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Korp! VYTIS Valdybos narį

Mūsų skyriaus narį senjorą

ALGIRDĄ STEPAITJ ir
P-lę LAIMUTĘ SMALENSKAITĘ,
sukūrusius lietuvišką šeimą,
nuoširdžiai sveikina

ALGIRDĄ STEPAITJ ir
P-lę LAIMUTE SMALENSKAITĘ,

jų sutuoktuvių proga broliškai sveikina
Korp! VYTIS Čikagos Skyrius

Korp! VYTIS Valdyba

MIELOS SESĖS

VADOVES

Visa skautiška šeima su išsiilgimu laukia to vasaros laiko, kai galės palikti miesto dulkes,
triukšmą ir važiuos stovyklauti. Tenai miško prieglobsty, po žydriuoju dangumi iš sinkiuos eilės
palapinių ir krykštaus mūsų sesės, broliai ir skambės miškai nuo lietuviškų dainų.
Mūsų skautės Vokietijoje, kad labiau pajustų tėvynės pulsą, nutarė šiais metais stovyklauti
prie Baltijos jūros krantų. Jų užsimojimams [vykdyti yra būtina mūsų medžiaginė parama.
Nuoširdžiai kviečiu seses vadoves talkon, kad kuo daugiau galėtume parinkti ir nusiųsti aukų
jų stovykloms.
Skaučių Seserijos Vadijos Socialinis Skyrius siūlo prie kiekvienos stovyklaujančios skautės
mokesčio pridėti po J dot. Vokietijoje esančių skaučių stovyklos naudai. Tai būtų pačios skau
tės auka, konkreti parama, užjūrio sesei.
Ši reikalą vadovės švelniai ir įtikinančiai turi paaiškinti tėveliams, kad jie mokėdami stovyk
los mokestį tą vieną dolerį pridėtų, o jei kas gali ir daugiau paaukotų. Vadovės turi pasigaminti
aukų lapus ir paprašyti ne tik iš tėvelių, bet ir iš kitų skautų rėmėjų, bičiulių, prietelių, kurie
gal ir neturėdami stovyklaujančio amžiaus vaikų, sutiks skautišką užjūrio jaunimą paremti.
Sujungtos rankos suteiks stiprybės, tik nesigailėkime darbo ir pastangų. Padėkime savo sesėms,
kurios taip reikalingos mūsų pagalbos.
Surinktus pinigus siųsti Vokietijos Rajono Vadeivei psktn. Aldonai Gasnerienei (23) Diepholz,
Am Flugplatz B.
IF. Germany.
v. s. K. Kodą tie nė,
Skaučių Seserijos Vadiios
Socialinio Skyriaus Vedėja
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P. L. S. S. VADQ, VADOVIŲ IR AKADEMIKU SKAUTU-ČIU LAIKRAŠTIS
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1955 M. GEGUŽĖ - BIRŽELIS

VIII METAI

AUGA JAUNUOMENĖS ATSAKOMYBĖ
lg-

Dažnai girdi, būk senesnioji karta ne
užleidžia vietų jau paūgėjusiems, paau
gusiems, subrendusi ems.
Tiesa, itin sunku pasakyti, kuomet
žmogus paauga, kuomet jį reik pradėti
laikyti subrendusiu. Žmonių išmintį - pa
tyrimą bylojanti patarlė sako, jog yra ir
“augęs ir nebrendęs”.
Toliau sako, jog paties pasisakymo
maža, ir reikalavimo nepakanka, — tai
tik žodžiai. Reik viso žmogaus judesio,
reik darbą matyti.
Kaip ten bebūtų, vistiktai jaunoji kar
ta po kurio laiko turi pereiti į tikrąjį dar
bą, po truputį perimdama reikalus iš se
nųjų. pirma žiūri, kaip daroma, stebi,
kaip klystama, galvoja, kodėl nepamatoma pasikeitusios aplinkos, tolyn pabėgu
sią ar atsilikusių sąlygų. Visa tai sume
ta galvoj ir, įsisprengę į varžtus, ima,
pagaliau, valyti gyvenimo vagą.
Prisisėmę žinių, pažinę kitų dirbtąjį
darbą, apsvarstę trūkumus, patikrinę pa
varas- mazgus, turi imti vadžias.
Šiuo metu ypač daug vadžių laisvų da
rosi. Tik žvilgterėjęs į susivienijimų pa
minėjimus, kas kartą randi iš darbo išė
jusių ištisus sąrašus, ir kitų pranešimų

K.

tuo pačiu klausimu netrūksta. Atsiranda
ir naujų darbų, anksčiau nedirbtų.
Čia kalba eina ne apie amatus. Kai
inž. Gušča parsivežė į savo dvaralį Že
maitijoje plūgą, niekas nesugebėjo arti.
Pasirodo, plūgas “antraip”, kaip žambis
valdomas: keli rankenas, jis sminga gi
liau, spaudi — Šoka lauk. Pasikvietė stip
rinusį apylinkėj vyrą, bene jis tą naują
išmislą suvaldys. O juk su plūgu leng
viau arti, kaip su žambiu. Beto, su plū
gu suarus, pradžioj blogesni derliai pasi
rodė, — armuo pasikeitė. Paskui plūgas
armenį pagilino — pagerino.
Kai atsirado spyruoklinės ekėčios, žmo
nės užmiršo “meškas”: kad ekečių vir
balai giliau aižytų žemę, senovėje ant
ekečių uždėdavo kelmą ar kelmus, ypač
kelmų reikėjo, kai tebebuvo medinės ekė
čios.
Reik gudintis-pratintis, pamažu eiti į
darbą, ir ne nuo viršaus, bet nuo apačios
pradėti, tarsi namą statant.
Tenka iš anksto apsidairyti, kad pas
kui neišeitų pagal kitas patarles:
“Su vilku nearsi, su meška neakesi”,
arba “su mietu nesusijuosi, su maišu
n epą siren si”.

LIETUVOS

NACI ONA LINft |
M. MJ
BIB’J
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PIRMOSIOS ŽINIOS APIE SKAUTUS
LIETUVIŠKOJE SPAUDOJE
V y r. sktn, Kun, J. Vaišnora

paprastai 1918 metai laikomi lietuviš
kosios skautijos pradžia. Tada Vilniuje
įsikūrė pirmieji lietuviai skautai. Bet ir
prieš tai, <dar 1913 m., lietuvių spaudoje
pasirodė žinia apie skautus. Lietuviškąją
visuomenę su jais supažindino Seinuose
einąs mėnesinis laikraštis “Vadovas”.
Jis, Nr. 61 recenzuodamas lenkišką kun.
ET. Kaz. Lutoslawskio knygelę “Skauting
jako system wychowania moraine go (War
szawa, 1913, 9. 40),” taip rašo:
“Kas sąmoningesniau moka pažvelgti į
gyvenimą, tas aiškiai supranta pragaištin
gumą stokos jaunuomenės tarpe dorinių
reikalų pagalbos. Todėl jau ne nuo šian
dien pradėta kovoti prieš jaunuolių, (ypač
moksleivių apsileidimą doros ir tikybos
srityje. Visose krikščionių šalyse yra
įvairių tarp jaunuomenės, moksleivijos
organizacijų, kurios įvairiais būdais rū
pinasi savo narių būdo patobulinimu ir
religiniu susipratimu.
Prieš keleris metus Anglijoje genero
las Baden-Powell sugalvojo “skautų”
(angliškai žodis “scout” reiškia kareivį,
užsiimanti priešininkų pozicijų tyrinėjimu,
bet ne šnipavimo priemonių) instituciją;
tai sui generis kareiviškos rūšies gimnas
tikos rateliai, kurių nariai prie to dar
turi dorines priedermes: rūpintis kur tik
galima patarnauti artimui, stengtis išdirb
ti savyje veiklumo, iniciatyvos ir ištver-mės dvasią.
Šioje knygelėje stengtasi išrodyti gerų
susidraugavimų tarp jaunuomenės, ypačiai
išdirbimui geros viešosios opinijos; iš
dėta aiškiai kame yra “skautų” ratelių
dvasia, kuo jie skiriasi nuo sporto drau
gijų, kaip gali būti naudingi dorinei jau
nuolių gerovei. Tik perdaug jau autoriaus
pabrėžtas tų skautų ratelių būtinas reika
lingumas.
84

Kas nori susipažinti su “skautų” ju
dėjimu, tam bus naudinga su šiuo veika
lėliu susipažinus. Gale knygutės paduota
šio klausimo įvairiose kalbose literatūra”.
Nors “Vadovas” taip supažindino tiek
su minėtąja knygute, tiek su skautybės
judėjimu ir jo tikslais lietuviškąją visuo
menę, bet Lietuvoje anuo metu (rusų val
džioje ) dar nebuvo sąlygų kurtis lietuviš
kiesiems skautams, jos susidarė tik Lie
tuvai tapus nepriklausoma.

GRAŽIAI PAVYKĘS SKAUTŲ VYČIŲ
SĄSKRYDIS
IV. 23“ 24 d.d. į Waterbury suskrido rytinio
JAV pakraščio _ I-ojo rajono skautai vyčiai
iš Bostono, Elizabetho, Hartfordo, New Yorko, Waterburio ir Worcesterio, viso 57 sk. vy
čiai bei kandidatai, be to, lektoriai, svečiai.
Atidarė v. si. R. Pakalnis. Pirmininkavo V.
Zelenkevičius su V. Bliumfeldu, sekretoriavo
J. Ulėnas su Ed. Kaminsku. Atlikus oficialią
bei iškilmingą dalį, išklausius pranešimus iš
vietų bei Kun. sktn. Ylos nuotaikingą žodį
Sv. Jurgio šventės proga, sekė pašnekesiai.
V. s. A. Saulaitis kalbėjo apie vyčiavimą, s.
Kun. Yla apie charakterio ugdymą, s. A. Ma
tonis apie nagingumą, Dr. A. Šerkšnas apie
protinę higieną, ps. R. Šilbajoris apie tarna
vimą, V. Pileika _ apie sk. vyčių, veiklą bū
reliuose; ps. Banevičius dar skaitė specialų
pašnekesį skautams vyčiams
kandidatams.
Sktn. Matonis supažindino visus vyčius su
dabartine Rajono būkle. I-am rajonui priklau
so 101 jaun. sk., H6 skautų ir 32 skautinin
kai bei kiti pareigūnai. V. Pileika patiekė
sk. vyčių veiklos apžvalgą ir pusmetinį pla
ną. Diskusijų bei pranešimų forma išsiaiškin
ta visa eilė klausimų, Speciali redakcinė ko
misija surašė specialų laišką lietuviui skau
tui vyčiui.
R. K.

„JEIGU DAR NEATSISKAITEI SU “MŪSŲ VY
ČIU”, PASKUBĖK! Pinigus siųsti adresu; AL
Karaliūnas, 3717 IF. 70PL, Chicago 29, HL
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hepr. Lietuvos skautai, - ės gražiai puošdavo savo stovyklavietes. Čia matome Pagėgių
Duonelaičio gimnazijos sk. stovyklinį stalą.

SKAUTAI IR GIMTOJI KALBA
arija

Skardžiu vi en ė

Dabartinė *) lietuvių kalba, kurią mes
šiandien vartojame, buvo kuriama ištisais
amžiais, net tūkstantamečiais. jos rašyti
nė istorija, palyginti, yra gana trumpa —
vos keturi šimtai metų, seniausias jos
paminklas yra 1547 m. Martyno Mažvydo
katekizmas. Bet kalbos mokslas yra su
sekęs, kad jos praeitis yra kur kas il
gesnė, siekusi du, tris ar net daugiau
tūkstančių metų prieš Kristų. Yra pastebė
ta, kad lietuvių kalba turi nemaža ben
drybių ne tik su savo kaimyninėmis bet
ir tolimesnėmis Vakarų Europos bei kai
kuriomis Azijos kalbomis; pvz. sen. liet.
mote (viens, kilm. moteres, vėliau moters,
moteries) yra tos pat kilmės kaip ir lat*) Šio str. autorė — pirmoji Vilniaus skautė M.
Krigerytė, pačios pirmosios lietuvių skaučių skil
ties skiltininkė 1918
Vilniuje. Taigi praktiškai
ją reiktų laikyti viena pirmųjų mūsų Seserijos kū
rėjų. Pradėjusi skautauti prieš 36 metus, ir iki
Šiol nenutraukė ryšių su mūsų or-ja. MV Redakci
jai šia proga malonu atspausdinti jos žodį mūsų
gimtosios kalbos reikalais.

vių mate, sen. slavų mati (viens, kllm.
matere), sen. indų mdtar, sen. graikų (do
rėnų) matėr, lot. mdter, anglų mother,
vok. Mutter ir k t.
panašios rūšies bendrybės yra: liet.
dūmai, sen. indų dhūmas, lot. (ūmus, ru
sų dym', liet, ratas, sen. indų rathas, ve
žimas, kroviniai, ratai, sen. airių roth.
Kai kurie seni, iš senų senovės pavel
dėti žodžiai dabartinėj lietuvių kalboj ne
bevartojami, bet seniau dar buvo pažįsta
mi. Pvz. dabartinės kumelės vietoje se
novinėj lietuvių raštų kalboj (Konst. Sir
vydo žodyne) tebevartojama ašva arba
(jono Bretkūno Biblijos vertime) ešva.
Savo daryba ji visai sutinka su sen. in
dų ašva, lot. eaua, šalia sen. indų ašvas
arklys, lot. equus arklys. Taigi yra gali
mas daiktas, kad seniau šalia išlikusios
ašvos lietuvių dar buvo pažįstamas ir aš
vas arba ešvas. Ilgainiui šis senas arklio
pavadinimas buvo pasidaręs nebeaiškus,
nebegyvas, ir todėl buvo pakeistas nau85
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j esniu, < aiškesniu žodžiu arklys, iš se
nesnio ašvo arba ašvos žemaičių yra pa
sidarytas ašvienis, o senovės gudiškai
rašytuose dokumentuose tebėra dar išli
kęs ašvininkas — arklininkas. Be to, šios
šaknies dar yra pažįstami ir keli vieto
vardžiai: Ašvd — kairysis Veiviržo (Mi
nijos) įtakas, Asvija — kairysis Akme
nos (Jūros) įtakas.
Visos šitokios senos bendrybės lietu
vių kalboj yra atsiradusios ne atsitikti
nai. Kaip kalbos mokslas yra patyręs,
lietuvių kalba drauge su kitomis giminin
gomis V. Europos ir Azijos kalbomis yra
kilusi is vienos bendros šeimos, vadina
mosios indoeuropiečių prokalbės. Tai yra
įvykę panašiu būdu, kaip pvz. romanų
(italų, prancūzų, ispanų, portugalų ir kt )
kalbos yra istoriniais laikais išriedėju
sios iš lotynų kalbos; tik toks čia yra
skirtumas, kad indoeuropiečių prokalbė
nėra istoriškai paliudyta, bet istoriniu
lyginamuoju kalbotyriniu būdu yra išves
ta iš vėlyvesnių atskirų indoeuropiečių
kalbų ir paskiau kitų artimų mokslų (proistorės, archeologijos, lyginamosios mito
logijos, religijos, kultūros istorijos ir kt.)
duomenimis patvirtinta.
Taigi kalbos mokslo yra pastebėta, kad
maždaug 3 ar 4 tūkstantmetyje prieš Kris
tų ši indoeuropiečių prokalbė jau buvo
pradėjusi skilti atskiromis kalbomis, iš
jos visų pirma išriedėjo atskiri kamienai,
kurie vėliau sudarė pagrindą, ištisoms gi
miningų indoeuropiečių kalbų grupėms.
Viena iš tokių grupių buvo baltų, >arba
aisčių, kalbų šaka, iš pradžios nuo šios
šakos atskilo senovės prūsų kalba; tai
įvyko maždaug apie 500 m. prieš Kristų,
o gal dar ir anksčiau. Lietuvių ir latvių
kalbos po to dar kurį laiką yra drauge
plitusios, ir tiktai maždaug VII ar VIII
amžiuje po Kristaus pradėjo viena nuo
kitos tolti, ligi pagaliau XII amžiuje ar
ba XIII amžiaus pradžioje jos jau visai
buvo suskilusios, būtent latvių kalba dau
giau pakitėjo, o lietuvių kalboje išliko
daugiau senovės bruožų, pvz. lietuviai
dar senoviškai tebesako ranka, penki,
86

gintaras, gervė, kelmas, o latviai jau nau
jai taria ruoka, pieci, dzttars, dzervė,
c elms.

Lietuvių kalba atsiskyrusi nuo latvių
kalbos, toliau jau plito atskiru, savai
mingu keliu.
XIV — XV amžiuje susidarė pagrindinės
dabartinių žymesnių (aukštaičių ir žemai
čių) tarmių skirtybės; žemaičiai ėmė sa
kyti tretes, jautei (dabar trets, jautė),
o aukštaičiai trečias, jaučiai (iš tretjas,
jautįai ).

Rytiečiai aukštaičiai maždaug nuo XIV
amžiaus jau ėmė sakyti runka, kinsti, vė
liau kisti ir kt.
XVI ir XVII amžiaus raštų kalboje ran
dame beveik visas žymesnes dabartinių
tarmių ypatybes.
Dabartinė mūsų bendrinė kalba, varto
jama bendriesiems visų lietuvių reikalams
(bažnyčioje, mokykloje, spaudoje, vaidy
boje, moksle ir k t.), yra vėlai prasidėju
si, tik XIX am. pabaigoje “Aušros” lai
kais. jai susidaryti daugiausia yra pasi
darbavęs jonas Jablonskis, todėl jis ir
yra vadinamas tos kalbos tėvu, kūrėju.
Nepriklausomybės laikais ši kalba bu
vo itin smarkiai kultivuojama, tobulina
ma visose srityse: buvo tvarkoma termi
nologija, leidžiami vadovėliai, spausdina
ma nemaža mokslinių veikalų, kuriama li
teratūra.
Daug mūsų bendrinės kalbos kultūrai
po J. Jablonskio mirties yra pasidarbavu
si “Lietuvių Kalbos Draugija” su savo
“Gimtoji kalba” organu. Bet daug ko dar
nebuvo ir suspėta padaryti: užėjęs karas,
o vėliau rusų, vokiečių ir vėl rusų oku
pacija nutraukė laisvą lituanistinį darbą
Lietuvoje. Dėlto ir nemaža tautiečių at
sidūrė svetur.
Savaime suprantama, svetimos gyveni
mo aplinkybės yra didžiai nepalankios
tiek mūsų gimtosios kalbos gyvybei, tiek
jos kultūrai ir mokslui, nes svetimoji ap
linka ir įtaka visa tai labai neigiamai
veikia. Todėl dabar daugiau, kaip Nepri
klausomoj Lietuvoj, tenka susirūpinti mū
sų gimtąja kalba; jau turime sielotis ne
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“Vilniaus” Vietininkijos Australijoje stovyklinis stalas apie Rūpintojėlį. Nuotr. V. Vosyliaus

tik mūsų bendrinės kalbos kultūra, jos
tobulinimu, bet ir iš viso mūsų gimtosios
kalbos palaikymu ir išlaikymu, nes jai
gręsia labai daug pavojų visai būti su
darkytai arba net ir sunaikintai.
Todėl kaip tik šiuo metu įgauna ypa
tingos reikšmės mūsų skautų šūkis ‘‘Bu
dėk”. Tai reiškia: visuomet būk budrus,
sargus, gyvas, apžvalgus. Šiuo metu, ka
da mūsų tėvynėje ūžauja žvarbūs rytiniai
vėjai, skautams ypač tenka budėti mūsų
tautos laisvės sargyboje, reikia visaip
puoselėti ir palaikyti tos laisvės troški
mą ir lūkestį. Bet mūsų tautos laisvė
nebus pilna be tautos gyvybės, be to, ką
mes vadiname tautybe, t. y. be tautinių
savybių, be tautinės kultūros, be tauti
nės kūrybos. Tik ta tauta norės būti lais
va ir savarankiška, kuri supras, kad tik
visiškoje laisvėje ir nepriklausomybėje
gali kaip reikiant pasireikšti tautos gy
vata ir tautinė kūryba. Tauta be laisvės
yra beveik tas pats kaip Krėvės raštų
išdidus ir laisvingas erelis, piktų žmo
nių narvan uždarytas ir nukankintas.
“Laisvės nustojęs, ir gyvenimo nustojo”
— rašo Vincas Krėvė apie nelaisvėje žu
vusį erelį.
Šiais lemtingais laikais mes, laisvieji

lietuviai, esame išblaškyti po visą pa
saulį, tuo tarpu dar negalime ryžtingai
fiziškai kovoti dėl netektosios savo tau
tos laisvės. Bet mes savo rankose turi
me tvirčiausią, amžiais išbandytą tauty
bės ir tautos laisvės laidą — gimtąją lie
tuvių kalbą. Amžiais tūkstantmečiais mū
sų tėvų protėvių vartota, ji lig šiol tebė
ra išlikusi gyva, joje atsispindi visa mū
sų praeitis, mūsų galvosena, žymesnės
būdo ypatybės, visa mūsų tautinė kultū
ra. Amžių glūdumose jos neįstengė išdil
dyti nei svetimosios įtakos, nei pragaiš
tingi piktųjų kaimynų kėslai.
“Pergyvenusi senyvas kilnias seseris,
atšakiai nuo jų gyvenusi, maža kam te
žinoma, — rašo A. Smetona 1938 m. “Gim
tojoje kalboje”, — mūsų gimtoji kalba
išliko sveika ir gaji. Ką jos gentainės
prarado, tai ji išsaugojo. Nei žvarbūs ry
tų ar šiaurės vėjai, nei pietų ar vakarų
verpetai su audromis neįveikė palenkti
jos ir nepalaužė, ji mums miela ir bran
gi, amžius telkusi draugėn visus, kurie
gyveno lietuvių giminės žemėse. Mūsų
senuoliai, tos draugės saitais sutvirtinti,
darėsi atsparūs, gebėjo nugalėti priešus
ir tapo visa ko pertekę. O palikuonys
pralobę pamiršo, kieno dėka įsigijo ga87
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Įlos, garbes ir visokių gėrybių, išdidūs
tapo, svetimiems dievams tarnauti ėmė,
atskilo nuo savo tautos ir ją paniekinę
paliko. Tada mūsų gimtoji kalba, didžius
vargus pati vargdama, guodė ir vienybėn
glaudė tuos, kurie jai liko ištikimi, jai,
kaip motinai, meilė reiškiama, vaikams
galybe virto, jie tapo drąsūs ir vėl nar
sūs ir prarastą laisvę atgavo”.
Šitie, prieš dvyliką metų pasakyti tie
sos žodžiai dabar kažkaip lemtingai skam
ba: mes esame ir vėl netekę savo nepri
klausomybės, svetimi rytų atėjūnai vėl
kerta mūsų tautos medį iš pašaknų, nai
kina visa, kuo mūsų tauta amžiais buvo
gyva ir galinga: mūsų savaimingą tautinę
kultūrą, laisvą tautinę kūrybą, mūsų se
nas tradicijas, mūsų papročius, mūsų lie
tuvišką galvoseną ir kt.
Taip pat ir laisvieji lietuviai, atsidū
rę svetur, daug kur byra, trupa, ar tai
dėl nelengvų gyvenimo aplinkybių, ar tai
dėl tautinio atsparumo stokos.
Kad šitoje likiminėje srovėje galėtume
kiek galėdami ilgiau atsilaikyti, turime
gerai įsisąmoninti visus tuos gręsiančius
pavojus ir dar su didesniu ryžtumu budė
ti tautos laisvės sargyboje ir ruošti ke
lią laisvėjančios tautos rytojui.
Mes skautai, šioje srityje galime labai
daug ką padaryti: — palaikydami ir ža
dindami tautinę sąmonę, gaivindami tau
tos ir jos gražiausio kūrinio — gimtosios
kalbos meilę ir puoselėdami laisvės ry
tojaus ilgesį.
Mūsų šūkis “Budėk” mus įpareigoja
nuolat su didžiausiu budrumu iš anksto
įspėti pavojus, gręsiančius mūsų gimta
jai kalbai, ir tuojau juos Šalinti.
O tai mes geriausiai galime padaryti
visų pirma palaikydami gyvą susidomėji
mą mūsų gimtosios kalbos dalykais, jos
kultūra bei nuolatiniu tobulėjimu ir prak
tiškai tą kalbą vertindami, nuolat ją ug
dydami. Pvz. skautai visų pirma turi mo
kėti gražiai taisyklingai lietuviškai kal
bėti ir rašyti, jų tartis turi būti raiški,
vaizdinga, atskiri žodžiai kirčiuojami tai
syklingai, ■ nereikalingi barbarizmai turi
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būti Šalinami. Gimtosios kalbos žodynas
nuolat turtinamas. Tam reikalui patartina
daugiau skaityti mūsų grožinės literatū
ros, ypač poezijos.
Visi skautų leidžiamieji leidiniai (biu
leteniai, laikraštukai, statutai ir k t) vi
sados turėtų pasižymėti lietuvių kalbos
gražumu ir taisyklingumu.
Pageidautina, kad skautai tarpusavy
patys ruoštų lietuviškus pokalbius, įskai
tytų ir nagrinėtų juose savo rašinėlius
bei kūrinėlius, gilintųsi į lietuvių kalbos
grožį, meną, stilių, pasigamintų plokšte
lių — meniškai pasektų lietuvių liaudies
pasakų, lietuvių dainų įdainuotų, eilėraš
čių ir žaidimų užfiksuotų.
Tada kiekvienas lengvai įsitikintų, kad
mūsų gimtoji — lietuvių kalba — yra to
kia pat turtinga ir lanksti, kaip ir kitos
kultūringos v. Europos kalbos. Tada mums
sesės-broliai, skautai, bus giliai pras
mingi Jurgio Baltrušaičio žodžiai:
"Kas tolio ieško, nors eina vienas,
Meldžias už mūsų tėvų rugienas.’’

"MŪSŲ VYČIO" PASTOGĖJE^
• Atsiradus daugiau skaitytojų, š. m. MV 1
ir 2 numerių pristigome ir nebegalime išsiųsti.
Naujai užsisakantieji už 1955 metus prašomi
siųsti tik 2 $•
• Š. m. M V 5 numerį numatome paskirti Se
serijos reikalams bei problemoms. Seses skautininke's ir vyresnio amžiaus skautės, sugeban
čios rašyti, prašomos šį sumanymą paremti bent
savo rastais.
• MV Redakcija, susitarusi su ASS Valdyba,
nutarė surinkti gausesnę medžiagą skautiško
sios ideologijos klausimais. Visa eilė skautų,
- čių intelektualų, pasižadėjo bendradarbiauti.
Minėtą medžiagą surinkus ir sutvarkius, bus
išleistas specialus M V numeris, paskirtas sk.
ideologijos problemoms nušviesti. Jeigu me
džiagos susirinktų daugiau, ASS Valdyba žada
daryti žygius išleisti šiuo reikalu specialų lei
dinį. Skaitytojai prašomi išsitarti ir Šiais klau
simais.
• MV užsisakyti niekada nevėlu.
• Mūsų skolininkus prašome nedelsiant atsi
teisti už laikraščio prenumeratą. Jūsų laiku
atsiųsti 2~ 3 doleriai palengvins netaip jau
lengvus M V kelius.
• Visus M V pusmetinius prenumeratorius pra
šome atnaujinti prenumeratą, sumokant $ 1,50
už II-jį 1955 metų pusmetį.
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Stovyklas savoje žemėje prisiminus. Verdame pietus.

VADOVO PASIRUOŠIMAS STOVYKLAI
Psktn. Pranas Pakalniškis

Kiekvieno lietuvio skauto pareiga —
kas vasarą praleisti bent dvi savaites
skautiškoje stovykloje, o kiekvieno skau
tą vadovo prievolė suteikti stovyklavimui
pačias geriausias sąlygas. Kuo daugiau
metų bėgy vienetuose rengiamasi vasaros
stovyklai, (tuo, stovyklavimo laikui prisi
artinus, ji bus geresnė, sėkmingesnė.
Stovyklos pasisekimą garantuoja tikslus
sekančių elementų sutvarkymas: 1. Skau
tų ir vadovų apmokymas metų bėgy, 2.
Stovyklinių priemonių įsigijimas, 3. Gera
stovyklavietė, 4. Tvirta stovyklinė prog
rama, 5. Geras maistas, 6. Patenkinamos
atmosferinės sąlygos.
Skautų ir vadovų apmokymas metų bėgy

skaitomas tinkamai atliktu tada, kai vie
netas, prieš išvykstant į vasaros stovyk
lą, skilčių apimty arba draugovės sąsta
te, yra turėjęs keletą iškylų ir bent po

rą savaitgalio stovyklėlių. Jų metu skau
tai turi būti supažindinami su pagrindi
nėmis stovyklavimo -i škylavimo savybė
mis, su skautiškąja pionierija, palapinių,
tiltų, lieptų, pagrindinių stovyklos įren
gimų statymu, toliau — maisto pasigaminimas gamtos aplinkoje: skiltys turi iš
mokti savarankiškai sustatinėti kasdieni
nį meniu pagal maisto produktų koloringumo lentelę ir sugebėti tą maistą lauko
virtuvėje skaniai pagaminti bei išvirti.
Taip pat skautai turi pajusti norą prisi
derinti prie stovyklavimo tradicijų pagrin
dinių, reikalavimų ištisos paros bėgy, pri
prasti prie kasdieninio gyvenimo ir nak
vojimo atviroje gamtoje, ir tuo pačiu me
tu sugebėti sukaupti savo jauną dvasią
mokymuisi skautiškųjų programų arba tobulinimuisi specialybėse. Daug dėmesio
turi būti kreipiama ir į vadovų-eilinių
89
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skautų santykiavimą stovyklinius uždavi
nius vykdant.
Apsirūpinimą stovyklinėmis priemonėmis

mūsų sąlygose laiduoja vieneto turimi
piniginiai ištekliai, geri ir glaudūs ryšiai
su skautų tėvais. Kiekvienas vieneto va
dovas turi galimai anksčiau, metų bėgy,
sušaukti stovyklos organizavimo posėdį,
į jį pakviečiant, be vieneto štabo, ir tė
vų komitetą arba jo atstovus. Šio posė
džio metu turi būti patiekiami pagrindi
niai planai, kuriais remiantis sekanti sto
vykla bus organizuojama, paskelbiami tu
rimi ištekliai ir tėvų komitetui suteikia
mi provizoriniai planai darbų, kuriuos
reikės būtinai atlikti. Stovyklinis inven
torius skirstomas į dvi grupes: asmeniš
kas ir bendrasis, vieneto. Asmenišku in
ventoriumi, skautišku terminu, kuprine
vadinamu, rūpinasi kiekvienas skautas
individualiai; bendruoju — visas vienetas
ir tėvų komitetas, išvykimo laikui į sto
vyklą priartėjus, vieneto vadovas ir pa
skirta stovyklinė vadovybė yra tiesiogi
niai atsakingi, kad į stovyklą būtų nuga
benta viskas, kas stovyklavimui reikalin

ga. Stovyklinė vadovybė turi būti paskir
ta galimai prisiderinant prie vadovų su
gebėjimo ir patyrimo. Ji stovyklavimo
metu turi būti kuo mažiausiai trukdoma
nestovyklaujančių vieneto vadovų, nebent,
konkrečia prašoma pagalba, arba visiško
vadovavimo nesugebėjimo atveju. Grįžtant
prie stovyklavimo inventoriaus, žemiau
dedamas sąrašas priemonių, kurios, be
skautiškos kuprinės, yra būtinos pasiim
ti: a) Stovyklaujant skilties sąstatu: pa
lapinė, virtuvės palapinė, virtuvės indai
ir rakandai, 2-4 kibirai, virtuvinis peilis,
samtis, duonai sudėti maišai, maisto pro
duktams sudėti maišai, sviestui ir tau
kams laikyti indai, konservų dėžutėms
atidaryti peilis, indams plauti ir šluosty
ti rankšluosčiai, muilas, žiurstai, žibin
tas, pirmosios pagalbos vaistinėlė, kirvis,
piūklas, kastuvas, vėliava, stora ir plo
na virvė, galąstuvas, sporto ir muzikos
įrankiai bei foto aparatas. . b) stovyklau
jant draugovės sąstatu: be aukščiau pa
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minėtų, atitinkamai padauginus iš skil
čių skaičiaus, plius: draugovės vėliava
su jai iškelti reikmenimis (stiebas, ka
belis, lynas), didelė palapinė užsiėmi
mams, jei numatomas lietaus pavojus,
virtuvės lenta maisto piaustymui, termo
metrai — temperatūrai ir orui, bendrosios
tualetinės-sanitarinės priemonės, nuola
tinis žibintas W. C.» žibalo (indas, ku
riame degama medžiaga laikoma, aiškiai
išskaitomai atžymimas ir laikomas ato
kiai nuo atviros ugnies!), W. C., virtu
vės indų, bei geriamo vandens, dezinfe
kavimo priemonės, užsiėmimams ir žaidi
mams priemonės, maudyklėje — gyvybei
gelbėjimosi priemonės, vietovės žemėla
pis, kompasas, trimitas ir kiti dalykai
pagal planuojamą stovyklinę programą.
Stovyklos vadovas dar turi pasirūpinti
sekančiais specialiais dalykais: žibintas

štabo palapinei; susisiekimo priemonės
su ligonine, daktaru, policija, gaisrinin
kais; laikrodis-žadintuvas; skautiška sto
vyklavimo literatūra, ra šomosios priemo
nės, adresai, kuriais remiantis skubiau
siu laiku būtų galima susisiekti su sto
vyklaujančių tėvais, stovyklos kasai lai
kyti saugi vieta; jei stovyklavietėje nė
ra tinkamų sąlygų, — priemones nugaben
ti sekmadienį stovyklaujančius į pamal
das.
idealia stovyklaviete laikoma, jei ji
atitinka šiuos reikalavimus: yra prie upės
- ežero, turinčio nuolaidžius krantus mau
dymuisi, galima apylinkėje pasirinkti sau
so kuro, yra geriamo vandens, toliau nuo
miesto ir judėjimo, netoli miškas, vieto
vė bent kiek dengta krūmais ir neperdaug
kalnuota, žemė apaugusi žole ir sauso
pagrindo (grunto), nėra uodų, nuodingų
šliužų, lengvai pasiekiama, išnuomavus
ar gavus stovyklavietę, prieš stovyklau
jant naudinga pasiųsti išbandyti pionie
rius ar vieneto štabo narius bent porai
naktų. Radus stovyklavimo vietą, reikia
išmėginti ją, įsivaizduojant pačias blo
giausias sąlygas: kas atsitiks, jei audra
ištiks, smarkus vėjas, perkūnija ir pan.
Pasitikrinti pas
apylinkės gyventojus,
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Čikagos skaučių “Audros Vartų” tunto vadovybėje įvyko pasikeitimų. Čia matome dabartinę va
dovybę su Seserijos atstovėmis. 1 eil. (iš kairės): M. Tapulionyte, VS O. Zailskienė, pasitraukusi
is pareigų tuntininkė s. H. Plaušinaitienė, naujoji tuntininkė B. Caplikaitė, VS pavad. b. Kurgonienė, A. Motiejūnaitė, E. Draugelienė. II-je eilėje
kitos vadovybės narės.

girininką, vietos burmistrą - viršaitį, ar
apylinkės miške nėra plėšriųjų gyvulių,
žvėrių, ar miške neauga nuodingų auga
lų, žolių ir t. t Atradus ką nors negero,
— turėti priemones apsisaugojimui, arba
ieškoti kitos vietovės.
Stovyklinė programa sudaroma ir sura
šoma kiekvienai dienai atskirai, gerokai
anksčiau prieš stovyklos pradžią (nema
žiau 3’4 mėnesių), skautiško mokymo lavinimo laikas skirstomas: 2’3 vai. prieš
pietus, 1,5-2 vai. po pietų (tarp poilsio
ir pavakarių). Kiekvienam programos punk
tui numatyti, kas reikalinga atlikti, kam
pavesta pravesti. Stovyklavimo metu skau
tai iš savo vadovų tikisi, kad šie jiems
suteiks daug nežinomų ir netikėtų daly
kų, užtat, vadovai, savo keliu, turi su
daryti tokias programas, į kurias įeitų
daug žaidimų, juoko; temos būtų gvilde
namos lengva ir suprantama kalba (aišku,
lietuviškai!). Darant stovyklinius užsiė
mimus, stengtis juos vykdyti galimai nuo
šaliau nuo pačios stovyklavietės rajono,
išmokyti skautus pajusti, kad ir stovyk
linėse sąlygose gyvenimas yra malonus,

net malonesnis kaip namuose, mieste.
Duoti galimybę skautams stovykloje pa
sižymėti ir pakilti į aukštesnį patyrimo
ar vyresniškumo laipsnį. Atlikus stovyk
lavimo pratimus, visada pravesti jų na
grinėjimus, iškeliant gerąsias ir neigia
mas savybes.
Nuo gero maisto stovykloj e priklauso
trečdalis stovyklos pasisekimo. Maistas
turi būti įvairus ir skaniai pagamintas.
Taip pat žiūrėti, kad jis nebūtų perdaug
brangus. Pačios svarbiausios pareigos
stovykloje maistininko, ūkio vedėjo. Už
tat, numatant asmenis šioms pareigoms,
reikia būti labai akyliems. Maistą steng
tis gaminti iš galimai šviežesnių produk
tų. Sudarant stovyklinį meniu (3-4 mėn.
prieš stovyklos pradžią), -kiekvienos die
nos kiekvienam valgiui surašomi smulkūs
atžymėjimai svorio ir kalorijų atžvilgiu.
Stovyklinė maisto
programa skelbiama
viešai dar prieš išvažiuojant į stovyklą.
Ypač svarbu, kad skautų tėvai tą progra
mą perskaitytų ir susipažintų dar prieš
išleisdami savo vaiką į stovyklą. Geras
maistas stovyklavimo metu yra teigiamas
91
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balansas sekančių metų vieneto stovyk
los pasisekimui. Stovyklos virtuvėje dar

bams jėgą imti skilčių, pavidale. Steng
tis, kad gaminant-verdant kuo griežčiau
siai būtų prisilaikoma švaros taisyklių.
Maistas stovykloje, paprastai, duodamas
4-ris kartus: pusryčiai, pietūs, pavaka
riai, vakarienė. Budinčiam daliniui — iš
imties keliu — naktipiečiai. Sudarant sto
vyklinį meniu, atsiklausti skilčių pagei
davimų. Maisto užpirkimas daromas du
kartu paroje: anksti rytą — pienas, svies
tas, jei galima, duona ir dešra bei mėsa
pietums; tuoj po pietų — produktai pava
kariams ir vakarienei. Ypač atkreiptinas
dėmesys, kad atsargų reikia laikyti sto
vykloje kuo mažiau ir galimai trumpesnį
laiką.
Stovyklos pasisekimas, taipogi, priklauso
ir nuo tinkamai parinkto patogaus laiko:
birželio, liepos, rugpiūčio mėnesiais oras
daugely vietų yra pastovesnis, saulėtas,
su mažu kritulių kiekiu. .Nenusiminti, jei
kartais stovyklavimo metu pasitaiko vie
na kita diena lietaus, vėjo, perkūnijos,
tiktai reikia tiems netikėtumams iš anks
to pasirengti. Nestatyti palapinių po me
džiais ar arti aukštų medžių. Apie pala
pines visuomet apsikasti tinkamo gylio
grioveliais. Nestatyti palapinių daubioje
vietoje, o jei yra būtinybė, jas pastačius,
tuoj pat iš vidurio iškasti didelį nutekė
jimo griovį nuokalniu!.
Dar vienas reikalas, su kuriuo šiandie
ninis skautų stovyklos vadovas susiduria,
— tai svečiai stovykloj e. Svečiai — sto
vyklos lankytojai — svetimtaučiai ir sve
čiai — skautų tėvai, pažįstami, bei lie
tuviška visuomenė. Stovyklos lankytojai
— svetimtaučiai yra lengviau tvarkomi
lankymo valandų nustatymu, skautų tėvai
ir lietuviška visuomenė tremty ir emigra
cijoje yra tapusi nedaloma skautiškos
stovyklos bendruomenės grandis. Tačiau,
ryšium su šia nauja apraiška, mūsų sto
vyklose yra kilusių kai kurių skautiško
stovyklavimo dvasios sutrikdymų, vienas,
neseniai įvykusios stovyklos vadovas,
paklaustas dėl šių dalykų, atsakė šitaip:
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“Kol mes buvome vieni, stovykla buvo
puikiausia, kai savaitgaly užplūdo tėvai
ir visuomenė, sugadino nuotaiką iki to
kio laipsnio, tarytum, šios stovyklos vi
sai nebuvę. Atvažiavo nestovyklaujantieji
vieneto vadovai, pasiskelbė save aukš
tesniais už paskirtąją stovyklinę vadovy
bę, duoda pastabas, kur reikia ir kur ne
reikia. Ateity šiuo reikalu būtina ką nors
daryti.” — Taip, tikrai darytina, vieneto
stovyklinis vadovas skautų tėvams ir vi
suomenei turi paskirti stovykloje nuoša
lų kampą, pastatyti keletą palapinių sve
čiams nakvoti ir numatyti planus juos
pamaitinti. Tėvai ir prijaučiančios visuo
menės dalis, tradiciniai yra tapusi mūsų
stovyklaujančios sąjungos nedalomu kū
nu, kurio atskirti mes negalime, bet turi
me rasti būdus juos prisiderinti prie sa
vo aplinkos, pirmiausia, paskelbti, kad
tėvai ir visuomenė gali su savo vaikais
-pažįstamais susitikti ir bendrauti: visų
valgių metu prie stalo, laisvalaikio metu
visuomenės rajone, vakarinių patikrinimų
prie vėliavų ir vakare prie laužo. Skau

tiškasis stovyklaujantis jaunimas, vykdy
damas skautiškuosius uždavinius, turi bū
ti atskirtas nuo n e skautiškosios visuome
nės dėl jaučiamos “tikrinimo bei kriti

kuojančios” nuomonės, kuri visuomenėje
atsiranda dėl lietuviškos skautybės nepergyvenimo-išgyvenimo asmeniškai. Kas
mums skautams kilnu, artima ir šventa,
tas, skautybės neišgyvenusiems, gali pa
sirodyti juokinga, netikslu, ar gal net
“nemoralu”. Kad tos kritikos išvengti,
stovyklinė vadovybė turi iš anksto šį rei
kalą gerai apgalvoti ir, pagal turimas
priemones, stengtis šią “stovyklaujančių”
grupę galimai švelnesniais būdais “izoliuotf'iš stovyklos akyvaizdinių progra
mos vykdymo punktų. Tokioms tėvų gru
pėms tinka numatyti atskirą programą,
leisti jiems išsirinkti savo vyresniuosius,
kurie, stovyklos štabo posėdžio metu,
kartu dalyvautų, išklausytų dienos prane
šimų ir sugrįžę teigiamai nuteiktų tėvų
grupę teigiamam skautų-visuomenės ben
dradarbiavimui
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SKAUTŲ SĄJUNGOS REFORMŲ KLAUSIMAIS
TUNTAS PERTVARKYTO! L. S. BROLIJOJ
Vyr. Sktn, Pr. Karalius

Yra keletas rimtų priežasčių persvars
tyti tunto sutvaikymo ir jo veiklos L. S.
Brolijos organizacijoje klausimus.
1. Globalinio masto išsisklaidymas ne
perdidžiausio skaičiaus skautų verčia decentralizuotis, kiek galima daugiau atpa
laiduojant centrinių vadovaujančių organų
(Tarybos, Brolijos vadijos, Rajono Vado)
rankas nuo darbų, kurių jie vistiek nega
li atlikti, ir visą dėmesį nukreipiant į
artimesnėse apylinkėse susibūrusių skau
tų veiklą.
2. Suaugusiųjų skautų klausimas vis
dar neišspręstas, veikiant emigracijoje
būdingoms išcentrinėms (išsibarstymo)
jėgoms, daug neblogų ir darbščių bu v.
skautų vadų ar šiaip suaugusių skautų
nesuteikti ir neįtraukti į darbą su jauni
mu, atskyla ir nutolsta, ogi ir pasiliekan
tieji dažnai nebe susikalba, kartais net
pyktis ima. Čia nieko nepagelbėtų įkyri
mas kokios nors centrinės institucijos
suaugusių skautų organizavimui, jeigu
apylinkėse kur jie gyvena ir veikia ne
bus progų ir paskatinimo telktis, organi
zuotis.
3. Gyvendami demokratine tvarka val
domuose kraštuose, patys neapkęsdami
bet kokių nevaržomų ir mūsų nuomonės
nepaisančių vyresnybių, turime ir savo
organizacijoje ieškoti derinio tarp demo
kratinio ir autoritetinio prado. Šitai ypač
svarbu organizuojant ir veikiant su su
augusiais žmonėmis.
Tokiu sutelktos veiklos ir pajėgiausiu
vienetu Brolijoje tektų laikyti tuntą, kurs
apima visokio amžiaus skautų vienetus,
esančius palyginti nedideliam plote, pir
masis uždavinys, kurį tektų atlikti, būtų
sutelkimas išsibarsčiusių tunto ribose
gyvenančių skautų - senjorų. (Skautinin
kų į ramoves, suaug. skautų - į skautų

židinius, vyčių į vyčių būrelius ar drau
goves). Anksčiau ar vėliau Brolija turės
susidrausmint ir susitvarkyt ta prasme,
kad nė vienas dar bent kiek skautiškų
plaučių turįs asmuo neliktų neįjungtas į
bet kokį Brolijos vienetą (vistiek ar ak
tyvioms pareigoms ar vien tik kaip nario
mokesčio mokėtojas ir balsuotojas).
Suaugusiųjų skautų vienetai, neleisda
mi mūsų senjorams nuskautėti, prilaiky
dami juos prie skautiškosios šeimos ži
dinio, būtų be to ir didelis rezervas jė
gos ir paramos nepilnamečių skautų va
dovybei.
Turint galvoje tai, kad veikimo meto
dai ir tikslai perdaug skirtingi - savai
me suprantama, kad ir tunto ribose dau
geliu atveju teks skirti pilnamečių sk.
vienetus nuo nepilnamečių.
Čia iškyla reikalas dvilypės tunto val
dymo sistemos. Gražiai ir, mano suprati
mu, racionaliai siūlo šią problemą spręs
ti Clevelando skautininkų L. S. B. statu
to pakeitimo projektas.
Suteikiant primatą skautų vadams ir
suaugusiems skautams ir laikantis demo
kratinio principo, siūloma vyriausiu tunto
reikalų sprendėju
pripažinti visuotiną
pilnamečių tunto narių
sueigą, kurioje
sprendžiamąjį balsą turėtų visi tunto vie
netuose registruoti ir savo kaip narių pa
reigas atlieką pilnamečiai skautai. (Ne
pilnamečiai skautai sueigoj galėtų daly
vauti be sprendžiamojo balso tik tais at
vejais, jeigu jie būtų nepiln. skautų vie
netų vadai), visuot. tunto narių sueiga
šauktina kas antri metai, jos funkcijos:
a) išrinkti kandidatus į tuntininkus ir
pavaduotojus (juos tvirtina L.S.B. .Vyr.
Skautininkas);
b) išrinkti 3 nuolatinius narius į tunto
valdybą;
93
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c) išrinkti Tunto Garbės Gynėją;
d) išrinkti Tunto Kontrolės Komisiją;
e) išklausyti ir tvirtinti 2 metų veiki
mo ir piniginę apyskaitą ir
f) spręsti kitus Tunto reikalus, laikan
tis L.S.B. statuto ir veiklos reguliaminų;
g) atstovauti Tuntą kaip L.S.B. skyrių
ir juridinį asmenį.
Tunto Valdyba sudaroma tvarkyti pilna
mečių tunto narių reikalams, jon įeina;
tuntininkas (kartu ir valdybos pirminin
kas), jo pavaduotojas, 3 visuot. tunto
narių sueigos rinktieji atstovai ir exofficio visi pilnamečių vienetų vadai.
Tunto vadija (štabas) sudaroma nepil
namečių skautų reikalams, jon įeina nepiln. sk. vienetų vadai ir tuntininko pa
sikviestieji bendradarbiai. Vadovauja ir
čia tuntininkas.
Tokiu būdu tuntininkas yra visdėlto
vienijanti ir visą tunto gyvenimą vado
vaujanti valia, esanti tiesioginėj Brolijos
Vadijos bei vyr. Skautininko priklauso
mybėj ir per tunto valdybą bei vadiją tu
rinti gerą kontaktą su visa tunto narių
mase. Faktas gi, kad tuntininkas yra iš
94

rinktas visuot tunto narių sueigos teikia
jam ir gerą moralinį pagrindą.
Garbės Gynėjo ir Kontrolės Komisijos
funkcijos aiškios. Gal tik reikėtų įterpti
pastabą, jog šios dvi svarbios instituci
jos sudemokratinto tunto gyvenime atlik
tų kolektyvės sąžinės prižiūrėtojų ir auk
lėtojų vaidmenį su didesniu sėkmingumu
ir su mažesniu laiko ir energijos eikvo
jimu, negu tat atlikti vien kur nors toli
(prie centro) veikiančios, ir šioms insti
tucijoms tektų būt subordinuotoms Broli
jos Garbės Gynėjui bei Brolijos Kontro
lės Komisijai. Toks abipusis kontaktas
tarp šių instancijų būtų naudingas sie
kiant vieningos minties organizacijoje.
Taigi tuntas, kaip savarankiškas Broli
jos padalinys su plačia savivaldos teise,
su juridinio asmens titulu visdėlto nebū
tų visiškai “atskilęs meteoras” organi
zacijoje. Nuolatinis kontaktas tarp tunti
ninko ir Brolijos vadijos, tarp Garbės
Gynėjų bei Kontrolės Komisijų būtų pa
kankamai tvirta garantija, kad tuntas ne
nueis “savais keliais”..,
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JUROS SKAUTININKU LAIPSNIŲ REIKALU
Pr. Pakalniškis
MV bendradarbis ps. pr. Pakalniškis,
atsiliepdamas į s. Br. Stundžios rašinį
M V Nr. 1, pusi. 17- 19, rašo:
“Pirmiausia mums reikia skautininko
laipsniui įgyti sukurti tam tikras taisyk
les, reguliaminą, kuris turi apimti sąly
gas bendrajam skautininko- mokytojo laips
niui įgyti, o paskui, žengiant į specifi
nes šakas, duoti tų šakų reikalavimus ir,
juos išpildžius, teikti specifinės šakos
skautininko laipsnį. Reikia taip pat dar
du dalykus skirti: mūsų skautiškąsias
specialybes ir amatus, specialybė yra
pirmutinis takas į amatą, skautuose turi
me daugelį specialybių, kurios yra keliai
į amatus, šiandieninėje apimty jūros ir
oro skautai, jei jie pagrindiniai, šalia
pirmųjų - bendrųjų patyrimo programų, iš
eina jūros ir oro skautų programas, jas
praktiškai papildo, — šios dvi šakos artė
ja prie amato apibrėžimo. Reiškia, toms
dviem Šakoms būtų galima teikti prie
*‘skautininko” laipsnio tikslesnį apibrė

žimą “jūrų skautininkas”, “lakūnas skau
tininkas”. vyčiai, nors ir laikoma atski
ra šaka, bet j:, nėra specifinė, amatinė
šaka, užtat vyčių, atrodo, į tą klasifika
ciją, nereiktų maišyti. Kol neturime skau
tininkų reguliamino, tol ginčai ir “čirš
kinimai žvirbliais*’ mus pačius daugiau
įskaudina ir išskiria, o ne jungia. Suda
rant skautininkų reguliaminą (bendrąjį),
reikia gerai išstudijuoti svetimų, ypač
anglosaksų, kur skautybė yra smarkiau
siai išbujojusi, kraštų pavyzdžius, (smulk
meniškai viską apmąstyti, aiškiai sure
daguoti. Tada tuo klausimu visi turėsime
vieną ir tą patį atsakymą. Tiktai, aišku,
kad jūros skautininkas, norėdamas gauti
tokį laipsnį, turės pirma įgyti bendrąjį,
o prie jo, pagal jūros skautininkų reika
lavimus, išpildęs sąlygas, galės pridėti
jūros skautininko vardo priedą. Arba, jū
ros skautininkams turi būti sudaromas
atskiras reguliaminas, į kurį įeitų ben
droji skautininko-skauto-mokytojo prog
rama”.

DEL A. AUDRONIO SIŪLOMŲ REFORMŲ
p s. Vytautas Tamulaitis

psktn. v. Tamulaitis iš Kalifornijos
rašo:
“A. Audronis savo reformas pradeda
nuo dar nesuorganizuotų senųjų skautų.
Nurodydamas, kad pavadinimas senaisiais
skautais juos “lyg ir sendina”, tuoj pa
rodo savo nusivokimą apie skautiškus
dalykus, jam, matyt, nėra žinoma, kad
kiekvienas skautas didžiuojasi tuo, kad
jis yra senas skautas. Tačiau siūlymas
senuosius skautus pavadinti sendraugiais
dar daugiau atskleidžia reformatoriaus
skautiškų žinių bagažą, kuriame aiškiai
trūksta skautiškų įstatų, ypač ketvirtojo.
Mūsų kalba yra tiek žodinga ir mes pa
tys dar tiek sugebame ja naudotis, kad
nesiteiraudami ar ateitininkai yra užpa
tentavę “sendraugį” ar ne, susirasime

sau tinkamą pavadinimą. Aplamai, dėl
senųjų skautų organizavimo geriausiai
galėtų pasisakyti rengusieji sąjungos sta
tutą. vistik lieka neaišku, kam “salioniniams skautams”
reikalingas atskiras
ženkliukas ir net uniforma? Turbūt auto
riui atrodo nepatogu sėdėti salione su
trumpomis kelnėmis.
Po to seka revoliucinis (jau ne reforminis) siūlymas suskaldyti LSS net į 5
viena kitai nepriklausomas organizacijas.
Tai pravedus Brolija ir Seserija atsidur
tų apverktinoj padėtyj, nes liktų be va
dovų kadro.
Toliau autorius
žengia lietuvinimo
kryptimi, bandydamas skautus krikštyti
rikiais, jam aiškiai nežinoma, kad pas
skautus nėra, kaip kariuomenėj, rikiuočių
95
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Clevelando akademike
skautės su v. s. D. Ke SIUnaite, v. s. O. Zail skiene
ir v. s. M. Barnis kaitė.
Nuotr. V. Bacevičiaus.

ir nerikiuočių — čia visi yra tik skautai.
Be to rikiuotė nėra skautybės pagrindas.
Pats žodis rikis reiškia ne rikiuojamąjį,
bet rikiuotoją. Kažin ar seserija susiža
vės jai siūlomomis rikėmis, ypač perskai
čius ‘‘Lietuvių kalbos vadove” šio žo
džio aiškinimą. Lieka dar paslaptis iš
kur paimtas “senoviškas ir garbingas”
vytės vardas, nes mūsų istorijos vadovė
liai nieko nesako apie Lietuvoj gyvenu
sias amazones.
Kalbėdamas apie laipsnių pavadinimus
autorius pasirodo nežinąs, kad daugumoj
NAUJASIS STATUTAS -

pasaulio skautų organizacijų laipsnis su
tampa su pareigomis ir dėl to turi ben
drą pavadinimą. “Reformuodamas patyri
mo laipsnių pavadinimą A. Audronis už
miršta tik ką pravestą “lietuvinimo akci
ją” ir siūlo laipsnį pakeisti ne lietuviš
kos kilmės klase. Baigiamose pastabose
autorius parodo visą savo supratimą apie
skautybę: mūsų sąjungos stiprumas pareis
ne nuo surankiotų gydytojų ir inžinierių,
bet nuo gerai parengtų ir savo darbą at
liekančių skiltininkų bei draugininkų”.

O dėl siūlomo statuto keitimo iš viso,
jau aukščiau minėtas pr. Pakalniškis pa
žymi:
“Tiesa, naujas statutas mums reikalin
gas, bet m.es negalime rėkti, kad senasis
statutas yra negeras. Jis yra geras, spe
cialistų redaguotas, ir gerai įgudusių va
dų ir vadovių išstudijuotas bei patvirtin
tas. Tačiau, šioms gyvenimo sąlygoms
netinkamas, juo vadovaudamiesi, šiandien
mes savo organizacijos apimty negalime
tinkamai tvarkytis. Reikalinga gyvenimiš
ko pataisyto statuto, kuris įgalintų mus
visame pasauly išsiskirsčiusius, išsilai

kyti vienoje organizacinėje plokštumoje,
jei kas ateity mėgintų duoti naujus ar
pageidaujamus statuto projektus, tegul
neužmiršta gerai įsiskaityti ir senojo, bei
jau Vadijų studijuotus projektus. Nauja
sis statutas turi išplaukti iš senojo. Mes
skaitome, kad skautybės pagrindas yra
jos išgyvenimas, pergyvenimas, nuolati
nis tęsinys, užtat ir mūsų naujasis sta
tutas turi būti senojo tęsinys, bent jau
pagrinde — senojo statuto pagrindinė ve
damoji mintis.
Pranas Pakalniškis
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Jie vadovauja akademiniams skautams,- ėms Čikagoje. Sėdi ASD Gražinos Dr-vės Čikagoje val
dyba: A. Ščiukaitė, pirm. Q. foendelevičiūtė ir A. Paltarokaitė. H e ii.: Karpį VYTIS sk. valdyba.-AKaraliūnas, A. Kėželis, pirm. Vyt. Šliupas, R. Tallat Kelpša, L. Ramanauskas.

ČIKAGOS AKADEMIKU SKAUTU PADANGĖJE
Juozas

Jau daugiau kaip penkeri metai kaip
skautai akademikai, susibūrę skautiškon
šeimon, gyvuoja Čikagos padangėje. Ke
liems žmonėms davus pradžią, būrys iš
augo, išbujojo ir sugebėjo įnešti savo
tautinį ir kultūrinį įnašą lietuviškai vi
suomenei. Būrys didėjo pagal dėsnį “ne
kiekybė, bet kokybė”. Malonu matyti nau
juosius narius, nešančius akademikų skau
tų idėją tais pačiais lietuviškų tradicijų
keliais, dar maloniau seniesiems įsitikin
ti, kad jų pasirinktas kelias teisingas.
Skyriaus veiklumas praėjusių metų bė
gyje pasižymėjo įvairumu ir turiningumu.
Nuo iškylų ligi minėjimų bei paskaitų
visur tryško gili skautiška idėja ir tėvy
nės meilė. Pažvelgus praeitin malonu
matyti, kad daug kur pakilta AD MELIOREM!

Karklys

Kultūrinėje srityje skyrius veikė lavin
damas savo narius skautiškoje idėjoje
platindamas ir garsindamas Lietuvos var
dą amerikiečių tarpe, sueigos praeidavo
diskutuojant aktualius lietuviškos studen
tijos reikalus, klausant paskaitų apie
Lietuvos kariuomenės įkūrimą, prūsų lie
tuvių istoriją ir t. t Mūsų kariai vetera
nai nuotraukomis parodydavo gražiąsias
Europos vietoves. Gi sesės beveik visa
da įstengdavo paruošti jaukią šeimynišką
arbatėlę ir pradėti linksmą akademinį
“laužą”. Gyva jaunatvės dvasia išryškė
davo skautiškų dainų atgarsiuose, tėvy
nės ilgesys liepsnodavo jautriose lietu
viškose melodijose.
Nauji sumanymai,
nauji ateities tikslai užbaigdavo kiekvie
ną sueigą, 'rodydami gyvą narių veiklą.
97
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KORPORACIJOS “VYTIS” NARIAMS
Mieli Broliai,

Kiekvienas blaiviai galvojantis korporantas nesunkiai gali susivokti šių dienų spaudos puslaFiuose ir tikroje padėtyje. Tiek jau toli yra pažengta, kad dažnai nesiskaitoma su faktais ir neeidžiamom priemonėm norima iškreipti tiesą. Gaila, kad tai pasitaiko ir Korporaciją liečiančiuo
se straipsniuose, bent JAV lietuviškoje spaudoje.
Korp! Valdyba neturi galimybių atsakyti į kiekvieną Žinutę ar mintį, pagaliau, net neranda rei
kalo polemizuoti klausimais, kurie aiškūs visiems, išskyrus politikuojančius brolius arba net ir
karjeristus, kaip kaikurių pačių yra prisipažinta. Kartais pasitaiko atvejų, kad kai kurie prisiima
pareigas vien tik dėlto, kad galėtų pakenkti darniam darbui.
Iš antros pusės, negalima leisti, kad visuomenė būtų klaidingai informuojama. Dėlto būsime
priversti į savotiškus straipsnius spaudoje bent iš dalies reaguoti.
Korp! Valdyba laikosi savo linijos, tradicijų ir įpareigojimų, kurie buvo gauti Valdybą išrenkant,
pasisakant aėl K. statuto ir statutą priimant. Tačiau keli korporantai norėtų Korporaciją paversti
politinių žaidimų objektu. Galime užtikrint, kad jiems tai nepasiseks ir Korporacija liks tokia,
kokia iki šiol buvo. Tie, kurie atsakys, jog kai kurių pakeitimų yra (pav., filisterių padėtis, pri
klausymas Korporacijai studijas nutraukus ir p.), turėtų žinoti, kad iš esmės K. keistis negali.
Jeigu ji pasikeis, ji bus nebe Korporacija VYTIS. Tiems, kurie nori savo ambicijas patenkinti,
bet ne korporacijos gerovės, galime atsakyti: Broliai, turėjot apsigalvoti prieš įstodami į Korpo
raciją. Dabar gi reikia prisiimti senąją liniją arba sau pasiieškoti kitos, artimesnės or-jos. Kor
poracijos VYTIS vardą ir pačią organizaciją palikime tiems, kurie jai dirba, aukojasi ir kurie no
ri dirbti be reklamos. Korporacijos Valdyba kviečia visus vadovautis šūkiu Ad meliorem !
Korporacijos Valdybos vardu
Senį, psktn. V. MIK AL AVIČIUS,
Valdybos P irmininkas

jau senokai
veikiąs “Visuomeninių
Studijų Būrelis“ suteikė progos pagilinti
žinias Įvairiais akademikams įdomiais
klausimais savo narių referatais bei pre
legentų paskaitomis. Taip ir savęs tobu
linimas žengia vis pirmyn, sekant lordo
Baden powell’io principu.
iš svarbesnių įvykių paminėtinas 30 m.
jubilėjinis minėjimas,
sutraukęs didelį
svečių ir narių būrį. Kalbose paminėti
sesės ir broliai žuvusieji už tėvynę, pri
siminta Sąjūdžio įsikūrimo istorija, p. j.
Daužvardienė, suteikusi didelę paramą
akademikėm skautėm, buvo pakelta A. S.
D. Garbės Nare. Filisteriui Br. Kvikliui
įteiktas pirmas auksinis Korp! VYTIS
ženklelis, atsidėkojant už nenuilstamą
darbą akademinės skautijos labui. Korp!
VYTIS skyrius vykusiai suorganizavo Vasario 16 d. minėjimą vietos skautų tun
tams. šimtai skaučių ir skautų pagerbė
tą mums taip brangią dieną, iškilmingas
įžodis dar ilgai gyvuos naujųjų skautų
atmintyje. Buvę 1954 m. A. S. S., A. S. D.
ir Korp! VYTIS pirmininkai apdovanoti
lietuviškomis knygomis.
prisidėta prie
V. S. jokubyno minėjimo suruošimo.
Sesės dalyvavo Dr. J. šliupo 10 metų
mirties sukakties minėjimo organizavime.
Garsindamos Lietuvos vardą, sesės su98

ruošė ir demonstravo lietuviškų juostų
audimą didžiuliame Čikagos pramonės ir
Mokslo Muziejuje. Ta pačia proga, mu
ziejaus vadovybei prašant, jos sutiko
įrengti lietuviškos seklyčios vidų, pažy
mėtina, jog tai bus vienintelis tautinis
skyrius minėtame
muziejuje. Lietuvos
vardas ir priespauda, mūsų sesių dėka,
bus skelbiama tūkstančiams muziejaus
lankytojų.
Buvo ir iškylų: maloni dviejų dienų
išvyka į Lake Geneva ir Čikagos sky
riaus suruošta keturių dienų žiemos sto
vykla.
iš gautų pajamų suruošus tradicinį ba
lių, skyrius paskyrė $ 250 skautiškai
spaudai ir $ 300 Dr. Vydūno Vardo šal
pos Fondui. Be to buvo aukota dailinin
ko A. Varno jubiliejinei parodai paremti,
A.S.S. Urbanos skyriui bei Čikagos sky
rių valdyboms.
Nemaža narių aktyviai dirba vietos
skautų,-čių tuntuose. A. Karaliūnui per
ėmus “Mūsų Vyčio“ administratoriaus
pareigas ir Al g. Keželiui išvykus karo
tarnybon, šių metų A. S. S. Čikagos sky
riaus valdybą sudaro: o. Mendelevičiūtė,
A. Ščiukaitė, A. Paltarokaitė, Vyt Šliu
pas, Gv. valantinas, vyt Lapatinskas,
R. Tallat-Kelpša ir L. Ramanauskas.
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Iš skautų vyčių praeities. Kauno sk, vyčiai prie Paminklo Žuvusiems kovoje dėl Lietuvos laisvės.
(Iš Br. Jameikienės albumo/-

PIRMOSIOS SKAUTU VYČIU DIENOS KAUNE
Vyr. Sktn. Vincas Kizlaitis

Skautybei išsiplėtus po visą Lietuvą,
vyresniojo amžiaus skautai panorėjo iš
likti skautų eilėse ilgesnį laiką. Dėlto
j-an nuo 1924 m. atskirose vietovėse pra
dėjo organizuotis vyresnieji skautai-roveriai, vėliau pavadinti skautais vyčiais.
Buvo norima pavadinti tik vyčiais, bet
kadangi Amerikoje tuo metu veikė lietu
vių katalikų jaunimo organizacija, pana
ši į mūsų pavasarininkus, tai vyresnieji
skautai-ro veri ai buvo pavadinti skautais
vyčiais.
Pirmasis skautų vyčių būrelis Kaune
įsteigtas Simano Daukanto mokytojų se
minarijoje 1927 m. pradžioje. Pirmaisiais
būrelio vadovais buvo J. Miliukas ir St.
Jakštas. Būrelis pasivadino S. Daukanto
vardu.
Antrasis skautų vyčių būrelis Kaune
Įsteigtas 192 7 m. pabaigoje - 1928 m.
■pradžioje, Aukštesniojoje Technikos Mo
kykloje. jis pasivadino inž. P. Vileišio

vardu, pirmasis būrelio vadas psktn. (da
bar sktn.) J. Bulota, pavaduotojas St.
jatautas.
Trečiasis skautų vyčių būrelis Kaune
įsikūrė 1929 m. sausio mėn. pavasario
suaugusiųjų gimnazijoje. Pirmasis būre
lio vadas - v. Kizlaitis (dabar vyr. sktn.)
ir pavad. V. Ereminas. Būrelis pasivadino
Dr. j. Basanavičiaus vardu.
Be šių keli vyrukai kauniečiai susibū
rė į skautų vyčių kandidatų Rimgaudo bū
relį, bet šis, neišvystęs veiklos, apie
1930 m. likvidavosi.
1929 m. kovo mėn. 1 d. S. Daukanto, P.
Vileišio ir J. Basanavičiaus būrelių na
riai, susirinkę į bendrą, sueigą, nutarė
įsteigti pirmąją skautų vyčių draugovę.
Draugovės vadu išrinktas sktn. vi., pava
duotoju — vyr. skilt. v. Kizlaitis. ši drau
govė, nuo pat pirmųjų dienų, pasirodė la
bai aktyvi savo veikloje ir iš viso Kau
no tunte. Gražiai bendradarbiauta ir su
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pirmąja vyresniųjų skaučių draugove.
Nuo pat pirmųjų skautų vyčių draugo
vės dienų Kauno tunto tuntininkas leido
tunto štabo posėdžiuose dalyvauti ir vi
siems draugovės būrelių vadams.
1930 m. pradžioje skautų vyčių draugo
vė surengė antrąjį puikiai pasisekusį va
karą, davusį per 800 litų gryno pelno,
už kuriuos įsigyta puiki šilkinė, auksu
siuvinėta vėliava. Tokios brangios vėlia
vos visoje Lietuvoje neturėjo nei viena
kita draugovė. 1930 m. kovo mėn. 2., pir
majai skautų vyčių draugovei švenčiant
metinę sukaktį, ji buvo prof. kun. M. Mer
kelio pašventinta ir įteikta draugovei jos
iškilmingos sueigos metu. į sueigą atsi
lankė Vyriausias Skautininkas M. Kalmantas, skautų steigėjas p. Jurgelevičius
(Jurgėla), Kauno tuntininkas ir kiti aukš
ti skautų vadovai. Ta proga pirmieji vi
sų trijų būrelių vadai St. Jakštas, J. Bu
lota ir V. Kizlaitis Lietuvos Skautų Są
jungos Šefo buvo pakelti į paskautininkių
laipsnius. Tą pat dieną ankstų rytą apie
15 draugovės narių davė skautų vyčių
įžodį.
Švęsdama metines, skautų vyčių drau
govė savo globėju pa sikvietė kariuome
nės švietimo skyriaus viršininką pulk. J.
Šarauską, kuris 1930 m. spalio mėn. bu
vo paskirtas Vyriausiu Skautininku, pulk.
J. Šarauskas, sužavėtas puikia skautų
vyčių veikla, tą pačią dieną pakvietė
juos išpildyti programą karių pusvalan
džio metu per Kauno radiją. Tai buvo
pradžia skautų
radijo pusvalandžiams.
Vėliau Kauno radiofone skautai turėjo
savo atskirą reguliarų radijo pusvalandį,
kurio metu išpildydavo skautiškas dainas,
vaidinimus ir kita.
Tais pat metais draugovėje įsikūrė
skautininkų būrelis, kurin įėjo skautinin
kai Vi., Mt. Martinaitis, j. j. ir paskautininkiai D. S., St. Jakštas, J. Bulota ir
V. Kizlaitis. Šis būrelis parengė ir vėliau
išleido St. Šalkauskio “Skautai ir pasau
lėžiūra“ ir skautybės klausimais rinkti
nių straipsnių knygą “Kelias į Laimę“.
Tų pačių metų birželio mėn. draugovė,
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per savo globėją pulk. J. Šarauska, gavo
iš Lietuvos kariuomenės 50 palapinių.
1930 m. birželio mėn. 17 — liepos 4 d.
pirmoji skautų vyčių draugovė surengė
Panerių miške pirmąją skautų vyčių sto
vyklą, kurią Gillwel kursų pavyzdžiu pra
vedė sktn. Viktoras Čečeta. stovykloje
dalyvavo ir keletas skautų vadovų iš ki
tų Lietuvos vietovių. Į šią stovyklą bu
vo atsilankęs didelis Lietuvos bičiulis,
buvęs Anglijos konsulas Kaune p. Harri
son.
Tais pat metais Vyriausias Skautų šta
bas ruošėsi išleisti Lietuvos Skautų Bro
lijos statutą, šio statuto dalį, liečiančią
skautus vyčius, parengė skautų vyčių
draugovė. Taip pat parengė skautų vyčių
uniformos ir ženklelio projektus, kuriuos
ir šiandien, po 25 metų, lietuviai skau
tai vyčiai, išsiblaškę po visą pasaulį,
tebedėvi.
1931 m. sausio 2-4 d.d. Pirmoji Kau
no skautų vyčių draugovė padėjo L. S. S.
štabo skautų vyčių skyriui surengti pir
mąjį Lietuvos skautų vyčių sąskrydį —
kursus Kaune; visa draugovė Čia gražiai
pasireiškė.
1932 m. vasario mėn. Pirmoji skautų
vyčių draugovė Kaune padėjo skautų šta
bo skautų vyčių skyriui surengti antrąjį
Lietuvos skautų vyčių sąskrydį — kursus
Kaune ir taip pat visa draugovė šiame
sąskrydyje dalyvavo.
Apie 1932 m. Kauno Aušros berniukų
gimnazijoje įsisteigė skautų vyčių būre
lis. pirmuoju šio būrelio vadu buvo psktn.
( dabar vyr. sktn.) Vyt. Čepas.
1938-1940 m. veikė atskiras skautų
vyčių vienetas Kaune, Šančiuose.
Pirmieji skautų vyčių ženkleliai (ir da
bar dėvimieji) buvo pagaminti 1930 m.
gruodžio mėn. l-os Kauno skautų vyčių
draugovės užsakymu. Ženkleliai buvo nu
meruoti. 1931 m. skautų vyčių ženklelių
gaminimu ir jų išdavimu skautų vyčių vie
netams pradėjo rūpintis Vyriausiame skau
tų Štabe veikiantis skautų vyčių skyrius.
Skautų vyčių ženkleliai buvo išduodami
tiktai pagal skautų vyčių vienetų vadovų
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STOVYKLAVIMO DIENOMS ARTĖJANT
AL Gimantas

Ir šis rašinys, kviečiąs susirūpinti
skautiškų stovyklaviečių įsigijimo reika
lu, aišku, <nėra nei originalus nei naujas,
bet klausimo svarba ir dienos būtinybė
verste verčia dar kartą išsitarti šiuo rei
kalu. Organizuotas jaunimo susibūrimas
draugėn, lietuviškojon aplinkon, suteiki
mas jam sąlygų bendrauti grynai tautinė
je atmosferoje, tik jau turėtų būti vienu
pirminiu lietuvybės išlaikymo uždaviniu.
Lietuviai skautai, suprantama, to svar
baus uždavinio vykdyme taipogi užima
svarbią ir neabejotiną vietą.
Kad dar tinkamiau būtų galima atlikti
svarbųjį vaidmenį, lygiai tinkamai sie
kiant ir gerelesnio skautiškojo pasiruoši
mo, yra būtina, kad bent vasaros metu,
kuo daugiau lietuviškojo jaunimo pereitų
per stovyklinio gyvenimo mokyklą, .'čia
juk vyksta ir nepakeičiamas fizinis lavi
nimas, čia puikiausia proga vaikui ar jau
nuoliui pasiruošti ir praktiškojo gyveni
mo reikalui, lygiai yra pakankamai geros
sąlygos ir dvasiniam atgijimui, praktikai.
Šalia to, kaip jau aukščiau minėta, dėtinos visos pastangos galimai daugiau per
teikti stovyklaujančiam jaunimui ir jo kil
mės, lietuviškųjų išraiškų. Bet, ne šių
žodžių tikslas nagrinėti stovyklų progra-

patiektus vardinius sąrašus ( davusiems
skautų vyčių įžodį). Tiktai tremties me
tais Vokietijoje, Detmolde, įsikūręs LSB
tiekimo skyrius pagamino nenumeruotus
skautų vyčių ženklelius ir juos pradėjo
laisvai platinti. Tada skautų vyčių ženk
lelius galėjo įsigyti ir dėvėti kas tik pa
norėjo...
*) Šios apžvalgos autorius V. Kizlaitis - vienas
pirmosios skautų vyčių draugovės Kaune steigėjų,
1929* 1931 m- draugovės vado pavaduotojas ir 1931
* 1934 m- Vyriausio Skautų Stabo skautų vyčių sky
riaus narys, žinomas skautų veikėjas Lietuvoje ir
tremtyje.

mas, tą paruošia mūsų prityrę vadovai ir
pedagogai, gi prieš vasaros pradžią tek
tų rimčiau ir visapusiškai susirūpinti sa
vųjų stovyklaviečių įsigijimu.
Kaip žinome, amerikiečiai ar kanadie
čiai skautai turi ar tai sau priklausan
čias ar gautas naudotis atitinkamas vie
tas, kuriose jaučiasi esą pilnais šeimi
ninkais ir savųjų organizacijų nariams,
visą vasaros metą ruošia nuolatines sto
vyklas. Kartais tokie plotai įsigijami skau
tų tėvų iniciatyva ir lėšomis, bet neretai
juos padovanoja kokie mecenatai ar skau
tams leidžia naudotis miestų ar apskri
čių savivaldybės ir pan. Mūsų skautams,
deja, vargu ar bus prieinami tokie gera
dariai
ir todėl, norint įsigyti savąsias
stovyklavietes, jau reiks patiems viską
suorganizuoti, lėšas
sutelkti, savaime
suprantama, skautų tėvai, suprasdami ir
įvertindami tokio reikalo nepaprastą svar
bą, turėtų visomis galimomis priemonė
mis prisidėti prie klausimo teigiamo iš
sprendimo.
Kalbant su kai kuriais skautų vadovais,
teko įsitikinti, kad bandant įsigyti sto
vyklavietes, gal, kartais teks ir nevisai
įprastais būdais verstis, štai, sakoma,
skautai skolon įsigyja ar išnomuoja me
tams ar daugiau kokį gražų plotą prie
upės ar ežero, čia pat paplūdimis, miške
lis, pakankamai žalumos sportui ar žai
dimams. Gal, kartais, tokiu metu, kai pa
tys skautai nestovyklauja ir, jei nuosavy
bė yra pakankamai didelė ir užtektinai
vietos, kodėl šeštadieniais ar sekmadie
niais neišnuomavus jos lietuviškosioms
organizacijoms, sambūriams, kurie vasa
ros metu taip dažnai, kartais ir beviltiš
kai ieško tinkamesnės vietos savųjų ge
gužinių (piknikų) suruošimui. Sumanyto
jai teigia, kad toks komercinis būdas par
dėtų ir lėšų klausimą išspręsti, o, paga
liau, prisidėtų jau savaime ir prie skau
tiškosios propagandos, nes visi žinotų.
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SKUBI IR LEMIANTI TALKA
O. G e šventas

Mūsų skautai, - ės, vadovai ir vadovės
šiltai atjautė Vasario 16 d. gimnaziją,
jau penkti metai jie stengiasi padėti ki
tiems, kad ši mūsų švietimo ir lietuvy
bės išlaikymo įstaiga žydėtų ir tvirtėtų.
Mūsiškiai uoliai talkininkavo rinkliavose,
ruošdavo pobūvius, jų pelną ar dalį pa
skirdami gimnazijai, < patys telkėsi ir ra
gino kitus telktis į rėmėjų būrelius, pa
galiau, savųjų tarpe pravesdavo rinklia
vas. Gerai prisimenu, kai 1952 m. .gimna
zijos finansinė būklė buvo labai kebli ir
kaip energingai čia gelbėjo mūsiškiai.
Ypač čia atmintinos v. s. O. Zailskienės,
v. s. K. Kodatienės, ps. A. ValatkaiČio
pavardės. Šie ir kiti žaibo greitumu atsi
liepė į pavojaus šauksmą ir padėjo pa
čiu laiku,
ir daugumas kitų vienu ar kitu būdu
yra padarę gerąjį darbelį gimnazijai. Be
to, (pagelbėta ir “Aušros” tuntui — Va
sario 16 d. gimnazijos skautams,- ėms.
juk aišku, kad tuntas gyvena ir miršta
drauge su visa gimnazija. Kitokios išei
ties Čia nėra. O, reikia pasidžiaugti, tun
tas jau spėjo išauginti daug gerų vadovų,
skautų,-čių, nekartą gražiai reprezentavo

'Tad tai skautų nuosavybės esama, o sto
vyklų metu, visi atvykėliai juk mielai
pabendrautų ir su mūsų stovyklaujančiais,
įvertintų skautų darbą ir pastangas, ar
čiau pažintų stovyklinio rajono gyvenimą.
Žodžiu, gera bent tiek, kad šis klau
simas jau pradedamas rimčiau judinti, bet,
svarbiausia, būtina dėti visas įmanomas
pastangas, kad bent didesniųjų lietuvių
gyvenamųjų vietų skautai turėtų savąsias
stovyklavietes. Naudojimasis amerikinė
mis ar kanadinėmis vietomis, dalyką iš
sprendžia tik dalinai, nes lietuviams skau
tams būtina turėti grynai savą aplinką ir
joje tvarkytis kaip tinkami, senąsias ir
gražiąsias Lietuvos skautų tradicijas tę
siant
102

prieš svetimtaučius mūsų Sąjungą, pačią
gimnaziją ir netgi visą Lietuvą. Vargu
be jo pagalbos veiktų ir kiti mūsų vie
netai Vokietijoje.
Tačiau gimnazijos rūpesčiai dar nesi
baigia. ji dabar ypatingai pergyvena sun
kias dienas, lemiamą periodą: už rūmus
reikia sumokėti paskutinius 60.000 DM,
arba apie 15.000 dol. ir reikia sumokėti
greitai. Beliko paskutinis žingsnis. Rei
kia manyti, kad ir čia mūsų sesės ir bro
liai nebus abejingi, nebus paskutiniai.
Šis darbas, talka — ne vien Vasario 16
d. gimnazijai, ne vien lietuviams Vokie
tijoje, o visai Lietuvai. Nupirktieji rū
mai Vokietijoje — visos Lietuvos nuosa
vybė. šiuo metu jie naudojami mūsų trem
ties jaunimo mokslinimui, ateityje galės
būti tam pačiam reikalui panaudojami ir
Nepr. Lietuvos specialistų paruošimo darbui. Tai didelis kapitalas ateities Lietu
vai, kurį mūsų karta turi sukaupti. Atei
ties kartos bus mums dėkingos.
Visi skautai,-ės ir jų vadovai turi su
prasti, kad gimnazijai reikalinga skubi
pagalba, ir visų pareiga atlikti jai gerą
jį darbelį. Kai visi jį padarysime, jis
taps didžiuliu geru skautiškuoju darbu!
Taigi visomis išgalėmis paremkime šį
kilnų, gražų, lietuvišką reikalą,

Liūdesio valandoje sktn. J. Petniūnui,
mirus jo mylimai žmonai
Birutei Petniūnienei,
visų Pirmo R ajono Skautų Vyčių vardu
reiškia užuojautą

Pirmo JAV Rajono
Skautų Vyčių Skyriaus Vedėjas

Psklt. A. Ščiukai, jo Tėveliui, didžiam
skautų rėmėjui mirus, visi Pirmo JAV Ra
jono skautai vyčiai liūdime kartu.

Pirmo JAV Rajono
Skautų Vyčių Skyrius
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Clevelando skautų, - čių vadovai pagerbia vėliavą. Jų eilėse matosi: VS O. Z ailskie nė, V. Šenbergas, muz. A. Mikulskis, sktn. J. Gulbinienė, D. Bartuškaitė, G. Modestavičienė ir kt.
Nuotr. V. Bacevičiaus

MŪSŲ BIČIULIAI APIE "AKADEMINĘ SKAUTIJĄ"
“Akademinės Skautijos” išleidimo proga knygos leidėjas, autorius, o taip pat MV Redakcija
yra gavę iš visos eilės savo Bičiulių grašių atsiliepimų. Ir mūsų lietuviškoji spauda minėtą lei
dinį šiltai sutiko. Štai keletas būdingesnių įvertinimų;

“Leidinys labai gražus. Galima parodyti labai išlepintam knygų mėgėjui — pasidžiaugs ir pa
sigerės. Skautija aprūpinta savo istorija ir tai ne betkokia. Tamsta parodei kelią kitoms organi
zacijoms. Dar kartą ačiū.”

M. KRUPAVIČIUS, V LIKO Pirmininkas

“Mano įsitikinimu tos gražios knygos apie akademinę skautiją išleidimas yra labai naudingas
darbas, nes knyga parodo didelį įnašą, kurį skautų sąjūdis davė mūsų kultūriniam gyvenimui. O
antra, ji primena tas aukštas skautybės moralines vertybes, kurių respektavimas turėtų prisidėti
prie mūsų viešojo gyvenimo apsaugojimo nuo emigrantiškos demoralizacijos.”
LOZORAITIS, Lietuvos Diplomatijos Šefas
“Širdingai ačiū Tamstai už gražią man atsiųstą knygą. Visada gėriuosi Tamsta ir kitais, kurie
nuo sunkaus darbo atliekamą valandą skiriate gražiems kultūriniams dalykams. Tuo padarote gra
žesniu ir prasmingesniu gyvenimą sau ir kitiems. Dievas telaimina gražius Jūsų norus ir pastan
gas.”
Vysk. V. BRIZGYS

“Manryra malonu pasveikinti Tamstą, kaipo autorių gražiai išleistos knygos “Akademinė Skaur
tija”. Širdingai dėkoju Ak. Skautų Sąjūdžiui už atsiuntimą Lietuvos pasiuntinybei vieno egzem
plioriaus šios įdomios knygos.”
P. ŽADEIKIS, Lietuvos jg. Ministras J. A. V.
“Veikalas gražus ir turiningas”.

PETRAS DAUŽVARDIS, Lietuvos Konsulas Čikagoje.
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. “Ypatingai dėkoju ui gražia knygą “Akademinė S kautija”. Džiaugiuosi, kad stengiatės duoti
jaunajai kartai gražų leidinį, kuris supažindina mūsų laikų jaunimą su gražia skautijos praeitiVyr. Sktn. Kun. Dr. J. VAIŠNORA, MIC, PLSS Vyr. Dvasios Vadovas

“AČiū ui “Akademinę Skautiją”. Gražus, puikus ir įdomus leidinys. Sveikinu.”
PETRAS JURGĖLA
“Atliktas didelis ir naudingas darbas, kuris tebus įvertintas leidžiant sekantį jubiliejinį leidi
nį, gal po 20 metų. Surinkta netikėtai daug medžiagos, daugiausia iŠ atminties ar pripuolamų ar
chyvų. Dėl darbo sąlygų liko kiek spaudos klaidų. Mane linksmai nuteikė “gaivinantis _ 30C
oras”, kada buvo plaukiama iš Vilniaus į Kauną, vietoje _ 3 C! Jei švęstumėm jubiliejų laisvo
je Lietuvoje, būtume turėję gražesnių vaizdų ir tikslesnių žinių, tik klausimas, ar butume tokį
įdomų leidinį pasiryžę turėti? Vertinu darbą istorinėje perspektyvoje.“
Prof. STEPONAS KOLUPAILA

“Kiek įdėta darbo, kiek rūpesčių pakelta. Prie kelmo tulžio atsistojus, tiek skaitlinėmis, me
tais — dienomis paramstytų įvykių aprašyti nėra lengvas darbas.”
Prof. IGNAS KONČIUS
“Vertingos medžiagos surinkta apie studentus skautus. Veikalas duoda daug kruopščiai surink
tų faktų, iliustracijų.”

“DRAUGAS”, 1955- I- 8“Knygoje yra surinktos žinios apie Lietuvos ak. sk. sąjūdžio gyvenimą ir veiklą per 3Q metų.
Tai nemažas laiko tarpas, bet, deja, geroką jo dalį sudaro tremties metai! Norime palinkėti, kad
jie baigtųsi greičiau _ ir kad šio sąjūdžio dalyviai galėtų sugrįžti į laisvąją Tėvynę.”

“NAUJIENOS“, 1955- I- 8“Br. K. tikrai nustebino tokiose sunkiose sąlygose akademinės skautijos tri s de Šimtmetį paminė
damas tokiu stambiu leidiniu, kurį ne tik tame skautiškame gyvenime dalyvavusiems bus miela
pavartyti. ”
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”, 1955- II- 3“Man toji knyga yra begalo brangi. Pirmą sykį bevartydama ir ne vieną ašarą nubraukiau, nes
į ją žiūrėjau ne kritiškomis akimis, bet širdimi. Ten tiek gražios praeities, tiek mielų pažįstamų
veidų, toks ilgas sąrašas žuvusių ir dar kenčiančių, kurių auka ir idealizmas turi mumyse toliau
gyventi, jei norime sulaukti vėl laisvės Lietuvai. Nenoriu jos perskaityti iš karto, nes taip gera,
perskaičius straipsnelį, užmiršti aplinką ir persikelti į seną auditoriją. Paskui Nemunas, Neris ir
tos puikios kelionės baidarėmis! Ten tiek gražios medžiagos ir mūsų priaugančiam jaunimui gerų
pavyzdžių.”
MARIJA MILVYD1ENĖ

“Akademinė Skautija” _ tai mūsų pėdsakai lietuviškame dirvone, tai mokykla ateinančioms ak.
skautijos kartoms.. Kai paimi knygą į rankas, tai matai, kad neveltui įdėta tiek darbo. Daug kam
buvo neaišku, kas mes esame ir ko siekiame. Dabar į šį klausimą atsakyti padės knyga.”
Senj. V. MIKALAVlČlUS, K! VYTIS Pirmininkas
“Surinkta gausi medžiaga. Graži autoriaus įžanga, o toliau atsiveria turtinga istorija, kuri buvo
mažai žinoma.”
FU. Kun. PR. DAUKNYS

“Tikrai platus ir efektingas leidinys. Tiktai sesės neperdaug rūpestingos. Galėjo daugiau pa
tiekti medžiagos, ypač iš gražaus SSD kūrimosi laikotarpio Lietuvoje. Broliai daug išsamesni.”
T. n. JŪRATĖ PEČIŪRIENĖ
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DVI LIŪDNOS SUKAKTYS
Trisdešimts septintus metus gyvena
Liet. Skautų Sąjunga. Per tą laiką eilė
šios or-jos vadovų bei kūrėjų yra palikę
mus, išsiskirdami iš gyvųjų tarpo. Šiais
metais kaip tik minime 15 metų sukaktį
nuo dviejų mūsiškių mirties.
1940. III. 25 d. A. Panemunės džiovi
ninkų sanatorijoje pasimirė vyr. sktn. An
tanas M ačiū i k a. Velionis buvo vienas
pirmųjų skautų or-jos kūrėjų dar pirmoje
tremtyje, vėliau Vilniuje ir Kaune. Buvo
gimęs 1901 m. Ukmergės apskr. Gelvonų
valse. Mūsų kariuomenei kuriantis, vienas
pirmųjų apleido mokyklos suolą ir stojo
j savanorių eiles. Aktyviai dalyvavo ko
vose su lenkais ir buvo sužeistas, vė
liau, pasilikęs kariuomenės tarnyboje, iš
tikimai dirbo kurdamas Lietuvos karo
aviaciją. Į atsargą išėjo ats. pulk. Itn.
laipsniu. Lygiagrečiai neužmiršo skautų,
jiems padėdamas, vadovaudamas. Buvo ir
Kauno rajono tunto tuntininku. Tai buvo
darbštus, pareigingas vyras, uolus skau
tų vadovas, ir dabar neišdilęs iš mūsų
atminties.
Tų pačių metų vasario 22 d. mus pali
ko A. A. Dovas Zaunius, buvęs Lietu
vos Respublikos užsienio reikalų ministeris, diplomatas, gimęs 1892 m. netoli
Tilžės. Jo vyresnioji sesuo Morta Zauniutė buvo žinoma aušrininke, lietuviškos
knygos darbininkė. Velionis buvo jauniau
sias iš 9 brolių ir seserų. Kai gimnazi
jos vadovybė norėjo jį užrašyti vokiečiu,
jis vienas iš visų ten mokslus ėjusių
lietuvių tvirtu balsu pareiškė: “Aš esu

Vokietijos pilietis, — to aš užginčyti ne
galiu, bet aš esu lietuvis, — to jūs už
ginčyti negalit’*.
Eidamas įvairias aukštas pareigas mū
sų valstybės tarnyboje, velionis susipa
žino su skautų or-ja ir ją iš visos šir
dies pamėgo, remdamas visus S-gos dar
bus. S-gos suvažiavimas, matydamas jo
didelius darbus skautams, 1935. III. 31
išrinko jį LSS Tarybos nariu, o kiek vė
liau Taryba ir Vicepirmininku. Velionis
iki mirties aktyviai reiškėsi Pirmijos dar
buose. Jis paruošė sk. rėmėjų reguliaminą, eilę projektų ir kt. UŽ nuopelnus
Skautų S- gai buvo apdovanotas aukščiau
siu mūsų or-jos — Gedimino Vilko ordi
nu.
Su gilia pagarba minime šių dviejų mū
sų vadovų šviesų atminimą. Tebūna jiems
lengva Lietuvos žemė, spėjusi dar juos
prieš 15 metų priglausti.
K,

IGNO KONČIAUS ALBUMAS
MEDŽIO DROŽINIAI GIMTAJAM KRAŠTUI

ATSIMINTI
kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet droži
niais. 223 puslapiai. Daugiau kaip 100 nuotrau
kų. Kieti viršai. Kaina $ 5.00- Gaunama pas
knygų platintojus ir pas leidėją; L. J. Končius,
76 Westglow St., Boston 22, Mass.

“Kas liečia ketvirtą jūsų kūdikį, tą drūtą “Akademinę Skautiją”, tad mūsų sąlygose tikrai pa
sigrožėjimo vertas leidinys. Ir iš jo matai, kaip gera buvo toji idėja _ sutverti skautų studentų
būrį. U z įdėtą kapitalą _ pasi šventimą turi dabar atitinkamus dividentus visi Sąjūdžio dalyviai...“
AL. RUŽANCOVAS, Liet. Bibliografijos Tarnybos Vedėjas.

“Akademinė Skautija” mano knygų, lentynoje bus šalia brangiausių leidinių, vienaip ar kitaip
surištų su A. A. mano Tėvelio asmenybe”.
Sen j. A. V. DUNDZILA
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x
Jurgis Savickis
Kaip gerai turėti savo namas. Savo na
mas, šiluma, pilna troba žmonių pančius
Šiandien ištiko nepaprasta diena.
vejančių. U-ta-ta, šilta, gerai! — Taip
Vagys pavogė tėtei tiesiog iš kūtės
gali manyti žmogus, kuris kaip šuva iš
artelį.
guitas po pasaulį bastos.
Sukvietus talką ir padarius oblavą, ark
Užrūkytoj ir dūmų prileistoj grinčioj
lys buvo rastas, o vagis sugautas ir in
seni žmonės pasakojo apie senos gady
rogių dugną inmestas namon parvežtas.
nės plėšikus, kaip jų pavogti arkliai bu
Namon parvežtas vagis buvo pririštas
vo rišami prie medžių, kaip arkliai iš ba
grinČioje prie skersinio spyrio, veržian
do žieves graužė, kaip kunigams inkaitinčio ingubusią sieną. Vienmarškinis, žado
tais virbalais padus svilino.
nustojęs. Virvės buvo giliai insipjovusios
Vaikas drožinėdamas lentelę ir norėda
in bicepsus, galva nusvirusi, su pramuš
mas iš jos smuiką padaryti svajojo ir klau
tu smilkiniu ir krauju užkrekusiu ant gru
sė.
bių atlapių marškinių, rodančių jo gele
— Nagi, >kad dabar ateitų per prisnigu
žinę krūtinę.
sį darželį plėšikas...
Visi išsiskirstė, kas valgyti — svečių
Plėšikas rodėsi vaikui aukštas, malo
priimti, kas arklių — rogių sužiūrėti.
nus, gražiais juodais rūbais apsirėdęs,
Vaikas tyliai stovėjo ties piktadariu,
lyg kunigas su blizgančiais kaliošiais.
lyg jį kas būtų tvirtai laikęs, jis nega
Kodėl jam taip rodėsi — jis nežinojo.
lėjo atspėti, kur jis bus jį matęs. Rarotų
vaizdas minė jam šį piktadarį: žalias
veidas, suplėšyti marškiniai, pasvirusi
galva... Dideliame altoriuje prikaltas ant
kryžiaus Kristus turėjo tokio pat panašu
mo.
Kas tai ‘‘piktadarys”!
Šiaudą iš lovos ištraukęs, pasuolių at
sargiai prišliaužęs, jis badė vagiui šiau
du in nosę.
— Tu esi galingas, tu gali vienu žvilgs
niu trenkti mane žemėn, bet tu nieko ne
gali man padaryti, — taip klojosi vaiko
galvoj minčių chaosas.
Vagis atvertęs raudonas akis pažiūrėjo
kokliai po grinčią.

Clevelando skaučių vadovė s. G. Modestavičiene su VS-ke O. Zailskiene.
Nuotr. JZ. Bacevičiaus
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Būdamas tikru ūkininku, žinodamas, kad
su plėšiku reikia elgtis, kaip įstatymai
liepia, šeimininkas paklausė tikro veid
mainio balsu:
— Gal, sveteli, pusryčių nori ... Kiau
lienos?
— Greit patį pavaišinsiu kiauliena.
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Vėliavos pakėlimas Adelaidės skautų, - čių stovykloje. Nuotr. V. Vosyliaus.

Vagis nubudo, pajuto, kad bėda artina
si. Pasiryžęs buvo stoti savo “razbainišką” garbę ir atsakinėjo tyliu, pyktį
sukuriančiu balsu.
- Tylėk, vagie. Tuoj tave čia pribaig
siu.
— pamatysime, kuris pirma.
Vagies galva atšokinėjo in pasienį, o
blauzdos buvo mušamos batų su pasagai
tėmis.
— Štil! — nusidirbusio ir pavargusio
žmogaus balsu šaukė šeimininkas išbėg
damas iš trobos, nors vagis ir nemanė
atsakinėti, tik piktos ugnies akimis lydė
jo šeimininką.
Vaikas užlindęs in palovio tolimiausį
kampą žiūrėjo nubudusiomis akimis in ši
tą baisią komediją.
— Tėtė, sako, geras, bet kam taip bai
siai muša vagį! — skaudžiai suspinksėjo
vaiko smilkiniuose.
Vaikas pasiryžęs buvo išliuosuoti vagį.
Kas bus toliau, jam šią valandą nerū
pėjo. Jį niekas dabar negalėtų sustabdy
ti.
Ilgai valandai praslinkus, kuomet sun
kiai pradėtasai darbas buvo veik baigia
mas, jis sumanė paklausti: “O tu man

nieko nedarysi — tėtės nemuši?” Paskum
su vyrišku budrumu pradėjo. ‘‘Žinai, to
liau galiu neatraišioti!”
Vagis buvo veik visai išlaisvintas ir
vaikas negalėtų kariauti su tokia pajėga,
kaip pavasario upės beplaukią ledai. Nu
teistas žmogus tylėjo inbedęs akis aslon.
jis galbūt pergyveno geriausias valandas
savo amžiuje.
Kuomet paskutinė virvė nusmuko nuo
vagies, jis, kupron susimetęs ir nenorma
lus, neskubėdamas atsidūrė prie durų. Ką
tai murmėdamas, tarytum: ‘‘vaike, sudiev”,
sugniaužė jį visą ir prispaudė prie krūti
nės.
Dviejų kankinių ‘‘sudiev”.
Vagis lūkuriavo. Vaikui ašaros pripil
dė akis ir pradėjo byrėti per skruostus
ant jo pilkų su mėlynomis juosčiukėmis
trinyčių.

Jo užgimusioje Šią valandą sieloje su
skambėjo krikštolinio gailesčio šviesios
jūros.
Jis šią dieną tapo inrašytas žmonių
tarpan. jis pajuto tokį ilgesį, tarytum tas
vakaras niekuomet nesiliautų. Nematęs
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LAIŠKAS REDAKCIJAI

PARTIJOS, POLITIKA, ASMENIŠKUMAS IR MES
Inž, J. B i lėnas
Brolis SU Puškorius pr. m. Mūsų Vyties
Nr. 6-ame sekančiai pradeda savo straips
ni:
“Pereitam MV numeryje brolis J. Ba
lėnas gana entuziastingai ir įtikinančiai
siūlė korporantams jungtis į politines
partijas, tikėdamas, atrodo, lead toks
jungimasis būtų tarsi skautiško gyveni
mo spragos užlipdymas”.
Perskaičiau ir nustebau. Nejaugi tikrai
aš kada nors raginau akademikus skautus
stoti į politines partijas? Bet tada, ko
dėl pats i nė vieną nestoju? Kodėl įvai
riom progom esu kalbėjęs ir net rašęs,
jog mūsų partijos tremtyje ne tik kad ne
turi natūralios savo veiklai dirvos (lais
vo krašto), bet dargi daugelio iš jų po
būdis nepateisina jų egzistencijos, žiū
rint jau grynai iš semantinio taško?
Nuraminti sąžinę, dar kartą perskaičiau
tą nelemtą savo straipsnį. Broliui PuŠkoriui taip pat patariu jį paskaityti ir pa
ieškoti, kur ten raginama įsijungti į p ar
tinę veiklą. Jei rasite ką nors, prietehau,
parodykite ir man _ nerandu...
Iškyla taigi klausimas,
kodėl brolis
Puškorius įdėjo į mano lūpas tai, ko jos
niekad nešnibždėjo ir šnibždėti nenori.
Atsakymų galėtų būti įvairių.
Pasielgsiu su broliu
Puškorium aš
skautiškai ir daleisiu, kad jis geresnis
negu būtų galima spręsti iš jo veiksmų.
Gal iš tikrųjų jo polemikoje netektų ieš
koti blogos valios; gal pati polemika tė
ra mažo nesusipratimo pasėka.
Bandysiu, brolau, Patį teisinti. Iš Jū
sų straipsnio atrodo, kad neskiriate par
tinės veiklos nuo politinės. Partinę veik
lą (bent tremtyje) gan tiksliai nupiešiate savo straipsnyje, su Jūsų duota poli
tinės partijos definicija (ją kiek praplė
tus) sutinku. Aistringai pritariu sekan
čiam Jūsų pasisakymui:

“Nenoriu visiškai paneigti pol. par
tijų reikalingumo, bet tikiu, kad jos
tikrai nėra tiek svarbios, kad mes ver
buotume skautiškąjį jaunimą jungtis į
jas. Yra jaunimo organizacijų, kurių
vienas iš tikslų yra parūpinti tam tik
roms politinėms
partijoms prieauglį.
Tačiau, ar negeriau būtų tremties jau
nimą auklėti visai
kitokioj dvasioj:
mums reikalinga visokių nuomonių lie
tuvių vienybės.’*

didesnių, misterijų, pajuto šiame daug
brangaus.
Vakare vaikas išgirdo, kad vagį suga
vo, pririšo prie geltonų mažų šlajukių ir
vilko per sniegą, <bet šio fakto jis neana
lizavo. jautė tiek tvirtos valios ateičiai.
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Atrodo, broliškai sutariame dėl partijų
reikšmės. Todėl nesiginčykime ten, kur
nėra nuomonių skirtumo; o ateityje ven
kime tokių ginčų, nes jie tik kenkia mū
sų žurnalo lygiui. Tai tiek dėl partijų ir
spaudos etikos.
Kas liečia politinę veikla, čia jau vi
siškai kita istorija. Manau, kiekvienas
sutiks, jog mūsų krašto bylos garsinimas,
ALT’o pastangomis gimusi
Kearsten’o
komisija ar organizuotas mūsų studenti
jos “ambasadoriavimas” amerikiečių tar
pe yra politinė veikla. Paskaitos ir straips
niai mūsų tautai
svarbiais klausimais
taip pat dažnai būna politinė veikla. Do
vanokit, jei klystu, bet man ši veikla
atrodo verta pastangų.
Politinė veikla gali būti partinė (jei
vykdoma kurios nors partijos interesams)
arba ne partinė. Jaunimo paruošimas po
litiniam darbui gali būti partinis (jei tuo
pačiu ugdomas Kuriai nors partijai prie
auglis) arba nepartinis (jei tai daroma
organizacijoje, į kurią sueina įvairių įsi
tikinimų žmonės ir nesutinka savo sąjūdį
nurašyti į kurios nors politinės partijos
junjorus). Kaip iš šių pavyzdžių matosi,
politinė veikla labai lengvai gali įgauti
partinį atspalvį. Mano anksčiau rašyto
MV straipsnio pagrindinė mintis todėl ir
buvo, darant skirtumą tarp organizacijos
ir pavienių jos narių, sveikinti skautų
organizacijos apolitiškumą ir raginti pa
vienius akademinio amžiaus skautus do
mėtis politinėmis problemomis. Politinė
veikla yra kiekvieno krašto inteligentijos
pareiga prieš tautą. Nesuprantu, ką reiš
kia mūsų studentijoje kartais (dėkui Die
vui neperdažni ausiai) pasigirstąs politi
nės veiklos smerkimas. Ar ši veikla iš
skiriama iš kitų sričių dėl įsivaizduoto
tos srities “nuodėmingumo”, ar lietuviš
ka studentija tuo nori išsiskirti iš viso
pasaulio akademikų šeimos?
Blogai, kai akademikai atsisako daly
vauti politinėje veikloje, bet dar blogiau,
kai jie jau nebežino net kas politinė veik
la yra.
Kaip matote, broli Puškoriau, yra ir
daugiau tokių, kurie sielojasi dėl jauni
mo “nekaltumo” ir nori jį izoliuoti nuo
“pavoj ų”.
Ar tai būtų politika, visuomeniškumas,
kultūrinė veikla, profesija, jaunimo auk
lėjimas ar pagaliau sportas _ neapsiri
bokime viena sritimi. Tas ypatingai svar
bu suprasti yra akademikams. Venkime
būti tokiais gydytojais,
kurių akiratis
baigiasi su skalpeliu; tokiais inžinieriais,
kurie apart racionalizmo ir empirizmo nie
ko kito nepripažįsta arba tokiais humani
tarais, kurie vien citatomis laimingi gy
vena.
Trumpai suglaudus, už tai, ko niekad
nerašiau, nesiimu atsakomybės: tai, į ką
stengiausi atkreipti
akademikų dėmesį,
kartoju nesvyruodamas ir šiandien. Pa-
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Skyrių veda vyr. sktn. Antanas Saulaitis, P. O. Box 507, Waterbury, Conn., U. S. A.

STOVYKLAUTI REIKIA
Atėjęs pavasaris pasuka ir sk. vyčių
veikimo ratus labiau į gamtą, išveda iš
patalpų, iš darbų namuose. Atėjo iškylų
ir stovyklų laikotarpis.
Kiekvienas susiduriame su klausimu:
kaip bus man šiemet su stovyklavimu?
Bendro atsakymo nėra. Atsakymą turi su
sirasti kiekvienas, ir tas atsakymas turi
būti; ‘‘būtinai stovyklausiu; jei negalė
siu savaitės ar dviejų, tai jau būtinai
bent kelias dienas.”
Bus sk. v. būrelių, kurie pajėgs suruoš
ti savo stovyklą šiemet. Kitur gal susi
mes keli būreliai į krūvą, bet stovyklą
suruoš. Būrelio stovykla gali būti tokia
pat įdomi, kaip ir kokia didelė stovykla,
jei būrelyje jau yra vyčiavimo dvasios.
jei savo būrelis negali suruošti sto
vyklos, reikia dairytis, gal būtų galima
stovyklauti kokio kito būrelio ar draugo
vės stovykloje kad ir tolėliau nuo namų.

Tuo atveju keliems ar net vienam tektų
vykti svetur stovyklauti. Bet tas geriau,
kaip likti visai be stovyklos.
Primintina, kad jokiu būdu netinka
skautams vyčiams, kaip vienetui, 'Stovyk
lauti skautų stovykloje. Į skautų stovyk
las sk. vyčiai gali vykti kaip vadai, kaip
instruktoriai, kaip talkininkai, bet ne kaip
stovyklaujantis vienetas.j šita taisyklė
skautiškajame auklėjime yra labai svarbi.
Šiame rašinėlyje neliečiame stovykla
vimo, kaip tokio, techniškųjų reikalų.
Bet pabrėžiame, kad jos turi būti lietu
viškos ir išlikti skautiškos.
Suprantame, 'kad stovykloje bus rūpina
masi išeiti daugiau praktiško skautavimo
dalykų, 'ten susidarys progos įgyti dau
giau prityrimo verstis gamtos aplinkoje.
O ir lituanistinio švietimo bei lietuviš
kosios dvasios stiprinimo reikalai užims
žymią, laiko, energijos ir norų dalį.

IŠKYLOS
Jei stovyklauti galime tik daugiau lai
ko turėdami, tai iškylauti galime ir jo
neturėdami: savaitgalį lengviau pasprukti
iš namų ir pabūti kur miške, parke ar,
pagaliau, kokiame lietuvių ūkyje. Ir to
liau pabėgti dabar lengviau; juk beveik
kiekvienas sk. vyčio amžiaus jaunuolis
šaulyje yra daug gėrio, tik mokėkime jį
surasti. Neatsiribokime nuo aplinkos sto
rom sienom. Būkime veržlūs ieškotojai,
kurie atvedė žmoniją didingu keliu iš ak
mens amžiaus laikų. Nepamirškime, jog
akademiškumas mums užaeda kaip ant
spaudą garsųji
prancūzų ‘‘NOBLESSE
OBLIGE!” *)
♦) Laisvai verčiant — aristokratijai (inte
lektualinei) uždedamos atitinkamos pareigos.

nebenori vaikščioti pėsčias, o riečia au
tomobiliu. Dviem trim dienom nebesunku
nurūkti kokį 20-50 mylių ir ten tinkamai
skautiškai paiškylauti.
Palapinių ar kitokios pastogės lengva
susigraibyti. O reikmenių pasigaminti val
giui, medžiagos programoms išeiti taip
pat nestinga.
Bendras patarimas tokioms iškyloms
turėtų būti tas, kad jos, kiek galima, bū
tų panašesnės į trumpalaikes stovyklas:
su tvarka, su darbo programa, su skau
tiška nuotaika. O ne taip koks vazalojimas šūkaujant be aiškaus tikslo ir be
konkrečių uždavinių.
iškylas galima jau seniai pradėti, vos
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ATOMIŠKO SUSISKALDYMO REIŠKINIAI SKAUTUOSE
Martynas Kopūstalapis
Šį amžių, daug kas vadina atominiu,
Taip pirmijoje visas darbas daugiausia
pats graikų žodis “atomos” anot Lietu
sukasi, kaip matyti iš spaudai duotųjų
vių Enciklopedijos, reiškiąs “nedalyjapranešimų, apie greitą naujų vadoviškų
mą”, atseit nesuskaldomą. Bet kadangi
atomų gaminimą, dažnai nežiūrint ar jie
dabar atomą jau suskaldė (ir ta pati Liet.
iš tvirtos medžiagos uranijumo, ar iš ko
Enciklopedija gerokai
susiskaldę), tai
kios skystesnės masės iškepami, seseri
čia kalbėdami ir turėsime galvoje jo su
joje - apie visuomenišką vadiją, propa
siskaldymą, medžiagos pakeitimą (tik ne
gandą, kalbas. Gi Brolijos korespondenį energiją, o į tuščią muilo burbulą arba
cinėje sueigoje — apie senąsias, kad ir
į nieką).
kiek padilusias ašis bei vežimus su ve
Štai pasaulis neginčijamai suskilo į
žėjais, prie kurių negalėjo pritikti ne tik
rytų ir vakarų atominius pusrutulius. Mū
kito tipo vežimai, bet ir vairuotojai, kad
sų lietuviškieji veiksniai vis labiau smul
ir saulutėmis papuošti, ištikimieji tarnai
kinąs! į atskiras dalelytes, kol prieis
su palydovais nė iš tolo neleido prisiar
prie nepriklausomų ir nesusiklausomų ato
tinti geriau patyrusiems šoferiams ir netr
mų. juos neatsilikdami seka skautiškieji
gi patiems vežimo sumanytojams bei kal
veiksniai, pastaruosius — atskirų vieto
viams.
vių padaliniai, atseit elektronai. Kadan
Nenuostabu tad, kad kai kurios šakos
gi visi jie sukasi apie save, tai ir skal
linkusios daugiau sėdėti savo vežimuose.
dymosi pagrinde tenka įžiūrėti dažniau
Taip jūros skautai vis tebemėgina su sa
sia savinaudą.
vo laivais ir jūros skautininkais atitolti
nuo senojo, girdi, nebemoderniško veži
mo ir išvažiuoti į “laisvesnius” vande
pašalui išėjus, o dabar, per vasarą ir li
nis. Be ne pirmieji šia kryptimi žingsnį
gi vėlybo rudens jos galėtų vykti ko daž
padarė čikagiškiai, su visu savo tuntu
niausia. jos labai sustiprintų sk. vyčių
išnerdami iš sausumos tunto ribų. Kad ir
dvasią, padidintų jų patyrimą ir pakeltų
be laivų kita kryptimi mėgina akademi
norą realiai skautauti ir vyčiauti.
kai, kuriems, girdi, rinkimų metu nebuvo
Iškylauti galėtų būreliais, arba visas
leista ne tik kojos įkelti į bendrąjį LSB
būrelis, jei visi gali vienu laiku tai da
vežimą, bet ir prie jo prisiartinti, kad
ryti. Bet iškylauti gali ir po kelius būre
kartais nuo jų pakilusi šviežesnio oro
lio narius.- Šiuo atveju iškylos gali būti
srovė neišverstų iš vežimo senųjų vai
asmeniui įdomesnės, bet kartais turinio
ruotojų.
atžvilgiu jos išeina silpnesnės, išdirbus
jeigu akmens amžiuje arba tokiais Ša
rūpestingai tokių visų būrelyje iškylų
rūno laikais vaikai stengdavosi sekti sa
planus, gali būti pasiekta labai gerų ir
vo tėvus, tai atominėje gadynėje tėvai
lavinimosi rezultatų, ne tik įspūdingų
neretai jaučiasi laimingi galį pamėgdžio
nuotykių, kurie taip pat yra neišvengia
ti toli pažengusius savo vaikus. Taip
mas ir brangus iškylavimo veiksnys.
Clevelande tėviškieji atomai taip susiį skautiškai praleisimą vasarą su sto
smulkino, kad sukėlė net sprogimą. Ži
vyklomis ir iškylomis!
lio
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nia, susprogo patys — skautų, tėvų, or-ja.
Kažin ar greitai bus surasti klijai šiems
atomams sulipinti?
Kalifornijoje jau iš seno nesirikiavo
seseriškieji atomai, spinduliuodami į prie
šingas kryptis, jų radioaktyvumas smur
kiai reiškėsi net broliu ir neskautiškos
visuomenės tarpe. Tiesa, VS Ona zailskienė, dar Čikagoje apsišarvojusi degazuotojos drabužiais, pati rizikuodama sa
vo sveikata, radioaktyvumą esą išblaš
kiusi. Bet visa žinančios “Naujienos”
rašo, kad sukelti atominių dulkių debe
sys vis dar pastebimi pacifiko pakraš
čiuose.
Atomas yra mokslininkų atrastas, sako,
kad jo skaldymo reiškiniai pirmiausia par
veikia mokslininkus. Tas pats ir skau-

tuose: skaudžiausia palietė akademikus.
Kaip žinia, atomas susidedąs iš protonų
(t. y. turinčių savo nuomonę bei protą
dalelyčių) ir elektronų, ir vieni ir kiti
skrieja apie branduolį. Tas pats vyko ir
pas akademikus skautus tik tuo skirtumu,
kad protonai visą laiką sukasi apie skau
tiškąjį branduolį, gi elektronai, kaip lanks
tesni, greičiau pritapo prie kitų, materi
ališkai naudingesnių partinių branduolių, <
kitaip sakant, išėjo į santarvę su kitais,
nebe skautiškais atomais, visdėlto jie
neatsisako kartas nuo karto apskrieti ir
apie skautiškąjį branduolį, žinia, kad dar
vieną kitą neatsparesnį elektroną partine
kryptimi nutraukus, visdėlto reikia jiems
atiduoti garbę, kad ir santarviškieji elek
tronai neužmiršta savo skautiškos kilmės,
dažnai ja pasididžiuodami, o studentiškų
rinkimų metu jiems netgi santarviškai
skautišką sąrašą sudarė, girdi, kam varg
šams broliams skautams vargti su rinki
mais, ^geriau jau vargsime mes: “jūs tik
atiduokite mums savo vardą ir balsus,
nes šių dalykų mes patys ypač stokoja
me.”
Būdami konservatyvūs “Sumuštinio”
bendradarbiai yra linkę prie graikiškojo
atomo vardo aiškinimo ir laikyti jį nedalyjamu, nesgi yra ginčyjamasi, ar atomo
skaldymas duosiąs pasauliui daugiau nau
dos ar žalos, jeigu šiandien yra nuo gaš
laujama, kad atominės bombos galinčios
net visą žemės rutulį nuversti nuo ašies,
tai ar atominio skaldymosi reiškiniai skau
tuose nenuvers nuo koto visos mūsų Sąjungos?

į

Besiplečiant statyboms ir skautams darosi
vis mažesnės galimybės stovyklauti didesnių
miestų apylinkėse. Šio proga anglų “Scout”
karikatūristas šitaip pavaizdavo ateities skau
tų stovyklą...

Vh

,_es SawaBO
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Skyrių veda Pranas P akainis kis
• ANGLIJA. Tarptautinis
Skautų Biuras
Londone pasveikino Anglijos premjerą Wins
ton Churchill jo 80 metų jubiliejaus proga,
palinkėdamas daug laimės šešių milijonų skau
tiško jaunimo ir vadų vardu. 1954. XI. 24 d.
Anglijoje mirė viena iš geriausių skaučių va
dovių, Angela Thompson, skautiškos iškilos
metu nelaimingai iškritusi iš savo motorinio
laivelio.
Atstovauti Angliją
1955'56 Pan-Pacific
Jamboreej, įvyksiančioj XI. 28 — L 9 d. d.
Australijoje, Clifford Park, Wonga Park, Vic,
bus siunčiamas reprezentacinis vienetas, su
sidedantis iš vieno skautininko ir šešių ka
ralienės vardo skautų. Tai jau trečia šio var
do pokarinė jamboree.
Abiejose pirmosiose
dalyvavo ir mūsų lietuviškieji broliai, neabe
jotinai jie atstovaus Lietuvą ir šį kartą. An
glijos katalikų skautų patariamoji taryba or
ganizuoja vadams specialius kursus, kurių
metu bus duodami nurodymai religinio instruk
tavimo klausimais.
15-kos metų anglų skautė Elizabeth Smith
apdovanota Sidabriniu Gyvybės Gelbėjimo Kry
žium už išgelbėjimą jūroje skęstantį 8"nių
metų berniuką. Atliekant šį žygį ji buvo 4ris kartus bangų pagauta ir susukta apačion,
tačiau, skautiško budrumo vedama, drąsos
nenustojo. Pasiekus krantą, ji tuoj nustojo
sąmonės ir turėjo būti dirbtiniu kvėpavimu
f;aivinama ištisą valandą, o po to nuvežta
igoninėn ir gydoma.
Anglijoje J954 m. pabaigoje buvo 481,526
skautės. Tai bent sąjunga!
Tarptautinis Skautų Biuras Londone padarė
žygius nutapyti skautybės įkūrėjo Lordo R.
Baden- Powell žmogaus ūgio didumo paveiks
lą. Paveikslas kainuos apie 2 50 angliškų
svarų. Renkamos aukos viso pasaulio skautų
tarpe.
• KANADA. VHI-tai pasaulinei skautų jamboree’ei smarkiai ruošiamasi. Ji įvyks šią
vasarą rugpiūčio 18-98 d. d. Niagara-on-the

-Lake (mums žinomo didžiojo Niagaros kriok
lio) rajone. Kokio masto ši stovykla bus, ga
lima spręsti vien iš to, kad jau šiuo metu,
rengiamas maistas yra milijoniniais skaičiais
skaičiuojamas. Mūsų Brolijos vienetas numa
tomas siųsti po Kanados katalikų skautų var
do priedanga. Be abejo, iš artimesnių USA ir
Kanados vietovių mūsų broliai ne vienas pri
vačiai šią stovyklą aplankys ir apžiūrės, o
pamatyti šitokio masto stovyklą tikrai verta.
Kadangi daugelis pasaulio kraštų turi sunku
mų su Kanados pinigo- dolerio susimedžiojimu, būkštaujama, Kad dėl to daugelis skautų,
atvykusių iš kitų kraštų, negalės Kanados
pamatyti visame grožyje, kokia ji yra. Užtat,
Kanados skautiškieji vienetai apsidėjo 20 dol.
našta, kuri, surinkus, bus panaudota atsiga
benti iš užjūrio extra 1000 skautų. Ar ne hu
maniškas kanadiečių skautų geras darbas?
• AUSTRALIJA. Intensyviai ruošiamasi III
pokarinei Pan- Pacifiko jamboree’ei, kuri įvyks
1955* XII. 28 - 1956« L 9 d. d. netoli Mel
bourne, Victori jos provincijoje. Joje dalyvaus
skautai iš Pietinio Pacifiko ir Pietryčių Azi
jos kraštų. Tikimasi turėti stovyklaujančių
tarp 12 iki 15-kos tūkstančių.

» VENECUELOJE įvyko
pirmoji tautinė
stovykla, Caracas (sostinės) rajone. Iš viso
krašto dalyvavo apie 2000 skautų. Antroji
tautinė stovykla numatoma 1956 metais Mara
caibo miesto apylinkėse.
’JERUZALĖJE įsteigta ir veikia Šv. Jur
gio vardo skautų draugovė. Iš pavadinimo reik
tų spręsti, kad tai yra katalikiško vardo ir
paskirties vienetas.
• CEILONAS. 1954 metais Ceilono skautai
šventė 42 metų gyvavimo jubiliejų.
• PAKISTANAS. Anglijos skaučių s-gos
vadovybė paskyrė rytinio Pakistano skautėms,
nukentėjusioms nuo audrų bei potvynių pini
ginę pašalpą.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame broliams studentams
santariečiams už jų nepaprastai dideles pa
stangas paskutiniųjų studentų rinkimų metu
skautiškųjų kolegų atžvilgiu: už kito “skauti^cojo” kandidatų sąrašo sudarymą, jų nuo
pelnų gyrimą spaudoje, už didžiules pastan
gas kalbėti lietuvių visuomenei bei studenti
jai mūsų vardu. Ypatinga padėka dar priklau
so mielam Junjorų Tėvūnui.
Akademikai skautai

112

REIKALINGI lietuviškieji jūros skautų ženk
leliai ir mūsų tautinės vėliavėlės prie skau
tiškųjų uniformų mūsų skautams. Siūlyti Či
kagos jūros skautų tuntui.
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• Korespondenčių ė L. S. Brolijos vadovų
sueiga eina prie pabaigos. Iki išleidžiant šį
numerį rinkimų rezultatai mums dar nebuvo
žinomi. Viena tik aišku, kad Vyriausiojo Skau
tininko pareigoms bus perrinktas Stp. Kairys.
Kitas kandidatas v. s. A. Saulaitis savo kan
didatūrą atsiėmė.
• Seserijos socialinis skyrius, vedėjos v.
s. K. Kodatienės rūpesčiu, gražiai pravedė
piniginį vajų Vokietijoje esančioms skautėms
sušdpti.
• V. s. L. Čepienė, jaun. skaučių skyriaus
vedėja, pravedė JAV rytinio pakraščio vado
vių kursus, kuriuose iš 5 vietų dalyvavo 32
vadovės.
• Vyr. Skautininke O. Zailskienė pasikeitė
laiškais su Pasaulio skaučių Šefe Lady Ba
den Powell, kuri išreiškė didelį savo džiaugs
mą, gavusi mūsų skaučių sveikinimą.
• D. Variakojytė perėmė stud, skaučių sky
riaus Seserijos vadijoje vadovybę.
• Seserijos vadija spaudoje paskelbė spe
cialų atsišaukimą vadovėms ir skaučių tėvams
Seserijos veikimo bei krypties klausimais.

• Neseniai Milvaukee mieste įkurta “Kregž
džių” skiltis, vad. M. Dabrovolskytės, pavyz
dingai veikia.
• Ev. Kaminskaitė
sėkmingai vadovauja
Lazdynų Pelėdos skaučių dr-vei Elizabethe,
N. J. Be skautiško darbo, dr-vė dar ruošiasi
pastatyti B. Voveraitės scenos veikaliuką.

• TURKIJOS skautų vadų tarpe intensyviai
organizuojami lavinimo kursai pagal Gilvelio
Parijo sistemą, o taip pat organizuojami Miš
ko Ženklo kursai, kuriems pravesti ypač daug
energijos įdėjo Graikijos skautų vadovas D.
A. Macrides. Šiuo metu Turkijoj priskaitoma
19*000 vilkiukų, 12-000 skautų ir 2000 skau
tininkų.
• ŠVEICARIJA. Kanderstage, skautų tarp
tautinėje stovyklavietėje, ir Alpių kalnų skau
tų klubų pastangomis, praėjusią vasarą sto
vyklavo iš 21 pasaulio krašto apie 2»000 skau
tų ir vadų.
• PIETU KORĖJA- Sustojus karo veiks
mams, P. Korėjoje iš griuvėsių išlindo ir skau
tai. Pirmiausia jie atliko gatvių išvalymo
darbą. Korėjos skautai savo egzistenciją iš
laikė vargo keliu: jie įsisteigė japonų okupa
cijos metu _ 1922 metais. 1937 metais buvo
oficialiai uždaryti ir nuėjo į pogrindį. 1945
metais alijantų išvaduoti. 1950 metais, pra
sidėjus naujoms kovoms, visa s-ga tapo vėl
sudraskyta. 1953 m. gruodžio mėn. vėl atsi
kūrė po amerikiečių globa. Šiuo metu Čia yra
5.000 skautų. 1954m« jie buvo priimti į T« Biurą.

• PLSS Tarybos Pirmijos pirm. Dr. wV. Če
pas, drauge su VS S. Kairiu, lankėsi Čikagoj
je, kur turėjo pasitarimus su Pirmijos bei
Tarybos nariais, skautininkais, o taip pat
ASS vadovais.
• PLSS rajonams šiuo metu vadovauja: s.
J. Bulota — Kanados, s. A. Giedraitis — Vo
kietijos, s. P. Neniškis _ Venecuelos, s. A.
Krausas _ Australijos, s. K. Vaitkevičius _
Anglijos, s. V. Nenortas — JAV Atlanto, s.
A. Aglinskas _ JAV vidurio.
• PLSS Tarybos Pirmija, be kitų darbų,
rūpinasi ir statuto keitimo reikalais, norėda
ma jį geriau pritaikinti
dabartinėms sąly
goms.
• Pirmija posėdžiauja korespondenciniu bū
du. Per pastaruosius metus turėjo 14 koresp.
posėdžių ir padarė 41 nutarimą.

• Tradicinę “Kaziuko mugę” suruošė ASS
Adelaidės skyrius, drauge su skautų,-čių tė
vais. Gausi loterija, liet, riestainiai, meduo
liai ir kitokios įvairybės susilaukė dėmesio.
Už gautas pajamas bus įsigyta stovyklinio
inventoriaus ir paremtas mūsų sk. dalinys,
vykstąs į Pan Pacifiko jamboree.

Čikagos juros skautės maloniai atsimena pr,
metų stovyklą. Nuotr. L. Knopfmilerio.
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“Mūsų

Vyčio”

nuoširdžiam Talkininkui

ALGIRDUI STEPAICIUI ir
P-lei LAIMUTEI SMALEN SKAITEI,
jų sutuoktuvių proga laimingo šeimyninio
gyvenimo linki
•‘Mūsų Vytis”

* Fil. inž. V. Petrauskas atgaivino Korp!
VYTIS skyrių, prieš metus įsteigtą Kaliforni
joje, ir šiuo metu jam pirmininkauja.
-* ASS stovykla ir suvažiavimas planuoja
mas sušaukti liepos mėn. pirmomis dienomis
Clevelando apylinkėse. Jo ruoša rūpinasi Cle
veland© akademikai skautai,-ės.

» Gražų Korp! VYTIS Mecenato Prano Gu
do 70 m. amžiaus sukakties minėjimą V. !•
suruošė ASS Čikagos skyrius. Kaip žinia, Pr.
Gudas yra daug nusipelnęs studentų šalpos
darbe ir lietuviškame veikime JAV- bėse.
• Korp! V„YTIS narių sąskrydis įvyks V.
28*29 d.d. Čikagoje. Dalyvaus Čikagos, Ur
banos, Detroito, Člevelando ir JAV koresp.
skyriaus nariai. Sąskrydžio ruošos reikalais
rūpinasi J. Karklys, Tallat Kelpša ir Grigaliū
nas. Bus aptarti organizaciniai, ideologiniai,
spaudos ir kt. klausimai.

• A. Banevičius, R. Bajoraitis ir K. Bukaus
kas pakelti į senjorus.
• Korpj VYTIS Valdyba 1955* IV. 8 nutarė
už prasižengimus korporacijos drausmei su
spenduoti ir perduoti Garbės Gynėjui šiuos
vytiecius: senj. R. Babicką, senj. Br. Juodelį,
f ii. R. Mieželį, senj. T. Naginionį, senj. L.
Sabaliūną ir senj. Valatkaitį.
• Adelaidės liet, skautai, - ės užmezgė ry
šius su latvių ir estų sk. vadovais. Sutarta
artimiau bendradarbiauti. į pabaltiečių laužą
bus pakviesti ir australų skautai.

Stasiškių “skiltis” Adelaidės skautų stovykloje
• Senj. E. Pankevičius perėmė Korp! VY
TIS Australijoje seniūno pareigas savo ka
denciją baigusio fil. A. Bakaičio vietoje.
• A. Banevičius, Bostono skautų vietinin
kas, aktyvus vytietis, pakeltas į senjorus.
• V-oji Akademinė stovykla įvyks š. m.
liepos mėn. pirmomis dienomis Clevelando
apylinkėse. Jos metu bus ir ASS suvažiavi
mas.
• Senj. V. Kamantas perėmė Korp! VYTIS
Cleveland© skyriaus pirmininko pareigas sa
vo kadenciją baigusio seni. K. Pažemėno vie
toje. LSB Vadijos patvarkymu, jis paskirtas
ir skautų vietininku.
• Veter, gyd. fil. K. Kasperavičius sulie
tuvino savo pavardę ir dabar vadinasi Kasponis.
Šiuo metu filisteris eina Korp! VYTIS
JAV korespondencinio
skyriaus pirmininko
pareigas ir yra pasiekiamas adresu; 983 Sha
wano Ave., Green Bay, Wise.
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• “Akademinė Skautija” jau pasiekė Aus
tralijos skautus. Gauta palankių atsiliepimų.

• Senj. Ap. Treinys išrinktas Korp! VYTIS
Bostono skyriaus pirmininku.
• Senj. Vyt. Kempka, ilgesnį laiką gydęsis
sanatorijoje, jau gerokai pasveiko ir tęsia
studijas Bonos U-te. Dr. Vydūno Šalpos Fon
das paskyrė jam stipendiją,
• Vyr. Sktn. D. Kesiūnaitė ASS institucijoms
paremti paaukojo 100 $• Už šią gražią pinigi
nę paramą Sąjūdis nuoširdžiai dėkoja.

PADĖKA

Šiuo išreiškiame mūsų nuoširdžiausią skau
tišką padėką šio MV numerio Mecenatui —
Akademinio Skautų Sąjūdžio Čikagos Skyriui,
visuotinos sueigos nutarimu paaukojusiam lairaščio leidimo reikalams $ 240,80Ačiū mūsų Mieliems Bičiuliams _ akade
mikams skautams, - ėms !
‘‘Mūsų Vytis”
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ATSIŲSTA PAMINĖTI
F. M. Dostojevskis PAŽEMINTIEJI IR NU
SKRIAUSTIEJI. Vertė V. Andriukaitytė. An
trasis leidimas. Tiražas 75Q. Išleido “Nemu
nas”. Spaudė Vi. Matulaičio sp. Chicago, Ill.
265 pusi. I dalis. Džiugu, kad “Nemunas”,
patiekdamas šį veikalą, praturtino mūsą vers
tinę klasikinę literatūrą dar vienu veikalu.
Dostojevskis — senas rusą klasikas, bet jo
keliamos mintys ir šiandien nėra nustojusios
reikšmės. Todėl veikalą skaitai neatsitraukda
mas.
Mirko Jelusič CEZARIS. Romanas I. Iš ori
ginalo išvertė A. K. Puida. Tiražas _ 1000
egz. Išleido TERRA. 3333 S. Halsted str.,
Chicago, Ill. Spaudė M. Morkūno spaustuvė.
188*1 unm pusi. Jaunimas mėgsta karžygius,
didvyrius. Taigi jam bus labai malonu pa
skaityti šią įdomią knygą apie Kają Juliją
Cezarį. Skaitytojas be to turės geros progos
pažinti anų metų romėnų gyvenimą, papročius.
Uršulė Gudienė ŽAIBAI (Eilėraščiai). Iliustr.
Vi. Vijeikis. Tiražas 1000 egz. Išleido “Tė
viškėlė”, Chicago, III. 61 + 1 nnm. pusi. Kai
na $ 1Šio eilėraščių rinkinėlio autorė _ mūsą se
nosios kartos išeivė, Amerikos lietuvė, čia
Satiekė 35 eilėraščius. Tematika labai įvairi,
et drauge ir įdomi: religiniai, tėvynės mei
lės, gamtos motyvai ir kt. Daugelyje vietų
gražiai išsiskiria autorės seniai jau matytos
Tėvynės gili meilė. Dažnas jumoras padaro
šią poeziją nenuobodžią,
BUDĖKIME Nr. 12. 1955
balandžio mėn.
PLSS Anglijos Rajono Leidinys. Redaguoja
K. Vaitkevičius, 21 Cobden str. Derby. Rašy
ta rašom, maš., sp. rotatorium. 22+4 virš,
pusi.. Šis laikraštėlis su kiekvienu numeriu
tobulėja formos ir turinio atžvilgiu.

AUKOS
“Mūsų Vyčiui” aukojo: ASS Čikagos sky
rius _ J 240.80. New Yorko sk. vyčių Dr-vė
— $ 15. D. Kesiūnaitė _ $ 10, P. Lukšio sk.
vyčių būrelis Waterburyje — $ 8, L. Heiningas
— $ 5, N. Apeikienė — $ 5, A. Z.. — $ 2, Vi.
Braziulis — $ 2, 01. Gešventas _ $ 2, A.
Želvys _ $ 1.
Visiems aukotojams _ M V Rėmėjams, bro
liškas ačiū.

MILDA IR STASYS BUDRYS
gydytojai ir chirurgai

2759 W. 43 rd str., Chicago, Illinois
Telef. - offiso: CLiffside 4 - 7234
- namų: GRovehill 6 - 3404
Lietuvis tremtinys Alfonsas Mažeika, likęs
Vokietijoje ir skurdžiai gyvenąs, yra išmokęs
odos apdirbimo amato ir prieinamiausiomis są
lygomis gamina: didelio formato albumus po 12
dol., knygoms aplankus po 5 dol., pinigines po
5 dol., ir įvairius kitus dalykus pagal susita
rimą. Pageidaujant minėti dalykai pagaminami
ir su skautiškomis emblemomis, atitinkamu teks
tu, monogramomis, etc.
Užsakymus siųsti ir dėl sąlygą kreiptis ad
resu: Alfonsas Mažeika, Frankfurt a. M., Mainzer- Landstr. 50, Germany. Ir mažiausią daik
teli. — dovanėlę užsisakęs, paremsi neturtingą
tremtinį.
’
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