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SKAUTAMS VYČIAMS SKIRTĄ NUMERJ IŠLEIDŽIANT

j mūsų kvietimų paruošti skautų vyčių sukakties proga specialų M V numerį, atsiliepė visa eilė 
senųjų ir jaunųjų, Neprikl. Lietuvos ir tremties meto veikėjų. Ypatingai esame dėkingi gelbėju- 
siems mums atsiminimais, rasiniais, nuotraukomis, patarimais: P. Jurgėlai, A. Saulaičiui, Vyt. Pi- 
leikai, Al. Plateriui, Ig. Serapinui, Pr. Pakalniškiui, V. A. Mantautui, Br. Jameikienei, R. Vyšniaus
kienei, L. Knopfmileriui, K. Vaitkevičiui ir kitiems, kurie vienu ar kitu būdu mus parėmė. ^Pinigi
nėmis aukomis padėjo: “Senieji Lapinai” Bostone _ $20, Dr. Vydūno sk. vyčių būrelis Čikagoje 
— $20, “Geležinio Vilko” b. Hartforde — $20, Dr. V. Kudirkos būrelis W ore esteryje — $ 16.

Mes tikime, kad ir kiti sk. vyčių vienetai parems MV darbą ar tai prenumerata, ar aukomis. Vi
siems broliškas ačiū. Deja, mūsų skiltys neleido visos gausios, įdomios medžiagos bei nuotrau
kų sutalpinti. Tai padarysime artimiausiomis progomis.

Mūsų nuoširdžiausi sveikinimai skautams vyčiams, švenčiantiems 30 metų sukaktį. Kad Dievas 
leistų veikiai šį gražų lietuviško jaunimo judėjimą sugrąžinti į jo gimtąją šalį.

Budėkime !
MŪSŲ VYTIS

ŠAUKIAMAS A. S. S. SUVAŽIAVIMAS ’ ........... •

Š. m. gegužės 28~ 30 d.d. Čikagoje šaukiamas A. S. S. suvažiavimas. Sąskrydžio komisiją suda
ro: pirm. E. Vilkas, ASD atstovė G. Prielgauskaitė ir K! atstovas A. Dundzila. Pradžia V. 28 d. 
lOval. Specialus pranešėjai kalbės organizaciniais klausimais. Numatytos šios svarbiausios te- 
mos; 1. Akad. skautas tautinėje ir tarptautinėje plotmėje, 2. Lietuvos ir JAV universitetų ASS 
nariai ir 3. Akademikų skautų spauda. Be to, bus aptarta visa eilė kitų organizacinių reikalų; 
specialios . ASD ir K! VYTIS sueigos, . skautiškas laužas ir akademinis pavasario vakaras. Visi 
ASS riariai kviečiami dalyvauti. Negalintieji atvykti prašomi jau dabar prisiųsti savo nuomones 
įvairiais organizaciniais ir veiklos reikalais adresu; E. Vilkas, 12601 So. Stewart St., Chicago, III.

PASIKEITIMAI MV ADMINISTRACIJOJE. NAUJAS ADRESAS

Lygiai paskutinius dvejus metus “Mūsų Vyčio” administracijos reikalus labai nuoširdžiai, ak
tyviai ir sąžiningai tvarkė senas jūros psktn. Leonas, Kpopfnileris. Jo dėka sustiprėjo laikraščio 
finansai, išaugo prenumeratorių skaičius, [steigus Čikagoje jūros skautų tuntą, L. Knopfmileris 
grįžo į aktyvų jūros skautų darbą. Jam reiškiame nuoširdžią padėką už didžiulę auką, kurią jis 
padarė mūsų skautybei porą metų su dideliu atsidėjimu ir, žinoma, be jokio materialinio <atlygini
mo tvarkydamas laikraščio reikalus. Gero vėjo mūsų nuoširdžiam Talkininkui!

Malonu betgi pranešti, kad senį. Aleksas Karaliūnas, senasis MV administratorius, skaitytojams 
dar gerai pažįstamas, sutiko grįžti į MV administratoriaus pareigas. Taigi nuo dabar MV adminis
tracija pasiekiama šiuo adresu: AL Karaliūnas, 3717 70th Place, Chicago 29, UI- Telefonas _
LU -5-4215.-

MV Leidėjas ir Redakcija linki jam sėkmės šiafne nelengvame darbe.
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AŪSU.

P. L. & S. VADU, VADOVIŲ, IR AKADEMIKU SKAUTU-ČIŲ LAIKRAŠTIS

NR. 2 /64/ 1955 M. KOV AS-BALANDIS VIII METAI

30 METŲ SKAUTŲ VYČIŲ SUKAKTĮ MININT
V. s. Antanas Saulaitis

Užverčiamas 3o-asis Lietuvos skautų 
vyčių gyvenimo istorijos lapas* Tokia 
proga paminimi darbai, pagerbiami inicia
toriai, kitėjai ir per ilgus metus prie rei
kalo nuoširdžiai orisidėję broliai* Norime 
padėkoti, kas nadėkos užsitarnavo; nori
me pasididžiuoti, kas pasididžiavimo ver
tas; norime apsis varstyti, kur apsisvars- 
tymo reikia *

Galbūt tūkstančiai lietuviškojo jaunimo 
perėjo skautų vyčių eiles* peikia manyti, 
kad buvimas sk* vyčiuose bus padaręs 
geros įtakos jų tolimesniam gyvenimui, 
ir jie, išėję iš sk* vyčių amžiaus ir pa
sitraukę iš sk* vyčių veikimo, bus likę 
ištikimi skautybės idealams ir bus savo 
širdyse nusinešę tauraus vyčiavimo dva
sinių turtų* tuo būdu vyčiavimas bus 
reikšmingai prisidėjęs prie mūsų tautinio 
ugdymo darbų*

Vyčiavimo įnašas yra tekęs ir pačiai 
lietuviškajai skautybei* Pradedant lietu
viškosios sk* vyčių šakos kūrėjais, jos 
olėtotojais ir tobulinto jais, per 30 metų 
mūsų skautai vyčiai savo veikla įbrėžė 
gilų ir įvairų bruožą, mūsų skautavime* 
jie yra parodę sumanios iniciatyvos, jie 
yra pasireiškę gražiais darbais ir jie yra 
tęsėję didelių pastangų siekti skautiškų-

Mrsų skautų vyčių šaka niekada nebu
vo nė labai didelė nė savo struktūra iš
baigta* Būdingas jos bruožas yra nuola
tinis ieškojimas ir bandymas* Tai natū
ralu kiekvieno jaunuolio psichologijai; 
savarankiškai eiti pionieriaus kelią.; bet 
kiek nuostolinga, kai pats sąjūdis vis 
“tebeieško”*

Nepriklausomos Lietuvos laikais skau
tus vyčius saistė griežti Lietuvos skau
tų įstatų ir papročių reikalavimai; skau
tai vyčiai pirmiausia turėjo būti skautai, 
ir pavyzdingi skautai! visa kita buvo antr 
roję eilėje* Be to, daugelis sk. vyčių 
amžių išaugančių jaunuolių tapdavo va
dovais ir į vadovavimo darbus įdėdavo 
visą širdį* Jų daugelis įeidavo ir į vy
čius, todėl turėjome daug, jei taip gali
ma pasakyti, paskirų sk* vyčių, bet ne 
tiek daug turėjome sk* vyčių vienetų* Sk* 
vyčių amžiaus jaunuoliai, atėję studijuo
ti, įsiliedavo į akademinę skautų vyčių 
Šaką - akademines skautų organizacijas*

Tremtyje skautiškasis jaunimas, atėjęs 
į metus, bando pasilikti skautuose, todėl 
žymiai padidėjo ir skautų vyčių* Ne be 
to, kad tokio amžiaus jaunimui ir skau- 
tauti pasidarė “lengviau”, “sumodemė- 
jome”*_ Tačiau ir tokiose sąlygose tu
rime ir mintimis ir veiksmais grįžti į tik-

3



Pirmasis Lietuvoje Panevėžio skautų vyčių būrelis 1925 m. Iš kairės į dešinę sėdi: psktn. 
J. Merkis (žuvęs), psktn. E. Zabarauskas (bolš. ištremtas ) ir vyr. skiltn. M. Žukas. Stovi (iš 
kairės): ps. V. Jurgutis (ištremtas ilgalaikiam kalėjimui), sktn. V. Einoris (bolš. ištremtas) 
ir p s. M. M. (nepatikrintais daviniais bolš. nužudytas).

rąjį skautavimą ir laikytis tradicinių Lie
tuvos sk. vyčių skautiško pavyzdingumo 
reikalavimų.

Jau turime pakankamai patyrimų ir dau
giau pribrendimo, todėl galėtumėme nuo
sekliau tvarkytis su organizaciniais s k. 
vyčių reikalais, išryškėjo ir gero skau- 
tavimo reikalavimai, į kuriuos privalu at
siremti visų organizacijoje ir kiekvieno 
gyvenime.

Organizacija turi padėti tobulėti.
Kiekvienam vyčiui pirmiausia reikia 

gyventi pagal mūsų sąjūdžio šūkio DIE
VUI, TĖVYNEI, ARTIMUI, skautų įstatų 
ir įžodžio reikalavimus. Gi praktiškąjį 
skautavimą turėtumėm išgyventi su di
džiausiu uolumu. Reikia atlikti tautinę 
misiją — gyventi lietuvybės išlaikymo 
gyvenimą ir kovoti Lietuvos laisvinimo 
kovą! Ir visais atvejais reikia siekti tų 
pačių visam mūsų sąjūdžiui bendrų už
davinių .

Jei, laikydamies tikrosios skautybės 
principų, sugebėsime savo tarpe būti nuo
širdi ir tarnaujanti brolija, tada mes skau
tai vyčiai galėsime didžiuotis tikrai at
lieką savo uždavinius. O gražūs skautų

TRADICINĖ SKAUTU VYČIU DAINA

Girdžiu nesyk, balsą klausyk: 
Nors tu ir viens, būk kaipo pliens! 
Kovok, kariauk, nelaisvę griauk, 
Ženk vis pirmyn, aukštyn, aukštyn! 
Šventi darbai, eime, draugai.

Reikia pradėt, krutėt, krutėt.
Sviesti mažus, šelpti vargšus — 
Tai mūs darbai, tai reikalai.
Tėvynė klaus, pareikalaus
Tavęs, brolyt, reiks atsakyt:

Kodėl gerai jai nedarai? 
Ką tu j tai, ką tu į tai?

vyčių būriai jau yra geras žingsnis į pa
sisekimą.

Kad trisdešimties metų sukaktį minint 
Dievas laimintų tolimesnius mūsų skautų 
vyčių sumanymus, pastangas ir darbus 
broliškai tarnauti artimui, tautai, tėvynei!
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I-ji Kauno skautu vyčių. Dr-vė
1929 m.

SKAUTU VYČIŲ DVASINGUMAS
Petras Jurgėla

Kadaise teko žodžiu ir raštu skelbti 
skautybės idėją, steigti pirmuosius skau
tų ?čių vienetus ir jiems vadovauti, reng - 
ti pirmuosius jų vadovus,-es ir prisidėti 
prie lietuviškosios skautybės puoselėji
mo. Dabar, štai, jau eilę metų tenka ty
rinėti lietuviško skautavimo aktyvą (iki 
1949 m.), ruošiant veikalą “Lietuviškoji 
skautija”. Šioje studijoje išryškėja, jog 
skautiško jaunimo pasireiškimai ir idėji
nis žygiškumas pareina nuo tam tikrų 
ugdymo veiksnių, o daugiausia nuo pa
ties jaunimo pastangų. Keletas senesnių
jų skautų (j. Kuprionis, K. Palčiauskas, 
A. Kalnaitis) “M. Vyty” ir “Skautybės 
Kely” iškėlė idealistini entuziazmą lie
tuviško skautavimo praeity, Meilę skais
tybei įkvėpti ir jaunuomenę idealizmu už
degti tegali tiktai patyrę skautų vadovai 
-vadai ir skaučių vadovės, kurios ir ku
rie patys dega idealistine ugnimi. Tai 
yra svarbiausias skautybės perteikimo 
veiksnys, kurs laiduoja viso šio darbo 
sėkmingumą bet kuriose aplinkybėse. Ant
rą svarbų veiksnį sudaro vyresnio am
žiaus jaunimo skautavimas drauge su ma- 
žuomene, kilnūs jo pasireiškimai ir įtaka 

jaunesniesiems bendros idėjos broliams 
ir sesėms, išskiriant PLSS vadovus,-es, 
vyr, amž. skautiją sudaro skautai vyčiai 
bei vyr. skautės ir Akademinis skautų, - 
čių Sąjūdis, šiuo atveju pravartu iškelti 
vyčiavimo apraiškos.

Lietuvių skautų vienetus nuo pat pra
džios sudarydavo 10-20 m. amž- jauni
mas, Išėję ar dar tebeidami skauto paty
rimo laipsnių programą, vyresnio amžiaus 
jaunuoliai tolygio pasigesdavo jų amžiui 
ir išsilavinimui tinkamesnių veikimo for
mų. šiuo reikalu pradėjo rūpintis patys 
skautai, kurie pasiryžo organizuotai tęsti 
ir įprasminti skautavimą, pasiekus 17-18 
m. amž. ir, štai, idealistinės dvasios ir 
kūrybinių polėkių vedini, jie 1925 m. su
kūrė skautų vyčių sąjūdį. Be jokių įsaky
mų, raginimų ar instrukcijų jie steigė sa
vo būrelius ir draugoves įvairiose vieto
vėse ir, patys dar lankydami mokyklą, 
pareiškė nuostabų veiklumą, skautai vy
čiai patys lavinosi savo vienetuose, tal
kino skautų d-vėms ir net skiltims kaip 
vadovai, dirbo tuntų vadijose, reiškėsi 
kaip naujų idėjų išradėjai, įvairiausių 
sumanymų vykdytojai, vadovų kursų, sto-
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I-osios Kauno sk. vyčių dr-vės štabas su 
dr-vės globėju A. A. pulk. V. s. J. Šarausku.

vykių, rankdarbių parodų, sukakčių, vai
dinimų ar linksma vakarių rengėjai ir Lt. 
Toki savanoriški jų pasireiškimai ir veik
lumas atnešė visokeriopų vaisių,, Pirmiau
sia tatai sugyvino ir sutvirtino bendrą 
skautiškąjį sąjūdį. Antra vertus, tokie 
vertingi skautų vyčių pasireiškimai savo 
vienetuose bei tuntuose ir tautinėje bei 
visuomeninėje veikloje labai žymiai pa
kėlė ir visos skautįjos orumą. Manding 
daugiausia sk. vyčių idealizmo ir veiklu
mo dėka visuom enė, kariuomenė ir krašto 
vyriausybė ėmė į LSS žiūrėti jau kaip į 
svarbią ir kilnią jaunimo (ne vien tiktai 
vaikų) or-ją. Be to, matydami žvalius 
jaunuolius ar net suaugusius vyrus (skau
tus vyčius) taip labai pamėgus skautiš
kąjį sąjūdį ir anuomet dar keistą unifor
mą, vaikai su didesniu smalsumu ir noru 
ėmė veržtis į skautų ar vilkiukų vienetus. 
Tuo būdu vyčiai savo pavyzdžiu rodė,
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jog tikras skautas savo dvasia nesensta, 
nenuskautėja ir jog skautu galima ir net 
reikia būti visada. Tai visa buvo svarbus 
įrodymas, jog tikro skauto tipas, litera
tūroje pavaizduotas, nėra vien tiktai gra
ži svajonė ir jis galima išugdyti, kad 
skleistų aplinkumai dvasinį jaukumą, to 
pasėkoje netrukus Lietuvoje išdygo dar 
viena skautybės šaka - vyresniosios 
skautės.

Idealistinės aistros kupini, sk. vyčiai 
ir tokiu savo veiklumu nesitenkino. Jie 
vis jieškojo naujų kelių ir būdų skautavi- 
mui įprasminti, o taip pat kilniam ir gar
bingam savo vardui darbais patikslinti, 
jie buvo įsitikinę, jog Dievui-Tėvynei- 
Artimui tarnaujantis skautas suranda ir 
asmeninę laimę. Ir kuo daugiau jie dirbo, 
vykdydami savo įsipareigojimus, tuo lai
mingesni jautėsi. Atseit, vyčių sąjūdis, 
pačių skautų pradėtas ir plečiamas, ne 
tik jiems patiems nešė didelės naudos, 
bet taip pat davė vertingų įnašų į lietu
viškąją skautybę ir į LSS-gą.

Šiandie sk. vyčių vienetuose pasigen
dama tokio entuziazmo, sumanumo, kūry
bingumo ar net veiklumo. Tiesa, daugis 
dabartinių vyčių vienetų juda, uoliai da
lyvauja varžybose ir įvairių aukų rinklia
vose, arba su dideliu įkarščiu pasišven
čia vien tiktai lietuviškaj ai dainai ar 
vaidybai ir pan. Be abejo, tai visa rei
kalinga, gražu ir naudinga lietuviškumui 
palaikyti. Tačiau tai yra vienpusiškas 
veikimas. Visi sk. vyčiai ir kiekvienas 
jų vadovas turi atsiminti, jog esama to
kių privalomų dalykų, k, a.: ideologinis 
ugdymasis, būdo (charakterio) auklėjimas 
bei lavinimas, patyrimo laipsnių ir spe
cialybių programos ir ištisa skautybės 
sistema. Tai visa reikia vykdyti pirmoje 
eilėje, nes tik šie veiksniai išugdo skau
to asmenybę ir parengia visuomenininką. 
Antra vertus, tiktai vykdant skautybę, 
gimsta idėjos ir nauji įsipareigojimai.

Tad pirmųjų Lietuvos skautų vyčių 
dvasingumas reikia atkurti ne tik šio me
to vyčių naudai, bet LSB sutvirtinimui ir 
skautiškojo sąjūdžio įprasminimui.
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Pirmasis skautų vyčių būrelis Klaipėdoje 1929 m. Iš kairės į dešinę, sėdi; A. prakiš (da
bar kunigas, Vyt. ev. dvasios vadovas), kap. M. Kukutis (miręs), VL Skudavičius, J, Jlgaudas 
(dabar JAV). Stovi (iŠ kairės): VI. Paulauskas, J. Trakis (dabar mokytojas Vokietijoj e), Ed. 
Ulevičius ir J. Klingeris. (IŠ K. Vyšniauskienės albumo).

NEPR. LIETUVOS SKAUTŲ VYČIŲ KELIAS
Stonius Kviklys

Jeigu •) mūsų skautų organizacijos pir
muoju lopšiu buvo amžinoji Lietuvos sos
tinė Vilnius, akademinės, jūros skautijos, 
vyresniųjų skaučių gimtinė - laikinoji 
sostinė Kaunas, tai skautų vyčių judėji
mas savo pradžią gavo Aukštaitijos sos
tinėje Panevėžyje. Tai įvyko ne iš karto, 
o tik tada, kai m Tisų skautybė jau buvo 
iššokusi iš vaiko amžiaus ir kai atsira
do jaunuolių, mažose dienose skautavu- 
sių ir vėliau nebepanorėjusių skirtis s>< 
šia organizacija. Jie pasiryžo mūsų jau
nai skautybei sudalyti užnugarį, panoro 
ir toliau auklėtis skautiškoje dvasioje, 
ruoštis skautų vadovais ir paruošti gim
tajam kraštui naudingų piliečių.

*) Šis rašinėlis jokiu būdu nepretenduoja į pilną 
N. Lietuvos skautą vyčių veiklos ir darbą apžval
gą, kuri dar laukia savo eilės. Reikia manyti, kad 
šį darbą atliks pats LSB skautą vyčių skyrius, nes 
seniesiems or-jos veikėjams senstant ir laikui 
bėgant, visos žinios greit dyla iš atminties. Gerai 
bus, jeigu čia suminėti kai kurie daviniai vienu 
ar kitu būdu minėtam darbeliui pasitarnaus. Aut.

Darbo pradžia buvo labai kukli. Lygiai 
prieš 30 metų - 1925 m. kovo mėn. 15 d. 
tūlo skautininko Vytauto Einorio bute 
Panevėžyje susirinko keletas vyresnio 
amžiaus skautų: psktn. Eduardas Žaba
re, u skas, Vytautas Jurgutis, M. M., Stasys 
Žvirždinas, na, ir pats iniciatorius V. 
Einoris.**) Visi vieningai sutarė įsteigti 
vyresniųjų skautų barelį (tada dar nesi- 
vadino skautais vyčiais) ir pasivadinti 
“roverių1'1' vardu, nes šį terminą buvo 
išskaitę iš angliškų skautiškų knygų. 
Vadovu išrinktas sktn. v. Einoris. 1925 
m. lapkričio 5 d. barelis buvo užregis
truotas Panevėžio skautų tunto štabe, 
oficialiai pripažintas ir gavo simano Dau
kanto vardą, o taip pat atitinkamas teises.

Pirmieji skautai vyčiai atėjo į mūsų 
skautiškąjį gyvenimą prieš tai dar kaip 
reikiant neišsiaiškinę savo darbo apim-

**) Visi jie dabar yra arba žuvę, arba bolševikų 
nukankinti.
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ties. raigi susibtę jie daug skaitė, stu
dijavo, aiškinosi skautų vyčių (roverių) 
tikslus bei tradicijas taip, kaip buvo nu
rodęs pats skautybės Įkūrėjas R. Baden 
Powell’is. Netrukus narių skaičius padi
dėjo dar keliais idealistais skautais. Ba
relis išleido pirmąjį Lietuvoje skautų 
vyčių šapirografuotą laikraštį “Roverį”. 
Jame bendradarbiavo daugiausia patys 
b'Telio nariai, sekdami anglų roverių me
todus. Šis savo apimtimi mažytis ir idė
jiškai nevisada stiprus laikraštėlis betgi 
labai daug padėjo mūsų skautų vyčių 
idėjos plėtimui.

Praslinkus vieneriems metams, 1926. 
III. 14, tame pačiame Panevėžyje, tik 
jau Mokytojų seminarijoje, buvo įsteig
tas III-sis Lietuvoje skautų vyčių būre
lis (antrojo garbė atiteko Utenai), pasi
vadinęs Dr. V. Kudirkos vardu. Jo nariai 
sekė pirmojo pėdomis, studijavo skauty- 
bę, ieškojo naujų kelių. Iki šiol mūsų 
skautai vyčiai vis dar vadinosi svetimu 
vardu. Kudirkiečiai pirmieji jį pakeitė 
lietuvišku, pasivadindami “skautais vy
čiais”. Abudu b'mėliai sudarė draugovę. 
Deja, jos dienos nebuvo ilgos, nes ji 
greitai iširo po to, kai Dr. v. Kudirkos 
būrelis nustojo veikęs. Vienok pirmasis 
būrelis buvo žymiai gajesnis. ir toliau 
rūpinosi literat'ta skautams vyčiams, iš
vertė iš anglų kalbos eilę straipsnių, R. 
Philipso “Skilčių sistemą”, instruktavo 
skautų dr-ves, ruošė kursus skautų va
dams, skiltininkams, globojo ir mokė jau
nesniuosius skautus (tada vadinosi “vil
kiukais”), domėjosi gimtojo krašto paži
nimu, organizavo iškylas, dalyvavo “Gim
tajam kraštui tirti” ir “Gyvulių globos” 
dr-jose, aktyviai reiškėsi III-jame Bro- 

‘suvažiavime. V. Einoriai iš Pane- 
-o išvykus, jo vadovybę perėmė psktn.

/t. Jurgutis (dabar bolševikų nuteistas 
ilgalaikiam kalėjimui ir išvežtas į Rytus 
ar nukankintas ). Pirmiesiems skautams 
vyčiams nuoširdžiai padėjo ir juos glo
bojo mokytojai: Kun. J. L indė-Dobilas, 
J. Mičiulis, tuntininkas kap. Žukaitis. 
1935 m. kovo 17 d. šis būrelis dargi gra

žiai paminėjo savo, o drau ge ir visos 
Lietuvos skautų vyčių veiklos 10 metų 
sukaktį.

Antrasis skautų vyčių vienetas, tada 
dar “roverių” dr-vė, buvo įkurta 1925 
m. gale Utenoje, ją įkūrė energingas 
skautų veikėjas, tada gimnazijos moki
nys, sktn. v. ir sudarė “Saulės” gimn. 
vyresniųjų klasių ir Mokytojų kursų mo
kiniai. Veikiai pradėjo veikti net 3 bū
reliai, pasivadinę Kęstučio, Algirdo ir S. 
Daukanto vardais. Jų vadovais aktyviai 
reiškėsi Al. B., Al. S., P. M., P r. T. ir 
kt. uteniškiai stipriai parėmė Dr. Basa
navičiaus vardo skautų dr-vės ir jaun. 
skautų - vilkiukų veiklą, aplankydavo 
bei instruktuodavo apylinkės miestelių 
dr-ves, suruošė ir vadovavo skautų va
dovų kursus, domėjosi sportu, karišku 
apmokymu ir pan.

Toliau, per I-jį skautų vyčių veiklos 
penkmetį, eilėje vietovių pasipila nauji 
biteliai ir dr-vės: 1927 m. Kaune įkurtas 
S. Daukanto bitelis, 1928 m. psktn. Juo
zas Bulota (dabar Kanadoje) čia pat įs
teigia inž. P. Vileišio būrelį, 1927. IX. 
30 Alytuje sktn. p. sv. iniciatyva įsiku
ria Valančiaus bitelis, 1927. XII. 11 Ro
kiškyje ps. V. pastangomis atsiranda stip
ri skautų vyčių Kęstučio vardo dr-vė, 
energingo dr-ko ps. Garškos vadovybėje 
su Basanavičiaus ir Daukanto biteliais. 
Maždaug tuo pačiu laiku Klaipėdoje ps. 
Gelžinis suorganizuoja pirmąjį šiame 
mieste bitelį iš 9 narių. 1929 m. Kaune 
įsikuria Dr. J. Basanavičiaus būrelis, Vi. 
Eremino, v. Kizlaičio ir kt. vadovybėje, 
Dr. V. Kudirkos būrelis. 1929. II. 5 Trakų 
srities vyresnieji skautai Kaišiadoryse 
įsteigia pirmą J. Basanavičiaus vardo bū
relį, vienintelį mišrų Lietuvoje skautų 
vyčių būrelį, sk. v. žydavičiaus, vyr. skau
tės J. Petrauskaitės, J. Puišio ir kitų va
dovaujamą. šios srities skautams vyčiams 
labai daug padėjo ir juos globojo nepa
mirštamas Vilniaus krašto didysis lietu
vis, patriotas Kun. N. švogžlys - Milži
nas, aukšto Lietuvos skautų ordino kava
lierius (nebėra gyvųjų tarpe).
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Kairėje: II-ji Kauno skautų, Petro Vileišio Dr-vė 1932- IV- 23- Dešinėje: užmezgus “dip
lomatinius” santykius su lenkais, vileišiečiai pirmieji pagerbė savo Dr- vės Patroną, aplan
kydami jo kapą Rasų kapinėse. (iš K. Bertulio albumo).

Neatsilieka ir kitataučiai, kurių viene
tai turėjo mūsų krašte pilną, veikimo lais
vę. 1929. VII. 18 d. Kaune įsisteigė rusų 
skautų, jų pačių terminu "užkuinikų” sk. 
v. būrelis, savo patronu pasirinkę jų did
vyrį 11 ją Muromec. Jam vadovavo sk. v. 
V. Ržečickas.

1929-1930 m. Čia paminėtų būrelių bei 
dr-vių gretas papildo nauji skautų vyčių 
vienetai Šiauliuose, Vilkaviškyje. Ypatin-. 
go veiklumo parodė I-ji Kauno skautų 
vyčių dr-vė, įsteigta 1929. UI. 1 d., su
jungiant tris veikusius būrelius, vėliau 
ją pasekė Aukšt, Technikos mokykloje 
veikusi II-ji sk. vyčių dr-vė. Abudu šie 
vienetai išėjo iš savo aplinkos ir turėjo 
nepaprastai didelės reikšmės ne tik skau
tų vyčių gyvenime, bet ir iš viso mūsų 
skautiškųjų dirvonų purenimo darbe, juo
se daugeliu atvejų buvo baigiamos for
muoti gražios skautų vyčių tradicijos, ku
rį laiką sukauptas skautiškosios litera
tūros leidimo darbas (išleista “Kelias į 
Laimę”, S. Šalkauskio “Skautai ir pasau
lėžiūra”, eilė skautiškųjų atvirukų ir kt.). 
Šių dr-vių bei būrelių vadovai vėliau tu
rėjo nepaprastos įtakos ir visam Lietu
vos skautiškam gyvenimui. Užteks jeigu 
tik paminėsime šias pavardes, be kurių 
žymia dalimi nebūtų buvęs įmanomas mū

sų skautiškosios or-jos tinkamas toli
mesnis plėtojimas: vyr. sktn. v., vyr. 
sktn. st. Jakštas, vyr. sktn. v. Kizlaitis, 
sktn. j. Bulota, sktn. St. J., sktn. Anat. 
Dičius, sktn. M. M., sktn. St. Jameikis, 
psktn. K. Bertulis, sktn. Dr. K. Avižonis, 
sktn. J. Vanagas, sktn. J. Rinkimas, Alg. 
Šimkus, sktn. J. Kl., J. Vabolis ir dauge
lis kitų. Reikia pabrėžti, kad l-je Kau
no sk. vyčių dr-vėje, kaip jos globėjas, 
skautauti pradėjo ir pulk. vyr. sktn. Juo
zas Šarauskas, ilgametis LSB Vyriausias 
Skautininkas, Kaip dvasios vadas ir rė
mėjas ilgesnį laiką čia gražiai dirbo Kan. 
prof. M. Merkelis.

Antrojo N-. Lietuvos dešimtmečio gyve
nimo laikotarpyje skautų vyčių or-ja turi 
eilę pasisekimų ir nepasisekimų, vienur 
įsisteigę skautų vyčių vienetai dėl įvai
rių priežasčių miršta, kitur steigiasi nau
ji. Ne šio rašinio uždavinys taikliai apim
ti visų vienetų istoriją, darbus, veiklą. 
Užteks kad pažymėsime bent tuos, apie 
kuriuos suradome šiokių tokių žinių.

Šiame laikotarpyje skautus vyčius ran
dame: Žagarėje, kur veikė vyr. skautų bū
relis, ilgesnį laiką mokyt. Plaušinaičio 
vadovaujamas, Panevėžyje - visą laiką 
gyvavo nemažiau kaip 3 bireliai, 1940 m. 
net dr-vę sudarę ir apjungę 30-40 sk.
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vyčių, Plungėje - v. Kudirkos vardo bū
relis - su apie 12 narių, Pasvalyje II-ji 
sk. vyčių dr- vė su apie 20 narių, gražiai 
apjungusi eilę vietos visuomenininkų, 
Gruzdžių aukšt, Gyvulininkystės mokyklo
je vi. Putvinskio vardo būrelis su apie 
20 narių, Marijampolėje Eimučio būrelis, 
Kėdainiuose Jonušo Radvilos būrelis, Ute
noje — gimnazijos ir miesto skautų būre
liai, Linkaičiuose - Artilerijos dirbtuvių 
tarnautojų - darbininkų skautų vyčių ka
rininko Juozapavičiaus vardo sk. vyčių 
būrelis, pasistatęs tikslą pasiruošti ryši
ninkų specialybėje ir bendradarbiauti prieš
cheminėje apsaugoje, Alytuje vysk. Va
lančiaus būrelis, Šiauliuose - Tumo Vaiž
ganto ir kt. būreliai, Kaune - dvi skautų 
vyčių dr-vės, be ko kita, sėkmingai su
organizavusios sanitarijos ir ryšininkų 
kursus, suorganizavusios sk. vyčių sto
vyklą 1939. Vn. 9-27 d. d. Skuode - skau
tų vyčių būrelis, Mažeikiuose - mokyt, 
Žižio vadovaujamas būrelis, s. Kalvarijo
je - būrelis su 15 narių, Kėdainiuose - 
Mikalojaus Daukšos būrelis, apjungęs 12 
-15 skautų, Kretingoje - skautų vyčių 
Dariaus-Girėno dr-vė su 16 narių, Ša
kiuose - pr. Vaičaičio būrelis, mokyt, 
sktn. V u Liulevičiaus vadovaujamas, ir kt. 
Kai 1939. XL 5 d. buvo vykdomas LSB 
narių surašymas, iš surinktų davinių pa
aiškėjo, kad tuo metu veikė (bent buvo 
registruotos) 5-ios sk. vyčių dr-vės ir 
16 atskirų būrelių. Užsiregistravusių sk. 
vyčių skaičius siekė 321. Į šį skaičių 
dar neįėjo skautai vyčiai - skautininkai. 
Pridėjus juos, skaičius greičiausia būtų 
išaugęs iki 500. Suprantama, kad nere
gistruotų skautų vyčių ar tuo tarpu ne
dirbusių sk. vienetuose, taip pat buvo ne
mažai.

Visų skautų vyčių darbą centralizuoti, 
derinti bei instruktuoti stengėsi prie L. 
S. Brolijos vadijos įkurtas skautų vyčių 
skyrius.

Iš atliktų darbų pažymėtini:
Savųjų programų bei tradicijų sukūri

mas. buvo nustatytos sk. vyčio ir prity
rusio sk. vyčio programos, atitinkančios 

tuometines skautų vyčių veiklos sąlygas. 
Sukurtos ir gražios gyvenimo bei elgesio, 
o taip pat organizacinės, ypač įžodžio 
davimo bei budėjimo tradicijos, kai kur 
betgi, ypač tremtyje, nevisiškai gerai su
prastos ar kiek iškreiptos. Nors ir nebu
vo lemta skautams vyčiams išaugti į ma
sinę bei visuomeninę jaunimo or-ją (į 
tokią ir nebuvo pretenduota), visdėlto tie, 
kurie užsilikdavo vyčių eilėse, dažniau
sia išsilaikydavo rimtai ir būdavo gražūs 
gyvenimo, doro elgesio, blaivumo pavyz
džiai mūsų jauniesiems. Beveik visi jie 
ėjo pirmųjų sk. vyčių pionierių pėdomis, 
gražiai padėdami veikti skautų ir jaun. 
skautų vienetams, ypač stovyklų, sąskry
džių, sueigų metu. Iš jų Brolija susilau
kė puikių instruktorių, talkininkų, paga
liau, didžioji dalis skautininkų ir šiaip 
jau aktyvių vadovų taip pat išėjo iš sk. 
vyčių eilių, o kiek suruošta stovyklų, 
minėjimų, vaidinimų, meno bei muzikos 
vakarų, kiek sk. spaudos išplatinta?

Nebuvo pamirštas ir tarptautinis skau
tų vyčių gyvenimas. Aktyviai sekama 
skautiškoji spauda ir palaikomi ryšiai su 
viso pasaulio skautais vyčiais, jau pir
majame pasaulio skautų vyčių sąskrydyje 
Kanderstege Šveicarijoje dalyvavo mūsų 
reprezentacinis skautų vyčių vienetas, 
čia puikiai užsirekomendavęs. Dalyvauta 
ir sąskrydžio metu įvykusioje konferenci
joje. Nebuvo užmirštas ir II-sis sk. vy
čių sąskrydis 1935 m. jngaro saloje, Šve
dijoje, kur mūsiškius reprezentavo visa 
skautų vyčių dr-vė (apie tai plačiau 
žiūr. šiame numeryje sktn. Al. Flaterio 
atsiminimus). Rodosi, kad nedidelis mū
sų skautų vyčių atstovų skaičius buvo 
pasiekęs ir 1939 m., Monzie Castle, Grieff 
vietovėje, Škotijoje įvykusį paskutinį prieš
kariniais metais sk. vyčių 42-jų tautų 
suvažiavimą, jau pačiose karo išvakarėse.

1940 metai, kai mūsų skautai vyčiai 
minėjo 15 m. savo veiklos sukaktį, buvo 
labai skaudūs, okupantai sustabdė visų 
mrsų liet, or-jų, taigi ir skautų,-čių 
veiklą. Ir n- osios okupacijos metu ne
buvo lemta skautams legaliai veikti. Skau-
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I-osios Kauno sk. vyčių dr-vės skautininkų būrelis 1930 m.

SKAUTŲ VYČIŲ MARTYROLOGIJA
A. Kalnaitis

Mūsų skautų vyčių 30 m etų veiklos 
periodų, kurį dabar atžymime, reikia skir
ti į dvi dali. Pirmieji penkiolika buvo 
kieto darbo ir pasiruošimo gyvenimui me
tai. Antrieji - nepaprastai sunkių bandy
mų, kovos. Kai perbėgi mintimis per mū
sų ne plunksna, bet krauju rašytos isto
rijos lapus, surandi visą eilę taurių, 
Valstybei ir Tautai atsidavusių asmeny
bių, išėjusių iš skautų vyčių eilių. Šie 
vyrai, atėjus laikui tęsėti tai, ką savo 
įžodžiu buvo pasižadėję, nesudrebėjo: 
savo pareigą atliko iki galo, iki mirties 
ar kaičios tremties.

Šia proga čia patiekiame dar toli gra

tai vyčiai skaudžiai pergyveno šį juo
džiausi mūsų Tėvynei laikotarpį. Dauge
lis jų buvo suimta, nemaža kalinta, tar
dyta, ištremta ir nukankinta. Kiti atliko 
savo Tėvynės reikalui ir labai gražius 
darbus, apie kuriuos teks pakalbėti kita 
proga. Iš viso, skautai vyčiai, negausin
gi savo skaičiumi, bet tvirti dvasia, sa
vo uždavinį atliko. Ir jeigu okupacijos 

žu nebaigtą eilę mūsiškių brolių pavar
džių. Seniesiems vyčiams, dirbusiems su 
jais drauge, bus malonu prisiminti savo 
gerai pažįstamus brolius. Jauniesiems 
ši kankinių eilė teprimena garbingą Lie
tuvos skautų vyčių or-ją, į kurios eiles 
ir jie dabar pateko, kad pirmųjų keliais 
eitų.

Mūsų surinktieji skautų vyčių martyro- 
logijos daviniai nėra nei pilni, nei tiks
lūs. Tad labai prašome mielus skautus 
vyčius ir visus tuos, kurie vartys šiuos 
puslapius, savo pastabas, patikslinimus, 
papildymus, o taip pat žuvusiųjų, ištrem
tųjų ir nukankintų fotografijas prisiųsti 

metais atsirado Lietuvoje pogrindžio 
skautų vadovybė bei atskiri vienetai, jei
gu tremtyje veikiai atgimė mūsų skautija, 
jeigu ir dabar įvairiose šalyse mes turi
me nemaža skautų, tai čia ne maža dalis 
nuopelnų reikia skirti ir mūsų skautams 
vyčiams, šiemet švenčiantiems gražią 30 
metų sukaktį.

51

11



“Mūsų Vyčio** redakcijai, visi gautieji 
daviniai bus įrašyti į specialią, skautiš
kosios martyrologijos kartoteką.

Štai mūsų broliai, su kuriais jau nebe
teks drauge budėti:

AVIŽONIS, Vytautas. Sk. vytis, vytie- 
tis. Išvežtas į Sibirą.

BAKTYS. Sk. vytis, šiaulietis. iBolše- 
vikų nužudytas 1941 m.

BALSEVIČIUS, Povilas, plungietis. 
pogrindžio veikėjas. Nukankintas Rainių 
miškelyje 1941. VI. 23" 24 d. d.

BALTRANAS, Antanas. 1943 m. vokie
čių sušaudytas Lukiškio kalėjime.

BALTRIMAITIS, Kazys, telšietis. Nu
kankintas Rainių miškelyje 1941. VI. 23- 
24 d. d.

BLUMENTALIS, Eugenijus. Sk. vytis, 
šiaulietis. Žuvo fronte vok. okupacijos 
metais.

BLUMENTALIS, D., Šiaulių “Lapinų” 
Dr-vės sk. vytis. Mirė Kaune apie 1943 
m. Dirbdamas karių ligoninėje, teikda
mas pagalbą artimui, užsikrėtė ir mirė.

BUTKUS, Mečys. Sk. vytis, inž. Bol
ševikų nuteistas 10 metų į Sibirą.

CIPLIJAUSKAS, Vytautas. Žuvo kau
tynėse su bolševikais, kaip Lietuvos 
partizanas, 1941 m.

ČEČETA, Viktoras. Sk. vytis, sktn. 
Ištremtas į Sibirą 1941 m.

ČERKESAS, Henrikas, sk. vytis, sktn. 
Mirė N. Lietuvos laikais.

ČERNIAUSKAS, Vytautas, vytietis, 
skautas vytis. Bolš. suimtas, kankintas 
1941 m. ištremtas į Sibirą.

ČIUŽAS, Antanas, telšietis. Nukankin
tas Rainių miškelyje 1941. VI. 23-24.

DAUKAS, Povilas, Sk. vytis, sktn., 
panevėžietis. Ištremtas į Sibirą.

DŪDA, Jonas, Mažeikių sk. vytis. Po
grindžio veikėjas. Žuvo Žemaitijoje 1944 
metais.

EINORIS, Vytautas, sktn., skautų vy
čių įkūrėjas. Bolševikų ištremtas į Sibi
lė.

GIPIŠKIS, Pranas, sktn. Zarasų sk. ir 
sk. vyčių veikėjas, ištremtas į Sibirą.

JAMEIKIS, Stasys, sktn.,. vytietis. I 

os Kauno sk. vyčių dr- vės vadas. Bol
ševikų ištremtas į Sibirą 1941 m.

JENČIUS, Sk. vytis, šiaulietis. Bolše
vikų nužudytas 1941 m.

JANČYS, Jonas, Kauno sk. vytis, šve
dų išduotas bolševikams ir, kai kuriais 
daviniais, Rygoje pakartas.

JURSKIS, Algirdas-Florijonas, psktn. 
vytietis, sk. vytis. Nuteistas 15-kai me
tų ir ištremtas.

JURGUTIS, Vytautas, sktn., sk. vytis, 
vytietis. Nuteistas ilgalaikiam kalėjimui 
ir ištremtas į Sibirą.

KARTANAS, Jonas, sktn. Šiaulių Si- 
mano Daukanto sk. vyčių būrelio narys. 
Bolševikų nukankintas l-osios okupaci
jos metu Raseinių kalėjime.

KASTONAITIS, Viktoras. Sktn., sk. 
vytis, vytietis. 1941 m. ištremtas į Sibi
rą.

KEMEKLIS, Aleksandras, psktn.,. sk. 
vytis. Žuvo kautynėse su bolševikais 
1943 m.

KORSAKAS, Vytautas, pskltn. Šiaulie
tis. Nukankintas Červenėje (?)

KORSAKAS, Kostas, sktn. Sk. vytis, 
šiaulietis. Dingęs l-osios bolš. okupa
cijos metu.

KRIKŠTANAS, Kazys, sk. vytis, šiau
lietis. Bolševikų nužudytas Silezijoje 
1945 m.

KUKUTIS, Mikas, vyr. sktn.,. kap., sk. 
vytis. Mirė tremtyje 1950 m. Vokietijoje.

LAUCIUS, Kazys, sktn. Vyr. skautų 
štabo užsienio dalies vedėjas. Išvežtas 
į Sibirą 1941 m.

MASIULIS, Algirdas, sk. vytis, vytie
tis. Ištremtas į Sibirą 1941 m.

MAŠIOTAS, Jonas, sktn. Kauno “Auš
ros“ tunto tuntininkas, mokytojas. Mirė 
Čikagoje 1953 m.

MERKIS, J., sktn.,. s k. vyčių pirmojo 
vieneto narys. Miręs.

MILVYDAS, Juozas, sktn., K! VYTIS 
filisteris ir vadas, sk. vytis. Žuvo kau
tynėse su bolševikais 1941 m.

MONTVILA, Bagdonas, sktn.,. sk. vy
tis, miręs.

NAVIKAS, Juozas, sktn., Korp! VYTIS
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Skautai vyčiai Kaune 1939 nu (Iš Br. Jameikienės albumo).

filisteris, s k. vytis. Bolševikų nukankin
tas,

NIEMCINAVIČIUS, Stasys, sk. vytis. 
Tragiškai žuvo Klaipėdoje ant molo, 
drauge su jūros skautu Garmum,

PALIULIS, Petras, sk, vytis, Bolš, 
nuteistas ir išsiųstas 8 metams į Vorku
tą,

FUŠKORIUS, Kazys, sk, vytis, telšie
tis, Nukankintas Rainių miškelyje 1941 m,

RĖKLAITIS, Mečys, psktn., inž„ sk, 
vytis. Žuvo kautynėse su bolševikais 
1944 m,

ROZMANAS, Vladas, vyr, sktn., tunti- 
ninkas, sk, .vytis, Bolš, išvežtas į rytus 
1941 m,

SAVICKAS, sk, vytis, kaunietis. Žuvo 
Kaune 1942 m,

SIMANAVIČIUS, Juozas, sk, Vytis, ute
niškis. Ištremtas į Sibirą 1941 m.

STANKŪNAS, Domas, sktn. Bolševikų 
suimtas dingo i-osios okupacijos metu,

STUNDŽIA, Juozas, sk. vytis, uteniš
kis. Bolševikų suimtas ir ištremtas į Si
birą.

SPRINDYS, sk. vytis, ištremtas į Sibi
rą 1941 m.

STAŠKEVIČIUS, s k. vytis, kaunietis. 
Žuvo kautynėse su bolševikais 1941 m., 
Kaune, Aleksote.

ŠARAUSKAS, Juozas, Pulk,, VYL Sktn., 
Kauno sk, vyčių i-osios Dr-vės Globė
jas, Nukankintas Červenėje 1941, VL 26- 
27 d, d.

ŠVEDAS, Vladas, sktn., gydyt, Žuvo 
kautynėse su bolševikais 1944 m.

ŠEŠTAKAUSKAS, Romualdas, kaunietis, 
sktn, ištremtas į Sibirą 1941 m.

ŠUKYS, Leonas, sk, vytis, vytietis, 
psktn. Bolševikų sušaudytas ii-osios 
okupacijos metu.

TARVAINIS, Vytautas, sk, vytis, psktn. 
Mirė tremtyje, Detroite.

TARVAINIS, Zenonas, telšietis. Nukan
kintas Rainių miškelyje 1941 m.

TREIKANAS, K. Žuvo Ulmo mieste 
bombardavimų metu.

UBEIKA, Kazys, Šiaulių rajono tunti - 
ninkas, vyr, sktn., sk. vytis. Ištremtas į 
Sibirą 1941 m.
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SKAUTAI VYČIAI PASVALYJE
Sktn. lg. Serapinas

Buvo 1937 m. rugsėjo mėn. 1 d., kai 
šias eilutes rašantysis, Šviet. Ministeri
jos ką, tik paskirtas pirmon darbo vieton 
- Pasvalio gimnazijon, atvyko kaip nau
jas mokytojas. Ten susitiko vieną kitą 
pažįstamą veidą iš studijinių metų Vy
tauto Didžiojo Universitete. Jų tarpe bu
vo ir p sktn. va c. Baravykas, ką tik įko
pęs į anos gimnaz įjos inspektorius ir 
bevadovaująs D. L. K. Kęstučio Skautų 
Draugovei gimnazijoje bei II-jai Skautų 
Vyčių Draugovei, sudarytai iš įvairių 
profesijų vietos inteligentų.

Tam tikri vidaus politiniai skersvėjai 
daugelį tuomet buvo nepalankiai nuteikę 
ir skautų atžvilgiu. Nepaisant sezoninių 
politinių “vėjų” šioje nesezoninio tipo 
organizacijoje su jaunimu dirbti kam nors 
reikėjo. O reikalas buvo būtinas.

UBEIKA, sk. vytis, gydytojas. Mirė 
Šiauliuose nacių okupacijos metais. Eida
mas tarnybos pareigas užsikrėtė ir mirė.

URBAITIS, Jurgis, vyr. skiltn. Kauno 
II sk. vyčių Dr-vės narys. Išvežtas į Si
birą 1941 m.

VABOLIS, Jonas, sk. vytis, kaunietis. 
Žuvo su žmona nuo vokiečių bombos.

VAJEVODSKIS-VAIVADA, Edvardas, 
Sktn. Ištremtas į Sibirą 1941 m.

VENCLAUSKAS, Jonas, sk. vytis, šiau
lietis. Žuvo Žemaitijoje 1944 m., vykdy
damas pogrindžio uždavinį.

VOLUNGĖ-OBUCHAVIČIUS, Stasys. 
Sktn., sk. vytis, vytietis. žuvo nacių oku
pacijos metais.

ZABARAUSKAS, Eduardas, sktn., vie
nas pirmųjų skautų vyčių veikėjų. Dingo 
be žinios l-osios bolš. okupacijos metu.

ZAPKUS, Aleksas, sk. vytis, mokyto
jas. Žuvo karo audrose 1944 m.

ŽVIRZDINAS, Herminegildas, kaunie
tis. Bolš. žiauriai kankintas, bet saviš
kių neišdavė. Iki pat mirties laikėsi did
vyriškai. Mirė kankinio mirtimi Rainių 
miškelyje 1941 m.

Tokiu būdu nuo pirmosios savaitės mo
kytojo pareigose po ilgesnės pertraukos 
vėl teko grįžti prie darbo, skirto Dievui, 
Tėvynei ir Artimui, pradžioje reikėjo tal
kinti psktn. v. Baravykui, D.L.K. Kęstu
čio Dr-vėje, o sekančiais metais ir jos 
vadovavimą perimti, tuo pat metu skau
tiškasis įsipareigojimas padidėjo, įsijun
gus į skautų vyčių D-vę, kurioje 1938 
m. pavasarį paiešmenės miške ir vyčio 
įžodį teko duoti.

Draugovė buvo įkurta 1935. XI. 12. Na
rių buvo apie 20. Iš jų prisimenu: iš 
gimnazijos personalo - insp. V. Baravy
ką, paiš. mok. Č. Kontrymą, prancūzų k. 
mok. A. Bakaitį (su juo drauge daviau 
vyčio įžodį), prad. mok. insp. D. Veličką, 
orad. mok. mok. - indrelę, V. Zigmantą, 
Nepraustį, adv. A. Balčiauską, teis. Meš
kauską, teismo anstolį Sasnauską, nota
rą Urbanavičių, tard. Zovę ir kt.

Šios vyčių D-vės sueigos nebuvo daž
nos, nes jos nariai buvo įvairių profesi
jų žmorfes, užsiėmę savais tarnybiniais 
ir kitais visuomeniniais darbais. Paga
liau, būdami suaugę, ypač dirbusieji su 
vienetais, patys studijavo ir gilinosi 
skautiškosios ideologijos bei praktikos 
klausimuose, pagaliau ir pačios D-vės 
tikslas buvo plačia prasme mecenatinis 
- talka ir globa jaunesniųjų brolių. Pe
dagogai propagavo skautiškąją idėją jau
nimo ir tėvų tarpe, kitų profesijų vyčiai, 
kur reikėjo, savo centu parėmė. Net ir 
menines programas viešuosiuose skautų 
parengimuose bei laužuose vyčiai dauge
liu atvejų ant savo pečių išnešdavo. Mat, 
jų tarpe buvo keli gabūs muzikai (V. 
Zigmantas - akordeonistas, A. Balčiaus- 
kas - pianistas), č. Kontiymas - daili
ninkas, v. Baravykas turėjo gražų balsą, 
kai kurie buvo geri organizatoriai. Dr-vei 
yra vadovavę: v. Baravykas, č. Kontiy- 
mas, notaras K. Urbonavičius ir kt.

Pasvalio II-ji sk. vyčių D-vė visdėlto 
yra palikusi tam tikrų pėdsakų gyvenime.

54

14



I-oji Kauno sk. vyčių Dr-vė 1939m. Kaune. (Is Rr. Jameikienės albumo)

MŪSIŠKIAI SĄSKRYDYJE ŠVEDIJOJE
A. Flateris

1935 m. vasarą Švedijos ingaro salelė
je susirinko skautai vyčiai iš įvairiausių 
kraštų į antrąją tarptautinę skautų vyčių 
stovyklą, vadinamą ‘‘Rover Moot”, Nuva
žiavo jon ir musų skautų vyčių reprezen
tacinė draugovė, kurion susirinko broliai 
iš įvairiausių Lietuvos kampų, įvairaus 
amžiaus ir užsiėmimo. Susirinkome Klai
pė don keletą dienų prieš išplaukiant. 
Draugovės vadovybę sudarė: s, Avižonis 
- draugininkas, s. Laucius - užsienio 
dalies vedėjas, s. Kastanauskas _ ūkio 
vedėjas.

Gražų vakarą išplaukėme laivu “Kungs- 
holm” per Dancigą į Stokholmą, Kone 
visiems mums buvo tai pirmoji kelionė

Kai kurie jos buvę nariai ir šiandien in
tensyviai tebedirba skautiškąjį darbą ir 
yra išsiauginę gausų skautiškąjį prie
auglį, Keli jos nariai gyvena JAV (yra 
jų ir Čikagoje), kai kurie ištremti į sir 
biią, o dalies — likimas nežinomas. 

jūra. Nors plaukėme neilgai, bet matėme 
ją visokią _ tarp Dancigo ir Švedijos už
puolė mus audra, net privertusi laivo ka
pitoną sukti į artimiausi uostą Visby, 
Gotlando saloje. Buvome apžiūrėję Dan
cigo miestą ir jo priemiestį - išgarsėju
sį savo lažimo namais kurortą Zoppot, 
tačiau ryškesnio vaizdo nebepaliko, už
tat neužmirštamą įspūdį paliko gražusis 
Visby, išsitekęs savo viduramžiškose 
sienose, vidury pilnas gotiškų griuvėsių 
ir tarp jų žydinčių rožių. Daug ką. nuo 
to laiko teko pamatyti, bet kažin ar ko
kia vietovė padarė tokį įspūdį kaip Vis
by. Tas miestas ir istoriniai mums svar
bus: iš jo priešmindauginiais laikais plau
kė pirkliai, su įvairiausiomis prekėmis 
keliauti po Lietuvą. Berods iš Visby var
do kilo ir žodis “vaizbūnas”.

Pasiekėme Stokholmą vėlų vakarą ir 
turėjome keletą dienų jį apžiūrėti, šis 
miestas pastatytas ant salų ir neveltui 
vadinamas šiaurės Venecija. Jame pilna
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istoriniu, meninių ir kitokių kultūrinių 
vertybių ir mūsų vyrai turėjo gerai past 
spausti, kad kiek galima daugiau jį ap
žiūrėtų. Mat Stokholmas per keturius per
tekusius savo gyvavimo šimtmečius nėra 
matęs karo ir jo sunaikinimų.

Ingaro, kaip ir tūkstančiai kitų netoli 
Stokholmo Baltijos jūroj esančių salų, 
sudaryta iš galingų uolų. Dėl to tos sa
los gali išsilaikyti nenuplautos jūron, 
nors kai kurios jų yra vos kelių kvadra
tinių metrų pločio su pora skurdžių su
krypusių pušaičių, pušimis apaugusi ir 
ingaro. jos uolas kaikur dengia plonas 
sluogsnis kietos akmenuotos žemės. Šito 
gal jokios kitos tautybės skautai taip 
skaudžiai nepatyrė, kaip mes, lietuviai, 
panorėję išsikasti tradicinį stovyklišką 
stalą (jokia kita tauta tokių kastinių sta
lų nedaro). Pagaliau didžiausias stalas 
buvo iškastas ir jo vidus papuoštas me
niškai iš akmenėlių, sąmanų ir pan. pa
darytu šv. Kazimiero atvaizdu. Buvo tai, 
mano supratimu, visai nevykęs dalykas, 
nes ant pailgo stalo išsitiesęs žmogaus 
pavidalas labai priminė karste gulintį na- 
bašniką, ir, berods, sudarė nejaukų įspū
dį mūsų stovyklą belankantiems kitatau
čiams. O lankyti stovyklą buvo tikrai ko, 
nes buvome atsivežę labai gražių skau
tiškų daiktų ir liaudies meno parodėlę, 
ir šiuo atžvilgiu išsiskirdami iš daugu
mos kitataučių, kurie, atrodo, netiek te
kreipė dėmesio į reprezentaciją.

Mūsų draugovėje drausmė buvo griežta. 
Ypatingas dėmesys buvo kreipiamas į 
uniformos vienodumą, imtinai iki batų, 
užraiščių, kojinių ir kitokių smulkmenų. 
Mes visi, suskirstyti į tris būrelius, jau
tėme šia linkme nuolatinį spaudimą: net 
skautininkai buvo priversti savo kaklary
šius pakeisti į violetinį. Kastanauskas, 
kaip vadijos narys jautėsi kiek laisviau 
ir, ne tarnybos metu, visad užsidėdavo 
korporantišką kepuraitę. Eiti visur turė- 
davcme rikiuotėje. Mūsų tarpe buvo vie
nas muzikas, išmokinęs draugovę groti 
skudučiais, todėl rikiuotę turėdavome dve
jopą: paprastą “pagal ūgį” ir, tiems at- 
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vėjams kai ėjome skudučiuodami, rikiuo
tę “skudučių tvarka”. Tie du terminai 
buvo visa laiką kartojami, todėl labai 
prigijo: nuolatos ką bedarydami juokais 
svarstydavome kaip tai daryti — “pagal 
ūgį” ar “skudučių tvarka”; prisimenu 
mūsų būrelis naktį miegui palapinėj su
guldavo “nagai ūgį”.

M’~sų draugovė neblogai pasirodė ben
dram stovyklos lauže - pasirodymo išda
vomis visi buvome patenkinti, tačiau koks 
tas pasirodymas buvo smulkiau nebeatsi
menu.

Šiaip, mūsų rajonas buvo stovyklos už
kampy. Iš trijų šalių vandens ir uolų ap
supti iš ketvirto rubežiavomės su danais. 
Nežiūrint to užkampio, parodėlė ir orna
mentai sutraukdavo daugybę lankytojų. 
Kelias į mūsų rajoną buvo toks siauras, 
kad sunkvežimiai, atvežę mūsų maistą, 
negalėjo pravažiuoti, turėjome juos išr 
krauti apie 200 metrų nuo savo rajono ir 
tempti likusį kelią savo jėgomis. Ta pro
ga susipažinome su mūsų stovyklos vir
šininku, Švedijos vyriausiuoju skautinin
ku, princu Gustavu Adolfu, dabartinio ka
raliaus sūnumi, jau po karo žuvusiu lėk
tuvo avarijoj. Radęs neiškrautą vieną 
sunkvežimį, jis pats užsilipęs kraustė 
iš jo mūsų bagažą, tuo labai nustebinda
mas kai kuriuos brolius: “Net valsčiaus 
raštininkas pas mus būtų tokiam darbui 
sargą pašaukęs, o čia princas.^.” kalbė
jo vienas, sykį Gustavas Adolfas aplan
kė mūsų rajoną, lydimas kito skautininko, 
po karo tarptautiniu mastu išgarsėjusio 
grafo Folk e Bernadotte, Jungtinių Tautų 
atstovo ( žydų teroristų nužudytas Pales
tinoje). Kai svečiai buvo vaišinami, ka
vą pilstęs brolis, matyt norėdamas atlik
ti viską iškilmingai, viena ranka princui 
pildamas kavą, kita saliutavo didžiuoju 
saliutu _ turėjome gardaus juoko iš ši
tokio “pagerbimo”.

Stovykloje dalyvavo ir Baden-powellis. 
Atidarydamas stovyklą jis pasakė atmin
tiną kalbą, ragindamas nešti skautišką 
dvasią į politiką, ypač į tarptautinių rei
kalų sprendimą; tai esąs vienintelis bū-
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I-osios Kauno sk. vyčių dr-vės Kaune štabas apie 1938- 1939 (iš Br. Jameikienės albumo)

SKAUTAI VYČIAI TREMTYJE 1945-1949
Pranas Pakalniškis

Iš teberusenančių karo griuvėsių 1945 
m, pavasarį prisikelia mūsų skautai vy
čiai, pasitraukę iš Tėvynės su didžiau
sia širdgėla, kokią tiktai begali išgyven
ti jaunas kovotojas, staiga netekęs lais
vų tėviškės laukų pagrindo, svetimame, 
ne visai draugiškame, krašte pradeda suk
ti namų gūžtą. Lietuvis - skautas vytis, 
nežiūrint, kur jis bebūtų atklydęs, nieka
da neužmiršo didžiausio savo gyvenime 
duoto pasižadėjimo: padėti silpnesniems, 
tarnauti kitiems, būti pavyzdžiu. Besibai
giant vakarų frontui, 194 5 m, balandžio 
mėn,, dar neužmiršęs gražaus vyčio įžo
džio žodžių, vytis M, Jurkšas, iš buv.

das išvengti karo, jo balsas, aišku, ne
buvo išgirstas, ir keturiems metams pra
bėgus nuo ingaro stovyklos, karas prasi
dėjo.

Stovykla truko anie dešimtį malonių, 
nuotaikingų dienų. Grįžome vežini pui
kiausius įspūdžius iš Švedijos, Kas ta
da būtų spėjęs, kad po dešimties metų 
ta pati Švedija būrį lietuvių ir kitų pa- 
baltiečių karių ekonominiais sumetimais 

Mažeikių tunto, su didžiausiu pasiaukoji
mu ir pavojumi savo gyvybei, žemutinėje 
Bavarijoje gelbsti ir išsaugo iki išvada
vimo alijantinių pajėgų iš belaisvių sto
vyklos pabėgusius karius. Balandžio pa
baigoje, alijantų lėktuvams apšaudžius 
ir sužeidus keliasdešimt savo karių-be
laisvių Eichstaett-pfuenz plente (irgi 
Bavarijoje), Šiaulių tunto vyčiai slapta 
teikia nelaimingiesiems pagalbą ligoninė
je, statydami savo gyvybę į mirtiną pa
vojų bepralaimintiems ir įtužusiems na
ciams, Karas praūžė. Susitvėrė benamių 
stovyklos su dideliu išvietintų jaunuolių 
skaičiumi. Kur jaunuolis, ten ir darbas, 

išduos sovietų sąjungai!
Grįžome kitu maršrutu; laivu į Estiją, 

po to traukiniu per Estiją ir Latviją, ap
žiūrėdami Taliną, Tartu (Dorpatą) ir Ry
gą.

Daugelis tos stovyklos ir kelionės mo
mentų yra gyvi atminty, lyg vakar būtų 
įvykę - net keista pagalvojus, kad šią 
vasarą nuo ingaro stovyklos sukaks 20 
metų.
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ten ir entuziazmas, iš suverstų griuvė
sių viešumon išlenda tas jaunuolis, skau
tiška-lietuviška uniforma, fioletiniu skau
to vyčio kaklaraiščiu pasidabinęs.

Pirmasis skautų vyčių vienetas tremty
je: 10-toji Skautų Vyčių D-ve, Olden- 
burge (anglų zonoje), suformuota iš pra
dinių dviejų vyčių d-vių, 1945 m. rugsė
jo 16 d. Jos vadovai ir įkūrėjai vyčiai; 
inz. Rumbaitis ir agr, Butkus. Antrasis 
vienetas - vyčių d-vė Luebecke, kuri 
bendroje Brolijos vienetų registracijoje 
gavo 27-tą numerį, įsteigta 1945 m. spa
liu 10 d. Pirmajame atkuriamajame S-gos 
vadų suvažiavime 1945. X. 26 - 28 d. d. 
Detmolde didesnę atstovų dalį sudarė 
skautai vyčiai. Brolija paskelbia, kad 
pirmasis S- gos atkūrėjas ( vyresniškumo 
laipsny) — skautas vytis- vyresnysis skil- 
tininkas. Kaip iš dainos neišmesi žodžio, 
taip mums šios atkūrimo pradžios reikš
mės niekas kitas negali pasisavinti. Det- 
moldo suvažiavimo metu Brolijos vadijo- 
je sukuriamas vyčių skyrius, kuriam iki 
Augsburgo antrojo visuotino vadų suva
žiavimo (1946. V. 3) sėkmingai vadovavo 
prityręs vyčių veikėjas dar iš Lietuvos 
laikų, sktn. J. Rinktinas.

Detmoldo “Tumo Vaižganto” vyčių bū
relis 1945. XI. 23 suruošia pirmą dides
nio masto kariuomenės šventės minėjimą. 
Danijoje, vedbeke, vyčio sktn. J. vanago 
vad. vienetas pasirodo 1945 m. pabaigo
je. 1946 n), pradžioje Flensburge pradeda 
smarkiai reikštis “perkūno Dievaičio” 
vyčių d-vė su jos įkūrėju psktn. A. Pet- 
ruičiu. Vadijos vyčių skyrius naujai pra
dėjusiame eiti “Skautų Aide”, 1946 m. 
vasario 16 d. įveda nuolatinį instruktavi
mo skyrių, pavadintą “Skautui Vyčiui”. 
1945 m. pabaigoje ir 1946 m. pradžioje 
pasijudina skautų vyčių vienetai ameri
kiečių ir prancūzų zonose. Eichstaete - 
vyčių “Šarūno” d-vė, vad. Pr. Narijaus- 
ko, ingolstadte - Juozo Vilimo vad. vy
čių būrelis su žinomaisiais Broniu Gurė- 
nu ir Kęstučiu Laskausku. Memmingeno 
vyčiai, vadovaujami s. K. Janavičiaus, A. 
Karnavičiaus, Br. Kviklio ir kt., 1946. II.

Dr. V. Kudirkos sk. vyčių būrelis Rothen- 
burge, Vokietijoje, 1947 m. su vadovu sktn. 
Ig. Serapinu.

16, susibūrę po ugniagesių specialybe, 
atlieka skautišką gerą darbelį: užgesina 
stovykloje kilusį gaisrą, wuerzburge 1946. 
III. 7 įsisteigia 95-toji vyčių d-vė su 
jos vadais ir nariais - R. Norvydu, V. 
Pruteniu, J. Ak šių, A. Domantu, j. Lau
kaičiu ir kt. Ši d-vė savo darbais ne
abejotinai stovi pirmoje vietoje. Per me
tus laiko iš 13-kos narių padidėjo iki 
32. Minėta d-vė 1946. IX. 8 sušaukė pir
mąjį atsikūrusių vyčių sąskrydį. Jame 
dalyvavo 18 atstovų iš Scheinfeldo, Ha
nau, Bad- Mergentheim, Wiesbadeno, Se- 
ligenstadto, Wuerzburgo ir Eichstaeto. 
Sąskrydį organizavo ir pravedė psktn. R. 
Norvydas. Jo metu nagrinėtos temos: vy
čių įžodis ir jo apeigos, uniforma, veiki
mas visuomenėje, veikimo programa, su
eigos; pravesti referatai: skautas vytis 
- auklėtojas, skautų vyčių organizavimas. 
Psktn. R. Norvydo iniciatyva, 1947-1948 
m. m. dešimties mėnesių laikotarpyje, iš
leidžiama vienintelio tremty vyčių organo 
“GAIRĖS” penki puikūs numeriai. Šį 
laikraštėlį redaguojant ir leidžiant, ne
įkainuojamo pasiaukojimo parodė pats
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Dr. Kudirkos skautų vyčių Dr-vė Freiburge 1946- VIII- 14-17 d.d. buvo nuvykusi i Pran
cūziją ir pirmą kartą tremtyje dalyvavo 15.000 skautą iš 7 valstybių šventėje. “Les Derniere 
Nouvelles A* Alsace” /\'r. 194 rašė: ”... Šitas jaudinantis paradas, kuriame su simpatija ir 
susidomėjimu pastebima grupė lietuvių, sukėlė sensaciją mūsų mieste. Didžiulė Strazbourgo 
minia apsupo mūsų jaunus svečius...” Skautams vyčiams vadovavo senj. ps. Vyt. Mikalavičius.

redaktorius R. Norvydas, leidėjas J. Ak- 
šys, padėjėjai v. Prutenis ir A. Norman
tas. Ačiū jiems. Kaimyninėje Seligen- 
stadto stovykloje tuo pačiu metu stipriai 
veikia vyčiai su sktn. Tallat- Kelpša ir 
psktn. Dučmanu priešaky, jiems padedant 
psktn. Kaunui, K. Domarkui, Zinkui, Na
kui, Krapavičiui; leidžiamas tunto oficio
zas “Skautų Žodis”, red. vyčio fruškū- 
no. Augsburge vyčius suklijuoja mūsų 
senasis vilkas, vyr. sktn. A. Saulaitis, 
padedamas V. Chainausko ir K. Nenorto. 
Kemptene - Senasis Šiaulių Lapinas Au
gulis, padedamas jaunesniųjų b. Juodelio, 
S. Makarevičiaus. 1946. XL 23.» Offenba- 
che, prie Hanau, įsisteigė Eimučio vardo 
vyčių būrelis, vad. Sktn. A. Jakšto. Šis 
būrelis davė mums žymių vyčių darbuoto
jų: sktn. Rinkūnas, L ir L. Končiai, B. 
Rėkus, sktn. Vobolis ir k t. Šio būrelio 
pastangomis 1947, VIII. 6-10 d.d. buvo 
sušauktas II- sis organizacinis vyčių su
važiavimas- stovy kla, kuriame dalyvavo 
32 vyčiai. Nutarta: pagyvinti vyčių veik
lą. didesniu maštabu; nustatytas 6 mėn. 
kandidatavimo laikas l-mo patyrimo 1. 
skautams, 2 metai - nebuvusiems skau
tais, sudaryta komisija galutinai sutvar
kyti vyčių programų projektus; aktyviai 

remti “Gairių” žurnalą,.
1946. L 15-30 d. išėjusiame Brolijos 

vadų žurnale “Skautybė” paskelbiamos 
vyčių ir prit. vyčių patyrimo programos 
(projektai). Jas sudarant daug pastangų 
padėjo tuometinis skyriaus ved. sktn. 
Rinkūnas. programų projektus koregavo 
ir papildė anglų zonos vyčių veikėjai su 
sktn. V. Stasiškiu priešaky. Vyčių religi
nė programa paskelbta 1946, X. L Nusta
tytas mokestis 10 RM. asmeniui. Nusta
toma, kad vyčio įžodžiui pravesti reika
lingas sutikimas iš Brolijos vadijos. Įžo
džio metu nustatoma sąlyga; budėjimas 
nakties metu. (Iki tol praktikoje jau pa
sitaikė nukrypimų: vyčio įžodis buvo pra
vestas salėje, dalyvaujant svečiams.)

Aušros tunte, Seedorfe, 1946, VII. stip
riai veikia “Margio” vyčių d-vė su 
psktn. Viskanta ir orentu priešaky. Neu- 
muensterio tunto 1946 m. stovykloje vytis 
Vi. Morkūnas stipriai reiškiasi, redaguo
damas stovyklos laikraštėlį “Į Stovyklą”. 
Pabaltijo tarotautinėje stovykloje Schon
gau, 1946 m. vasarą, stovyklos v-ko pa
vaduotojas — vytis psktn. Vaitkevičius. 
Kartu stovyklauja vyčiai: Gabrielius Žem
kalnis ir A. Vitkūnas. II-sios skautų va
dų “Ragainės” stovykloje, 1946. X. 1-12»
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vyčiavimo temomis referavo: V. Stasiškis 
— Vyčių budėjimas ir D. Dainutis - Skau
tas vytis ir šeima. Muenchen-Freimann 
būrelis iškylauja 1946 m. Kalėdų laiko
tarpy Alpėse. 1947 m. pavasarį Rothen
burg o/T vyčių būrelį įsteigė Dr. V. Ku
dirkos sktn. I. Serapinas. 1947- V. 15 į 
prie pirmijos veikusius vadų kursus už
sirašė 11 vyčių. 1947 m. vasarą, tarptau
tinėj jamboree Prancūzijoj dalyvavo ke
letą, vyčio įžodį davusių skautų. 1947 m. 
vidury į Angliją išvyksta pirmieji emi
gruojantieji vyčiai. 1948 jubiliejiniai me
tai. Abiejose Alpių ir Baltijos stovyklo
se dalyvauja daug vyčių. 1948- VIIL 9 ir 
10 d. d. Alpių jubiliejinėje stovykloje aš, 
šio str. autorius, buvau vyčių išrinktas 
ir rekomenduotas vakuojančioms Brolijos 
Vyčių skyriaus vedėjo pareigoms. Jose 
išbuvau iki 1952 m. pradžios. Šia proga 
ir apie patį vyčių skyrių. Sktn. j. Rinkū- 
nas vedėjo pareigas ėjo nuo Detmoldo 
suvažiavimo 1945. X. 26 iki Augsburgo 
suvažiavimo - 1946- V- 3- Augsburgo su
važiavime sktn. Rinkūno vyčiai “nei per
rinko, nei paskyrė jo” (R. žodžiais išsi
tariant), tai šis postas vakavo iki Offen- 
bacho suvažiavimo, kur R. vyčių vėl bu
vo kviestas toms pareigoms, bet atsisa
kė. A. Jakštas ten pat pakviestas, taip 
pat atsisakė, bet vėliau, VS Čepo dar 
kartą pakviestas, tas pareigas ėjo iki 
perduodant man, iki 1948 m. rudens. 1948 
m. vyčių vienetai veikė beveik visuose 
tuntuose. Pagal turimus davinius, nuo 
Augsburgo suvažiavimo iki 1948 m. ba
landžio mėn., vyčių skaičius padidėjo: 
iš 63 vyčių ir 41 kandidato, į 150 vyčių 
ir 65 kandidatus. 1949 m. pradžia pasi
darė emigraciniu įkarščiu ir vienetai ny
ko nepaprasta sparta. Vyčių skyrius per
sikėlė į USA 1949 m. gegužės 18 d. Dar 
1948 jubiliejiniais metais Tarybos pirmi- 
ja, nustatydama paminėjimo darbų progra
mą, buvo numačiusi paruošti ir išleisti 
skautų vyčių vadovėlį. To darbo mudu 
su psktn. Norvydu ėmėmės, pradėjome, 
bet nebaigėme. Rankraštis nukeliavo su 
psktn. Norvydu į Australiją ir vėliau bu-
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vo išleistas “vyčio Taku” vardu. 1950 
m. laikotarpy patvirtinta vyčių programa 
ir parengtas prit. vyčio programos projek
tas.

Tiek suglaustai iš tremties* vyčių veik
los. Toli gražu, aprašytoji veikla yra la
bai maža dalis visos veiklos, faktinai 
vienetuose įvykusios. Nesuklysiu, jei pa
sakysiu, kad tremties vyčiai savo veikla 
s-gos įnaše suvaidino labai svarbų, jei 
ne svarbiausią, organizavimo ir vienetų 
išlaikymo vaidmenį. Be tų vyčių, kurie 
figūravo vyčių vienetų sąrašuose, mes 
turėjome daugiau šimto skautininkų - vyčių, 
asmenyse. Jie ėjo įvairias pareigas nuo 
aukščiausio pareigūno s-gos viršūnėse, 
iki eilinių pareigų ne vyčių vienetuose, 
istorijos eigoje, nepasigirdami galime 
tvirtinti, kad sunkioji skautiško darbo 
našta tremties metu gulėjo ant m^sų, vy
čių, pečių. Šio 30 metų vyčių veiklos 
jubiliejaus proga susimąstytina, kad atei
ty turėtume ir nepritrūktume energijos, 
kiek iki šiol atidavėme savo paskirčiai: 
tarnauti kitiems, savo artimui, savo kraš
tui:

ŽODIS MIELIEMS MV PLATINTOJAMS

MV platinimo talka rado gražų atbalsį mūsų 
brolių ir sesių tarpe. Iki šio laiko savo siir 
rinktomis prenumeratomis mums labai daug 
padėjo: Vizbaras, Austr., K. Kodatienė, V. 
Jakubauskas, Kun. A. Perkūnas, A. Kliorė, 
T. Naginionis, J, Kibirkštis, V. Kamantas, L- 
Michaelytė, J. Gaižutis, Čikagos jūros budžiai, 
Tallat Kelpšaitė', O. Mendelevičiūtė, A. Ste- 

paitis, V. Šliupas, R. Pakalnis, J. Alkimavi- 
čius, M. Jurkšas, K. Mikėnas, R. Cinką, /. 
Simulynaitė, O. Zailskienė, Gr. Anysaitė, A- 
Karaliūnas, I, Lukoševičienė, Ig. Serapinas, 
J. Karklys (pavardės surašytos pagal surinktą 
prenumeratorių skaičių, pradedant didžiausiu). 
Platinimo talka tebevyksta ir mes, maloniai 
dėkodami mūsų Bičiuliams Platintojams — 
faktinie siems M V išlaikytojoms _ kviečiame 
šį darbą tęsti ir toliau. M V adm-ja nėra tur
tinga, bet ji savo gerų talkininkų 1955 metų 
bėgyje neužmirš, pasiųsdama jiems kad ir ma
žytes dovanėles.

“Mūsų Vytį” užsisakyti niekada nevėlu. 
Adm-joje š. m. MV 1 ir 2 Nr. yra dar tam 
tikras kiekis.
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“Senųjų Lapinų” sk. 
vyčių būrelis Bosto
ne 1955 m.

SKAUTAI VYČIAI ŠIANDIEN
P s, V. pileika

Gyvenime tiesa laimi, Kultūringoje, ci
vilizuotoje visuomenėje, kurią, mes suda
rome, išsilaiko tiktai turiniu taurios ir 
kilnios organizacijos, nes ją pusėje yra 
tikroji tiesa.

Skautų vyčių šakos 30-ties metų gy
vavimo proga mes, vyčiai, o taip pat ir 
visi taurūs lietuviai džiaugiamės kartu, 
jog ši viena iš kilniausių organizacijų 
pasaulyje išsilaikė ir susilaukė didelio 
pritarimo m>"sų visuomenėje.

Skautų vyčių praeitimi, kaip iš kitų 
rašinių šiame numeryje matome, mes ga
lime didžiuotis. Tačiau, dabar kviečiu 
jus pažvelgti į dabartį ir pagalvoti apie 
ateitį, per kelius mėnesius surinkau ži
nias apie vyčių vienetus viso pasaulio 
kampuose ir jas jums čia perduosiu al
fabetine, rajonine tvarka. Dėl techniškų 
priežasčių kelių vienetų žinių negavau, 
tai pažymėsiu tiktai tų vienetų buvimą. 
Veikla tebus labai paviršutiniškai ar vi
sai neaprašyta dėl vietos stokos ir dėl 
kitų vienetų “nesigyrimo”.

JAV I-MAS RAJONAS
"Senųjų Lapinų" būrelis Bostone įsis

teigė 1951. X. 19, Būrelį įsteigė ir jam 
trejus metus vadovavo ps. A. Banevičius. 
Dabar būreliui vadovauja v. si. C. Kiliu
lis. priklauso 14 sk. vyčių bei kandida
tų. veikė šiose srityse: pravedė rinklia
vas Vokietijoj esantiems skautams pa
remti, dalyvavo su programa radijo va
landėlėse, davė pasirodymų gegužinėse, 
kultivavo krepšinio ir stalo teniso spor
to šakas, rengė jaunimui linksmavakarius, 
ruošė ir dalyvavo skautų stovyklose, lei
do laikraštėlį “Rimą”, steigė naujus 
skautų vienetus, talkininkavo vietininki- 
jąi skautų vadovavime ir kt.

Būrelis savo aiškiu skautišku charak
teriu, susiklausymu ir nuveiktais darbais 
yra puikus pavyzdys kitiems skautų vy
čių vienetams.

''Dr. V, Kudirkos" skautų vyčių kandi
datų būrelis Wore estery je įsisteigė 1954. 
IV. 6. Vienetą įsteigė s. K. Jonaitis ir 
v. si. V. Bliumfeldas. vadovauja si. V.
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Bliumfeldas. Priklauso 9 skautai, iš ku
rių tiktai pats būrelio vadas yra skautas 
vytis. Būrelis aktyviai dalyvauja vyčių 
veikloje, o jo nariai ruošiasi vyčiavimui.

Hartfordo Skautų, Vyčių Draugovė užgi
mė 1954. XII. 5. Susideda iš “Geležinio 
Vilko*’ būrelio Hartford’e ir “Dr. V. Krė
vės” būrelio New'Britain’e. vienetui pri
klauso 24 nariai. Vadovauja p s. J. Paš
kevičius.

“Geležinio vilko” būrelis yra vienas 
iš seniausių Amerikoje. Jį įsteigė ps. A. 
Eitmanas, v. si. G. Vii džius ir a. a. v. 
si. F. Montsvilas 1949. IX. 15. Vadova
vo šie vadovai: ps. A. Eitmanas, si. V. 
Saliamonas, p s. V. Pileika, ps. J. Paške
vičius ir v. si. G. Dragunevičius. Per tą 
laikotarpį būrelyje priaugo per tuziną jau
nų skautų vyčių ir vėliau tapo draugove. 
Vienetas pasižymi Vokietijoje likusių 
skautų rėmimu, montažų statymu scenoje 
bei per radijo valandėlę, dalyvavimu ir 
rėmimu skautų stovyklų, talkininkavimu 
vietininkijai skautų vadovavime, efektin
gu prisidėjimu prie “Skautybė Berniu
kams” knygos išleidimo ir kt. Šis būre
lis pats pirmas iškėlė nuosavos stovyk
lavietės įsigyjimo reikalą ir visomis pa
stangomis bando tai įvykdyti.

"Dr. V. Krėvės” būrelis New Britaine 
įsisteigė kartu su draugove ir jo visi na
riai anksčiau priklausė “G. V.” būreliui. 
Vienetui vadovauja v. si. V. Zdancevičius 
ir jame dabar yra 11 skautų vyčių bei 
kandidatų. Būrelio nariai daugumoje yra

^pulk, Barausko sk. vyčių dr-vės na
riai Panave stovyklauja.

jaunesnio amžiaus vyčiai, labai susiklau
sę ir daug žadą ateityje. Nors “G. V.” 
būrelis savo eilėse turi vyresnių ir pri
tyrusių skautų vyčių bei skautininkų, ta
čiau “Krėvėnai” žada jiems būti tvirti 
ir atkaki ūs varžovai.

"Povilo Lukšio” būrelį W aterburyje įs
teigė v. s. A. Saulaitis, v. si. A. Zelen- 
kevičius ir v. si. K. Vai antie jus 1954. VI. 
13. Pirmasis vadovas v. si. K. Valantie- 
jus, dabar vadovauja v. si. R. Pakalnis. 
Vienetui priklauso 18 narių, iš kurių 8 
kandidatai. Gražiai užsirekomendavo vy
čių veikloje ir š. m. IV. 23 - 24 d.d. ren
gia JAV I-mo Rajono skautų vyčių są
skrydį.

New Yorko Skautų Vyčių Draugovė 
įsteigta p s. v. Kamentavičiaus 1949. XII. 
11d. Vadovavo: ps. V. Kamentavičius, v. 
si. S. Liogys, v. si. K. Kudžma, v. si. G. 
Surdėnas ir dabar - v. si. V. Gobužas. 
Vieneto nariai organizavo stovyklas, pa
dėjo vietininkijai skautų vadovavime, su
organizavo visą eilę viešų vakarų ir su
buvimų, aktyviai dalyvavo prieškomunis- 
tinėje veikloje, talkininkavo Balfui, su
organizavo vyrų balsų oktetą, dramos sek
ciją ir kt. Draugovei priklauso apie 25 
skautai vyčiai bei kandidatai, deja, iš 
jų apie 25% yra jau atsitolinę nuo skau
tiškos veiklos ir neatlieka savo šventos 
pareigos mūsų jaunimui, tuo pačiu ir mū
sų tėvynei.

Philadelpbijoję yra keletas skautų vy
čių, tačiau tuo tarpu dar ten nėra gali
mybės sudaryti atskirą vyčių vienetą. S. 
v. Vyt. Romanauskas ir s. v. L. Jurskis 
veikia su vietiniais skautais.

JAV 2-RAS RAJONAS
"Si m ano Daukanto” būrelis Clevelande 

įsteigtas s. K. Žilinsko 1949 m. rugpiū- 
čio mėn. vienetui vadovavo s. K. Žilins
kas, p s. Z. Dučmanas ir dabar — ps. K. 
Pažemėnas. Tai vienas iš seniausių ir 
gerai, išsilaikiusių būrelių Amerikoje, 
jungiąs 14 vyčių bei kandidatų.

"Geležinio Vilko” būrelis Detroite įs
teigtas 1950 m. rugpiūčio mėn. 1 d. Bū
relio steigėjai: a. a. ps. v. Tarvainis^ ps.
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Dr. Kudirkos s k. v. b. Worcesteryje

V. Pileika, s. V. Pauža ir ps. v. Simutis. 
Vadovavo vadovai: a. a. ps. v. Tarvainis, 
ps. V. Pileika, v. si. Z. Rekašius ir ps. 
V. Simutis, priklauso 10 skautų vyčių ir 
4 kandidatai. B'Telis yra “kertinis ak
muo” Detroito vietininkijoje; nenuilsta
mai talkininkauja skautų vadovavime, ren
gia stovyklas, daro iškylas bei įvairiau
sius parengimus, ruošia suvažiavimus ir 
aktyviai reiškiasi vyčių veikloje. “Skau- 
tybė Berniukams” išleidimui paremti bū
relis, p s. A. Banionio pastangomis, smar
kiai prisidėjo. Dr. E. Gurskytė- paužie- 
nė, aukojusi $ 50.00 ir tapusi “s. B.” 
garbės leidėja.

JAV 3-ČIAS RAJONAS
Skautų Vyčių "J. Sarausko” Draugovė 

Čikagoje įsteigta 1950. III. 5. Steigėjai; 
ps. E. Vilkas, v. si. A. Milijanavičius, ps. 
A. valatkaitis, v. si. J. Karklys ir v. si. 
G. Vėžys. Vienetui vadovavo ps. E. Vil
kas, v. si. A. Milijanavičius, ps. A. Va

latkaitis, ps. A. Augustinaitis, v. si. R. 
Fabijonavičius ir dabar p s. J. Paruškevi- 
čius. Draugovė veikė su dviem skautų 
vyčių būreliais. “Šarūno” būreliui vado
vavo v. si. S. Vėžys ir “Tumo Vaižgan
to” v. ši. A. Domijonaitis. Laikui bėgant 
draugovės veikla pradėjo silpnėti ir, ps. 
J. paruškevičiui 1954-tų metų pradžioje 
perėmus draugovę, reikėjo ją. išformuoti 
į vieną, būrelį, norint išlaikyti veiklą, vy
čiams prideramoje būklėje. Būrelis pasi
rinko sau buvusios draugovės “Pulk. J. 
Šarausko” vardą ir turi 15-ka narių, vie
netas yra aktyvus, šaukia sueigas, dis
kutuoja vyčiavimo kliūtis ir, reikia tikė
tis, jog ateityje vėl taps draugove, nes 
prieauglio Čikagoje turėtų užtekti.

"D. L. K. Kęstučio” būrelis įsteigtas 
1953 m. iv. 23. Čikagoje, cicero dalyje. 
Vieneto steigimo sueigoje, be v. s. M. 
jurkšo dalyvavo dar šie skautai vyčiai: 
R. Palčiauskas, V. Rėklaitis, T. Remei-
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kis, P. Sodeika, j. Linartas, A. Zeikus. 
Nuo pat įsisteigimo vadovauja v. s. M. 
Jurkšas. Būrelio nariai, išskyrus vadovą, 
studentai. Visi jo nariai anksčiau buvo 
skautai ir priklausė vienai “šunų11* skil
čiai. Tai yra pirmas toks atsitikimas iš
eivijoje, kad visa skautų skiltis, be nu
byrėjimo, pereitų į vyčiavimą. Būreliui 
dabar priklauso 6 skautai vyčiai ir 2 
kandidatai. Dažnai šaukia sueigas, akty
viai reiškiasi skautų veikloje, talkinin
kauja vietiniams tuntams ruošiant skautų 
stovyklas, yra susiklausęs ir stiprus 
praktiškame skautavime, be abejo, rimtas 
varžovas Bostono “Seniesiems Lapinams“.

"Dr. Vydūno” būrelis įsteigtas 1953. 
VIII. 26. Čikagoje. Sktn. B. Gurėnui pa
kvietus, būrelį įsteigė ir jam visą laiką 
vadovauja s. Ig. Serapinas, vienetas veik
lus, ruošia vakarus, remia Vokietijoj li
kusius skautus, aukojo Dr. Vydūno Raš
tų Fondui, visi prenumeruoja “Mūsų vy
tį“, įsigijo pilną stovyklinį inventorių, 
stovyklauja ir remia skautų stovyklas; 
“Skautybė Berniukams“ išleidimui surin
ko daugiausia lėšų, net $ 346.00. Viene
tui priklauso 11 skautų vyčių ir trys kan
didatai, jų tarpe net 6 skautininkai. *

"Dariaus - Girėno būrelis veikia Oma- 
hoj, Nebraska, vienetas 1953-54 m. da
lyvavo LSB pažangumo varžybose. Deja, 
būrelio vadovybė man neprisiuntė žinių, 
tai negaliu ir jų perduoti.

JAV 4-TAS RAJONAS.
“Žalgirio“ Vietininkijos ribose 1951 

m. lapkričio mėn. Los Angeles, Calif, 
buvo suorganizuotas skautų vyčių būre
lis. Rajono vadeivai ps. V. Pažiūrai pa
kvietus, barelį įsteigė ir jam vadovavo 
ps. S. Makarevičius. Deja, būrelio sąsta
te buvę jaunuoliai buvo sunkiai palenkia
mi vyčiavimui ir b'Telis turėjo būti per
organizuotas į jūtos skautų laivą, norint 
būrelio narius išviso išlaikyti skautų or
ganizacijoje. “Palaidojus“ vyčių būrelį 
nebuvo užslopinta viltis kada nors turėti 
vyčių vienetą. Laikui bėgant geriausi 
vietininkijos skautai paruošiami ir duoda 
skautų vyčių įžodį. Susidarius vyčių tre

jetukui, nutarta vyčių vienetą atgaivinti. 
Šis įvykis aiškiai rodo vyčių šakos pa
reigų sunkumą ir pasišventimą jas einant. 
Ps. s. Makarevičiui mums reikia dėkoti, 
jog jis nesigriebė “šiaudinių“ vyčių da
rymo, bet išformavo netinkamą vienetą ir 
pradėjo iš pagrindų tiesti kelią naujam 
bareliui paruošdamas vyčių įžodžiui tik
tai keletą geriausių skautų.

ANGLIJOS RAJONAS
Iš Vokietijos į Angliją emigravo nema

žai skautų vyčių. Deja, daugelis iš jų, 
davę įžodžius Lietuvoje ir Vokietijoje, 
pamiršo esą vyčiais ir iki šios dienos į 
skautišką veiklą neįsijungė.

pradėjus Anglijoje organizuotis lietu
viams skautams ir skautėms, sujuda ir 
vyčiai, ps. B. Zinkevičiaus iniciatyva 
įsteigiamas “Vydūno“ būrelis Meesden 
žemės ūkio stovykloje 1947 m. X. 23. 
Pradžia sunki. Nemokėjimas anglų kal
bos, stovyklos abejingumas ir sunkus 
žemės "kio darbas slopino būrelio veik
lą. Bet, laikui bėgant, sąlygos gerėjo. 
Užmezgami glaudūs ryšiai su anglų skau
tais, ruošiami minėjimai, pravedamos rink
liavos Vokietijoje likusiems šelpti, ren
kamos “Skautų Aido“ prenumeratos ir 
ruošiami kandidatai skautų vyčių įžo
džiui. Anglų tarpe įsigyjamas labai ge
ras vardas ir “Vydūno“ būrelis labai 
dažnai kviečiamas į įvairius anglų skau
tų parengimus bei stovyklas, kur popu
liarinama lietuviška daina, lietuvių tau
tiniai šokiai ir lietuvio skauto vyčio var
das. Tačiau, 1949 m. iš Meesden išsikė
lus būrelio vadui ps. B. Zinkevičiui ir 
kitiems aktyvesniems vyčiams, būrelio 
veikla susilpnėja ir būrelis likviduojasi. 
Tais pačiais metais, steigiantis PLSS 
Anglijos Rajonui, kilo mintis suorgani
zuoti skautus vyčius. 1948. .IX. 9 sušau
kiamas skautų vyčių suvažiavimas Nott
ingham’e, įsteigiamas korespondencinis 
skautų- vyčių būrelis, apjungiąs visus 
skautus vyčius Anglijoje. Vienetas pava
dinamas ir vėl “Vydūno“ vardu, būrelio 
vadu išrenkamas p s. J. Trečiokas. Visi 
būrelio nariai reiškėsi skautiškoje veik-
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Sk. vyčių Dr- vė Hartforde
1955 m-

loję, tačiau pats birelis dėl sunkių su
sisiekimo aplinkybių "kalnų nenuvertė”. 
Retkarčiais buvo šaukiamos sueigos, ap
tariami vyčių reikalai ir 1950 m., būrelio 
pastangomis, buvo išleistas Anglijoje 
pirmas skautiškas leidinys "Skautybės 
Sargyboje”, redaguotas s. K. Vaitkevi
čiaus.

Prasidėjus emigracijai iš Anglijos į 
kitus kraštus, vyčių skaičius labai su
mažėjo. Likus tiktai septyniems skau
tams vyčiams, negyvenant vienoje vieto
je ir dirbant su skautų vienetais, būrelio 
veikla pasidarė neįmanoma ir vienetas 
buvo išformuotas.

Negalima kaltinti brolių vyčių Anglijo
je už savo būrelio išformavimą, bet nori
si priminti jiems, kad atkreiptų dėmesį į 
vyčių prieauglį, nes ateityje, jei nebus 
vyčių, tai nebus ir skautų. Nebus kas 
skautams vadovautų, bei sudalytų jiems 
veikti sąlygas.

ARGENTINOS RAJONAS
Skautų vyčių birelis įsisteigė 1952. 

II. 16. gražiame Buenos Aires mieste. 
Steigėjai: v. Cibavičius, A. Cibavičius, 
Z. jaunius ir v. Namikas. vadovauja v. 
si. V. Namikas, priklauso 8-ui skautai 

vyčiai ir 2 kandidatai, vienetas vadina
si “Lietuvių Skautų vyčių Būrelis Ar
gentinoje”, nes tame krašte daugiau bū
relių nėra, veikia pusiau oficialiai, vie
šumoje mažai rodosi. Sueigos vyksta 
dažnai, jose lavinamas! individualiai, o 
retkarčiais pasikviečiami ir specialistai 
paskaitoms skaityti. Leidinėlis “Vyčio 
Taku” yra didelis ramstis vyčiavime, 
nes šiaip visi vyčiai jauni ir turi mažai 
patyrimo. Barelis remia vieną jaunesnį 
skautą Vokietijoje ir renka bei siunčia 
rūbus. Svarbiausias uždavinys - išlaikyti 
lietuvius skautus Argentinoje.

AUSTRALIJOS RAJONAS
Turime žinių, jog skautų vyčių būre

liai veikė arba veikia šiose vietose: 
Sydney, Melburne, Brisbane ir Adelaide. 
Sydney mieste neseniai pora vyčių kan
didatų davė įžodį. Melburne vyčiai vei
kia Senųjų Skautų Židinio ribose. Bris- 
banės būrelis rajono vadeivos išformuo
tas, o Adelaidės būrelis neišvysto be
veik jokios veiklos ir, turbūt, bus greit 
nurašytas į “nuostolius”. Tačiau, Ade
laidės vietininkija, nors ir jauna, turi 
nemažai energingų ir pasiryžusių skautų, 
tad yra vilčių, jog ateityje iš jų išaugs
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D.L.K. Kęstučiovsk. vyčių bū
relis Ciceroie, III. Žemai: V. Rėk
laitis, būrelio vadas v. s. M. Jur- 
kšas, J. Linartas. Viršuje; A. Zei- 
kus, P. Sodeika, J. Pileckis, R. 
Palčiauskas, T. Remeikis.

naujas skautų vyčių būrelis.
Man yra labai nemalonu, jog apie vie

ną iš stipriausių mūsų rajonų turiu tik 
tiek mažai informacijų. Dėkoju s, v. Sta- 
siškiui už pastangas surinkti žinias ir 
labai prašau brolius vyčius Australijoje 
šią spragą užpildyti artimoje ateityje,

KANADOS RAJONAS
”Dr. Jono Basanavičiaus’’ būrelis č\on- 

treal’yje įsteigtas 1949. I, 30. Tai yra 
seniausias vyčių vienetas Š. Amerikoje, 
Įsteigė v, si, Juozas parojus, vadovavo: 
v. si. J, Parojus, p s. S, Naginio nis, v. si. 
V, Sabalys, v, si. V. Paulius ir dabar - 
v, si. Jonas Ramanauskas, Priklauso 11 
narių. Išleido vienkartinį leidinį “Bu
dėk** 1949 m,, kasmet praveda tunto sto
vyklas, suorganizavo ir išlaiko tautinių 
šokių grupę, priaugino 7-nius vyčius, 
pravedė skiltininkų kursus ir koordinavo 
tunto vienetų veiklą.

’’Perkūno” skautų vyčių būrelis To
ronte įsteigtas 1949. IX. 18. Steigėjai: 
ps, V. Morkūnas, p s. F. Mockus, si, G. 
Šernas. Vadovavo ps. F. Mockus, vėliau 
si. G. Šernas. Priklauso 11 narių, viene
to veiklą būrelio vadas apibudino vienu 
žodžiu: “vyčiauta!** Toliau jis paaiški
no: “Nei vienas atliktų darbų nėra to
kios svarbos, kad būtų cituojamas kroni

koje, Juk Lietuvos neišlaisvinome!’’ Šis 
vienas jo posakis mums pasako viską. 
Nelieka jokios abejonės, jog būrelis, pil
na ta žodžio prasme, vyčiavo.

’ ’Lituanicos” būrelis Londone, Ont. 
įsteigtas 1950 m. pradžioje, steigėjai: 
v. si. V. Bričkus, si. A. Dragunevičius, 
ir si. k. Majauskas, vadovavo: v. si. V. 
Bričkus, si. B. Uždravis ir dabar - si, 
A. Pocius. Priklauso 10 skautų vyčių ir 
2 kandidatai. Būrelis įsijungęs į Vasa
rio 16-tos Gimnazijos rėmėjų ratelį ir 
pasižymi socialinėje šalpoje. Kiekvienais 
metais, būrelio dėka, vietinės kolonijos 
vaikučiai sulaukia Kalėdų Senelio, vie
netas rūpinasi skautais, ruošia laužus, 
stovyklėles ir yra pastatęs veikaliuką 
“Gedimino Sapnas”.

VENECUELOS RAJONAS
’’Geležinio Vilko” būrelis įsteigtas 

Valencijoje 1950. XII. 10. Įsteigė v. s. 
P. Neniškis. Priklauso 6 nariai, vado
vauja v. si. A. Brazilianskas. vienetas 
aktyvus; daro stovyklas, iškylas, sąskry
džius, vadovauja skautams, redaguoja ir 
administruoja lietuvių skautų laikraštį 
Venecueloje, dalyvavo LSB vienetų pa
žangumo varžybose, talkininkauja lietu
vių visuomenei ruošiant minėjimus ir kt.

’’Dariaus- Girėno” būrelis Caracas
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Dr. Vydūno sk. vyčių būrelis Čikagoje 1955 m. Sėdi: (iš kairės): A. Kerelis, Kun. J. Vais- 
nys, būrelio vadas sktn. Ig. Serapinas, A. Valatkaitis. Stovi; R. Parakininkas, J. Ulevičius, 
V. Tiknevičius, R. Cinką, R. Rlinstrubas, S. Rimas.

mieste įsteigtas 1953. VI. 13, v. s. P. 
Neniškio ir s. v. kuru A. Perkumo rūpes
čiu. Vadovavo s. v. kun. A. Perkamas ir 
v. si. K. Ai žinąs, priklauso 9 skautai vy
čiai bei kandidatai, vienetas dalyvavo 
LSB pažangumo varžybose ir laimėjo pir
mą vietą. Suruoštos keturios iškylos ir 
viena stovykla, pravesta Šv. Kazimiero 
šventė ir Dariaus-Girėno minėjimas, va
dovauta vasaros berniukų stovyklai per 
dvi vasaras po mėnesį laiko.

Venecueloje veikia dar ir trečias skau
tų vyčių būrelis Maracay vietovėje, ta
čiau jokių žinių apie savo veiklą nepri- 
siuntė.

VOKIETIJOS RAJONAS
"Margio” būrelis įsteigtas 1951 m. Va

sario 16-tos Gimnazijoje, Diepholz*e, vė
liau veikia Huettenfelde. steigėjai buvo: 
si. v. Aukštikalnis, si. V. Kiaupa ir s. 
v. v. Kempka. Vienetui vadovavo v. si. 
V. Kempka, v. si. E. Polis, si. v. Bilie
tą. Priklauso 8 nariai, eidami “Aušros” 
tunte įvairias pareigas, vienetas išvystė 
labai gražią veiklą, reprezentuodamas 
lietuvius skautus svetimtaučių tarne, vie
nas iš svarbesnių atliktų darbų yra daly
vavimas 5-tame Tarptautiniame Skautų 

Vyčių Sąskrydyje (Rovermoote) Kander- 
stege, Šveicarijoje. Būrelis visuomet ir 
pilnai dalyvavo vyčių veikloje, turėda
mas pačias blogiausias sąlygas. Šis vie
netas gali būti pavyzdys beveik visiems 
kitiems mūsų skautų vyčių būreliams, 
veikiantiems daug geresnėse sąlygose. 
Nepamirškime “Margio”, o taip pat ir 
“Vasario 16-sios” Gimnazijos!

Šiuo metu pasaulyje veikia 23 skautų 
vyčių būreliai. Jų apimtyje yra 250 skau
tų vyčių bei kandidatų. Apie 20 skautų 
vyčių dirba su skautais nepriklausydami 
būreliams. Būrelių narių vidurkis yra 11 
- ka vyrų. Apie 30% visų būrelių veikia 
pavyzdingai; 50^ visų vienetų atlieka 
savo pareigą kaipo skautų vyčių vienetai 
ir likusieji 20^ yra reikalingi skautinin
kų ar prityrusių skautų vyčių paramos 
iš šalies, nes, laikui bėgant, jie neišsi
laikys.

Šios žinios yra tikros, tiktai nevisiš
kai pilnos. Dėjau tai, ką gavau iš būre
lių narių arba oficialių bendradarbių, vie
nur ar kitur įsivėlusias klaidas prašau 
atitaisyti apie tai pranešant man arba 
“MV” redakcijai.
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Kairėje: Liet, skautai vyČiai Londone (Kanadoje). Dešinėje — Los Angeles skautai vyčiai.

SKAUTU VYČIŲ PRIEAUGLIO REIKALU
V ai dievuti s A. Man tautas

Metęs žvilgsnį į skautų vyčių Skyriaus 
archyvus, skautų vyčių vadovas turi pa
grindo džiaugtis ir didžiuotis. Kaip pa
vyzdį, paimkime J. A. V. sk. vyčius, pra
dedant 1952 m. vasara, baigiant 1955 m. 
sausio mėnesio pradžia. Tame pustrečių 
metų laikotarpyje mes turėjome keturis 
sąskrydžius (vieną iš jų bendrai su Ka
nados sk. vyčiais), eilę mažesnių susi
būrimų, organizavome, talkinome ar patys 
vadovavome didelėms ir mažoms stovyk
loms, drauge su broliais vyčiais Kana
doje sudarėme galimybę šešiems Diep- 
holzo Margio Būrelio nariams iškelti lie
tuvišką trispalvę 5-tame pasaulio vyčių 
Sąskrydyje Šveicarijoje, per labai trumpą 
laiką tam. surinkdami netoli 300 dol. ( iš 
tos sumos, mūsų įnašas buvo per 200 doL), 
energingai pravedėme aukų rinkimo akci
ją “Skautybei Berniukams“, kurios rezul
tatai - virš 1400 dol., suruošėme gražų 
skaičių laužų, vaidinimų ir k t. parengi
mų, kurių ne vienas plačiai nuaidėjo liet, 
spaudoje, aktyviai pasireiškė me vienetų 
steigime (ypač l-ajam j.A^Vo Rajone), 
veiklai palaikyti bei pagyvinti leidome 
įvairius aplinkraščius ir t. t.

Balansas neblogas. Lieka tiktai viena 
sritis, į kurią iki šiol permažai kreipėme 
dėmesio, vienas gyvybinės svarbos užda
vinys - būtent, sk. vyčių prieauglio klau
simas.

Nepaisant oasiektų laimėjimų ir giliai 
išrėžtos darbo vagos, noromis nenoromis 
turime pripažinti faktą, jog reikalai su 
mūsų prieaugliu randasi gana liūdnoje 
padėtyje. Tiesa, yra išimčių, k. a. senie
ji Lapinai Bostone, Dr. Vydūno Vardo 
Sk. Vyčių barelis Čikagoje ir keli kiti 
vienetai; tačiau bendroji biūklė toli gra
žu nėra ideali. Sulaukę 16-17 m. am
žiaus, labai daug skautų nubyra nuo skau
tiškosios veiklos, nueina į kitas organi
zacijas, sambūrius, ideologines, dažnai 
ir politines grupes. Kodėl? Ar skautybė 
jiems nieko daugiau nebegali duoti?Mes 
juk puikiai suprantame vyčiavimo reikš
mę ir gerai žinome, ką skautų vyčių ša
ka gali duoti berniukui, tampančiam jau
nu vyru! Atsakymas todėl yra tiktai šis; 
tiek daug skautų nubyra vien dėl to, kad 
mes nemokame, teisingiau, nesame pasi
ruošę jų tinkamai priimti.

Rašydamas 1952 m. J. A. V. Rajono sk.
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Skautai vyčiai Anglijo
je su svečiais iš Vo
kietijos.

Vyčiu Sąskrydžiui Čikagoje, Brolijos sk. 
Vyčiu skyriaus Vedėjas sktn. Herbertas 
Stepaitis įsakmiai pabrėžė prisitaikymo 
prie amžiaus svarbą. Daugelyje vietų į 
tai, deja, nebuvo atkreiptas pakankamas 
dėmesys.

Niekas neginčija teisės vyresnio am
žiaus sk. vyčiams likti ir aktyviai reikš
tis vienete, priešingai, jie tenai laukia
mi išskėstomis rankomis. Bet dalykai ima 
krypti blogon pusėn tada, kai jaunuolis, 
atėjęs į sk. vyčių draugovę ar būrelį, 
vietoje gyvos skautiškos programos, ideo
logijos, entuziazmo ir gyvenimo po atvi
ru dangum randa, vieno kandidato žo
džiais tariant, “filosofuojantį ir pypkiuo
jantį senių klubą”, storu pelenų sluogs- 
niu užberiantį jo jaunos širdies ugnį ir 
žiauriai apviliantį jo didelius lūkesčius...

Galbūt, šie žodžiai yra perdaug stip
rūs. Bet faktas lieka faktu: kandidatai 
daug kur vis dar iš mūsų negauna to, 
kas jiems priklauso, ir, atėję į mūsų ei
les, lieka skautybės paviršiuje, nepasiek
dami jos tikrojo grožio ir esmės.

Todėl rimtai susirūpinkime sk. vyčiu 
kandidatais. Tai svarbiausias mūsų užda
vinys, ir jį tu rime vykdyti nedelsiant. 
Kitaip mes be laiko pasensim, sutingsim 
ir sustosim mūsų nuolat aukštyn, į kalnų 

viršūnes vedančiam kelyje.
Organizacija be prieauglio pasmerkta 

mirti, vyčių šaka, be šviežio, ūžiančio, 
kalnų upeliu galingai krintančio jaunųjų 
kandidatų elemento neišlaikys vėliavos 
savo rankose ir nenuneš jos iki Tėvynės 
laukų. Kiekvienoje vyčių draugovėje ša
lia senų vilkų trūks-plyš turi matytis 
jauni veidai. Mes atsakome prieš Dievą 
ir Tautą, kad jie mūsų tarpe rastų ne 
stabdį savo idealizmui ir skaistiems, be
siskleidžianti em s sielos žiedams, bet vy
resniųjų brolių šeimą, suprantančią jų 
problemas, padedančią išnarplioti painius 
brendimo amžiaus mazgelius, randančią 
tūkstančius puikių progų pasireikšti jų 
jaunystei ir energijai ir nuolat vedančią 
juos PIRMYN, vis tobulėjančiu TARNA
VIMO keliu Dievui, Tėvynei ir Artimui.

AČIŪ NUOŠIRDIEMS AUKOTOJAMS!
M V leidimo reikalams aukojo ar neiš s įga

lintiems liet, skautams, - ėms Vokietijoje pre
numeratas užsakė: “Senieji Lapinai” Bosto
ne — $ 20, Dr. Vydūno s k. v. o. Čikagoje _ 
$ 20, Gelež. Vilko sk. v. b. Hartforde — $ 20, 
Dr. Kudirkos sk. v. b. Wore esteryje — $16, 
Sktn. A. Urbonas $ [Q, Mecenatas J. Račiūnas 
— $ 7, Stp. Makarevičius — $ 5, Waterburio 
s k. rėmėjai per Ą S aulai tį _ $ 4,38,, V. Šliu
pas _ $ 3, A. Liškauskas, Dr. Ks. Žilinskie
ne, Vl._ Braziulis, J. Bulota, A. Matonis, N. 
Grigaliūnienė — po $ 2, J. Kuprionis, M. Šim
kus — po $ i. “Mūsų Vytis” visiems skau
tiškai dėkoja.
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PASITIKRINKIME
lg. K.

Visur, visuomet buvo, yra ir, reik ma
nyti, bus visokių žmonių: gerų, blogų, 
pakenčiamų, nepasireiškiančių, sakykim, 
gyvų — bet - negyvų.

Drąsiai manau, tokią puokštę galima 
sudaryti ir iš skautų. Besidairant, atsi
rastų ir čia ir spalvotų, ir šiaip bei ki
taip pakrypusių, bijau pasakyti, gal ir 
iškrypusių. Bent gandų yra, ir pavyzdžių 
pasako raštuose įrašytais vardais. Ir 
aukštokų, gal sakyti, išskirinių tarpe. 
Kiti kitus be reikalo neteisingai apkal
ba, kiti kitiems, darbą dirbantiems, ko
jas kaišioja, matyt, norėdami, kad apsi- 
bristų, ar net pavirstų ir kad būtinai pa
šaliniai žmonės tai pamatytų. Kiti, nu
duodami kuriančius, ardo. Kiti vėl suži
no per kitus, prašytus ar pasišovusius, 
pranešinėti, kas kame kalbama, kas nu
matoma artimiausioj ateityj daryti, - iš
lenda skersai kelio pėdoms sumaišyti, 
pasirinktajam keliui supainioti.

Visokių tikslų sugalvoja žmonės. Savo 
tikslam siekti sugeba visokių kelių nu
sitiesti.

Nekaltam mano samprotavimai nepri
kibs. Bet susipainiojusiems gali atsipei
kėjimo kibirkštėlę įžiebti. Eik kokiu no
ri keliu, tik nelaužk šakos, ant kurios 
pats sėdi. Pagalvok, ką tos šakos pavė
sis yra tau davęs, pasisaugok, kad lau
žiama šaka kartais ir tavęs paties skau
džiai neužgautų.

Žmonių susibūrimai turi savas priemo
nes nuo kenkėjų apsisaugoti, visokių 
priemonių yra. Įvairiems atvejams vis ki
tokios priemonės. Kas jas išvardys, arba 
bent mėgins išvardyti, ir tikslo šiuo at
veju tokio nėra.

Tačiau, susibūrimų įstatai numato ga
limus negerumus. Turi, pavyzdžiui, gar
bės teismus gandams pašalinti. Turi nu
rodymus, kaip reik elgtis su nedrausmin
gais nariais, su prasižengusiais.

Skautų sąjungoje ir jos padaliniuose 

vis girdėti apie statuto kaitaliojimus, 
apie puldinėjimus tų ar kitų statuto min
čių. Statuto keitimas atima labai daug 
laiko. Nesinori atvirai pasakyti, jog čia 
darbas sugaišties neatmoka.

Be to kaip ir negirdėti, kad statutas 
b'~tų kame pritaikintas kenkėjams viešai 
atžymėti ar neapmąstytų žygių keliui už
kirsti.

Ar ne naudingiau būtų turėti kuo pa
prasčiausi statutą ar būtinas nariams tai
sykles, kurias peržengus, tuoj atsidurtai 
už statuto veikiamų ribų arba nusikraty
tai nuo taisyklių nemalonių varžtų.

Kur kas geriau susibūrimui turėti ma
žiau narių, bet tvirtų tikslams, atsparių 
negeistinoms įtakoms. Ne sąrašų skaičiai, 
bet narių ryšių tampris, pasitikėjimas 
kits kitam, drausmė artina prie tikslo. 
Ir nariams jauku gražiam, vieningam bū
ryj. Ir iš šalies matai drąsą, ryžtus vei
dus, - visi, kaip vienas, ir bikuris vie
nas už visus gali atlaikyti.

L. S. S. ĮSTATYMAS IR STATUTAS

Mūsų skautiškasis gyvenimas Nepr. Lietu
vos laikais buvo tvarkomas specialiu Valsty
bes 1930 m. įstatymu ir 1935 m. statutu, kur 
ir buvo nustatyta mūsų or-jos vidaus san
tvarka, Tremtyje mūsų skautija šiais nuosta
tais ne besivadovauja, visdėlto ir tremties me
to statutas, daugeliu požiūriu, yra giminingas 
Nepr. Lietuvos skautiškiesiems nuostatams. 
Nenuostabu tad, kad daugelis asmenų, kurie 
domisi mūsų or-jos reikalais, kreipėsi į mus, 
prašydami parūpinti jiems ano meto sk. įsta
tymų kopijas. Norėdami jiems padėti, mes iš
leidome atskiru leidinėliu skautiškųjų studijų 
reikalams Lietuvos S k. S-gos įstatymą ir sta
tutą taip, kaip jie buvo “Vyriausybės Žinio
se” paskelbti. Leidinėlis teturi 16 pusi., ne
didelio formato. Atspausdinta tik 75 egz., ku
rių dalis jau pasiųsta jo prašiusiems vado
vams.MV Redakcijoje dar liko nedidelis egz. 
skaičius. Suinteresuoti gali įsigyti, pasiųsda
mi spausdinimo ir persiuntimo išlaidoms pa
dengti 1 dol. adresu: “Mūsų Vytis”, 631 W. 
54 tn Pl-, Chicago 9, III.
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PRIE BALTIJOS STOVYKLAUS MŪSŲ SKAUTAI
Pasikalbėjimas su Seserijos įgaliotine Vokietijoje

patyręs apie svarbius skaučių-tų va
dų pasitarimus Diepholze š. m. pradžio
je, nutariau aplankyti Seserijos Įgalioti
nę ps. Aid. Gasnerienę ir sužinoti, kas 
veikiama bei daroma šioje pastogėje.

— Girdėjau, turėjote skaučių- tų vadų 
pasitarimus. Ką gero aptarėte?
- Taip, turėjome.Daug klausimų ir su

manymų gvildenome. Nutarėme dar dau
giau dėmesio kreipti į skautišką veiklą 
ir, kiek sąlygos leis, ją stiprinti. Aptar
ti ateinančios vasaros stovykliniai pasi
ruošimai ir skaučių-tų lavinimo galimy
bės.

— Kokius užsimojimus Šiais metais tu
rite ?

— Šie metai nėra tokie paprasti. Kaip 
žinote, Kanadoje prie Niagaros vyks par 
saulinė stovykla, kur mūsų broliai turės 
progos tenai dalyvauti ar bent iš arti 
stebėti. Mes Vokietijoje šiuos metus nu
tarėme atžymėti tam tikru jubiliejum. No
rime šią vasarą iš visų Vokietijos vietų 
suskristi vienoje stovykloje.

— Ar nebus jau dešimtmetis tremtyje 
atsikūrusios L. S. S. ?

- Taip. Šią vasarą sueis lygiai de
šimt metų, kai karo audros atblokšti lie
tuviai tremtiniai stebėjo žygiuojant draus
mingas skautų-čių gretas ir gėrėjosi jų 
veikla. Tai buvo aiškus įrodymas, kad 
N. Lietuvoje pasėtas grūdas išliko nepa
žeistas ir, pajutęs šiek tiek laisvesnio 
oro, pradėjo augti, stiprėti. Būdami dar 
gyvais liudininkais, norime per šį jubi
liejų ne tik njes vyresnieji pasisemti 
dvasinės stiprybės, bet ir jai’n''.j»i kar
tai to paties ryžto įkvėpti.

— Kur ir kaip galvojate visa tai pasi
ruošti?

— Geriausia vieta tiktų prie Baltijos 
jūros, kurios vandenys plauna ir mūsų 
tėvynės pajūrio krantus. Šitas mums ar-

Psktn. ALDONA GASNERIENĖ

timiausiai prieinamas Baltijos kampelis, 
sužadintų mumyse dar didesnę tėvynės 
meilę, o ošiančios bangos primintų jos 
skausmus.

Šiandieninėje Vokietijoje daug kas pa
sikeitė. Anuo metu, kada karinės val
džios mus daugiau respektavo, eidavo 
lengviau pasiruošti. Dabar susidursime 
su žymiai didesniais sunkumais.

Džiaugiamės savo tarpe turėdami ener
gingą vok. .Rajono Skautų Kapelioną ps. 
Kun. v. Šarką, apsiėmusį labai svarbių 
įsipareigojimų užsibrėžtam tikslui įgyven
dinti, nes S chi eswig -Hol šteino vietovės 
jam geriausiai pažįstamos ir su vietos 
įstaigomis turi gerus ryšius, kas šiuo 
metu labai svarbu.

Kaip visuomet, taip ir šiuo atveju, su
sidursime su dideliais finansiniais sun
kumais, nes tokio mąsto stovykla parei
kalaus žymesnių išlaidų. Šiuo metu ren
kame visus duomenis, apskaičiavimus ir 
sužinosime kiek susidarys išlaidų. Darbo 
ir prakaito kainuos nemažai, bet tikime,
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PATYRĘS VYTIS
Kai patyręs skautas vytis Kumpėnas, 

tempdamas savo dar vokiškos išdirbystės 
kuprinę pilną jau amerikoniškų gėrybių, 
įsibrovė pro vartus į stovyklos rajoną, 
saulė buvo jau gerokai pakilusi ir vanojo 
visus savo šutinančia kaitra — ar kas 
norėjo, ar ne. Taigi, ir mūsų gerbiama
sis Kumpėnas jau buvo visas permirkęs 
savame prakaite, ir jautėsi, jog ir rojus 
negalėtų būti malonesnis už jausmą, kurį 
įgavo nusimetęs kuprinę ir išsitiesdamas 
žolėje. Bet tuoj prisistatęs stovyklos 
komendantas čia perdaug gailesčio nero
do, ir, po trumpų formalumų — iš kur, 
brolis, ką brolis moki - priglaudė pačion 
prasčiausion palapinė n, kuri nežinia ko
kiais tikslais buvo pas tatyta stovyklos 
rajono krašte. Vietos, tiesa, ten daug , 
bet tu ir norėdamas niekaip negalėsi pa
dėti- savoje lūžinio taip, kad viršuje ne
būtų mažiausiai per tris skyles matyti 
poetų apdainuota dangaus žydrynė...,

- Matai, neprieteliai, jau geresnės vie
tos man iškombinuoti negalėjo, pačią 
prasčiausią palapinę davė. Ar negalėtų 
čia paguldyti kokius geltonsnapius skau
tukus, tai tiems, dar ko gero, būtų graži 
proga išmokti palapinę susitaisyti...

Aišku, ir patyręs s kautas Kumpėnas 
galėjo palapinę sutaisyti, bet jisai gal- 

kad kaip nors viską nugalėsime. Šiais 
metais ryžtamės daugiau nuveikti, kaip 
praėjusiais, - užbaigė Seserijos Įgalioti
nė p s. A. Gasnerienė.

Tenka iš širdies palinkėti mūsų se
sėms ir broliams Vokietijoje, kad jų kil
nūs užsimojimai sėkmingai realizuotųsi, 
o mes stengsimės visur padėti,

Vytietis 

vojo, kad jo patyrimas turi būti panaudo
tas kilnesniems dalykams, o jau palapi
nės skylių atžvilgiu tai geriau parizikuo- 
ti _ gal nelis, gal pavyks lietaus metu 
prisiglausti prie brolių gerose palapinė
se...

Vis dar galvodamas apie jam padarytą 
neteisybę, Kumpėnas pradėjo imti iš ku
prinės ir kraulioti savo dalykus. Kadan
gi tai buvo patyręs vytis, tai ir jo daly
kai pasižymėjo patyrimu: pirmiausia iš
traukė kostiumą, kuris, žinoma, po kelio
nės kuprinėje jau atrodė nekaip, bet Kum- 
pėno patyrimas ir Čia ragino nenusiminti; 
gražiai sudėjo kelnes, pakišo po čiuži
niu, o švarką- tą, kuris jam labai prie 
veido tiko ir buvo iš angliškos medžia
gos, padarytos iš australiškų vilnų, _ tą 
švarką jis labai rūpestingai uždėjo ant 
įmantriai padaryto įtaiso ir pakabino pa- 
lapinės gale.

- Išsitaisys, - nusprendė jis. - Ogi 
kur tu čia be kostiumo - ar koki šokiai 
apylinkėje, ar kas - su uniforma gi ne
beeisi,.^

Stovyklos gyvenimas vietoje nebestovi. 
Kai tik baigė tvarkyti savo daiktus, jau 
ir pietūs atėjo, o po jų - užsiėmimų ga
lybės. Kadangi tai buvo pirmosios sto
vyklos dienos, tai ir visi darbai susidė
jo daugiausia iš valymo, rinkimo, kasi
mo, kalimo ir t. t. ir t. t. patyręs vytis 
Kumpėnas gavo brigadą geltonšlipsių 
skautukų ir įsakymą parūpinti dviems vė
liavoms stiebus.

- Medžiaga jiems - ten, _ mandriai 
mostelėjo ranka stovyklos komendantas 
netolimo miško link.

Koks nors nesumanus skautas būtų tuoj 
nusiminęs ir stengęsis išsisukti iš parei-
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gų, Bet ne mūsų Kumpėnas - ne tam jis 
patyrusio vardą nešioja. Susiradęs savo 
padėjėjus, gavęs iš virtuvės sausą davi
nį, kuris susidėjo iš pilnos kišenės pop- 
corn’ų ir dviejų obuolių kiekvienam, iš
drožė vykdyti uždavinio,

Atstumas dažnai b'“na baisiai apgau
lingas, Toks jis buvo ir dabar; rodos, 
miškas tik už mylios, bet kai į jį eini, 
tai ir trys ir keturios susidaro, sukaito 
mūsų vyrai, sako, pasimaudyti būtų gera, 
ir staiga, kaip toje oasakoje - žiūri - ir 
unė teka. Visi subrido, nuplovė savo pra
kaituotus ir dulkinus kūnus, O ta saulė 
- ypač prie vandens tai taip ir matai, 
kaip tavo oda kas minutę rudyn eina,

- pasikaitinkim, broliai - sako Kumpė- 
nas.

Sugulė visi ant smėlio, vartosi, malo
numas nepaprastas. Kiti net užsnūdo, po 
valandos, o gal dviejų vienas skautukas 
pradėjo tvirtinti, kad jis lyg ir griaustinį 
girdėjo,

_ Nesąmonė, - juokėsi kiti, - Kai 
kada būna, bet tik ne tokią dieną, ir vėl 
visi, atsukę kitus šonus saulės pusėn, 
guli,

po trumpo laiko griaustinį išgirdo visi, 
ir Kumpėnas tik dabar pamatė, kad iš 
užu miško ateina debesys. Skubiai apsi
rengę, skubėjo pasiekti mišką, kurio pa
kraštyje pavyko rasti tuščią pastogę-sto 
gą ant keturių stulpų, kur, matomai, giri
ninkas žiemą maitindavo stirnas. Tada 
atsivėrė debesys.

Lietus nebuvo ilgas, bet nežemiškai 
smarkus, perkūnas, rodos, gąsdindamas 
mūsų broliukus ir Kumpėną trankėsi vi
sai čia pat. Kai pirmieji saulės spindu
liai švystelėjo pro debesio kraštą, jau 
tik keli lašai benukrito, ir mūsų broliai 
sparčiai ėmėsi darbo. Aišku, tokiam Kum- 
pėnui vadovaujant, kaip bematant buvo 
rasta pora sausų eglaičių tankumyne, ir 
klausimas išspręstas. Netrukus jau šie 
herojai žengė pro stovyklos vartus, neši
ni dviem stiebais, juos pastačius, Kum
pėnas staiga prisiminė, kad reikėtų nu
eiti pažiūrėti į palapinę, ar nepadarė ko

kio nuostolio lietutis ten jo gerybėms, 
ir, mielas skaitytojau, jeigu tuo metu tu 
būtumei buvęs prie tos palapinės, būtu
mei girdėjęs patylomis, bet tikrai širdin
gai pasakytų žodelių, kurių nei patys ge
riausi tautosakos rinkėjai neturi užfiksa
vę, ir kurie, bendrai imant, pasakyti prie 
vaikų ar viešoje kompanijoje reikštų blo
gą toną, ir buvo dėl ko; ant čiužinio dar 
stovėjo bala, mat, brezentas kietas, ne
sugeria vandens taip greit. Ties ta vie
ta, kur buvo pakabintas švarkas, žibėjo 
dvi naujos skylės, o nuo paties madnai 
pasiūto švarko dar vis čiurkšlele bėgo 
vanduo - mat, australiška vilna labai il
gai drėgmę laiko savyje,.. Blogiausia, 
kad kišenėje buvo likęs cheminis pieštu
kas, ir kai jis, minkštučio lietaus van
dens gavęs, pradėjo tirpti, tai taip ir nu
sidriekė trys gražūs, violetiniai ruožai 
per visą priekį.

Nusiminė Kumpėnas, skalbė, šveitė su 
visokiais pagirtais miltais, su žvyriumi 
trynė - niekas neišeina, susitraukė tas 
švarkas, teko persiųti sagas, ir jau pas
kiau jis tebetiko tik darban važiuoti. Ge
rai ir ten, ilgai laikys, vis geresnės me
džiagos drabužis. Tik jau kito tokio Kum
pėnas, ir didelį pinigą siūlydamas, nebe
gavo.

Beje, no to įvykio rytojaus dieną Kum
pėnas paprašė stovyklos komendanto ke
lias valandas laiko, nuėmė palapinę, ir, 
panaudodamas visą savo patyrimą, užtai
sė visas skyles, ir dabar mes, jaunes
niųjų skautukų vadovai, nepraleidžiame 
progos ir visuomet, kai reikia toksai dar
bas padaryti, atvedame savo skiltį prie 
tos palapinės ir su pasididžiavimu sako
me:

- šią palaninę užtaisė patyręs skautas 
vytis Kumpėnas, A, K,

“MUSU VYTIS“ VELTUI - 
TIK KIEK PADIRBĖK!

Surink jam 10 prenumeratorių - 
laikraštį gausi nemokamai per visus 

1955 metus.
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Skyrių veda vyr. sktn. Antanas Saulaitis, P. O. Box 507, Uaterbury, Conn,, U. S. A.

SUSIORGANIZAVIMO KLAUSIMAI BŪRELYJE
Vyr. Sktn. Antanas Saulaitis

B'Velio susiorganizavimo reikalai įvai
ruoja pagal tai, ar būrelis yra vieneto 
(draugovės) dalis ar jis yra atskiras.

Būrelis vienete yra įjungtas į vieneto 
organizacinę visumą. Daugelis reikalų 
šiuo atveju sprendžiami ar tvarkomi vie
neto vadovybės viso vieneto apimtimi. 
Čia įeina, pirmiausia, beveik visi išori
niai, už būrelio ribų, reikalai: santykiai 
su sk. organizacijos centrais, santykiai 
su visuomeniniais veiksniais, daugelis 
bendrųjų sk. veikimo reikalų ir p.

Tokio būrelio gyvenimas “lengvesnis”, 
nes yra vieneto vadija, yra kiti vieneto 
organai, kurie taio pat rūpinasi bei sie
lojasi ir būrelį liečiančiais reikalais.

Atskiras būrelis yra savarankiškesnis, 
bet ir jo tvarkymasis kiek sunkesnis. 
Tokio būrelio vadovams tenka atlikti ir 
vieneto vadovybės darbų, reikia daugiau 
susirašinėti, dalyvauti įvairiuose pasita
rimuose už vieneto ribų, atlikti įvairių 
visuomeninio santykiavimo pareigų ir p.

Tačiau kiekvienas skautų vyčių būre
lis turi turėti savo vadovybę. Reikia bū
relio vado, būrelio vado pavaduotojo, kar- 

. tais rašeivos, kasininko ir k.
Pažymėtina, kad kokias nors pareigas 

ar nuolatinę būreliui tarnybą turi turėti 
kiekvienas būrelio narys. Tokių pareigų 
yra daug, ir net skaitlingo būrelio visiems 
nariams jų pakanka, pvz., būrelio kroni
kininkas, buklininkas, laužavedys, išky- 
1 įninkąs ir t. t. Pasiskirstant pareigoms 
svarbu taip skirstytis, kad kiekvienas tu
rėtų pareigas ne tik iš vardo, bet, kad 
jis turėtų ką veikti ir kad visiems būtų 

žinoma, ką, kada, kaip ir p. pareiginin- 
kas turi daryti ar daro. Kokias pareigas 
būreliui turėtų turėti ir kandidatai, ne 
tik įžodį davę skautai vyčiai.

Būrelio vadas (skautas vytis) renka
mas; jį, kaip ir sk. v. dr-vės vadą, me
tams ar kitam sutartam terminui renka 
(slaptu balsavimu) įžodį davę sk. vy
čiai.

Būrelio vado pavaduotojas taip pat 
renkamas. Skyrimų mėgėjai neiškęs ne
teigę, kad jį reikia skirti arba pasiskir
ti. Bet tai skonio dalykas. Rinktasis va
dovas turi renkančiųjų pasitikėjimą; pa
siskirtasis - paskyrė jo. Nuoširdesnis bū
das yra rinkimų būdas. Jis yra ir demo- 
kratiškesnis ir daugiau atsakomybės už- 
dedąs.

Renkami ir rašeiva, kasininkas ir k. 
pareiginių kai, kurie tuo įgyja nuolatinių 
prievolių būreliui.

Neseniai girdėjau “būrelio vadijos” 
terminą minint. Jei būrelis jau toks di
delis, kad jam reikia “vadijos”, tai ge
riau, kad iš jo pasidarytų keli būreliai 
ir tuo išsiraidytų visa draugovė su logiš
ku šios organu - dr-vės vadija.

Būrelio vadas, kaip ir jo pavaduotojas 
ar koks kitas būrelio pareigininkas, nėra 
joks sk. vyčių būrelio viršininkas. Jo 
svarbiausias išorės uždavinys atstovauti 
būrelį vieneto vadijoje ar ir kituose or
ganizacijos veiksniuose, o viduje rūpin
tis gautas instrukcijas sąžiningai perteik
ti būreliui, yoač nuoširdžiai stengtis tarp 
visų būrelio narių išlaikyti bičiuliškus 
santykius, juos įtakoti tikrąja skautybės
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SKAUTAS VYTIS
Tai *) ne gėlė violetinė 
Žibutės akimi švytruoja, 
Papuošdama dienas tėvynės 
Meiliu žydėjimu, gražiuoju.

Tėvynę puošia skautas vytis, 
Kilniais darbais tėvynę puošia. 
Aukščiausioj o šviesa jam švyti, 
Kai tėviškei gerovę ruošia.

Jo gyslose ugnis liepsnoja, 
Budrumas žvilgesy pražysta 
Jaunystės žygio tvirtos kojos, 
Ir kalnus supila jaunystė.

Sk. vytis M. Grigonis

Jis artimui ištiesia ranką, 
O skautas skautui tikras brolis. 
Kaip saulė ryto perlus renka, 
Taip jis idėjai dirba uoliai.

*) Žinomas N. Lietuvos laikų pedagogas, žurna
listas ir vaikų liter, poetas, gimn. mokytojas Ma
tas Grigonis, kad ir senesnio amžiaus būdamas, 
susižavėjo skautų vyčių or-j a, pats Įsijungė j jų 
eiles, davė sk. v. Įžodį, ir netgi specialų eilėraštį 
sukūrė, kurį čia ir spausdiname. Autorius jau mi
ręs.

dvasia, pačiam rodyti gražų gero skauto 
pavyzdį ir uoliai rūpintis visus būrelio 
sumanymus, veiksmus ir darbus palaikyti 
tikrojo skautavimo linkme.

Ne kiekvienas būrelio vadas turės pa
kankamai žinių visiems būrelio narių la- 
vinimos ir sėkmingo skautavimo reika
lams, tačiau už vis svarbiausia, kad bū
relio vadas sugebėtų orientuotis tikru ke
liu, pritraukti talkai padėti galinčių kitų 
vadovų, instruktorių ar kitaip kompetetin- 
gų asmenų. Nebūdamas, ir neturėdamas 
būti, pats būrelio “mokytojas”, jis turi 
būti pakankamai inteligentiškas taip pri
sidėti ir taip veikti, kad būrelio nariai 
lavintųsi, tobulėtų ir skautė tų Į

Būrelio vadas vadovauja būrelio suei
goms ir pirmininkauja įžodį davusių skau
tų vyčių susirinkimui. Tačiau būrelio su
eigų programos sudaromos kolektyviai : 
sueigose klausimus referuoja kiti asmens, 
atskirus darbus ar programinius veiksmus 
praveda, kaip iš anksto pasidalinta, kiti 
būrelio nariai, pašnekesius praveda taip 
pat kiti. Įvairius konkrečius darbus tvar
ko ir atlieka, kaip pasidalinta, kiti. Ir

AR SKAITEI “AKADEMINĘ SKAUTU4”?

Sį 236 pusi, veikalą su 160 iliustracijų 
paruošė Br. Kviklys, Akademinio Skautų, Są
jūdžio 30 m. sukakties proga, o išleido A. S. 
S. Knyga apima akad. skautijos veiklą nuo 
1924 rn. ik, mūsų laikų. Vien iš Nepr. Lietu
vos laikų paskelbta 80 skautiškų nuotraukų, 
surinkta daug įdomių atsiminimų. Jei šio lei
dinio dar neturi, gali jį įsigyti, pasiųsdamas 
4 dol. už gražiai, kietais viršeliais įrištą 1 
egz., ar 3 doL už knygą paprastu įrišimu, 
adresu: “Mūsų Vytis“, 631 W. 54th Pl., Chi
cago 9, m.

t. t. visaip vengtina, kad būrelio vadas 
viską, spręstų, viską, tvarkytų ar ir viską.... 
darytų tik pats. Tokio vadovo vadovauja
mas būrelis stovi ant labai silpnų kojų.

Skaitlingesnis būrelis gali skirstytis į 
mažesnius,nors gal organizaciniai ne taip 
griežtus, junginius, pvz., į pusbūrelius, 
jei jų du, ar į grandis, jei jų daugiau, 
kur būtų po k elius natūralius draugus. 
Tie maži vis kelių bičiulių junginėliai 
būrelyje gali reikštis labai pozityviai , 
ypač tokiuose dažniau pasitaikančiuose 
veiksmuose, kur “vieno per maža, o vi
sų per daug**.

Griežtos schemos toms grandims ar 
tiems pusbereliams tvarkytis nėra; visa 
tai turi išeiti iš vietinių sąlygų, vietinių 
sugebėjimų ir vietinio pajėgumo skautiš
kai galvoti ir skautiškai veikti.

Tą patį reikia pagaliau pasakyti ir apie 
būrelio organizacinę struktūrą: vieno šab
lono nėra ir negali jo būti. Svarbu žiū
rėti, kad kiekvienas būrelio narys jaus
tųsi laimingas tikrajame vyčiavimo kely
je, naudingas tarnavimo daibuose ir už
sidegęs skautybės idealams!
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/ SKAITYTOJAI RASOJA

KILNUS DR. VYDŪNO SALPOS FONDO DARBAS

Sktn. O. Gešventas, buv. PLSS “Auš
ros” tunto tuntininkas vasario 16 gim
nazijoje Vokietijoje, viena proga MV Re
dakcijai rašo:

“Leiskite pasidžiaugti ne tik “Mūsų 
Vyčiu”, bet ir Dr. Vydūno Šalpos Fondo 
veikla. Ypatingai reikia vertinti svarią 
Fondo panamą Vokietijoje likusiems bro
liams. Susidaro vaizdas, kad Dr. Vydūno 
Fondas tęsia Vasario 16 d. Gimnazijos 
darbą. Mano žiniomis, beveik visi gimna
zijos abiturientai gavo didesnes ar ma
žesnes pašalpas iš Fondo. Reikia pažy
mėti, kad beveik visi baigusieji gimnazi
ją ir buvo skautai, ir šiais metais gim
naziją baigs 3 skautai vyčiai ir viena 
vyr. skautė. Taigi Fondo pagalba yra la
bai efektyvi ir taikli.

Labai gaila, kad mūsų Fondas nepasi-

SU RIMTA PROGRAMA Į

Vėl artėja Lietuvių studentų J.A.V-bė- 
se Sąjungos vadovaujančių organų rinki
mai. Reikia apgailestauti, kad studentai 
skautai šioje srityje nevisada būdavo ak
tyvūs. Labai dažnai jie savo balsus ati
duodavo politinėms studentų grupėms. 
Tiesa, ir vienuose ir kituose sąrašuose, 
netgi pačiose valdybose netrukdavo skau
tų. Deja, jie ne savo organizacijos var
du į rinkimus eidavo, ne mūsiškius ir 
atstovaudavo.

Kaip girdėti ir šiais metais gali atsi
rasti norinčių skautų,-čių balsais į ats
tovybes patekti, nes savų greičiausia ne 
visi turi. Taigi labai girtina, kad studen
tai skautai,-ės žada į studentiškus rinki
mus išeiti su savo rimta programa, skau
tišku kandidatų sąrašu ir savo vardu. Ži
noma, tokiame sąraše turėtų figūruoti ir 
j| visi be išimties studentai skautai, pri- 

turintis. Reiktų jam didesnės visuomenės 
paramos, didesnio reikalo supratimo. Gal 
ir pats Fondas perkukliai laikosi. Reiktų 
daugiau prašyti.

Leiskite Dr. Vydūno Fondui palinkėti 
geriausios kloties! ”

"Mūsų Vytis”: Aukščiau parašytos min
tys gražios ir teisingos. Fondas tikrai 
galėtų efektingiau paremti bent jau Euro
poje likusius brolius ir seses, jeigu jis 
pats būtų daugiau remiamas. Fondui į pa
galbą turėtų ateiti ne tik dabartinis jo 
mecenatas Akademinis Skautų sąjūdis, 
bet ir mūsų Brolija su seserija, taip pat 
visa lietuviškoji visuomenė, o ypač iš 
skautų,-čių eilių išėję kiek daugiau pra
sigyvenę asmenys. Kaip patyrėme, iki 
šiol tik vienas kitas jų tėra Fondą su
šelpęs. Kur gi kiti ?

STUDENTIŠKUS RINKIMUS

klausą Akademiniam Skautų sąjūdžiui ar 
ne. Juk mūsų skautai jau iš seno, dargi 
iš Lietuvos laikų, turi gerą vardą akade
miniame gyvenime ir yra pasižymėję kaip 
uolūs, sugyvenami kolegos, tolerantai. 
Reikia manyti, kad ir šiaip jau studentai 
parems skautus,- es savo balsais.

S k. Vytis, Atlanto pakraščiai.

SUORGANIZUOKIME JAUNŲJŲ 
SUSIRAŠINĖJIMĄ

Šiuo metu mes, lietuviai tremtiniai 
skautai,-ės, gyvename išsisklaidę Eu
ropos, Š. ir P. Amerikos, Australijos kon
tinentuose. Mūsų vyresnieji, rodosi, dar 
turi neblogą korespondencinį ryšį. Tačiau 
to paties negalima pasakyti apie jaunuo
sius. Taigi būtina padėti pastangų ir juos 
įtraukti į susirašinėtojų eiles, nes pasi-
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Dr. Basanavičiaus sk. vy
čių. būrelis Montrealyje, Ka
nadoje.

GRAŽUS KETURIŲ TAUTU VAKARAS 
ČIKAGOJE

1955* I* 22* Čikagos vyr. skaučių “Nerin
gos” būrelis surengė estų, latvių, lietuvių ir 
ukrainiečių skaučių,- tų vakarų. Tai buvo ne
paprasta šventė. Programą. sudarė liaudies 
dainos ir šokiai. Iš estų ir ukrainiečių daly
vavo tik skautės, o latviai pasirodė su di
desniu būriu ^mergaičių ir berniukų. Programą 
užbaigė p. Šilingienės vadovaujama tautinių 
šokių grupė. Šį kartą sėkmingai sušoko “Ru
gučius”, “Aušrelę” ir “Kubilą’’.

Vakarą globojo p. J. Daužvardienė, kuri po 
programos tarė į susirinkusius žodį. Ji pa
sveikino vyr. skaučių būrelį ir palinkėjo ir 
toliau nenuilstamai bendradarbiauti su kitų 
tautų skautais bei skautėmis.

keitimas laiškais: a) didintų broliškumą, 
b) stiprintų gimtosios kalbos ir rašto mo
kėjimą, c) praplėstų svetimų kraštų pa
žinimą ir pan,

Tokį mūsų jaunimo pasikeitimą laiš
kais turėtų lydėti: pasikeitimas asmeniš
komis ir skautiškomis nuotraukomis, at
virukais, piešiniais, pašto ženklais, lie
tuviškais leidiniais, sueigų bei iškylų 
aprašymais. Reikia tikėtis, kad mūsų jau
nieji tokį susirašinėjimą mielai priimtų, 
tik reikia juos suvesti, nurodyti kryptį ti
pą tiekti reikalingų adresų. Tai nesunkiai 
galima būtų atlikti per skautiškuosius 
vienetus, o taip pat ir per skautiškąją 
spaudą. Nauda iš to būtų tikrai didelė. 
Visa tai gražiai pasitarnautų lietuvybės 
išlaikymui,

Vyr. skiltn. P. K., JAV.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
CHICAGOS LIETUVIŲ METRAŠTIS I Reda

gavo A. Vilainis-Sidlauskas. Išleido NEMU
NAS, 3153 S. Halsted Str., Chicago 8, Hh 
Spaudė M. Morkūno sp. 243 pusi. Veikalo re
daktoriaus čia surinkta 1 anai daug įdomios 
medžiagos apie Čikagos lietuviškas, ypač 
biznio Įstaigas. Leidinys gausiai iliustruotas. 
Nemažai vietos paskirta ir skautams, nors 
informacijos ir nėra visiškai tikslios bei pil
nos .

P. L. S. S. SKAUČIŲ SESERIJOS VADUOS 
INFORMACINIS BIULETENIS. 1955*. L ,31. Nr.
l, Čikaga, Ill. Rašytas rašom, mašinėle, sp. 
rotatorium. 5 pusi. Leidinėlyje patiekiama 
apsčiai informacijų apie Seserijos darbus ir 
nurodymų vadovėms.

BUDĖKIME Nr. lį PLSS Anglijos rajono lei
dinys. Rašytas rašom, mašinėle, sp. rotato
rium. 20 pusi. Redaguoja sktn. K. Vaitkevi
čius, 21 Cobden Str., Derby. Leidinėlis tei
kia gerą įspūdį. Skaitytojas čia ras apsčiai 
lietuvius skautus Anglijoje liečiančios me
džiagos .

GAIRELĖ. Neperiodinis PLSS “Aušros” 
tunto laikraštis. 1954 m. gruodžio mėn. Rašy
tas rašom, mašinėle, sp. rotatorium. Redaguo
ja Vytautas Birieta, (16) Huttenfeld bei Lam
pertheim, Schloss Rennho^ Litauisches Gym
nasium, Germany. Tai mūsų skautų,-čių Vo
kietijoje laikraštėlis, nuolat gražėjąs, tobulė- 
jąs. Jo leidimas visais atžvilgiais sveikinti
nas bei remtinas.

Algirdas Margeris SAULĖS RŪSTYBĖ, 1955
m. Chicago. 311 pusi. Šio veikalo autorius 
yra vienas pro dūk tingiau šių Amerikos lietuvių 
senesniosios išeivijos rašytojas. Tai jau šeš
tasis jo veikalas, romanas. Viršelį piešė M. 
Šileikis. Kaina nepažymėta.
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• PLSS Tarybos Pinnija atnaujino savo biu
letenio leidimą. Naujas biuletenis išeina var
du “PLSS Tarybos Pirmijos Nutarimai’* ir 
skiriamas Tarybos nariams. Ir Skaučių. Sese
rijos Vadija pradėjo vėl leisti informacinį 
biuletenį.

• Fil. Gražina ČapIi kaitė dėl ligos ir stu- 
dijų, pasitraukė iš Akad. Skaučių Dr-vės pir
mininkės pareigų, kurias dabar perėmė fil. 
Daina Variakojytė, 949 IV. 59th Str., Chicago,

• Dr. Vydūno Šalpos Fondas vėl paskyrė 
dvi naujas stipendijas _ pašalpas: Vyt. Aukš
tikalniui ir Kasparui Dikšaičiui, abu Vokieti
joje. Per savo trumpą gyvavimo laikotarpį 
Fondas yra paskyręs 11-ai asmenų didesnių 
ar mažesnių stipendijų. Nauju Fondo Reikalų 
Vedėju pakviestas fil. sktn. E. Korzonas.

• FiL Kun, Pr. Dauknys MIC sėkmingai dar
buojasi lietuvių R. Katalikų parapijoje Lon
done, Anglijoje. Dažnai lanko liet, kolonijas 
Vid. Anglijoje, suorganizavo savaitgalio liet, 
mokyklą. Paskutiniu metu dargi parašė ir iš
spausdino naują gražų leidinėlį “Marijos Mė
lynoji Armija**. Leidinėlyje patiekta šio są
jūdžio esmė ir apskritai Marijos garbinimo 
prasmė. Parašyta pagal Bažnyčios dokumen
tus, lengva ir populiaria forma. Leidinėlis 
daro labai gerą įspūdį* Eilė D. Britanijos 
liet, veikėjų jau įsijungė į minėtą sąjūdį, ku
ris visais atžvilgiais rekomenduotinas ir ka
talikams skautams.

• “Bičių** skiltis Hartforde, kuriai vado
vauja v. si. N. Stadalninkaitė, stropiai ruošia
si vyr. skaučių egzaminams. Jų paruošimu 
daugiausia rūpinasi v. s. E. Putvytė. Be ko 
kita, pažymėtina ir įdomi Dr. A. Šerkšno pas
kaita.

• Kun. Cukuras paskirtas Hartfordo Vieti- 
ninkijos dvasios vadovu.

• Skaučių Seserijos Vadija uzprojektavo 
įsteigti skautininkių draugoves tose vietovė
se, kur yra jų didesnis susibūrimas.

3 J. Daužvardienė sutiko eiti užsienio sky
riaus vedėjos pareigas Seserijos yadijoje, 
sktn. M. Budrienės ir v. s. E« Putvytės pade
dama .
• Čikagoje su ypatingomis iškilmėmis įsteig

tas pirmasis tremtyje juros skautų “Baltijos** 
tuntas. Steigimo iniciatoriai: jūros budŽiai. 
Vadovauja senj. E. Jasiukaitis. Tuntas turi 
4 vienetus su apie 75 nariais.

• Sktn. P. Nedzinskas perėmė “Lituanicos** 
tunto Čikagoje vadovybę pasitraukusio ilga
mečio tuntininko s. Br. Gurėno vietoje. Tunte, 
be ko kita, sėkmingai veikia vadovų.kursai, 
vadovaujami v. s. M. Jurkšo. Ypatingai gražią 
veiklą yra išplėtusi nauja oro„ skautų Dariaus 
ir Girėno Dr-vė, vad. fil. V. Černiaus.

• Vasario 16 d. minėjimai buvo suruošti 
skautų,-čių tarpe beveik visuose vienetuose. 
Čikagoje minėjime dalyvavo visi trys skautų, 
- čių tuntai ir ASS skyrius. Pravedė ASS Či
kagos sk. pirm. Vyt. Šliupas. Pagrindine kal
bėtoja pakviesta ASD Garbės Narė J. Dauž
vardienė .

• Sktn. Z. Juškevičienė vadovauja Čikagos 
skautininkų ramovei.

• Vasario 24 d. Korp! VYTIS statutas buvo 
patvirtintas ir Vyriausiojo Skautininko.

• Skaučių susimąstymo dienos proga mūsų 
Seserijos vadijos atstovės E. Putvytė ir Če- 
četienė pasveikino Tarpt. Skaučių Biuro Di
rektorės pavad. Miss E. Rusk ir įteikė jai 
gražią ČiK agos vyr. skaučių dr-vės paruoštą 
dovaną, kuri jai padarė gilų įspūdį.

• Londone, Anglijoje fil. Kun. P. Dauknio 
iniciatyva steigiamas Korp! VYTIS skyrius.

Mūsų, skautai vyčiai Argen- 
^je.l,954 Is kairės; A. 
Ctbavicius, Z. Jaunius. A. Ma
tukas V. Namikas, A.Rastaus- 
kas, R. Vedegys, V.CibaviČius
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• Naujasis Korp! VYTIS statutas II. į d. 
priimtas K! narių, balsavimu, kuriame dalyva
vo 101 vytietis. Tai rekordinis balsuotojų 
skaičius korporacijos gyvenime. Iš jų 84 pa
sisakė už statuto priėmimų, 16 pries ir 1 su
silaikė. ASS Valdybos Pirmininkė Dr. M. Bud
rienė statutų jau patvirtino.

• ASS Valdyba nutarė dalyvauti Liet. Stud. 
S-gos JAV-bėse atskiru skautišku sąrašu. 
Šiais reikalais rūpinasi senj. A. Stepaitis, 
5557 So. Green Str., Chicago 21» HL

• R. Šilbajoris perėmė K! VYTIS New Yorko 
skyriaus vadovybę. Kiti Valdybos nariai; Ed. 
Kaminskas, V. Šventoraitis, A. Šilbajoris. Gar
bės Gynėjas _ Dr. H. Lukaševičius.

• Dr. Vi. Bložė, aktyvus vytietis, veter. 
gydytojas, Ohio valstijoje nusipirko veterina
rijos ligoninę.

• Senj. Ed. Kaminskas priimtas studijuoti 
mediciną. Tai trečias studentas, kuriam pasi
sekė patekti į medic, fakultetą. Ir nenuosta
bu, nes šis brolis yra mokslo pažangume Se
ton’ Hall kalidže pirmutinis iš 7»000! Sėkmės 
studijose ir ruošiant naują vytiečių prieauglį.

• Senj. V. Aukštikalnis ketvirtą kartą per
rinktas K! VYTIS Bonnos skyriaus pirmininku. 
To paties skyriaus sekr. V. Kempka jau grižo 
iš sanatorijos gerokai sustiprėjęs.

• K! VYTIS Urbanos skyrius ir vėl 100% 
prenumeruoja ‘‘Mūsų Vytį”. Skyriui gražiai 
pirmininkauja sj. K. Mikėnas. Vasario 16 d. 
minėjimas praėjo pakilioj nuotaikoj .

• Senj. L. Trečiokas, sukūręs lietuvišką 
šeimą, ruošiasi daktarato egzaminams.

• Junj. Alg. Žemaitis sėkmingai baigė archi
tektūros studijas.

• Fil. L. Grinius, būdamas JAV karinėje 
tarnyboje, atlieka svarbų ir sudėtingą darbą 
Nevados valstijoje. Laisvą laiką skiria skau- 
tiškajai veiklai.

• Nauji skautininkai. Tarybos Pirmijos nu
tarimu į psktn. laipsnį pakelti; Br. Aleksan
dravičius, V. Didelis, S. Ilgūnas, R. Kezys, 
A. Levanas, J. Raškevičius, Z. Rekašius, A. 
Šimoliūnas, V. Zmuidzinas. I ps-kes: J. Var- 
nauskienė, D. Pulkauninkaitė, O. Mendelevi- 
čiūtė, R. Parulytė, Šimulynaitė, S. Ramei- 
kaitė, J. Ciplijauskaitė, O. Šarkaitė.

• VS O. Zailskienė II. 27 d. lankėsi Cleve- 
lande, kur jaukioje skaučių šventėje pašven
tinta “Neringos” tunto vėliava ir įteikta 85
- ioms gražiai išsirikiavusioms skautėms. Da
lyvavo daug svečių. VS-kė dar aplankė eilę 
skaučių vadovių ir dalyvavo jų sueigose.

• Nauji skaučių vienetai įsteigti: Los An
geles ir New Yorke — vietininkijos, Putnam
— draugovė, Milwaukee ir Washingtone — skil
tys.

• Dr. V. Čepas, Tarybos Pinnijos pirminin
kas ir VS Stp. Kairys kovo mėn. antroje pu
sėje aplankys kai kurias vietoves, kur yra 
sk. vienetų, jų tarpe ir Čikagą.

• PLSS-gos korespondenciniam suvažiavi
mui pravesti Pirmija paskyrė prezidiumą iš 
p-ko Dr. J. Gimbuto ir narių; V. Karosaitės, 
Kun. J. Klimo, A. Labuckaitės, A. JYeinio.

ADELAIDĖS SKAUTU STOVYKLA

Tuo metu, kai Europos ir Amerikos žemy
nus buvo. gili žiema sukausčius, Adelaides 
skautai,-ės gražiai stovyklavo 1955 m. pra
džioje. 25 skautės ir 23 skautai kalnų srity
je, prie Lobethalio miestelio, veikiai čia įkū
rė dailų 13 palapinių skautiškai lietuvišką 
miestelį. Skautų stovyklai vadovavo sktn. V. 
Stasiškis su adj. vyr. skilt.. V. Patupiu, skau
tėms _ dr. S. Pacevičienė su s. S. Stasiškie- 
ne. Talkininkavo visa eilė vyr. amžiaus skau
tų,-čių bei jų bičiulių: P. Jasevičius, Pulgis 
Andriušis, Pakalnis, B. Dičiūnas, V. Šulcas, 
J. Naujalis, Kun. Jatulis ir eilė kitų.

Nors ir prie 90-100 laipsnių F. karščio, 
stovykla buvo pravesta lietuviškomis tradici
jomis ir, pagal galimybę, įrengti lietuviškieji 
papuošimai su kryžiumi. Stovykla buvo veda
ma kieto skautiško darbo keliu. Kai jaunimas 
pamatė, kad jo vadovai ne tik drauge su jais 
stovyklauja, bėga kartu ryto mankšton, kada 
dirba pūslėtom rankom prie to pat liepto ar 
kitos statybos, pradeda atsirasti ir skautiška 
dvasia. įsitikinta, kad mūsų jaunimas tebėra 
sveikas, nors komikų, kinų, limonado ir “ais- 
krymo” ir čia iki valios. Ir australų skautai 
vadovai,- ės stebėjosi mūsų stovykla, vadin
dami ją “a grand camp”, nors skurdi papuo
šimams gamta ir neleido mūsiškiams kaip rei
kiant pasireikšti.

Deja, ši stovykla nebuvo kaip reikiant už
baigta; įi liko nutraukta. Stiprios audros at
nešti dulkių debesys pradėjo ardyti stovyklą. 
Jaunieji stovyklautojai betgi šį sunkų egza
miną išlaikė puikiai: drausmingai ir šaltakrau
jiškai likvidavo stovyklą, tvarkingai išvykda
mi į Adelaidę. .

Gražiai pavykusi skautiškojo^ darbo stovyk
la — eilės mūsų vadovų, ypač fil. sktn. V. 
Stasiškio, akademikų skautų,- čių ir tėvų bei 
rėmėja nuopelnas. Dalyvis.

SKAITYTOJAMS

Peržiūrėję mūsų prenumeratorių kartoteką, 
pastebėjome, kad nemažas mūsų Bičiulių skai
čius dar neatnaujino prenumeratos 1955 me- 
tams. Kadangi “Mūsų Vytis“ išsilaiko beveik 
išimtinai iš prenumeratos mokesčio, mums la
bai svarbus kiekvienas doleris, kurį čia kaip 
įmanydami taupome. Laikraščio Redakcijos, 
administracijos žmonės, o taip pat bendradar
biai bei platintojai aukoja daug darbo valan
dų “Mūsų Vyčiui“, o tuo pačiu ir lietuviškai 
skautiškajam reikalui. Rodosi nebūtų perdaug 
jeigu mūsų Skaitytojai bent savo prenumerata 
ir tiksliu atsiskaitymu paremtų mūsų pastan
gas. Taigi, jeigu dar nesate atsiteisę, būki
te malonūs atsiskaitymą pagreitinti. M V ir to
liau punktualiai Jus lankys. Iš anksto skau
tiškas aČiu už tinkamą pareigos supratimą.
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