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••Mūsų Vytis”

REDAKCIJA ŠAUKIASI SKAITYTOJU IR PLATINTOJU PAGALBOS

Kalendoriniai 1954 metai eina prie pabaigos ir Šis "Mūsų Vyčio” numeris yra paskutinis Šiais 
metais. Tačiau, kaip mūsų skautiškasis gyvenimas nesustoja, taip ir laikraštis eis toliau. 1955 
metais “Mūsų Vytis”, Įgavęs daugiau patyrimo, bus dar tobulesnis. Atrodo, kad galėsime ji kiek 
padidinti puslapių skaičiumi, spausdinti daugiau ir geresnių iliustracijų, duoti, patarimų ne tik 
skautišką darbą dirbantiems vadovams, - ėms, bet ir įdomesnės medžiagos vyresnio amžiaus skaur 
tams: vyčiams, vyr. skautėms, akademikams skautams,- ėms. Nežiūrint, kad mūsų bendradarbių 
skaičius yra jau pasiekęs šimtinę, vis daugiau jėgų įsitraukia į darbą ir padeda mums kurti šiuos 
puslapius.

Laikraštis iš niekur pašalpų bei subsidijų negauna: verčiasi tik skaitytojų sudėtais pinigais ir 
Leidėjo parama. Mūsų finansai tad yra labai kuklūs, bet visas kliūtis nugali pasišventimas tų 
žmonių, kurie rašo laikraščiui, jame bendradarbiauja, administruoja, redaguoja ar kitu būdu prisi
deda prie jo išleidimo. Vis didesnis skaitytojų skaičius mus remia. “Mūsų Vyčio” tiražas kiek
vieni me tai kyla.

Sis numeris yra paskutinis šiais metais, bet tikime, nepaskutinis iš viso. MV nori ir toliau 
stengtis lankyti mielus Skaitytojus ir bandys atspėti jų pageidavimus, norus. Artimiausia proga 
mes pasiųsime specialią anketą visiems tiems, kurie gauna “Mūsų Vytį”: čia išreikšime visus 
savo pageidavimus bei norus.

Tuo tarpu prašome pasinaudoti čia pridedama atkarpėle ir adresuotu voku. Būkite malonūs at
naujinti prenumeratą dar iki šių metų pabaigos. Jos kaina, nežiūrint mūsų ketinimų pagerinti laik
raštį, pabrangusio spaudos darbo ir pašto persiuntimo išlaidų, palieka: ta pati: 3 doleriai metams 
ir 1,50 dol. pusmečiui. Esame netgi nutarę atpiginti iki 2 dolerių metams laikraštį tiems mūsų 
skaitytojams, kurie lanko aukštesniąsias bei aukštąsias mokyklas ir tuo tarpu neturi uždarbio, su 
sąlyga, jeigu jie užsisakys MV iki š. m. pabaigos ir sumokės pinigus iš karto.

Šia proga nuoširdžiai kreipiamės į geraširdžius platintojus, - as, kurie pereitais metais mus gra
žiai parėmė savo labai nelengvu ir visų nemėgiamu platinimo darbu. Jų dėka MV subūrė gražų 
skaitytojų būrį. Mieli Broliai ir Sesės: padėkite ir šiemet!

Paraginkite savo pažįstamus užsisakyti “Mūsų Vytį”, apie jį pasakydami gerą žodį. O jeigu 
jame randate ką negeistino ar netobula — nesibijokite pranešti mums.

Tad iki pasimatymo 1955 metais!
Jūsų “Mūsų Vytis”.

VIRŠELY J E: Svč. P. Marijos koplytėlė Čikagos skaučių “Aušros Vartų” tunto stovykloje 
1954 m. vasarą. Nuotr. L. Knopfmilerio.
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P. L. S. S. VADU, VADOVIŲ IR AKADEMIKU SKAUTU- CIU LAIKRAŠTIS

NR. 6 (62) 1954 M. LAPKRITIS-GRUODIS VU METAI

MŪSŲ ARTIMIAUSIEJI DARBAI
Bronius Kviklys

1954 metai eina prie pabaigos. Netru
kus pradėsime Naujuosius. Šis perėjimas 
ir suteikia mums progos apžvelgti mūsų 
atliktus darbus, o taip pat pažvelgti į 
ateitį - kas dar reikalinga padaryti.

Reikia pasidžiaugti, kad mūsų skautųy 
čių organizacija tremtyje paskutiniojo penk
mečio bėgyje gerokai sustiprėjo. Jos na
rių skaičius, nors ir nepasiekė to, kiek 
buvo Vokietijoje, visdėlto išaugo iki 3.000 
(apytikriais ir neofic ialiais duomenimis ). 
Išaugo ir darbai. Beveik visose gausesnė
se lietuvių kolonijose veikia ir aktyviai 
reiškiasi mūsų sesių - brolių vienetai. 
Žiūrėk skautai,-ės visur stengiasi pagel
bėti mūsų bendruomenei įvairiais gerai
siais darbeliais: tai padeda parengimų me
tu, tai gelbsti aukų rinkėjams, aktyviai 
juda šalpos darbe, meno srityje, vaidinto
jų, šokėjų grupėse. Kitur talkininkauja 
lietuviškoms mokykloms bei klasėms, ruo
šia vakarus, pasirodymus, radijo montažus. 
Daugelis jų dirba lietuvybės išlaikymo tar
nyboje, spaudos platinimo darbe. Reta vi
suomenės sueiga, minėjimas, paskaita ar 
kitoks parengimas neišsiverčia be skautų, 
-čių pagalbos. O kur dar skautiškasis dar
bas: savosios sueigos, užsiėmimai, kon
kursai, stovyklos, kuisai, sąskrydžiai, lau
žai? Visa tai miela ir gražu.

Tačiau yra dalykų, kurie vis lyg atide
dami ar delsiami, perkeliami neįvykdyti iš 

metų į metus. Yra ir skubiau reikalingų 
pagerinimų mūsų organizaciniame darbe, 
veikloje. Keletą jų šia proga kaip ir tek
tų priminti.

Jau kuris laikas kalbama ir rašoma apie 
mūsų organizacijos struktūrą. Nurodomi 
dabartinio PLSS statuto trukumai ir jo ne
visiškas tinkamumas gyvenamam laikotar
piui. statutas turįs tarnauti organizacijai, 
ne or-ja statuto punktams, neretai jau pa
senusioms. Yra organų (taryba), didelių 
savo apimtimi ir praktiškai neturinčių bet 
kurių veiklos galimybių. Kiti mūsų S- gos 
organai yra gerokai išblaškyti, korespon- 
denciniai, daugiau gal popieriniai, kaip 
veiksmingi. Reiktų tad ateinančiais metais 
pagalvoti apie tai, kad mūsų Sąjungos or
ganai būtų kad ir kiek mažesni, bet veik
lesni ir, pagal galimybę, sutelkti tose vie
tovėse, kur yra daugiau lietuvių visuome
nės, tuo pačiu ir skautininkų.

Darbas skautų,-čių skiltyse bei draugo
vėje nebe trukumų. Retas draugininkas,-ė 
natūraliu būdu išugdo vadovų (skiltininkų) 
kadrą, pagrindinė skautiškojo gyvenimo 
bei veiklos celė-skiltis lyg ir užmirštama. 
O ji, žiūrėk, taip ir pradeda gesti: į ją 
ima įsisukti nutautėjimo, abuojumo lietu
viškam reikalui kirminas. Yra jaunuolių, 
kurie jau vengia lietuviškai kalbėti,, o kai 
dėl rašymo - dauguma, ypač berniukų, la
bai blogai lietuviškai rašo. Jų kasdieninė

LIETUVOS *
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lektūra dažniausia nebe lietuviška knyga. 
Jų kalbos temos - neretai tušti didmies
čio vaikų reikalai. Taigi į šios celės svei
ką auklėjimą ar jau net gydymą turi būti 
nukreiptos visų vadovų ir vyresniųjų skau
tų,-čių akys. Tai kas, kad mes turėsime 
neblogai veikiančius vyr* skautų vienetus, 
o prapuldysime ateičiai jaunuosius. Išva
doje vadovo darbą draugovėje ar prie skil
ties reikia dešimteriopai aukščiau vertinti, 
kaip jo darbą, pa v., kurioje nors politinė
je organizactfoje, klube, net užsieniečių 
draugijose. Blogai daro tad ir tie studijuo
jantieji skautai,-ės, kurie, palikę nežino' 
mam likimui mūsų jaunimą, labai dau^ 
energijos pašvenčia partiniam darbui: jei
gu ta pati energija būtų nukreipta į tiesio
ginį taikinį - lietuvybės išlaikymo darbą, 
o ne į kitą lietuvį, priešingą partijos as
menį, ji būtų labai teigiamai visos mūsų 
bendruomenės ir ypač skautiškosios vado
vybės vertinama.

Skautų,-čių vienetams reikia jaunų va
dų, 16-20 metų ar panašaus amžiaus, jau
nimas geriau supranta jaunimą, daugiau 
yra judrus, turi daugiau energijos, pasy
vieji skautininkai,-ės vargiai beišjudės. 
jaunieji vadovai turi ateiti į savo vietas, 
jiems paruošti, be kitų priemonių, turi bū
ti organizuojami kursai. Ta kryp timi turi 
eiti skautiškoji spauda, pagaliau, turi sek
ti ir pačių jaunuolių, ypač studentų, para
ma, o taip pat bendruomenės pagalba.

Paskutiniu metu pas mus smarkiau juda 
jūros skautai,-ė s. šios šakos jaunimo 
ypatingai mėgiamos, turi didžią ateitį, ži
nia, jeigu jos ir toliau bus vairuojamos 
lietuviška kryptimi. Deja, jos yra brango
kos (pastatai, laivai, valtys, mokesčiai 
už prieplaukas, etc.). Visų pareiga tad šį 
kilnų darbą paremti. Reikia mūsų jaunimui 
įduoti irklus į rankas, o laivelių vairai 
tirėtų ir toliau rūpestingai tarnauti jauni
mo auklėjimui, lietuvybės išlaikymui.

Nėra namų be dūmų, nėra organizacijos 
be nesklandumų. Tūlose vietovėse yra kai 
kurių nesutikimų. Kalifornijos, Cleveland© 
ir vienos kitos vietovės daugiau asmenis- 
ko^obūdžio ginčai, įpinti į skautiškuosius
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reikalus, gerokai kenkia geram skauto var
dui ir garbei, o taip pat ir kitų vietovių 
skautiškųjų vienetų prestižui, skautiškoji 
vadovybė, rodosi, dar ne viską padarė 
šiems nesklandumams išlyginti, o reiktų 
paskubėti, kad šie vietiniai neigiami reig- 
kinėliai nevirstų mūsų or-jos vėžiu.

Ateinantieji metai yra jubiliejiniai mūsų 
skautams vyčiams. Būtų gerai, kad vyčiai 
šia proga taip pat daugiau sukrustų ir pa
ieškotų būdų savo veiklai išplėsti, kad ji 
apimtų daugiau lietuviškojo jaunimo.

Bene didžiausias šių metų įvykis Sese
rijos gyvenime yra buvęs konkursas “Ke
lionė į Lietuvą’’, kai kuriais požiūriais 
gerai pavykęs, nors ir nevisuotinas. Reik
tų ir daugiau panašių dalykų sugalvoti. IT 
broliai turėtų ką nors panašaus surasti.

jau pats laikas ruoštis ateinančios va
saros stovykloms. Kiekvienos vietovės vie
netai turi rūpintis, kad pajėgtų suorgani
zuoti bent 3 savaičių stovyklą skautiškam 
ir, pagal galimybę, nes kauti škam, jaunimui. 
Stovyklos dabar virsta ne vien tik pramo
gos, poilsio, ir ne visada būtinai skautiš
ko auklėjimo veiksniu. Dabar jos tarnauja 
ir vienam dideliam lietuviškam reikalui! 
Reikia tad jau dabar susirišti su tėvais, 
sudaryti stovyklų planus, susirasti stovyk
lavietes.

Vis dažniau iškyla reikalas turėti savas 
stovyklavietes, sueigoms buklus. Dabarti
niai sueigų buklai (vienur parapijų salės 
- nevisada prieinamos dėl perdidelio jų 
apkrovimo, kitur karčiamos — skautų,-čių 
vengiamos dėl moralinių sumetimų), netei
kia klausimo išsprendimo tikra prdsme. ir 
šia kryptimi ateinančių metų bėgyje turėtų 
būti jau kai kas paplanuota.

Artimiausiose vadovų kad ir korespon- 
denciniuose rinkimuose reikia visiems ak
tyviai dalyvauti. Tektų išvyti iš mūsų tar
po nenorą kandidatuoti naujoms pareigoms. 
Yra dalykų aukštesnių už mūsų asmeniš
kus reikalus ir visa tai tektų rimtai ver
tinti.

Tarptautinės skautiškosios institucijos 
vis dar tebėra abejingos mūsų or-jos pri
pažinimui. ir čia dar teks kietai dirbti,
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GYVI MIRUSIEJI
KORP! GARBĖS NARIO LINDĖS-DOBILO 

20 METŲ MIRTIES SUKAKČIAI

D r. H enr. Lukas evičius

Mirtis visada gali pasiimti žmones, bet 
net pati mirtis nėra tiek galinga, kad ji 
galėtų numarinti jų darbus ir šviesų atmi
nimą. Kai prieš 20 metų, gaudžiant gedu
lingo maršo garsams, Panevėžio gatvėmis 
liūdnoje procesijoje mes, vytiečiai, ant 
savo pečių nešėme į kapus rašytoją, filo
sofą, kritiką ir pedagogą Lindę-Dobilą, - 
jis ir miręs mums (ir visiems broliams 
lietuviams) buvo gyvas!

Praėjo nuo tos dienos ilga, ilga virtinė 
mūsų Tėvynės žydėjimo ir kančios metų, 
o Lindė-Dobilas mums vis gyvas, kaip 
vakar, jo išminties ir meilės sėklos, taip 
gausiai bertos į Lietuvos jaunimo sielą, 
išaugo ir pražydo lietuviškos literatūros, 
meno ir mokslo žiedais, jis gyvas minti
mis ir savo mokiniais, kurių šiandien taip 
gausu Rašytojų Draugijoje, žurnalų ir laik
raščių lapuose ir visame mūsų mokslo pa
saulyje.

Inžinierius ar gydytojas, pedagogas ar 
net veteriporius, - visi, jei tik jie kada 
yra buvę Lindės-Dobilo mokiniai, visam Kun. JULIJONAS LINDE DOBILAS.

nedarant kompromisų lietuviškuose reika
luose.

Skautiškosios spaudos sustiprinimas tu
rėtų būti vienu didžiausiu vadovų uždavi
nių. Abudu didžiausieji mūsų laikraščiai: 
“Sk. Aidas” jauniesiems, ir “Mūsų Vytis” 
vyr. amžiaus skautams,-ėms bei vadovams, 
turėtų būti remiami, kad jie įstengtų pa
siekti ir aukštesnį spaudos lygį. Maža to, 
reikia dar daugiau pastangų, kad šie laik- > 
raščiai būtų netik leidėjų leidžiami, bet 
ir jaunimo skaitomi. Prie to dar reiktų pa
greitinti kitų mūsų neperiodinių - skautiš
kosios teorijos bei praktikos vadovėlių iš
leidimą, bent jau lietuviškųjų laidų pakar
tojimą.

Yra dar aibės kitų reikalų. Jiems aptar
ti ir išdiskutuoti visada bus atviros ir 
"Mūsų vyčio” skiltys. Kūrybingi pasiūly
mai šiuo reikalu bus visada spausdinami 
ir patiekiami skaitytojams bei vadovams.

Tuo tarpu į ateinančius darbo metus 
reikia žengti su viltimi ir pasitikėjimu. 
Tiesa, pasaulio įvykiai ir toliau mums ne
žada greito grįžimo į laisvą Tėvynę. Lai
mei, likimas betgi yra Apvaizdos rankose. 
Ir mes, skautai,-ės, kurie tikime į Dievą, 
tikime ir į Tiesos atstatymą mūsų bran
giojoje Tėvynėje. Tad ir mūsų darbas jau
nuomenės auklėjimo bei lietuvybės išlai
kymo reikaluose lieka didžiai prasmingas.
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'gyvenimui paveldėjo iš jo negęstančią ki
birkštėlę meilės literatūrai, menui ir ki
toms panašioms kultūrinėms brangenybėms, 
jiems Lindės-Dobilo buvo, sakytum, šir
din įauginta, kad “mes iš savo šiaudinės 
pastogės, iš rūtų darželių, iš mūsų gėlė
mis marguojančių laukelių išsinešė m tą 
daigelį, iš kurio tegali išaugti lietuviška 
kultūra”, jis, lyg pramatydamas tolimą 
tremtį, dar prieš 25 metus mus įspėjo, 
kad, jei mes nemokėsim surasti savyje 
tam daigeliui dirvos, “įmes bastysimės po 
tautas, kaip tas amžinas žydas visų nie
kinami, o savyje Kaino prakeikimo kan
čias veltui slopindami” (“Kur laimė?”, 
110 psl.). Ne bardamas ar grasindamas tą 
sakė. Tai buvo meilės žodžiai, kurie pri
mena daugiau anas Kristaus ašaras, ku
rios nuriedėjo žiūrint nuo kalno į savo Je
ruzalę...

Kai rašau šias eilutes, man kažkodėl 
taip jautriai prisimena Lindės-Dobilo pa
mokos gimnazijoj. Tai buvo ne paprastos 
literatūros pamokos, o tiesiog didžiojo 
susimąstymo mistiškosios, neužmirštamos 
valandos. Tas žmogus žinojo kelius įves
ti jaunimą į didįjį dvasios pasaulį. Mes, 
tada jauni gimnazistai, stačiai azartiškai 
stengėmės nertis į didžiąsias meno prob
lemas ir, nors nedaug tesupratome, jautė
me intuityviai, kad su kiekviena jo pamo
ka mes lyg darome ekskursiją į nuostabią 
mokslo šventovę, kurioje Lindė-Dobilas 
buvo mums daugiau negu mokytojas. Jis 
buvo mums kaip šviesus, didelis prana
šas.

Kasmet pavasarį, kai Nevėžio krantuos 
žydėjo alyvos, Lindė- Dobilas, dažnai su 
neslepiama graudžia laimės ašarėle aky
se, išlydėdavo naują spiečių, kaip jis sa
kė, į pasaulį. Tie “spiečiai” tada vadi
nosi abiturientais, kurie užpildydavo mū
sų Universiteto visų fakultetų auditorijas, 
prisiminę tas laimingas dienas, mes ‘'Vy
ties” panevėžiečiai, pasikvietėm jį kartą 
į mūsų Korp! sueigą. Tegut, sakom, susi
pažįsta su juo asmeniškai ir išgirsta jo 
širdies žodį visi kiti mūsų broliai, kurie 
iš kitų gimnazijų suskrido į Alma Mater.

Atvažiavo jis specialiai iš Panevėžio į 
Kauną, pakalbėjo, rodos, tik trumpą va
landėlę, - ir to užteko, kad mes visi 
(panevėžiečiai ir nepanevėžiečiai) išly
dėdami jį išnešėm ant rankų! Išnešė m jį 
ne kaip svečią, bet jau kaip mūsų Korp! 
Garbės Narį. Nuo tos dienos perjuosėm 
pa- jo pečius mūsų korporantišką juostą, 
simboliškai surišdami jį amžinai su savo 
korporacija. 5

Nedaug mūsų Korporacija turėjo savo 
Garbės Narių, nes mes žinom, kas yra 
garbė ir jos taip lengvai į visas puses 
nešvaistom. Mūsų sena tradicija net eili
nių narių atžvilgiu visada buvo “non mul- 
tum, sėd muitą” - ne kiekybė, bet koky
bė - ir todėl savo Korp! šeimon kviesda
vom tik rinktinius žmones, tai jau ką be
kalbėti apie mūsų Garbės Narius? Visi jie 
buvo ne tik mūsų, bet ir visos Lietuvos 
pasididžiavimas. Ir taip, greta ilgamečio 
Lietuvos skautų Šefo Pavaduotojo, mūsų 
skautijos patriarcho Dn Jurgio Aleknos, 
greta garbingojo mūsų Prorektoriaus Prof, 
prelato Dr. Blažiejaus Česnio, greta di
džiojo skauto Prof. Stepono Kolupailos, 
greta mūsų mielojo profesoriaus Igno Kon
čiaus ir didžiojo mūsų Vydūno, į mūsų 
Garbės Narių tarpą įėjo tada Lindė- Dobi
las, kad būtų mūsų ligi mirties ir po mir
ties. Ta pati mūsų Koip! spalvų kepurai
tė, kurią jam tą dieną iškilmingai uždėjo- 
me, puošė jo karstą paskutinėje jo žemės 
kelionėje ir drauge su Linde-Dobilu aną 
šaltą, žvarbią žiemos dieną buvo užpilta 
mūsų Tėvynės žemėmis.

Bet žmogus, kiek jis savo fizine sudė
timi yra žemės dulkė, pagal nepermaldau
jamą likimą į dulkes pavirsta. Tikroji žmo
gaus didybė, kaip tai kiekviena proga 
skelbė Lindė-Dobilas, yra jo kūryba. Štai 
toji dvasinė jėga iš kapų dulkių, iš mūsų 
Tėvynės nelaisvės namų, net per Atlanto 
platybes mirusį prikelia gyvuoju.
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Seserijos Vadija posėdžio metu. Iš kairės į dešinę: sktn. G. Meiluvienė, v. s. O. Zailskienė, 
p. Daužvardienė, psktn. F. Kurgovienė, sktn. S. Gudauskienė. Stovi: G. P r iel gaus kaitė, P. Janu
tiene, psktn. G. Caplikaitė, sktn. S. Jurkynienė, sktn. dr. M. Budrienė, sktn. dr. O. Aglinskienė, 
sktn. H. Plaušinaitienė, sktn. Z. Juškevičienė, psktn. A. KarnaviČienė, psktn. Motiejūnaite.

VYTIEČIAI IR KITOS AKADEMINĖS 
ORGANIZACIJOS

Aleksandras Platens

Mūsų akademinės tradicijos yra susi
formavusios dar Kaune, ir tai dar senes
nių studentiškų tradicijų, perneštų iš kitų 
universitetų, įtakoje,, Todėl drąsiai gali
me tvirtinti, kad jos yra paremtos dauge
lio dešimtmečių ir daugelio akademinio 
jaunimo kartų patyrimu. Tiesa, jos susi
formavo gerokai skirtingose aplinkybėse, 
kaip kad dabar mums tenka gyventi, todėl 
kai kam galėtų atrodyti, kad jos mūsų są
lygoms nebūtinai turi tikti, visdėlto su 
šia nuomone negalima būtų sutikti, nes: 
1) kas stoja į Korporaciją VYTIS, tas 
įsakmiai ir sąmoningai apsiima tęsti anų 
laikų organizacines formas ir su jomis 

einančius papročius; 2) iš Tėvynės išsi
nešti papročiai bei tradicijos savo visu
moje sudaro lemiančią dalį to dvasinio 
bagažo, kurį esame su savimi atsinešę. 
Atsisakydami nuo bet kurio iš jų, silpni
name ryšį, jungiantį mus su Lietuvos gy
venimu, o pagaliau 3) tokie svarbūs spren
dimai, kaip nutarimas nesilaikyti pagrin
dinių korporacijos tradicijų, galėtų būti 
daromi tik tikrųjų narių sueigos ir tik 
esant ypatingai rimtam ir svarbiam reika
lui.

Akademinė skautija savo santykiuose 
su kitomis or-jomis pergyveno du skirtin
gu laikotarpiu: Studentų Skautų Dr-vės ir
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Š. m. XI. (>d. suėjo lygiai 10 metų, kai mirė žinomas mūsų tautos vyras, jos gaivintojas, 
aušrininkas, Amerikos lietuvių veikėjas, Dr. Jonas Šliupas. Velionis buvo ir nuoširdus skau
tų bičiulis. Atvaizde matome jį, kaip Palangos miesto burmistrą, sutinkantį Pasaulio Skau
tų Šefą R. Baden Pouell’į 1933 metais.

vo nariams leisdavo priklausyti tik vieno
je iš jų- Nežiūrint tos pačios ideologijos, 
joks ateitininkas negalėdavo dalyvauti ke
liose, kad ir savose, korporacijose iš kar
to. ... Šitas klausimas Lietuvos aukšt. mo
kyklose buvo aiškus ir niekam nesukėlė 
kurių nors abejonių, ši tradicija saistė ir 
vytiečius. Kai Dr- vė buvo perorganizuo
jama į Korporaciją, iškilo tuo pačiu nauji 
drausmės reikalavimai jos nariams. Jų 
akivaizdoje eilė mūsiškių, jų tarpe ir du 
pirmieji jos pirmininkai, joje nebegalėjo 
dalyvauti ir pasiliko tik savose korpora
cijose, kuriose jie buvo seniau, dar būda
mi Dr-vės nariais. Ir vėliau visa eilė 
studentų skautų, net žymių s kantininkų,- 
ių, stodavo ne į savo skautiškąją korpo
raciją, o pasirinkdavo kitas politines bei 
ideologines or-jas, korporacijas. Tai, ži
nia, atnešė akademikams skautams,-ėms 
nuostolių nariais, tačiau galimybė įvesti 
didesnį drausmingumą, pagyvinti veikimą 
ir susiklausimą, pilnai atsvėrė senesnius 
nuostolius, or-jos veikime narių skaičius 

pasirodė mažiau svarbus, kaip čia sumi
nėti kiti faktoriai. Ir kelios kitos or-jos 
pasekė skautų persiorganizavimo pavyz
džiu, netekdamos narių, bet susidrausmin- 
damos.

Kaip šios tradicijos pritaikytinos mūsą 
šių dienų akad. gyvenime? Jau bus ne
sunku padaryti keletą apibendrinimų, ku
rie galės tikti visur ir visada, kur tik su
žiba korporacijos spalvos:

1) Nei pati Korporacija, nei pavieniai 
korporacijos skyriai nesideda į jokias są
jungas nei susiriša kuriomis nors sutarti
mis su kitais akad. vienetais, išskiriant 
atvejį, kai tokios s-gos bei sutartys api
ma visus liet, akademiškus vienetus ir 
nėra nukreiptos prieš kurią nors kitą lie
tuvišką ideologinę grupę (be abejo, išski
riant komunistus) ir turi savo tikslu ben
drus lietuviškos studentijos ar duoto u- 
to visų tautybių studentijos reikalus. —

2) Korporacija bei j os skyriai palaiko 
draugiškus santykius su visomis lietuviš
komis akademinėmis or-jomis ir deda pa-
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stangas palaikyti jų tarpe vienybę, švel
ninti ginčus, lyginti nesusipratimus.

3) kiekvienas vytietis turi teisę daly
vauti bet kurioje neakademinėje or-joje, 
jei tik jos ideologija ir tikslai nėra prie
šingi skautiškąjai ideologijai bei Korp! 
tikslams ir tos or-jos nariui užkraunamos 
pareigos netrukdo korporantiškų pareigų 
atlikimui.

4) Korporantas turi teisę dalyvauti akad. 
dr-jose, apimančiose visą liet, studentiją 
be ideologinių bei politinių skirtumų, o 
taip pat akad. dr-jose, sukurtose kuriam 
nors specifiniam tikslui, neturinčiam savo 
skirtingos ideologijos ir nebandančiam 
konkuruoti su korporacija dėl korporanto 
lojalumo bei ištikimybės; dalyvavimas ku
rioje šios antros kategorijos draugijoje 
gali būti korporacijos ar skyriaus atitin
kamų organų korporantams uždraustas, bet 
tik esant ypatingai svarbioms priežastims.

5) Dalyvavimas bet kurioje akademinėje 
or-joje, kuri turi savo ideologiją (nors 
pati or-ja ir skelbtųsi neideologine), rei
kalauja pasiduoti drausmei ar užkrauna 
nariams pareigas, negali būti leidžiamas 
nė vienam korporantui, nežiūrint į tai, ar 
tokia or-ja vadinasi korporacija ar kitu 
vardu, ar ji turi išorines Korp! žymes ar 
ne (k. a. spalvas, narių suskirstymą jun- 
jorais, senjorais, filisteriais, etc.). 
Ideologijos bei tikslų artimumas Korp! 
VYTIS ideologijai bei tikslams, negali bū
ti laikomas pateisinimu daryti čia bet ko
kią išimtį.

6) Esant rimtų ir pagrįstų abejonių, ar 
kuri konkreti or-ja priklauso draudžiamoms 
kategorijoms, klausimą galutinai sprendžia 
Korp! Valdyba. Normaliais atvejais, toks 
skirtumas turi būti kiekvienam akivaizdus 
ir korporantas, dalyvaująs or-jose, kai 
tas dalyvavimas yra priešingas Korp! tra
dicijoms, užsitraukia sankcijas.

7) Studentas skautas, kuriam bet kuri 
ideologinė, drausminga ir užkraunanti pa
reigas ak. or-ja atrodo priimtinesnė bei 
artimesnė kaip K! VYTIS, gali tokion or- 
jon įstoti, pasilikdamas ir toliau pavyz
dingu skautu ar skautininku, bet jokiu bū

du tuo pačiu metu negali būti ir vytiečiu. 
Bet kurio stud, skauto įstojimas tokion 
kiton or-jon ar net perėjimas iš Korp! 
VYTIS į kitą or-ją; neprivalo jam užtrauk
ti iš K! pusės kurių nors nemalonių pa
sekmių. Toks stud, skautas gali palaikyti 
draugiškus ryšius su korporacija ir veik
liai dalyvauti skautiškame darbe bet ku
riame S- gos ar L SB vienete ar organe, 
išskiriant vieną tik Korporaciją VYTIS.

Šitų ar panašių dėsnių nesilaikymas ga
lėtų atnešti Korporacijai neapskaičiuoja
mus nuostolius, jei leis tumėm savo na
riams dalyvauti kitose ideologinėse bei 
politinėse akad. or-jose, ne tik atsisaky
tume m gražios tradicijos, bet taptumėm 
kovos auka tarp įvairių politinį atspalvį 
turinčių or-jų. Leidus akad. skautams,- 
ėms dalyvauti kurioje nors ideologinėje 
grupėje, turėtumėm leisti dalyvauti ir ki
tose, trečiose. Korporanto energija savai
me nusikreiptų į dalykus , nieko bendra 
neturinčius su korporacijos reikalais ir 
veikimas neišvengiamai susmuktų, paga
liau, nustotumėm būti akademine or-ja su 
savo linija ir svoriu, or-ja lygi su bet 
kuria, kad ir skaitlingesne, organizacija, 
Nustotumėm būti akademinio gyvenimo sub
jektu, o taptumėm politinių vienetų kovos 
objektu, gi galutinėj sąskaitoj, liktumėm 
kieno nors susmulkėjusiu “satelitu”.

SPAUSDINAMA AKADEMINĖ SKAUTIJA

Fil. v. s. Br. Kviklio paruošta AKADEMINĖ 
SKAUTIJA jau yra surinkta ir atliekami kiti 
spaudos darbai. Tikimasi leidinį išleisti dar 
prieš Kalėdų šventes. Šis platesnės apimties 
veikalas turės apie 250 pusi., bus atspausdin
tas gražiame popieriuje. “Mūsų, Vyčio’’ forma
to. Tekste apie 150 iliustracijų, iš akademikų, 
skautų,-čių, gyvenimo Lietuvoje ir tremtyje. 
.Apie 40 bendradarbių, ^talkininkavo ši veikalą, 
ruošiant. Knygą, meniškai apipavidalino dail. 
seni. Vyt. Raulmaitis. Išleidimo darbais rūpi
nasi ASS Valdyba.

Būtų gerai, kad suinteresuotieji jau dabar 
užsisakytų, minėtą leidinį, nes jo bus apstaus- 
dintas griežtai rinotas skaičius. Knyga skiria
ma tik privatiems ASS narių reikalams, taigi 
nenumatoma ją pardavinėti knygynuose. Užsi
sakiusiems iš anksto knygos kaina tik $ 3. 
Užsakymus siųsti šiuo adresu; Sigitas Miknai- 
tis, 2216»W. 24th str., CHICAGO & ILL.
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Draugininkų, kursų dalyviai Čikagoje su lektoriais.

DRAUGININKU PARUOŠIMAS
Pranas Pakalniškis

Daugelis mūsų šiandien aktyviai dirb
dami su skautiškais vienetais, nepagalvo
ja, koks sunkus yra draugovės drauginin
ko darbas. Kai pamatome draugoves para
duojant, stovyklose lenktyniaujant, ar 
šiaip iškilmingų švenčių metu, - visi pa
girtame, kad ta ar kita draugovė gražiai 
atrodo, koks susiklausymas jos skautų, 
kiek daug ji narių turi, bet retas težino, 
kad visas skautiškas darbas, kurį įvairio
mis progomis įžiūrime šiandien lietuviš
kuose skautiškuose vienetuose, stovi be
veik ant vieno žmogaus pečių - drauginin
ko. Jis yra atsakingas už kiekvienos skil
ties, už kiekvieno draugovės skauto veiks
mus; maža to, - jis yra ne tik atsakin
gas, kad berniukas, iš minios atėjęs, per 
tam tikrą laiką iš pagrindų pereitų skau
tiškosios mokyklos pagrindus, būtų tinka
mai įvesdintas, apmokytas ir paleistas vė
liau į gyvenimą. Studijuojant skautiškų 
pareigūnų darbus, niekur nesutiksime tiek 
pareigos, pasišventimo ir fizinių jėgų au

kojimo kitiems, kiek jų turi atiduoti kiek
vienas draugovės draugininkas.

Draugininku būti gali ne kiekvienas skau
tas. visi mes galime svajoti skautiškos 
tarnybos laikotarpyje pasiekti aukščiausią 
vyresniškumo laipsnį, ar būti apdovano
ti aukštais pasižymėjimo ženklais - 
bet būti geru draugininku — mes turime 
būti toms pareigoms gimę!

Kaip tuo draugininku tapti? Pirmiausia 
reikia pačiam norėti. Norėti būti priešaky 
keliolikos ar keliasdešimt berniukų-skau
tų. Būti jų draugu, tėvu, motina, seseri
mi, broliu, kiekviename žingsny, kur tik 
jis sutinka savo draugovės skautą. Pa
švęsti šimtus ir tūkstančius valandų kiek
vieno skauto tobulėjimui skautiškosios 
mokyklos suolę. Atsisakyti daugelio malo
nių savo asmeninio gyvenimo valandų, die
nų, metą. Tai yra kiekvieno dr-vės drau
gininke pareiga.

O kaip yra su mūsų lietuvigkų draugo
vių draugininkais? - Taip, kaip matote!
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Draugininkas yra ne sau, bet kitiems, ki
tų ateičiai, žmogus. Sekdami normalios 
mūsų dr-vės veiksmus, nesunkiai pamaty
sime, kad šiandieninis lietuviškas draugi
ninkas yra nepajėgus savo ir savo pava
duotojo — dr- vės adjutanto — jėgomis tin
kamai atlikti skautišką darbą taip, kaip 
jis turėtų pagal skautybės mokslo reikala
vimus atlikti, šiandien mūsų vadovaujan
tieji veiksniai apie tai turėtų gerai pagal
voti. Beveik visų didžiųjų pasaulio kraštų 
skautų organizacijų dr-vėse randame daug 
didesnius štabus, negu kad mes turime. 
Mūsų draugininkas šiandieninėse sąlygose 
yra fiziniai nepajėgus visų darbų atlikti, 
kurie jam pavesti. Ateity reikėtų jieškoti 
reformų ta linkme, kad draugininkui, tie
sio giniems darbams draugovėje talkinin
kauti, dar būtų paskirti bent 2-3 pagelbi- 
ninkai. Galime tuos pagelbininkus pava
dinti pavaduotojais, adjutantais, ar kaip 
kitaip, bet turime į draugovės štabą (ne į 
vadiją!) dar priskirti kelis postus pagrin
diniams draugovės vadovavimo darbams at
likti. Kitaip po kelių metų turimieji drau- 
dininkai iš pareigų patys pasitrauks, o 
naujų draugininkų - ne taip greit sutiksi
me, kaip, sakysim, skiltininkų, paskilti- 
ninkių ar kitų.

Kaip parengti tinkamai atlikti pareigas 
šių dienų draugininką? - Šitaip klausimo 
statyti iš viso negalime. Draugininkas tu
ri pats pasirengti savo pareigoms. Nepa- 
slaptis, kad daugelis mūsų turimų draugi
ninkų yra tik sąrašiniai draugininkai. Svar
biausia draugininko žymė - jis turi būti 
perėjęs skautiškos mokyklos eiles nuo pat 
pirmojo skautiško žingsnelio, nuo jaun. 
skauto, iki skauto vyčio, nuo jauno vaiko 
iki mokytojo, auklėtojo. Lietuvoje, dauge
lio draugovių draugininkais mes buvome 
pratę matyti to paties amžiaus, to paties 
suolo draugus. Pagal skautiškos mokyklos 
pagrindus, tai buvo netikslu. Draugininkas 
turi būti vidutiniojo amžiaus (18- ir aukš
čiau) asmuo. Išsimokslinęs, ne tiktai ži
nąs skautybės pagrindus, bet ir mokąs 
juos tinkamais metodais perduoti jaunuo
liams, skautams, sekti jų veiksmus, tai

syti, kas negera.
Ideališkiausia draugininkams mokykla 

yra Gilvelio kursai, bet jie Lietuvoje ne 
visiems buvo pasiekiami, o taip pat ir da
bar. šiandien kiekvienas draugininkas turi 
stengtis sudaryti galimai didesnį štabą, 
tinkamai paskirstyti darbus ir prižiūrėti jų 
vykdymą, ir lavintis, skaityti gyvenamų 
kraštų skautų leidinius, bendrauti su to 
krašto skautų vadovais-draugininkais, juk 
anais laikais laikėme sau didele garbe 
nuvažiuoti į kitą kraštą, susitikti to kraš
to skautus, pabendrauti su jais, pasidalin
ti žiniomis, pasimokyti, parsivežti žinias 
atgal į savo kraštą ir atiduoti jas savie
siems skautams. O dabar, gyvename visi 
kituose kraštuose, kiekvieną dieną, valan
dą galime bendrauti su kitų kraštų skau
tais, sekti jų skautavimą, kai ką pasisa
vinti, kai ką atmesti. Dabar staiga mūsuo
se pradeda atsirasti jausmas - neikime 
pas juos, jie mus pagadins, jie mus nu
tautins ir pan. - Toks galvojimas yra ne
pedagogiškas ir neskautiškas. Visiems 
tiems tiktų šis atsakymas: - jei mes bū
sime tikri skautai, tvirti skautiškomis ži
niomis, tinkamai supratę skautiškus auk
lėjimo pagrindus, - tada mes būsime kur 
kas didesni lietuviai, karštesni patriotai, 
kaip kad esame dabar.

Draugininkų lavinimui šiandien mes ne
turime literatūros sava kalba. Didžiausio
mis pastangomis stengiamės mažiesiems 
skautams išleisti “Skautybę Berniukams”, 
bet kur yra skiltininkų vadovėlis, kur sto
vyklavimo vadovėlis, kur žaidimų knyga, 
kur kitos, be kurių šiandieninis drauginin
kas - kaip be rankų? Draugininkų lavini
mui ilgi kursai - nepatartini. Daugiau tin
ka draugininkų, sąskrydžiai. Draugininką 
sąskrydžių metu trumpai ir aiškiai, teore
tiniai ir praktiškai, išeiti vadovavimo pa
grindus, draugovės administravimo, stovyk
lavimo ir kt, dalytais, su kuriais šiandie
ninis draugininkas susiduria. Patyrimo 
laipsnių programų aiškinimo vadovėlis tu
rėtų būti išleistas tuoj pat po “Skautybės 
Berniukams”, nes šiandieniniai mūsų drau
gininkai šitame klausime turi didžiausią
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DEDEI JOKUBYNUI 80 METŲ
AKADEMIKAI SKAUTAI PAMINĖJO

JO SUKAKTĮ

Visiems senesniosios kartos žmonėms 
išeivijoje gerai buvo žinomas rašytojas ir 
žurnalistas Dėdė Vincas Simonas joku- 
bynas, gimęs 1973. IX. 29 d. Suvalkijoje. 
Tai buvo užsispyręs lietuvis, ne tik skai
tęs, bet ir platinęs tada draudžiamus lie
tuviškus raštus. Dar mažametis jaunuolis 
buvo nekartą žandarų krėstas, tardytas, o 
kartą net 7 mėnesius kalintas. Atvykęs į 
JAV-bes, tuojau įsitraukė į lietuvių kul
tūrinį darbą, per eilę metų redagavo šiuos 
laikraščius: “Kataliką”, “Tėvynę”, “Lie
tuvį”, “Amerikos Lietuvį”, “Dagį” ir kt. 
Spaudoje paskelbė eilę rašinių, ktuių min
tys, ypač jaunimo auklėjimo ir lietuvybės 
išlaikymo reikalu, ir šiandien tebėra gy
vos, aktualios. Parašė ir išvertė eilę kny
gų, deja, nesulaukusių leidėjo. Dėdė Jo- 
kubynas buvo ir ak tyvus liet. Mokyklos 
organizatorius, mokslo dalykų per radiją 
ir kt. būdu skleidėjas, SLA ir kitų or-jų 
steigėjas. Lietuvai netekus laisvės, grei
tai įsijungė į Lietuvos vadavimo darbą, 
dirbdamas drauge su A. A. Antanu Smeto
na, adv. Oliu, j. j. Bačiūnų ir kt. veikė
jais. Iš viso, mielas sukaktuvininkas daug 
dirbo mūsų tautos reikalams tada, kai 
jaunųjų ateivių čia dar nebuvo.

Sulaukęs senatvės jis tyliai pasitraukė 
nuo visų pareigų. Nors ir daug dirbo, ši 

spragą; šiandieninėse sąlygose, laiko at
žvilgiu, draugininkas turi galimybę tik par 
tikrinti jo dr-vėje esamų skautų žinias, 
kada ištikrųjų _ jis turėtų tas žinias skau
tams perduoti ir išmokyti. Turima skautiš
kąja-lietuviškąja spauda kiekvienas drau
gininkas privalo pasinaudoti iki paskuti
nės raidės! Ja pasinaudojus ir dr-vės 
skautus patikrinus, atkris didelė našta 
lietuvybės, savos kalbos, išlaikymo puo
selėjime.

Baigiant, reiktų priminti dar vieną veiks
nį, kuriuo daugelis šiandieninių drauginin

VINCAS SIMONAS JOKUBYNAS

vargo pelė iš lietuviško darbo ne tik tur
tų nesukrovė, bet ir sau senatvės nepa
tikrino. Šiandieną, daugelio užmirštas, gy
vena Čikagoje, vieno namo drėgname rū
syje, sunkiai versdamasis iš kuklios se

kų nusiskundžia, kad aplink juos, aplink 
dr-ves pilna aukšto rango mūsų vadų, o 
kai jie paprašo konkrečios pagalbos — tai 
nė mur-mur. Tai gryna tiesa, bet čia kal
tė mūsų aukštesnių vadovavimo instancijų 
ir tų pačių vadų. Ką gi, varu nieko ne
laimėsi. J s-gą laisvu noru atėjome, lais
vai galime ir apsispręsti, bet... bet nieko 
aktyviai nedirbdami, nesišvaistykime pa
galąstais kardais į dr-vių veikimo nega
lavimus, ypač visuomeninėje spaudoje. Kai 
kuriais atvejais gėda dėl to jau baigia iš
lysti per mus pačius.
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JŪROS SKAUTU VADOVU PASITARIMAS

Iš mūsų jūros skautų vadovų pasitarimo 
Toronte. Iš kairės: L. Knopfmilens, A. Le- 
vanas, Br. Stundžia, L. Slėnys, Stp. Kai
rys, K. Aglinskas.

natvės pensijos. Viena jo įsteigta or-ja 
šiandien reklamuojasi milijoniniais kapi
talais, o jos vienas didžiausių steigėjų 
dažnai ir pavalgyti neturi. Tokia jau lie
tuvio kultūrininko, taigi ir Dėdės jokuby- 
no dalia.*.

Malonu girdėti, kad Akademinis Skautų 
Sąjūdis šį mielą sukaktuvininką ir Didįjį 
Lietuvį, kad ir pavėluotai, savo Mecenato 
P. J. Bačiūno padedamas, surado. Akade- 
mikės skautės Čikagoje suruošė gražų jo 
amžiaus sukakties minėjimą, sutraukusį 
apie 80 žymiųjų senosios ir naujosios .iš
eivijos veikėjų. Pasakyta eilė kalbų, iš
pildyta kukli meniška programa, surinkta 
kiek aukų jubiliato vargui sumažinti. Dr. 
Račkui padedant, suorganizuota graži Jo- 
kubyno gyvenimo, darbų ir raštų parodė
lė.

Akademinė skautija nuoširdžiai sveiki
na garbingąjį senosios kartos veikėją ir 
yra pasiryžusi tęsti V, S. Jokubyno toliau 
lietuviškos kultūros išlaikymo darbą.

B r. Kviklys

Nesenai į Torontą buvo suvažiavę jūros 
skautų ir budžių vadovai aptarti priemones bei 
galimybes savo veiklai išplėsti. Konstatuotas 
reikalas jauniesiems būtinai turėti didesnį skai
čių mažesnių burinių bei irklinių valčių, o jū
ros budžiams dar didesnių jachtų. Užakcentuo
ta, kad užsiėmimai turi būti pravedami draus
mingai ir su didžiausiu atsargumu, kad neįvyk
tų nelaimių. Parengiant vadus, labai svarbu jų 
būdo savybės ir kvalifikacijos jūrininkystes 
srityje.

Juros skautų vadovus priėmė ir Vyriausias 
Skautininkas Stepas Kairys, su kuriuo plačiau 
išsikalbėta bendriniais juros skautų reikalais. 
Pasitarimams vadovavo jūros sktn. Br. Stun
džia ir j. sktn. I>. K. Aglinskas. Pasitarimo 
proga nutarta pasveikinti Vyriausiąją Skauti
ninką O. Zailskienę ir Gen. T. Daukantą.

"MŪSlį VYČIO” BENDRADARBIAMS

• Mes labai vertiname Jūsų didžias pastan
gas paruošiant rašinius redakcijai. Tačiau, kad 
mūsų darbas būtų prasmingas ir sėkmingas, 
prašome savo mintis reikšti galimai siauriau. 
Neretai gauname rašinių, užimančių 20 ir dau
giau puslapių. Daugiausia jie labai geri ir 
naudingi, bet dėl savo ilgumo ir plačios apim
ties negali patekti į “Mūsų Vyti**. Ir 2-3 pus
lapėlių rašinyjė labai daug galima ką pasaky
ti.

• Jei rašote mašinėle, rašykite praretintais 
tarpeliais, kad tarp eilučių dar būtų galima 
įrašyti reikalingus papildymus bei pataisymus. 
Rašykite tik vienoje lapo pusėje, kitą palik
dami tuščią.

• MV Redakcija mielai spausdintų mūsų jau
nųjų autorių beletristinio pobūdžio dalykėlius 
bei eilėraščius, jeigu tokie pasiektų redakciją 
ir būtų tinkami. Vadovai,- ės prašomi pajieš- ' 
koti naujų jėgų mūsų priaugančio jaunimo tar
pe ir apie juos pranešti Redakcijai.

• Mieli foto mėgėjai ir toliau prašomi nepa
miršti mūsų su nuotraukomis. Pageidaujame 
gauti tik techniškai tobulas ir kiek didesnio 
formato fotografijas iš mūsų skautų,- čių gy
venimo.

• Jeigu Jūsų rašomoji mašinėlė neturi lie
tuviškų spaudos ženklų, malonėkite iuos ranka 
uždėti. Spaustuvės reikalauja tvarkingų rank
raščių ir to reikia laikytis.

MILDA IR STASYS BUDRYS 
gydytojai ir chirurgai

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

- namų: GRovehill 6 - 3404
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10 METŲ BE PREL. BLAŽIEJAUS ČESNIO 
„ 1944* VIII. 1 su mumis atsiskyrė Prel. B. 

Česnys, Korp! VYTIS Garbės Narys ir Glo
bėjas, atmintinas Studentų Bažnyčios Kaune 
Rektorius, VDU-to Profesorius, Prorekto
rius, aukštos erudicijos ir didelės toleran
cijos vyras, nuoširdus akademinės skautijos 
Bičiulis. Jo šviesus atminimas tebėra gy
vas mūsų tarpe tuo metu, kai Lietuva gy
venai. sunkiausias valandas.

LIET. SKAUČIŲ SESERIJOS VADUOS 
_ PASKUTINĖS DIENOS

Skin. G. D žiu gi en ė

Kauno centre, Nepriklausomybės aikštės 
Nr.~4a, buvo įsikūrusi Lietuvos skaučių 
Seserijos vyriausioji Vadija. iš šio skau
tiško kampelio ji per kelis metus savisto
viai vadovavo Lietuvos skautėms. Čia bu
vo aptariami statutai, kuriami nuostatai, 
tobulinamos patyrimo laipsnių programos 
ir nustatomos ateities darbų gairės. Iš čia 
užsimezgė ryšys su pasauliniu skaučių 
Biuru ir kitų valstybių skautėmis. S. S. 
Vyr. vadija buvo skautybės keliarodžiu 
visiems Lietuvos skaučių tuntams. S. S. 
Vyr. rVadiją sudarė įvairių politinių pažiū
rų vadovės. Nė viena jų nebruko savo po
litinių įsitikinimų į Seserijos veiklą. Va- 
dijos nares jungė skaučių ideologija su 
obalsiu Dievui, Tėvynei ir Artimui. Dėl 
to ji buvo vieninga, savistovi ir atspari, 
prieš bet kokias politines įtakas.

Kai Lietuva, rytų kaimyno verčiama, 
įsileido svetimos kariuomenės įgulas, ne
tikrumas apėmė visą kraštą. Tačiau ne
žiūrint susidariusios padėties, vyr. Vadi
ja tęsė savo darbą iki paskutinės dienos. 
Viename iš priešpaskutinių jų posėdžių man 
ir skautininke! E. buvo pavesta birželio 
mėn. 13-14 d.d. (1940 m.) aplankyti Vil
niaus skaučių tuntą ir apžiūrėti pirkimui 
namus, kurie būtų tinkami skaučių reika
lams. Kitaip sakant, norėta įsigyti Lietu
vos Skaučių namai. Šių namų pirkimui ar
ba pastatymui buvo paskirta 50.000 litų, 
iš 1938 m. T autinės Stovyklos sutaupų. 
Kokiu būdu Staučių Seserija sutaupė šiuos 
pinigus? 1938 m. Lietuvos vyriausybė re
prezentacijai prieš užsienio skautes pa
skyrė po 75.000 litų skautų,-čių tautinėms 
stovykloms. Dėka Lietuvos kariuomenės
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Karo Technikos dalių, “Lietuvos Cukraus” 
“Maisto” ir kitų įstaigų didelės paramos, 
Skaučių Tautinės Stovyklos Ūkio vadijai 
pavyko sutaupyti 50.000 litų.

Prieš išvykstant į Vilnių, Skaučių Se
serijos vadė pavedė man nužygiuoti su 
Kauno skautėmis į prezidentūrą ir pasvei
kinti vardinių proga mūsų Šefą, Respubli
kos Prezidentą, Tai buvo 1940 m, birželio 
mėn. 12 d. p. prezidentą dar sveikino vyr. 
sktn. pulk. J. Šarauskas Skautų Brolijos ir 
Šaulių Sąjungos vardu. Sveikinimo metu, 
kiek prisimenu dar buvo du generolai, p. 
prezidentas atrodė labai nuvargęs, prisi
menu jo šiuos žodžius: “Ir ko gi rusai 
iš mūsų nori? Mes turime orientuotis į 
Vakarų kultūrą”. Tuo tarpu kai vienas iš 
generolų susimastęs žiūrėjo pro langą į 
sveikintojų minią, antrasis generolas bu
vo kalbus ir šiandieną dar prisimenu jo 
saldžiai skambančius žodžius: “Jūsų Eks
celencija, Jūsų Ekscelencija../* Bet kas 
tada galėjo pagalvoti bei daleisti, kad 
mūsų tarpe jau buvo vienas iš Lietuvos 
išdavikų...

Sekančią dieną išvykau su skautininke 
E. į Vilnių. Aplankiusios gražiai susitvar
kiusį Vilniaus skaučių tuntą, pasileidome 
po miestą jieškoti pirkimui pageidaujamų 
namų arba sklypo. Apžiūrėjusios buv. len
kų skaučių namus ir kai kuriuos sklypus 
Žvėryne, užsukome į Strahl’io kavinę pa
sistiprinti. Vos tik spėjome patogiai įsi
taisyti ir apsirūpinti skaniais pyragaičiais , 
kai pamatėm kavinės svečius apleidžian- 
čius staliukus ir skubančius prie radijo 
garsintuvo, prisiartinom ir mudvi. Išgirdo
me baisią žinią, kad 3 vai. (tai buvo 1940 
m. birželio mėn. 15 d.) Raudonoji Armija 
peržengia Lietuvos sieną. Kavinėje kilo 
didesnis sujudimas ir žmonės ėmė skirs
tytis .

Atsisveikinusios su sktn. D. Kesiūnaite, 
nuskubėjome į stotį. Traukinys į Kauną 
buvo perpildytas. Šiaip taip patekome į jį 
ir laimingai pasiekėm Kauną.

Sekančią dieną grįžau prie pareigų. Lau
kiau su Brolijos skautininku A. tos liūd
nos dienos, kai bus išspręstas mūsų or

ganizacijos likimas, prisimenu, kai stovė
dami vadijos balkone sekėme žygiuojan
čią per Nepriklausomybės aikštę Raudoną
ją Armiją ir marširuojantį vienos Lietuvos 
mažumos jaunimą su begėdišku plakatu: 
/‘Lietuvos jaunimas sveikina Raudonąją 
Armiją, mūsų išlaisvintoją”. Buvo labai 
skaudu, kad šis nedėkingas jaunimas iš
drįso Lietuvos jaunimo vardu reikšti iš
laisvinimo padėką Lietuvos okupantams.

Slinko diena po dienos. Skautų judėji
mas vadijose sumažėjo, viešpatavo susi
kaupimas ir laukimas, jaudinausi, kad mū
sų organizacijos turtas nebūtų perduotas 
komjaunimui. pagaliau vieną dieną su
skambėjo raštinės telefonas ir išgirdau 
darkyta lietuvių kalba: “Ar čia draugė N? 
Tai mes čia iš komjaunimo, ateisime per
imti jūsų organizacijos turtą. Žiūrėkit, kad 
būtų viskas tvarkoje”. Nieko neatsakiusi 
nuskubėjau su . nemalonia žinia pas skau
tininką A. Kai jam jaudindamosi prane
šiau apie turto perdavimą, nustebau pama
čiusi jo besišypsantį veidą, pasirodė, kad 
mano bendradarbis tyčiomis paskambino 
čia pat iš savo kambario nuduodamas kom
jaunuolį. Nusišypsojau ir aš, kai įsitiki
nau, kad tai dar ne tiesa.

Bet vieną dieną prisistatė mums du vy
rai, pareikšdami, kad jiems yra pavesta 
perimti mūsų organizacijos turtą, iš jų pa- 
tyrėm, kad mūsų turtas atiteks Kūno Kul
tūros Rūmams. Man teko pirmajai perduoti 
Seserijos vyr. Vadijos inventorių ir... tau
pymo knygutę su įrašu 50.000 litų. Pa
skutinį kartą pažvelgus į Skaučių Seseri
jos vėliavą, pabučiavau ir perduodama pa
klausiau, kur ji bus padėta. Turto perėmė
jas atsakė: “Pasistengsiu, kad jūsų vė
liavos būtų patalpintos Karo Muziejuje”.

Po to sekė Brolijos, pirmijos, “Skautų 
Aido” ir skautų krautuvės turto perdavi
mas. tuo okupantas oficialiai panaikino 
mūsų organizacijos centrą, panašiu būdu 
buvo likviduoti ir skaučių,-tų padaliniai 
įvairiose vietose, viskas buvo paimta: ir 
mūsų leidiniai, vėliavos (kur nesuskubta 
paslėpti), ir bylos su raštais, antspaudos 
ir kiti viršutiniai ženklai, viena ko oku-
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Sktn. Gen. T. Daukantas, neseniai 
atšventęs savo 70 m. amžiaus sukaktį, 
Argentinos liet, skautų vadovų tarpe. 
Kairėje _ sktn. V. Sviderskas, dešinė
je _ sk. vyt. A. Apanavičius.

Nuotr. L. Kančausko

įšfec;

TĖVO LAIŠKAS
Mudu su motina labai džiaugiamės, kad 

abudu mūsų berniukai ir Aliutė jau įsijun
gė į aktyvų darbą skautiškoje organizaci
joje. Ach, juk ir mes patys buvome skau
tais dar Lietuvos laikais, ir dabar rūpina
mės, kad mūsiškiai vaikai blogais keliais 
nenueitų, kad liktų vis geri krikščionys, 
lietuviai, kad būtų naudingi kitiems žmo
nėms. Mes labai nuoširdžiai dėkojame ir 
Tau, mielas Draugininke, kuris tiek daug 
laiko ir sveikatos skiri mūsų vaikų auklė
jimui. Visdėlto, stebėdami mūsų vaikų auk
lėjimą draugovėje ir šeimoje, pamatėme 
kai kurių spragų auklėjimo darbe, kurias 
čia norime ir suminėti, tikėdamiesi, kad 
dėl šių reikalų susitarsime.

1. Tamsta, mielas Draugininke, nevisada 
parenki gerą laiką sueigoms, jų pradžia - 
dažniausia net 8 vai. vakaro, pageidautu- 
mėm, kad sueigos būtų anksčiau šaukia
mos, o dėl patogesnės valandos parinkimo 
reiktų pasikalbėti ir su kitais tėvais bei 
motinomis.

2. pastebėjome, kad kai kurios sueigos 
ar skautiškieji užsiėmimai perilgai užsitę- 

pantai nepajėgė iš musų išplėšti, tai tų 
idėjų > kurias per eilę metų išugdė skauti- 
ja. Jos liko giliai ne tik vadovų,-ių, bet 
ir viso jaunimo širdyse. Štai kodėl taip 
veikiai atgimė mūsų Sąjunga tremtyje.

DRAUGININKUI
šia. Antai, aną sekmadienį Jūsų draugovė 
ruošė iškylą į toliau esantį parką. Atėjo 
9 valanda vakaro — vaikų nėra. Dešimta — 
taip pat ne. Motina ėmė nerimauti. 11 vai. 
naktį jau ir aš pradėjau nuogąstauti, kad 
su vaikais galėjo kas nors įvykti, ir pora 
kitų tėvų man jau skambino, ar aš neži
nąs, kur mūsų vaikai. Nė vienas mūsų ne
žinojome netgi į kurį parką jūs juos išve- 
dėte. Tik pusę dvyliktos naktį jie sugrįžo, 
gerokai pavargę, panašūs įvykiai pasitaiko 
ir ruošiant eilines sueigas. Tai nėra gerai, 
ypač turint galvoje, kad mūsų miestas la
bai neramus, jame pilna įvairių valkatų. 
Taigi mes labai prašytume visus sk.pužsi- 
ėmimus galimai anksčiau pradėti ir anks
čiau, dar prieš sutemstant (vasaros metu) 
baigti.

3. Pereitą kartą Algiukas turėjo eiti į 
sueigą. Aš pastebėjau, kad jis išsisukinė
ja ir nenori jų lankyti. Kai su juo nuošir-, 
džiai pasikalbėjau, jis man prisipažino, 
girdi, jis nenorįs iš viso būti skautu: su
eigos tęsiasi 3, kartais net daugiau valan
dų ir jos esančios labai nuobodžios, var
ginančios. .Turėjau su juo sutikti, kad tai 
nėra labai gerai ir pažadėjau pakalbėti su 
Tavimi, mielas Draugininke./Tuo tarpu jį 
beveik jėga išstūmiau sueigon...jiO juk ir 
per i ar 1,5 valandos gilima daug ką at
likti. Ar nevertėtų dažniau šaukti sueigas 
ir trumpinti jų laiką?
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Skautai vyčiai ‘‘Ram- 
byno*’ stovykloje. 
Nuotr. R. Lizdenio.

4. Kartą Jonukas pergreitai sugrįžo iš 
sueigos. Kai motina paklausė, kas atsiti
ko, jis atsakė: “Draugininkas neatėjo.? 
Gal Tu, mielas vadove, ir dėl svarbių prie
žasčių to negalėjai padaryti, bet kur buvo 
Tavo adjutantas? pagaliau, kodėl neradote 
kitų būdų, apie tai dar laiku įspėti skautus? 
juk dėl tokių įvykių draugininko autorite
tas skautų tarpe labai ir labai sumažėja.

5. Pastebėjau, kad abudu mano berniu
kai ir net Aliutė vengia iškilmingųjų tuntų 
sueigų. Nekartą teko ir man jose dalyvau
ti,, k Aš ir kiti tėvai pastebėjome, kad ne 
visos jos buvo gerai organizuotos. Ar ne 
perdaug laiko buvo paskirta perilgiems ir 
su švente nedaug ką benčfro turintiems tun- 
tininkų įsakymams? o vietoje septynių kal
bėtojų ar nebūtų užtekę dviejų-trijų? O 
jeigu jau būtinai tuiėjo visi kalbėti, tai po 
įžodžio ir kitų oficialiosios programos 
punktų, išnešus vėliavas, ar negalėjote 
vaikučių į suolus susodinti? Dabar jie iš
stovėjo rikiuotėje daugiau kaip pustrečios 
valandos (skaitant ir susitvarkymą) ir jau
tėsi labai pavargę. Štai kodėl jie nemėgsta 
eiti į iškilmingas sueigas^. Žinau, jų ruo
šimas nėra Tamstos, mielas Draugininke, 
žinioje. Bet ar negalėtum šio klausimo 

tunto vadijos posėdyje iškelti?
Ach, mes tėvai, turėtumėm Tau ir mie

lai sesei Draugininkei dar kai ką, rodosi, 
nežymaus, bet auklėjimo darbe labai reikš
mingo, pasakyti. Deja, pas mus dar nėra 
sudarytas skautų tėvų būrelis, o ir mieli 
draugininkai šiaip jau mūsų neaplanko. Aš 
tikiu, kad šie ir kiti klausimai drauginin
kams rūpi nemažiau, kaip ir mums, išsi
kalbėjus jų atsiras ir daugiau. Tad tikiu, 
kad mes greitai susitiksime. Tada mes ne 
tik nuoširdžiai pasitarsime, bet ir padėko
sime Jums už didelius rūpesčius, kuriuos 
skiriate mūsų vaikų auklėjimui.

Su geriausiais linkėjimais,
Trijų, skautų tėvas.

V. A. ŠIMKUS
KONTRAKTORIDS

Stato naujus namus pagal kontraktą.. 
Didelis planų pasirinkimas. Atliekami 

įvairūs remonto darbai.
4645 South Keating Avenue

CHICAGO, ILL.
Skambinti nuo 6 vai. vak.

Tel. RFUance 5-8202
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Neeilinis įvykis Korp! VY
TIS gyvenime: Švęsdama 30 
metų sukaktį, ji gali didžiuo
tis savo eilėj e'turėdama dvie
jų kartų korporantus. Dešinė
je — žinomas akademinė s skau- 
tijos veikėjas, dipL teisiu, 
sktn. Edmundas Kor z on a s, 
kairėje — jo sūnus Raimundas 
Korzonas, aktyvus studen
tas, Šiais metais priimtas jun- 
joru Korp! VYTIS Urbanos 
skyriuje.

PIRMIEJI LIET. SKAUTAI JAV-BĖSE
L. Grinius

Mūsų skautiškoje spaudoje apsčiai gali
ma rasti žinių apie pirmuosius mūsų skau
tų, -čių žingsnius Rusijoje, Lietuvoje, ta
čiau, jų labai negausu apie pirmųjų viene
tų atsiradimą senųjų emigrantų tarpe. Tai
gi labai pravartu panagrinėti ir šią sritį, 
o taip pat pažinti tuos vadovus, kurie kū
rė pirmuosius vienetus šiame krašte, kai 
mūsų dar čia nebuvo. Gerai būtų šia pro
ga pabandyti užmegsti ryšius ir su vietos 
lietuviais skautais,-ėmis, su čiagimių lie
tuvių prieaugliu. Šia proga surinkau pluoš
telį kad ir nelabai išsamių žinių apie kai 
kuriuos skautų,-čių vienetus JAV-bėse. 
jeigu kiti šias mano pastabas papildys, 
susidarys pluoštelis medžiagos lietuvių 
skautų istorijai.

BALTIMORE, Maryland. Pirmasis liet, 
skautų vienetas čia buvo įkurtas 1931 m. 
ir veikė kaip 145 BSA dr-vė. Dr-vės įkū
rėjas ir didžiausias rūpintojas - dr. Adal
bertas Želvys, Draugovę organizuoti ėmė
si lietuvybės išlaikymo reikalui, pradžioje 
buvo daug sunkumų. Šiame darbe jam uo
liai talkininkavo Račinskas, J. Miliūnaitis, 
teisėjas Laukaitis, L. Miceika, adv. Gra
jauskas ir kt. Tai buvusi bene vienintelė 
liet, skautų dr-vė, ištisai lietuviška šia
me krašte. 1932 m. dr-vės vadovybę per

ėmė W. Račinskas, vadovavęs iki 1938 m. 
Tik 1939 m. neradus vadovo iš lietuvių 
tarpo, BSA pasiūlė kitatautį Louis Ges
swein. Nuo to laiko lietuviškumas skau
tuose ėmė silpnėti, nors dr-vę globojo tas 
pats Lietuvių Atletų klubas. Nustojus pas
kutinio draugininko, dr-vė 1940 m. likvi
davosi. Rėmėjų komiteto pirmininku visą 
laiką buvo Dr. Ad. Želvys.

Iš atliktų darbų pažymėtini: Išvyka į 
Washingtoną. 1932.VIIL14 iškylautojai bu
vo priimti Lietuvos Ministerio B. K. Balu
čio ir jo gražiai įvertinti. 1933.VIL24 d.* 
švenčiant 2 metų sukaktį, liet, skautai 
pasodino ąžuolaitį Correll Parke. Medelis 
gražiai auga ir šiandien, po 21 metų, kal
ba apie dr-vės darbus. 1935 m. gegužės 
mėn. Richmond Armony patalpose liet, skau
tai gražiai pademonstruoja virvių vijimą. 
1935. IH. 20 dr-vę vizituoja charge d’AffaP 
res dr. M. Bagdonas, kuris dr-vės būrio 
skautų ir jų rėmėjų gražiai priimamas. 1927 
m. liepos mėn. Dr-vę aplankė LSB dele
gacija su sktn. K. Laucium priešakyje. 
Respublikos Prezidento ir LSS Šefo vardu 
sktn. Laucius įteikė LSS žymenius - Dr. 
Želviui _ Svastikos ordeną, o taip pat or- 
denus dviems svarbiems Amerikos skautų 
pareigūnams.
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ASS Bostono skyriaus nariai. Sėdi (iŠ kairės): A. Treinys, R. Norvaišaitė, K. Nenortas, I. 
Jurgelevičiūtė- Treinienė, Garbės Narys Prof, Ig. Končius. Stovi (is kairės): T. Naginionis, 
A. Labuckaitė, fil. dr. J. Gimbutas, R. Mantautaitė, P. Mulevičius, R. Karosas, D. Barmutė, 
f ii. R. Mieželis, A. Banevičius.

Antroji tautinė stovykla 1938 m. ir Bal- 
timorės liet, skautams s ukėlė didelių rū
pesčių. Nusistatyta žūt būt pasiųsti savo 
atstovą į Lietuvą, šiam reikalui vargais 
negalais msurenkama šiek tiek pinigų, bet 
jų dar daug trūksta. Lieka neišsprendžia
mas $ 245.23 trukumas. Pagalbon netikė
tai ateina Baltimorės miesto burmistras, 
kurio vadovaujama sąmatų komisija paski
ria 200 $. Trūkstami 45 doleriai ateina iš 
paties tauraus burmistro Howard W. Jack- 
son kišenės. Jis pasikviečia liet, skautų 
atstovą Algirdą Dikinį ir, be kitų dovanų, 
įteikia 3 laiškus: Lietuvos Resp. prezi
dentui, Lietuvos skaučių Seserijai ir Dr. 
J. Aleknai. Labai lietuviams palankus Ma
ry lando gubernatorius Nice taip pat per Al
girdą siunčia sveikinimus Lietuvos skau
tams. Baltimorės vieneto troškimas išsi
pildo ir VL 29 “Aquitania” A. Dikinį ve
ža Europos link. A. Dikinis gražiai pasi
rodė tautinėje stovykloje, o parado metu 
žygiavo pats pirmasis svetimtaučių skautų 
eilėse, nešdamas JAV-bių vėliavą.

200

Paskutinis Dr-vės žygdarbis - 1939. V. 
31 dr-ko padėjėjas Anthony Urlock didvy
riškai išgelbėjo dvi moteris iš po Hanno- 
verio gatvės tilto. Skautas Urlockas išdrį
so plaukti net 300 jardų iki susprogusios 
jachtos, iš kurios abidvi išgelbėtosios bu
vo iškritusios. Dr-vė visada būdavo akty
vi Vasario 16 d. iškilmėse, mielai prisidė
dama prie lietuviškų parengimų paįvairini
mo. Jeigu ne H-sis pasaulinis karas, jei
gu ne vadovų stoka, ji ir dabar neštų mū
sų trispalvę.

Šių eilučių autorius sktn. A. Želvį pa
žįsta nuo 1947 m. pradžios. Tuo metu bu
vau Baltimorės lietuvių susirinkime, kur 
buvau adv. N. Rastenio pristatytas žodžiui 
tarti, kaip lietuvis tremtinys skautas. Grįž
tant nuo scenos, buvau apstulbintas iš ei
lių ištiestos rankos, kuri mane panorėjo 
pagauti, pasirodo, mano kairė buvo spau
džiama mums jau gerai žinomo skautininko 
dantų gydytojo A. Želvio. Nesenai vėl Bal
timore je atsidūręs, susiradau Dr. Želvį, 
kuris ir perdavė per mane visiems lietu-
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Nepilnas būtų vaizdas, jei nepaminė
čiau buvusių Lietuvos bažnytkaimiuose ir 
miesteliuose atlaidų. Įspūdingiausi jie bū
davo vasary ir ankstyvą rudenį. Paimkime 
kad ir Šv. Onos, Anykščiuose (liepos 26 d.) 
ar Šv. Roko, Žvingiuose (rugp. 16 d.), ar 
Dievo Motinos Šiluviškės (rugs. 8 d.), Ši
luvoje. Be bažnytinių apeigų, kaip ir vi
sur kitur, šv. Onos atlaidai Anykščiuose 
būdavo vietinė plačios apylinkės šventėt 
sutraukianti maldininkus iš už kelių de
šimčių kilometrų. Žmonės važiuodavo ne 
vien tik pasimelsti (tai galima buvo at
likti ir savo parapijoje). Atlaidų proga 
buvo daromi šeimyniniai suvažiavimai, at
liekami visokie pasitarimai, biznio reika
lai.... Dažnai su atlaidais buvo derinami 
vaidinimai, gegužinės, mugės. O ir šiaip 
vien žmonių susibūrimas skatino visokius 
“būdelninkus” išdėstyti savo kromelius 
“būdose” ar tik ant stalų išilgai priva
žiuojamo prie bažnyčios kelio. Ir ko čia 
nerastum: škaplieminkai siūlo maldakny
ges, įvairiausias, kartais visai nereliginio 

lankyti veikiančius liet, skautų vienetus 
ir ištirti sąlygas naujų vienetų steigimui, 
jų pastangos turėjo kai kurių teigiamų pa
sekmių. Deja, prasidėjęs n-sis pasaulinis 
karas palaužė, rodosi, visų dar silpnai 
veikiančių ir neturinčių gerų vadovų kadro 
liet, skautų,-čių vienetų veiklą. Šiame 
krašte jie buvo iš naujo įkurti tik atva - 
žiavus naujai tremtinių skautų,-čių ban
gai.

Būtų gerai, kad ir kiti tremtiniai skau
tai,-ės paieškotų atitinkamose vietovėse 
seniau veikusių liet, skautų,-čių vienetų 
Pėdsakų.

turinio knygas, devocionalijas, paveikslus; 
šalia jų kromelis su baronkomis, medau- 
ninkais, įvairiaspalviais saldainiais. Ne
apsieina be galanterijos: batų, šutintų ko
pūstų su dešromis, giros, sezoninių vai
sią. Tolėliau nuo bažnyčios būtinai ras
tum vežimą su moliniais puodais ir švil
pynėmis, vaizduojančiomis šv. Jurgį - rai
telį, gaidį, vilką, aviną ir kt.

Žolinė — rugpiūčio 15 d., Šv. panelės 
Marijos dangun ėmimo šventė - yra kartu 
ir derliaus šventė. Rugiai ir pievos esti 
šiuo laiku nuvalyti, paaiškėja javų der
lius. pilna vaisių, uogų, daržovių; žmonės 
meldžiasi, dėkodami Dievuliui už visą, ką 
gauna iš savo žemės. Tą dieną eidamos 
į pamaldas lietuvės nešdavosi glėbius žo
lių pašventinti. Reikia kiekvienos rūšies 
turėti po 9 šakeles, ar po 3 kart devyni, 
ar net po devynis kart devyni, pašventin
tos žolelės turi daugiau gydomų galių, 
saugo nuo perkūno, gaisro ir kitų nelai
mių. Reikia jas parnešus užkišti palubė
je, pakabinti virš durų staktų ar prie šven
tųjų paveikslų, kertėje. Pavasarį, pirmą 
kartą išeinant bandą, reikia kiekvieną gy
vulėlį tom žolėm aprūkyti, kad karvės daug 
pieno duotų, kad avelės būtų sveikos ir 
po tris ėriukus vestų.

Visų Šventųjų diena ir Vėlinės — lap
kričio 1-2 d.d. Lietuvoje buvo švenčia
mos išvien ir skiriamos įnirusiems paminė
ti. Ne tik bažnyčiose, bet ir kapinių ko
plyčiose buvo tuomet laikomos atitinka
mos pamaldos. Kapai tvarkomi ir puošia
mi gėlėmis ir degančiomis žvakėmis bei 
lemputėmis. Ypač iškilmingos kapų lanky
mo apeigos buvo Vilniaus Rašuose ir Kau
no Karių kapinėse, vakarai, kaip tyčia, 
paprastai būdavo šilti, ramūs, ūkanoti. Pa-
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PATARIMAI VADOVAMS

— Kas daryti su skiltininku, - e, jeigu 
jis nevienodai myli savo skilties skautus?

— Draugininkas turi savo skiltininkams 
padėti išmokti tinkamai skiltininkauti ir 
jiems įkvėpti tikro skautiškumo kasdieni
niuose reikaluose. Paaiškink skiltininkui 
jo klaidingumą, iškelk “nemylimųjų” ge
rąsias puses ir pan. Jei skilties skautai 
kalti, pats jiems patark savo klaidas skil- 
tininko atžvilgiu taisyti. O jei skiltinin- 
kas nėra pakankamai išmintingas, refor
muok skiltį ir pakeisk skiltininką. Niekad 
į skiltį nereikia skirti berniukų iš šalies, 
jei to nepageidauja skiltis ir jos skilti- 
ninkas. Tokią klaidą ne vienas mūsų 
draugininkas ir dažnai mėgsta daryti.

— Ar gali skiltininke kartu būti ir jau
nesniųjų skaučių draugovės draugininke?

- Jei sugeba galėti, tai gali. Bet tada, 
paprastai, vienos tų dviejų pareigų esti 

ti gamta, pasakytum, netrukdė degti šim
tams žvakučių. Tarp jų skraidė mažytes 
rudens peteliškės, anot žmonių “dūšelės” 
ir toli, toli sklido šventų giesmių ir Tau
tos himno garsai. O žmonių minios tik 
traukia, traukia - vieni į kapus su baltų 
chryzantemų puokštėmis, kiti susikaupę - 
namų link. Kaimuose kapai buvo lankomi 
dienos metu: įvairiose Lietuvos vietose 
buvo užsilikęs tikėjimas, kad Vėlinių nak
tį nereikia trukdyti dūšelėms, kurios tuo 
metu einančios lankyti savo prieš mirtį 
gyventas vietas. Vėlinių dieną negalima 
buvo kūrenti jaujos nei pirties, nes ten 
susirinkdavo pakeleivingos dūšelės. Naktį, 
tarp Visų Šventųjų ir Vėlinių, vėlės susi
renka į bažnyčias, kur mirusio vietinio 
kunigo vėlė laikanti joms pamaldas. Gy
viesiems nėr ko tarp vėlių maišytis. Po 
vakarienės reikia vėlėms palikti jų gyve
nimo laikais pamėgtus valgius - kitaip 
jos galinčios supykti ir visaip namiškiams 

apleidžiamos. O dažnai ir praktiškais su
metimais toks pareigomis apsikrovimas ne
patartinas. Jei skiltininke yra suaugusi 
(dirba su vyr. skautėm), tada, žinoma, ji 
yra mažiau surišta su savo skiltimi.

— Ar gali pati draugininke ar adjutante 
savo draugovėje kartu būti ir skiltininke ?

- Gali, bet tik laikinai. Nevisai juk 
derinasi dr- kės, adjutantės ir skiltininkės 
pareigos. Paprastai dr-kė ar ad-tė esti, 
jei dr-vėje yra vyresniųjų skaučių skiltis 
-būrelis, jos skiltininke. Daugelis mūsų 
draugininkų turi silpnybę viską patys dirb
ti, mažai pasitiki jaunesniaisiais ir visai 
nerengia jaunesniųjų vadų vadovavimo dar
bui. Tokia jų pažiūra iš esmės yra klai
dinga. Per mažai jie dar vertina skilčių 
sistemą.

A. S. (Iš “Skautybės” Nr. 1 (1936).

keršyti. Naktį, prieš Vėlines, nereikia mie
goti, bet melstis už numirėlius ir giedoti. 
Įvairiose Lietuvos vietose užsiliko labai 
savotiškų senų, senų papročių. Dzūkai, 
pavyzdžiui, Vėlinėms gamindavo grikių 
pyragą arba grikių košę ir prosalą iš rie
bios avienos ir kruopų savo šeimai. Kas 
likdavo, nešė į kapines - vėlėms, pusry
čių metu, pasimeldus už savo numirusius, 
sustodavo ratu aplink stalą ir kilnodavo 
Šv. Blažiejaus degančią žvakę. Važiuoda
mi į bažnyčią veždavos avienos mėsos ir 
grikių gaminių ubagams, kurie gausiai su
sirinkdavo tą dieną ant šventoriaus. Kitur 
visą maistą atiduodavo senelių prieglau
dai (špitolei). Įeinant į bažnyčią, reikė
davo duoti išmaldos ubagui, kad melstus 
už tavo mirusius. • )

(Pabaiga)

♦) Rašant, be asmeniškų prisiminimų, naudotasi laik
raščiuose paskelbtais Lingio, Būgos, Balio straips
niais ir kitais spausdintais šaltiniais.
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Iš “Rambyno’* stovyklos, Psktn, 
Vyt, P ii eik a išklauso budinčio skau
to pranešimo. Nuotr. A, Ščiukos

JAV RYTINIU PAKRAŠČIU

Rugpjūčio 28-spalių 6 d.d. buvo suruoš
ta JAV rytinių pakraščių skautų,-čių 
“Rambyno” stovykla, kurioje dalyvavo 
apie 250 sesių ir brolių. Stovykla įvyko 
Buzzards Bay, Mass., nuolatinėje ameri
kiečių skautų stovyklavietėje, vad. “Camp 
Child”. Tuo būdu, be gražios gamtos, 
stovykloje buvo ir įvairių patogumų: visi 
stovyklautojai buvo aprūpinti lovomis ir 
Čiužiniais; pranešimai buvo perduodami 
garsiakalbiu; susisiekimas stovykloje vy
ko specialiu paštu ir telefonu; stovyklos 
štabui, ligoninei ir dienraščio redakcijai 
buvo specialūs pastatai.

Didelę dalį stovyklos programos sudarė 
praktiški užsiėmimai: stovyklautojai mo
kėsi signalizacijos, mazgų rišimo ir jų 
pritaikymo, plaukimo, taikliojo šaudymo, 
kelionės ženklų, pionerijos darbų ir kt. 
Visi užsiėmimai buvo pravedami žaidimų 
formoje ir vėliau įvertinami taškų sistema. 
Remiantis surinktais taškais, stovyklos 
pabaigoje buvo išrinkta geriausia skiltis, 
paminėtina, kad vienas iš stovyklos pa
grindinių tikslų buvo pabrėžti skiltį, kaip 
pagrindinį vienetą skautų organizacijoje. 
Tuo būdu stovyklos tikslai sutapo su Ba
den- Powell’io žodžiais: ’‘Geriausia drau
govė yra ta, kurios skiltininkai yra sava- 
rankiškiausi ir turi pasiėmę daugiausia 
atsakomybės”.

Kiekviena stovyklos diena buvo prade-

SKAUTU.-ČIU STOVYKLA

dama vėliavos pakėlimu ir Šv. Mišiomis ir 
užbaigiama laužu, kurių buvo įvairių: tė
vynės, draugiškumo, tarptautinis ir kt. pir
mą stovyklos dieną stovyklautojai buvo 
pakviesti į amerikiečių skautų laužą, kil
tie kaip tik baigė savo kursus. Mūsų skau
tų pašokti tautiniai šokiai jiems paliko 
gražų įspūdį.

Rugpiūčio 31 d. stovyklai teko pergy
venti didelį viesulą, kuris ėjo griaudamas 
palapines, versdamas medžius ir ardyda
mas viską, kas buvo pastatyta. Laimingu 
būdu, nuo šio viesulo niekas nenukentėjo. 
Nors teko daug pavargti, tačiau tai buvo 
stovyklos “didžioji patirtis”.

Stovyklai vadovavo stovyklos viršinin
kas ps. A. Banevičius ir stovyklos komen
dantai ps. D. Barmutė ir ps. v. Pileika. 
Dvasios vadovo pareigas čia ėjo sktn. 
kun. j. vaišnys, S.J. Stovyklautojus ap
lankė per 500 svečių, jų tarpe Pirmijos 
pirmininkas v. Čepas, prof. Ig. Končius, 
s. E. Gimbutienė ir k t.

Organizacinis ir paruošiamasis stovyk
los darbas buvo puikiai atliktas ir reikia 
tikėtis, kad jaunatviškas entuziazmas, 
įžiebtas stovykloje, skautiškas ryžtingu
mas, kūrybinga nuotaika ir naujai sukelta 
meilė Lietuvai greit neišblės, bet lydės 
mus visus ir visada.

V. si, M Ingelevičiūtė

204

22



RjwrruTzji įpiara i
P arinko vyr.

PADUOK SEKANČIAM. Žaidimas žai
džiamas ir lauke ir patalpose. Žaidžia dvi 
skiltys ar daugiau, pasidalinę į dvi grupi. 
Reikalingi du guminiai sviediniai.

Abi lygios žmonių skaičiumi žaidėjų 
grupės išsirikiuoja lygiagrečiai, viena už
pakaly kitos. Grupės vadas stovi priešaky 
ir, davus ženklą,, perduoda sviedinį užpa
kaly stovinčiam pro savo kojas. Sekantis 
daro tą patį ir taip iki galo, kol sviedinį 
gauna paskutinysis. Tas jį, bėgdamas, nu
neša grupės vadui. Laimi grupė, kurios 
vadas pirmiau gauna sviedinį. Galima ir 
kita variacija - sviedinį mesti aukštai, 
per savo galvą.

KALAKUTU ŠAUDYMAS. Už brėžiamas 
didelis ratas. Visi skautai sueina vidun, 
o vienas lieka už ribos. Jis turi sviedinį 
ir stengiasi pataikyti vidury stovintiems. 
Skautai rate stengiasi išvengti smūgio pa
sitraukdami ar pašokdami. Išmušti stoja 
iš rato ir padeda pirmajam, pradžioje ai
di juokas, triukšmaujama rate,. Bet kai pa
lieka mažai, keli, pavojus padidėja.

Galima žaisti dviem skiltim taip: Viena 
skiltis stovi rate kitos skilties, skiltinin- 
kas pradeda “šaudymą”. “Nušauti” skau
tai (kalakutai) iš žaidimo išeina, žiūri
ma, per kiek laiko išlaisvinamas ratas, po 
to pasikeičiama rolėmis. Kuri skiltis grei
čiau iššaudo priešininkus, ta ir laimi.

BELAISVIAI. Sudaromos dvi grupės po 
8 skautus, kurie sustoja į dvi eiles, vie^ 
na prieš kitą, per 50 m. Tarp jų įsmeigia
ma lazda, ant kurios padedama nosinaitė. 
Žaid. vedėjas stovi prie lazdos. Davus 
ženklą, po vieną skautą iš kiekvienos gru
pės bėga prie lazdos, pirmiau atbėgęs pa
griebia nosinaitę ir skuba atgal, kad ki
tas jo neprimuštų. Jei pavyksta — antra
sis lieka jo belaisviu, jei jį paveja, jis 
pats tampa to antro belaisviu. Žaidimas 
baigiamas, kai viena grupė visus kitos 
grupės skautus padaro savo belaisviais.

skili, J. Petreikis

jei tai užtrunka ilgesnį laiką, žaidimas 
nutraukiamas. Laimi grupė, kuri turi dau
giau belaisviu^

VARNU ESTAFETĖ. Visi žaidėjai - 
“varnos” sustoja dviem eilėm už kito. 
Kitame kambario gale, prieš stovinčiuo- 
sius, sėdi burtininkė. Jai mostelėjus bal
ta skarele, iš abiejų eilių pas ją po vie
ną skrenda “varnos”.Atlėkusiųjų “varnų” 
burtininkė klausia: - “Ką gero turite jūs?” 
Šios turi greit atsakyti: “Gerai girdim, tu
rim geras akis ir uoslę”. Jei varnos atr 
sako gerai, burtininkė duoda joms po ska
relę. “varnos” greit “skrenda” atgal, 
skarelę perduoda sekančioms, o pačios 
stoja į savo eilės galą. Gavusios skarelę 
“varnos” vėl “skrenda” pas burtininkę, 
ši vėl to pat klausia ir t. t. Blogai atsa
kiusią “varną” burtininkė palieka prie sa
vęs. Kuri eilė laimės? Klausimus galima 
įvairinti, pav., 2 klausimas - “Kur gyve
nat? Atsak.: “Prie žmonių”; 3 klaus.: 
"Ką gero darote?” Atsak.: “Apvalome dar
žus ir sodus nuo žalingų padarų”. 4 klaus.: 
“Ar turite priešų?” - Atsak.: “vanagai, 
apuokai, lapės, kiaunės”, ir t. t.

NEPATAIKYSI. Paimkit paprastą butelį 
ir kamštį. Butelį pastatykite kur nors pe
ties aukštumoje, o kamštį padėkite storuo
ju galu ant butelio kaklo. Atsitraukę nuo 
butelio 6-10 žingsnių, greit eikite bute
lio link ir, praeidami butelį, stenkitės 
sprangtuku numušti kamštį nuo butelio kak
lo. Sąlyga: eiti greitai ir, praeinant, ne
mažinti greičio. Mušant sprangtuku kamštį, 
butelis negali būti sujudintas.

AKLI “ŠIKŠNOSPARNIAI”. Visi susto
ja ratu, o į vidurį įleidžia du skautus, 
užrištomis akimis, vienas judviejų turi 
pagauti antrąjį, o tas - nepasiduotu Abu
du gali tik ausimis išgirsti, kur yra ant
rasis, (Klausos lavinimas).
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AKADEMINĖ ŠVENTĖ ADELAIDĖJE
ASS Adelaidės skyrius akademinės skautybės 

30 metų sukakties minėjimą surengė š. m. spa
lio 23 d. Minėjimui rengti buvo gauta nedide
lė, bet jauki Adelaidės universiteto salė. Gra
žiai atspausdintais, ASDS ir Korp! VYTIS spal
vomis papuoštais kvietimais minėjime dalyvau
ti buvo pakviesti visi Adelaidėje gyveną lie
tuviai akademikai — aukštąjį mokslą baigę, 
studijavę ir tebestudijuoją Nežiūrint lietaus, 
į minėjimą atsilankė apie 120 dalyvių. Atsi
lankė ir Adelaidės universiteto warden kun. F. 
Borland. Salė buvo papuošta VDU didžiojo 
antspaudo atvaizdu ir Keliolikos korporacijų 
spalvų skydais.

Minėjimą pradėjo skyriaus pirmininkė fil. Su 
Pacevičienė, pakviesdama į garbės prezidiumą 
VDU mokslo personalo atstovą dr. J. Mikužį, 
ateitininkų Korp! “Kęstutis** atstovą Plokšų, 
tautinių korporacijų atstovą Rackevičių, “Plie
no** vyrijos atstovą Pacevičių, Korp! “Romu
va** atstovą Kalvaitį, ats. karininkų Korp! 
“Ramovė** atstovą Fledžinską, Korp! “Šarū
nas’’ atstovą Radzevičių ir lietuvių studentų 
sąjungos Adelaidės skyriaus pirmininką stud. 
Čibiru. ?.

Ine su s vėliavą, sugiedota “Gaudeamus**, 
maloniai pakutenęs daugelio susirinkusių šir
dis. Fil. Pacevičienė pasveikino susirinkusius 
akademikus ir pabrėžė reikalą lietuviams aka
demikams artimiau ben(kauti.

ASS istoriją apžvelgė fil. V. Stasiškis. Atsi
stojimu ir susikaupimu pagerbti žuvę ir mirę 
akademikai.

Po fil. Stasiškio pranešimo, nuoširdžiai svei
kino žodžiu visi garbės prezidiumo nariai, 
džiaugdamiesi skautų iniciatyva surengiant šį 
minėjimą ir linkėdami skautams akademikams 
greit grįžti tėvynėn Lietuvon. Raštu sveikino 
PLSS Australijos rajono vadas v. sktn. Krau
sas, ‘‘Mūsų Vyčio** redaktorius fil. v. sktn. 
Kviklys, ASS Melbourne skyrius, p.p. Juozas 
ir Antanina Gučiai ir Korp! “Saja**. Deja, pa
vėluotai buvo gauti ir minėjimo metu liko ne
perskaityti ASS pirmininkės fil. Budrienės, 
Korp! “Vytis** Valdybos ir Korp! “Vytis” se
niūno Australijoje fil. Bakaičio sveikinimai. 
Fil. Pacevičienė padėkojo visiems sveikinu
siems ir minėjimo • aktas buvo baigtas Tautos 
Himnu.

Svečiams besišnekučiuojant, Adelaidės ben
druomenės kruopščiausios bitelės — Moterų 
Sekcija čia pat salėje patiesė stalus ir visi 
sėdo puikių kolegiškų vaišių — puikių ne sa
vo prabangiškumu, bet savo gražiu ir skoningu 
paruošimu ir miela kolegiška dvasia. Visa pra
ėjo senosiomis studentiškomis tradicijomis ir 
dvasia. Skambėjo senosios studentiškos dainos 
ir pokštai. Pooūvio pirmininko pareigos ėjo iš 
rankų į rankas. Keitėsi kolegos tomis pareigo
mis užgerdami brolybe ir ja patvirtindami vy
rišku lietuvišku pasibučiavimu į abu žandu — 
net ir tie, kurie kitose mūsų bendruomenėse 
vieni kitus vandens šaukšte paskandintų. Tai 
buvo tikrai jaudinanti lietuviškos vienybės de
monstracija, kuri yra galima, ir iš akademikų 
gali pasklisti po visą mūsų išeiviją. Pasipra
šė žodžio vienintelis pobūvio dalyvis austra
las — propektorius (warden) F. Borland. Jis 
pareiškė nesupratęs, kas buvo kalbama, tačiau 

jam padariusi labai gilaus įspūdžio susirinku
sių tarpe juntama pakili dvasia ir tos gražios 
tradicijos, kurių dar taip stokoja australai stu
dentai. Jis pridūrė, kaa jie galį iš mūsų daug 
ko pasimokyti. Jo durys universitete e.san- 
čios visad atviros — tiek mums, tiek ir 
mūsų artimiesiems, nes, nors mes ir skirtingą 
universitetų, bet mus jungia ta pati akademinė 
dvasia. Prorektoriui Borland nuoširdžiai padė
kojo tuo metu pobūviui pirmininkavęs kolega 
Kalvaitis, o visi dalyviai jam sušuko tris 
skambius “valio**.

Pobūvyje dalyvavę solistai Elena Rūkštelie- 
nė ir Paulius Rūtenis dainavo duetą. Solo įvai
rių fakultetų studentus apdainavo Pulgis An
driušis. Skambėjo tradicinis suktinis, kurį se
kė kiti šokiai. Paulius Rūtenis įterpė improvi
zaciją — pavaizdavo įvairius vietos ir užjūrių 
visuomenės veikėjus nei menininkus. Vėl pa
sirodė Pulgis Anariušis su “300 metų senumo 
aukštaičių himnu’’, sudainuotu solo. Pobūvį 
teko baigti 12 vai. naktį (tokia čia tvarka!).

DĖL V Y LIEČIU PRIKLAUSYMO
KITOMS ORGANIZACIJOMS

Pastaruoju metu įsisteigus stud, organizaci
jai “Santarai”, kilo įvairių aiškinimų akad. 
skautų tarpe apie įstojimą minėton or gani za c iš
joti.

Korporantas senį. Sabaliūnas per “Margu
čio” radiją padarė pranešimą, o 1954-X. 2 
“Naujienos” išspausdino straipsnį, kuriame 
buvo paminėta, kad “Santara” susidedanti iš 
skautų akademikų.

Korp! Valdyba pareiškia;
1) tokie pareiškimai padaryti be jos Žinios,
2) Korp! VYTIS tęsia Lietuvoje įsteigtos 

Korp! VYTIS tradicijas ir ideologiją, todėl pri
klausymas neprofesinei organizacijai yra ne
leistinas.

Korporantai, priklausą kitoms korporacijoms 
ar neprofesinėms organizacijoms, privalo ne
delsiant apsispręsti, kuriai organizacijai nori 
priklausyti ir pranešti Valdybai.

r ~SKAUTYBĖ MERGAITĖMS

Sese Vadove! Tu negali išsiversti be 
pagrindinio Baden Powellio veikalo “Skau- 
tybė Mergaitėms“, šį didžiulį 348 pusi, 
veikalą iš anglų kalbos išvertė, sulietuvi
no ir papildė sktn. O. M. Saulaitienė. Vei
kalas labai naudingas ir vyresnėms bei 
akademikėms skautėms. Prisiųsk MV admi
nistratoriui 2 doL ir veikalą veikiai gausi 
paštu.
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IŠ DIENORAŠČIO "KELIONE PER LIETUVĄ"

Liepos 18 d.
Tauragnai.

Ne, aš jokio nuovargio nejuntu, tik šir
dis plaka, taip plaka, rodos, reikia ją 
ranka prilaikyti, ir žingsniai nenorom da
rosi spartesni... jau čia pat, jau greit 
būsiu savo gimtinės kampelyje, dar vie
nas kalnelis ir jau... Kelias toks smagus: 
po lietaus nei dulkių nėra ir smėlio vieš
kelis toks minkštas!

Mano dešinėje jau sveikina aukštų kry
žių viršūnės ir lapotų medžių šakos pasi
tinka mane savo niūria kapų daina. Stora 
akmenų tvora skiria du pasaulius... Dar 
visai maža buvau, kai, dėdės ratuose sė
dėdama, klausiausi, o jis lyg tai man, 
lyg tai su savim kalbėdamas, pasakojo:

— jau saulė buvo gerokai nusileidusi, 
bet dar matėsi kiekvienas akmenukas, ir 
aš žingsniavau šituo keliu. Tik žiūriu, 
pro kapų vartus išlenda juoda katė ir, nuo 
kalnelio nusileidusi, pasuka vieškeliu 
prieš mane.. Matau, kad katė, bet kaip 
tinklas koks, kaip sietas. Tik staiga, ne
toli nuo namų, iš tos katės žiūriu - bo
ba, ir dar, kuri prieš metus numirė. Aš 
tuojau supratau, kad nelabasis, bet nebi
jojau. pasileidau v’ tis, o ji, rodos, pa

prastu žingsniu eina, bet jokiu būdu jos 
nepaveju. O visai netoli namų ėmė ir pra
nyko.

Daug čia žmonės pasakoja apie vaiduok
lius, bet ne dėl to, kad jie būtų bailesni 
negu kitur, bet gal, kad kapų aukštieji 
medžiai čia visuomet rauda, kad stora ak
menų tvora lyg slepia didžiausias paslap
tis savyje.

Nuo kapų mane lydi nudrikusi medinė 
tvora, už jos bulvienojų laukas ir pirmas 
Tauragnų miestelio namas... Mano myli- 
miausieji namai! čia aš mamos lopšinių 
užmigdyta buvau, čia pirmas raides paži
nau... Tylūs ir ramūs mano namai, tik , 
rodos, langai buvo didesni, daugiau sau
lės įeidavo... O tiek metų!,. Norėčiau pa
matyti, ar dar tas pats pečius tebestovi, 
ar ta pati vidaus tvarka, bet argi aš ga
liu trukdyti žmones, kurie ir taip darbais 
užimti? O žinau gerai, kad jie neišleis 
nei vieno praeivio, nepadengę stalo baltai 
ir nepavaišinę jau taip mažai turimu svies
tu ir juoda duona su pienu.

Paskendusi vaikystės dienose, pasukau 
bažnyčios pusėn, jurginai, pivonijos, bei 
įvairios darželio gėlės kyšo iš už tvorų, 
rūtų kvapas sklinda, gal aitrus, bet malo
nus. Čia juk nėra, namų be darželio, be 
kryžiaus kieme. Tai merginų rūpestis: jos

Pasikeitė akad. skaučių, “Šatrijos 
Raganos** Dr-vės Clevelande vado
vybė. Pirmoje eilėje naujoji valdy
ba (iš kairės): N. Kersnauskaitė, 
R. Sniečkutė, Į), Bartuškaitė. Antro
je eilėje — R. Braziulevičiūtė, Stp. 
Juodvalkytė ir R. L aka čau skaitė.

Nuotr. V. Bacevičiaus
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šeštadieniais, apsišlavusios gryčias, kie
mus, dar priskina gėlių Rūpintojėliui.

Pro namų stogus jau matyti varpinė ir 
medinės bažnyčios bokštas. O čia jau ir 
Raupių namai, į kuriuos per kermošių su
plaukia minios žmonių užkąsti, vienu ki
tu žodžiu persimesti, bei pypkę patraukti. 
Tik jaunimo čia nematysi: jo dalis vaikš
to didžiojoje miestelio aikštėje, kiti šven
toriuje šnekučiuoja, o dar kiti į ežero pu
sę pasuka.

Pradarius geležinius vartelius, kurie 
įtvirtinti į mūrinę bažnyčios tvorą, kojo
mis pajutau smulkutį šventoriaus žvyrą. 
Pilkos medinės bažnyčios sienos prieš 
mano akis, joje man bėrė druskos, tepė 
aliejais, duodami vardą; čia ir nuodėmės 
reikšmę išaiškino. Sekmadieniais, pasida
binusi balta pasipūtusia suknele, bėgda
vau čia barstyti gėlių.

Aplankysiu aš dar klebonijos kieme gi
lų, plytomis išmūrytą, šulinį: didžiulis 
velėnas, stori retežiai ir du išbrinkę me
diniai kibirai. Paėmusi akmenuką, taip 
kaip k adais, įmečiau ir klausaus; visuo
met mane žavėdavo tas įtemptas laukimas 
ir pagaliau duslus pliaukštelėjimas.

Ir vėl medinė tvora, pakalnė ir Labės 
ežero šlaitai. Toliau matyti medinis til
tas, kuris skiria Tauragno ir Labės eže
rus; priešais į kairę Ginaičių dvaras, o 

tiesiai prieš mane, kitoj pusėj ežero, di
džiulė giria.

Prigulu aukštoje pakalnės žolėje, kad 
paklausyčiau girios dainos, kurią taip 
mėgdavau, kad pagyvenčiau savo vaikys
tės dienomis, pilki debesys plaukia dan
gumi ir taip skuba, taip veja vienas kitą... 
Ramunės žiedas nulinksta į mane, čia 
prisiglausdamas, čia vėl išsitiesdamas ir 
atitoldamas. Taip gera ir smagu gimtinė
je! Tokia maloni jos žemė... Ir, rodos, 
niekad nenorėjau jos palikti, visuomet gal
vojau būti kartu.

G. Draugelienė

Jei dar neatnaujinai “MŪSŲ VYČIO” 
prenumeratos, pasiųsk 3 dolerius ir 

laikraštis Tave lankys per visus 
1955 metus. 

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

Chicago 21, Hl.

„ Jaunieji jūros skautai 
Čikagoje žygio metu sto
vykloje.

Nuotr. L. Knopfmilerio
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ATŽYMĖKIME MŪSŲ SKAUTU VYČIU. 30 METU SUKAKTI

Ateinantieji 1955 metai yra jubiliejiniai mūsų, skautams vyčiams; lygiai pries 30 metų. — 1925 m- 
kovo 15 d. Panevėžyje buvo įkurtas pirmasis Lietuvoje skautų vyčių (tada dar lietuviško vardo 
neturėjo ir vadinosi “roveriais” ) būrelis. Galima''drąsiai tvirtinti, kad mūsų skautai vyčiai* per sį 
ilgą laikotarpį savo veiklos nebuvo nutraukę. Nors skautams vyčiams ir nebuvo lemta išaugti į 
platesnės apimties jaunimo organizaciją, tačiau skautų organizacijai jų reikšmė buvo ir tebėra di
džiulė.

Būtų tad labai prasminga šią gražią sukaktį tinkamai paminėti. Šiam reikalui iniciatyvos pir
miausia turėtų imtis skautų vyčių vadovybė, o taip pat visi veikiantieji vyčių vienetai. Kiekviena 
draugovė ar būrelis, tikėkime, ras būdų ir priemonių šiam reikalui savo vietovės ribose pravesti. 
Ar nebūtų geriausia išeiti su šūkiu — skautiškojo darbo, taigi ir pačių sk. vyčių, sustiprinimas!

Ir Jūsų laikraštis, turįs savo artimųjų bendradarbių bei skaitytojų tarpe daugelį senosios ir jau
nosios kartos sk. vyčių, ryžtasi šią sukaktį atžymėti. Šia proga mes skiriame skautų vyčių reika
lams visą 1955 m. MV 2-ąjį numerį. Visa eile senesniųjų ir jaunesniųjų skautų vyčiu veikėjų jau 
pasižadėjo mums talkininkauti. Redakcijos žinioje yra jau nemažas kiekis fotografijų iš mūsų 
skautų vyčių gyvenimo N. Lietuvos laikais.

Veikiantieji skautų vyčių vienetai prašomi mums talkininkauti, atsiunčiant savo vienetų veiklos, 
darbų, gyvenimo aprašymus bei fotografijas ir nepašykštėti* atsiminimų. Visą medžiagą norėtumėm 
gauti nevėliau ateinančių metų sausio mėn. pradžios. Jei šia proga pajėgesnieji skautų vyčių vie
netai ar paskiri skautai vyčiai “Mūsų Vytį“ kiek finansiškai paremtų, laikraščio numeris išeitų 
žymiai storesnis, gausiau iliustruotas, geriau informuotas ir tuo pačiu įdomesnis.

Taigi, mieli. Vyčiai, į talką!
Jūsų

“Mūsų Vyčio“ Redaktorius.

Čikagos jūros skaučių
— Vandenių laivo dalis. 

Nuotr. L. Knopf milelio.
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‘ Skyrių veda senj. ps. Bronius Juodelis, 5601 So. Winchester Ave., Chicago, ILL., U. S. A.

MŪSŲ, GRETOS
Su kiekvienu semestru „Amerikos aukš

tąsias mokyklas baigusiųjų skautų_eilės 
vis didėja. Tai šviesus ir gražus lietuviš
kojo jaunimo entuziazmo ir pasišventimo' 
pavyzdys. Džiaugiamės tuo, nes pajėgių 
mokslo žmonių ir profesionalų’ mums dar 
labai, labai trūksta. ‘ Tad sveikiname nau
juosius diplomantus ir linkime aktyviai to
liau dalyvauti lietuviškoje- skautiškoje ir 
bendruomeninėje veikloje.

Senj. Vytautas Černius gavo Master of 
Science laipsnį iš.' elektros inžinerijos 
Dartmouth College, New Hempshire valsti
joje. Senj. v. .Černius gimė Kaune; gim- 

ii

naziją baigė 1949 m. v Greenwich, Conn. 
Įstojęs į Dartmouth College, jį baigė 1953 
m., gaudamas Bachelor of Arts laipsnį. 
Universitete lankė ir karinį kursą. Studi
jas užbaigus jam ‘suteiktas jaunesniojo 
leitenento (2nd Lt., Ord.5 laipsnis J.A.V.

Į skautų sąjungą įstojo 1945 m. Ėjo 
skiltininko, draugininko ir vietininko pa
reigas Deinsen stovykloje, anglų zonoje. 
Dalyvavo dviejose "Ragainės** vadų sto
vyklose, ,ASS stovykloje 1952 m., bei Nia
garos jubiliejinėj stovykloj 19 53 m. 1952 
m. pakeltas Korp! VYTIS senjoru.

Vyr. skltn. Gražina Frankaitė gimė Rad
viliškyje, lankė Kempteno gimnaziją Vo
kietijoje'ir baigė Greenwich Academy 1950 
m., Conn. Lankė University of Michigan. 
1954 m. ’ jai buvo suteiktas Bachelor of 
Arts laipsnis vokiečių kalbos srityje.

PLSS narė yra nuo 1945 m. Į vyr. skil- 
tininkės laipsnį pakelta 1948 m. Kempteno 
tunte ėjo skiltininkės, adjutantės ir drau- 
gininkės pareigas. Stovyklavo in-je Tau
tinėje stovykloje Alpėse, Kempteno tunto 
ir šių. vasarą suruoštoje rytinių pakraščių 
skautų "Rambyno** stovykloje.

armijos rezerve.

STEPONAS MA TUSĘ VIČIUS GRAŽINA FRANKAITĖ ZENONAS REKAŠIUS
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ALGIMANTAS KĖŽELIS SNIEGUOLĖ M. JURSKYTĖ ALGIRDAS V. K AN AUKA

Snieguolė Marija Jurskytė pasaulį išvy
do Kaune. Mokėsi Šančių VI-oje, Augs
burgo lietuvių gimnazijoje ir baigė aukšt. 
mokyklą. Filadelfijoje.

Pradėjo studijuoti 1951 m. Temple Uni
versity Community College, kurį 1954 m. 
baigė su Associate in Technology (A.T.) 
laipsniu architektūrinės braižybos srityje.

Į skaučių organizaciją įstojo 1945 m. 
Augsburge. Ėjo paskiltininkės ir skiltinin- 
kės pareigas. Nuo 1953 m. priklauso “Laz
dynų pelėdos’* vyr. skaučių skilčiai, ak
tyviai dirba Liet. stud. S-gos skyriuje ir 
eina skyriaus sekretorės pareigas.

Giedrė Tercijonaitė- Kulpavičienė gimė 
Kaune. Atvykus į JAV, baigė Eastern Dis
trict High School Brooklyne 1950 m. stu
dijavo chemiją Brooklyne. 1954 m. gauna 
Bachelor of Science laipsnį cum laudae 
su garbės pažymėjimu.

Į skaučių eiles įstojo 1947 m. Hanau. 
Vyr. skautės įžodį davė 1951 m. Brookly
ne ir ten ėjo skaučių skiltininkės parei
gas.

Vyr. skltn. Zenonas Rekašius gimė Pa
nevėžyje. Vokietijoje baigė Ingolstadto 
gimnaziją. JAV studijavo Wayne universi
ty Detroite elektros inžineriją. Įtraukia
mas į pasižymėjusių studentų sąrašą. 1954 

m. gauna Bachelor of Science laipsnį, pa
kviečiamas asistentu ir gilinosi studijose, 
siekdamas magistro laipsnio.

Skautybei brolis Zenonas yra pašventęs 
visas savo jėgas. Skautauti pradėjo 1938 
rti., vyčio įžodį davė 1947 m. Ėjo įvairias 
pareigas iki tuntininko. Šiuo metu eina 
Detroito vietininkijos ūkvedžio pareigas.

Greta skautiškos veiklos aktyviai reiš
kiasi lietuvių visuomenėje. Rašo spaudo
je, dalyvauja draugijose.

Algirdas Vincas Kanauką gimė 1931 m. 
Kaune. Lankė “Saulės” Kaune ir “Mairo
nio” Kemptene gimnazijas. Studijavo elek
tros inžineriją The Citadel (viena iš gar
siausių JAV karinių akademijų) South Ca
rolina valstijoje. Studijas baigė su pagy
rimu, gaudamas Bachelor of Science in 
Electrical Engineering ir karo aviacijos 
(2nd Lieutenant USAF) laipsnius.

Skautauti pradėjo 1945 m., pakeliamas į 
skiltininko laipsnį, ėjo oro skautų dr-vės 
adjutanto pareigas. Dalyvavo 1947 m. pa
saulinėje Jamboree Prancūzijoje, Tautinė
je stovykloje Alpėse ir kitur.

Numato kurį laiką dirbti kaip elektros 
inžinierius ir vėliau atlikti karininko tar
nybą JAV aviacijoje.

Steponas Matusevičius gimė Guragių dva-
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re, Kuršėnų valsčiuje. Amerikoje baigė 
Clevelando East High School 1951 m. Stu
dijuoti pradėjo Case institute of Techno- 

o

logy Clevelande, specializuodamasis me
talurgijos^ inžinerijoje. 1954 m. gavo Ba- 
chelor of Science laipsnį, plačiau p as įžy
mi moksle: pakviečiamas į National Honor 
Society, įtraukiamas į Garbės sąrašus.

Skautauja nuo 1946 m. clevelande davė 
skauto vyčio įžodį. Ėjo skiltininko, adju
tanto ir draugininko pareigas. Daug dirba 
lietuvių visuomeninėje veikloje. Daug pa
reigų yra ėjęs amerikiečių organizacijose.

Algimantas Keželis gimė 1933 m. Kėdai
nių apskr. Mokėsi Krakėse, Spakenberge, 
Neustadte. Gimnaziją baigė Čikagoje. Stu
dijuoti pradėjo 1951 m. Illinois U-te Či- 
cagoje. 1952 m. perėjo į Teisės mokslų 
fakultetą De Paul u-te Čikagoje. 1954 m. 
baigė teisės mokslus.

Skautauti pradėjo 1945 m. Vokietijoje. 
1953 m. JAV- bėse įsijungė į Korp! VYTIS 
eiles. 1954-V. 22 davė senjoro pasižadėji
mą. Aktyviai dirbo lietuvių ir amerikiečių 
studentų or-jose, talkininkavo ALT-tui jo 
svarbiuose darbuose.

FU. Raimundas Mieželis

NEGALĖJIMAS AR TINGĖJIMAS ?

Bevartydamas Studentų Sąjungos bylas, 
tarp narių anketų užtikau tikrai įdomų ir 
džiuginantį faktą. Didelė dalis vyresnio 
amžiaus collegų neišsigąsta, neužsidaro 
siaurame materializmo lizde, bet drąsiai 
siekia aukštojo mokslo. Prieš mano akis 
bėga pavardės ir skaičiai... gimęs 1924 
m. trečiame kurse; 1918 - antrame; 1926 
- antrame; 1921 - penktame; 1923 - sep- / 
tintame; 1911 - trečiame; 1925 - antra
me ir taip begalo.

Džiaugiuos. Štai jie - su šeimomis, 
mažais vaikais, niekieno nepadedami, daž
nai ir su ligoniais šeimoje - nepalūžta. 
Turime tokių puikių pav yzdžių ir mūsų 
Korp! “vytis” narių tarpe. Garbė jiems!

Sakiau džiaugiuos, bet čia pat turiu ir 
giliai nuliūsti, prisimena visa eilė mūsų 
narių. Ar jie tokie pat pasiryžėliai? Deja, 
ne. Jie yra tikrai amžinieji senjorai, ap
žėlę barzdomis. • visai patenkinti užsidarę 

i. savo minkštame kiaute. Nors ir jau gero
kai buvo "studijose pasivarę Vokietijoje 

o

5 ar Lietuvoje, jiems tai nebesvarbu, jie 
įsigijo' namukus, žmoneles, automobilius 
ir kitus patogumus. Tai yra jiems nepa
mainomos vertybės, kam jiems mokslas ir 
šviesa! ■ =■.

Broliai, pagalvokite kokią žalą darote 
ir Lietuvai, ir mūsų bendruomenei, ir pa
čiam sau. išgriaukite siauro materializmo, 
mediokratiškumo ir ignorancijos kiautą, pa
siryžkite ir su tikrai nedideliais sunku
mais įsijungsite į akademinį gyvenimą. 
Bus garbė ne vien tik Korporacijai, bet 
ir visai lietuvių tautai.

Tad, Brolau, _ parafrazuojant v. Kudir
ką - paimki knygą, lyrą ir ženki Lietuvos 
keliu. — rm.

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

Ar,skaitai vienintelį lietuvių, bibliografijos 
laikraštį c

KNYGŲ LENTYNA?
Jeigu domiesi mūsų rasto laimėjimais, turi jį 

būtinai užsisakyti 1955 metams. Pr-tos kaina 
JAV ir Kanadoje $ 1.50, kitur — $ 1. Adresas: 
Mr. A. Ružancovas, 602 Harvey str., Danville,
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POLITIKA

Karštą pereitos vasaros dieną junjoras 
Kerpė grįžo iš akademikų stovyklos į sa
vo numylėtą, dulkiną miestą. Trenkė į kam
pą lazdą, nusiavė ir padėjo saulėje garuo
jančius, prakaitu permirkusius batus, nu
sviedė į kampą kuprinę,nusišluostė abiem 
rankom dulkiną veidą, ir krito aukštelnin- 
kas ant sofos.

- Tik truputį pailsėti, - kaip jis mėg
davo sakyti. . Taigi, ištiesė mūsų Kerpė 
pavargusius sąnarius, sutrankytus viso
kiais keliais visokių rūšių automobilių, ir 
paskendo dūmose.

- Galas žino! Rodos,, s to vykia būtų bu
vus ir nieko: ir pavalgyt gavome kaip rei
kiant, ir merginų buvo iš visų kraštų su
važiavę, tačiau ne prie širdies viskas ir 
tiek. Nebuvo politikos! Štai ko trūksta 
jaunuolio sielai ir kūnui! Kaip tu gali, bū
damas pilnas energijos ir jėgų studentas 
sėdėti ir ramiai klausyti, ką mokslo vyrai 
kalba, arba ką sesės tarp savęs šnabžda
si, kada tau čia norisi priešus malti! Ko
kius - nesvarbu, kad tik būtų ant ko pyk
tis išlieti, juk taip mažai dabar bepoliti
kuojame, ypač mūsų jaunoji inteligentija. 
Prieita jau net prie to, kad du skirtingų 
pažiūrų žmonės suėję kartu vienas kitam 
ranką paduoda ir bendrą kalbą randa! Mums 
reiktų turėti bent keturiasdešimt partijų, 
tai jau būtų šis tas. Tai bent būtų gali
ma pasiginčyti susirinkimuose, pasiknisti 
užkulisiuose, pakombinuoti, ką tas ar anas 
mano ateityje daryti ir kaip jam skersai 
kelio atsistoti. Tegu eina šalin visa kita 
veikla - nėra Jos naudingesnės už politi
ką. juk kai mūsų šaliai laisvę kas nors 
iškovos, tai džiaugsis visi, kai staiga 
grįšime mes, patyrę vyrai, patys buvę var

tyti į visas puses ir kitus vartę. Tada 
' tautiečiai valstybės vairą brukte įbruks ° 

mums į rankas, o tada, palauk - atsis- 
kaitysime su visais, ir mūsų skyriaus da
bartinis pirmininkas, kuris manęs, kažko- 

Adėl, nemėgsta, galės kojas bučiuoti _ ge- 
jresnės vietos kaip, sakysime, sąskaitinin
kas, negaus...

Su dideliu kartėliu širdyje jupjoras Ker
pė prisiminė, jog visos jo pastangos pa
šnekesius pakreipti įdomia linkme atsi
mušdavo į indiferentiškus kitų dalyvių vei
dus, ir, pamoję ranka į kritikuojamas da
bartines valdžias, mieliau klausydavo pro-

■ fesoriaus pašnekesio apie vandens galią

Šiuos neštuvus, broli Skautininke, mes 
laikome visada skautų būkle nelaimės atr 
vėjui,,.
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ir kitas gamtos dovanas žmogui, arba apie 
tai, kaip galima būtų pakelti mūsų akade
minio sąjūdžio kokybę. Aišku, mūsų Ker
pė mažai ten tegalėdavo įsiterpti, nes bu
vo iš tokių, kurie yra gimę vadovavimui 
(kaip Hitleris, Musolinis ir kt,), ir, kaipo 
toks, jis ir laikė save pašauktu kokiam 
nors svarbiam žygiui, o čia šie nepribren- 
dėliai jo net pilnateisiu nariu dar nelaiko, 
nors junjorauja jau netoli tiys metai. Sa
ko, reikia temą parašyti, pastudijuoti skau- 
tybę. Ką aš rašysiu? politiniai jie dideli 
neišmanėliai, o užsiimti niekais - paliki
me, geriau, vaikams...

Ilgai galvojęs, junjoras Kerpė spyrė su 
koja sofos galan ir pusbalsiu šūktelėjo:

- Mums reikia naujos partijos! politi
nės būtinai! Mes negalime būti profanuo
jami palikti nuošalyje, kai kiti jau valdžia 
dalinasi. Liežuvingų vyrų ir galinčių iš 
adatos vežimą priskaldyti turime. Kodėl 
mums nesukurti naują partiją ir nepasivo
lioti politinėje makalynėje? Mums reikia 
įsisprausti į siaurus politinius-partinius 
rėmus, nes dabar nelabai težinome, ką be
veikti ir už ko tvertis, kai turime plačius 
laukus savo sąjūdyje. Būsimos partijos li
nija? Kam jos? Svarbu tik būti visų kitų 
opozicijoje, niekinti, ką jie kuria ir daro 
ir brukti savo prekę, nors ir nelabai kam 
vertą.

Kūrimas partijos - nelengvas dalykas, 
ypač, kad niekada neesi tikras, jog tave

bendraminčiai pasodins vadovaujančio j vie
toj. Eilinių narių yra pakankamai ir taip, 
dėl jų» paprastai, ir naujos partijos nie
kas nekuria: svarbiausia, tai numatyti, ar 
būsi išrinktas ar ne. Ne visuomet patogu 
pasielgti taip, kaip vienas senjoras pada
rė: jis išstatė savo kandidatūrą tik pirmi
ninko vietai, ir, kai jos nebegavo, mojo 
su ranka į visą veikimą ir išvažiavo kaž
kur kitur laimės mėginti. Nevisuomet ir 
važinėtis galima, juo labiau, kad, čia gy
venant, ir universitetas netoli, ir dar šio
kią tokią stipendijėlę iš to paties sąjįr 
džio pavyko iškombinuoti, tai jeigu aplin
kybės pasikeis, gali ir tai prapulti, varg
šai tie skautai akademikai: pluša, dirba, 
balius rengia, pašalpas skiria, tačiau ne
nusitveria pačio įtakingiausio dalyko, pa-
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Mūsų vadovė labai mėgsta švarą ir 
tvarką. Taigi mūsų skiltis nutarė pa
lapinę švariai išskalbti ir išprašyti...
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SKAITYTOJAI ’ RASOJA

MES IR POLITINES PARTIJOS

Pereitam MV numeryj brolis J. Bilėnas 
gana entuziastingai ir įtikinančiai siūlė 
kbrporantams jungtis į politines partijas, 
tikėdamas, atrodo, kad toks jungimasis 
būtų tarsi skautiško gyvenimo spragos už- 
lipdymas. Mano manymu j. b. šovė pro 
šalį, ir tai atsitiko todėl, kad jis klaidin
gai supranta lietuvišką, skautybę, ir ypa
tingai jos paskirtį tremtyje.

Savo laisvame krašte priklausymas poli
tinei partijai yra kiekvieno gero piliečio 
pareiga, nes tik politinių partijų dėka bet 
kokioj valstybėj yra įmanoma išlaikyti de
mokratinę santvarką. Vienintelis pol. parti
jos tikslas yra konkuruoti su kitomis to 
krašto pol. partijomis, tikslu paimti vals
tybės valdžią, arba, jei partija yra perma- 
ža tai atlikti, - bent stengtis įgyvendinti 
savo programą. Jei sutinkam su šia pol. 
partijos definicija, tai kyla klausimas, ar 
iš viso mūsų pol. partijos tremtyje patei

sina savo egzistenciją. Jei šis klausimas 
išsispręstų neigiamai, tai apie jokį jungi- 
mąsį į pol. partijas nereikėtų nei šnekėti.

Pagalvokim, dėl ko mūsų pol. partijos 
šiandien kovoja? - Gauti daugiau vietų 
Vlike? Nuversti Lozoraitį? Gal ir taip, bet 
toks tikslas yra tikrai permažas, kad jis 
save pateisintų. O gal jos labai efektin
gai kovoja dėl Lietuvos išlaisvinimo? - 
Galėtų, bet neturi laiko ir energijos, nes 
reikia rūpintis, kad kitos partijos neiškil
tų lietuvių visuomenės akyse kaip vado
vės kovoje dėl Lietuvos laisvės. Tai gal 
mūsų partijos dabar nieko daug padaryti 
negali, bet, išmušus laisvės valandai, jos 
bus gerai pasiruošusios ir pilnai pribren
dusios politiniam gyvenimui jų dabartinio 
vegetavimo dėka? - Bus kam ir be jų nu
statyti laisvos Lietuvos politinio gyveni
mo kryptį. Kas kas, bet to tikrai nepada
rys pora tūkstančių sugrįžusių dypukų.

čio svarbiausio - politikos..,.
Išvargusios junjoro Kerpės akys pradėjo 

merktis, nors smegenys galvoje dar vis 
nesiliovė dirbę, ir tiktai kai popiečio sau
lės spinduliai pradėjo skleisti šviesą ant 
apdulkėjusių knygų, 
nemenkas knarkimas 
naktis pakankamai 
junjoro Kerpės. Gal 
prieš didelius žygius

kambaryje girdėjosi 
išvargusio, kelias 

neišmiegojusio mūsų 
tai ilsėjosi didvyris 

, kas žino?
N- as

Pingvinų, vyresnysis: — Kada aš su ta
vimi Kalbu, mažiausia bent jau sparnus 
suglausk!
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Ten bus likę žmonių, kurie savo kraują, ir 
gyvybę aukojo kovoje dėl laisvės, ne po
ra dolerių per metus ar savo gražbylystę. 
Jų žodis ir bus lemiamas kiek tai lies 
visus busimosios Lietuvos reikalus, nes to 
jie teisėtai bus užsipelnę. Taigi, peršasi 
išvada, kad mūsų pol. partijos šiuo metu 
mažai ką, duoda ar žada duoti busimajam 
Nepriklausomos Lietuvos gyvenimui, ne
bent perduoti jaunimui senas partines tra
dicijas.

Nenoriu visiškai paneigti pol. partijų 
reikalingumo, bet tikiu, kad jos tikrai nė
ra tiek svarbios, kad mes verbuotume skau
tiškąjį jaunimą jungtis į jas . Yra jaunimo 
organizacijų, kurių vienas iš tikslų yra 
parūpinti tam tikroms politinėms partijoms 
prieauglį. Tačiau ar negeriau būtų tremties 
jaunimą auklėti visai kitokioj dvasioj: mums 
reikalinga visokių nuomonių lietuvių vie
nybės.

Iš kitos pusės, jei sutiktume, kad kor- 
porantų ir šiaip vyresniųjų skautų jungi
masis į pol. partijas būtų pageidautinas, 
tai jis būtų žalingas pačiai skautybei. ,At- 
minkim, kad vyresnieji skautai yra daž
niausiai vadovai. Jie, priklausydami ko
kiai pol. partijai, sunkiai pajėgtų vesti 
jaunimą skautybės puoselėjamu keliu, ne
pataikaujančiu jokiai pol. partijai. .Gi skau
tų tęvai, žinodami, kad vietos vadovas 
priklauso kokiai politinei srovei, kuri ne
sutampa su jų įsitikinimais, savaime aiš
ku, neleis savo vaikui priklausyti skau
tams. Tokiu būdu, tokie skautų vienetai, 
kurių vadovai yra “politikieriai”, gali pa
žeisti skautybės apolitišką nusistatymą ir 
sumažėti nariais.

jei mūsų laisvinimo veiksniai, kuriuos 
sudaro pot partijų atstovai, kartą sutarti
nai pradėtų dirbti Lietuvos laisvinimo dar
bą, tuomet, žinoma, ir skautų šventa pa
reiga būtų jų pastangas šia kryptimi smar
kiai paremti, tačiau, kol to nėra, tai skau
tams, mano manymu, neverta prie viso to 
pirštų kišti. Skautybė šiais laikais trem
tyje turi būti lietuvių vienijimo, bet ne 
skaldymo veiksnys. Šią misiją mes, skau

tai privalome gerai įsisamoninti ir pasisa
kyti prieš kiekvieną idėją ar pasiūlymą, 
kurių tikslas yra nutraukti skautus nuo 
šio tiesaus kelio į partinius šunkelius.

z
St. Puškorius

DĖL PLSS STATUTO

Pereitame MV numeryje ps. A. Augusti
naitis iškėlė mūsų Sąjungai svarbų reika
lą: PLSS statuto keitimą, Kad dabar vei
kiąs statutas nėra tobulas ir nepritaiky
tas dabartinėms gyvenimo sąlygoms, tai 
mes visi žinome. Gal būtų svarbiau išsi
tarti dėl pačio pakeitimo būdo ir duoti 
konkrečius pasiūlymus dėl naujojo statu
to punktų. Ar nebūtų gerai sudaryti spe
cialią skautininkų komisiją, kuri galėtų 
posėdžiauti vienoje vietoje ir nuodugniai 
apsvarstytų visus pasiūlymus, o taip pat 
paruoštų naują projektą?

Praverstų, kad ir Liet. Skautų Brolijos 
korespondencinė sueiga pasisakytų šiuo 
reikalu. Jos nuomonė, reikia manyti, būtų 
svarbi visiems tiems, kurie rūpinasi sta
tuto reikalais. Tie, kurie minėtą sueigą 
šaukia, turėtų nepamiršti įrašyti į dieno
tvarkę ir šį punktą.

Iš savo pusės manyčiau, kad 1) PLSS 
statutas turėtų būti daugiau pritaikytas 
dabartinėms gyvenimo sąlygoms. 2) Rodo
si, kad dabartinio pobūdžio Taryba var
giai pateisina savo egzistenciją. Reiktų 
išsitarti dėl jos likimo arba bent dėl na
rių skaičiaus sumažinimo. 3) jau pats lai
kas galutinai išspręsti ir Dvasios Vadovo 
Evangelikų tikybos skautams klausimą: 
statutą pakeisti ta prasme, kad visų tiky
bų dvasios vadovai turėtų lygias teises 
Taryboje, Pirmijoje ir kituose S- gos or
ganuose. 4) Reiktų aiškiau nustatyti tei
ses bei pareigas aktyvių ir pasyvių skau
tininkų.

Gyvenimiškesnis statutas, tikėkime, bū
tų naudingesnis visai mūsų or-jai,

L. Knopfmileris
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• KANADA. Pasaulinė Slautų Jamboree įvyks 
1955 m. rugpiūčio 18-28 d.d. Kanadoje." Jam
boree vieta parinkta ant Ontario ežero ir Nia
garos upės krantų, apie 14 mylių nuo Niagaros 
krioklių. Reikia manyti, kad šioje didelėje sto
vykloje dalyvaus ir mūsų skautai. Vadovų pa
reiga jau dabar šiam reikalui planingai ruoštis, 
o visų kitų — jų gražias pastangas paremti.

• JAV. Neseniai mirė Walter William Head, 
1926- 46 metais vadovavęs Amerikos skautams 
ir buvęs Tarptautinio Skautų Komiteto narys. 
Už nuopelnus skauiljai W. W. Head buvo apdo
vanotas aukščiausiais skautų organizacijos or- 
denais. Iš 897*091 Amerikos skautų vadovų tik 
2*746 yra profesionalai, t. y. už savo organi
zacinį darbą apmokami.

• D. BRITANIJA. Rytinės Londono dalies 
nepilnamečių teismo pirmininkas Mr. Basil Hen
riques vienoje savo kalboje Londono skautams 
pareiškė, kad jaunųjų nusikaltėlių tarpe beveik 
nėra skautų arba kitų organizacijų narių. į nu
sikaltimus linksta jaunuoliai dažniausia paei
ną iš jokioms organizacijoms nepriklausančio 
jaunimo.

• Paskutiniame skautų laikraščio “Jambo
ree” numeryje paminėta faktas, kad šiuo metu 
daug įvairių tautybių skautų gyvena svetimuo
se kraštuose. Daug anglų skautų yra Vokieti
joje, amerikiečių _ Meksikoje, prancūzų — 
Egypte ir Ut. Tikimasi, kad svečiai vietinių 
skautų bus mielai priimti ir pakviesti be nik a- 
darbiauti skautavime.

• ŠKOTIJA. Dvi latvės skautės iš DP sto
vyklos Eutin-Holstein. Vokietijoje, praėjusią 
vasarą svečiavosi pas Škotijos skautes Kirk- 

cubright mieste. Jų kelionės ir pragyvenimo 
išlaidos buvo padengtos lėšomis, .surinktomis 
Kirkcubright’o skaučių ir jaunesniųjų skaučių. 
Viena jaunesnioji skautuke savo iniciatyva net 
buvo surengusi (Anglijoje labai mėgiamą) po
būvį sode, kurio metu surinktos pajamos buvo 
taip pat skirtos padėti latvėms skautėms.

• VOKIETIJA. Šios vasaros didžioji tautinė 
stovykla Kirchberge praėjo su pasisekimu. Iš 
užsieniečių atvyko danai, šveicarai, suomiai, 
marokiečiai. Stovyklos dalyviai įgavo patyrimo, 
kaip iš paprastos medžiagos su paprasčiausiais 
įrankiais galima pasidaryti gerus ir patogius 
stovyklinius įrengimus. Stovykloje prisimintos 
liūdnos Vokietijos skautams dienos, kai 1930« 
L 30 d. buvo uždarytos Vokietijos skautų,-čių 
or-jos. Stovyklą aplankė žurnalistai, visuome
nės atstovai ir vyriausybės nariai. Ji buvo su
traukusi 5.000 skautų, Viso šiuo metu Vokieti
joje yra apie 30.000 skautų. Šia proga reikia 
iškelti didžiulį vokiečių skautų vadovą vyr. 
sktn. K. Roller, didelį lietuvių skautų bičiulį. 
Šis skautininkas visada labai domisi mūsų 
skautų gyvenimu bei veikla. “Mūsų Vyčio” 
redakcija, jo perrinkimo proga, buvo pasiun
tusi specialų sveikinimo laišką, į kurį iš v. 
s. Roller susilaukta nuoširdi padėka su svei
kinimais lietuviams tremtiniams skautams.

• ŠVEICARIJA. Kanderstege, Alpiu kalnuo
se, yra tarptautinis skautų namas ir šiais me
tais susilaukęs daugelį užsieniečių skautų - 
turistų.. Eilė tautų Čia yra įrengusios savo 
specialius kambarius, kurie tarp savęs varžo
si savo grožiu, meniškumu, patogumu ir skau
tišku įvairumu.

Argentinos lietuvių skautų vadovai. 
Nuotr. A. Cibavičicus.
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• Vyr. sktn. Ona Zailskienė, Vyriausioji Skau
tininke, lankėsi Kalifornijoje, kur turėjo eilę 
pasitarimų skautiškosios veiklos pagyvinimo bei 
suderinimo reikalu, o taip pat instruktavo va
doves.

• Lietuvos Skautų Brolija ruošiasi korespon- 
dencinei vadovių sueigai, kurioje, be ko kita, 
bus renkami: Vyriausias Skautininkas, jo pa
vaduotojas, LSB Garbės Gynėjas, 4 nariai į 
PLSS Tarybą. Visi vadovai kviečiami sueigo
je dalyvauti.

• “Skautybė Berniukams”, pagrindinis B. P. 
veikalas skautams, išleidžiamas LSB rūpesčiu. 
Knyga išeisianti dar šiais metais.

• PLSS-ga susilaukė naujų skautininkų. Į 
skautininko laipsnį pakeltas V. Nenortas, pa- 
skautininkais: A. Baziliauskas, Vyt. Pileika. 
Skautiškaisiais žymenimis apdovanoti: L. Jab
lonskis, Vi. Kuzavinis, Kun. A. Perkumas, R. 
Bričkus, Vi. Venckus, K. Aižinas, D. Gineika, 
K. Ulevičius, V. Ramanauskas, Br. Stepulionis.

• 105 registruoti skautininkai paskelbti LSB 
vadijos biuletenyje. Reikia manyti, kad kin
kas daugiau dar yra neregistruotų skautininkų.

• Akademinio Skautų Sąjūdžio naujas sky
rius projektuojamas įsteigti Carasas mieste 
Venezueloje, kur yra nemaža studijuojančių 
liet, skautų,-čių. Steigimo reikalais rūpinasi 
MV bendradarbis Kun. A. Perkumas.

• PLSS Seserijos Vadija patvirtino naująjį 
Akademikių Skaučių Dr-ves statuto projektą.

• Ak. Skaučių Ek-vės skyrius neseniai įsi
kūrė New Yorke. Vadovauja Gr. Frankaitė. Sty
riu globoja fil. Ek. Giedrikienė.

• Fil. J. Liesytė daro žygius įsteigti akad. 
skaučių vienetą Baltimorėje.

• Fil. K. Kasperavičius perėmė Korp! VYTIS 
JAV korespondencinio skyriaus pirmininko pa
reigas, vietoje pasitraukusio senj. A. Mantvy- 
do.

• Akademiku skautų,-Čių suvažiavimas nu
matomas sušaukti 1955 m. sausio mėn. .1-2 d. d. 
Čikagoje. Bus aptarta visa eilė organizacinių 
reikalų.

• Ek. Vydūno šalpos Fondas ir šiais metais 
išleido gražius Kalėdinius sveikinimus. Kas 
norėtų minėtų atvirukų gauti, tegu rašo adresu: 
R. Chainauskas, 4333 So. Artesian Ave., Chi
cago 32, Ill. Vieno pokelio kaina — doleris.
„ • Fil. Vyt. Šliupas išrinktas Korp! VYTIS 
Čikagos skyriaus pirmininku, savo kadenciją 
baigusio senj. Ed. Zabarsko vietoje.

• ASS Čikagos skyrius parėmė ‘‘Akademinės 
Skautijos” išleidimą, paskirdamas 100 dol. pi
niginę auką.

• Senj. K. Mikėnas išrinktas Korp! VYTIS 
Urbanos skyriaus pirmininku. Padidėjus studi
juojančių lietuvių skaičiui, ir vytiečių skaičius 
čia išaugo per 20.

• Senj. Vyt. Germanas, keturis metus stu
dijavęs architektūrą, pašauktas į Dėdės Šamo 
karo tarnybą. Aktyviai skautavo nuo 1945 m. 
Urbanos vytiečiai linki jam sėkmės ir laimingo 
sugrįžimo.

• Ps. Vyt. Pileika renka medžiagą apie da
bartinį skautų vyčių judėjimą, Visi skautų vy
čių vienetai prašomi jam suteikti žinių apie 
savo vienetų įsikūrimą, veiklą, o taipgi pri
siųsti jam nuotraukų adresu; 681 Broadview 
Ter., Hartford, Conn.

• Senj. Vyt. Mikai avičius, Korp! VYTIS pir
mininkas, įsigijo nuosavus namus ir dabar yra 
pasiekiamas šiuo adresu: 2515 W. 39th str., 
Chicago, Ill.

• Akademinės skautijos 30 metų sukakties 
minėjimas Adelaidėje, praėjęs su dideliu pasi
sekimu, susilaukė plataus atgarsio net austra
lų spaudoje. Įtakingas dienraštis ‘‘News’* sek
madienio laidoje daug vietos paskyrė minėtos 
šventės ir lietuvių akademinės skautijos apra
šymui .

• Vyr. sktn. A. Krausas suredagavo ir LKF 
Australijoje išleido stambų 240 puslapių vei
kalą ‘‘Atolą”, kaip mūsų kultūrinio gyvenimo 
metraštį. Knyga gražiai išleista, įdomi, gra
žiai meniškai paruošta ir labai patraukli. Uz 
1 austr. svarą gaunama pas redaktorių: A. Krau
sas, 24 Grandview Ave., Maribymong, Vic., 
Australia.

• Fil. Vyt. Stasiškio ir kitų vadovu rūpes
čiu smarkiai pagyvinta liet, skautų veikla Ade
laidėje, Australijoje. Skautų,-Čių skaičius čia 
gerokai išaugo, veikimas pasmarkėjo. Netrukus 
ruošiamasi stovyklauti (ten dabar vasara...)

• R. Mantautaitė Šiuo metu vadovauja ASS 
Bostono skyriui.

• Liet, jūros skautai Čikagoje oastaruoju 
metu žymiai pagyvino savo veiklą. Šiuo metu 
čia veikia: ‘ ‘Vandenių” laivas, dr. Nakutienės 
globojamas; jaunųjų ‘‘Žilvinų” laivui vadovau
ja valt. E. Simaitis. Jį sudaro dvi valtys po 
8-ius įgulos narius. Persiorganizavusiam ‘‘Ni
dos” laivui vadovauja vyr. valu J. Merkelis. 
Be to, tebeveikia Kap. Kukučio vardo laivas 
(yad. A. Levanas), o taip pat jūros budžių 
vienetas, va d. Dr. K. Aglinsko.

• ASS Čikagos skyrius XI. 21 d. suruošė iš
kilmingą akad. skautijos 30 metų sukakties mi
nėjimą _ šventę, kuri praėjo su pakilusia nuo
taika. Dalyvavo gražus būrys ^ vytiečių. ASD 
sesių ir svečių bei viešnių. Plačiau apie šven
tę parašysime sekančiame M V numeryje.
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ATSIUSTA PAMINĖTI

v Jonas Aistis APIE LAIKĄ IR ŽMONES Vir
šelį piešė Romas Viesulas. Tiražas — 1000 
egz. Išleido knygų leidykla TERRA. 748 W. 
33rd str., Chicago, Ill. Spaudė M. Morkūno sp., 
3251 S. Emerald Ave., Chicago 16, Ill. 249*4 
nnmpusl. Šioje knygoje žinomas mūsų poetas 
gražia fonna patiekia eilę atsiminimų apie mū
sų rašytojus: K. Binkį, A. Miškinį, Juodelį, 
K an. Tumą-Vaižgantą, L. Girą, J. Savickį ir kt. 
Šią knygą skaitytojas skaito kaip įdomiausią 
romaną. Jo aktoriai — gyvi, atsiminimai tikri, 
autentiški. Knyga labai įdomi tiems, kurie mi
nėtus rašytojus arčiau pažinojo, lygiai ir tiems, 
kurie jų gyvų jau nebematė.

Jonas Grinius ŽIURKIŲ KAMERA TYijų veiks
mų drama. “Aidų” leidinys. Sp. Pranciškonų 
sp., Brooklyne 1954 m. 120 pusi. Autorius, 
vienas stipriausių mūsų dkamaturgų iš gyvųjų 
tarpo, kiek anksčiau išspausdinęs jau 4 dra
mas, čia patiekia bene stipriausią savo veika
lą. Veiksmas vyksta Lietuvoje 1947 m. ir visą 
laiką NKVD tardymo įstaigoje. Autoriui vyku
siai pavyko pagauti pavergtos lietuvių tautos 
kovos už laisvės idėją, lygiai kaip okupantų 
žiaurumai.

RAMBYNO AIDAS Rambyno stovyklos Cape 
Cod, Mass, laikraštėlis. Rašytas rašom, ma
šinėle, sp. rotatorium. Iliustr. Nr. 1 — 7, 1954. 
IX. 29 (klaidinga mėnesio data, turi būti ne 
“IX”, o ”X”) - 1954. IX. 5. Red. ir adm. ko
lektyvas: Rom. Kezys, G. Frankaitė, R. Brič- 
kus, V. Miknaitis. Tai didžiulės mūsų skautų, 
-čių stovyklos, sutraukusios net 215 dalyvių, 
nuotaikingas dienraštis, viso 22 pusi. Reikia 
pripažinti, kad jo redaktoriams gražiai pavyko 
pagauti stovyklautojų dvasią ir laikraštėlį pa
daryti įdomų ne tik patiems stovyklos daly
viams, bet ir kitiems, skaitytojams. Iš jo eilu
čių reikia spręsti, kad “Rambyno Aidas“ bu
vo stovyklautojų mėgiamas.

Anatolijus Kairys AUKSINĖ SĖJA Eilėraš
čiai. Išleido leidykla “Nemunas”, spaudė M. 
Morkūno sp. 1954 m., Chicagoje. Tiražas — 
500 egz. Kaina $ 2,00. 85+1 nnm pusi. Kny
gos autorius, pedagogas, tremtyje debiutavęs 
su vienu kiek silpnesniu poezijos rinkiniu, čia 
išeina kaip žymiai stipresnis poetas.

J.J. Bachunas VINCAS S. JOKUBYNA& Išl. 
80 metu jubiliejaus proga spalių mėn. 10 d., 
1954. Chicago, Ill. 12 pusi. Tai žinomo Amer. 
liet, senesniosios kartos veikėjo, visuomeni
ninko ir Korp! VYTIS Mecenato paruoštas ra
šinys — biografinė studija apie žurnalistą — 
rašytoją V. S. Jokubyną, visą savo gyvenimą 
paskyrusį lietuviškai veiklai. Kiekvieno mūsų 
pareiga pažinti senesniuosius mūsų veikėjus. 
O tai galima atlikti ir šį v eik aliuką perskai
tant. Gaunamas pas autorių; J. J. Bachunas, 
Tabor Farm, Sodus, Mich., o taip pat M V Re
dakcijoje. *

L. N. Tolstoj ANNA KARENINA Romanas 
RI-IV. Vertė Pr. Povilaitis. Išleido NEMUNAS, 
3153 So. Halsted str., Chicago 8, HL 378 pusi. 
Kaina $ 3,75. Šioje knygoje perspausdinta III 
ir IV-oji (abidvi paskutinės) žinomo rusų kla
siko romano dalys. Tolstojus jau senai mirė, 
bet jo raštai ir idėjos įdomios ir šiandien.

Jurgis Šlekaitis VARDAI VANDENIMS IR 
DIENOMS Eilėraščiai. Viršelį, titulinį puslapį 
ir skyrių vinjetes piešė Z. Mikšys. Išleido 
TERRA. 748 W. 33rdvstr„ Chicago 16, Ill. 
Spaudė M. Morkūno sp. Čikagoje. 70 pusi.

Karolė Pažėraitė DIDVYRIU, ŽEMĖ Viršelis 
dail. Vlados Stančikaitės. Tiražas 1000 egz. 
Leidėjas Jonas Kaseliūnas. Garnio Leidykla, 
Caixa Postal, 4189 Sao Paulo, Brazilija, 1954 
metai. Kaina $ 1.50. 133 pusi. Tai mūsų rašy
tojos tremtinės trečias leidinys — šiuo atveju 
novelių rinkinys. Temos paimtos iš paskutinių 
mūsų kovų d ei Lietuvos laisvės. Daug gražių 
kilnių pavyzdžių mūsų jaunimui iš netolimos 
praeities dienų, Puiki lektūra mūsų jauniesiems 
skautams,- ėms.

ĮSIGYKIME NAUDINGAS KNYGAS

VENTOS leidykloje dar galima gauti šie 
naujausi leidiniai: A. Tyruolio LAUKQ LIEPS
NOS, sonetai — $ 1, J. Kėkšto ETAPAI — $ 3, 
J. Jankaus NAMAS GEROJ GATVĖJ - $ 4« Be 
to _ LIETUVIU KALBOS VADOVAS - $ 4,50, 
A. Maceinos DIDYSIS INKVIZITORIUS - $ 2- 
JOBO DRAMA $ 2, P. Gaidamavičiaus — 
IŠBLOKŠTASIS ŽMOGUS - $ 2,25, A. Vaičiu
laičio VALENTINA — $ 2» Yra ir kitų naudin
gų leidinių. Jau baigiama spausdinti ir galima 
užsisakyti A. Vaičiulaičio pasakojimų bei no
velių rinkinį, apie 300 pusi, knygą, už $4. 
Visais reikalais rašyti ackesu; Jonas Rimei- 
kis, Postfach 41, (13b) SCHONGAU / Lech, 
Germany .

• Korporacija VYTIS šiuo metu apjungia 
250 narių, iš kurių 146 gyvena JAV-bėse. Jos 
eilėse šiuo metu yra 38 filisteriai, 156 senjo
rai.

• PLSS Venecuelos rajonui šiuo metu vado
vauja v. s. dr. P. Neaiškiu, kartu eidamas ir 
LSB rajono vadeivos pareigas. Seserijos va- 
deive čia paskirta v. si. Irena Zalnierūnaitė; 
vadijoje nuoširdžiai dirba dvasios vadovas 
Kun. A. Perk ūma s ir p. Vi. Kuzavinis, vadijos 
narys rėmėjų reikalams.

“MŪSŲ VYTIS” VELTUI -
TIK KIEK PADIRBĖK!

Surink jam 10 prenumeratorių — 
laikraštį gausi nemokamai per visus 

1955 metus.
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