerai brandintų, kad 
šienelis gerai džiūtų - ir vandenis, kad 
juose niekas nepaskęstų. 'Po Sekminių drą
siai galima buvo pradėti maudytis, nes pa
šventinus vandenį, niekas pikta negalėjo 
besimaudant pristoti. O upių, ežerų vande
nyse būta daug nelabųjų.

Tarp Velykų ir Sekminių išpuldavo ge
gužės mėnuo su tradiciniu Dievo Motinos 
garbinimu, visuose namuose įrengiami Šv. 
Marijos altorėliai, puošiamos gėlėmis pa
kelių koplytėlės su Dievo Motinos stovy- 
lėle ar paveikslu. Uoliai lankomos vakari
nės pamaldos, o kur arti nebuvo bažnyčios, 
tai nors namuose ar prie koplytėlės susi
rinkę žmonės patys sau vieni giedodavo 
Dievo Motinos litaniją, kalbėdavo rožan
čių.

Birželio mėn. panašiai buvo meldžiama
si prie kryžių laukuose, pakelėse. Ta pro
ga visi kryžiai buvo puošiami kas dieną 
naujai nuskintomis gėlėmis.

Joninės — iš senovės laikomos saulės, 
vasaros šventė. Jos buvo ypatingai skiria
mos žemės vaisingumui paskatinti ir der
liui nuo visokių dar galimų nelaimių ap
saugoti, k. a. nuo krušos, gadintojų, liūčių 
ar sausros. Joninių naktį raganos einan
čios per laukus ir pievas ir karvėms pie
ną atimančios, gadinančios vaistines žo
les. Joninių išvakarėse jaunimas ir senos 
moterys skubėdavo surinkti žolių vaistams 
ir kmynus, kuriuos dėdavo į sūrius, duoną, 
į rauginamus kopūstus, barščius ir t. lt. 
Dainuodavo tuomet “kupolines“ dainas:

E in saulelė aplink dangų 
Ei, kupoliau, kupolėli, *) 
Aplink dangų mėnulio kelti, 
Ei, kupoliau, kupolėli.

Kad apsaugojus gyvulius nuo raganų ap- 
kerėjimo, patys gyvuliai ir jų tvarto durys 
buvo apkaišomi šermukšnių šakelėmis; ge
ra yra pervaryti gyvulius per išgesusią jo
ninių laužavietę, o Joninių rytą išlaikyti

*) Kupolojimas - vaistažolių rinkimas. Kupolis — 
devyneriopos gėlės ar žolės.
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tvarte kol rasa nukris.
Derliui apsaugoti kūrenami laužai ant 

kalnelių, kad laužo ugnis apšviestų javus. 
Aplink Joninių degantį laužą jaunimas šo
ka ratelį, susitvėrę rankomis poromis šoki
nėja per ugnį. Ritinama nuo kalnelių de
gantieji ratai ar degančios statinės, visa 
tai nubaido piktas jėgas, apsaugoja ūki
ninko turtą ir paskatina šeimos laimę.

Šv. Jono naktį vanduo įgyja ypatingos 
galios - reikia voliotis nuogam rasoje ar 
maudytis saulei nusileidus. Išsirengęs nuo
gas šeimininkas apibėga savo laukus, kad 
niekas derliaus neapkerėtų.

Šv. Jono naktį žydi papartis - tik vieną 
akimirką - kas ras paparčio žiedą, matys, 
kas yra po žeme, galės rasti užkastus lo
bius ir šiaip bus labai išm intingas, bet 
tik kol tą žiedą prie savęs turės, papar
čio žiedo jieškojimas yra susijęs su dau
geliu pavojų, nes raganos ir kitokios pik

tos jėgos nenori žmogaus prileisti arti žy
dinčių paparčių.

Per Jonines ar tos šventės išvakarėse 
jaunimas mėgsta burti savo ateitį: mergai
tės pina vainikus ir, atsisukusios nugara 
į medį, meta aukštyn tuos vainikus-iš ke
linto karto pavyksta vainiką užkabinti ant 
medžio šakos, už tiek metų ištekės. Mer
gaitės ir vyrai meta savo vainikus į bė
gantį vandenį - kieno susieis, tie metų 
bėgyje apsives. Jei kurios poros per Jo
nines susidraugauja, tai tikrai derlių nuė
mus kelia vestuves. Kai kur mergaitės pi
na vainikus iš devynių rūšių žiedų, surink
tų devyniuose laukuose ir deda juos po 
pagalve einant gulti po Joninių — kas pri
sisapnuos, už to ištekės.

joninių rytą saulė tekėdama plazda, šo
ka. Kartais ji taip pat šoka per Velykas 
ir Sekmines.

(Pabaiga sekančiame numeryje)

SĖKMINGI DRAUGININKŲ KURSAI
Jau buvome rašę apie draugininkų, - ių kursus 

Hartforde. VI. 26-27 d.d. jie buvo tęsiami Wa- 
terburyje. Susirinko apie 50 kursantų, kas rodė 
tik labai mažų nubyrėjimą. Į instruktorių eiles 
pritraukta daugiau jaunų jėgų. Kursantai buvo 
suskirstyti į skiltis, kurios atskirai pasireikš
davo pasnekėsiais pertraukų metu, pravesdamos 
dainas ir žaidimus, o taipgi praktiškame kursų 
dalyke.

Kursų metu išklausyti pašnekesiai: A. Saulai
čio _ Vasarinė veikla, kun. sktn. Ylos — Tei
singumo ugdymas, s. I. Ruseckienės — Tėvynės 
meilės jausmo palaikymas, A. Saulaičio — Lau
žo vyksmas, kun. Ylos — Religinio ugdymo 
praktika, A. Matonio _ Iškylavimas, V. Pileikos 
— Tarp vietovių ė skautų vienetų veikla. Kiekvie
na kursantų skiltis gavo lapus su atitinkamais 
klausimais, į kuriuos turėjo atsakyti skiltinin- 
kas, pasitaręs su savo skilties skautais. Išna
grinėta visa eilė skautybės metodikos klausimų.

Pabaigus teoretinę kursų dalį, kursai buvo 
perkelti i gamtos prieglobstį. V. s. A. Saulaitis 
netoli Waterbury nusipirko didelį miškingų skly
pą, ant kurio pasistatė namą, kita gi sklypo 
dalimi maloniai leido pasinaudoti kursantams, 
drauge išrūpindamas leidimų naudotis ir kitomis 
apylinkės miškuotomis vietomis. Taigi dabarti
nė Waterburio skautų veikla daugiausia ir tel
kiasi v. s. A. Saulaičio sklype. Čia v. si. A. 
Zelenkevičius, kelių draugoves skautų padeda
mas, pastatė keletu pionierijos įrengimų, žval
gybos ir vėliavos bokštus bei virvinį tiltą, ne
vartodamas vinių _ąr šiaip jau kurių techniškų 
friemonių. Ps. R. Šilbajoris pravedė žaidimus ir 
aikė pašnekesį apie stovyklos paruošimą, Pa

kartoti svaresnieji mazgai ir pademonstruota 
jų praktiškoji reikšmė. Sktn. O. Saulaitienė kal

bėjo tema “Savo brangink ir kito gerbk“. Kur
sų vadovas paragino visus kursų dalyvius šių 
vasarą stovyklauti ir praktiškai pritaikyti įgy
tas žinias.

Iš viso, kursai praėjo sklandžiai. Tai dideli 
nuopelnai jų vadovo v. s. Saulaičio, tėvų ir 
šiaip jau vietos skautų vadovų. Dalyvavo skau
tai,-ės iš šių vietovių: New Yorko, Elisabetho, 
Worcester!o, Hartfordo, Waterburio.

V. p.
<0000X00000^^

MILDA IR STASYS BUDRYS 
gydytojai ir chirurgai

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

- namų: GRovehill 6 - 3404
<XOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^

PATIKSLINIMAS

“Mūsų Vyčio’* Nr. 4, 130 pusi, antroje skil
tyje?. pradedant trečia eilute iš viršaus, organi
zacijos apibudinimas turi būti toks: Organiza
cija yra laisvu noru susibūrusi žmonių grupė, 
kuri turi savo įstatus ir plačiu mastu siekia 
dvasinio ar medžiaginio tikslo — žmogaus ge
rovės bei jos pažangos. (Vietoje plotmė — 
žmonių grupė).
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Skyrių veda vyr. sktn. Antanas Saulaitis, P. O. Box 507, Waterbury, Conn., U. S. A.

LIETUVIO SKAUTO VYČIO PAREIGOS

Vyr. sktn.

Skautavimo esmė iš kiekvieno skauto vy
čio reikalauja keturių pareigų: 1. pareigos 
Dievui, 2. pareigos Tėvynei, 3. pareigos 
artimui ir 4. pareigos sau pačiam.

/. PAREIGA DIEVUI

Skautybės sąjūdis apjungia tikinčius žmo
nes, Ir tikėjimas skautybės sąjūdyje laiko
mas pagrindiniu dalyku. Todėl pirmoji kiek
vieno sąjūdžio dalyvio pareiga ir yra pa
reiga Dievui.

Pareiga Dievui suglaudžia šiuos pagrin
dinius pareigos elementus:

a) tikėti Dievą ir
b) tą tikėjimą reikšti bažnyčios, kuriai 

skautas vytis priklauso, nurodoma tvarka.
Skautybė nėra kokia žodinė mišrainė. Ji 

idealą skautui vyčiui nurodo reikalu, kurio 
privalu siekti aktingai veikiant, pagal 
or:.?ipus gyvenant ir nuolat pasiauko- 
jant.

Todėl ir tikėjimas Dievu pirmiausia skau
to vyčio išreikštinas skauto vyčio tikybos 
reikalavimais pagristu gyvenimu, gerais 
darbais, riteriškumu, žygiškumu, artimo mei- 
'.e ir p.

Pareiga Dievui yra vienas gražiausių 
aunosios XX amžiuje atgimusios riterystės 
ižsidegimų.

Nuo pareigos Dievui neatleidžiamas joks 
skautybės sąjūdžio dalyvis, taigi ir joks 
skautas vytis. Atsimetimas kokio skauty- 
)ės sąjūdžio dalyvio nuo pareigos Dievui 
nrmiausia reiškia jo atsisakymą skautybės 
r esminį išsiskyrimą iš paties sąjūdžio, 
letekimą teisių reikšti sąjūdžio problemas 
u- vadintis skautu vyčiu.

A. Saulaitis

II. PAREIGA TĖVYNEI

Taip jau pasaulyje yra, kad kiekvienas 
žmogus čia žemėje atsiranda geografinėje 
vietoje, kuri tampa jo tėvyne, ir jis pri
klauso kuriai žmonių tautai.

Mes lietuviai buvome laimingi, nes mū
sų tauta savo žemėje buvo pasiekusi tobu
liausią savo išsireiškimo formą - ji išau
go į savo valstybę. Tuo atveju skauto pa
reiga Tėvynei apėmė abi šios pareigos es
mines dalis: pareiga Tėvynei buvo drauge 
pareiga ir savo tautai.

A. Lietuvai
Išblaškyti po pasaulį, netekome tiesiogi

nio materialinio ryšio su Tėvyne, su savo 
gimtuoju kraštu. Tačiau tuo netekimu, kurį 
laikome tik laikinu dalyku, dar nepranyko 
mūsų skautiškoji pareiga Tėvynei; priešin
gai - ši pareiga tik padidėjo ir pasidarė 
mūsų lietuviškojo buvimo neatskiriamoji 
dalis visais atvejais.

juk kiekvienas bet kur pasaulyje esąs 
garbingas žmogus smerktų tokį lietuvį, ku
ris tokiais savo Tėvynei sunkiais laikais 
nustotų jausti tiesioginės pareigos Lietu
vai. .Kiekvieno doro žmogaus veidą apgaub
tų pasibiaurėjimo šydas išsigimėliu, nesą
žiningu savo Tėvynei.

Nėra abejonės, kad kiekvienas lietuvis 
skautas vytis pareigą Lietuvai jaučia ir 
ją laiko ne tik savo garbės reikalu, bet ir 
šventa savo asmenybės dalimi. Jei to ne
būtų, lietuviškoji skautija neturėtų jokios 
prasmės.

Dabartinėse sąlygose pareiga Tėvynei 
Lietuvai suprantama, kaip: 1. pastovi kova 
nž Lietuvos išlaisvinimą; 2. intensyvi pa
stanga Lietuvos reikalą judinti visais bū-
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Skautų. Vyčių kand. būrelis Venecue- 
loįe, su Dvasios Vadovu Kun. Antanu 
Perkumu, L SB pažangumo konkurse 

laimėję I vietą

dais, visose vietose ir visais laikais; 3* 
nuoseklus darbas su pasiaukojimu ir duos- 
numu remti Lietuvos laisvinimo veiksnius; 
4. rūpestingas ruošimasis Lietuvos atsta
tymui.

B. Lietuvių tautai
Išskridus po platųjį pasaulį ir po kojo

mis nebetekus gimtosios žemės, namie bu
vusi pareiga Tėvynei kiekvienam lietuviui 
ir kiekvienam skautui vyčiui išsišakojo ir 
į pareigą Tautai.

Ši emigracinė pareiga savo Tautai skau
tui vyčiui uždeda; 1. prievolę būti ir iš
likti aiškiu, sąmoningu, apsisprendusiu, 
drąsiu ir giliu lietuviu visose aplinkybėse; 
2. ^prievolę gerbti lietuvių kalbą, jąja kal
bėti, ją branginti, puoselėti ir jos dide
liais turtais sėkmingai naudotis; 3,. prievo
lę naudotis lietuvių kultūros lobynais, bran
ginti ^lietuvių literatūrą, meną, mokslą ir 
visą kultūrinę lietuvių tautos kūrybą; 4. 
pareigą aktingai dalyvauti lietuvių bendruo
menėje, veikliai reikštis organizuotame lie
tuvių gyvenime, priklausyti parapijoms, klu
bams, chorams, teatrams ir L L 5. pareigą 
visais būdais dalyvauti lietuvybės išlaiky
mo žygyje. Suprantama, kad joks lietuvis 
negalės pareigos Tėvynei atlikti, neatlik
damas pareigos savo Tautai.

C. Gyvenamajam kraštui
Tremtinius priglaudusis kraštas turi tei

sės reikalauti tam tikrų prievolių. Čia iš 
pareigos Tėvynei išdygsta imigracinė pa
reiga: lojalumas priėmusiam kraštui.

Šis lojalumas jokia prasme nestatytinas 
prieš, kaip kokia priešybė, ištikimybę Lie
tuvai ir pareigas lietuvių tautai. Lietuviai 
tremtiniai, turbūt be jokių išimčių, yra pri
glausti kraštų, kurie Lietuvos išlaisvinimo 
ir lietuvių tautos išlikimo reikalais yra lie
tuviams palankūs ir nepriešingi. Todėl lo
jalumas tai naujajai, daugeliu atvejų kad 
ir laikinajai tėvynei, neina į jokius kon
fliktus su pareigomis Lietuvai ir lietuvių 
tautai. Tų konfliktų nereikia ir ieškoti! 
Turime turėti tiek garbės ir sąžinės, jog 
sugebėsime savo laikysena išlikti geri lie
tuviai ir lojalūs naujojo krašto gyventojai.

Kalbamas lojalumas išreiškiamas: a) ger
bimu krašto santvarkos, b) sąžiningu įsta
tymų vykdymu, c) rūpestingu svetimšalio 
ar, eventualiai, piliečio pareigų atlikimu.

III. PAREIGA ARTIMUI
Savo artimu laikome kiekvieną žmogų^ 

Bet tiesioginės pareigos paprastai turime 
tiems, su kuriais kaip nors gyvenime susi
duriam e. ^Pirmoji artimui pareigos sąlyga 
yra, kad artimą turime gerbti. Tuo prin
cipu yra grindžiami visi skauto vyčio san
tykiai su žmonėmis. Reikia gilaus išvidi
nio kilnumo kitų žmonių atžvilgiu. Čia kaip 
tik subtiliausiai išsiskleidžia skauto vyčio 
dvasia, kuria jis gyvena skauto įstatus. 
Be pagarbos artimui tikrai neatliksi jokios 
prievolės artimui.

Skautas vytis turi prievolę artimui pa
dėti. Tai prasideda nuo mažiausių kas-
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dieniniu mandagumo mostelių ir baigiami 
skauto vyčio pasiaukojimu už gelbstimą 
kito gyvybę, pagalba artimui išreiškiama 
įvairiai: tai koks patarnavimas, tai koks 
darbas, tai daiktinė ir p. Ji yra medžiagi
nė, kai kuo materialiai praturtini artimą,; ji 
yra moralinė, kai skauto vyčio pastango
mis artimas patiria dvasinį pakilimą. Tik
roji pagalba turi būti visais atvejais tokia, 
kad ji ir dvasiniai pakeltų pagalbą paty- 
riantį artimą.

Taip savo prievolę skautas vytis sklei
džia visiems aplink.

Bet jis turi ir ypatingą prievolę: rūpes
tingai apsidairyti, kur ir kaip jis reikalin
gas artimui lietuviui, visa, ką galima 
padaryti kiekvienam artimui gero, galima 
padaryti ir lietuviui. Bet lietuviui kartais 
reikia daugiau: reikia pagalbos jam išlikti 
tobulu lietuviu. Čia ir yra speciali kiekvie
no skauto vyčio paskirai ir visos jų šakos 
drauge prievolė lietuvybės darbui.

IV. PAREIGA SAU PAČIAM
Pirmosios trys pareigos yra skirtos skau

to vyčio obalsiui - DIEVUI, TĖVYNEI ir 
ARTIMUI- siekti. Jos skautą vytį vairuoja 
per gyvenimą į didįjį idealą.

Ketvirtoji pareiga yra pareiga save tin
kamai sutvarkyti, save doroti, save rikiuo
ti, kad kelias į skauto vyčio idealą galėtų 
būti sėkmingai einamas. Šioji pareiga 
yra lyg laidas, kad skautas vytis pajėgs 
stengtis tinkamai vykdyti tris pagrindines 
savo pareigas, kurias jis įsipareigojo įžo
džiu ir kurios yra jo gyvenimo įprasmini
mas.

Pareiga sau pačiam reiškia būti: svei
kam, garbingam, pasiruošusiam, naudingam 
ir laimingam!

1. Būti sveikam. Sveikai gyventi, tai
syklingai misti; vengti sveikatą žalojančių 
papročių, vengti nuodų, netinkamo maisto; 
bet sportuoti, gyventi gamtos aplinkoje, 
mankštintis; žinoti savo silpnybes, mokėti 
jas nugalėti.

2. Būti garbingam. Tai tipingas tikro
jo skauto vyčio bruožas. Būti garbingu iš 
vidaus, sau ir su kitais. Riteriškumo dva

sia yra turtas, kuris skautą vytį pakelia 
aukščiau pilkos kasdienybės ir kuris duo
da laidą į pasisekimą. Garbingumas yra 
aukščiausioji vertybė žmogui gyvenimo ke
lyje, o skautui vyčiui garbingumas yra vi
sokio siekimo lobynas.

3- Būti pasiruošusiam, pasiruošu
siam atlikti visas savo prievoles. Pasiruo
šusiam gyventi naudingą gyvenimą; pasi
ruošusiam dabar tuoj ir ateityje tarnauti 
savo idealui. Turėti profesiją; gražiai iš
laikyti savo šeimą ir tinkamai prisidėti 
prie lietuvių tautos likimo ir Lietuvos at
statymo.

4. Būti naudingam, visus savo priva
lumus, žinias, energiją, gabumus ir t. t. ir 
t. t. išreikšti kitų naudai - artimo, savo 
šeimos, savo tautos, Lietuvos. Naudingu
mas prasideda kasdieniniu geruoju darbe
liu ir išauga į pasigėrėtiną pasišventimo 
švyturį dideliais žygiais per ilgą gyvenimą 
ar staigius įvykius. Naudingumas skauto 
vyčio asmenybėje yra lyg koks raudonas 
apmatų siūlas margame audekle.

5. Būti laimingam. Artimieji savie
siems labiausiai linki, kad šie būtų lai
mingi. Laimingumas yra lyg koks asmens 
žydėjimo vainikas, kurio kiekvienas siekia 
ir kurio visi trokšta. Skautybės kūrėjas lai
mingumą laiko savaiminga tinkamo gyveni
mo pasekme. Išeina: laikykis pirmųjų parei
gos sau pačiam keturių patarimų, o laimin
gas tapsi savaime!

PASIKEITIMAI MV REDAKCIJOJE

Psktn. Angelė Karnavičienė, apie pusantrų 
metų išdirbusi MV Redakcijos sąstate, kaip 
skaučių skyriaus vedėja, su šiuo numeriu iŠ 
Redakcijos išeina, Vyriausios Skautininkės pa
kviesta kitoms atsakingoms pareigoms. MV Re
dakcijos kolektyvas, atsiskirdamas su uolia ir 
malonia Bendradarbe, nuoširdžiai dėkoja už ma
lonų bendradarbiavimą ir už įdėtą darbą.

Einant Redakcijos susitarimu su Vyriausiąja 
Skautininke, pradedant sekančiu numeriu skau
čių skyrių ves Seserijos Vadijos narė Gabrielė 
Prialgauskaitė, 2130 JF. Cermak Road, Chicago, 
HL Tele f. F R 6 - 1647.
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Skyrių, veda senį. ps. Bronius Juodelis, 5601 So. Winchester Ave., Chicago, ILL.- U. S. A.

AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS BAIGUSIEJI SKAUTAI

EUGENIJUS JANKUS V YTA UTA S PETRA USKAS VILIUS FIDLERIS

JANKUS EUGENIJUS. Gim. 1930. V. 24 
Lietuvoje (žinomo rašytojo sūnus). J skau
tų or-ją įstojo Vokietijoje, 1945 m. Akty
vus skautų vyčių sąjūdžio dalyvis, studi
juodamas Pabaltijo U-te 1948 m. įsijungė 
į Korp! VYTIS narių eiles. 1949 m. pakel
tas senjoru. Po sėkmingų studijų Illinois 
U- te užbaigė studijas, gaudamas bakalau
ro laipsnį iš inžinerijos-mechanikos sri
ties.

PETRAUSKAS VYTAUTAS. Gim. 1930 
m. Šiauliuose. Studijuoti pradėjo Čikagoje 
1949 m,. Skautų or-joje reiškiasi nuo 1937 
m. Pradėtą skautavimą Lietuvoje, sėkmin
gai tęsė Vokietijoje. Dalyvavo daugelyje 
skautiškų stovyklų, įskaitant ir jamboree 

Prancūzijoje. JAV-bėse - pirmosios lietu
vių skautų skilties skiltininkas, vienas iš 
skautų vyčių dr-vės steigėjų, vyr. skilt. 
Studijuodamas u-te priklausė Korp! VYTIS 
o taip pat visai eilei lietuviškų ir amer. 
studentų draugijų. 1954. VL 20 baigė Illi
nois U- tą urbanoje, gaudamas bakalauro 
laipsnį iš architektūros inžinerijos. Šiuo 
metu gyvena ir dirba Čikagoje.

FIDLERIS VILIUS - vienintelis šiuo 
metu vytietis Anglijoje nesenai baigė geo
logijos mokslus, prieš tai sėkmingai atli
kęs kalnų tyrinėjimo darbus Škotijoje ir 
kitur. Būdamas mažas neskautavo. Skautau- 
ti pradėjo tik Korp! eilėse, junjoru, 1951 
m. Tuo pačiu laiku įsijungė ir į aktyvu
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TEGYVUOJA
Kai ankstų rytą Erie ežero žuvėdros pa

matė nematytus, saulės dar beveik nema
čiusius kūnus pakrantėje, nustebusios nu
sileido žemiau ir stebėjo, kas per nauji 
veidai susirinko ten. Jeigu šie, neperdaug 
išprusę, paukštpalaikiai būtų nors kiek ga
lėję skaityti, būtų iš tvarkingai ir netvar
kingai pastatytų automobilių “pleičių” su
žinoję, kad čia suvažiavo pamirkyti savo 
kūnus, lyg žydai per neštines, akademinis 
skautiškasis jaunimas iš visų Amerikos ir 
Kanados pakampių. Ne tik suvažiavo: bu
vo ir pėsčiomis atkeliavusių... Kad ir tie 
montreališkiai, pavyzdžiui. Kas, kad jiems 
600 mylių - jie išsivarė savaitę anksčiau, 
palaikė ant kelio iškėlę nykštį - ir atsi
rado vietoje. Nei kaštų automobiliui, nei 
apdraudai, nei benzinui (tarp mūsų kal
bant, ir torontiškiai labai gailėjosi, kad 
jiems į galvą neatėjusi mintis šitaip pa
sielgti...) visa bėda, kad tik Kanadoje 
taip tegalima, iNagi tu, žmogau, pamėgink 
taip Amerikoje - visi į tave šnairomis 
žiūri, ir tu, iškėlęs nykštį ir eidamas at
bulas, greičiau pasieksi norimą vietą, ne
gu tave kas nors paveš.

- Gal gengsteris koks, - kiekvieno gal-

LSB rajono darbą. 1951- 1952 m. redagavo 
“Budėkime” ir dirbo rajono vadijoje. vi
lius - didžiulis kelionių mėgėjas, visas 
vasaros atostogas jis tik šiam reikalui ir 
skiria, žiemą kiek sutaupęs, vasaros metu 
dažniausia dviračiu aplanko eilę kraštų. 
Tokiu tai būdu yra išvažinėjęs beveik vi
sas v. ^Europos valstybes, pažinęs įvairių 
tautų gyvenimą, papročius ir visa tai gra
žiai užrašęs savo kelionių dienoraščiuose, 
pastaruoju metu lankėsi JAV-bėse, Kana
doje.

STOVYKLA
voje mintis, ir nors pas daugelį trys ar 
keturios vietos prašyte prašosi užimamos 
- tu veltui žiūrėsi, ir tikėsiesi..*. Toks 
jau kraštas, matyt, kad žmogus netiki žmo
gumi..,.

Rytas. Kažkoks paukštelis liurlina savo 
rytmetinę giesmelę. Kelio gale pastatytame 
automobilyje nuo užpakalinės sėdynės ky
la galva, paskui ir visa žmogysta. Prieki
nėje sėdynėje kyla kita.

- Sakiau, kad paimkim tą palapinę. ;vi- 
sus kaulus skauda, - raižosi ir žiovauja, 
kaip alkanas vilkas, užpakalinėje sėdynė
je miegojęs.

- Ką gi, ar jau taip blogai buvo - 
klausia pirmasis.

- Tau gerai su tavo nykštuko ūgiu, - 
atšovė anas. - Sakiau, mėginsiu įsitaisyti, 
kaip namie. Iškišau kojas pro langą, išsi
tiesiau, jau, rodos, neblogai. Išgirdau - 
kažkas šaukia, kad atsiimčiau kojas - su
sisiekimą, mat, trukdau, negali pravažiuoti 
pro šalį, kliūna...

Jis pradėjo tampyti kojas tai vieną, tai 
kitą pakaitomis. Pro atidarytus langus pra
dėjo rūkti tiršti dūmai.

— Gal dega kas? - klausiu.
- Ne, tai, mat, mes nuo uodų... Švin

tant labai pradėjo kirsti, tai turėjome rū
kyti, tai ir susirinko dūmų pluoštelis vidu
je...

Daugelis skundėsi, jog negalėję miegoti 
dėl to amžino ežero ošimo. Aišku, didžiu
lė išimtis čia buvo prof. Kolupaila, kuris 
jau vien dėl progos būti užliūliuotam eže
ro bangų saldžiam miegui, nesigailėjo nei 
ilgos kelionės, nei sugaišto laiko. Tai 
kaip vandens paukštis, nors maudantis 
vargu kam pavyko jį matyti...

Gal daugiausia stovykloje nuobodžiavo 
pati ASS pirmininkė f ii. dr. Budrienė. Mat,
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“Rimčiausioji” akad. stovyklos dalis: “Sumuštinio” skaitymas prie ąžuolo. Skaito jo 
redaktorius senį. V. A. Mantautas SJ. Nuotr. K. Pažemėno

ners ėmęs ir tvok kokiu basliu kuriam, kad 
nors menkai susirgtų, visi sveiki, sveiku
tėliai. Apetitas visų nežmoniškas: broliai 
suraugino prieš saulutę kelias dėžes pie
no ir išgėrė; nakties metu, gi, pro sargy
bas (jeigu tokios buvo) prašliaužę, gero
kai sumažino virtuvės sandėlio turinį... 
Sako, kad urbaniškiai tai padarę, nes jie, 
esą, Urbanoje visada peralkę vaikščioja, 
ir jau geriau, kad jokios maisto gėrybės 
jiems akyse nesimaišytų. Tačiau ką gi - 
čia ne DP kempė: kol senjoro Ilgūno ma
šinos motoras alsuoja, tol bado nebus - 
keliolika minučių kelionės, ir - prašom, 
vyrai, vėl visko iki valiai. Tiktai vargu 
kitiems metams šeimininkę bepavyks prisi
prašyti, nes ar ne perdaug vargo su to
kiais besočiais...

Apie seses - ką jau ir bekalbėti. Jos 
ne tik daugeliui brolių galveles sumaišė, 
bet ir sukosi labai žvitriai savo stovyklo
je, Žiūrėk, dar broliai tingiai skutasi ir 
prausiasi sau ežero pakrantėje - jos jau, 
tvarkingomis uniformomis ir rūpestingai už

dėtu “make-up” bei sodriai padažytomis 
lūputėmis, beatžygiuojančios vėliavos kel
ti... Gal ir teisingai mūsų senieji išmin
čiai sugalvojo, kad, esą “kokia moteris, 
tokia ir šeima.”

Na, o broliui vaidievučiui tai tikrai der
linga dirva buvo savo filosofinėms mintims 
sėti. Nebuvo laiko nei išsimiegoti pakan
kamai: per naktis diskusijos vykdavo prie 
laužo, o kad nei jis nei jo klausytojai ne
užmigtų, kepė... kiaušinius, kuriuos tik
riausiai koks guvus junjoras, norėdamas 
įsiteikti, nudžiovė irgi iš virtuvės.*. Dar 
ėjo tokie gandai, kad vienas iš vadovau
jančių Korp! VYTIS veiksnių dėl to neda
lyvavęs stovykloje, jog jo žmona uždėjusi 
jam namų areštą kaip tik tam savaitgaliui... 
Blaiviau galvoją broliai mano, kad taip 
blogai gal nebuvo, gal, sako, mašina su
gedo, ar ką.

Niekas nei nepajuto, kai atėjo laikas 
skirstytis. Pirmiausia, aišku, išsivarė 
montreališkiai, kurie iškėlė nykščius jau 
eidami iš stovyklos. Skaudamomis širdimis
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Skyrių veda E. Vilkas, 11600 So. Lafayette Ave, Chicago, III.

• J. A. V. Prezidento Eisenhower’io sumany
mu per visas Jungtines Valstybes važiuos “Pa
gelbės Korėjai Traukiniai” ir rinks įvairiausias 
dovanas Pietų, Korėjos žmonėms sušelpti. Ame
rikos Skautų. Organizacija (B. S. A.) suplanavo 
“draugiškumo” pakietėlį, į kurį įeina palapinė 
su visais priedais, pirmosios pagelbos ir viri
mo įrankiai, skautų, uniformos ir kt. skautiški 
reikmenys. Visi skautų vienetai paraginti prisi
dėti tokiais ar panašiais “draugiškumo” pakie- 
tėliais.

• Ilinojaus valstybės Anjerikos legionierių, 
suvažiavime, įvykusiame Čikagoje rugpiūčio 
mėn. pradžioje, buvo smarkiai puolamos Ameri
kos skautės už, tariamai, “priešamerikinę” 
veiklų. Esą, šios organizacijos vadovėliuose 
yra išsamiau nušviesta Jungtinių Tautų susi
tvarkymas ir jų paskirtis, kaip pačios Amerikos 
konstitucija ar Amerikos valdžios funkcijos. Be 
to, šiuose vadovėliuose, esą, randama eilėraš
čių ar posakių, kurių autoriai yra žinomi kaip 
komunistai ar jų šimpa tikai. Legionierių suva
žiavimas nutarė nutraukti savo paramą šiai or
ganizacijai. Amerikos skaučių ginti stojo pa
čios skaučių vyr. vadovės, skaučių tėvai ir 
Amerikos Veteranų Sąjunga, pabrėždama, jog 
“mes, Amerikos Veteranai, manome, jog šios 
jaunos, šlakuotais veidais ir dėvinčios kasytes 
mergytės išreiškia visa, kas yra gera mūsų 
tautoje”. Teko patirti, jog, visdėlto, yra ruo
šiama minėtų vadovėlių nauja, “peržiūrėta” lai
da.

• SUOMIJA. Suomijos skautų organizacijos 
savo 40 metų gyvavimo istorijoje išgyveno daug 
įvairių organizacinių pasikeitimų. Paskutinis 
p-ersiorgani žavimas yra toks, kad dvi didžiausios 
berniukų skautų sąjungos nutarė susijungti ir 
pasivadinti Suomijos Berniukų Skautų Sąjunga 
(85% visųjskautų ir visi suomiškai kalbantieji 
skautai). Si naujoji S-ga su likusiom dviem 
organizacijom ir toliau, kaip nuo 1941 metų su
darys Suomijos Skautų Uniją.

Suomijos skautai vyčiai, pagal naujai išleis
tą Suomijos Skautų Unijos potvarkį, padalinami 
į dvi dalis. Pirmoji apima berniukus nuo 15 iki 
17 metų, o antroji nuo 1714 iki 24 metų. Sio_

skirstėsi broliai, nes ir per trumpą laiką 
spėję užmegsti visai neblogus diplomatiš
kus santykius su sesėmis.O čia lauk 
dar, žmogus, ištisus metus iki kitos sto
vyklos ...

D- as 

potvarkio pagrindu yra penkių šiaurės valstybių 
Skautų Vyčių Komiteto nutarimas, šitą Komite
tą sudaro Norvegijos, Islandijos, Danijos, Šve
dijos ir Suomijos skautų vyčių atstovai.

Suomijos skautų tarpe buvo pravestos įdomios 
varžybos. Pirmosios buvo skirtos jaun. skau
tams. Reikėjo nupiešti Suomijos vaizdą ir skau
tų stovyklą. Antrosios varžybos buvo skautų 
skilčių tarpe. Premija _ tikra Afrikoje vartoja
ma medinė buožė, — buvo paskirta Pietų Afri
kos skautų tai skautų skilčiai, kuri savo suei
goje nupieš geriausią Afrikos žemėlapį. Varžy
bose dalyvavo 80 skilčių. P. Afrikos skautai 
tai sužinoję pranešė, kad atsiunčia daugiau do
vanų kitoms skiltims. Suomijos skautai žada 
pasiųsti suomiškų išdirbinių broliams skautams 
Afrikoje.

• ŠVEICARUOS skautai išleido pernai įvy
kusio skautų vyčių sąskrydžio diskusijų-proto
kolų knygą. Knyga yra verta dėmesio, nes, kaip 
paaiškėjo, skautai vyčiai turi labai daug bendrų 
vargų ir darbų. Vienas iš tokių bendrų darbų 
būtų tarptautinio sk. vyčių žurnalo leidimas. 
Šiuo metu, kiek yra žinoma, tik Anglijos sk. 
vyčiai leidžia periodinį sk. v. žurnalą.

• LICHTENŠTEINAS. Pereitą žiemą I-sis 
tarptautinis skaučių ir skautų slidininkų sąsk
rydis buvo sutraukęs nedidelį skaičių sesių ir 
brolių iš Vokietijos, Šveicarijos, Austrijos ir 
Lichtenšteino. Šiaisjn metais, įvairiais būdais 
sumažinus dalyvių išlaidas, atrodo, kad II-sis 
sąskrydis bus gausingesnis tiek dalyviais, tiek 
tautybėmis.
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v • PLSS Tarybos Pirmijos Pirmininkas Ek. V. 
Čepas, ir s. L. Čepienė rugsėjo mėn. pažadėjo 
atvykti į Čikagą. Aplankys Seserijos Vadiją, 
Tarybos narius.

• Vyriausioji Skautininke O. Zail skiesi ė su
darė tokios sudėties Seserijos vadiją: VS pa- 
vad. Fl. Zapkuvienė, Garbės Gynėja — dr. J. 
Ąjlinskienė, Dvasios vadovas Kun. St. Yla, 
Reikalą vedėja A. KarnaviČienė, iždininkė — St. 
Gudauskienę, jaun. sk. ir vadovių parengimo sk. 
ved. — L. Čepienė, Skaučių sk. ved. _ Z. Juš
kevičienė, vyr. sk. sk. vedėja — G. Meiluvienė, 
jūros sk. skyr. ved. — H. Plaušinaitienė, Stu
denčių skaučių sk. ved. — G. Čaplikaitė, Skau- 
tininkių sk. ved. _ A. Kliorienė, Tautinio aukl. 
va d. P. Orintaitė-Janutienė: Užsienio skyrių 
sudaro: p. J. Daužvardienė, dr. M. Budrienė ir 
Em. Putvytė; Seserijos atstovė “Sk. Aidui” — 
J. Liesytė, Atstovė ‘ ‘M. Vyčiui” _ G. Priel- 
gauskaitė, Biuletenio redaktorė — S. Jurkynienė. 
Social, skyr. vedėja _ v. s. K. Kodatienė, Eko- 
nom. sk. ved. _ s. A. Motiejūnaitė.

• L. S. Brolijos Vadija baigia pravesti pini-
g'nį vajų, kurio tikslas sutelkti lėšų B. P. vei

do “Skautybė Berniukams” liet. II laidos iš
leidimui. Veikalas spausdinamas.

• Pasaulio Skaučių Biuro konferencija įvyko 
š. m. rugpjūčio 20-30 d.d. Olandijoje. Mūsų 
Skaučių Seserijos Vadija dėjo pastangas pa
siųsti savo atstovę į konfa-enciją. Tarptautinio 
Skaučių Biuro nutarimu, dėl dabartinės Lietuvos 
politinės padėties, leidimas atstovei dalyvauti 
Konferencijoje neduotas. PLSS Seserijos Vadija 
pasiuntė sveikinimą Pasaulio Skaučių Šefei La
dy Baden Powell ir parašė platesnį, laišką kon
ferencijos dalyvėms lietuvių skaičių įteisinimo 
re ik ai u.

• Sktn. M. Žilinskienė ir sktn. V. Čečetienė 
New Yorke lankėsi pas Pasaulio Skaučių Biuro 
vice-pirmininką Mrs. Rusk lietuvių skaučių 
tremtyje įteisinimo reikalu.

• Akademikės skautės turėjo savo sueigą 
IV-osios ak. stovyklos metu Kanadoje. Padary
ta kai kurių pataisų ASDS statute. Be ko kita, 
ASDS pakeitė ir savo pavadinimą į _ “Akade- 
mikių Skaučių Draugovę” (trumpai: ASD). Val
dybos na-ių skaičius sumažintas iki 3 asmenų, 
renkant jas visas iš vienos vietovės, šis sta
tutas dar turės būti oficialių skautiškų institu
ciją patvirtintas.

• Sktn. dr. Kostas Jurgėla, pirmojo Lietuvos 
skautų laikraščio ‘‘Skautas” redaktorius, nese
nai atšventė savo 50 metų amžiaus sukaktį, 
šiuo metu Skautininkas vadovauja “Voice of 
America” lietuviškajam skyriui.

• Akademikai skautai New Yorke, dr. H. Lu- 
kaševiČiaus vadovaujami, gražiai veikia. Nese
nai juos aplankė ASŠ Pirmininkė fil. dr. Budrie
nė. Skyrius susilaukė prieauglio: junjorais įsto

jo Romas Kezys, Jonas Ulėnas ir :Ed. Kamins
kas. Visi jie yra ypatingai veiklūs, draugiški 
ir mūsų korporacijos šeimoje jaučiasi puikiai. 
Junjorams vadovauja veiklus ir simpatingas tė
vūnas R. Šilbajoris.

• Pirmosios mielos kregždės iš stud, skau
čių tarpo pasirodė, kaip mūsų mielos akademi
kės sesės. ASS New Yorko skyriuje: Mara In- 
gelevičiūtė, Gražina ir Regina Frankaitės. Ar
timiausiu laiku numatoma sutraukti didelį būrį 
akademikių skaučių į mūsų bendrą darbą, įstei
giant čia atskirą Stud. Skaučių skiltį,

• ASS nariai Melbourne, Australijoje, buvo 
susirinkę sueigai pas Korp! VYTIS Seniūną fil. 
Bakaitį. Keturi davė senjoro įžodį, Ruošiamasi 
suruošti vakarą, kurio tikslas paremti Dr. Vydū
no vardo Fondą,

• Jūros skautų veikimas Australijoje stiprėja. 
Melbourne veikianti stipri “Delfinų” valtis per
siorganizuoja į laivą. Newscastle nesenąi įsi
steigė laivas. Melbourniečiai, senj. Alg. Žilins
ko vadovaujami, gražiai paminėjo Dariaus-Gi
rėno mirties ir “Budžio” žuvimo sukaktis.

• Senj. Alg. Žilinskas, žinomas jūros skautų 
veikėjas Australijoje, paruošė spaudai konspek
tą “Jūros skautavimas”. Dar šių metų pabai
goje veikalas bus atspausdintas rotatoriumi.

• Vytautas Mikalavičius, Korp! VYTIS Pirmi
ninkas, persikėlė gyventi į nuosavus namus ir 
yra pasiekiamas šiuo atkesu: 2515 W. 39 th str., 
Chicago 32, Ill.

• P s. fil. Mykolas Naujokaitis (ne Jonas, 
kaip buvo pr. MV Nr. pranešta), vadovauja Skau
tininkų Ramovei Kalifornijoje.

• Inž. Karolis Bertulis pradėjo eiti Dr. Vy
dūno Vardo Šalpos Fondo reikalų vedėjo parei
gas, pasitraukusio K. Kasperavičiaus vietoje, 
PasieLiamas adresu: 1572 So. Albany, Chica
go, HL

• J. Kibirkštis, darbštus ir energingas skau
tas, rūpinasi Korp! VYTIS skyriaus Montrealyje 
steigimu. Šiuo reikalu lankėsi ir akademinėje 
stovykloje.

• Filmas iš ^ASS gyvenimo gaminamas senj. 
Alb. Vencio Čikagoje, sukaktuvinių 30 metų 
proga. Jau nufilmuota IV-oji akad. stovykla. 
Ruošiamasi nufilmuoti ir kiti svarbesnieji įvy
kiai bei darbai.

• Liet, skautai,-ės Anglijoje suruošė gražią 
stovyklą, kurioje dalyvavo netoli 80 sesių ir 
brolių. Štovykla praėjo gražiai ir įdomiai, nors 
ir trukdė lietus. MV Redakcija gavo gražius 
sveikinimus su visų stovyklautojų parašais. 
Dėkojame.

• Čikagos skautų,-čių stovykla užtruko net 
3 savaites. Sumanių vadovų,-ių buvo gražiai 
pravesta. Stovyklavo per 200 skautų,-čių.
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• Kun. J. Raibužis SJ, Korp! VYTIS Dvasios 
vadovas, iš Čikagos persikėlė į Montreal}, Ka
na do j e.

• Kun. Pranas Dauknys MIC, Korp! VYTIS 
filisteris ir aktyvus MV bendradarbis, iš Romos 
nuvyko į Angliją, kur dirba lietuvių parapijoje. 
Drauge padeda vietos skautams ir organizuoja 
lietuvišką šeštadieninę mokyklą Londone.

• Sk. v. junj. Vyt. Kempka, vienas iš ener-

fingesniųją lietuvių skautų vadovų Vokietijoje, 
iuo metu susirgo ir reikalingas sanatorinio 

gydymo. Mūsų skaitytojai prašomi i am medžia
giškai padėti. Jo adresas: ( 22c) Bad Godesberg 
-Friesdorf, Haus Annaberg, Balt. Stud.-heim, 
Germany.

• “Akademinės Skautijos*’ rankraščio ruoša 
jau baigta. Manoma, kad knyga pasirodys dar 
šiais metais.

• Tenka su malonumu kalbėti apie Argenti
nos lietuvių skautus, kurie, lyg koks skautiško 
laužo šviesos žiburėlis, veržiasi ten, kur mato 
tuštumą ir temstančią lietuvybę. Jei nebūtų čia 
suorganizuoti skautai, lietuvybės išlaikymas bū
tų visiškai kritiškoje būklėje, nes jaunoji lie
tuvių karta visiškai pasinertų svetimybių jūroje. 
Po kelių skautininko Lesniausko ir skauto vy
čio Apanavičiaus įtemptų darbo metų su skau
tais, šiandieną mažieji lietuviukai _ skautai 
kartu su vyresniaisiais sudaro gražų meno vie
netą ir nuolat pasirodo lietuvių scenoje įvairių 
minėjimų ir parengimų metu. O jų choro dainos 
tikrai puikiai išpildomos!

Vasario 16-tos minėjimas neapsiėjo be skau
tų pagalbos; jie uoliai talkininkavo minėjimo 
rengėjams, iškilmingų pamaldų metu lietuvių 
bažnyčioje tarnavo mišioms ir asistavo Argen
tinos ir Lietuvos tautines vėliavas parapijos 
salėje įvykusiame minėjime vasario 21 dieną.

Didelis skautų draugas ir talkininkas Gen. 
T. Daukantas tą Argentinos lietuvių skautų 
veiklumą užvirdamas savo kalboje minėjimo me
tu, publikai pristatė skautu nuopelnus kovoje 
dėl lietuvybės ir Lietuvos laisvės, ragindamas 
tėvus leisti savo vaikams jungtis į skautų ei
le s.

L. Kančauskas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
v MARIJOS METŲ SUEIGA Parengė PLSS Skau- 
čių Seserijos Dvasios Vadovas Sktn. Kun. St. 
Yla. Išleido Skaučių Seserijos Vadija, Cleve- 
land’as, USA. Marijos Metai. Rašyta rašom, ma
šinėle (be liet, spaudos ženklų), sp. rotato
rium. 11 pusi. Tai gražiai parinkta, įdomi ir tu
rininga medžiaga skaučių sueigai Marijos metais

BUDĖKIME 1954 Liepa N r. 9- Leidžia LSB 
Anglijos Rajono Vadija. Red. ps. J. Bružinskas, 
46 Springcliffe, Bradford 8, Yorkshire. 10 + 3 virš, 
pusi. Rašyta rašom, mašinėle, sp. rotatorium. 
Reikia pažymėti, kad šis leidinėlis turinio ir 
formos atžvilgiu nuolat gerėja.

VYTIES KELIAS Rumbo al Exito Venecuelos 
lietuvių skautų laikraštis. Nr. 8» Valencija, 
1954- VI. 30- I metai. Rašyta rašom, mašinėle, 
sp. rotatorium. Be liet. sp. ženklų. Lietuvių ir 
ispanų kalbomis. 9+4 pusi. Redactor responsab- 
le Dr. Pedro Neniskis. Šis laikraštėlio numeris, 
palyginus su kitais, yra gerokai pagerėjęs tu
rinio atžvilgiu.

Jurgis Jankus NAMAS GEROJ GATVĖJ Ap
lanką piešė Albinas Bielskis. Išleido VENTA, 
1954 m. Tiražas: 1500 egz. Sp. Vokietijoje. 
266+ 1 nnm pusi.

V. A. ŠIMKUS
KONTRAKTORIUS

Stato naujus namus pagal kontraktą. 
Didelis planų pasirinkimas. Atliekami 

jvairūs remonto darbai.
4645 South Keating Avenue

CHICAGO, ILL.
Skambinti nuo 6 vai. vak.

Tel. RFliance 5-8202

SKAUTININKU SKRYBĖLĖS (FETRO) JUOSTA

Apmetama iš karto trimis spalvomis; geltona, žalia ir raudona. Raštuotų kraštų nedaro
ma. Ataudžiama geltonais siūlais. Audziant viena tulpė renkama geltona, sekanti žalia, 
kita raudona ir vėl geltona, etc. Surišus ant fetro, juostos galų kutai turi truputį kyšoti 
per fetro kraštą.
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