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KORP! VYTIS VALDYBOS PIRMININKO SVEIKINIMAS
MIELI BROLIAI,

Susijungę tampria minčių grandine tvirtai ženkime į Naujuosius Metus. Mūsų kelias tebūna tikra
brolybe pagrįstas, rankos ištiestos pagalbai, mintys ir darbai pašvęsti visų svarbiausiam reikalui
— Tėvynės laisvei atgauti.
Nuoširdžiai sveikiname PLSS-gą, Korp! VYTIS mieluosius Garbės Narius V. Sktn. P.Jurgėlą,
Dr. D. Kesiūnaitę, prof. S. Kolupailą, prof. I. Končių, seserišką ASD-vę, brolius filisterius, senjo
rus, junjorus ir visus mūsų bičiulius.
Paskutinieji metai buvo gan sėkmingi; tai nuopelnas bendro mūsų darbo. Tegul broliška nuotai
ka vyrauja per visus šiuos metus ir ypatingai nepamirškime jos sprendžiant įvairius klausimus.
“Lai vienybė, meilė žydi mūsų brolių širdyse,
Lai atgal sugrįžta klydę ir atgyja jų dvasia ”...
Ad meliorem!
Korp! VYTIS Valdybos
P irmininka s
ĮSIGYKIME “AKADEMINĘ SKAUTU Ą”

Akademinio Skautų Sąjūdžio Valdyba pr.
metų pabaigoje išleido iš spaudos Broniaus
Kviklio paruoštą veikalą — ”Akademinę Skautiją”. Knyga apima ak. skautijos istoriją ir
veiklą 1924-1954 m. bėgyje. Leidinys dailiai
išleistas. “Mūsų Vyčio” formato. 160 ilius
tracijų tekste, 236 pusL Gaunama pas leidė
jo atstovą adresu: Mr. Sigitas Miknaitis, 2216
ffz. 24th str., Chicago 8, HE USA, arba MV
Redakcijoje: 631 JV. 54 PE, Chicago 9, III.
1 egz. kaina: įrišto kietais viršeliais — $4,
paprastu įrišimu — 3 $. Knyga pas platinto
jus bei Knygynuose nebus pardavinėjama.

VIRŠELIO PIEŠINYS - dail. Šermukšnio.

Sesę KASELYTĘ Albiną
ir
Senį. RAMANAUSKĄ Liudą,

Sukūrus šeimos židinį, daug laimės ir
saulėtų dienų linki
ASS Valdyba
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VIII METAI

NEPAMIRŠKIME STUDIJUOJANČIŲ SKAUTŲ
Vytautas

Mikalavičius

tremties išorinių sąlygų,
Nepr, metais, kiekvienas pilietis, val
stybinių mokesčių forma paremdavo stu
dentus, valstybei neegzistuojant, kiek
vienas lietuvių tautos narys privalėtų
suprasti savo svarbią pareigą remti stu
dijuojantį jaunimą, kartu su šeimomis ir
organizacijomis padėti išlikti prie lietu
viško kamieno sąmoningais tautos nariais.
Mūsų laisvinimo veiksniai neretai per
daug jau ginčijasi, studentai paliekami
jų pačių valiai ir likimui. Dažnai net
studentija traukiama į ambicingus ginčus,
užmirštamas pirminis uždavinys, puo tar
pu studentija dirba tylų, garbingą, nau
dingą darbą, dažnai be visuomenės ir jos
vadų paramos; iš savo kuklių išteklių
neretai net užpildydama spragas, kurias
padaro nusipolitikavę veiksniai, imkime
kad ir informacinio biuletenio anglų kal
ba reikalingumą: ALT‘0 biuleteniui su
stojus, studentai išleido net du, vadina
si, studentija supranta savo uždavinius,
o visuomenė?
Studentai skautai turi suorganizavę Dr,
VYDŪNO Vardo Šalnos Fondą, kuris gy
vuoja jau trejus metus, mažindamas vargą
Europos ir Amerikos studentų skautų, jo
paremti jau trys studentai baigė studijas,
o kiek šiuo metu naudojasi jo kukliais
ištekliais! pašalnos duodamos tik pasko
lų forma, kad jomis galėtų pasinaudoti

Studentija dažnai vadinama skam
biais vardais: Lietuvos ateitis, druska,
tautos pagrindas ir p, Žinoma, tuo pasa
koma nemaža tiesos, šiuo laiku jaunimo
svarba dar padidėjo: Tėvynėje ji sąmo
ningai plėšiama nuo tautos kamieno, o
svetur veikiama pašalinių įtakų, vis to
liau atitolsta, prisiima svetimus papro
čius, galvoseną. Todėl svarbu atminti,
jeigu nebus sąmoningo, tvirto lietuviško
jaunimo - nebus savarankios ir stiprios
Lietuvos. Laikas rūpintis, kad Lietuvos
vardas neliktų vien geografinė sąvoka,
o kraštas, kaip ir kiti vakarų kultūros
kraštai, pajėgus intelektualinėmis jėgo
mis ir ūkiškai stiprus.
Šiuos reikalavimus gerai suprato Ne
priklausomos Lietuvos valdžia, visuome
nė ir patys studentai, studijuojančių skai
čius pralenkė daugelį vakarų Europos
kraštų: iš 10-000 gyventojų studijuojam
čių Lietuvoje buvo 15,0, toliau - Če
koslovakijoje 14,4, Švedijoje 14,2, Nor
vegijoje 14,0, Vengrijoje 13,5, Belgijoje
13,3, D, Britanijoje 11,5 ir Lt, procentualiai imant padėtis yra pagerėjusi tremty
je: studijuojančių skaičius prašoksta Lie
tuvos laikais - 10,000 tremtinių tenka
apie 200 studentų. Tačiau ši būklė tau
tos mastu vistiek yra katastrofiška dėl
visiems žinomų nuostolių iš vienos pu
sės daromų Lietuvos okupantų, iš kitos

LUTU VOS
Į NAC CNALIAŪ
Į Al MALVYDO
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SKILTIES IR DRAUGOVES INVENTORIUS
Ig-

M.

Nors stovyklų metas dar “už kalnų”,
bet kiekvienas skautų,-čių vienetas turi
joms pradėti ruoštis, vienas iš svarbiau
sių dalykų yra įsigyti stovyklinį inven
torių. Į šį darbą reikia įtraukti visi skau
tai,-ės. Reikia kaupti lėšas: rinkti pini
gus ir reikalingus daiktus, štai kai kurie
būtiniausi daiktai, kuriuos turėtų nedel
siant įsigyti atskiri vienetai:
Skilties inventorius; 1. Skilties dėžė,
2. Skilties gairelė, 3. Skilties knygelė,
4* Skilties vaistinėlė, 5* Keturios poros
signalizacijos gairelių, 4- Planšetas že
mėlapiams su kompasu, 7. Apylinkės že
mėlapis, 8. Topografinė liniuotė, 9. 8ios virvelės po 1,5 m. ilgio ir 1 cm. dia
metro, 10* 1 virvė 10 m. ilgio ir 1,5 cm.
diametro, 11. 1 kirvukas su makštimis,
12* Vienas kastuvėlis su makštimis,
13* 1 mažas piūkliukas su dantelių ap
sauga, 14. 1 sudedamasis žibintuvas, 15.
Sportiškas sviedinys, 16. Tvirtų kaspininių tvarsčių pirmosios pagalbos prati
mams, 17. Skautiškosios literatūros lietu
vių kalba rinkinėlis, 18* Dainų knygelė,
19. Piešimo sąsiuvinys,
20. Spalvotų
pieštukų dėžutė, 21. Špagato kamuolys,
22* Cinko vielos gabalas, 23. Šiek tiek

vinių, 24* Koks nors muzikos instrumen
tas.
Draugoves inventorius.
Kiekviena pa
žangesnė draugovė turi pasistengti įsigy
ti šį draugovės inventorių: 1. Trys ar
daugiau palapinių draugovės skiltims gy
venti, 2. Draugovės vėliava, 3. Draugo
vės vaistinėlė, 4* 2 kirvukai su makšti
mis, 5. 1 skerspiųklis, 6. Du kastuvai
ilgais kotais, 7. 1 replės, 8. Pora žibin
tuvų, 9. du didesni aliumininiai puodai,
10* 1 keptuvė, 11. 2 samčiai, 12. 1 bliįįdas, 13. 1 kibiras, 14. virvės 60 m. il
gio 2 cm. diametro, 15* Virvės 60 m. il
gio 1 cm. diametro, 16* Sviedinys, 17.
20 sviedinukų, 18* Skautiškosios ir lietu
viškosios literatūros
knygų rinkinėlis,
19. Draugovės knygos, 20* inventoriaus
dėžė*
jeigu kiekviena skiltis tinkamai su
tvarkys savo inventorių, draugovė taip
pat įsigys viską, kas reikalinga, dar žie
mos metu, tai atėjus vasaros stovyklos
metui nebus perdaug vargo vadovams dėl
šių dalykų. Jie galės atsidėti geresniam
stovyklos sutvarkymui ir programos pro
ved imui.

vėliau studijuojantieji* ir niekas nesu
prato geriau šio daibo kaip prof* ig* Kon
čius, kuris kiekvienais metais skiria 1%
savo pajamų* pasigendama visos eilės
pajėgesnių rėmėjų, kurie skirtų bent po
ros valandų darbo auką*
Šalpos Fondo darbas nėra vien akade
mikų skautų reikalas, jame gali tilpti (ir
kviečiami) visi studijų reikalą suprantą
lietuviai* Garantija aiški - Lietuvos atei
tis bus šviesesnė ir darbo vaisiai gau
sūs*
Suglaustai reiktų priminti štai ką: 1*

remti lietuviško
jaunimo pasiruošimą
akai profesijoms netik žodžiais, bet ir
darbais bei auka, 2* talkininkauti šei
moms, organizacijoms, spaudai išlaikyti
jaunimą sąmųningais lietuviais, paruošti
aktyviais veikėjais, 3* glaudžiai bendra
darbiauti su studijuojančiais, 4* ypatin
gai remti lietuviškų klausimų gvildentojus*
padėkime Dr* Vydūno Fondui, o tuo
pačiu ir studijuojančiam jaunimui, kuris
yra tvirčiausias ir patikimiausias šviesios
Lietuvos ateities laidas *
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Pr. m. pabaigoje Čikagoje, minint ASS veiklos 30 metų sukaktį, Akademikių Skaučių Dr-vės Garbės Nare pakelta
nusipelniusi Amerikos
lietuvių veikėja Juzė Daužvardienė. Atvaizde: Pirmininkė G. Caplikaitė
įteikia jai Dr-vės spalvas. Nuotr. J. Karklio.

Didelė dalis mūsų studentiškųjų ir vi
suomeniškųjų or-jų Lietuvoje tam tikro
mis progomis Garbės Nariais pakeldavo
Tautai ar joms didžiai nusipelniusius
bei sektinus asmenis. Tokių Garbės Na
rių mūsų stud. sk. Dr-vė Kaune .ir Vil
niuje per visą laiką teturėjo 5-ius, iš
kurių tremtyje tegyvena trys. Taigi buvo
labai džiugu, kad Dr-vė, minėdama aka
deminės skautijos 30 metų sukaktį, iš
kilmingo posėdžio metu Čikagoje Dr-vės
spalvas uždėjo didžiai nusipelniusiai lie
tuvei moteriai Juzei Daužvardienei.
Naujoji Garbės Narė gimė 1904.VIL22
d. worcesteryje, JAV-bėse, lietuvių že
maičių išeivių Raukeių šeimoje, vos tik
5 metų būdama, gyvai pradėjo reikštis
lietuviškoje veikloje, dalyvaudama lietu
viškuose parengimuose, deklamuodama ei
lėraščius, gražiai išmokdama gimtąja kal
ba skaityti ir rašyti. 1932 m. gavo tei
sių bakalaurės laipsnį ir dirbo įvairiose,
jų tarpe ir lietuviškų laikraščių redakci
jose. Įsitraukusi į lietuviškų chorisčių

eiles, populiarindama lietuviškąją dainą
bei meną, apkeliavo daugelį liet, kolo
nijų. Vėliau mokytojaudama gražiai mo
kė mūsų jaunimą lietuviškų dalykų. My
lėdama savo tėvų gimtąją žemę, net du
kartu aplankė ją ir tos kelionės iki šiol
jai yra palikę gralių atsiminimų. Surišu
si savo gyvenimą su žinomu diplomatu,
dabartiniu Lietuvos Konsulu Čikagoje Dr.
Petru Daužvardžiu, ji tapo didžiule jo
darbo talkininke. Ypatingai daug laiko
skiria lietuvių ir Lietuvos vardo garsini
mui amerikiečių visuomenės tarpe. Yra
suorganizavusi visą eilę lietuviškojo me
no parodų, suruošus! ir pati skaičiusi
aibę paskaitų Lietuvos laisvės bylos
klausimais, šiam reikalui ji naudoja vi
sas priemones, neišskiriant ir moderniau
siųjų, kaip televizijos, radijo, spaudos.
Nenuostabu tad, kad patys amerikiečiai
1952 metais ją išrinko žymiausia Čika
gos moterimi. Lietuvos reikalui ji viena
padaro labai daug, gal daugiau, kaip kai
kurios mūsų specialios institucijos.
5 -
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LIETUVIŠKI SMUIKELIAI AMERIKOJE
A Kamavičius
Kai dar pietų Vokietijoje, miške prie
Aįttenwald*o, III-je tautinėje stovykloje
pažįstamas skautininkas pasiūlė nueiti į
netolimą palapinę pažiūrėti savojo dievdirtno parodėlės, mes, tuolaikiniai skau
tai vyčiai ir dideli “svieto perėjūnai’*
(bent taip patys vaizdavomės), abejojome, ar ten gali būti kas nors įdomaus,
kas galėtų mus sužavėti ir nustebinti.,
Tik prieš keletą savaičių buvome aplan
kę pietų Vokietijoje Bavarijos karaliaus
Liudviko II-jo keletą pilių, o ten jau me
no ne tik rieškučiomis semk, bet ir ve
žimais vežk. O čia, sakome, pamatysime
gal rymantį Rūpintojėlį, primityviai iš
drožtą, ir nors mūsų putinas jam ir eilė
raštį sukūrė - vistiek vargu rastume sa
vo dvasiai kokio nors pasitenkinimo. Ka
dangi skautininkas jau visai rimtai pra
dėjo įtikinėti, kad parodoje tikrai gražių
dalykų esama _ nuėjome, prie palapinės
radome stovintį būrelį žmonių ir patį
“dievdirbį” rimtos, bet malonios išvaiz
dos žmogų, kurį vieni skautininku, kiti
profesoriumi vadino, o jis visiems lygiai
nuoširdžiai aiškino savo drožinių prasmę.
lr skautams,-ėms ji nesvetima. Kai
dar N. Lietuvos laikais buvo daromi ban
dymai įsteigti lietuvių skautų,-čių vie
netus iš senųjų išeivių tarpo, ponia n.
buvo svarbiausia šio darbo rėmėja Čika
goje. Kai čia paplito tremtiniai skautai,ės, ji nuoširdžiai juos globojo ir tebegloboja Čikagoje, pagaliau, pr. metais
apdovanojama Padėkos žymeniu ir kiek
vėliau įeina į Seserijos vyr. Vadiją. Ir
akademikėms skautėms nesvetima, ji įve^
da mūsiškes į amer. visuomenės tarpą,
drauge su jomis organizuoja lietuviškų
liaudies meno darbų parodas ir išrūpina
leidimą įsteigti specialų lietuvių kamba
rį garsiame pramonės Muziejuje.
Labai džiugu, kad mūsų akademikės
skautės “atrado“ sesę Daužvardienę ir
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SKTN. IGNAS KONČIUS
Pamatėme, kad pasižiūrėti tikrai buvo ko:
eksponatai vienas už kitą įdomesni ir te
matika ir kompozicija ir drožinėjimo bū
du. pamatėme, kad šis dievdirbys nieko
bendro nebeturi su tais, kurie senais, ge
rais laikais svyrinėdavo, eidami iš tur
gaus, ir, pakelėje sustoję pas savo ranįsivedė į savo tarpą. Nuo dabar jos turi
savo organizacijoje vieną iš tauriausių
lietuvių moterų. J. Daužvardienė atėjo į
mūsų akademikų skaučių,-tų šeimą ne
tuščiomis; ji atsinešė didžiulį Tėvynės
meilės kraitį, nepaprastą ryžtą dirbti pa
vergtos Lietuvos labui. Ji, svetur gimu
si ir augusi lietuvaitė ir tik kaip vieš
nia mačiusi gražius lietuviškus saulėly
džius, yra ir mums, gimusiems Lietuvo
je, sektinas pavyzdys, kaip reikia mokė
ti mylėti gimtąjį kraštą ir kaip dėl jo
aukotis. Sesė Daužvardienė jaunosioms
studentėms skautėms bus nuoširdi pata
rėja ir kelio rodytoja. Belieka tik sekti
jos darbus ir drauge su ja aukotis Lie
tuvos reikalui.
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komis darytą, rymantį Rūpintojėlį, saky
davo: ''Matai, Dievuli, aš tave padariau,
pardaviau ir pragėriau^/’ Ne, mūsiškis
dievdirbys buvo V. D, Universiteto profe
sorius, skautininkas, mūsų etnografijos
žinovas, nenuilstantis keliautojas ir pa
slėptų liaudies meno turtų ieškotojas, vi
suomenininkas Ignas Končius,
Baigėsi paroda, išsiskirstė stovykla,
užsibaigė ir mūsų dienos Vokietijoje,
Daugelį kartų įvairiais būdais košti per
visokius “skryningus” išlakstėme į pla
tųjį pasaulį. Kaip vėliau pasirodė, dau
gumą priglaudė JAV, Čia apsigyveno ir
prof, Končius, Nesėdi rankų sudėjęs ir
čia; ilgą laiką vadovavo Akademiniam
Skautų Sąjūdžiui, dalyvauja skautiškoje
ir visuomeninėje spaudoje savo straips
niais, ir kartu praleidžia nemažą laiko
dalį bedrožinėdamas.
Kai jau tų drožinių prisirinko tiek, kad
reikėjo susirūpinti patalpa jiems, profe
sorius pagalvojo, jog knygoje drožiniams
mažiau, negu kur kitur vietos bereikėtų.
Čia jam pagelbon ateina sūnus skautinin
kas Liudas, kuris po didelių pastangų ir
darbo ("... iš didelio šakalio tėvui iš
drožinėti Rūpintojėlį buvo kur kas leng
viau, kaip man pačius drožinius sudėlio

ti į knygą”) išleido leidinį, kuriame tel
pa apie 100 šių drožinių nuotraukų. Rei
kia pasakyti, jog ypatingai šiuo metu,
kada jaučiamas badas tokios rūšies lite
ratūros, šios knygos, kurią negėda ir la
biausiai išlepinto skonio kitataučiui pa
rodyti ir jąja pasididžiuoti, išleidimą ten
ka ypatingai sveikinti, ji turi papuošti
kiekvieno šviesesnio
lietuvio lentyną,
nekalbant jau apie akademinę visuomenę.
Tai, tartum, savų tremties kančių ir skaus
mų epopėja, išreikšta rūpintojėlių ir kry
žių forma, pro kurią prasikiša baigiamoji
mintis, jog, visdėlto, nėra tokios galy
bės žemėje, kuri galėtų sunaikinti tautą,
tikinčią savo teise gyventi, Džiugu mums,
kad šis nagingasis dievdirbys yra mums
savas žmogus; jo ryžtas ir nuveiktas dar
bas, sujungus žemaitišką protą, užsispy
rimą ir tautinio meno meilę su drožinė
jamuoju peiliuku, įpareigoja ir mus, aka
demikus skautus, pasirūpinti, kad ši kny
ga pasiektų kiek galint platesnius visuo
menės sluogsnius,
Ignas Končius MEDŽIO DROŽINIAI GIMTAJAM
KRAŠTUI PRISIMINTI 224 psL, 100 iliustracijų.
Išleido Liudas J. Končius. Spaudė Lietuvių Enci
klopedijos Spaustuvė Bostone. Pardavinėjama po
S 5.00. Pinigus su užsakymu siųsti: L. Končius,
76 Westglow Str., Boston 22, Mass.

AKADEMINĖ ŽIEMOS STOVYKLA
pr. m. gruodžio 27 d. iš Detroito, Urbanos,
Clevelanoo ir Čikagos akadentikai skautai, ės skriejo vienan centran _ į Mesick vie te
vę, Mičigano valstybėje, žiemos stovyklon,
studijų, (fienosna. Jau tą patį vakarą, lauke
bebūnant Lietuvą primenančioms sniego pus
nims, nuskambėję ASS c. valdybos p-kės fil.
Dr. M. Budrienės stovyklos atidarymo žodžiai,
kviečią mus tvirtesnėn draugystėn ir ryšiu.
Ir taip stovykla pradėjo gyventi labai įvairias
dienas.
Žiemos sporto malonumai paįvairinami pa
šnekesiais. Fil. Gr. Čaplikaitė kalbėjo psi
chologinėmis temomis, senj. A* Avižienius ir
senjoras L. Sabaliūnas aptarė akademiko skau
to uždavinius Šiandien, t. n. D* Variakojytė ir
senj. A* Augūnas nagrinėjo mišriu vedybų prob
lemas. Visi pranešimai, rodosi, išsamus ir
tinkamai pertiekti. Netruko ir diskusijų. Buvo
leidžiamas ir tradicinis stovyklinis jumoro
laikraštėlis “Sumuštinis”, kuris,
deja, dar
niekada taip neatitiko savo paskirčiai, kaip
šiuo kartu. Tik jo antraštė “Sumuštinis su
muštiesiems” turėjo gilesnės prasmės. Ati

daužyti nuo puolimų šonai ir ištampyti mus
kulai dažnai priversdavo stovyklautojus kiek
padejuoti.. Tačiau, nežiūrint to, kitą rytą jie
vėl slidinėdavo, virsdavo sniege su slidėmis,
keldavosi ir vėl važiuodavo.
Visus maloniai nuteiki trumpa literatūros
ir muzikos valandėlė, kurią pravedė Bitė Monstavičiūtė, L. Griškelytė, _sį. Dundzila ir fil.
V. Černius. Kai kurie mūsiškiai čia gražiai
pasireiškė su savo kūrinėliais.
Stovyklautojų šeima nebuvo labai gausi _
aukščiausias skaičius 33. Paskutiniai daly
viai išvažiavo XII. 30.
Vadovavo; sesių grupei — t. n. A. Ščiukai
tė, vytiečiams — fil. Vyt. Černius. Finansus
ir ūkį tvarkė sj. A. Dundzila, šeimininkavo
t. n. T. Garmutė, dainas ir programą pravedė
t. n. Stp. Juodvalkytė.
Malonios valandos greitai prabėgo. Kiek
ilgiau laikėsi slidinėjimo metu gautos mėly
nės, pranešimų ir diskusijų metu įgytos ži
nios. Liko ir noras sekančiais metais žiemos
stovyklą vėl pakartoti, (v)
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Gražioji Lietuva. Na
rutis is pietų. Nuotr.
Stepono Kolupailos.

LIETUVOS EŽERŲ VARDAI
Prof. Steponas Kolupaila

Gamta mūsų mielos Tėvynės Lietuvos
yra kukli ir daili: su tuo sutiks kiekvie
nas, net garsius pasaulio gamtos stebuk
lus pamatęs. Gražiausi Lietuvos vieto
vaizdžiai surišti su ežerais. Ilgi ir siau
ri, lyg upės, smėlio šlaitais Dzūkijos
ežerai, ar tamsiu mišku pasipuošę ir nuo
jų juodą, atspalvį gavę Aukštaičių ežerų
labirintai, ar šviesūs ir linksmi didieji
ežerai, ar švendrais užaugęs mirštąs Žu
vintas, visi jie patraukia lankytojų akį
ir fotografo objektyvą. Mūsų jaunimas,
neturėjęs progos mūsų ežerais pasigrožė
ti ar jau primiršęs savo įspūdžius, dau
giausia pažįsta juos iš paveikslų, nevisada vykusių ar su klaidingais parašais.
Taip, mano Stirnių ež. nuotrauka su bai
darėmis per žvejų tinklą, kuri kitados
puošė "Naujosios Romuvos” viršelį, kas
met pasirodo mūsų spaudoje, kaip Kuršių
Marių žvejai...
Lietuva priklauso prie tos galinės mo
renos juostos, kuri eina nuo Suomijos ir*
8

Karelijos lanku aplink Baltijos jūrą. To
dėl ji gausi ežerais, kurių dugnas išraus
tas ledynų ar kuriuos užtvenkė ledynų
sąnašos. Ežeru juosta eina iš Latgalės
per Brėslaują, Uteną, Trakus, Alytų, Su
valkus, ir nusitęsia į Rytprūsius. Šalia
tos juostos paliko tik atskiros grupės,
kaip Žemaičiuose, centrinė Lietuvos da
lis - Nevėžio baseinas, Užnemunio šiau
rė, taip pat visa pietinė vilnija - visai
neturi ežerų.
Žiūrėdami į Lietuvos žemėlapį, mato
me vieną kitą šimtą ežerų 50 km platu
mo juostoje ir dar kiek išblaškytų kitur.
Su smulkesniais jų yra apie 3000. Jie
skiriasi forma, dydžiu, įlankomis ir salo
mis. Kiekvienas ežeras turi savo vardą:
žemėlapiuose įvardinti tik didesnieji. Mū
sų ligšioliniuose žemėlapiuose buvo lai
komasi keistos tradicijos: ežerų vardai
buvo duodami kilmininke ir kitų šalių
kartografai iškreipdavo juos savo žemė
lapiuose. Taip, mūsų
Lūšys, Cičirys,
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. Strėvos aukštupio
e Šerai. Nuotr. Ste
pono Kolupailos.

Luodis, buvo vokiečių rašomi Lusiosee,
Ciciriosee, Luodziosee, anglų Lūšio La
ke ir t. t.
Dalis tų vardų mums suprantama, jie
yra lietuviški, ir dažnai pasikartoja, pa
prastai jie pabrėžia kurią nors išorinę
ežero charakterio bruožą. Ežero morfo
metrija reiškiasi tokiuose varduose, kaip
Ilgys, Skritis, Bliūdelis, Duobys, Gilys,
Seklys, Bedugnis, Didžiulis, Aklys, Kaklys, Salinis, pagal vandens ar jo pavir
šiaus atspalvį gavo vardą Baltis, juodis,
Žalias, Rūdesas, Margis, skaistis, Dumb
lys, purvis, pagal krantus ir jų augmeni
ją Akmenis, smėlinis, Molinis, Baluogas,
Versminis, Biržulis, Obelys, Epušis, Šer
mukšninis, Ąžuolas, Pušinis, Eglys, Lie
pinis, Guobys, Samanis, Nendravas, šiekštys, Alksnas, Beržuonas, Šilys, Girežeris. Daug yra zoologinės kilmės vardų:
pagal žuvis šaminis, Ešerinis, Mekšrinis,
Lydekinis, Kuojinis, Lynežeris, ungurys,
yra Žuvintas ir Bežuvis, pagal kitus van
deninius gyvius Dėlinis, Dėliukas, varli
nis, Vėžežeris, Žolvas, Žaltys, Angis ir
Gluodas, Ūdrijas,
Bebrūsas, Bebrinis,
Kurmežeris, pagal žvėris voverys, Krau
nas, Lūšys* vilkas, Vilkagalvis, Vilkokš
nis, Stimys, Elnias, Briedvaišys, Tauras,

Luokys, Meškežeris, pagal naminius gy
vulius Karvys, Veršys, Arklinis, Ašvys,
Širvas, Oželis, Paršežeris, Kaležeris, net
egzotiškas verbliQdas, pagal paukščius
Sakalas, Vanaginis, Strazdas, Vaminis,
Tetervinis, Žąsinas,
Gulbinas, Garnys,
Gervinis, Ančia, Gaidys, Vištytis, žvirblys, Gegutinis.
Tokie ir panašūs vardai kartojasi, kar
tais su variacijomis. Šalia ilgio yra il
giai, ilgai, ilgas, H gelis, Ilginis, ilgaitis, Ugutis, Ugežeris: vien ilgių yra Lie
tuvoje bent 35, yra Gulbinas ir Gulbinis,
Gervinis ir Gervainis, Gilys, Gilušis, Gilužis, Gilutis ir Giluitis. Būdingas yra
mažybinio vardo taikymas didesnio ežero
kaimynui. Greta Dysnų yra Dysnykštis.
Greta Asalnų yra Asalnykštis, greta Luodžio - Luodykštis, greta Zaraso - Za
rasai tis, greta Monio _ Monaitis, greta
Avilio _ Avilaitis, greta Kretonio - Kretonėlis, greta Grimzdo _ Grimzdelis, gre
ta Bučnio - bučnelis, greta Ungurio _
Unguraitis, greta Baluošo - Baluošukštis, greta Ligajo - Ligajykštis, greta
Utenio - Utenykštis, greta Lūšio - La
syk štiš, greta svyrio - Svyiykštis, greta
Smalvo - smal vyk štiš ...
Ypatingai dažnai pasikartoja smulkes9
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nių ežerėlių vardai: galima eiti lažybų,
kad kiekvienoje jų grupėje rasime ilgį,
Gylį ir Baltį!
Ne be to, kad kai kurie vardai yra de
formuoti, pvz. Ešerinį sunku atskirti nuo
Ašarinio, Gelužį nuo Gilužio, Dėliuką
nuo Gėliuke, Gelvę nuo Galvės, Lendrę
nuo Nendrės, ilgy s pėfeina į ližę Latvi
joje, suvokietintą Use, ir tęsiasi pas
lenkus, kaip Dlugie ir Dulgas. Kaip vyks
ta tų vardų gadinimas, paaiškinsiu kiek
vėliau.
Nesuprantamų, vardų, kilmė

Greta gausių lengvai suprantamų vardų
turime daug tokių, kurių negalime paaiš
kinti mūsų bendrinės kalbos žodžiais.
Kai kuriuos vietovardžių logikos dėsnius
formulavo didysis mūsų kalbininkas K,
Būga:
“Didžiųjų miestų, upių ir ežerų vardai
esą labai gajūs: jie išgyvena ne tiktai
šimtus, bet ir tūkstančius metų,
Kai
didžiuosiuose miestuose ar didžiųjų upių
pakrantėse įsikuria kita, kitos kalbos
tauta, tikriniai vietų vardai lieka tie pa
tys, kartais kiek pritaikyti kitai kalbai.
Gyventojai, atsisėdę naujose sodybose,
jei neranda ar nežino senesnių vardų, pa
prastai naujokyno vietas pramena atsineš
tais iš pirmosios tėviškės vardais. Daž
nai vietovardžiai padaromi iš bendrinių
vardų: todėl jų daug randama vienodų ar
panašių. Upių ir ežerų vardai yra papras
tai senesni, kaip sodybų vardai, sugreti
nus tos pačios kilmės upėvardžius, jieškoma tiriamojo vardo etimologijos, lygi
nant su bendriniais vardais.“
Tais dėsniais pasirėmęs, K, Būga tvir
tino, jog lietuvių tauta prieš ateidama į
Lietuvą gyveno Gudų žemėje. Kai kurie
mūsų upių vardai, kaip Nova, Vilija, Ro
vėja, Alanta, paveldėti iš indoeuropiečių
prokalbės, kai kiti rodo einančią iš rytų
slavų įtaką, šiaurės Lietuvos vietovar
džiai esą suomių kilmės (K, Būga, Upių
vardų studijos ir aisčių bei Slavėnų se
novė, Tauta ir Žodis, I, Kaunas 1923).
Specialios studijos rodo, kad tvirčiau
siai laikosi upių ir ežerų vardai: kartais
10

jie yra senesni už 1000 metų. Tik labai
retai nesiskaitą su jokia logika diktato
riai mėgina keisti senus vietovardžius
prievartos priemonėmis: tą darė su lietu
viškais vardais Rytprūsiuose Hitleris, tą
dar žiauriau padarė okupantai iš Rytų.
Mūsų Liminą ir Liminėlį nėra reikalo
kildinti iš graikų limnos - ežeras (limno
logija - ežerų mokslas). Tie vardai gi
miningi su ilmeniu, š. Rusijos ežeru: abu
kilę iš suomių ilmeinen - plokščias, veisiejaus vardas artimas suomių vesi vanduo. Bet suomių ežero vardą jarvi ne
galima gretinti su Gerviniu, kuris yra ar
timesnis lietuviškai gervei. Š, Lietuvoje
daug vardų prasideda raide D, pvz. Du
setas, Dysna, Druja, Drūkšiai-Dri s vytis,
Drivėtas, Dūkštas, kaip atrodo, ne suo
miškos kilmės, nes suomių kalba neturi
žodžių prasidedančių raide D, išskyrus
keletą svetimų: net daktaras rašomas tottori! Būtų įdomus uždavinys panagrinėti
mūsų vietovardžius ir paaiškinti jų kil
mę.
Kaip galima, pvz., pateisinti pasikarto
jimą tokių vietovardžių, kurie neturi mums
suprantamų bendrinių vardų. Tokius var
dus, K. Būgos įsitikinimu, naujakuriai
perkėlė iš vienos vietos į kitą: tuo būdu
Širvinta ir siesartis atkeliavo iš Vilniaus
krašto į Sūduvą: tos dvi upės yra kairie
ji šventosios intakai ir kaily sis bei de
šinysis Šešupės intakai. Tokių retesnių
vardų sutinkame įvairiose Lietuvos ir Lat
vijos vietose, pvz. upės Gauja, Žižma,
Želva, Mituva, Mūša, Įstra, ežerai Jūžin
tas, Alantas, Anykštis, Lūkstas, Lukš
tas, Galuonas, Baluošas, Šlavantas, šven
tas, Švintas, Švenčius, šelmentas, Speng
tas. Yra vardų, kurie tik nežymiai skiria
si, pvz. upės Jūra - Jūrė, Įstras - Ims
rė, Mūša - Mūšia, Desna - Dysna, Laukesa - Lank esą, pala _ pelą - Palo
nas, Šventoji - šventė - švėtė, isločis
- Yslykis, Strėva - Strauja - Strėbė,
Alanta - Alantas, Aluontė - Aluona, šešuvis - Šešuvė - Šušvė - Šėšėvė, Uosa
— Usa — usė — U ša, L ūšė — L ūšis —
Lūšys, Luoša - Aluoša - Laša - Lo-
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Anykštis (Rubikių) '
ežeras . Nuo tr. Ste
pono Kolupailos.

ša, ežerai širvinas _ Širvintas, žirnajys - žimėjus, veisiejis - vesėjas, Vy
žuonas _ vižainis, obelys _ Abalys,
Guostus _ Gastis. čia suprantami tik re
tesni vardai: iš paprastesnių turime bent
53 juodupius, 15 Šventupiu, 15 Rūdupių,
12 Akmenų, 9 šilupius, 4 Ančias, 4 šven
tąsias, ežerų tarpe turime bent 50 Ešeri
nių, 35 Ilgius, 25 Balčius, 20 Bedugnių,
daug Gilių, Skaisčių, Duobių, juodžių ir
t. k
Upių ir ežerų vardai — labai svarbi
medžiaga tautų praeities tyrimui: juose
jaučiama įvairių kalbų ir amžių įtaka.
Įdomu, kad ežero vardas pas visus mūsų
kaimynus labai artimas: latvių ezers, sė
lių azaras, rusų ozero, gudų vozero, len
kų jezioro, prūsų assaran, vokiečių see:
Dzūkijos tyrinėtojas K. Sčėsnulevičius
spėja, kad senasis (jotvingių?) vardas
buvo s avis!
Misų liaudies padavimuose paplitusi
legenda apie ežerų atsiradimą ir jų vardų
kilmę. Esą žmonės, pamatę didelį debe
sį, atspėjo jo vardą. Ežeras “nusileido”
ir pasiliko toje vietoje su savo vardu.
Dt. J. Balys savo “istoriniuose padavi
muose” (Chicago 1949) mini Kapstatų,
Vištyčio, Anykščio,
Meižių, Dviragio,

praviršulio tokią atsiradimo istoriją, o
Mastį milžinas pasiėmė Palangoj iš ma
rių ir išpylė prie Telšių miesto. Tuose
padavimuose tiek tėra tiesos, kad ežerus
maitina atmosferos vanduo, dalimi atei
nąs iš jūros.
Įdomi vietovardžių logika
Dr. p. Jonikas savo turiningoje Lietu
vos vietovardžių studijoje (Z u den *Litauischen Ortsnamen, Beitrftge zur Namenforschung, n, 1950-51, 1, Heidelberg)
duoda eilę mūsų vietovardžių dėsnių.
Ežerai, kaip taisyklė, yra vyriškos gimi
nės, kaip Alaušas, Amalvas, Biržulis,
Lakajas, Siesartis; upės - moteriškos
giminės, kaip Minija, Jūra, Dubysa, Še
šupė, Neris-Vilija, išimtys - didysis
Nemunas, smulkus upeliai, kaip Girstupis,
Girmuonis, Eržvilkas, taip pat žemaičių
“upiai”, kaip Salantas, Alantas, Babrun
gas, Veiviržas, Šešuvis. Nevėžis ir Mer
kys seniau buvo moteriškos giminės. La
bai dažnai upė, tekanti iš ežero, pasisa
vina jo vardą, tik moteriškos giminės.
Taip, Alauša teka iš Alaušo ež., Amalvė
iš Amalvo ež., indraja iš indrajo ež.,
Lakaja iš juodojo Lakajo ež.,. Dysna iš
Dysnykščio ež., Siesartis (-ies) iš Sie

li
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sarčio ež«, Narutis arba Naročia iš Na
ručio (Naročiaus) ež„ Seira iš Seirijo
ež. Yra upių, kurios teka per eilę ežerų
ir kaskart keičia savo vardą, kaip Brasta
- Dusnyčia-Alna-zapsė-Gneda arba Minčia- utenėlė- Baluoša- Kregžlė - AlmajaAseka-unkstis-Žeimena .
Yra keli ežerai moteriškos giminės,
kaip Ančia, Galvė, Dusia, Rekyva, Obelija. Reikėtų išaiškinti, kodėl jie sudaro
išimtį.,Ypač prieštarauja logikai, kad An
čia teka iš Ančios ežero !
Sužaloti vietovardžiai
Gražūs mūsų tėvynės vietovardžiai te
beturi žymių svetimų įtakų. Nenatūralūs
ežerų vardai daugiskaitoje. Niekam ne
ateis į galvą vadinti upės daugiskaita:
Nemunai, Minijos, Salantai. Dar galima
kiek pateisinti tokius vardus, kaip Sartai,
Duriai, Stirniai, Vygriai. Tie ežerai pla
čiai išsišakoję, turi įlankų ir salų, atro
do, lyg iš kelių ežerų sudėti, visai ne
pateisinami Ilgiai, Ilgai, Dysnai, Drūk
šiai, smalvai, plateliai, Rubikiai, Dubin
giai, Daugai, indrajai, Dudėnai, salos,
Geluonai, Baluošai, Apardai, Dringiai,
Išnarai, Jūžintai, Kalviai, Kamajai, Kertuojai... Kaip jie atsirado? Yra du aiš
kinimai.
Lenkai ir rusai rašė Ilgį kaip “Ugi”
ir manė tą varda esant daugiskaitoje, o
mes “išsivertėm” jį Ilgiais, panašiai
išėjo su daugelio mūsų miestų vardais.
Seniau buvo Telšė (kaip Tilžė), Raseinė,
Kėdainė (kaip Ragainė), Kražė, Trake:
žemaičiai taip ir taria tuos vardus. Len
kai, rašydami Telsze, Rosienie, Kiejdany, Krože, Troki, suprato ir linksniavo
juos daugiskaitoje. Ilgainiui ir mūsų žmo
nės ėmė vadinti tuos miestus Telšiais,
Raseiniais, Kėdainiais, Kražiais, Trakais,
prievarta pakeitę giminę į vyriškąją. Len
kai ouvo pavertę daugiskaiton daugybę
kitų vietovardžių, bet lietuvių atsparumas
pajėgė juos tinkamai atlietuvinti, tik, gai
la, nepabaigė to darbo. Taip laikosi da
lis tų nenatūralių vardų, svetimųjų suža
lotų.
p. Jonikas duoda ir kitą aiškinimą.
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Žmonės iš tolimesnių vietovių nebežino
ypač mažesniųjų ežerų vardų ir pratę juos
vadinti pagal gretimą sodybą ar miestą.
Taip kaimynai vadina indrąjį veleikių
ežeru, suosą - jurgiškių, Monį - Daugirdiškių, švenčių - Žydiškių, Amalvą Amalviškių, Virkštą - Platelių, AnykštįRubikių, Alaušą - Balninkų, Kementą Giedraičių, Dviragį - Salų, Beragį - Svė
dasų, Lukštą - Gačionių, Smaltą - vyš
nia vo, vaisietį - Naškūnų, Gulbiną paežerių, Ilgį - Zalgių (Zailgi, sulen
kinta iš Užilgių!)^ Ilgainiui žmonės apsiprato su kaimynų primestu vardu ir pri
miršo tikrąjį. Ypatingai keistai skamba
tokie sugadinti vardai, kai paežerio kai
mas savo vardą pasiėmė nuo ežero: pa
sidarė tokiė “hebridai”, kaip Antanašės
ežeras - Našys, Antaveršio ežeras Veršis, Antazavės (teisingai) Antazalvės ežeras - zalvas, Atadrijos ežeras
išsigimęs iš Antindrajų ež, - Indrajas
ar indrajys, palmajų ežeras - Almajas,
Antilgių ežeras - ilgy s. išsigimėlių re
kordą turi Paežerių ežeras — Bevardis
ties Vilkaviškiu (sulydintu iš Vilkaujiškio, nuo vilkaujos upės).
Kiekvienas sužalotas vietovardis rei
kalingas atydžių studijų senam vardui
atstatyti. Keliaujant po Lietuvą pavyko
iš vietos gyventojų ištirti kai kurių eže
rų teisingus vardus: kitur žmonės kartojo
pagadintus vardus, todėl kad ‘‘taip kny
gose rašoma, mokyti žmonės geriau žino”.
Kartais galima rasti patikimų argumentų
tokiam tikslui, plačiai žinomas Rubikių
ežeras netoli Anykščių mst: jį vadina
pagal Rubikių kaimą. Vietos gyventojai
težino Rubikių ežerą, išskyrus Rubikių
kaimo gyventojus, kurie jį vadina Šiaulių
ežeru pagal gretimą Šiaulių kaimą. Iš
ežero teka Anykšta, kurios žiotyse yra
Anykščių mst,: anykštėnai ir pavadino
ežerą Rubikių, todėl kad jie pasiekia
ežerą per tą kaimą. Ežeras turėtų vadin
tis Anykščiu: mano spėjimą patvirtina
viena J. Balio paskelbtų legendų apie
Nykščio ežero atsiradimą paliai Anykš
čius. Kitose Lietuvos vietose yra dar du
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MECENATUI GUDUI 70 METU
Br. Kviklys

Žinomam mūsų mokslus einančios jaunuomenės rėmėjui, visuomenininkui ir žur
nalistui Pranui Gudui š. m. sausio 30 d.
sueina 70 metų,
Pranas Gudas (anksčiau Gudavičius)
gimė Rudžių viensėdijoje, Eržvilko vals
čiuje, 1885. I. 30. Brolio kun. Izidoriaus
padedamas mokėsi Liepojaus gimnazijoje,
iš kurios 1904
įstojo į Kauno Kunigų
seminariją. Išbuvęs vienerius metus ir
nepajutęs pašaukimo, išstojo. 1906. XII.
17 pasiekė JAV krantus ir apsigyveno
pas brolį Juozą, E. St. Louis mieste. Jo
padedamas, įstojo į Valparaiso U-tą, kur
jam teko studijuoti drauge su vėliau ži
nomais lietuvių veikėjais: Dr. piečiu, bro
liais Brendzomis, dr. A. Juška, prof.šivickiu ir kt. Čia aktyviai reiškėsi Lietu
vių stud. Literatūros Dr-joje ir pradėjo
pirmuosius savo spaudos bandymus. 1911
m. persikėlė gyventi į Čikagą ir dar 4ius semestrus gilino savo studijas Čika
gos U-te. Kun. Deksnio ir Kl. jurgelionio pastangomis priimtas lietuviškų daly
kų mokytoju į strongvillės parapijinę mo
kyklą. Čia dėstė lietuvių kalbą ir klieri
kams. 1913 m. gavo kvietimą dirbti “Ka
taliko** redakcijoj redaktoriaus pavaduo-

toju. Čia aktyviai reiškėsi spaudos dar
be, atlikdamas įvairias redakcines parei
gas. “Katalike* * dirbo iki 1914 m. rugsė
jo mėn., kada Kan. prof. Kemėšis pakvie
tė jį dirbti prie “Darbininko”. 11 metų
čia darbavosi, kurį laiką netgi vienas
laikraštį redaguodamas. Sukūrė lietuvišką

Anykščiai, ir anykštėnas A. VienuolisŽukauskas pritarė mano teorijai...
Vietovardžiai naujame Lietuvos
žemėlapyje
Leidžiama Lietuvių Enciklopedija epochinis tremtinių darbas, vertas visų
mūsų didžiausių pastangų. Ruošiamas
naujas Lietuvos žemėlapis, kuriame nori
me matyti tinkamus vietovardžius, be sve
timų sužalojimų.
vietovardžius tikrina
prot A. Salys, jam talkininkauja žymiau
si kalbininkai. Man, hidrografinio skyriaus
L. E. redaktoriui, pavyko įtikinti rašyti
ežerų vardus vardininke, pasisekė patai
syti kai kurias klaidas. .Tačiau man trūks
ta žinių apie tuos ežerų vardus, kuriuos

nerūpestingi kaimynai vadina sodybų var
dais. Todėl yra pavojaus, kad žemėlapy
je pasiliks Alsėdžių, Apardų, Drūkšių,
Dudėnų, Daugų, Dubingių, Feimanų, Jū
žintų, Kamajų, Kurėnų, Mėrūniškių, Pa
ežerių, Papiškių, Platelių, Plinkšių, Prie
nų, Rubikių, Seivų, Smalvų, stačių, Šašuolių ežerai, t. p. Bebrusai, Baluošai,
Dysnai, Dringiai, Geluonai, Išnarai, Kertuojai, siesarčiai, Želvos - ežerai dau
giskaitoje be pasiteisinimo 1
Kiekvienas, kam rūpi laisvas nuo sve
timų žaizdų Lietuvos veidas, ir ypač sa
vo apylinkės, savo parapijos patriotai,
yra kviečiami padėti šiame rimtame rei
kale.

PRANAS GUDAS
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Pr. m. gale Lietuvos Respublikos Nepapras
tas Pasiuntinys ir įgaliotas Ministeris Angli
jai B. K. Balutis atšventė garbingą savo 75
metą amžiaus sukaktį. Jubiliatas žinomas ne
tik kaip garbingas lietuvis, Lietuvos laisvės
reikalo kovotojas, bet ir kaip nuoširdus mūsų
skautą, - šią Bičiulis. Ir šia proga, lietuvių
skautą pasveikintas, atsiuntė jiems savo nuo
širdžius sveikinimus.
Ilgiausią Metą mūsą Ministerial!

šeimą, jo žmona _ Uršulė
Gudienė, vyresniosios kartos poetė, ir
dabar tebesireiškia jumoristinio pobūdžio
eilėmis Amer, lietuvių spaudoje.
pr. Gudas visą laiką sielojosi Lietu
vos atkūrimo reikalais ir aktyviai prisi
dėjo prie pagalbos organizavimo. 19181927 m., norėdamas jai padėti ekonomiš
kai, aktyviai įsijungė į Amerikos Lietu
vių B-vę, vienu kartu jai net pirminin
kaudamas. 1921 m. aplankė Lietuvą, sa
vo mokslo draugus, jų tarpe ir klasės
draugą Lietuvos Resp. prezidentą A. Stul
ginskį. Dalyvavo “Pavasario” S-gos sei
me ir, atstovaudamas Amer. Liet. Darbi
ninkų Sąjungą, užmezgė glaudžius ryšius
su Lietuvos Darbo Federacija. Vėliau dar
dirbo Lietuvos vyčiams ir kt. or-joms.
Nuo 1927 m. gyvena Čikagoje. 19271932 m. dirbo “Draugo” redakcijoje, pir
muosius savo plunksnos bandymus pradė
jo dar Valparaiso, bendradarbiaudamas j.
Sutkaus leidžiamuose “Jaunimo Lapuose”,
po to dar rašė “Aušrinėje”, “Katalike”,
“Darbininke”, “Arrer. Lietuvyje”, “vie
nybėje”, “Drauge”, “Sandaroje”, “Nau
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jienose”, “Margutyje” ir kitur. Ilgą lai
ką buvo ir tebėra aktyvus “Margučio”
radijo bendradarbis, liet, parengimų rė
mėjas.
Mylėdamas lietuvius studentus, jau 1918
-1930 m. jiems padėjo materiališkai ir iš
savo labai kuklaus uždarbio teikė jiems
net stipendijas (dabartiniam prof. dr. Šivickiui, mokyt. Galiniu! ir kt.). Kai II
pas. karo pasėkoje atsirado daugelis lie
tuvių tremtinių, Pr. Gudas, perskaitęs
mūsų tremties vyskupų laišką, tuojau at
siliepė savo darbais ir šalpa. Būdamas
tik eilinis pensininkas, skyrė savo kuk
lias pajamas šalpos reikalams, pirko “Ca
re” pakietus, rinko ir pirko drabužius,
maisto produktus, ragino savo pažįstamus
tai daiyti. Čia jam gražiai padėjo Ponia
Gudienė ir kiti šeimos nariai. Jo paramą
gražiai pajuto Pabaltijo U-to studentija
ir šiaio jau paskiri studentai tremtiniai.
Iš viso jis yra pasiuntęs per ] 30 vertin
gų pakietų, neskaitant keliolikos šimtų
lietuviškos spaudos, knygų siuntinių. Ne
mažas sumas paskyrė Vasario 16 gimna
zijai. Sudarė visą eilę darbo - buto su-
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AKADEMINĖ SKAUTUA IR’’AKADEMINĖ SKAUTIJA”
K. P alčiauskas

Lietuvos Akademinės skautijos 30 me
tų gyvavimo sukaktį minint Bronius Kvik
lys pateikė neįkainuojamos vertės dova
ną, savo mylimajai Akademinei skautijai
- “Akademinę skautiją“, 236 puslapių
gausiai iliustruotą,
knygą, monografiją,
kroniką, albumą su daliniais komentarais.
Darbas didelis, kruopštus, galima sakyti,
pilnas, aoimąs visą 30 metų laikotarpį,
paliečiąs istorinę aplinkos raidą, kurioje
akademinė skautija gimė, augo, rutuliojo
si ir kovojo dėl savo ir bendrųjų lietu
vių tautos interesų. Reta žmonių, kurie
taip kruopščiai tokį didelį darbą galėtų
padaryti. Tokiu asmeniu gali džiaugtis
lietuviškoji akademinė skautija, nes jis
jos eilėse yra išaugęs ir subrendęs. Kaip
skautiškosios spaudos darbuotoją jį rei
kia statyti greta su mūsų gerbiamuoju
skautiškos spaudos pionierium ir iki šiol
gausingiausiai skautiškais rašto darbais
pasireiškusiu autoriumi Lietuvos skautų
kūrėju Petru jurgėla-Jurgelevičium. lik
meilė lietuviškai skautijai per akademinę
• skautiją galėjo palaikyti autoriaus ener
giją paskirti apie porą tūkstančių valan
dų šios knygos paruošimui.
tarčių tremtiniams ir visą eilę jų įkurdi
no Čikagoje.
Akademinė skautija, įvertindama Prano
Gudo didžiulę meilę ir paramą mokslus
einančiam jaunimui, pakėlė jį Korp! VY
TIS Mecenatu.
Šios gražios sukakties proga mes nuo
širdžiai sveikiname didžiulį mūsų jauni
mo Bičiulį ir Rėmėją, Ponas Gudas mūsų
jaunimui daug davė ir tebeduoda. Jo duosnumas žymia dalimi padidėja, jeigu pri
siminsime, kad jis ne iš didelių turtų tą
nuolatinę duoklę skiria, jo aukos - daž
nai mums primena viešpaties Kristaus
taip gražiai įvertintą našlės skatiką.,.
Akademinė jaunuomenė tai supranta ir
jaučia didelę pagarbą savo Geradariui.

Knygos turinys apima Lietuvos univer
siteto studentų skautų,-čių mišrios drau
govės susikūrimą, tos draugovės pasida
linimą į Korpj “vytis** ir studenčių skau
čių draugovę, ir Akademinio skautų Są
jūdžio susiorganizavimą. Šioji akademi
nės skautijos vystymosi eiga pavaizduo
ta Nepriklausomos Lietuvos, okupacijų ir
tremties gyvenimo sąlygų fone.
Atvaizduodamas Akademinės Skautijos
pradžios laikotarpį autorius, nors ir ne
minėdamas politinių partijų vardų, su gi
lia širdgėla mini jų pastangas įsiskverb
ti į skautų ir skaučių akademinių viene
tų organizacinį gyvenimą ir pakreipti savaja linkme, "Visa veikla gal ir toliau
būtų buvusi graži, jeigu ne minėtos po
litinės partijos** (18 psl,). Kadangi mūsų
politinės partijos karė ir vykdė savo prog
ramas ant idėjinių pagrindų, savaime su
prantama, jos veržėsi kaip nekontroliuo
jamas vanduo, visur savo įtakai išplėsti
ir prieaugliui užtikrinti. Todėl laikotar
pis iki studentų skautu,-čių d-vės per
siskyrimo į atskirus Korp! "Vytis** ir
studenčių skaučių d-vės vienetus buvo
sunkios kovos, vestos idealistų skautų
ir skaučių akademikų už skautišką gry
numą ir savarankiškumą. Didelė energijos
ir darbo dalis yra pražuvę ne ramiam kū
rybiniam darbui, bet kovai užkirsti kelią
politinių grupių įsiveržimui į akademinių
skautų,-Čių vienetų gyvenimą ir jo pa
kreipimui viena kuria srove. Žinant, kad
mūsų politinių partijų dvasia ir praktika
nei šiandien nėra pasikeitusi, tas pavo
jus nėra pranykęs ir akademiniai skautų,
-čių vienetai dar ilgai turės žudyti savo
energijos dalį savisaugos ir gynybos rei
kalams, Kiekvienas akademinio sąjūdžio
narys, skaitydamas šią knygą, ir šiandie
gali pajusti kokio budrumo ir organizaci
nio savisaugos supratimo reikalauja kad
ir kartais nekaltai atrodanti gyvenimo ap
raiška.
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ASS 30 metų sukakties ninėjirro Čikagoje Prezidiumas,

Kita autoriaus pavaizduota akademinių
s kautų,-Čių vienetų jautri problema yra
buvusi jų santykiai su bendrija Sąjungos
vadovybe, konkrečiai tariant, su Brolijos
ir seserijos vadijomis* Akademikai nevisuomet buvo tikrai suprasti ir įvertinti.
Ypatingai tai žymu Brolijos vadovybėje*
Vis nepasitikėjimas ir atsargumas žymu*
Dar Nepriklausomos Lietuvos laikais Bro
lijos vadovybės nepasitikėjimą ir atsar
gumą gimdė tariamas akademikų separatiškumas* Bet įsigilinus į padėtį matosi,
kad ši pažiūra yra atsiradusi dėl šių sąlygų: 1* Studentiški vienetai kūrėsi ir
veikė autonomiškame Lietuvos universi
tete ir toji autonomijos dvasia veikė visą tų vienetų gyvenimą ir 2< Brolijos ir
Seserijos vadovybės, tradiciniai įpratusios tvarkyti vadovaujamus vienetus nu
rodymų ir įsakymų būdu, jautėsi neįpras
tai santykiuose su akademiniais skautų,
-Čių vienetais, kuriuose buvo įsigalėjusi
susitarimu pagrįsta kolektyvinė valia*
Tačiau, kaip autoriaus pavyzdžiais ir
faktais pavaizduota, akademiniai skautų
ir skaučių vienetai, bei atskiri jų nariai,
buvo ir yra ištikimiausi Sąjungos rūpės -
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Nuotr. J. Kurklio

čių naštos nešėjai, jautriausi jos džiaugs
mo ir vargo valandose. Aukščiausio laips
nio riteriškumas: ištikimybė už nepasiti
kėjimą, prisirišimas už rezervuotumą!
Skaitydamas knygą nė just nepajunti
kai esi pagautas optimizmo ir geros vil
ties nuotaikos. Tiek gyvybės, tiek verž
lumo, tiek meilės lietuviškiems ir skau
tiškiems reikalams, kad gali gėrėtis ir
stiprintis ryždamasis ką nors gera savo
tautai ar organizacijai padaryti*
Veikalas parašytas objektingai ir ap
galvotai* Kas girtina - pagiriama, kas
peiktina — papeikiama* Tačiau, be per
dėjimo, su paprastu jautrumu* Nors yra
ir per plačių apibendrinimų (generalizacijų), bet, aplamai paėmus, operuojama
faktais ir duomenimis.
Skaitant ryšku stiliaus nelygumas. Au
toriaus bendradarbių rašiniai pateikti be
išlyginimo* Bet tas tik palengvina skai
tymą, priduoda gyvumo*
Didi garbė autoriui ir akademiniam są
jūdžiui šitokį veikalą išleidusiems. Aka
demikų padaryta akademiškai*
Ad meliorem!
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Los Angeles skautai,-ės gražiai paminėjo savo 3 metų veiklos s ukaktį. Skautų,-čių būryje matome; Prof. Mykolą Biržišką, Vyriausiąją
Skautininku O. Zailskienę, Vadeivę J. Varnauskienę, vietininką Makarevičių, vadeivą Pažiūrą, sktn. M. Naujokaitį, psktn. Pažiūrienę, Kun. Siliauską ir kt. Trūksta vieno skaučių vieneto, dėl susidėjusių sąlygų,
negalėjusio dalyvauti minėjime.

JŪROS SKAUTININKŲ REIKALU
Jut. sktn. B r. Stundžia

Gal *) nereiktų šiuo klausimu nė rašy
ti, jeigu neatsirastų įtakingų senų skau
tininkų, kurie, aklai priešindamiesi bet
kuriom naujovėms, nespėdami eiti su gy
venimu, čirškia, kaip tie žvirbliai... bu
vo laikas, kai panašūs skautininkai sten
gėsi netgi palaidoti jūros skautus, siūly
dami juos pavadinti “vandens skautais**,
lyg mūsų skautams pakaktų tik vandens
šaukšto savo užsiėmimams vykdyti., Kiek
vėliau jie stengėsi mūsų jūros skautus
apmauti trumpomis kelnaitėmis, kad šie
atsisakytų jūros skautams priprastos, jū
rininkams artimos uniformos. Anot jų, ta
uniforma vedanti prie x sk. įstato laužy*) Str. diskusinis.

mo, nors patys skautininkai taip pat la
bai dažnai nuo to įstato nukrypdavo ir
dabar nukrypsta. Taigi buvo griebtasi už
“kelnaičių”, nesistengiant jūros skau
tams vadus paruošti. Nenuostabu, kad
dauguma jūros skautininkų neturėjo di
desnio supratimo apie laivininkystę, bu
riavimą. Kitų šakų vadovai buvo ne tik
namie, bet ir užsieniuose ruošiami, gi
apie j yriškuosius - užmiršta.
Vadinasi, lyg atžagariai einama prie
jūros, o juk reikia žinoti, kad mūsų vals
tybė niekada neišsilaikys, jeigu ne įsi
stiprins prie jūros. Kai nėra kitų jūriškų
or-jų, skautų S-gai, turinčiai jūros skau
tus, tenka atsakomybė tokius kadrus ruoš
ti. Gi norint platesniu mastu išeiti į jū17
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rą, reikia patyrusių vadovų, mokančių va
dovauti jachtai ir aukštojoje jūroje. N.
Lietuvos laikais čia gelbėjo Liet. Bu
riuotojų S-ga, paruošdama kelioliką mū
sų jūros s k. vadovų jachtų vadais, pa
dėtis kiek pasitaisė. Paskutinis liet, jū
ros skautų vadas inž. R. Vysockis su sa
vo vadija nustatė, kad jūrų skautininkai
turėtų įsigiję ir jachtų vadų patentus.
Taip tai ir atsirado jūros skautininkai.
Taigi nebe pagrindo. Bet vis dar ir da
bar atsiranda konservatyvių vadovų, ku
rie šiam teigiamam reiškiniui nenori duo
ti pripažinimo. Girdi “jūros skautininko”
nereikia. Jie vis mano, kad “jūra” griau
na LSB pamatus... paskui mėgina eiti
dar toliau jūros skautų reikšmės sumaži
nimo linkme ir stengiasi juos sugretinti
su kuria nors paprasta, lengvai skautuo
se įgyjama specialybe. Bet tai labai juo
kinga, kai jūros skautai jau savaime turi
turėti aibę specialybių: būti ir dailidė
mis, ir dažytojais, mechanikais, metereologais, astronomais, navi gateriais, irkluo
tojais, plaukikais, buriuotojais ir t. i.
Juk iš sausumos skauto daug mažiau rei
kalaujama. Be to, kiekvienas jūros skau
tas dargi turi pereiti visą sausumos skau
to apmokymą ir išlaikyti atitinkamus patyr. laipsnių egzaminus su skautiškai
siais dalykais.
ir kvalifikuoti patyrę jūrininkai negali
išvengti nelaimių. Nenuostabu, kad mūsų
jūros skautai turėjo aukų (N. Lietuvos
metais žuvo 6). Ir vis dėl menko paruo
šimo, dėl patyrusių vadovų stokos. Taigi
negalima į tai žiūrėti pro pirštus.
Mūsų jūros skautų vadovybė yra nusi
stačiusi, kad kandidatai į jūros paskautininkius, be skautiškųjų kvalifikacijų,
turi išlaikyti egzaminus m-ios eilėsjachtos vado vardui įgyti, parodyti mokė
jimą vadovauti plaukiojimams, stovykloms,
laivų remontui ir turėti bent 150 vai. bu
riavimo stažą. Iš kitų specialistų reika
laujama daugiau atitinkamų žinių. Žinia,
ir skautiškosios programos reikalai ne
atmetami. Tai visiškai logiška, juk ir
kariuomenėje sausumos armija, laivynas
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ir oro pajėgos turi savo speciales spe
cialybes bei speciales vadovybes. Taip
pat ir kitų kraštų skautai, jų tarpe j. sk.
pradininkai anglosaksai, jūros skautų va
dus klasifikuoja kaip ‘‘sea scouters”.
Tačiau minėti mūsų vadovai išvedžioja,
girdi reiksią ir “skautų vyčių” bei “jaun.
skautų” (vilkiukų) skautininkų, lyg ne
suprasdami, kad vyčiavimas yra tik kito
kių metodų pritaikymas suaugusiam skau
tui ir yra tik skautavimas. juk ir jūros
skautai turi savo “vyčius”, vad. jūros
būdžius.
O kaip su skautininkais, kurie norėtų
pereiti į jūros skautų vienetus aktyviam
darbui? jie ir toliau lieka skautininkais
— jūros sk. kandidatais, kolei pereina
jūros sk. patyrimo laipsnius, vėliau bu
džių kandidatais, kolei pereina jūros bu
džių programą ir gauna teisę dėvėti j.
budžių uniformą, paskutinis žingsnis reikia išlaikyti, jūros skautininko egzami
nus. Tas pats ir su skautininkais, kurie
dirba su jūros skautais, bet dar neturi
pakankamo specialybės patyrimo bei prak
tikos.
Taigi ‘‘jūros skautininkų” vardo įve
dimas nėra tuščias noras iškelti juos iš
kitų skautininkų tarpo, bet gyvybinis rei
kalas pakelti j. sk. vadovų kvalifikacijas
ir tuo sustiprinti tiek mūsų s-gos tiek
jūros skautų prestižą, drauge pasitarnau
ti jūros idėjai ir b.į^imosios Lietuvos
gerovei-.
“MESlį VYČIO” REDAKCIJA PRANEŠA
• Sekantis MV numeris
beveik išimtinai
bus paskirtas skautų vyčių reikalams bei jų
problemoms. Taigi ir kitokio pobūdžio medžia
gos nedaug tebus. Kiti numeriai bus leidžia
mi įprasta tvarka.
• Skautams vyčiams skirto numerio išleidi
mą jau gražiai savo rašiniais bei piniginėmis
aukomis parėmė kai kurie senieji skautų vy
čių veikėjai ir atskiri vienetai.
• St. Šalkauskio “Skautai ir Pasaulėžiūra”
ir B. B. “Skautybė Mergaitėms” veikalų MV
adm- joje nebegalima gauti — išparduota.
• Ponas J. Bačiūnas, Korp! VYTIS Mece
natas, padovanojo Korporacijai tam tikrą egz.
skaičių jo išleistos knygos apie žinomą Amer.
lietuvių veikėją Antaną Vanagaitį, Leidinį
galima gauti ir MV redakcijoje. Kaina — f 2>
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S. yi. sausio 9 d. suėjo H metų nuo paskutinio Lietuvos Respublikos
Prezidento ir trečiojo Lietuvos Skautų S-gos Šefą Antano Smetonos
mirties. Atvaizde matome A. A. Antaną Smetoną mokytojų skautų vadovų
stovykloje, Nepr. Lietuvos laikais.

DĖL SKAUTŲ SĄJUNGOS REFORMŲ
Antanas Audronis

Nelabiesiems *) okupavus Lietuvą ir
mums išsiblaškius po pasaulį, aktyvieji
skautai vadovai pastebėjo, kad iš pagrin
dų pasikeitė Skautų S-gos veiklos sąly
gos ir kad būtinas reikalas turėti ne tik
prieauglį, bet ir užnugarį. Apie tai MV
Nr. 3-4 1952 m. yra rašęs v. s. Br. Kvik
lys, kiek vėliau sktn. A. Flateris, v. A.
Mantautas ir kt. pirmieji du priėjo išva
dos, kad būtina suorganizuoti lietuviai,ės, jaunystėje buvę skautais,-ė mis. v.
s. Kviklys siūlė juos pavadinti senai
siais skautais, s. platens - židiniečiais.
Nors abu siūlymai labai gražūs, bet aš
suradau dar trečiąjį, pirmasis pavadini
mas lyg ir pasendina, antrasis skamba
perdaug iškilmingai. Siūlyčiau paimti jau
gyvenime prigijusį, gražų ir kitose orjose vartojamą sendraugį. Šiuo termi
nu būtų aiškiai nusakoma, kad tai žmo♦)

Str. diskusinis.

nės peržengę jauonuolių amžių ir buvę
skautais. Šį terminą pirmieji pradėjo var
toti ateitininkai, tačiau jis jų nemonopo
lizuotas. pastaruoju metu jį pradėjo var
toti ir Amer. liet, katalikai vyčiai.
Skautai sendraugiai bųtų daugiau salioniniai - buklų skautai. Retkarčiais su
sirinkę nagrinėtų skautiškąsias aktuali
jas, ideologiją, remtų skautiškus viene
tus, dalyvautų iškylose, stovyklose. Tvar
kytus! demokratiškai, kaip kad dabar akad.
skautai,-ės. Atsiradus tokiems bent 5iems, sudarytų židinį, kuris išsirinktų
pirmūną. Esant didesniam skaičiui, galė
tų išsirinkti visą valdybą. Židiniai miš
rūs. Jie sudarytų centrą su centrine val
dyba, kuri priklausytų pirmijai. Jie turė
tų ir savo skautiškąjį ženklą, galbūt, uni
formą. Ar šiaip ar taip, reikia skautų,čių or-jai taip susitvarkyti, kad ji apim
tų visą žmogaus gyvenimą. Tada ir jau
nimas turės užnugarį, bus apgintas nuo
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išoriniu blogų įtakų„ sk. ideologija bus
rūpestingiau ugdoma.
Tuo būdu p. L. S. S-gą sudarytų: 1.
Skautininkų,-ių Ramovė, 2. Akademinis
Skautų Sąjūdis, 3- Skautų sendraugių Ži
dinys, 4. Skautų Berniukų Brolija, 5.
Skaučių Mergaičių seserija, visos šios
šakos priklausytų Tarybos pirmijai, kuri
b jtų renkama skautininkų ir filisterių. Ji
vykdytų pakėlimus bei apdovanojimus,
atitinkamos šakos aukščiausiam reprezen
tantui pristačius, pirmija būtų renkama
3 metams iš 4-ių asmenų, pasikviečiant
penktąjį - reikalų vedėją. Aukščiausias
S-gos organas ir toliau liktų Taryba. Į
ją įeitų 5 pirmijos nariai, visų šakų aukš
čiausi vadovai ir Sąjungos Dvasios va
dovas, viso 11 žmonių.
Skautininkų, • ių Ramovę sudarytų visa
me pasaulyje išsiblaškę skautininkai, su
sibūrę į Ramovės skyrius, jie turėtų
aukščiausį organą - Tėvūniją, kuri pri
klausytų pirmijai. jos uždavinys budėti,
kad s- ga eitų B. p. nurodytu keliu, bū
tų kupina idealizmo. Ramovė leistų skau
tiškąją literatūrą, laikraščius, knygas,
reikalingus rankvedžius, spausdintų vai
dinimus, laužams programas, jos dispo
zicijoje būtų ir visų sk. laikraščių re
daktorių parinkimas. Ramovė padėtų vie
tiniams vienetams, lygintų jų tarpusavio
nesutarimus, reikštų nuomonę pakėlimo,
apdovanojimo klausimais.
Skautų Akademikų Sąjūdis tvarkytus!
kaip iki šiol ir priklausytų pirmijai. Į
Sąjūdžio statutą reiktų įvesti pastraipą,
kad akademikai skautai,-ės (senjorai bei
tikr. narės) išstovyklavę nemažiau kaip
3 savaites, plačiau išstudijavę skautiš
kuosius reikalus ir paruošę skautybės
klausimais bent vieną didesnį darbą referatą ASS Valdybos nurodyta tema, jį
apgynę susirinkime dalyvaujant bent 3
filisteriams - skautininkams būtų pake
liami paskautininkais.
Skautų Berniukų Broliją sudarytų:jaun.
skautai nuo 7 iki 11 metų, 2. Skautai
rikiai nuo 11 iki 17 metų, 3. skautai vy
čiai nuo 17 iki 25 metų, 4. Skautų vado
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vai, einą įvairiausias pareigas Brolijoje.
Brolijos vyriausiąjį vadeivą (Vyr. Skau
tininką ) reiktų rinkti 3 metams.
Skaučių Mergaičių Seseriją sudarytų:
1. Jaun. skautės nuo 7 iki 11 metų, 2.
Skautės rikės nuo n iki 17 metų, 3.
Skautės vytės nuo 17 iki 25 m., 4. skau
tės vadovės, einančios pareigas seseri
joje. Tas pats pasakytina ir apie Seseri
jos vyr. Vadeivę (Vyr. Skautininkę), kaip
ir apie Brolijos.
Manyčiau, kad jaun. skautes ir j. skau
tus nereiktų vadinti nei paukštytėmis,
nei vilkiukais. Šie vardai lietuvių psi
chologijai svetimi ir perdaug artimi ko
munistų spaliukams, paauglius skautus
nuo 11 metų reiktų vadinti skautais, ėmis rikiais — rikėmis. Šis vardas yra
senoviškas, lietuviškas, tinka šio am
žiaus skautams todėl, kad jie rikiai -ri
kiuotės - pagrindiniai skautai. Nesu
prantu kodėl vyr. skautės iki šiol nesivadina vytėmis, kaip vyresnieji skautai
vyčiai? Vytė - gražus vardas, senoviš
kas, garbingas.
Skautiškieji laipsniai ir pareigos. Iki
šiol kai kurie laipsniai turi bendrus pa
vadinimus su pareigų pažymėjimais, pav.,
paskiltininkis ir skiltininkas. šiuos var
dus reiktų palikti pareigų apibūdinimui,
laipsniams gi įvesti naujus terminus,
pav., jaun. vadovų laipsniai būtų: Jaun.
rikininkas (paskiltininkis),
rikininkas
(skiltininkas), vyr. rikininkas (vyr. iškilt.).
Būtų analogiškiau; “skautininkas” pada
rytas iš “skauto”, “rikininkas” iš “ri
kio”. Tiksliau būtų ir skautininkų laips
nius šiaip skirstyti; jaun. skautininkas,
skautininkas, vyr. skautininkas.
Terminai, apibudinantieji auk blausių
jų Brolijos bei seserijos pareigūnų pa
reigas ir laipsnius yra, rodosi, keistokai
sudaryti. "Skautininkas” tai laipsnis ir
netinka pareigoms žymėti. Keistai skam
ba, kai sakoma: “Pasirašė Vyriausioji
Skautininke, Vyresnė Skautininkė*’» etc...
pareigų pavadinimą reiktų pakeisti į “vy
riausias Vadeiva”, “Vyriausioji Vadeivė*.’
Patyrimų laipsnius reiktų vadinti paty-
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ASS 30 metų sukakties minėjimo Adelaidėje Garbės Prezidiumas,

rimų klasėmis, statute reiktų pažymėti
skautiškąsias pareigas ir į kokį laipsnį
jas eidami skautai galėtų būti pakelti.
(Red. pastaba: čia autorius siūlo kon
kretų projektą, kurį dėl vietos stokos
išleidžiame.)
Baigiamosios pastabos, patyrimo kla
ses (laipsnius) skautai galėtų įsigyti
negreičiau kaip per 1,5 metų, skautiškuo
sius jaun. vadovų laipsnius - negreičiau
kaip per 3 metus, vyr. vadovų - negrei
čiau kaip per 6 metus. Čia, žinia, galė
tų bjti išimčių, pav. jau minėtu atveju
skautams,-ėms akademikams suteikiant
paskautininko laipsnį ir pan. juo daugiau
S-ga turės intelektualų, tuo ji bus stip
resnė. Išimtį reiktų suteikti ir tiems su
augusiems, baigusiems specialius moks
lus, kurie savo noru įstoja į S-gą, iš
laiko visus patyrimo klasių egzaminus ir
atlieka stovyklavimą. Reiktų dar ypatin
gai avansuoti tuos skautus bei skauti
ninkus, kurie dirba su pasišventimu, ei
dami žemesniųjų vadovų (draugovės bei
vietininkijos) pareigas, nes jie yra tikri
pasišventėliai šiuo metu, kada visi šių
darbų kratosi.
Šiuo rašiniu, atsiliepdamas į ps. A.

Augustinaičio pr. m. MV Nr. 5 paskelbtus
siūlymus, daviau kai kurias mintis bei
pasiūlymus jų nekonkretizuodamas todėl,
kad rašinys būtų laikraščiui perilgas. vie
na aišku; dabartinis PLSS statutas būti
na pakeisti ir daug kur papildyti, jeigu
skaitytojai į šias mintis atsilieptų, mie
lai grįžtume m į MV skiltis su pasiūly
mais bei paryškinimais.

“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. Kišonas, V. Stasiškis, A. Krausas, R. Norvydas ir
V. Neverauskas. Ne Amerikoj gyveną gali lei
dinį užsisakyti šiuo adresu: A. Krausas, 24
Grandview Ave. Maribyrnong, W. 3, Vic. Aus
tralia.
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DEL MUSŲ SANTYKIŲ SU TARPTAUTINĖMIS

SKAUTŲ INSTITUCIJOMIS
MES NETAIP, KAIP KITI
G er.

Skaitėme Mūsų Vyčio Nr. 4 (60) 1954
m. Broniaus Kviklio straipsnį - • ‘Tarp
tautinės Skautiškosios Institucijos ir Mes”.
Tenepyksta autorius, kad pasinaudosiu
jo pasiūlymu ir kiek paprieštarausiu jo
mintims. Deja, aš negaliu būti - “audiatur et altera pars”, nes nepriklausau jo
kiai tarptautinei skautiškai institucijai.
Tebūnie tai dviejų brolių išsikalbėjimas.
Straipsnio įžangoje Brolis Bronius mi
ni mūsų dar laisvoje Tėvynėje gražiai
pradėtus santykius su tarptautinėmis sk.
institucijomis ar jų atstovais, o vėliau
esą mus “užmiršo”. Tačiau nekaltinkime
mes tas institucijas dėl to. Tada ne tik
Lietuvos skautai, bet iš viso ir mūsų
kenčiančios Tėvynės vardas nebuvo mi
nimas. To atsiekė garsūs propagandos
meisteriai iš kremliaus, okupacijų metais
nebuvo sąlygų informuoti tarptautines sk.
institucijas apie pogrindžio skautų veik
lą. Gyvenimo aplinkybės nebuvo mums
palankios - mus gal ir užmiršo.
po karo, deja, nesiklostė viskas taip,
kaip mes laukėme, visų tremtinių balsas
Vokietijoje nėjo ten, kur laukta. Nebuvo
tinkamai išklausyti ir skautai. Tačiau
jau pats faktas, kad Tarpt, skautų Biu
ras turėjo savo įgaliotinį - Mr. Monnet
tremtiniams skautams Vokietijoje rodo,
jog buvo atkreiptas į mus dėmesys. Ne
daug laimėta pokarinėse tarptautinėse sk.
konferencijose gal ir dėl pačių tremtinių
skautų vadų kaltės. Nepamirškime, kad
ne mes vieni beldėmės į duris, buvo ir
daugiau tokių skautiškų brolijų, pabaltiečiai visados buvo geriau vertinami, bet
kitų persireprezentavimas ar reikalavimų
statymas labiausiai pakenkė visam trem
ties" skautų reikalui. Ypač agresyvūs bu
vo lenkų broliai. Todėl iki šiam laikui
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J.

ir teturime vis tebėgai jojančią 1947 m.
rugpiūčio 19-22 dienomis Prancūzijoje
Chateau de Rosny priimtą 14-ją rezoliu
ciją. Ji įgalino mus užmegsti ryšius su
vietinėmis emigracijos kraštų skautų bro
lijomis. Prisipažinkime, kad mes neišnau
dojome šios progos. Taip! Brolis Bronius
svarsto teigiamus ir neigiamus privalu
mus tokios vienetų registracijos. O aš
matau praleistą, bet gal dar pasivytiną pro
gą. Čia galvoju apie JAV-bes. Mums
reikėjo pirmaisiais metais užregistruoti
visus vienetus vietinėse Boy scouts of
America tarybose. Tada ir mūsų JAV ra
jono vadeiva Liason scouter titulu būtų
turėjęs svaresnį balsą B. S. A. centre.
Siekime armėnų skautų padėties, kurie
dėka prancūzų skautų globos kad ir be
savo krašto teritorijos yra pripažįstami
Tarpt, skautų Biure. O ar nedera ir mums
pasijieškoti stiprų užtarėją? Boy Scouts
of America turi per 3 milijonus narių, t.
y., pusę viso pasaulio skautų, jos bal
sas Tarpt. Sk. Biure ar Konferencijose
yra tikrai svarus, siekim to, kad B. S. A.
keltų mjsų reikalus tarptautinėse sk. kon
ferencijose. O tai B. S, A. darys, jei ži
nos, kad yra ne 2-3 dr-vės, bet 2-3 tu
zinai lietuvių skautų draugovių JAV-bėse, kurios lojaliai veikia.
Brolis Bronius savo straipsnyje nedaro
skirtumo tarp mūsų sesių ir brolių. Mūsų
viduje tas tvarkoje. Tačiau santykiuose
su vietinėmis skaučių-tų organizacijomis
bei tarptautinėmis institucijomis mes ne
galime bendrai veikti. Aš žinau, kad šiuo
metu mūsų Brolija yra toliau pažengusi
mums reikiamu keliu, kaip sesės. Aš ne
smerkiu sesių, tačiau nelaikau teisinga,
kad Brolija po to, kai jau priklauso Ge
ležinės Uždangos Brolių Konferencijai
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Vyr. skilta. D. Pulkauninkaitė su savo jaunes
niųjų skaučių vienetu Los
Angeles.

bei turi ne facto ryšius su Tarpt, Sk. Biu
ru, turėtų grįžti atgal ir pradėti viską, iš
naujo su sesėmis.
jau teko girdėti balsų apie skautų ėji
mą į pogrindį, antagonizmo skiepijimą
mųsų vaikuose prieš gyvenamąjį kraštą
bei jo žmones ir t. t. Esą tas padės mums
išlikti tikrais lietuviais. Taip šneka tik
neišmanėliai, kurie nepažįsta skautybės
arba nori mųsų kaina išpopuliarėti visuo
menėje. Deja, ir tokie yra trumpų distan
cijų bėgikai, nes jie patys su didele
pompa tampa naujo krašto piliečiais ir
pradeda per vietinę spaudą pūsti kitokią
gaidą.
Stebiuosi tūlų žmonių išmintingumu: jie
dabar po 14 metų smerkia 1940 m. svars
tymus. ir dar savaip išverčia: esą skau
tus norėjo perkrikštyti oionieriais. ir po
šiai dienai Lietuvoje nėra daug pionierių
ar komjaunuolių iš lietuvių tarpo. Anuo
metu daugumas mūsų turėjo vilčių išsi
laikyti savo žemėje. Gal ir tada norėta
vaikus apsaugoti nuo raudonų nuodų, ir
nacių laikais norėta atgaivinti skautai.
Gaila, kad brolis Bronius nepaminėjo, jog
tas lietuvių partinis sąjūdis (LNP) tapo
nacių uždarytas. Neatrodo, kad tai pada
ryta dėl per didelio jo pronaciškumo ar
provokiškumo.
Lietuvis niekados nebuvo per greitas.

Gaila, bet ir mūsų atveju taip yra. ir čia
mes esame atsilikę. Brolis Bronius siūlo
klabenti tarpt, skautiškųjų institucijų du
ris. Aš nieko prieš. Bet aš laikau, kad
tam klabenimui turime užsitikrinti talki
ninkus su stipriais pečiais, t. y., gyve
namųjų kraštų skautų brolijas. Tada mū
sų pastangos atsieks tikslą.
Brolis Bronius labai klysta dėl mūsų
jaunimo neva traukimo į svetimą malūną.
Niekas iš mūsų brolių netempia skautų į
tokį malūną. Tačiau juo daugiau tremti
nių skautininkų dirbs B. S. A. (ar kitų
kraštų sk. org.) įstaigose, juo plačiau jie
paskleis mūsų pageidavimus ir norus, pa
baltas tautų skautininkai jau dirba B. &
A. vietiniuose centruose. Reik, kad juos
pasektų kiti Geležinės Uždangos Brolijų
Konferencijos nariai. Reik sudaryti ame
rikiečiuose mums palankią opiniją. Būki
me ramūs - amerikiečiai nevaržys pas
juos tarnaujančius mūsų brolius. O galop
ir nereiktų prieštarauti broliui Broniui jo
paties sakiniui apie kitų kraštų valdžias.
Nežinau kokią patirtį turi kiti kalban
tieji ar rašantieji šia tema. Man pačiam
teko 3 metus stebėti ir globoti porą mū
sų draugovių (skautų ir vilkiukų) ir sk.
vyčių būrelį, kurie veikė užsiregistravę
B. S. A. taryboje. Kaip Neighborhood
Commissioner - kaimynystės skautininkas
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amerikiečių schemoje, aš buvau tarpinin
kas tarp B. & A. distrikto ir mūsų sk.
vienetų. Nepatyrėme iš amerikiečių jokio
spaudimo. Tačiau nuolatos mums teko
temptis, kad geriau pasirodytume. Ameri
kiečių tarpe mes atstovavome ne tik Lie
tuvos bet ir Europos skautybę. jų akyse
mūsų skautavimas buvo — “outstanding
scouting’?, jokių nepaprastų lengvatų mes
negavome, tačiau galėjome naudotis sa
vikaina gerai įrengtomis iškylavietėmis
ir stovyklavietėmis, pernai aš išvykau
iš anos vietovės, tačiau tie m įsų viene
tai ir toliau turi ryšius su b. S, A. Nie
kas ten neverčia mūsų skautus eiti ame
rikoniškas programas, dėvėti jų uniformi
nius ženklus, duoti jų įžodį ir pan. Mū
sų skautus egzaminuoja mūsų vadovai,
pas kuriuos egzaminų laikyti ateina net
amerikonukai, instruktorių mūsų vienetams
amerikonai negali skirti, nes tokių jiems
patiems neužtenka savoms draugovėms,
praktiškai tiems mūsų skautų vienetams
tenka tik iki 4 kartų į metus susitikti su
amerikiečiais skautais,
dalyvaujant jų
“4-Point” programoje.
Nei santykiai bei B. S, A. veiklos pla
nas nevaržo mūsų vienetus Brolijos dar
be. Priešingai nuolatos sistemingai
skatina vienetus skautauti. Registruoti
vienetai nėra paskutiniai Brolijos gyve
nime. štai mano minimas sk. vyčių būre
lis Niagaros jubiliejinėje stovykloje bu
vo smogiamasis dalinys - tai visi matė.
O savo vietininkijoje to būrelio nariai
vadovauja skautams ir vilkiukams, vietininkijos vadija, prisiderindama prie B. S.
A. tvarkos, sudarė draugovių komitetus
(Troop committee) iš v-jos vadijos na
rių. Tuo pačiu užtikrintas betarpis ryšis
su Brolija.
Neatrodo, kad mes nepasitikime mūsų
pačių vadovais, nes tas visokias abejo
nes sukelia mūsų Brolijai nepriklausą
asmens. Jie dar vis nepasveiko nuo Vo
kietijoje įsiveisusios ligos: “verskim tą
komitetą, ne jis jau... ir t. t.” jie savo
metodus taiko ir skautams, nors ir nėra
mūsų vienetų nariai. Tokie niekuo nepa
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sitiki, net ir skautų vadais. Bet ar tai
jau reiškia, kad mes turime dėl jų eiti į
pogrindį? Ne.
Žinau, anų mūsų registruotų vienetų
skautai ir vadai žengia lietuvišku skautybės keliu, juo veda mus ne tik LSB
Vadija, bet juo skatina žengti ir B. S. A.
vadovai, štai senas gilwellistas ir B. S. A.
vadovas Heib pettingell ne kartą ragino
mūsų skautus kalbėti tėvų kalba, laiky
tis savų papročių ir būti tikrais lie tu
viais. Jis pabrėžė: "Jei šis kraštas yra
jums kaip sidabras, tai Lietuva — auksas!''
Jiėškokime draugų, bet ne priešų. Už
sitikrinę daugiau draugų amerikiečių skau
tų bei jų vadų tarpe kartu rasime ir stip
rius pečius durims į tas tarptautines sk.
institucijas atidaryti.
Dirstelkim Kanadon. Ten mūsų rajono vienetai yra regis
truoti, nes ten nėra jokių abejonių dėl
to. Šiuo metu kanadietis gen. Spry yra
Tarpt. Sk. Biuro direktorius. Ateina lai
kas keistis pulk. J. wilsono vestai lini
jai. Tuo tarpu JAV rajone dar vis veda
mi disputai. Vietoje to, kad paremti gre
timo Kanados rajono svorį, mes žadame
slėptis. Ateina 1955 m. jamboree. Ar ir
nuo jos mes slėpsimės? paskutinėje Bad
ischl jamboreeje mus atstovavo registruo
ti Vokietijos rajono broliai. Šioje Jambo
reeje, atrodo, galės dalyvauti tik Kana
dos rajono broliai. Iš JAV rajono vargu
ar kas pasirodys dėl tų sukeltų superpatriotinių miglų.
“MCSŲ VYČIO” REDAKCIJOS
PAPILDYMAS

pr. metų MV 4 Nr. mes paskelbėme Br.
Kviklio asmenišką nuomonę dėl mūsų
santykių su tarpt, skautiškomis institu
cijomis. Iki šio laiko redakcija gavo 9
atsiliepimus. Šeši iš jų sutinka su auto
riumi ir paryškina, papildo iškeltas min
tis, likusieji gi kai kuriais atvejais iš
reiškia skirtingas nuomones, charakterin
giausią iš jų, pasirašytą Ger. J. slapy
vardžiu (autorius vienas iš mūsų skauti
ninkų), tik ką aukščiau atspausdinome.
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Vyriausioji Skautininke Ona Zailskienė Omahos skaučių vadovių tarpe.

Kai kurie skaitytojai pageidavo, kad mes
paskelbtumėm Tarpt Skautų Biuro nutari
mą tremtinių skautų reikalu, o taip pat
mįįsų skautiškosios vadovybės nuomonę.,
Išsamesnės informacijos dėlei čia spaus
diname Tarpt. Sk. Konferencijos 1947*
VIII* 19-22 d.d* Chateau de Rosny, Pran
cūzijoje, nutarimą, kuris iki šiol, nežiū
rint įvairių tautybių tremtinių skautų va
dovų pastangų, nėra pakeistas. Neturėda
mi po ranka oficialios dabartinės mūsų
skautų,-čių vadovybės
nuomonės šiuo
reikalu, mes patiekiame keletą ištraukų
iš tuometinio PLSS Tarybos pirmijos pir
mininko pareiškimo šiuo reikalu, kaip jis
buvo oficialiame s-gos Biuletenio Nr.
39, eik 261, 1950- L 31,PLSS vadovams
bei darbuotojams šiuo reikalu paskelbtas,
tikėdamiesi vėliau paskelbti ir dabartinių
vadovų nusistatymą.
Minėtame Tarpt. Sk. Konferencijos nu
tarime rašoma: (ištrauka)
*‘b) Tarpt* Biuro DP skyrius dės visas
pastangas padėti visiems DP skautams
patarimais, pasiūlymais ir, tardamasis su
Kontrolinėmis įstaigomis, iro ir kitomis
atsakingomis institucijomis, užtikrinda
mas, kad skautybės tikslas, metodai ir

principai yra pripažinti ir praktikuojami
ir kad nėra skelbiama politinė propagan
da.
c) Registravimasis Tarpt.Biuro DP sky
riuje neteiks teisės į Tarptautinės skau
tų Konferencijos narius, bet teiks, kaip
skautams, pripažinimą Biuro apsaugoje;
d) Kraštuose, išskyrus Austriją ir Vo
kietiją, skautų grupėms DP tarpe, kurios
tebėra pereinamoje stadijoje, patariama
įstoti arba prisijungti prie Konferencijos
pripažintų tautinių narių — organizacijų
vietinės šakos ir tokios tautii^s or-jos
prašomos rodyti kuo daugiausia mandagu
mo ir visokeriopą pagalbą šioms grupėms;
e) visi ;DP skautai, kurie galbūt apsi
gyvens krašte, kur jau yra konferencijos
pripažintas narys - organizacija, turės
pasirinkti arba tapti tos organizacijos
nariais arba atsisakyti būti skautais (Mū
sų pabr. MV). Apsigyvenę jie nustoja bu
vę pereinamoje stadijoje ir yra jų prisi
imto krašto įstatymų surišti;
f) pasirinkto krašto Skautų Sąjungos
patariamos leisti tokiems skautams pri
klausyti grupėms, globojamoms šios kil
mės vadų (mūsų pabr. MV) ir, kol bus
įsigyta pasirinkto krašto pilietybė, duoti
25
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modifikuotos formos skautų įžodį, kuris,
tačiau, turi kokiu nors būdu išreikšti to
krašto, kur jie tuo metu gyvena, įstaty
mams lojalumą.“
Mūsų tuometinės L SS vadovybės atsa
kingų oficialių darbuotojų pasisakymas
čia iškeltais klausimais buvo toks:
“Iš šio nutarimo skautų reikalu ir iš
Tarp. Sk. Biuro bei jo narių _ atskirų
tautų skaučių or-jų vadovybės elgesio,
galima padaryti šias išvadas:
L DP skautų or-jos globotinos, kaip
pabėgusiųjų iš okupuotos savo tėvynės
skautų ir skaučių sukurtos or-jos, bet
ne kaip buvusių laisvose tėvynėse skau
tų,-čių organizacijų tęsinys. Toji globa
sąlygojama dviem sąlygom: a)
kad
skautybės tikslai, metodas ir principai
yra pripažinti ir praktikuojami*’ ir b)
"... kad nėra skelbiama politinė propa
ganda“. politine propaganda čia reiktų
suprasti ir LSS pastangas pripažinti jų
Nepriklausomoje Lietuvoje veikusios La
S. Sąjungos tęsiniu. Vadinasi TSB, pada
ręs politinį aktą tylėjimu toleruodamas
LSS- gos - savo nario uždarymą, drau
džia tiesioginiai nukentėjusiems patiems
dėl patirtos nuoskaudos pasisakyti.
2-XI-osios Tarp, skautų Konferencijos
nutarimas, kad “Registravimasis Tarpt.
Biuro DP skyriuje neteiks teisės į Tarpt.
Skautų Konferencijos narius, bet teiks,
kaip skautams, pripažinimą Biuro apsau
goje“, visai aiškiai išryškina nusistaty
mą, kad tremtyje susikūrusios atskirų
tautų skautų or-jos nėra tęsinys jų Tė
vynėse buvusių or-jų, o tik yra susior
ganizavę iš savo okupuotų tėvynių pabė
gę atskiri skautai. Taigi šis nusistaty
mas tepripažįsta atskirus asmenis skau
tais ir jiems žada globą, o į jų sudary
tas or-jas žiūri kaip į antraeilį laikinį
reiškinį, tik palengvinti ir įgalinti, ir tos
skautų or-jos vadinamos “... skautų gru
pėmis DP tarpe, kurios tebėra pereina
moje

stadijoje”.

3. pereinamoje stadijoje globotiniems
DP skautams, kaip asmenims, statoma
labai kategoriška alternatyva: “Visi DP
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skautai, kurie galbūt apsigyvens krašte,
kur jau yra Konferencijos pripažintas na
rys - organizacija, turės pasirinkti: arba
tapti tos organizacijos nariais, arba at
sisakyti būti skautais“. Šis nutarimas
yra lygus likvidaciniam aktui, jei vienu
aktu bolševikai uždarė Lietuvos Skautų
Sąjungą, tai šiuo aktu nutariama likvi
duoti asmeniniai ir tuos lietuvius skau
tus, kurie iš okupuotos tėvynės išvykę
tremtyje dar bandė tęsti lietuvišką skautavimą. jei bolševikams uždarius Lietu
vos Skautų Sąjungą Tarpt. Sk. Biuras 6
metus tą uždarymą toleravo tylėjimu, tai
šiuo XI Tarot, sk. Konferencijos nutarimu
oficialiai patvirtintas bolševikų aktas ir,
tuo bjdu padarytas dar vienas ir galuti
nis žingsnis savo nario nenaudai...
Nors toks Tarpt. Sk. Konferencijos nu
tarimas padarytas tik skautams, o skau
tėms tokio nėra, tačiau ir vietinių skau
čių or-jų nusistatymas panašus...
Afiliavus lietuvių skautų ir skaučių
vienetus vietinėse skautų bei skaučių
or-jose, jų veikimas taps legalizuotas:
sueigos, iškylos, stovyklos, vieši pasi
rodymai, uniformų bei ženklų dėvėjimas
bus legalus. FLS Sąjungos vadovybė tik
turės nustatyti ir paskelbti, kokį lietu
viško skauto,-ės ženklą dar nešioti prie
vietinės or-jos nustatytos uniformos ir
ženklų.“ (Žiūr. L. S. S. Biuletenio Nr.
39/1950 m., eil. NL 261 ir 262).

MILDA IR STASYS BUDRYS
gydytojai ir chirurgai
2759 W- 43rd str., Chicago, Illinois

Telef. - offiso: CLiffside 4 - 7234
- namų: GRovehill 6 - 3404
<>000000000000000000000000000000000000

• New Yorke įvykusioje pavergtųjų tautų
skautu vadovų konferencijoje dalyvavo ir mū
siškiai: V. Čepas, A. Banevičius, E. Kamins
kas, R. Mieželis. Tuo pačiu laiku pasirodė
ir. pirmasis šios grupės laikraščio “Semper
Vigilant” numeris. Jį redaguoja K. Andreanszky. Lietuvius skautus redakcijoje atstovauja
Eu» Kaminskas.
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SKAUTIŠKŲJŲ SUEIGŲ ELEMENTAI
Skautų,-čių sueigose, paprastai, turi
pasireikšti šie būdingiausieji elementai:
pašnekesiai, žaidimai, darbeliai, uždavi
niai, inscenizavimai, vaidinimai, monolo
gai, deklamacijos, dainos, šūkiai, pra
džios bei pabaigos ceremonialas ir ri
kiuotė su mankšta. Labai gerai, kai su
eigos elementai rišami viena vedamąja
mintimi. Dažniausia vedant sueigą, pasi
renkama viena kuri pagrindinė tema ir
jai išryškinti naudojamos visos priemo
nės, Pav,, imame sueigą, kurioje vado
vui rūpi išaiškinti mazgų rišimas.
Pašnekesys. Draugininkas gali papa
sakoti tikrą ar prasimanytą atsitikimą,
kur mokėjimas rišti mazgus labai reika
lingas, Be to mokėjimo būtų įvykusi di
džiausia nelaimė, Trumpa išvada: reikia
mokėti rišti įvairius mazgus,
Darbeliai. Draugininkas išdalina (ar
skautai šu savimi atsineša) virvutes.
Mokomasi rišti porą, trejetą mazgų. Jei
vaikai mažesni, užtenka pradžiai ir vie
no mazgo.
Dainos. Po mazgų rišimo užtraukti dai
nelę, kad ir “Mazgelis, : lazgelis“ (kaip
“Stovykla toliau“, “Gerasis, gerasis “,
“Mums navyko rišti“, “Tai jau baigtas
darbas“, “Dabar bėgam žaisti“,,,)
Žaidimai, šiai temai galima prasimanyti
daug žaidimų. Paprasčiausi - estafeti
niai bėgimai: kiekvienam, atbėgusiam į
skirtą vietą, reikia užrišti tikrasis ar
piemenų mazgas, parodžius ten pat sto
vinčiam tikrintojui, vėl atrišti ir bėgti
atgal. Vikrumui įgyti - rišti mazgus už
rištomis akimis, rankas laikant užpaka
lyje, dviese rišti vieną mazgą - vienas
dešine, kitas kaire ranka, Laimi būrelis
ar skilties skautai,-ės greičiau surišę
mazgus ir iškėlę dešinę ranką į viršųUždaviniai. Kiekvienas būrelis iš nu
rodytos vietos pasiima po pundą skaičiu
mi ir ilgumu vienodų virvių, suriša jas
geruoju mazgu ir piemenų mazgu pririša
galus prie tvorų ar medžių šakų. Kuris

būrelis tai greičiau atliks.
Deklamacijos. Draugininkas turi pasi
rinkęs atitinkamų eilėraščių,
sueigoje
juos skaito skautukai, skautukai čia pat
juos išmoksta ir kolektyviai deklamuoja.
Sūkiai ir rakietos. peikiamai skautiš
kai nuotaikai įsigalėjus, visuomet yra
momentų didelio entuziazmo susikaupi
mui, Pav,, sueigą draugininkas skiria
natriotiškumo ugdymui vaikų tarpe, susi
kaupus tos rūšies entuziazmui, tarytum,
veržiasi iš visų krūtinių noras tarnauti
savo Tėvynei,
Draugininkas sugalvoja
tam išreikšti šūkį ar paima jį iš kokio
eilėraščio posmelio, visa draugovė jį
nuoširdžiai sušunka, pav,, “C, Tėvyne,
graži Tu, Tave myliu ir budžiu!“
Dar skautiškuose vaidinimuose visai
draugovei kartais pritinka įterpti kokį po
sakį ar patarlę. Sakysim, vaidinime yra
toks momentas, kur skautukas, pasigy
ręs kokiu nors darbu, naskui nepajėgia
ištesėti, 'lai natogiu momentu visa drvė įterpia šitokią patarlę: “Neperšokęs
per griovį, nesakyk, op!“ arba “pagyro
nuodas netaukuotas“, šiai mazgų rišimo
sueigai gali pritikti kad ir tokie šūkiai:
“Ai, ai, ai, tai mazgai, mes surišim jus
gerai!“ arba “Diuiū,
kiek mazgų!“,
“Zzz-„ ai, ai! mazgai!“
Inscenizavimai, vaidinimai. Vaikai jau
iš mažens mėgsta gyvenamus dalykus at
vaizduoti, Tai jie bandeles kepa, jas
parduoda, tai arkliukus, automobilius imi
tuoja, tai suaugusius vaidina. Ir sueigo
se įvairūs vaidinimai vaikų labai mėgia
mi, Darbo pradžioje menkučiai, vėliau jie
visai gražiai ir įdomiai vyksta, patys
vaikai juos sukuria ir įgyvendina, Mūsų
sueigai galima būtų duoti tokie vaidinimė
liams turiniai: 1, Mama sūnui ar dukrai
duoda surišti į skarelę pietus ir nunešti
tėvui į darbą. Blogu mazgu surišta ska
relė atsiriša ir dalis pietų nueina nie
kais, Vėliau tėvas parodo, kaip reikia
rišti. H- Vaikas, laiveliu pernlaukęs kran27
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tą, blogu mazgu pririša laivelį. Bangos
laivelį nuneša nuo kranto. Berniukas šo
ka į vandenį, nori pasivyti laivelį, ta
čiau ir pats skęsta. Kitas jį išgelbsti.
Vieneto vadovas,-ė, pagaliau ir patys
vaikai, ilgiau pabuvę dr-vėje, patys len
gvai užduotomis temomis kombinuoja in
scenizavimus, Tik pradžioje reikia duoti
lengvesnį uždavinį.
Sueigos pradžia ir pabaiga. Vadovas
čia gali sukurti įvairiu ceremonijų. Ta
čiau reikia atsiminti bendra taisyklė: su
eigos pradžia ir pabaiga yra tie momen
tai, kada visi turi susikaupti, griežtai
susilaikyti nuo judesio ir kalbų. Tokie
reiškiniai didina drausmę, vadovų autori
tetą ir ugdo jiems pagarbą. Klykaująs
triukšmadarių būiys po tam tikros koman
dos ar ženklo turi virsti tiesiomis, gra
žiomis eilėmis ar pusračiu išsirikiavusių,
rimtais, susikaupusiais veideliais berniu
kų . ar mergaičių būreliu, paprasčiausia
sueigos pradžia gali būti ir šitokia:
Vaikai laisvai krykštauja ar žaidžia
sueigai skirtoje patalpoje. Nustatytą va
landą (būtinai punktualiai!) dr-vės adju
tantas sušvilpęs skelbia pradžią ir ko
manduoja: “Skiltininkai
tva?ko skiltis
(būrelius) sueigai ir tikrina tvarkingumą1”.
Šie gi sustato savuosius narius, savo
knygelėse pasižymi neatsilankiusius, taip
pat esančiųjų uniformos, batų tvarkingu
mą, rankų, veido, kaklų švarumą, patik
rinę prieina prie adjutanto ir atsaliutavę
praneša: “Pranešu broliui (sesei) adju
tantui, kad iš mano skilties atvyko 6 bro
liai (sesės); vienas neatvyko dėl ligos,1'*
Adjutantas pasižymi visų skilčių (būre
lių) vadovų pranešimus ir po to siunčia
vieną skautuką pakviesti draugininką, ku
rio šioje patalpoje dar nėra, pasiųstasis
gali draugininkui taip pranešti: “Pranešu
Broliui Draugininkui, kad esame pasiruo
šę sueigai**, pranešėjas grįžta ir stoja
į savo vietą. Draugininkui įėjus į patal
pą, adjutantas komanduoja: “Draugovė,
ramiai!’* Saliutuodamas mažuoju saliutu
prieina prie Dr-ko ir praneša: “Pranešu
Broliui Draugininkui, kad į sueigą šiandien
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atvyko 17 broliukų (sesučių). Neatvyko
3, vienas jų serga, dviejų priežastys ne
žinomos, Daugiau viskas tvarkoje,” Drau
gininkas saliutuoja, paduoda kairę adju
tantui, pasako dėkui ir basisveikina su
dr-ve šūkiu: “Broliai, sesės, budėkit!’*
Būrelių (skilčių) vadovai saliutuodami,
o visi skautukai ramiai stovėdami atsa
ko: “Vis budžiu!’’ po to komanduojama
“Laisvai!** Kai yra draugovei įsakymai,
jie čia skaitomi, Įsakymų skaitymo metu
dr-vė stovi ramiai, sueigos pradžiai dar
gali būti pritaikytų šūkių, dainų su ati
tinkamais judesiais.
Sueigos pabaigai adjutantas skelbia.
“Tvarkytis sueigos pabaigai**, visi skau
tukai sustoja skiltimis, kaip sueigos pra
džioje, Draugininkas pasako kelius žo
džius ir skautukams užbaigia, pav,, “vi
sa širdimi,,,’*, skautukai atsako: “norp
me būti geresni’*, Draugininkas: “Budėk!“
Skautukai: “vis budžiu!** Malda,
Sueigos elementų planavimas. Nėra pri
valoma, kad sueigoje būtų pravedami čia
visi suminėti elementai. Jie gali būti
pravedami ir kita eile. Būtų įkyru vai
kams ir vadovams, jeigu kiekvieną suei
gą vyktų tie patys elementai ir tokia pat
tvarka. Paprastai geriau pavyksta tie da
lykai, kuriuos vadovai sugeba geriau pra
vesti, Pav,, vadas dainų mėgėjas visada
užimponuos daina. Artistiškų palinkimų
vaidinimais, inscenizavimais, darbelių
mėgėjas _ jų pavyzdžiais ir t, t. Būtų
betgi gerai, kad vedamoji mintis būtų
taikoma visiems elementams, programoje
yra ir tokių dalykų, kuriuos išmokus, rei
kia kartoti ir kitose sueigose,
(Pagal “Skautybė Mažiems vaikams Lie
tuvoje“, 1935),

“MŪSlį VYTIS“ VELTUI TIK KIEK PADIRBĖK!

Surink jam 10 prenumeratorių —
laikraštį gausi nemokamai per visus
1955 metus.
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RAJ - RAJ
Bertil Malmberg

Buvo rugsėjo pa vakaris. Medžiai šniokš
tė, saulės spinduliai mirgėdami žaidė,
nuo vėjo barškėdami spindėjo atdaru lan
gų stiklai. Debesys nesulaikomai plaukė,
ant stogų pleveno vėliavos.
Žmonės buvo pakely mišparams.
Ten šalia savo mažos, žilos žmonelės
kaip laivas krypavo šaunusis jūrininkas
Nordlandas. Ten su taksiuku prie šalies
ritosi linksmasis lektorius Zachrissonas,
abu jie buvo apvalaini, bet taksiukas tu
rėjo palaukti prie bažnyčios, kol mišpa
rai pasibaigs. Ten stipseno konsistorijos
referentas Enerotas, pirmyn plušėsi ir
baltausis generolas, užsidėjęs kaip veid
rodis blizgantį cilinderį, su savo jos
malonybe grafiene, parankėje jis vedėsi
vienuolikmetę dukterį, kurios rasinės il
gos kojos kyšojo iš po aukščiau kelių
vilkimo sijonuko.
Ten ėjo ir Akės motina, savo vaikutį
už rankos vedina.
Ten ėjo ir daug kitų, kurie dabar tik
šešėliai ir kurių nebėra.
Ake jau seniai prašė motinos leisti
eiti į bažnyčią, o šiandien štai motina
pasiėmė jį su savim - pirmą kartą jo
gyvenime
Varpų gaudesys sklido vėjuotu, mirgan
čiu rugsėjo oru. Ake buvo labai iškil
mingai nusiteikęs: jis dėvėjo baltą bliuskutę ir juodas kelnaites, ant galvos bu
vo užsicfejęs mažą jojikišką kepuraitę.
pastorius odmarkas turėjo sakyti pa
mokslą.
Pastorius Odmarkas prieš tapdamas
kunigu buvo kalvis, tas buvo žymu ir jo
pamoksluose — jis taip ir liko kūjo žmo
gus ir visokių išraitymų jis nesuprato.
Įstatymo griežtumas buvo jo liežuvyje,
jis daužė ir griaudė amžinomis bausmė
mis, bet jo širdyje slėpėsi meilė.

/s švedų kalbos išvertė Juozas Lingis

Jis nesivaržė nei aukšto, nei žemo.
Net ir vyskupo Fabriciaus.
Šis gi buvo nedidelis ir saldus ir rūgš
tus ponas, per vieną iš savo priėmimų,
trepsendamas nuo vienos grupelės prie
kitos ir iš savo auksinės tabokinės kaip
malonę dalindamas šniauškius, priėjo jis
ir prie pastoriaus bdmarko.
ir su tuo plačiapečiu milžinu, kurs ne
turėjo jokios nuovokos apie mokslinius
ir kitokius prašmatnumus, įsileido maža
sis žmogelis į pokalbį vienu kitu teolo
giniu klausimu.
Pastorius odmarkas, visą dieną bėgio
jęs ligonius belankydamas, pradėjo žio
vauti, kad net jo žandai braškėjo.
- Pastorius, atrodo, nuvargęs, — taife
vyskupas.
- Taip, - atsakė Odmarkas.
- ir pastorius to neslepi, - tarė vys
kupas ir kažką suniurzgėjo.
- Argi būtų čia kas nors slėpti? — atr
sakė Odmarkas.
Toks jis buvo,.
parapijiečiai pažino savo ganytoją, jie
pažino jį ir laikė tiesia siela, ir todėl
nė vienas neužsigaudavo dėl aštraus to
no jo teismo trimite.
Jis pats gi laikė savo pamokslus perdaug švelniais.
Kartą iš sakyklos jis skelbė:
- jeigu aš pasakyčiau, ko jūs visi
verti, vienas po kito, tai greit būtų putzweg su bdmarko populiarumu.
Ake buvo girdėjęs vieną kitą anekdotą
apie pastorių bdmarką ir jam atrodė, kad
jie visi buvo juokingi.
ir štai beeidamas su motina po parko
medžių siūbuojančiomis
viršūnėmis, ir
vienas kitas lapas praūžė pro jį, jis vie
nas pats sau balsiai nusijuokė. Jis daug
tikėjosi iš to, kas turės įvykti.
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— Ar jis visada toks* linksmas? — pa
klausė jis savo motinos,
- Kas?
- Pastorius čdmarkas.
- Kaip tu kalbi, - tarė motina, - Jis
juk kunigas, kaip jis gali tada kokiu nors
juokdariu būti.
- Asha! - atsakė Ake.
Bet apie pastorių odmarką jis pasilai
kė savo nuomonę.
Bažnyčioje jis atsisėdo šalia savo mo
tinos ir visas nustebęs apsidairė aplink,
kai motina pasilenkė į priekį, giesmynu
akis prisidengdama.
Tai buvo didelis, didelis kambarys.
Ant sienų ir skliautuose buvo įvairių išraizgymų, ant kurių buvo visokių daiktų
prirašyta, o pasisukęs jis pamatė viškas
su didžiuliu auksinių dūdų pastatu.
juodai apsirengę žmonės sėdėjo tylūs
savo suoluose.
Altoriaus vidury buvo paveikslas, vaiz
duojąs Dievo Avinėlį, bet Akei jis atro
dė pažįstamas.
Jis patraukė motiną už rankos.
- Mama! - šnabždėjo jis. - Žiūrėk,
koks šniokštimas!
Už didžiųjų langų prie altoriaus supėsi medžiai, o jų neramiuose, žaliuose la
puose tai užgęsdavo, tai vėl užsidegda
vo mirganti rugsėjo vakaro saulės švie
sa.
Staiga Ake paklausė:
- Ar negreit prasidės?
Bet tuoj tą pačią akimirką pradėjo dre
bėti oras nuo stiprių išsiliejusių tonų, ir
visa bažnyčia atsistojo, ir Ake taip pat.
Dundėjo ir šniokštė už jo galvos, daug
žmonių giedojo, bet Ake nežinojo nei
kaip pradėti, nei kaip baigti.
juo ilgiau jis klausėsi to neįprasto
bildesio, tuo labiau jis jam patiko. O tas
patikimas buvo dvilipis. jis kartu jautė
si ir liūdnas ir laimingas, jam atrodė,
kad vargonų šniokštimas jį pakelia ir ne
ša. viskas visai kitaip atrodė, jis nebe
sijautė žemėje esąs. Jis būtų galėjęs
sušukti iš džiaugsmo, bet kartu norėjo ir
verkti - lyg koks skundas atsimušė žmo
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nių giesmė į gražiuosius skliautus, jis
mielai būtų giedojęs, bet neturėjo gies
myno. Nieko negelbėjo, kad jis žvilgte
rėdavo į motinos - jis nemokėjo skaity
ti.
pagaliau giesmė pasibaigė.
Akei atrodė, kad kažkaip nejauku pa
sidarė tam didžiuliui ūžesiui nutilus.
Bet pamatęs pastorių čdmarką sakyk
loje, jis tuoj vėl pralinksmėjo.
- Dabar tai tikrai kas nors linksmaus
įvyks, - galvojo jis.
Bet nieko neįvyko.
ir taip Ake užsnūdo.
Jis pabudo pastoriui čdmarkui baigus
sakyti pamokslą.
Mieguistomis akimis jis apsidairė ap
link.
pastorius bdmarkas tebestovėjo sakyk
loje, ramus ir saugus, bet raukė antakius,
o tas reiškė, kad jis turėjo dar ką nors
pasakyti.
Ilgai nereikėjo laukti, ir jis vėl iš nau
jo pakėlė balsą:
_ Nuodėmė ir gėda, - tarė jis, - kad
vietomis bažnyčioje nežmoniškai blogai
su parapijiečių giesme. Ne vieną paste
bėjau nepajudinant lūpų nė karto Dievui
pagarbinti. Tik nesakykite, kad balso ne
turite! Ne nuo balso priklauso, o nuo ge
ros valios, o gal giesmynus namie pali
kote! Dievą galima garbinti ir raj-raj
giedant, jei taip pasidaboja. Ne nuo žo
džių priklauso, o nuo nuotaikos.
Ake visas išraudo, net ir jo ausų minkštimėliai paraudo.
- Tikriausiai jis mane galvoje turėjo,
- galvojo jis.
Ir jis nutarė pasitaisyti.
- Dievą galima garbinti ir raj-raj gie
dant, o tas buvo pravartu sužinoti.
Vargonams užtraukus naują giesmę, pa
leido ir jis visas savo jėgas ir savo
skardų balselį.
- Raj-raj! giedojo jis. - Raj-raj!
Jis perrėkė visus kitus.
- Nutilk, Ake! - šnabždėjo motina.
- Ar pakvaišai?
Bet Ake neatkreipė dėmesio.
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Vargonai, atrodo, atsikvėpdavo po kiek
vieno posmo, bet ne Ake - jis varė ne
sustodamas.
Pritariant ar nepritariant vargonams,
lygiai triumfuojančiai sklido jo pirmoji
garbės giesmė gražiaisiais skliautais.
Jo motina buvo jau net netoli ašarų.
Ji purtė jį.
Bet jis nepastebėjo.
Giedantieji vienas po kito nutilo. Jie
pasisuko ar stiebėsi ant pirštų galų pa
žiūrėti to mažojo giedoriaus, iš visos
gerklės tebešaukiančio:
- Raj-raj! Raj-raj!
Bet jis to nepastebėjo.
- Ak e! - prašė jį motina.
Net jis to nepastebėjo.
Nors jo skardžiam e šauksme nebuvo
nė truputėlio meliodijos, bet jis kaip ne
savas buvo savo giesme susižavėjęs.
jį buvo apėmęs
šventas įkvėpimas,
dieviškas pakvaišimas.
ir jis giedojo:
- Raj-raj! Raj-raj!
O dabar prasidėjo pats linksmumas,
tikras linksmumėlis.
Motina, nebežinodama ką daryti, ranka
užčiaupė jo bumą, ir tada Ake tik nuti
lo. vargonai buvo tai jau seniai padarę.

O dabar pratrūko.
pratrūko toks linksmas juokas, jog nė
vienas net nepaspėjo pagalvoti, ar pride
rėjo juoktis tokioje vietoje.
Senasis šaunusis jūrininkas Nordlandas juokėsi, o taip pat ir jo maža žila
žmonelė, ir lektorius Zachrissonas juokė
si, ir konsistorijos referentas juokėsi,
juokėsi ir generolas ir jo jos malonybė
grafienė, ir jo vienuolikmetė ilgakojė
duktė.
ir daug kitų, kurie dabar tik šešėliai
ir kurių nebėra.
Visi juokėsi.
ir pastorius odmarkas juokėsi sakyk
loje.
- Taip, - tarė jis. - jūs girdėjote
giesmę be žodžių ir meliodijos, bet no
riai iš širdies plaukiančią, o tai jau šio
to verta, o kad mes čia bažnyčioje kar
tą nusijuokėm, pasipiktinti tuo gali tik
koks surūgėlis. Aš manau, kad ir pats
Dievas Tėvas visoje savo grožybėje ne
galėjo likti neprasišypsojęs, kad ir kaip
galingas jis bebūtų. Amen;
Ake labai gerai suprato, ką pastorius
sakė, jis norėjo dabar stačias į žemę
prasmegti, jis buvo apjuoktas - ot ir vi
sas reikalas.
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Jis giedojo iš visos širdies ir geriau
siai kaip mokėjo, o vistiek juokėsi iš
jo.
Akės visas mažutis apskritutis veide
lis kaito, kaip raudonas obuoliukas.
Jis grįžo namo šalia motinos šono, po
didžiuliais medžiais jau tamsu pasidarė.
Didžiuliai debesys dengė dangų, langų
stiklai jau nebemirgėjo.
Bet audra didėjo.
Ake gėdinosi, kaip mažas šunelis, į
kurį pirštu buvo durta, nes jis nesuprato
juoko. Dingo ir visas jo šventadieniškas
džiaugsmas.
Tylus ir liūdnas jis ėjo šalia savo
motinos, jo maža apatinė lūpa ėmė dre
bėti.
Jis nežinojo, kad rytoj pasaulis vėl
bus šviesus kaip buvęs ir kad poryt bus
jau užmiršta, ne, jis gyveno dabartimi.
Staiga Ake sustojo.
- Mama! _ tarė jis. _ pastorius č)dmarkas sakė, kad ir Dievulis iš manęs
juokėsi. Ar tiesa?

Akės motina visai nebuvo pikta ant
savo sūnelio už tą baimę, kurią jai teko
bažnyčioje pernešti, nes ji geriau supra
to, užtat ji ir nebarė jo.
- Jis nesakė, kad Dievulis iš tavęs
juokėsi, - atsakė motina, _ tik kad jis
negalėjo likti nenusišypsojęs. Bet dabar,
kai aš pagalvoju, manau, kad vargiai ar
pastoriaus buvo tiesa _ Dievulis buvo
vienintelis tavo giesmę rimtai priėmęs.
Galbūt jis manė, kad ji buvo tikrai gra
ži.
Jie ėjo toliau,
ir jūrininkas Nordlandas su savo ma
ža, žila žmonele, ir lektorius Zachrissonas su taksiuku, ir strypsenantis konsis
torijos referentas Enerotas dingo kiekvie
nas sau, pro savus vartelius. Dingo ir
oaltaūsis generolas, ir jo jos malonybė
grafienė, ir jo ilgakojė vienuolikmetė
duktė.
Nuėjo ir Ake su savo motina.
ir daug kitų, kurie dabar tik šešėliai
ir kurių nebėra.

VERTINGOS KNYGOS JAUNIMUI

Jaunuomenės auklėjimo
darbe nepaprastai
didelės reikšmės turi knygos. Dabar jau vi
siems aišku, kad bloga lektūra nuveda jauni
mą labai negeistinais keliais. Todėl su ja
kovojame, stengiantis įduoti į rankas tik ge
ras knygas.
Deja, tenka labai apgailestauti, kad tikrai
f erų knygų mūsų 12- 17 metų amžiaus jaunuoiams, išleistų lietuvių kalba, labai mažai
tebuvo, ypač tremtyje. Taigi tenka labai nuo
širdžiai sveikinti naujas vienos musų didžiau
sių knygų leidyklų _ TERROS pastangas šia
kryptimi.
Jaunimas mėgsta ypatingai nuotykių, kelio
nių knygas. Ir štai, šių metų pradžioje mūsų
knygų rinkoje pasirodė du vertingi TERROS
leidiniai:
1. Balio Sruogos “Kas bus, kas nebus, bet
žemaitis nepražus”. Autorius, žinomas Lietu
vos rašytojas, poetas, dramaturgas, dar N.
Lietuvos laikais patiekė
mūsų jauniesiems
nuotaikingą apysaką iš 1812 metų, Napoleono
laikų Lietuvoje. ^Veikale aprašoma, kaip 12
metų berniukas iš Viekšnių į Kauną keliavo,
Kaune Napoleoną regėjo ir kas iš to išėjo.
Leidinys gražiai iliustruotas ir su pamėgimu
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visų jaunųjų skaitomas. 207 pusi.
2. Thor Heyerdahl, norvegas, KON-TIKI.
Šį veikalą Stasio Vainoro vertime patiekė taip
pat TERRA. Knygos autorius, norėdamas įro
dyti, kad Polinezijos salų gyventojai yra ki
lę iš Amerikos (Peru indėnų), 1947 m. drau
ge su 5 savo bendrakeleiviais, atliko nuos
tabaus ryžto žygį: vos 14 metrų ilgio iš bai
sos medžių suristu plaustu, paprasčiausios
burės varomu, per audringas Pacitiko bangas,
97 dienų bėgyje nuplaukė per 8*000 kilomet
rų ir tuo įrodė, kad legendarinis polineziečių
protėvis Kon-Tiki pilnai galėjo tokią kelio
nę panašiu būdu atlikti. Penkių drąsių nor
vegų ir 1 švedo kelionė buvo labai nuotykin
ga, įdomi. Apie tai ir rašoma šioje 414 pusi,
knygoje.
Reikia pabrėžti, kad abudu leidiniai turi
labai didelės auklėjamosios
reikšmės. Jų
skaitymas padeda išugdyti drąsą, ryžtą, tvir
tą, nepalaužiamą charakterį,
papildo savo
geografinių ir gamtos mokslo žinių lobyną.
Taigi vadovai gali šiuos leidinius rekomen
duoti visiems skautams,-ėms.
Tenka patirti, kad panašios rūšies lietu
viškų knygų išeis ir daugiau.
B.K.
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SUSIORGANIZ AVIMO

KLAUSIMAI

DRAUGOVĖJE

Vyr. sktn. A. Saulaitis
Kai norime sėkmingai vyčiauti, šalia
ideologinių, programos ir praktiškųjų už
simojimų, visada susiduriame su nuolat
aktualiu klausimu: kaip organizuotis skau
tų vyčių draugovėje ar būrelyje?
Sąlygos draugovei labiau įprastos: 1).
ne mažiau, kaip 14 narių, ir 2)* ne ma
žiau, kaip 2 būreliai. Vieno būrelio drau
govė nebūtų natūrali santvarka. Bet tai
gali atsitikti tik labai specifinėse sąly
gose ir tai tik laikinai.
Sudėtingesnis tvarkymasis yra būrely
je, nes nėra jokių formalių sąlygojimų
jo sudėčiai, praktiškai sprendžiame: bū
relyje nuo 3 ligi keliolikos narių. Bet
jei tas “keliolika” yra pastovus, aišku,
geriau jau keli būreliai, ne vienas. Tuo
atveju pakopiama į draugovės veikimo
plotmę.
Dabar apie skautų vyčių draugovę.
Draugovės vadas.
Esame jau įpratę taip tvarkytis, jog
draugovės vadas yra renkamas metams
bendro skautų vyčių (be kandidatų į s k.
vyčius) susirinkimo paprastai slaptu bal
savimu ir dažnai iš anksto sutarta balsų
(ar absoliutine, ar kvalifikuota, pvz.,
2/3, 3/4 ar kitokia) dalyvaujančių dau
guma.
Kai neturime ligi šiol skautų vyčių va
dų parengimo ir todėl nėra kvalifikuotų
sk. vyčių sk. v. vadovų darbui dirbti, ne
turime nė formalinių kandidatams į sk.
v. draugovės vadus reikalavimų nė jokių
sąlygojimų. Praktiškoji sąlyga lieka kan
didato “populiarumas” draugovėje. Bet
dažniausia ir tik tokia turima “kvalifi
kacija” nukrypsta gera linkme.

Draugovės vado išrinkimas turi būti
patvirtintas aukštesniųjų Brolijos organų:
tunto vadijos, vietininkijos vadijos, skau
tų vyčių skyriaus centre ar p. Tas tvir
tinimas gali būti tik techniškojo pobū
džio, bet jis gali būti ir esminis; šiuo
atveju, kad tvirtinamasis būtų gera ga
rantija sėkmingam vyčiavimui.
Yra ir taip, kad sk. v. dr-vės vadas
gali būti aukštesniųjų organizacijos veiks
nių skiriamas.
Aiškindamies dr-vės vado funkcijas
dr-vėje, dažnai susiduriame su reikalu
_ ar dr-vės vadas gali dr-vėje turėti ir
kitas pareigas, pvz., būti būrelio vadu,
laužavedžiu ir p.? Šis reikalas nėra prin
cipinis; kaip praktiškai patogiau draugo
vėje, taip ir reikia tvarkytis. Bet geriau,
kad dr-vės vadas nebando “apžioti” vie
nas visas pareigas bei darbus, kol drvėje yra dar narių, pareigų neinančių ar
darbų neturinčių.
Esminiai kalbant apie s k. v. dr-vės
vadą, privalu prisiminti, kad jo padėtis
s k. v. dr-vėje labai daug kuo skiriasi
nuo draugininko padėties skautų dr-vėje
ir dar labiau skiriasi nuo dr-ko padėties
jaunesniųjų skautų dr-vėje.
pirmiausia, sk. v. dr-vės vadas drvės tikrųjų sk. vyčių susirinkime ir drvės vadijoje pagal savo funkcijas yra
labiau pirmininkas, negu “vadas”.
Draugovės vadija.
Gausioje dr-vėje vadija turi būti skaitlingesnė, mažoje - tik kelių asmenų.
Reguliariai dr- vės vadiją, kaip vyriau
siąjį sk. v. dr-vės techniškąjį darbo ir
dr-vės administravimo, organą sudaro:
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dr-vės vadas, dvasios vadovas, dr-vės
vado pavaduotojas, būrelių vadai, iždi
ninkas, rašeiva, buklininkas ir p„ jei
šioms kelioms pastarosioms yra atskiri
asmens.
Mažoje dr-vėje gali būti susispausta
ligi minimumo: dr-vės vadas, dvasios
vadovas, būrelių vadai ir dar gal vienas
kitas asmuo, einąs reikšmingesnes bend
ras dr- vei pareigas.
Dvasios vadovą skiria dvasinė vado
vybė. Jei sk. v. dr-vė neturi savo atski
ro dv. vadovo, dr-vės vadijoje tuo atve
ju dalyvauja bendrasis (pvz., tunto, vietininkijos ar p.) dvasios vadovas.
Dr- vės vado
pavaduotojas paprastai
renkamas arba panašiu būdu, kaip drvės vadas, arba dr-vės vadui išdėsčius
savo pageidavimus arba tiesiog renkan
čiųjų nuožiūra. Dr-vės vado pavaduotojo
pareigos kartais suplakamos su kitomis
pareigomis, jei taip naudingiau veikimui
ir visgi yra, kas, reikalui esant, pava
duoja vadą.
ruc atveju, kai dr-vės vadas yra ski
riamas iš aukščiau, dr-vės vado pava
duotojas turi būti tik renkamas ir gali
būti renkamas iš skautų vyčių, dar ne
kvalifikuotų būti sk. v. vadais, Dr-vės
vado pavaduotoją renkant, labai naudin
ga žiūrėti, kad būtų išrinktas toks, ku
ris papildytų dr-vės vado ypatybes ir
palaipsniui bręstų tapti sk. vyčių vado
vu iš viso. Reikia pažymėti, kad šiuo
pastaruoju sakiniu reiškiami pageidavi
mai kažkaip intuityviai rinkėjų dažniau
siai teisingai nujaučiami ir praktikoje
dr- vei naudingai sprendžiami.
Gi būrelių vadai į dr-vės vadiją įeina
automatiškai. Jei dr-vė didelė, būrelių
mažai ir vadija imasi platesnės inicia
tyvos ir veikliai reiškiasi skautiškoje ir
lietuviškoje veikloje, vadijoje dalyvauja
ir būrelių vadų pavaduotojai. Jie tuo at
veju turi lygių balsą su kitais vadijos
nariais. Jei dr-vės vadijos sudėtyje iš
viso reguliariai būr. vadų pavaduotojai
nebūna, dalyvaudami
jos posėdžiuose
naudojasi tik patariamuoju balsu.
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Kai kur, ypač kalbant apie skautų drvių vadijas, yra painiojama, kad paskiltininkiai, būdami vadijoje, neturį spren
džiamojo balso. Ta metodinė taisyklė
yra tikra tada, kai vadijoje sprendžia tik
skiltininkai (paprastai net draugininkui
ir kitiems dr- vės pareigūnams nebalsuo
jant) ir tais atvejais, kai “balsas” ta
riamas visos skilties vardu; tada kiek
viena skiltis teturi vieną balsą, pana
šiai gali pasitaikyti ir sk. v. dr-vės va
dijoje.
Nepraleiskim iš akių to, jog sk. v. drvės vadovavimas yra tikrai demokratinės
tvarkos darbas ir savo forma ir savo es
me.
juk dr-vės vado autoritetas iškyla ne
iš “įsakymų” ir komandų, o iš to išma
nymo, jo tikro skautiškum.o gyvenime, jo
nuoširdumo darbui, jo atsidėjimo sk. v.
reikalams, jo takto ir kitų panašių drvės vado asmens savumų. Kolektyvinis
organas — vadija ar sk. v. susirinkimas
- tai įvertina ir savo, kaip atitinkamai
vyriausiųjų dr-vės veiksnių, sprendimais
tai nurodo.
Geriau, jei kiti dr-vės vadijos nariai
(pvz., iždininkas, rašeiva ir p.) yra ren
kami sk. v. susirinkimo. Kai kur prakti
kuojama, jog kai kurie jų yra renkami
pačios vadijos. Reikia laikytis taisyklės,
kad dr-vės vadas negali paskirti, jei ku
rioje draugovėje iš viso yra tokių atsiti
kimų, kad dr-vės vadas “skiria” nuola
tinius pareigūnus, tokių pareigūnų, kurie
dr-vės vadijoje turėtų sprendžiamąjį bal
są. Nuo to reikalavimo neturėtų per toli
nueiti ir vadija. Tačiau dr-vės vadija
gali rinkti pareigūnus specifinėms parei
goms, pvz.,. laužavedį, spaudos platinto
ją, buklininką, trimitininką, chorvedį ir
t. t. ir gali laikinai tam tikrus darbus iškylose, stovyklose, parengimuose, šven
tėse, bendruomenės ar visuomeniniame
veikime ir p. - paskirstyti įvairiems drvės nariams.
Reikia atminti, kad dr-vės vadas ne
gali nė apspręsti nė atidirbti už dr-vės
vadiją, kaip dr-vės vadija negali atidirb-
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ti už būrelius.
Pareigos
Dr-vės vado svarbiausioji ir pagrindi
nė pareiga yra dr-vėje išlaikyti skautybės dvasią ir visu savo autoritetu įtako
ti, kad vyčiavimas būtų tikras visais jo
elementais. Todėl pagrindinė dr-vės va
do problema tarpa, kad jis turi daryti
visa, kad
a) vyčiavimo idealai ir tų idealų sie
kimo struktūra būtų paremta tikrosios
skautybės pagrindu, skauto įstatais ir
tikrojo skauto dvasia ir
b) vyčiavimas būtų toks skautiškasis
ugdymas, kokiame kiekvienas skautas
vytis galėtų būti tikras skautas.
Dr-vės vadas techniškajame darbe pir
mininkauja vadijos posėdžiams, vadovau
ja (tik) sk. vyčių susirinkimui, kai spren
džiami dr-vės tvarkymo reikalai, veda
dr-vės sueigas, veda, pvz., įžodžio apei
gas ir p.
Svarbiausia ne kiek dr-vės vadas, su
sikrimtęs, suprakaitavęs ir pasišiaušęs
pats nulaksto, bet - kiek jis pajėgia į
aktyvų darbą dr-vėje įtraukti ir uždegti
kitus dr-vės narius bei pareigūnus, kiek
pajėgia iššaukti šių visų užsidegimą.
Bet irgi atmintina, kad dr-vės vadas yra
atitinkamos struktūros statymo, gerų me
todų įvedimo, tikrosios nuotaikos, gar
bingų santykių ir p. konstruktorius, o ne
koks įsakinėjantis komendantas surūgėlių
tarpe.
Todėl visi esminiai dr-vės klausimai
ir visi techniškieji dr- vės veikimo reika
lai lukštenami, aptariami ir išsprendžia
mi dr-vės vadijoje.
Yra kartais ir pavojaus, jog labai veik
li dr-vės vadija nustelbia būrelių inicia
tyvą, viską “suvalstybina” ar būrelius
perdaug įjungia į smarkiai rikiuojamą
vienos formos darbą. Šitokių klaidų ten
ka rūpestingai vengti, skautybės dvasia
ir tikroji vyčiavimo nuotaiką klesti tik
gerame ir visoje dr-vėje respektuojama
me būrelyje.
Be to, dr-vės vadija daugelį dalbų,

•s*

užuot tiesiog skirsčiusi paskiriems na
riams ar sudarinėjusi kokias specialias
“komisijas”, turėtų planingai išraidyti
būreliuose.
Taip pat geriau, kad dr-vėje būreliai
yra mažesni, nors jų ir daugiau.
Tačiau apie sk. v. barelius draugovėje
ir atskirus barelius teks kalbėti kitą kar
tą.
Kampelio redakcija mielai atsilieps šiose laik
raščio skiltyse į įvairius skaitytojų pageidavimus,
jei jie bus perduoti šio kampelio red.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Korp! VYTIS Valdybos pareiškime (MV Nr.
6 ) “Dėl vyliečiu priklausymo kitoms or- joms“
teigiama, kad senį. Sabaliūnas pareiškęs, jog
“... “Santara” susidedanti iš skautų aka
demikų”. Iš to galima susidaryti įspūdį, kad
“Santara” susideda vien iš akademikų skau
tų. Randu būtina žinutę patikslinti, cituoda
mas iš to paties straipsnio “Naujienose”:
“Santara” susideda iš skautų, akademikų
skautų, šviesiečių, varpininkų, tautinių kor
poracijų atstovų, ir kitų liberalesnių.pažiūrų
studentų...” Beveik tas pat buvo pranešta ir
per “Margučio” radio. Randu reikalinga pa
žymėti, kad tai nereiškia, jog visi akademi
kai skautai, visi šviesiečiai “Santarai” pri
klauso.
Aukščiau minėti pareiškimai buvo padaryti
be Valdybos žinios. Tai todėl, kad tuo metu
dar nebuvo jokio nesutarimo priklausomumo
klausimu; korp. statutas buvo ir yra perdaug
aiškus ir, bendrai, nebuvo kalbėta Korp! VY
TIS vardu.
Senį. Leonas Sabaliūnas
MŪSC VYTIS Redakcija nori šia proga pri
minti, kad vytiečių priklausymų kitoms aka
deminėms or-joms klausimą yra pakankamai
gerai nušvietęs Korporacijos Garbės Gynėjas
fiL Al. Flateris pr. MV numeryje. IŠ viso šis
dalykas tiems, kurie gerbia Korp! VYTIS ir
iš viso Nepriklausomos Lietuvos akademines
tradicijas, yra pakankamai aiškus ir be kurių
nors paragrafų bei išvedžiojimų. Ir minėtame
K! Valdybos pareiškime nebuvo nieko nauja:
priminta tik tai, ko naujai įstojusieji į kor
poraciją galėjo gal dar ir nežinoti.

• ASD Garbės Narės J. Daužvardienės rū
pesčiu, garsusis Mokslo ir Pramonės Muzie
jus Čikagoje pasiūlė akademikams skautams,
-ėms įruošti specialų lietuvių kambarį, ku
riame pastoviai butų sudėti lietuvių tautodai
lės eksponatai. Projektą finansuoti sutiko
Mecenatas J. J. Bačiunas. ASS nariai archi
tektai B. Lukštaitė su V. Lapatinsku jau pa
ruošė patį projektų. Šiame dideliame darbe
maloniai talkininkauja
dailininkai: Varnas,
Varnelis, Žaromskis ir kt.
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• DIDŽIOJI BRITANIJĄ. 1957 metais sueis
lygiai 100 metų, kai gimė Lordas Baden-Powell’is. Tai sukakčiai paminėti D. Britanijos
skautai jau pradėjo ruoštis. Parinkta vieta
jubiliejinei stovyklai, kuri įvyks netoli Bir
mingham miesto. Lordo Baden-Powell’io 100
m. gimimo sukaktis kartu bus ir Skautizmo
Jubiliejiniai Metai.
Skaučių laikraštyje “The Guider” neseniai
atspausdinti vienos Anglijos skaučių atsto
vės atsilankymo pas Vokietijoje gyvenančius
DP įspūdžiai. Jaudinančiais žodžiais aprašo
mas pasikalbėjimas su keliomis DP šeimo
mis, kurioms Anglijos skautės iki šiol laikas
nuo laiko pasiųsdavo maisto ir drabužių. Au
torė atkreipia dėmesį į sunkią ligonių ir se
nelių DP padėtį ir kviečia D. Britanijos skau
tes prisidėti prie jų moralinio ir materialinio
šelpimo.
Straipsnio autorė, tarp kitko, aprašo savo
atsilankymą pas vieną lietuvę (pavardė ne
paminėta), buvusią mokytoją, gyvenančią su
savo vyru Hoexter miestelyje, Siaurinėje Westfalijoje. Didžiosios Britanijos skautėms reiš
kiame padėką ir pagarbą už jų kilnų darbą
artimo tarnyboje. Tebūnie jų pavyzdys mums
paskatinimas neužmiršti skurstančių tautiečių.
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• KANADA. Skautų Vadija yra išsiuntusi
pakvietimus 100 kraštų skautams dalyvauti
š. m. rugpiūčio mėnesį įvykstančioje Pasauli
nėje Jamboree. Pagal iki šiol turimas žinias,
į šią pasaulinę stovyklą ruošiasi atvykti skau
tai is sekančių kraštų; Indijos, Kinijos ( 10
skautų), Pietų Afrikos (30), Venecuelos (30),
Meksikos Q43), Jamaikos (60), Lichtenštei
no (5), Šveicarijos (150), Italijos- ( 130),
Prancūzijos ( 1200), D« Britanijos ir Skandi
navijos ( 2000), JAV ( 1500),. Kanados ( 3500).
Tuojau po Jamboree pabaigos, įvyks Ber
niukų Skautų Judėjimo Tarptautinė Konferen
cija, kurioje dalyvaus 150 atstovų iš 57 pa
saulio kraštų. Konferencijos vieta _ Niagara
Falls, Brock Sheraton Hotel. Kanados valsty
binis paštas yra numatęs išleisti specialų
pašto ženklą Šių metų Pasaulinės Jamboree
paminėjimui.
• PIETŲ AMERIKA. Skautų
eilės Pietų
Amerikoje vis auga.
Ypatingai paminėtinos
Kolumbijos, Peru ir Ekvadoro valstybės, kur
skautizmo idėjos susilaukia kaskart daugiau
atgarsio jaunimo tarpe. Įdomu pastebėti, kad
Kolumbija įsipareigojo įstatymu globoti skau
tų judėjimą.
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• PLSS Tarybos nariams - susilaukti
bent vienos progos pareikšti savo nuo
monę
• Seserijai _ turėti ne tik visuomeniš
ką, bet ir skautiškai darbingą vadiją*
• Torontu! — neperieisti j. A. V- bėms
LSB sostinės vardo*
• Kalifornijai _ atleisti perdaug jau
įtemptas stygas.,
• Cleveland© tėvams ir vaikams — mei
liau sugyventi* O jeigu bartis, tai tik
savo namuose*
• Čikagos skautams,-ėms — stovyklau
ti jau nuosavame žemės sklype*
• Sktn* Ignui Končiui - su dideliu
vargu beleidžiant į svietą smūtkelius (be
mųsų pagalbos) pačiam nepasidalyti pa
našiu į juos.
• Prof* Kolupailai _ pabandyti išvesti
iš sraunių sukūrių PLSS baidarę*

• Akademiniam skautų Sąjūdžiui - ne
pasenti pradėjus ketvirtą dešimtmetį*
• Vydūno vardo Fondui _ šelpti ne tik
savo“ d ra u g us ”, bet ir draugus*
• skautams vyčiams - sulaukus 30 me
tų pagalvoti, kiek daug dar nepadaryta*
• Jūros skautams _ nepasiduoti sveti
miems vėjams* Vis daugiau laikytis lie
tuviškų vandenų*
• “Mūsų vyčiui” - susilaukti naujo
vadovų laikraščio*
• Korporacijai “Vytis” _ surasti vie
tą jos rėmuose nebetilpstantiems politi
kieriams*
• vytrečiams, įkėlusiems koją į kitos
akademinės or- jos vežimą _ jeigu joti
tai tik ant gero arklio*
• Mūsų partinei spaudai _ susilaukti
dar daugiau barzdotų ir ūsuotų bendra
darbių iš “skaučių seserijos”*

Jūros skautų valties įgula skęstantiems: Alio! Ar kartais jums nereikar
linga mūsų pagalba?
37

38

AKADEMINES SKAUTUOS 30 METŲ
SUKAKTIES ATGARSIAI
Pr. m. pabaigoje daugelyje vietų buvo iš
kilmingai paminėta akad. skautijos 30 metų
sukaktis. Mus pasiekė keletas korespondenci
jų.
. t
...
ADELAIDĘ, Australijoje.
.........................
Čia minėjimas buvo bene iškilmingiausiai
pravestas (apie jį rašyta pr. MV numeryje).
Jį gražiai aprašė ne tik vietos lietuvių, bet
ir australų spauda, atspausdindama eilę iliu
stracijų iš minėjimo dienos, o taip pat gra
žiai iškeldama bei įvertindama australams dar
nežinomas bei neįprastas mūsų akademines
tradicijas. Dalyvavo 120 asmenų.
ČIKAGA. JAV.
Minėjimas buvo suruoštas XI. 21d. Sv. Mi
šias atlaikė ir pamokslų pasakė T. B. Markaitis. Patį minėjimų atidarė ASS skyriaus pirm.
Ed. Zabarskas, pakviesdamas Garbės ir darbo
prezidiumus. Iškilminga
akademijų pravedė
senas ASS darbuotojas fil. K. Palčiauskas.
Pagrindiniu kalbėtoju pakviestas fil. B. Kvik
lys iškėlė visų eilę būdingiausių akademinės
skautijos dvasios pasireiškimų. ASD Garbės
Nare pakelta didžiai nusipelniusi Amer. lie
tuvių veikėja Ponia J. Daužvardienė, sutei
kiant jai ASD spalvas ir ženklelį. Auksiniu
Korp! VYTIS ženkleliu Nr. 1 apdovanotas fiL.
Br. Kviklys. Akademikai skautai,-ės susilau
kė gražių sveikinimų iš Lietuvos Konsulo p.
Daužvardžio, Vyriausios Skautininkės O. Zailskienės, iš VS Stp. Kairio, visuomeninių ir
akademinių or-jų. Jaukus pobūvis buvo pa
įvairintas Dr. St. Budrio sukama filmą iš ASS
akad. stovyklos. Po to dar gražiai pasilinks
minta. Dalyvių skaičius; per 100*
DETROITAS, JAV.
Ak. sk. sukaktis čia atšvęsta XII. 11 d. Da
lyvavo akad. skautai,-ės, studentiškų or-jų
atstovai, svečiai. Skyriaus pirm. Augūnas pa
darė trumpų ASS gyvenimo ir veiklos apžval
gų. Pačiam minėjimui vadovavo t. n. D. Seputaitė. Su dideliu įdomumu išklausyta viešnios
iš Clevelando psktn.
A. Augustinavičienės
Paskaita “Namai ir pasaulis”. Padėkos dipomais apdovanoti daugiausia
pasidarbavę
ASS-ui asmenys; vp. Z. Juškevičienė, p. P.
Petraitis ir p. A. Zaikauskas. Susirinkimo da
lyviai susilaukė visos eilės sveikinimų žo
džiu ir raštu. Po to dar sekė kuklios, bet
jaukios vaišės, meninė dalis ir kt. Dalyvavo
apie 30 asmenų.

NEW YORK AS, JAV.
XR. 18 d. puošniuose “Baltic Freedom Hou
se” patalpose buvo nuoširdžiai atlikta šven
tės minėjimo aktas, kurio svarbiausių punktų
sudarė naujųjų senjorų įvesdinimas, kurį at
liko skyriaus pirmininkas fil. Dr. H. Lukaševičius ir tėvūnas fil. R. Šilbajoris. Trys jnnjorai; Ed. Kaminskas, J. IJlėnas ir R. Kezys
gavo senjorų spalvas. Įžodžio ceremonijų me
tu kalbėjo ir naujai pakeltuosius sveikino
Kun. Pakalniškis, v. s. A. Saulaitis, fil. Dr.
A Musteikis, P. Ulėnas, Gr. Frankaitė, kuri
nuaudė ir gražias Korporacijos juosteles, už
kų naujieji senjorai jai nuoširdžiai dėkojo.
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Po įžodžio dar buvo kuklios vaišės. Nors
dalyvių buvo ir nedaug, tačiau visos apeigos
praėjo iaukioie nuotaikoje.
Pažymėtina, kad jaunieji senjorai aktyviai
reiškiasi skautiškoje veikloje. R. Kezys yra
New Yorko skautų vietininkijos vietininkas,
J. Ulėnas yra “Šarūno” dr-vės draugininkas,
o Ed. Kaminskas vadovauja skautų dr-vei
Elizabethe. Šie trys broliai _ gražus pavyz
dys visiems vytiečiams; jie įgytųjį skautiškųjį kapitalų gražiai investavo į mūsų jaunų
jų auklėjimų,
URBANA, JAV.
Minėjimas suruoštas jaukaus pobūvio metu.
Jam pirmininkavo senj. Jencius.v Tai dienai
Eritaikintų paskaitų skaitė iš Čikagos atvyęs vienas pirmųjų akad. skautijos darbuoto
jų fil. Ed. Korzonas. Sveikino Korp! VYTIS
Pirmininkas senj. V. Mikalavičius, daugelio
kitų liet, or-jų atstovai. Dalyvavo apie 25
skyriaus nariai ir apie tiek pat svečių. Po to
dar įvyko speciali senjorų sueiga, kurios me
tu organizaciniais reikalais kalbėjo senj. V.
Mikalavičius ir eilė kitų vytiečių. Išsiaiškin
ta daugelis klausimų.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
LKF METRAŠTIS ATOLAS Redagavo A.
Krausas, bendradarbiaujant
A. Karazijienei,
A. Zubrui. 1954 m. Melbourne. Tiražas 200
egz. Rašyta rašom, mašinėle, sp. rotatorium.
Iliustr. 240 pusi. Leidinio redaktoriui vyr.
sktn. A. Krausui šiame gražiame leidinyje pa
vyko sutelkti apie 20 lietuvių tremtinių ben
dram kultūros darbui. Čia randame ir mūsų
rašytojų dailiosios kūrybos, kritikos raštų,
dailių paveikslų reprodukcijų, kultūrinės kro
nikos dalykų ir pan. Leidinys, kad ir rotato
riumi atspausdintas, labai patrauklus ir mie
las kiekvienam lietuviui. Malonu, kad tolimo
je Australijoje atliekami dideli kultūriniai
darbai ir tai dar mūsų skautininkui organi
zuojant.
Balys Sruoga MILŽINO PAŲNKSMĖ trilo
giška istorijos kronika. Trys veiksmai, devyni
paveikslai. Viršelio aplankų piešė Albinas
Bielskis. II leid. Tiražas _ 500 egz. Išleido
Knygų Leidykla TERRA, 748 W. 33rd str.,
Chicago 16, UI. 1954 m. 173 pusi. TERRA
naujame leidinyje patiekė tremties skaitytoams bene stipriausio mūsų dramaturgo veikaą iš Lietuvos galybės _ Vytauto Didžiojo
aikų. Visiems mums yra labai svarbu sudominti mūsų jaunimų didinga Lietuvos praeiti
mi. Šiam reikalui puikiai pasitarnaus “Milži
no Paunksni ė”.
Jonas Gailius KAIP JIS JĄ NUŽUDĖ (No
velės). 1954 m. Caracas _ Venezuela. Spau
dė _ Escuolas Tipograficas Salesianas. Vir
šelį piešė — Živilė Duobaitė. 127 pusi. Kai
na $ 1.25*
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• Vyriausioji Skautininke
O. Zailskienė,
grįždama iš Los Angeles, aplankė Lietuvos
skautes Omahoje, kurios paliko jai gerą įs
pūdi.
• Sktn. Kun. Su Yla, Seserijos Dvasios va
dovas, buvo atvykęs į Čikagą, vkur dalyvavo
Seserijos Vadijos posėdyje ir Čikagos skau
čių,-tą vadovams skaitė paskaitą skautiško
sios ideologijos klausimais. Po to dar gyvai
padiskutuota.
• VS O. Zailskienė išreiškė padėką “Rambyno“ stovyklos v-kui ps. Banevičiui ir adjutantei D. Baimutei už gražiai suorganizuotą,
puikiai pravestą ir ypatingai gerai užbaigtą
stovyklą.
• Milvaukee, Vise, vietovėje įsteigtas nau
jas skaučių vienetas.
• V. s. Dr. D. Kesiūnaitė pr. m. pabaigoje
lankėsi Čikagoje ir turėjo^ progos susitikti su
visa eile skautininkių. Šia proga suruoštos
arbatėlės pas dr. M. Budrienę proga aptarti
aktualieji Seserijos reikalai.
• Vyr. skilta. D. Pulkauninkaitė po ilges
nės pertraukos sugrįžo į aktyvią veiklą ir
gyvai vadovauja skaučių dr-vei Los Angeles
vietovėje.
• Dalia Karaliūtė už grąžą skautišką dar
bą pakelta į vyr. skiltn. laipsnį.
• Viena Seserijos vadovė pr. metais visa
da pirmoji atsiliepdavo į visus Seserijos Va
dijos raštus. Kas ji tokia _ pamatysite se
kančiame MV numeryje.
• Kun. J. Pečkys SJ paskirtas LSB **Lituanicos“ tunto Čikagoje Dvasios vadovu.
• Korp! VYTIS statuto balsavimas pratęs
tas iki s. m. vasario mėn. 1 d.
• Nijolė Jankevičiūtė, gražiai besireiškian
ti vyr. skautė — rašytoja, Seserijos p r. me
tais paskelbtame konkurse “Kelionė per Lie
tuvą“ laimėjo pirmąją vietą. Seserijos vadi ja
daro žygius jos gražų, rašto darbelį — gimto
jo krašto studiją — išleisti atskiru leidiniu.

LITUANUS. Lithuanian
Academic Youth
Bulletin. November, 1954, No 1. Published
quarterly by; Lithuanian Student Association,
Inc. Secretariate for External Relations Box
652» Station A, Champaign, Ill. USA. Price
25 ct. 12 pust, gražiai iliustruotas.
Editors; A. V. Dundzila. Editor-in-Chief,
K. A. Mikėnas, A. Pabarčius, D. J. Valančiū
tė, P. V. Vygantas. Mūsų studentų s-ga su
šiuo numeriu Išleido puikų periodinį, informa
cinį leidinį apie Lietuvos ir lietuvių gyveni
mą, užsieniečiams anglų kalba. V. S Žvirzdžio, Dr. V. Sruogienės ir Kan. M. Vaitkaus

• LSB korespondencinė
vadovų sueiga
(KBVS) jau prasidėjo. Jos Prezidiumas su
darytas Cleveiande iš pirm. v. s. Prano Ka
raliaus ir narių skautininkų: G. Juškėno, P.
Balčiūno, Vi. Petukausko, V. Kamanto. Da
lyvauti pakviesti atsakingi Brolijos pareigū
nai, skautininkai, vienetų rinkti atstovai.
I. 15 d. baigėsi dalyvių registracija ir kandi
datų į renkamuosius postus išstatymas. Kaip
mums iš ne oficialinių šaltinių teko nugirsti,
kandidatais minimi; į Vyriausiojo Skautininko
postą — v. s. A. Saulaitis, senas Brolijos ir
Sąjungos darbuotojas su dabartiniu Vyriau
siuoju Skautininku v. s. Steponu Kairiu. Jo
pavaduotojais — vyr. sktn. M. Jurkšas, jis.
inž. Čeponis, sktn. V. Skrinskas; Brolijos
Garbės Gynėju _ v. s. Kęstutis Grigaitis,
LSB atstovais į PLSS Tarybą: v. s. K. Palčiauskas, v. s. Br. Kliorė, sktn. V. Tall at
Kelpša, ps. Eug. Vilkas ir keletas kitu. Nu
stačius kandidatų sąrašą, vėliau seks balsa
vimai ir bus aptarti kiti Brolijos reikalai.
• Korp! VYTIS Valdyba, negavusi iš LSB
vadovybės kvietimo dalyvauti k ore sponden ci
ne je vadovų sueigoje, KBVS prezidiumui pa
reiškė
savo nepasitenkinimą ir paprašė Kor
poraciją, drauge su visais padaliniais, įtrauk
ti į balsuotojų sąrašus. Kaip žinia, pereitų
LSB rinkimų išvakarėse Korporacija, tuometi
nio Vyriausiojo Skautininko vienašališku pa
tvarkymu, buvo prieš jos valią išskirta iš Bro
lijos ir balsuotojų sąrašų, nors šis sprendi
mas PLSS Tarybos pirmijos ir nebuvo patvir
tintas. Yra gerų vilčių, kad šiais metais
KBVS prezidiumas ir pati sueiga objektyviau
pažiūrės į reikalą ir nebeišskirs iš savb taro vieneto, turinčio desetką padalinių, keiasdešimts skautininkų ir apie 250 narių,
Korporacijos aktyvus
dalyvavimas Brolijos
gyvenime, žinoma, tik sustiprins mūsų skau
tiškas pozicijas.
. •K?rP! VYTIS Čikagps skyriui šiuo metu
pirmininkauja fil. Vyt. Šliupas. Kiti valdybos
nariai; junj. tėvūnas — Al. Karaliūnas, aroite— -Alg. K eželis, (išvyko į kariuomenę),
izd. R. Tallat Kelpša ir sekr. L. Ramanaus
kas.
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rašiniais užsieniečiai supažindinami su Lie
tuvių tautos likimu ir nągrindiniais mūsų is
torijos bruožais, su Vilniaus U- tu, jo sukak
ties proga, ir su spaudos draudimo gadyne.
Reikia pripažinti leidinio sumanytojams, lei
dėjams ir redaktoriams nemaža nuopelnų, Jų
dėka, jeigu tik biuletenis eis toliau, užsie
niečiai galės susidaryti pilnesnį vaizdą apie
mūsų gimtąjį kraštą ir jo dabarties bei atei
ties problemas. Dar maloniau, kad redakci
niame kolektyve gražiai reiškiasi ir Akad.
Skautų Sąjūdžio nariai.
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