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Ilgametę ASD darbuotoją
BIRUTĘ, ČAPLIKAITĘ,

sukūrusią liet, šeimos židinį su
DR. VINCU K0Ž1CA,

maloniai sveikina

Mūsų skyriaus Filisteri
LEONĄ MASKALIŪNĄ ir
P-lę NIJOLĘ BARTAŠ1ŪTĘ,

sukūrusius lietuviškos šeimos židinį,
nuoširdžiai sveikina

ASD Valdyba

ASS Čikagos skyrius

LSB I-OJO JAV RAJONO SKAUTU VYČIU LAIŠKAS

LIETUVIUI SKAUTUI VYČIUI
1955. IV. 23-24 d.d. Waterburyje, Conn., įvyko LSB I-ojo JAV
rajono skautų, vyčių, sąskrydis-suvažiavimas, kurio dalyviai nutarė
šiuo viešu laišku pasveikinti kiekvieną lietuvį skautą vytį.
BRANGUS

BROLI!

Susirinkome, pasimokėme ir išsiskirstėme — taip trumpai būtų galima apibudinti mūsų dviejų
dienų sąskrydį Waterburyje.
Susirinkome todėl, kad. mus šaukė pareiga. Mokėmės dėl to, kad mūsų veikimui reikalingų žinių
niekuomet negali būti perdaug. O ir išsiskirstėme ne taip kas sau, bet išsiskyrėme su tvirtu pa
siryžimu tas įsisavintas bei naujai įsigytas žinias versti į uolas, kuriomis norime grįsti savo
ateities kelius.
Mūsų suvažiavimo pagrindinis tikslas, o tuo pačiu ir svarbiausieji pasikalbėjimai į jį krypo,
buvo asmenybės ugdymas.
Žinodami
ir tvirtai tikėdami, kad tobulas vyčiavimas dabar ir rimtas gyvenimas visada išimti
nai remiasi asmenybėmis, mes tas dvi dienas praleidome stengdamies išryškinti tikrąjį skautovyčio asmenį, rūpinomės įsigilinti į jo pareigas ir norėjom įsijausti į jo uždavinius; taip pat
bandėme suprasti kliūtis bei pažinti priežastis, kurios kliudo kilnių asmenybių ugdymui. Ir tokiu
būdu ieškojome tikrojo kelio į tobulą asmenybę.
Šia proga, skaitlingu būriu buvę drauge ir savo buvimu sustiprėję dvasia, brangindami brolišką
ryšį su visais lietuviais skautais vyčiais, sveikiname brolius skautus vyčius visame pasauly
je, linkime jiems visiems ir jų kiekvienam ištvermė s ir skautiško ryžto siekiant kilniųjų skautybės idealų, rūpinantis lietuvių tautos gerove ir trokštant Lietuvai laisvės.

Budime!

Su v aži a v i m o dalyviai
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1955 M. LIEPA - RUGPIŪTIS

VIA METAI

SKAUTIŠKOJO AUKLĖJIMO DARBO
PRIEMONIŲ SUSTIPRINIMAS
Bronius Kviklys

Gyvenamasis momentas kasdien stato
lietuviškajai tremties skautijai vis dides
nius reikalavimus. Norima išgelbėti gim
tajam kraštui jaunimą. Skautų, * čių or-ja
čia ateina į talką su savita, sąmoninga,
organizuota auklėjimo sistema, siekdama
išugdyti dvasines bei fizines jaunuolių
galias. “Skautybė yra jaunuolių vadovau
jamos žaidynės, kuriose vyresnieji broliai
gali suteikti savo jauniesiems broliams
sveiką aplinką ir paskatinti juos geriems
veiksmams” — pastebi B. P. Kaip žinia,
sunkiausia auklėti jaunuolius 12-16 m.
amžiaus laikotarpiu ir čia skautybė, su
savo tinkamais metodais, sėkmingai gelbs
ti Šeimai, tautai, bažnyčiai, valstybei.
Uždavinys didelis ir mes ne visada pajė
giame ištverti. Ir šiandien reikia prisipa
žinti, kad auklėjamasis momentas mūsų
or-joje yra gerokai apleistas. Dėl įvai
riausių, dažniausia labai rimtų asmeniškų
motyvų, vadovai tegali labai maža laiko
skirti praktiškam auklėjimo darbui. Antra
vertus, per nepastovų tremties dešimtmetį
nesame pakankamai sukūrę ir reikalingų
priemonių. Yra betgi priežasčių, kurias
galime nesunkiai pašalinti. Jos buvo ne
kartą keliamos mūsų sk. spaudoje, Sese
rijos ir Brolijos suvažiavimų, posėdžių

metu, o paskutinėje Brolijos Korespondenelnėje sueigoje kai kurių skautininkų,
ypač A. Saulaičio, ypatingai paryškintos.
Prie vienos kitos teks ir mums čia su
stoti.
Viena jų — tinkamų vadovų stoka. Jei
gu mūsų centr. organai dar nepritrūksta
kandidatų skyrių vedėjų postams, jeigu
rajonų vadovams pavyksta sukelti apie
savo centrą nemaža patyrusių skautinin
kų administraciniams darbams, tai visur
nėra pakankamai draugininkų, skiltininkų,
instruktorių, stovyklų vadovų. Dar N. Lie
tuvoje ar Vokietijoje paruošti paseno, pa
vargo, nusišalino. Į jų vietą trūksta tin
kamų kandidatų, turinčių reikalingą pasi
ruošimą. Permaža kandidatų nori mokytis
vadovavimo meno, o dar mažiau ilgesnį
laiką ištęsi prisiimtose pareigose. Reikia
tad mėginti juos paruošti savųjų tarpe,
savuose vienetuose, savose skautiškose
mokyklose, nes svetimosios skautų orjos niekada neparuoš tokių vadovų, kokių
reikia, išeinant iš dabartinio tautos gy
venamojo momento.
Reikia stiprinti ir kitas priemones. Ro
dosi, jau pats laikas peržiūrėti mūsų pa
tyrimo laipsnių programas, o svarbiausia,
prižiūrėti jų planingą išėjimą, iškelti TauLIETUVOS
nacionaline
M. MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
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tinio bei Valstybinio ženklo daug kur jau
užmirštas programas. Nepaskutinėje vieto
je turėtų būti ir vadovų kursai. Rodosi,
kad tiek Seserijos, tiek Brolijos vadovų
paruošimo skyriai nedaug čia ką, yra pa
darę, nors gerų pastangų ir netruko.
Ir mūsų skautininkai, - ės turėtų daugiau
pajudėti. Negalima pasakyti, kad jie ne
judėtų: dirba centruose, spaudoje, vadijose, ramovėse, o, žiūrėk, tuo pačiu laiku
ir tose pačiose vietose draugovės neturi
draugininkų, stovykloms neprisišaukiama
viršininkų, tuntams nerandama tuntininkų,
-ių ir pan. Ar kartais neperdaug pastan
gų aukojama centrams, permažai dėmesio
kreipiant į svarbiausią mūsų or-jos ir
tautos pagrindą — pačius skautus?
Tiek naujiesiems, tiek seniesiems va
dovams sunku dirbti be savosios sk. li
teratūros. Tiesa, čia daug kas padaryta,
bet lygiai daug kas ir neatlikta. Per 10
metų nesusilaukta kad ir senosios laidos
skiltininkų vadovėlio pakartojimo. Ar ne
perilgai gimdoma naujoji “Skautybės Ber
niukams” laida? “Sk. Mergaitėms” trem
ties laida išsibaigusi. Negirdėti pastangų
naujajai išleisti. Jaunesnieji skautai-ės
ir jų vadovai ne tik neturi specialaus va
dovėlio bet ir menkiausio konspekto. Ne
girdėti žygių stovyklinio vadovėlio, taip
reikalingos žaidimų knygos pakartojimo.
Vyresniosios skautės neturi specialaus
vadovėlio. Skautų vyčių paskubomis atlik
tas rotatorinis konspektas nepatenkina
reikalavimų. Ar nepraverstų jaun. skautų
ir skautų,-čių programų paaiškinimų pa
ruošimas? Visus šiuos ir panašius darbus,
kad ir reikalaujančius daugiau lėšų, būtų
buvę galima jau seniau atlikti, ar bent
įpusėti, jeigu centrinė Sąjungos vadovybė
šiuo reikalu būtų išdirbusi tinkamą sk.
spaudos planą ir jį tinkamai paskirsčiusi
šakoms bei vienetams išpildyti.
Atrodo, kad daugelyje vietų mes mate
rialiniu požiūriu baigiame prisivyti senai
veikiančias šių kraštų skautų or-jas: vi
si turime uniformas, puikų stovyklinį in
ventorių, kai kur neblogus buklus, .paken
čiamus laivus jūros skautams,-ėms, gau
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name susisiekimo priemones, galvojame
net apie savų stovyklaviečių įsigyjimą.
Visa tai gera ir gražu. Bet su tuo turi
nestovėti vietoje ir kilti vis aukštyn mū
sų skautiškasis tobulėjimas, senųjų ir
naujųjų narių paruošimas.
Skautų,-čių organizacija tremtyje šiuo
metu apima apie 3.000 mūsų jaunimo. Tai
nemaža dalis. Lygiagrečiai iš to išplau
kia ir mūsų atsakomybė, tuo labiau. Kad
lietuviškų jaunimo auklėjimo or-jų nėra
daug.
Daugiau pastangų ir didesnės darbo sis
temos iš vadovų,-ių pusės. Ieškokime
efektyvinės paramos iš tėvų ir lietuviško
sios visuomenės!

Mielą mūsą skyriaus iniciatorių ir pirmąjį
pirmininką
FU. LEONĄ MASK ALŪNĄ ir
P-lę NIJOLĘ BARTAŠIŪTĘ,
jų sutuoktuvių proga sveikina
Korp! VYTIS Urbanos skyriaus valdyba
ir nariai

V-JI AKADEMINĖ STOVYKLA

V-ji akad. stovykla įvyksta š. m. liepos
1-8 d.d. Cleveland© apylinkėse, prie Deer
field, Ohio. Visi ASS nariai kviečiami daly
vauti. ASD sesės kviečiamos registruotis p as
sesę R. St ravin skaitę, 7015 Whitney Ave, Clevel and 3, Ohio, telef. EN 1 - 5864- Korp! VY
TIS nariai pas R. Minkūną, 953 Maud Ave.,
Cleveland, Ohio, Telef. EN 1 - 5029* Atvykę
ne savomis susisiekimo priemonėmis arba pa
vėlavę, prašomi skambinti telef. PO 1 - 6740
— bus parūpintos susisiekimo priemonės. Sto
vykla iškilmingai atidaroma Vii. 2d. 12 vai.
Programoje ASS sueiga, Korp! VYTIS ir ASD
sueigos, pranešimai, pašnekesiai, stovyklinės
pramogos, laužas ir ku
Tad visi pajudėkime ir iki malonaus pasi
matymo Clevelande !
Šiai stovyklai vadovauti maloniai sutiko
Korp! VYTIS ir ASD Garbės Narys, Prof. Ig
nas Končius.
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DR. J. ALEKNA - PIRMASIS LIETUVOS

SKAUTŲ ŠEFAS
K. Pal&auskas

Dr. Jurgis Alekna ♦) lietuviškos skautybės organizavimu ir rėmimu pradėjo do
mėtis gana anksti — dar 1918 m., lanky
damasis Rusijoje, kaip Lietuvos Tarybos
įgaliotinis, o vėliau Vilniuje ir Kaune ėmė
reikštis ir konkrečiais darbais. Kai jo rū
pesčiu ir pastangomis buvo suorganizuota
Skautams Remti Draugija (kuri pradžioje
buvo vadinama “Paspirties” d-ja), Dr. J.
Alekna buvo jos pirmininku nuo 1919. VI.
27 iki 1925. IV, tuo pat metu eidamas ir
Pirmojo Lietuvos Skautų, Asociacijos Še
fo pareigas. Vėliau, kai Respublikos Pre
zidentas buvo pakviestas ex oficio būti
skautų Šefu, Dr. J. Alekna pasiliko Šefo
Pavaduotojo pareigose per visą Nepriklau
somos Lietuvos gyvenimą, išskiriant trum
pą laikotarpį, kai skautams Remti D-jos
pirmininku buvo V. Čarneckis *♦).
Dr. J. Alekna gimė 1873 m. vasario 4 d.
Kuktiškių, par. Baigęs II Vilniaus gimna
ziją, 1893 m. įstojo į Maskvos universi
tetą studijuoti medicinos mokslų, kuriuos
baigė 1898 m. Pradžioje dirbo Smolensko
gubernijos ir Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninė
se, paskui teko persikelti į Archangelsko
gub., atitarnauti už stipendiją. Išbuvęs
ten iki 1900 m., iškeliavo į V. Europą, iš
kurios begrįždamas buvo suimtas ir pri
jungtas prie rusų žandarų sudarytos bylos
prieš Lietuvos inteligentus, susispietu
sius prie ‘ ‘Varpo” ir “Ūkininko” leidi
mo. Bylai pasibaigus Dr. J. Alekna vėl
buvo ištremtas dviem metam į Archangels
ką, kur ėjo ordinatoriaus ir drauge vyres
niojo gubernijos ligoninės gydytojo parei
gas. Po metų amnestuotas 1902 m., grįžo
į Lietuvą ir apsigyveno Ukmergėje, o 1904
m. persikėlė į Zarasus miesto gydytoju ir
ligoninės vedėju. Po metų vėl grįžo į Uk
mergę miesto gydytojo pareigoms. 1906 m.
buvo apskųstas išmetęs iš vieno klubo

DR. JURGIS ALEKNA

Muravjovo paveikslą — todėl buvo išsiųsr
tas į Rozalimą, iš Rozalimo buvo iškelia
vęs keliems mėnesiams Petrapilin klausy
ti gydytojų kursų. 1909 m. buvo pakvies
tas kovoti su cholera ir dėmėtąja šiltine
Panevėžyje. Po to išvyko į Vienos ir Berlino universitetus studijuoti ausų, nosies
ir gerklės ligų specialybes. Grįžęs iš už
sienių, 1910 m. apsigyveno Kaune, dirbo
miesto ligoninėje ir priklausė gubernijos
medicinos valdybai. Gražiai reikšdamasis
medicinos srityje, nesišalino ir nuo vi
suomeninio darbo, dalyvaudamas “Dainos”
ir kitose draugijose, bendradarbiaudamas
“Vilniaus Žiniose”, “Lietuvos Ūkininke”,
“Vaire”. Pirmojo pasaulinio Karo metu
darbavosi Raudonajame Kryžiuje, būdamas
Kauno ligoninės ordinatorius, vėliau me
dicinos dalies Raudonojo Kryžiaus vedė
jas ir dar vėliau vyriausias šiaurės fron
to medicinos tarybos narys iki 1918 m.
pavasario, kada išvyko į Vilnių, kur bu121
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vo kooptuotas Lietuvos Tarybom, kaipo
Santaros kandidatas. Susikūrus nepriklau
somos Lietuvos vyriausybei, ėjo Vidaus
Reikalų, viceministerio pareigas n-ajame
kabinete ***).
Nepriklausomos Lietuvos laikotarpyje
politikoje nebesireiškė, dirbo savo spe
cialybėje; vėliau buvo Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus pirmininkas ir ypač daug lai
ko skyrė Lietuvos skautą reikalams.
Antrą kartą komunistams Lietuvą oku
puojant, Dr. J. Alekna iš savo krašto ne
pasitraukė. Apie jo ir jo šeimos likimą
tikru žinią neturima. Tarptautinis Raudo
nasis Kryžius yra pranešęs, kad Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus Pirmininkas žuvo nu
kankintas. Tačiau Dr. J. Aleknos pavardė
nebuvo paminėta. Antra vertus, jeigu ir
to nebūtą įvykę, vargu tikėtina, kad šian
die bebūtų gyvas dėl gilios
senatvės
(šiandie būtą 82 m. amžiaus ) ir skaudaus
Tėvynės likimo.
Kam teko su Dr. J. Alekna dažniau su
sitikti ir arčiau bendradarbiauti gali ge
rai prisiminti ypatingą jo bruožą — tai
ramumą: žingsniai užtikrinti — bet ramūs,
judesiai — lėti ir lygūs, kalbėjimas —
nuosaikus, išvedžiojimai — pagrįsti kri
tišku analizu ir pateikiami klausytojui
pačiam apsispręsti. Šis bruožas ypatingai
buvo malonus jo jauniesiems bendradar
biams, 'nes jie galėdavo jaustis drąsesni
ir ramesni, kad ir sunkiausius uždavinius
vykdydami. Todėl jie drįsdavo reikšti sa
vo nuomones, jas ginti ir diskutuoti. Ta
čiau visuomet jausdavo pagarbą savo va
dui ir nuoširdžiai skaitydavo si su jo tei
kiamais sprendimams suderinti pasiuly mais.
Dr. J. Alekna buvo kultūrininkas, 'visuo
menininkas, profesijos žmogus, bet ne po
litikas. Domėjosi politika ir joje šiek tiek
reiškėsi, kol vyko kova dėl Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo. Atkūrus Lietu
vą — jis politika nebeužsiėmė. Rūpinosi
kad ir skautai nepakliūtą į politikų ran
kas. Atsimenu, rodos, tai buvo 1938 m.
— po sąjungos suvažiavimo, po Tarybos
ir Pirmijos rinkimų, Naujoji Pirmija ėjo
122

prisistatyti Sąjungos Šefui Antanui Smeto
nai, Ministeriui Pirmininkui kun. Mironui
ir Švietimo Ministeriui Tonkūnui. Įdomiau
siai priėmė Pirmiją kun. Mironas: — **Man
atrodo, kad skautai per rtjažai tautiški”,
— tiesdamas ranką sveikintis sakė. Dr. J.
Alekna ramiai šypsodamasis išreiškė ap
gailestavimą kad skautų pastangos tauti
nio auklėjimo srityje ne visai teisingai
įvertinamos. O po vizito išėjus laukan,
Dr. J. Alekna tarė buvusiems Pirmijos na
riams: “Man rodos, priekaištas buvo pa
darytas ne skautų tautiškumui, bet skau
tą tautininkiškumui”. Gi Sąjungos organų
personalinei sudėčiai šis priekaištas tik
rai galėjo tikti.
Kai Vyriausybė išleido Lietuvos Skautą
Sąjungos įstatymą ir tuo pačiu metu už
darė visas moksleivių organizacijas mo
kyklose, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Va
dovybė nepritarė šiai reformai. Tarp Vy
riausybės ir Bažnyčios ėmė reikštis nuo
latinis įtempimas. Tą įtempimą konkrečiai
turėjo pajusti skautai. Šios sunkios pa
dėties akivaizdoje Dr. J. Alekna aiškin davo, kad skautų organizacija turi kentė
ti dėl Vyriausybės ir KaL Bažnyčios Va
dovybės ginčo, bet ji (skautų o-ja) netu
ri į šį reikalą įsiterpti ir tapti aktinga
ginčo dalyve: visa skautiško auklėjimo ir
spaudos linija šio ginčo atžvilgiu turi bū
ti neutrali, nes vaikų įtraukimas į ginčus
su Bažnyčia negali būti pateisintas nei
skautą ideologijos, nei bendrai auklėjimo
motyvais. Negana šito, jis dargi rūpinosi
sueiti į ryšį su atitinkamais KaL Bažny
čios Vadovybės asmenimis, norėdamas
prisidėti prie susidariusio įtempimo su
švelninimo.
Ir Seserijos išsirutuliojimas į savaran
kišką organizaciją turinčią lygias teises
ir lygią atsakomybę su Broliją buvo la
bai sunki operacija, kurią Dr. J. Alekna
savo patyrusia ranka sugebėjo pravesti,
gražiai lygindamas ir derindamas įtampą
ir visą laiką nepaleisdamas iš ranką vyks
mo kontrolės. Dr. J. Alekna įsijungęs į
Lietuvos Skautų organizaciją nuo 1919 me
tų, išbuvo joje iki Lietuvos okupacijos ir
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SKAUTIŠKOSIOS VADOVO PRIEVOLĖS STOVYKLOJE
Pranas P akalniškis

Stovyklavimo metas jau prasidėjo. Kiek
vienas iš mūsų, žinome individualias
skautiškąsias pareigas, bet, ar žinome,
ką mes turime padaryti kitam, jaunesniam
savo broliui skautui, kuris į stovyklą
vyksta gal pirmą kartą savo trumpame
gyvenime. Gerai žinome, kad skautiško
sios vasaros stovyklos yra rengiamos tiks
lu apmokyti jaunimą pasinaudojant skau
tiškomis mokymo priemonėmis ir užgrū
dinti jauną dvasią fiziniai bei moraliniai
jo būsimo gyvenimo sunkiai kovai. UŽ

kiekvieną skauto žingsnį tobulėjimo kryp
timi pirmiausia yra atsakingas stovyklinis
skautiško vieneto vadovas. Trumpai ap
žvelkime, kokios yra pagrindinės vadovo
prievolės stovyklinėje aplinkoje. Stovyk
linis skautiškasis apmokymas tada atsie
kia savo tikslą, kai skautiško lavinimo
eigoje jauniems berniukams duodama kuo
daugiausia linksmos nuotaikos, leidžiama
jiems tarpusavy susidraugauti iki aukš
čiausio broliškumo laipsnio. Kai berniu

kai yra stovyklinėje gamtos aplinkumoje,
jie nenori ištisomis valandomis be darbo
slampinėti aplinkui: jie nori darbo. Užtat,
kiekvienas vadovas stovykloje turi rūpin-

Sąjungos sulikvidavimo. Jo vardas yra su
sijęs beveik su visais Sąjungos gyvenimo
įvykiais. Į organizaciją atėjo kaip eilinis
pilietis ir jai tarnavo iki galo. Pasidarė
savas, neatskiriamas. Jis buvo toks mums,
kaip gen. Goppers buvo Latvijos Skautų
Sąjungai. Todėl Dr. J. Alekna buvo gerai
žinomas ir pažįstamas ir tarptautiniame
skautų judėjime.
Jis visada atsidėjęs ir nuoširdžiai sie
lojosi mūsų or-jos reikalais. Jį matyda
vome mūsų sueigose, šventėse, minėji
muose, posėdžiuose. 1935- 1940 m. laiko
tarpyje pirmininkavo L SS Tarybai ir buvo
Šefo pavaduotoju. Didelis mūsų jaunųjų ir
vyresniųjų skautų,-<čių bičiulis. Stud.

V. S. STEPONAS KAIRYS,
Paskutinės koresp. LSB sueigos metu perrinktas
Vyriausiuoju Skautininku

tis, ikad stovyklinė programa būtų sudary
ta iš pozityvių darbo punktų: reikia su
daryti sąlygas, kad berniukai išmoktų
džiaugtis gražiausia Kūrėjo dovana — gam
ta, kad galėtų stovyklinės palapinės pa

vėsy sukurti tose sąlygose įmanomą patį

Skautų Dr-vė, vėliau Korp! VYTIS jau
pirmomis savo gyvenimo dienomis išsirin
ko jį Garbės Nariu. Ne tik Dr. J. .Alekna
mėgo skautus: ir skautai jį, it savo žila
galvį tėvą, mylėjo, gerbė.
*) Norėdami pateikti medžiagos musų, skautiškam
vadovų prieaugliui tremties ir emigracijos sąlygose
apie Lietuvos Skautų S-gos praeitį, esame numatę
duoti po str. apie buvusius Lietuvos Skautų Šefus:
Dr. J. Alekną, A. Stulginskį ir A. Smetoną. Vado
vaudamiesi skautiško ir lietuviško auklėjimo moty
vais, mes privalome išryškinti kiekvieną momentą,
kas stiprintų mūsų o-jos vienybę, pagarbą buvu
siems vadams, ir dėkingumą už jų pastangas orga
nizacijos ugdymo darbe. Red.

•*) Ziūr. ‘"Pirmuosius skautybės ledus belaužiant”, MV Nr. 6(56), 161-2 pusi.
••*) Biografinės žinios imtos iš Liet. Albumo ir
Liet. Enc. I t.
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ištaigingiausią gyvenimą, panaudojant jau
turimas žinias, sugebėjimą ir asmeninį
gabumą. Stovyklos vadovas turi atkreipti
visą dėmesį, kad kiekvienas stovyklau
jantis rastų, galimybę stovykloje pakilti
bent vienu patyrimo laipsniu aukštyn.
Stovyklinė skautiškojo lavinimo progra
ma sudaroma sekančiu principu: viskas

sudalinama proporcingai kiekvienai darbo
dienai,
dar perskeliant į priešpiečio ir
popiečio darbo valandas. Šiandieninėse
lietuviško skautavimo sąlygose, viskas
sutilptų maždaug į 9-nias dienas ir at
rodytų sekančiai:
L Pirmoji stovyklavimo diena: palapi
nių statymas, pagrindinė skautiškoji sto
vyklavimo pionierija, skautiškų stovyklos
įrankių panaudojimas, pagrindinės stovyk
los tvarkos taisyklės.
2. Antroji diena — mokoma tų pačių
dalykų, (kaip ir pirmąją dieną. Šventadie
nio pamaldos.
3. Trečioji diena — pasiruošimas, vir
tuvės aplinka, virimas, maisto paruoši
mas, laužas, ugniakuras, maudyklė, mau
dymasis ir jo pagrindinės taisyklės.
124

A. Ketvirtoji diena- orientavimasis gam

toje, topografijos pagrindai, kompasas,
akies nuotrauka. Dangaus žvaigždynai.
Naktiniai žaidimai.
5. Penkta diena — Signalizavimas, su
tartiniai kelionės ženklai. Skautiški žai
dimai miške ar dengtoje vietovėje.
6. Šešta diena — pėdsekystė, skautiš
ko nagingumo varžybos, tarpskiltinis kon
kursas, plaukymo mokymas.
7. Septinta diena — pirmoji pagalba, iš
kyla su skautiškais uždaviniais, stovyk
lavimas nežinomoje vietovėje. Naktinio
pavojaus aliarmas.
8. Aštunta diena — stovykliniai egza
minai, stovyklos įrengimų įvertinimas.
9. Devinta diena — šventadienio pamal
dos, pasaulio ir Lietuvos skautybės pa
minėjimas, stovyklos įvertinimas. Stovyk
los užbaigimas.
Šalia skautiško mokymo programos ,
mums, lietuviams skautams, dar privalo
mos tautinio ir religinio mokymo progra
mos, kurių atskiros dalys jungiamos kiek
vieną dieną tarpe skautiško lavinimo. Su
skirsčius ir padalinus Šį laiką valando-
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mis, pamatysime, <kad viskas turės būti
atliekama nepaprasta sparta. Be pagrindi
nio poilsio, atliekamo laiko — nė minu
tės! Ir taip, kiekvienas stovyklos vado
vas, norėdamas išpildyti bent minimalinę
stovyklos programą, turės stengtis, kad
laiko punktualumas būtų, nuolat sekamas
ir jo griežtai prisilaikoma. Kitaip, vieną
dalyką užtęsus, nebeliks laiko išeiti kito,
o išeiti tik dalinę skautišką programą —
jau didelis minusas pačiam stovyklavimo
pasisekimui.
Be programos įvykdymo, sekantis sto
vyklos vadovo dėmesys turi būti atkreip
tas į stovyklos tarnybos ir darbų eigą. Į
darbus skiriama skilčių, pamainomis, kiek
vienai parai atskirai. Smulkesnį pasidali
nimą darbais leisti susiskirstyti pačioms
skiltims. Žinotina, kad pagrindiniu stovyk
lavimo vienetu lietuviškame ir pasaulinia
me skautavime, yra laikoma draugovė, to
dėl, jei stovykloje būtų, keletą šių viene
tų, — stovyklinį darbą reiktų padalinti
tarpe kelių atskirų draugovių. Lauko už
siėmimai šiuo atveju taip pat turi grupuo
tis draugovės apimty, nebent, būtų dide
lis instruktuojančių asmenų trukumas.
Stovyklinis skautų vadovas turi dar pri
siminti, kad kiekvienas duotas uždavinys
turi būti patikrintas ir įvertintas. Skautiš
kasis jaunimas stovykloje yra netikras
savo veiksmais daugely atvejų; jei jis
nebus laiku ir vietoje patikrintas ir pa
taisytas, sekančiais atvejais, sekančiais
metais, klaidos kitose vietose, kitose ap
linkybėse, bus kartojamos, o šių dienų
mūsų lietuviško skautavimo sąlygose, tu
rime per mažai laiko, kad tų pačių daly
kų galėtume mokytis ir mokyti po keletą
kartų.
Paskutinis dalykas, kurį išvykstančiam
stovyklon vadovui norėčiau priminti, tai,
kad stovykloje, jo visa siela, visas gy
venimas, visa patirtis, visi džiaugsmai ir
skausmai, — yra skiriami kitiems, jo jau
nesniems broliams, stovyklos metu jam
patikėtiems. Stovyklavimo metu dažnai at
sitinka įvairių įvykių ir nuotykių. Juos
sprendžiant ir įvertinant, kiekvienos s to

ls' Seserijos suvažiavimo Čikagoje: skautininkių įžodis. Nuotr. M. Jazbučio.

vykios vadovas turi atsistoti į bešališkiausio teisėjo pusę, nes įvairūs nutiki
mai stovyklinėse sąlygose yra skaitomi
įvykę nenormaliu metu, kada jaunimas ne
žinomuose plotuose ieško veikimo dirvos
savo jaunos sielos tobulinimui. Stovyklos

vadovas turi žiūrėti, <kad tame ieškojime,
tame siekime, tame radime ir neradime, jis yra pagrindinis asmuo, < kuris duoda
teisingas išvadas kiekviename atskirame
atsitikime.
To mus mokina pasaulinė ir
tautiškoji-lietuviškoji skautybė.
Išeinant iš visko, kas aukščiau pasa
kyta, kiekvienas stovyklinis vadovas turi
būti su stovykline aplinka susipažinęs ir
ją išstudijavęs dar prieš vykdamas į sto
vyklą. Vaikus mokyti tik tokiais metodais
ir to, Kas smulkmeniškai pačiam vadovui
yra žinoma, dėl ko nereikia abejoti ar,
akyvaizdoje užkluptam, išsisukinėti ne
aiškiais atsakymais. Šitoks vadovas su
klups iš karto dar darbo nepradėjęs! Taip
pat žiūrėti, kad pradėti dalykai būtų iki
galo užbaigti. Geriau laužą kurti iš šla125
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KUKLUSIS FONDAS
p s. O. Ge šventas

Paprastai bet koks fondas gana daug
skelbiasi, kviečia ir ragina jam aukoti,
tapti jo nariu. Tai natūralu ir teisinga.
Mes gal primestume fondui lėtumą, jei jis
nesiskelbtų visuomenei, nepaaiškintų sa
vo tikslo ir nekviestų prie jo prisidėti.
Atskiras asmuo privalo būti painformuo
tas, nes tik tada aukotojas gali nustatyti,
kurioms organizacijoms, kokiems šalpos
fondams jis paskirs savo auką, paramą.
Taigi, ir kilnusis mūsų Dr. Vydūno Vardo
Šalpos Fondas turėtų daugiau ir dažniau
apie savo užsimojimus paskelbti.
Šiais laikais auka — darbo laiko ir pi
niginė auka bendram reikalui, lemiama, le
mianti ir rodo bendruomenės, organizaci
jos pajėgumą, jos veidą. Tai realus įna
šas, meilės ir atsidavimo ar prisirišimo
įrodymas.
Darbo, laiko ir medžiaginė auka, o ne
vien gražūs žodžiai ar begalinės diskusi
jos yra idealo pagrindas, ramstis. Tokios
aukos reikalingas vienas svarbus, bet
perkukliai veikiantis fondas — tai “ Dr.
Vydūno Vardo Šalpos Fondas”. Pirmą kar
tą apie minėtą fondą teko išgirsti, berods,
1952 metais, kai jis pasiūlė paramą pir
miesiems Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos
abiturientams. Tai buvo lyg iš dangaus
nukritusi dovana. Nelaukta, neprašyta, bet
labai, labai reikalinga. Nuo to laiko Dr.
Vydūno Vardo Šalpos Fondas liko Lietu

pios, nedegančios medžiagos, keliolika
minučių, kelias valandas, negu jo visai
neužkurti, teisinantis, kad skautai laužų
iš šlapios medžiagos visai nekuria. Mūsų,
skautų, veikimo pradinė medžiaga yra iš
tisai šlapia, ištisai nauja, šviežia, (nede
ganti, bet savo darbo pasiryžime, užsi
spyrime, darbštume, sugebėjime ir geros
valios pasireiškime, — mes žengiame va
saros stovyklų metu prie aukščiausio žmo
gaus gyvenimo tikslo — kūno, <dvasiossielos tobulėjimo !
126

vių Vasario 16 Gimnazijos abiturientų vil
tis — materialinė ir moralinė paspirtis.
Panašiai bus su kitais iš Dr. Vydūno
Vardo Šalpos Fondo stipendijas gaunan
čiais studentais.
Kilnus užsimojimas, be galo reikalinga
auka — padėti aukštus mokslus beeinan
tiems mūsų jaunuoliams, tuo paruošti dau
giau akademinius mokslus išėjusių Tėvy
nės sūnų, dukrų. Jie dabar mums reikalin
gi ir dar daugiau jų truks atgavus Nepri
klausomybę. Tai įnašas į bendrą kovą,
kurio niekas ir niekad iš mūsų atimti ne
beįstengs. Iš materialinės pusės žiūrint,
tai paskola, kuri savo tautinį uždavinį at
lieka ir grįžta, duodama progos ir kitiems
ja pasinaudoti. Tai liekantis ir visada
gyvas įnašas. Peršasi mintis, kad Fondo
tęstinumas sieks Nepriklausomybės laikus,
kai toks Fondas bus vėl gi be galo rei
kalingas. Fondą reikėtų sutvirtinti, jam
padėti ir vėliau — gyvą ir veiklų — par
sigabenti į jau laisvus namus. Jo reikš
mė daug didesnė, aegu mes šiandien gal
vojame.
Reikia labai nuoširdžiai padėkoti se
sėms ir broliams, kurių pastangomis buvo
sukurtas Dr. Vydūno Vardo Šalpos Fondas
ir kurie savo energiją ir laiką jam auko
ja. Mes gi prisidėkime pinigine auka —
prisidėkime kiek kas galime, aukodami ir
kitus ragindami aukoti.

— Broli Petrai, atnešk man malkų, tik būtinai
sausų!
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“Šešupės” Tunto skaučių Filadelfijoje (JAV) įžodis.

Nuotr. E. Jakaičio

TRADICINIS VYTIECIU NEPOLITISKUMAS
IR DRAUSMĖ
E d. Korzonas *)

Nežinau, ar yra dar kas kita taip svar
bu ir esminga or-jos gajumui ir garanti
jai jos ilgos egzistencijos, kaip tos orjos išugdytos gražios tradicijos. Tai lyg
didingos kolonos: jos puošia pastatą, o
taip pat duoda jam tvirtumą, garantuoda
mos ilgą amžių.
Vienas iš didžiausio patrauklumo fakto
rių Korporacijos gyvenime ir buvo tradici
nis Korp! VYTIS nepolitiškumas.
Šis nepolitiškumo pobūdis gal ir paaiš
kina, kodėl į Korp! VYTIS stojo ir stoja
nemaža studentų, <kurie anksčiau nėra bu
vę skautais. Tie studentai panoro priklau•) Šio rašinio autorius, žinomas skautininkas,
Korp! VYTIS filisteris ir ilgametis akad. skautijos
darbuotojas, pradedant 1927 m. N. Lietuvos laikais
buvo Apylinkės Teismo teisėjas. Čia spausdiname
vieną dalį jo paskaitos, skaitytos Korp! VYTIS ra
joniniame suvažiavime š. m. gegužės mėn. 29 d.,
tuo tarpu praleisdami I-ją pranešimo dalį apie ki
tas Korporacijos tradicijas.
Red.

syti kuriai studentų korporacijai, bet ne
norėjo stoti srovinėn, tai ir pasirinko
Korp! VYTIS, kuri nesusirišusi su jokia
politine srove ir turi gražų ideologinį pa
grindą.
Įgyvendinant šią nepolitiškumo tradici
ją, akademikų skautų organizacija turėjo
pergyventi nemaža audrų ir sunkių viduji
nių sukrėtimų.
Įsteigus studentų skautų, -čių draugovę,
Kaune, pradžioje nebuvo imama galvon ar
josios naujieji nariai priklauso kuriai po
litinei studentų organizacijai ar ne. Ta
čiau ilgainiui prasidėjo draugovėje politi
niai ginčai tarpe atskirų jos narių, pri
klausiusių skirtingų politinių pažiūrų stu
dentų grupėms. Ginčai ir nesutarimai pa
siekė tokį laipsnį, kad bet koks darbas
draugovėje pasidarė beveik visai neįmano
mas. Penktaisiais draugovės gyvavimo
metais atrodė, kad dėl tų ginčų ir skal127
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Skin. Gen. T. Daukantas sesių "Našlaičių” tarpe Argentinoje. Nuotr. L. Kančiausko

dymosi akademikai skautai turės visai pa
krikti. Tačiau būrelis studentų skautų,
kurie griežtai laikėsi nepolitiškumo tradi
cijos, išlaikė kovą. Tie draugovės nariai,
kurie norėjo eiti su kuria partine srove —
išėjo, o likusieji — ištikimi nepolitiškumo principams, tęsė toliau studentų aka
demikų organizacinį darbą.
Įneštoji į akademikų skautų organizaci
ją politinė kova su visomis aistromis ir
netaktiškumais, susilpnino veikimą. Nu
stota daug narių, veikla susilpnėjo. Ta
čiau ištvermingas laikymasis savo tradi
cijų davė gerų vaisių, nes po to greit or
ganizacija vėl atgijo, pradėjo augti, su
laukdama daug naujų energingų ir skautų
idėjai atsidavusių narių.
Perorganizavus studentų skautų draugo
vę į korporaciją, įvairiais laikotarpiais
buvo kėsinamasi palaužti korporacijos ne
politiškumo tradiciją. Tačiau visi tie ban
dymai nepavyko.
Atkarus Korp! Vytis tremtyje, ji vis dar
nebuvo apsaugota nuo kėslų iš vienos ar
kitos politinės grupės. Tenka apgailestau
ti, kad ir šiandien yra vytiečių, kurie
įstojo į srovines studentų grupes ir norė
tų visą Korp! Vytis įjungti į tam tikrą
128

politinį sambūrį.
Korp! Vytis girdi jai daromus priekaiš
tus, kad esanti neaktinga Lietuvos išlais
vinimo akcijoje ir neduodanti savo na
riams tinkamo visuomeninio išauklėjimu.
Netolimoje praeityje Korp! Vytis yra tu
rėjusi daug aukų kovoje dėl Lietuvos ne
priklausomybės. Daugelis jos narių yra
paaukoję net savo gyvybę nelygioje kovo
je su tėvynės okupantais. Ar tai neužtektinas įrodymas, kad Korp! Vytis sugebėjo
išugdyti didžius vyrus - kovotojus? Korp!
Vytis tęsia ir yra pasiryžusi tęsti toliau
savo narių idėjinį parengimą Tėvynės iš
laisvinimo kovai ir skaito visai nepras
minga eikvoti energiją srovinėje kovoje,
kuri dabar vyksta tremtyje tarp politinių
grupių.
Visuomeninis auklėjimas yra labai pla
tus dalykas. Jo niekad nebus perdaug.
Tačiau, jei tinkamai įsigilinsime į skautų
ideologijos pagrindus, matysime, kad skau
tiškasis auklėjimasis, kuriuo grindžiama
Korp! Vytis organizacija, visai gerai pa
rengia savo narius visuomenininkais.
Štai ka sako oro t SL Šalkauskas apie
skautų visuomenišką išauklėjimą savo kny
gelėje “Skautai ir Pasaulėžiūra“.
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“Giliausia savo esme skautas yra vi
suomenininkas net tada, kada jis visuo
meniniu veikimu neužsiima“.
Dabar dėl Korp! Vytis santykių, su ki
tomis organizacijomis.
Tradicinis Korp! Vytis nepolitiškumas
ne tik nekliudė, bet, 'priešingai, labai pa
dėjo gražiai sugyventi ir bendrauti su ki
tomis studentų organizacijomis ir korpora
cijomis.
Pastaraisiais N. Lietuvos laikais V. D.
Uviversitete buvo per 100 įvairių studen
tų organizacijų. Korp! Vytis tradiciniai
palaikė ryšius su visų srovių ir tautybių
studentų grupėmis. Akademikai skautai vi
sad stengėsi ugdyti studentų tarpe vieny
bę, kurios taip tada truko. Susiskaldžiu
sios į srovines grupes, kai kurių studen
tų organizacijų nariai visai nerasdavo
bendros kalbos.
Tremtyje teturime tik keletą kitų stu
dentų organizacijų, 'atsikūrusių su maž
daug ar visai tomis pačiomis pasaulėžiūromis ir tikslais, kaip kad jų būta N. Lie
tuvoje. Girtinas Korp! Vytis palaikymas
iš tradicijos gerų santykių su visomis ki
tomis studentų organizacijomis. Girtinas
atskirų Korp! Vytis narių stojimas į spor
to ir kitas profesines, nepolitinio pobū
džio studentų organizacijas. Tačiau būtų
nusižengta Korp! Vytis nepolitiškumo tra
dicijai, jei vytiečiai tuo pačiu metu būtų
kitų studentiškų srovinių organizacijų ar
tokių organizacijų sambūrių nariais.
Įsivaizduokime momentui, kad Korp! Vy
tis atsisako nuo savo nepolitiškumo prin
cipo ir leidžia savo nariams laisvai taip
pat priklausyti kokiai jie tik nori kitai
srovinei studentų organizacijai. Tada Korp!
Vytis nariai, priklausą skirtingoms politi
nėms grupėms įneštų politinių idėjų skir
tingumus, nesutarimus ir ginčus į pačią
Korp! Vytis. Įvyktų tas pats, kas įvyko
studentų akademikų organizacijoje 1929
metais, Kaune. Tas reikštų rimtą pavojų
visai sužlugdyti taip gražiai tremtyje vėl
išaugusią Korp! Vytis.
Korp! Vytis, kaip ir kiekviena kita or
ganizacija turi savo drausmę. Drausmės

Seserijos Vadijos Bendradarbę ir buv.
T untininkę
sktn. BIRUTĘ CAPL1KAITĘ ir
Dr, VINCĄ KOŽICĄ,
jų sutuoktuvių proga skautiškai sveikina
Vyriausioji Skautininke ir
___________________ Seserijos Vadija

palaikymas yra viena iš pagrindinių sąly
gų išlaikyti organizacijos egzistavimą.
Pasireiškęs nedrausmingumas trukdo orga
nizacijos darbą ir griauna jos pamatus.
Reikia skaityti nedrausmingumu, kai
Korp! Vytis nariai kandidatuoja studentų
atstovybės rinkimuose kitų organizacijų
sąraše ir dargi vadindami save skautais.
Visa tai daroma tuo metu, kai ASS išeina
į rinkimus su savo atskiru kandidatų są
rašu. Ypač nusižengiama Korp! Vytis draus
mei, kada yra korporantų daromi visokie
pareiškimai viešojoje ne skautų spaudoje
apie Korp! Vytis ir jos vadovybę. Tie ap
gailėtini reiškiniai tik patvirtina, kaip yra
žalinga Korp! Vytis, kai jos nariai įsijun
gia į kitą, politinę studentų organizaciją.
Šiuo metu, kai Korp! Vytis turi savo
skyrius plačiame Amerikos kontinente ir
kitose pasaulio dalyse, stoka artimo ry
šio ir asmeninio kontakto labai apsunkina
drausmės palaikymą
Taigi labai girtinas Korp! Vytis pasiry
žimas daryti kiek galima dažniau ir kuo
pi atesnių rajoninių Korp! Vytis narių są
skrydžių ir stovyklų. Tas ne tik suartins
vieno skyriaus narius su kitais, bet taip
pat duos progos išsiaiškinti daugybę idė
jinių ir organizacinių klausimų, kuriuos
sunku yra išdiskutuoti ir išsiaiškinti susirašinėjant raštais ar laiškais.
Tikiu, kad Korp! Vytis, perėmusi gra
žias tradicijas iš skautų organizacijos ir
per 30 metų gyvavimą išugdžiusi jas, sukurusi ir kurianti naujas, turi puikų laidą
gyvuoti, stiprėti ir klestėti.
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SESERIJOS ATSTOVIŲ SUVAŽIAVIMAS
V. 28-29 d.d. Skaučių. Seserijos Vadija
Čikagoje buvo sušaukusi vadovių sąskry
dį, kurio tikslas buvo įsigyti daugiau skau
tiškų žinių ir pasitarti einamaisiais reika
lais. Suvažiavo vadovės iš Kanados, Cle
veland©, Detroito, Omahos, Čikagos. Sąs
krydį atidarė VS O. Zailskienė.
Pirmąją dieną išklausyti pranešimai: s.
Z. Juškevičienės — Skautybė Lietuvoje ir
išeivijoje, Kun. ;J. Prunskio — Kaip rašyti
žinią į laikraštį, s. N. Grigaliūnienės —
Laužai, ją pobūdis ir skautiški vakarai.
Pastarasis pranešimas ypač buvo įdomus
ir naudingas vadovėms, nes prelegentė
naudojo visą eilę vaizduojamųjų priemo
nių. V. s. M. Jurkšas, talkininkaujant 4
sk. vyčiams, gražiai pravedė pionieriškus
pratimus. Ypatingo susidomėjimo sukėlė
dr-vės parodomoji sueiga, kurią atliko
“Gražinos” dr-vės skautės, vadovauja
mos skltn. S. Elvikytės. Kadangi dr-vė
buvo sumažėjusi, išleidusi visą skiltį į
vyr. skautes, prie jos buvo prijungta “Že
maitės” dr-vės “Neužmirštuolių” skiltis,
vad. skltn. R. Rakutytės. Dr-vei buvo duo
tas uždavinys — paminėti baisųjį birželį.
Čia pašnekesys, dainos, skilčių pasirody
mai bei šūkiai gražiai jungėsi su pagrin
dine sueigos mintimi. Viena kita jaunų
vadovių klaida neužtemdė susikaupimo ir
iškilmingos nuotaikos. Gražų įspūdį pali
ko I. Paliokaitės deklamacija.
Sktn. S. Jurkynienė savo pašnekesio
‘‘Draugovės sueiga ir jos reikšmė” metu
davė smulkų sueigos planą ir nurodė su
eigų rūšis. Patiekė daug pavyzdžių pa
šnekesiams, varžyboms, pasirodymams.
Primintas ir moralinis, tautinis momentas.
Ši suvažiavimo diena baigta nuotaikingu
laužu, drauge su Korp! VYTIS suvažiavi
mo dalyviais. Tą patį vakarą R. Parulytė
ir O. Mendelevičiūtė davė skautininkių
įžodį. Suvažiavimą sveikino L. K. Ramo
vė, Korp! VYTIS suvažiavimas, Lituanicos Tuntas, Kun. Yla, v. s. Čepienė, v.
s. K. Kodatienė, v. s. O. Putvytė.
Antroji suvažiavimo diena prasidėjo pa
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maldomis, kurias atlaikė s. Kun. J. Vaišnys SJ. Čia dalyvavo ir K! suvažiavimo
dalyviai. Po to vėl išklausyti pranešimai:
s. Kun. Vaišnio — Skautė vadovė ir reli
gija, s. Z. Juškevičienės — Skilties suei
ga ir jos reikšmė, rašyt P. Janutienės —
Tautiniai žaidimai, rateliai, šokiai, <s. ,N.
Grigaliūnienės — Kokia turi būti skautė
vadovė. Jaunesniųjų skaučių sueigą pra
vedė s. G. Meiluvienė, pagal v. įs. L. Če
pienės prisiųstą konspektą. Vadovės, pri
siminusios savo vaikystės dienas, pasi
skirstė i būrelius, atliko geruosius darbe
lius, dainavo. Paskutinioji paskaita —
muz.J. Kreivėno — apie liet dainas.
Einamuose reikaluose s. M. Budrienė
kalbėjo apie Seserijos užsienio skyriaus
veiklą. Ponia J. Daužvardienė pranešė
apie galimybes atgauti Lietuvos skaučių
statusą, nes liet skautės nesančios iš
brauktos iš Pasaulio Skaučių or-jos, o
tik karas įnešęs kai kurių kliūčių. Šios
vasaros metu New Yorke bus tarpt sk.
konferencija, kurios metu viena lietuvaitė
skautė pasodinsianti berželį, kitų tautų
medelių tarpe. Tai būsianti Lietuvos skau
čių padėka Amerikos skautėms. Vadovių
sąskrydis baigtas VS O. Zailskienės žo-džiu ir Tautos himnu.

Mūsų skyriaus narę - skautininkę
BIRUTĘ ČAPLIKA1TĘ ir
DR. VINCĄ KOŽICĄ,
jų sutuoktuvių proga sveikina ir laimingo
šeimyninio gyvenimo linki
ASD Čikagos skyrius

Gero vėjo išburiavusiems į šeimyninį gyvenim
J. budžiui ALFONSUI SNARSKIUI ir
P-lei Palmirai Janošiūnaitei
linki
Čikagos “Baltijos Jūros” Tuntas
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Čikagos jūros skaučių laivo vadovybė. 1 eilėje iš kairės: Dr. Jakutienė, J. Mockutė.
11 e ii. — A. Lukošiūnaitė, D. Kundrotaitė ir T. AviŽiūtė.

ASS VIETA PLSS STRUKTŪROJE

( Diskusinis)

Vytenis Stasiškis

Organizacijos struktūra turi atitikti jos
narių, sudėtį ir organizacijos siekiamus
tikslus, juo organizacijos narių, sudėtis
vienalytiškesnė, organizacijos tikslai ir
veiklos sritis siauresni, tuo paprastesnė
organizacijos struktūra, pav., kuriame ma
žame miestelyje susiorganizavęs, sakysi
me, bridžo klubas jungia gal tik kelioliką
asmenų, kurių vienintelis tikslas šiuo at
veju yra kartkartėmis susirinkti palošti
bridžą. Tai ir visa. Jiems beveik netenka
rūpintis nei kaip sėkmingiau tai atlikti,
nei kaip spręsti kuriuos painius, jų gy
venimą liečiančius, klausimus. Todėl ir
jų klubas neturi jokių sudėtingų valdomų
jų organų, nei kyla kurie kiti painūs ad
ministraciniai klausimai.
PLSS savo narių sudėtimi, savo veik
los metodų įvairumu, savo veikimo terito
rijos platumu yra visiška priešingybė to
kiam bridžo klubui, jos nariai tarpusavy

labai skiriasi savo amžiumi, gyvenimo
patirtimi, pomėgiais, veiklos metodais,
pagaliau, padėtimi visuomenėje, jų tarpe
yra vos pradžios mokslą įpusėjusių moksleiviukų ir mokslininkų, dvasininkų ir ki
tų visuomenės viršūnėje stovinčių asme
nų. jų veiklos sritys ir siekiai įvairuoja
kartu su jų amžiumi ir padėtimi visuome
nėje. juos jungia plačiai suprastas Die
vo, Tėvynės ir Artimo tarnybos idealas.
Jaunesnieji skautai,-< ės paprastais žai
dimais lavina savo pojūčius ir kitas kūno
galias, įsigyja gerų papročių daryti gerus
darbelius, laikytis higienos dėsnių ir 1.1.
Savo veikloje jie visiškai priklausomi
nuo paskirtų vadovų. Auga ir bręsta ber
niukai ir mergaitės — skautai,- ės, jų na
tūraliam sveikam polinkiui atitinkančiose
atskirose Brolijoje ir Seserijoje, ugdo sa
vo asmenybę ir būdą, rengdamiesi pilna
teisio piliečio gyvenimui. Nors ir prižiū131
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rimi vyresnių vadovų, jie savo skiltyse
jau neša didelę atsakomybę už savo veik
lą ir auklėjimąsi. jie per savo skiltininkus,-es jau turi gana svarų žodį draugo
vės Štabo posėdžiuose, skautai vyčiai ir
vyresnės skautės eina dar toliau, patys
rinkdamiesi savo vadus ar vadoves, nusistatydami veiklos planus ir net aktingai
diskutuodami savo patyrimo laipsnių prog
ramas. Tačiau čia prieiname tragišką
skautybės kelio vietą. Išskyrus retas išim
tis, vyresnieji sąjūdžio nariai (sk. vy
čiai, vyr. skautės ir net dauguma skauti
ninkų) po ilgesnio ar trumpesnio laiko iš
aktyvių narių tarpo iškrinta. Gyvenimo
kasdienybė ir skautų organizacijos forma
bei rėmai daugeliui sukliudo toliau likti
aktingais jos nariais. Iš to susidaro ne
abejotinas nuostolis tiek platesnei visuo
menei tiek skautų sąjūdžiui. Pirmojoje
silpnėja teigiama skautiškosios ideologi
jos įtaka, antrasis netenka daugelio pa
tyrusių ir pajėgių asmenybių, čia nevieta
ieškoti kas dėl to kaltas ir kaip to iš
vengti.
Akademinė skautija čia sudaro gana
žymią išimtį. Per 30 savo gyvavimo me
tų ji sugebėjo išlaikyti gyvą ryšį su dau
geliu savo narių. Tam faktui yra ir prie
žasčių.
Akademinė aplinka ir ryšium su tuo
skirtingi nuo kitų skautybės šakų meto
dai abi akademines skautų organizacijas
išskiria iš logiškos jaun. skautų, skautų,
vyčių (ar paukštyčių, skaučių, vyr. skau
čių) ugdymo grandinės ir pastato į visai
išskirtinę padėtį. Tačiau akademikus iš
kitų skautų labiausiai išskiria tai, kad
tuo metu, kai jaunieji skautai skautybės
dvasios semiasi iš savo aplinkos daugiau
ar mažiau tik nesąmoningai, nejučiomis,
skautai akademikai tą skautybės dvasią
ir idealus pilnai sąmoningai ir įsitikinę
neša į visuomenės gyvenimą, juos taiky
dami subrendusio, pilnateisio piliečio,
visuomenės vadovo-intelektualo gyvenime
ir santykiuose su tos visuomenės plačiais
sluogsniais. Lygia greta skautų akademi
kų organizacijose, lyg kokioje laboratori
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joje, vyksta skautybės principų bei meto
dų nagrinėjimas bei visuomeninio gyveni
mo vertinimas per skautiškosios ideologi
jos prizmę, to viso darbo išdavas vieno
kiu ar kitokiu pavidalu grąžinant visuome
nei. Tas skautams akademikams specifi
nis darbas yra įmanomas tik turint speci
fines sąlygas, kurių svarbiausios yra aka
deminė sprendimo ir veikimo laisvė. Vie
nokios ar kitokios rūšies varžtai ar nena
tūralūs ryšiai tam akademiniam darbui ken
kia, jį varžo, arba, bent mažiausia, tiems
varžtams nugalėti gaištama laikas ir eik
vojama energija. Dar gerai, jeigu S-gos
vadovybėje yra asmens, tinkamai suprantą
akademinės skautybės vaidmenį mūsų skau
tybės sąjūdžio visumoje. Tačiau mūsų są
jūdžio praeitis yra parodžiusi, kad S- gos
viršūnėse yra buvę ir jos kelią rodę as
mens, kurie savo darbe vadovavosi nevien
sąjūdžio pagrindiniu tikslu — auklėti ir
ugdyti asmenybes religiniu, tautiniu ir so
cialiniu pagrindu, bet ir kitais, pašaliniais
sumetimais, neatitinkančiais sąjūdžio pa
grindinių siekių. Kai kada jie duodavosi
ir kreipiami pašalinių įtakų... Taip pat
žinome, kad nuo pat to laiko, kai išsikristalino akademinės skautybės ideologija
bei metodai, ji, t. y. akademinė skautybė,
buvo ir liko lietuviškos skautybės ideolo
gijos ir metodų grynumo nesavanaudiška
saugotoja. Korporacija ir ASD savo darbu
ir ištekliais nuolat rėmė lietuviškąją skautybę, už tai nereikalaudamos sau jokių
ypatingų privilegijų ar pripažinimo.
Korporacijos ir ASD dabartinės padėties
PLSS-gos organizacinėje struktūroje ne
galima laikyti normalia. Jų subordinavimas
Brolijai ir Seserijai yra nelogiškas, nors
jų (Korp! ir ASD) nariai daugumoje ir
ateina iš Brolijos ir Seserijos.
Visai tinkama, kad atskiri ASS nariai,
dirbą skautišką darbą skautų - čių vienetų
sudėtyje, turi nusilenkti to darbo reikalau
jamai drausmei bei paklusti atitinkamiems
įsakymams. Tačiau nelogiška to reikalau
ti iš ASS visumos, nes jo visa veikla
apima visai skirtingą sritį ir taiko visai
skirtingus metodus.
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Čikagos akad. skautai gra
žiai paminėjo didžiulio mūsų
jaunuomenės Bičiulio * Prano
Gudo 70 metų sukaktį. Čia ma
tome Jubiliatą, Ponią, minėji
mo rengėjus ir dalį svečių.

Šalyse, kur yra plačiau susiorganizavę
senieji skautai (pav. britų “Baden-Po
well Guild’’ ir pan.), jų organizacijos ne
įeina į tų kraštų skautų organizacijas kaip
jų dalis, bet yra savarankios ir su skau
tų organizacijomis tik palaiko artimus ry
šius. Mūsų ateitininkai jauniesiems savo
nariams turi Moksleivių At-kų S-gą, stu
dentus jungia Studentų At-kų S-ga, pa
galiau vyresniuosius apima At-kų Sen
draugių S-ga. Dėl skirtingų veiklos sri
čių jos kiekviena tvarkosi savarankiai,
kiekviena turi savo atskirą vadovybę.
Veiklai derinti ir papildyti jos visos yra
susijungusios į Ateitininkų Federaciją.
Jau nuo 1949 metų vyksta ir vis dar
nebaigti bandymai išaugusią ir išsiplėtu
sią akademikų veiklą statutiniai įderinti į
Brolijos ar Seserijos rėmus rodo, kad tie
rėmai akademikams yra peraukšti ar aka
deminė šaka yra tapusi persvari Brolijai
ir Seserijai. Atskirose vietovėse ASS sky
rių santykis su vietos tuntais ar vietininkijomis yra aiškus: vieni su antrais ben
dradarbiauja, bet vieni antriems nesisubordinuoja. Kiek tenka patirti, tas santy

kis yra sveikas ir nesukelia trinties ar
nesusipratimų.
Iš viso to, kas čia pasakyta, tenka da
ryti išvadą, kad jau yra pribrendęs reika
las keisti PLSS struktūrą, būtent, ją tu
rėtų sudaryti ne dvi šakos (Brolija ir Se
serija), bet trys. Trečiąją — ASS ar ku
riuo kitu vardu vadinamą akademikų šaką
turėtų sudaryti iš Brolijos ir Seserijos
sudėties išsiskyrusios Korp! Vytis ir ASD.
ASS pirmininkas ex officio, lygiai su
abiem vyriausiais skautininkais, turėtų
įeiti į PLSS tarybos pirmiją, o ASS turė
tų būti atitinkamai reprezentuojamas PLSS
taryboje. Ar šiaip ar taip, tai būtų tik
gyvenime pasireiškusio ir išbandyto PLSS
struktūros pasikeitimo logiškas užbaigi
mas. Akademinei skautybei tai reikštų pa
lankiausių jos veiklos sąlygų užtikrinimą
bei įteisinimą, o Brolijos ir Seserijas
centrams palengvintų jau ir taip nelengvą
darbo naštą ir tuo įgalintų jas daugiau
jėgų pašvęsti ten, kur jos labiausiai rei
kalingos — vadovauti to vadovavimo la
biausiai reikalingiems. Tuo pačiu sustip
rėtų ir visa mūsų Sąjunga.
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A. A. ALGIMANTAS ZDANCEVIČIUS
Tragiškai žuvęs skautas vy
tis A. A. Zdancevičius (kairėje)
Dešinėje — jo artimas bendra
darbis s. V. Vyt. Raškevičius.

Š. m. IV. 24 Hartfordo vietininkija neteko
vieno iš savo vadovų — sL A Zdancevičiaus.
Velionis žuvo paslydus mašinai ir jai sudu
žus.
Algimantas buvo gimęs 1933. VI. 1 Kybar
tuose. Mokytis ir skautauti pradėjo tremtyje,
Seligenstadte. Atvykęs į JAV-bes, tuojau įsi
jungė į sk. vyčių eiles ir priklausė “Geleži
nio Vilko’* sic. vyčių būreliui Hartforde. Ly*giagrečiai dirbo su jaunesniais broliais irl953
m. buvo paskirtas draugininku. Be to, dalyva
vo chore, priklausė sk. meno rateliui, tauti
niu šokių grupei. Tai buvo puikus lietuvis,
uolus skautas, visada su malonia šypsena.
Savo gera skautiška nuotaika užkrėsdavo ki
tus ir visiems padėdavo darbu, veiksmu, pa
tarimu. Nors mirė jaunas, net 22 metų nesu
laukęs, bet išvarė gražų barą lietuviškame
darbe.
Paliko nuliūdusius tėvelius, sesutę,
tris brolius. Nuliūdę Hartfordo vietininkijos
skautininkai ir sk. vyčiai prie jo karsto ėjo
garbės sargybą, o vėliau jį nunešė į amžino
jo poilsio vietą,
Ramiai ilsėkis, mūsų Tėvynės sūnau, atli
kęs savo pareigą Dievui, Tėvynei, artimui.
V. P.

Waterbury, Conn., Sk. vyčiai, tragiškai
žuvus s. v. si. AL G. ZDANCEVIČIUI,

reiškia gilią užuojautą jo artimiesiems ir
Hartford’o skautų Vietininkijai
“Povilo Lukšio” būrelis

134

Tragiškai žuvus
s. v. skl. ALGIRDUI ZDANCEVIČIUI,
tėvelius ir brolius skausmo valandoje
giliai užjaučia ir kartu liūdi
Worcesterio “Dr. V. Kudirkos’* s. v. būrelis

BAIGIAMA RUOŠTI
“LIETUVIU SKAUTIJA“
Petras Jurgėla, Liet, skautų įkūrėjas, mus
informuoja, kad jo rašomo veikalo “Lietuvos
Skautija” ruoša eina prie pabaigos. Rankraš
tis turi apie 600 pusi, ir patiekia istorinę
skautiško lietuvių sąjūdžio apžvalgą iki 1949
m. ir lietuviškosios skautybės naudą, didelį
nuopelningumą mūsų tautai ir jos reikalingumą
dabar išeivijoje; atskleidžia Lietuvos istorijos
(nuo 1918 m.) konspektą, žiūrint pro skauty
bės žiūroną; šiltai primena didžiuosius Lietu
vos vyrus (be atodairos į jų asmenišką sroviškumą), jų sąlytį su skautija, jai tartus žo
džius, paramą, etc. Tai bus skautiškoji chres
tomatija ir Tėvynės meilės vadovėlis jaunimui,
įdomus skautavusiems skautams,-ėms ir visai
visuomenei.
Aštuonerius metus prie šio veikalo darbavo
si jo autorius. Reikia manyti, kad mūsų skau
tiškoji vadovybė šią didžiulę P. Jurgėlos do
vaną mūsų skautijai tinkamai įvertins, suorga
nizuodama veikalo išleidimą.
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TINKAMAI GERBKIME SAVO TRADICIJAS
P. Žolynas

Organizacinės veiklos eigos momentuo
se mes, lietuviai skautai ir skautės, turi
me sukūrę ir išauginę gražių, skautiškų ir
tautinių tradicijų. Deja, atsidūrę šiandie
ninėse sąlygose, dažnai nemokame, nega
lime, o kartais ir nenorime, jų tinkamai
kartoti bei perduoti būsimoms mūsų gre
toms. Štai keletas jų:
/. Vėliavos gerbimas. Uždaroje ar atvi
roje patalpoje, įnešant tautinę ar skautiš
ką vėliavą, kur jos laukia išsirikiavęs
skautiškas vienetas, ji gerbiama koman
da: * ‘Vėliavas didžiuoju saliutu gerbk!”
Vienetas, paprastai, rikiuojamas taip, kad
įeinančios vėliavos būtų iš priekio-fron
to. Pačiai vėliavai ir jos palydovamsasistai niekada neduodama jokios koman
dos. (Esu matęs atsitikimą, kur vėliavas
išnešant, skautiškas vieneto vadovas da
vė komandą: “Vėliavos išeik!” Tai lyg
ir skambėjo, kad vėliavas išmesti.)Vėlia
vas mes visur ir visada gerbiame, kaip
savo organizacijos, savo veiklos, savo

garbės simbolį! (Vėliavą neša vieneto
garbės skautas-skautė, skiriami už skau
tiškus pasižymėjimus nustatytam laikui),
o palydovai skiriami pagal reikalą. Vė
liavininkas ir palydovai, dažniausia du,
yra visada apsirengę pilna uniforma. Vė
liavos statomos prieky vieneto, kada ri
kiuojamas! žygiavimui ir vidury vieneto —
kitais atvejais. Vėliavą išnešant, naudo
jama ta pati komanda ir tas pats didysis
saliutas, kaip ir įnešant.
Stovykloje vėliavą kelia ir nuleidžia
vieneto budintis dalinys. Pirmiausia, vie
netas rikiuojamas frontu į vėliavos stie
bą. Budinčio dalinio trys skautai atneša
sulankstytą vėliavą prie stiebo. Vieneto
vadovas duoda komandą: ‘ ‘Baigt taisytis!
Lygiuok! Pusračiu lygiuok! Ramiai!” (Vė
liavos kėlėjai tuo metu pririša pačią vė
liavą, prie keliamojo lyno). Po to koman
duojama: “Vėliavą kelk! Himnas!” Himno
ir vėliavos kėlimo metu skautai automa
tiškai be komandos gerbia didžiuoju sa-
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Hutu ir gieda. Taip pat gerbia ir du pa
lydovai. Vėliava keliama tokiu greičiu,
kad pasiektų viršūnę su paskutiniais Him
no žodžiais. Pakėlus, duodama komanda:
“Pagerbta!” Palydovai be atskiros ko
mandos ateina ir atsistoja vieneto pra
džioje.
Nuleidžiant vėliavą žemyn, komanduoja
ma: “Vėliavą leisk! Himnas!” Vėliavą
nuleidus, ji nusegama ir ten pat pne stie
bo sulankstoma į tris dalis išilgai spal
vų, o po to, dar į tris dalis — skersai
spalvų. Šis vėliavos sulankstymo būdas
mūsuose iki šiol labai retai praktikuoja
mas ir dažnai kartojamas neleistinas vė
liavos laikymas po nuėmimo: bet kaip su
glamžyta ir laikoma rankose, o sykį ma
čiau vėliavą nunešant nuo stiebo užsime
tus ant nugaros, tarytum kokį zuperinį
maišą!? Sulankstyta vėliava paimama kai
rėn rankon, prispaudžiama prie vėliavi
ninko krūtinės ir nunešama į jai paskirtą
vietą. Nunešus vėliavą į palapinę, padėti
į lagaminą ar į tam specialią dėžutę, (bet
jokiu būdu nenumesti bet kur palapinėje.
Kabinant šalia tautinės ar skautiškos
vėliavos to krašto vėliavą, kuriame gyve
name, reikia žinoti krašto vėliavos kabi
nimo taisykles. Pav. JAV vėliava visada
kabinama, riš fronto žiūrint, kairėje bet
kurios kitos vėliavos. Einant ne rikiuotė
je, (sutikus vėliavą, ši gerbiama saliutuo
jant — jei einama uniformoje, nusiimant
kepurę — jei civiliais rūbais. JAV vėlia
va gerbiama nusiimant kepurę ir uždedant
dešinę ranką ant širdies. Tas pats daro
ma ir giedant JAV Himną.
Einant rikiuotėje, vėliava nešama hori
zontalėje padėty ant dešinio peties. Pa
rado metu, žygiuojant pro garbės tribūną,
vėliava ištiesiama horizontalėje padėty į
priekį; praėjus pro tribūną, ji vėl uždeda
ma ant dešinio peties. Pamaldų metu, per
pakylėjimą vėliava ištiesiama horizonta
liai į priekį. Vėliavininkas ir palydovai
pamaldų metu nesiklaupia, o tik, gerbimo
momentui atėjus, palenkia galvas.
//. Uniforma mums, sąjungos nariams,
yra antroji vėliava. Užsidėję uniformas,
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mes gerbiame patys save ir vienas kitą
užtat, (žiūrėkime, kad uniformos būtų dė
vimos iki smulkmenų prisilaikant statuto.
Jubiliejinių stovyklų ženklai leidžiami dė
vėti tik 3 mėnesius po stovyklos. Nese
niai pas vieną vadovą mačiau ant unifor
mos dar Alpių stovyklos ( 1948 m.) jubi
liejinį kaspiną Kaip Lietuvoje uniformą
buvome pamėgę, taip dažnai dabar ji yra
mums reikalinga tik trumpam momentui:
salėje, rikiuotėje prieš svečius stovint, o
apsisukus, ji tuoj pat nusivelkama arba
paslepiama po kitais rūbais. Tai parodo,
kiek mums brangi mūsų sąjunga, mūsų
uniforma. Stovyklose dėvėkime pilną uni
formą su trumpomis kelnėmis. Tos ilgos
kelnės taip ir sendina mūsų mažiukus ir
jie niekad nežinos, kad trumpomis kelnė
mis apsirengus, kur kas patogiau, higieniškiau ir maloniau stovyklauti.
III. Dar vienas įprotis, kurį šiandieni
nėse sąlygose neteisingai naudojame, tai
rankų sukryžiavimas prieky savęs ir susi
kabinimas taip susikryžiavus su dviem
greta stovinčiais, vakare giedant ATEINA
NAKTIS. Jau net ir visuomenę išmokėme
Šio triuko. Rankų sukryžiavimas yra skau
tininkų įžodžio tarptautinė tradicija. Ji
ten ir tenaudotina. Jei jau taip norime

susikabinti giedant šią giesmę, galime
susikabinti rankų plaštakomis, arba ran
komis per alkūnes.

IGNO KONČIAUS ALBUMAS
MEDŽIO DROŽINIAI GIMTAJAM KRAŠTUI

ATSIMINTI
kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet droži
niais. 223 puslapiai. Daugiau kaip 200 nuotrau
kų. Kieti virsai. Kaina $ 5-00- Gaunama pas
knygų platintojus ir pas leidėją: L. J. Končius,
76 fyestglow St., Boston 22. Mass.
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VYTIEČIU RAJONINIS
SUVAŽIAVIMAS
Š. m. gegužės mėn. 28-29 d.d. Čikagoje
įvyko Korp! VYTIS viduriniųjų vakarų ra
jono JAV-se sąskrydis, dalyvaujant Či
kagos ir Urbanos skyrių nariams ir Cle
veland© bei JAV korespondencinio sky
riaus atstovams (pasigesta brolių iš De
troito ). Tai buvo, tartum, studiją dienos,
kurią metu, be formalią Korp! VYTIS Val
dybos ir skyrių atstovą pranešimą, buvo
skaityta visa eilė paskaitų: “Žmonišku
mo, tolerancijos ir .savigarbos jausmo ug
dymas Korp! narių tarpe“ (fil. A. Flate
ris), “ASS Spauda“ (fil. B. Kviklys),
‘ ‘Sueigos darbo planas ir jo vykdymas“
(fil. L. Maskaliūnas), “Skautiškasis pra
das ASS veikloje“ (senj. A. Avižienis),
“Korp! VYTIS tradicijos, drausmė ir san
tykiai su kitomis organizacijomis“(fil.
E. Korzonas). Be to, <šeštadienio vakare
prie bendro laužo su sesėmis sktn. N.
Grigaliūnienė pravedė pašnekesį “Skautų
laužai.“
Ypatingai gyvas diskusijas sukėlė su
važiavusieji broliai po fil. E. Korzono pa
skaitos. Prieita išvados, kad netolimoje
praeityje yra buvę ir Korp! narių tarpe
nukrypimo nuo tradiciją ir statuto reikala
vimų; buvo konstatuota visa eilė mėgini
mų iš kai kurių brolių pusės įvesti į Kor
poraciją politinį elementą. Sąskrydžio da
lyviams pasisakius prieš tokį statuto ir
tradicijų laužymą, buvo priimta rezoliuci
ja, nusakanti korporantų nepritarimą pana
šiems žygiams ir pritarianti Koip! VYTIS
valdybos veiksmams, padarytiems anks
čiau, norint užkirsti kelią minėtoms ne
gerovėms.
Suvažiavimą maloniai nustebino JAV
Korespondencinio Skyriaus F-kas fil. K.
Kasponis, padovanodamas Korporacijai
vėliavą. Savo trumpame, bet ugningame
žodyje vėliavos įteikimo metu, fil. Kas
ponis pareiškė, kad “... teapjungia ji vytiečius, kurie yra pasiryžę laikytis Korp!
linijos ir tarnauti skautiškiems idealams.
Tesutvirtina ji Korporaciją ir tepraskina

Sargyba auštant. Iš Adelaidės skau
tų stovyklos. Nuotr. V. Vosyliaus.

kelią grįžti gimtajam kraštan...“ Sąskry
džio dalyviai fil. Kasponiui sugiedojo “Il
giausių metų“.
Sekmadienio vakare Pulaski Ballroom
salėje buvo surengtas gražus pobūvis, kur
suvažiavusieji broliai, kartu su čikagiečiais skautais, skautėmis ir svečiais,
jaukiai pasilinksmino.
Suvažiavimui gražiai pirmininkavo senj.
V. Kam an tas, senj. A. Kamavičiaus ir A.
Dundzilos padedamas. Dalyvių skaičius:
apie 35, be to, keliolika viešnių — ASD
narių.
Iš viso, šį rajoninį suvažiavimą reikia
laikyti labai pavykusiu. Jame, be ko ki
ta, išryškėjo graži ir vieninga senesniųjų
ir jaunesniųjų vytiečių dvasia.
a. K.
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KORPORACIJOS VYTIS RAJONINIO SUVAŽIAVIMO ČIKAGOJE 1955.V.28-29D.D.
NUTARIM AI
Korp! narių, idėjinio paruošimo reikalu. Rūpintis taurių bei šviesių asmenybių paruoši

mu. Šiam reikalui daugiau nagrinėti skautiškosios ideologijos dalykus ir prižiūrėti, kad
skautizmo principai būtų daugiau vykdomi kasdieniniame vytiečių gyvenime. Ypatingą, dė
mesį kreipti į intelektualinį narių auklėjimą, bei saviauklą, ugdyti pareigingumo jausmą,
savigarbą, “ad meliorem!” dvasią. Šiam reikalui paskubinti korporacijos programos junj oram s paruošimą.
Dėl Korp! VYTIS narių priklausymo kitoms akademinėms organizacijoms. Suvažiavimo
dalyviai, (apsvarstę Korporacijos narių priklausymo kitoms akademinėms ideologinio bei
politinio pobūdžio organizacijoms, įskaitant ir “Santarą”, konstatavo: a) Toks priklau
symas nesiderina su korporanto pasižadėjimu, tradicijomis, įstatais, b) Paremti Korp!
VYTIS Valdybos daugumos nusistatymą šiuo reikalu, c) Pasiūlyti vytiečiams, priklau
santiems dar ir kitoms akad. ideologinio bei politinio pobūdžio or-joms, pasirinkti Kor
poraciją VYTIS arba kurią kitą or-ją.
A. S. S. spaudos klausimu. Suvažiavimas teigiamai vertina ASS spaudos sektoriaus
darbą, užgiria jo pastangas ir laiko ASS spaudą labai svarbiu savo narių auklėjimo,
ideologinio bei skautiškojo paruošimo faktoriumi. Suvažiavimas išreiškia gilią skautišką
padėką fil. Br. Kvikliui, pagrindiniam ASS spaudos ramsčiui, o taip pat kitiems jo talki
ninkams. Konstatuojamas betgi ASS narių permažas įsijautimas į savosios spaudos rei
kalus. Visi Korporacijos skyriai ir nariai, ypač jaunesnieji, raginami remti spaudą savo
kūryba, prenumerata, finansišku būdu. Suvažiavimas pasisako prieš skautiškųjų vidaus
or-jos reikalų išnešimą į viešąją spaudą ir ragina juos spręsti savo or-jos viduje, iš
naudojus visas taikias priemones, įskaitant ir polemiką skautiškoje spaudoje. Rekomen
duoja savo nariams remti kitą skautišką, o taip pat mūsų lietuvišką spaudą.
Studijuojančių šalpos reikalu. Suvažiavimas labai teigiamai vertina didžiulį darbą, ku
rį šioje srityje yra atlikęs Ak. Sk. Dr. Vydūno Vardo Šalpos Fondas, per trumpą veikimo
laiką sukaupęs $ 3.160 ir sušelpęs j 3 studijuojančių. Išryškėjo betgi faktai, kad mūsų
skautiškoji vadovybė nėra net morališkai parėmusi Fondo pastangų. Nutarta kreiptis į
PLSS Tarybos Pirmiją, L. S. Brolijos ir PLSS Skaučių Seserijos vadovybes, skautų,- čių
Tėvų būrelius su prašymu paremti Fondo pastangas, prašyti iš ASS ir šiaip jau iš skau
tiškųjų eilių išėjusius gydytojus, inžinierius, prekybininkus ir kitus labiau pasiturinčius
geros valios asmęnis paremti Fondo darbą savo aukomis.
Akademiniame gyvenime. Paraginti savo narius aktyviau reikštis Liet Stud.S-gos
gyvenime. Daryti žygius, kad Liet. Stud, s- gos rinkiminiai nuostatai būtų pakeisti įve
dant proporcingąjį atstovavimą. Dalyvauti atskiru ASS sąrašu artimiausiuose Liet. Stud.
S- gos rinkimuose.
Lietuviškosios reprezentacijos reikalu. Pagirti ASD ir Korp! VYTIS Čikagos skyrių
pastangas įruošti lietuviškosios sodybos bei liaudies meno skyrių Čikagos Mokslo ir
Pramonės muziejuje ir padėkoti ASS darbuotojams, .kurie šiais reikalais rūpinasi, ypač
ASD Garbės Narei Poniai J. Daužvardienei, Korp! VYTIS Mecenatui J. J. Bachunui, ASS
Valdybos Pirm. fil. Dr. M. Budrienei, Inž. arch. fil. B. Lukštaitei, fil. inž. arch. V.
Lapatinskui ir kitiems, kurių pastangomis atliekamas šis didžiulis darbas. Paremti šį
darbą lėšomis ir reikalingų eksponatų telkimu.
Organizacinio darbo srityje: a) Pabrėžiant narių kokybę, bet ne kiekybę, grąžinti griež
tesnius organizacinės drausmės ir naujus narių pakėlimo standartus į Korporaciją, b)
Atsižvelgiant į tai, kokią didelę reikšmę, gali turėti junjorų tėvūnai, pasiūlyti savo lai
ku Tėvynėje buvusią tradicjją, pagal kurią junj. tėvūnais turėtų būti valdybų renkami
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MŪSŲ JŪROS SKAUTŲ BURĖS KYLA
Leonas Knopfmileris

Konsulas P. JDaužvardis apie lietuvius
jūros skautus

Čikagos jūros skautai gražiai pasvei
kino Lietuvos Konsulą, Dr. P. Daužvardį
ir žinomą liet veikėją Juzę Daužvardienę. Šia proga iš Pono Konsulo ir Ponios
gautas tokio turinio laiškas: “Nuoširdžiai
dėkojame už ypatingą pagerbimą Sanda
ros suruoštame pokilyje. Jūsų, žodis, •
skautų, garbės sargyba ir simbolinė dovana — vimpilas — mus tikrai suvirpino ir
jausmus Į Lietuvą ir jos vandenis nune
šė. Jūros skautus dabar laikom lietuviš
ko laivyno įgula, o visus skautus lietu
višku legionu. Trokštame ir linkime, kad
laivynui ir visam legionui susidarytų ga
limai greičiausiu laiku proga grįžti Lie
tuvon ir nusivežti su savim mus ten.”
Čikagos jūros skautai pirmieji tremty
je įsteigė savo “Baltijos” tuntą kurį
sudaro 4 vienetai. Pasirūpinta ir naujais
pastatais. Senieji atremontuoti. Gražiai
atidarytas buriavimo sezonas. Ruošiama
si stovyklai. Neatsilieka ir sesės, susi
barusios į “Vaivos” laivą.
395 vai. ant vandens

CLEVELANDAS. Prieš metus — 1954.
VII. 11 d. North City Jachtklube mūsų
skautai nuleido į vandenį senai svajotą
savąjį laivą — 26 pėdų, 8 irklų ir dviejų
stiebų tipo pastatą. Mūsiškiai nebuvo pa
jėgūs nusipirkti naują laivą teko net 3
savaites patiems remontuoti. Po to, pr.
metų sezono metu, kap. S. Dariaus laivo
jūros skautai išpluduriavo ant vandens
395,5 vai. Kadangi mūsų jūros skautai

Montrealio jūros skautų laivas “Naras”

yra registruoti Amerikos Skautų or-joje,
jiems tenka dalyvauti pas amerikiečius
ir be to, ypatingu būdu reprezentuoti liet
jaunimą amer. tarpe.
Šių metų sezono metu ypatingai sten
giamasi išmokti buriavimo meno. Laivui
vadovauja vyr. valt. Pt. Petraitis. Jūros
skautai dar gyvai reiškiasi kultūrinėmis

visais atžvilgiais kvalifikuoti vytiečiai, c) Raginti Korp! narius aktyviau dirbti skautiš
kojo auklėjimo bei vadovavimo darbą priaugančiojo jaunimo tarpe, d) Suaktyvinti suei
gų veiklą jas tinkamiau suplanuojant ir pravedant, paįvairinti jas diskusijomis, įvedant
kultūrinius pasilinksminimus, laužus. Daugiau dėmesio kreipti į stovyklų, suvažiavimų,
studijų dienų, iškylų, ekskursijų ruošimą e) Skyrių sueigose pastudijuoti ASS ir Korp!
VYTIS tikslesnę organizacinę schemą
139

24

Kairėje — Mūsų jūros skautai Clevelande ant ežero bangų. Nuotr. K Bacevičiaus.
Dešinėje — Vasario 16 d. gimnazijos jūros skaučių “Gulbių’' valtis Vokietijoje.

programomis, palaiko glaudžius ryšius su
liet ir amer. skautų vienetais.

Lankome Pacifiko uostus
LOS ANGELES. Jūros skautų val
tis čia suorganizuota 1952 m. pradžioje.
Ypatingas dėmesys skiriamas patyrimo
laipsnių programoms, įsigyta uniforma.
Vis tebededamos pastangos įsigyti nuo
savą. pastatą. Tuo tarpu ruošiamos išky
los į Pacifiko pakrantės uostus, susipa
žįstama su jų įrengimais, dalyvaujama
liet skautų vietininkijos veikloje, prisi
dedama prie stovyklų organizavimo. Jū
ros skautams čia vadovauja vair. L. Jasiukonis.

uždirbtus pinigus deda į bendrą kasą.
Zinia, dar daug truks, bet gal broliai ir
sesės užjūryje pagelbės?
Nuburiuota 1000 mylių

MONTREALIS, Kanada. Gedimino var
do liet, jūros skautų laivas pakėlė savo
veiklos bures, įsigydamas nuosavą pa
statą “Narą”. Aplankomas Torontas, Ha
miltonas, Ročesteris. Nuburiuojama apie
1.000 mylių. Aišku, kad teko ir nuo Nep
tūno rūstybės kiek nukentėti, bet, hamiltoniečiams padedant, viskas baigėsi ge
rai. Tuo tarpu laivas yra naudojamas vie
neto lavinimuisi apylinkės vandenyse.
Vadovauja vyr. valt. A. Pilypaitis.

Ruošiamasi buriuoti

Pietų Kryžiaus padangėje

VOKIETIJA. PLSS “Aušros” tunto ri
bose, prie Vasario 16 d. Gimnazijos Hūttenfelde, veikia mišrus “Baltijos” lai
vas, kurį sudaro 12 j. skautu ir 7 j.
skau
tės. Laivą sudaro 3 valtys: Lydžių, Na
rų ir Gulbių (pastaroji sesių). Laivui
vadovauja vai t. V. Brakauskas, jam pa
deda valt. J. Masaitis. Visi laivo nariai
nori vasaros atostogų metu baigti buria
vimo mokyklą, deja, susiduriama su ne
mažais piniginiais sunkumais. Lankydami
gimnaziją, jie laisvalaikiu dar eina dirb
ti lauko darbų pas vietos ūkininkus ir

MELBURNAS, Australija. Liet. jūros
skautų vienetai Pietų Kryžiaus padangė
je veikia ar yra steigiami šiose vietovė
se: Sydnėjuje, Adelaidėje, Geelonge ir
Newcastle. Melbourne mūsų jūros skau
tai Įsikūrė 1952 m. rugpiūčio mėn. Gili
namos patyrimo laipsnių programų žinios,
renkamos lėšos nuosavo pastato įsigyjimui, aktyviai dalyvaujama skautiškoje
veikloje, stovyklose. Skaičius auga ir
dedamos pastangos persiorganizuoti į
laivą. Vienetui vadovauja vyr. valt. senj.
Al g. Žilinskas.
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Čikagos jūros skaučių t,Cdrų,> valtis

NEATSILIEKA IR SESES

ką perskaitėme, jame radome tik pažadą.
Deja, i s linko savaitės, mėnesiai, o paža
Toli mes čia, Vokietijos pietuose, nuo das pažadu liko. Nekartą jau manėme,
jūros. Bet savo svajonėse mes plaukio kad iš mūsų pastangų nieko neišeis, bet
jome ir nardėme nekartą jau įvairiose jū viena kitą paragindamos ir padrasindamos,
rose, ypač gintarinėje Baltijoje.
rankų nenuleidome.
Toji svajonių, jūra jau 1954 m. užliejo
Pagaliau, ačiū broliams, gavome jūros
mūsų, širdis ir mes, septynios Vasario skautų programą ir ėmėm ruoštis egzami
16 G-jos “Aušros” tunto sesės (Nijolė nams. Visos septynios juos sėkmingai
Raišytė, Vida Kaminskaitė, Rima Mariū- išlaikėm ir minint Vasario 16-sios šven
naitė, Nijolė Teišerskaitė, Birutė Janu- tę mūsų to vardo gimnazijoje gavome
šaitytė, Dalia Šedaitytė ir Laima Kazirs- šlapius kaklaraiščius. Tą dieną mūsų
kytė) — ryžomės įsteigti jūros skaučių, džiaugsmui nebuvo galo !
būrelį.
Tuo tarpu ruošiamės į jūrą, ruošiamės
Deja, neturėjom mes patyrimo laipsnių
ir svajojame šią vasarą išskleisti baltą
programos. Neturėjo jos nei broliai jūrei sias jaunųjų sesių-jūreivių bures!
viai ir negalėjo mums padėti. Kreipėmės
Jūr. sk. Nijolė T - te
į užjūrio seses. Ilgai laukėme, o kai laiš

Naujas jūros skaučių, būrelis
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SESERIJOS KONKURSO LAIMĖTOJOS

GENOVAITĖ DRAUGELIENĖ

NIJOLĖ JANKUTĖ

Prieš vienerius metus Skaučių Seserijos
V ach i a paskelbė sesėms konkursą, kurio tiks
las buvo užrašyti “Kelionės į Lietuvą** die
noraščio forma savo atsiminimus iš Lietuvos
laikų, papildant istoriniais, geografiniais, li
teratūriniais duomenimis. Eilė sesių iš įvai
rių pasaulio kraštų įsijungė į “keliautojų*’
eiles. Pasėkoje gimė ištisi tomai gražiausių
dienoraščių.
Bene sėkmingiausia šis konkursas buvo pra
vestas Čikagoje, “Aušros Vartų’’
skaučių
tunto tarpe. Jų darbeliai stebino juos skai
čiusią komisiją.
Laimėtojomis išėjo: Vyr. skaučių grupėje
— L^Vyr. skautė Nijole Jankutė-J ankevičiūtė (Čikaga), II. Vyr. skilu Genovaitė Draugelienė; skaučių grupėje — I. Skilu Vita Pavilčiūtė (Čikaga), II. Skautė Lekniūtė (Detroi
tas). Premijoms įgyti aukos buvo surinktos
dar buv. Seserijos Vadijos Clevelande rūpes
čiu. Laimėtojos gavo tautinius rūbus ar lieu
knygų rinkinius.
Čia paminėtų sesių dienoraščiai yra lyg tik
ri kūrinėliai, dažniausia jų pačių gražiai ilius
truoti. Ypač vertintinas ne kartą plunksną
mūsų periodikoje bandžiusios N. Jankutės
darbelis, kurį, kaip girdėti, Seserija rūpinasi
net išleisti atskiru leidinėliu.
Malonu pasveikinti laimėtojas ir visas tas
seses, kurios šioje “kelionėje** dalyvavo .
Lietuviškas žodis ir savoji knyga tetiesia
Jums kelią į numylėtą prabočių šalį!
F. K.

U2

VITA PAVILČIUTĖ

Viena kita skautininke šitaip įsivaizduoja
skaučių padėtį mišriuose vienetuose ...
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KORESPONDENCINE L.S.B. SUEIGA
v
A Al. Žemaitis

Negalint sušaukti visuotinio statutinio
L. S. Brolijos suvažiavimo, vadovai 1954.
XU. 1 — 1955. V. 18 d. posėdžiavo korespondencinlu būdu. Šios, taip vadina
mosios, sueigos tikslas buvo: a) apžvelg
ti Brolijos veikimą ir nustatyti ateities
veikimo gaires, b) išrinkti vadovaujan
čius organus.
Iš Vyr. Skautininko Stp. Kairio ir jo
sudarytos vadijos narių pranešimų paaiš
kėjo, kad tiek centrinės LSB institucijos,
tiek atskiri vienetai įvairiose vietovėse
yra atlikę nemaža reikšmingų organizaci
nių ir kūrybinių darbų: suruošta sąskry
dis, daug stovyklų, nustatytos programos
(jų tarpe religinė, skautų vyčių), susti
printas tautinis auklėjimas, užmegztas
glaudus tarpusavio ryšys; išleista eilė
periodinių ir neperiodinių 1 eldinių, sutelk
tos lėšos naujiems; pagal galimybę iš
plėsta sk. vyčių, 'jūros skautų ir kt šakų
veikla, sustiprinta skautiškoji informaci
ja, 'suruošta eilė kursų vadovams, page
rintas mokesčių išrinkimo būdas. Pana
šiu būdu vyko ir skautiškųjų vienetų dar
bas, kurių ir jų narių skaičius gerokai
paaugo. Vis daugiau skautų or-ja susi
laukianti paramos iš tėvų, rėmėjų, visuo
menės. Mūsų LSB padėtis Tarp. Sk. in
stitucijose, kaip matyti iš užsienio da
lies vedėjo v. s. Čepo pranešimo, nepa
sikeitusi ir, rodos, nėra vilčių jai grei
tai pasikeisti. Lietuviai įeina tik į pa
čių tremtinių skautų sudarytą Geležinės
Uždangos sk. or-ją, kuri einanti tvirtėji
mo keliu. Šiaip LSB vadija linkusi savo
vienetus registruoti vietos or-jose.
Suvažiavimą tvarkęs korespondencinės
sueigos prezidiumas gavo eilę pasiūlymų
tolimesniam LSB darbui. Išsamiausias jų
— programinis, labai kruopščiai ir apgal
votai paruoštas — v. s. A. Saulaičio pra*) Čia spausdiname mūsų vieno JAV Atlanto pa
kraščių bendradarbio pasisakymą vadovų sueigos
reikalu, palikdami teisę dėl jos pasisakyti ir ki
tiems. Red.

nešimas ( Ar MV Red. negalėtų artimiau
sia proga paskelbti jį ištisai? Str. Auto
rius). Minėtas skautininkas pasiūlė, < be
ko kita, sustiprinti Brolijos vadijoje de
mokratinį pradą, 'kad vadija vėl taptų kolegialiniu organu — susidėtų daugiausia
iš rinktų atstovų ir sprendimus darytų
daugumos būdu, o ne Šeimininkautų vie
nas asmuo su savo pasikviestais vado
vais, Rajoniniai centrai taip pat turėtų
būti savarankiškesni ir jiems vadovus
rinktų vadovų dauguma. LSB centras tu
rėtų sustiprinti instruktavimo darbą. Jis
dar pasiūlė atstatyti pasitikėjimo dvasią
tarp LSB vadovybės ir skautininkų, 'grą
žinti akademinei skautijai jai prideramą
vietą, sustiprinti tautinį auklėjimą ( nu
rodydamas ir konkrečias priemones), 'at
naujinti vadovų paruošimo darbą, įvesti
lituanistinio turinio specialybių, nurodė
priemones išlaikyti jaunimą skautų eilė
se ir t. t.
Kiti vadovai nusiskundė dr-kų stoka:
“rajono štabai pilni vadovų, o dr-vės
neturi net draugininkų (s. Gepneris), ap
gailestavo vienybės stoką, nurodė visą
eilę kitų trukumų ir priemonių jiems pa
šalinti. Susipažinta ir su kai kuriais
PLSS statuto pakeitimo projektais. Suei
ga dauguma balsų dar pasisakė už Broli
jos pasilikimą dabartinėje PLSS struktū
roje drauge su Seserija, <už decentraliza
ciją (daugiau teisių rajonams ir tuntams),
už demokratinio prado sustiprinimą tunto
veikloje, <už vadeivų palikimą VS įgalio
tiniais inspektavimui, už atstovo teisių
palikimą kiekvienam reg. skautininkui, už
LSB narių priklausymą vienetams.
Šiuo metu LSB-oje esą 1528 registruo
ti nariai, 'kurie pagal gyvenamus kraštus
taip pasiskirsto: Anglija — 38, Australi
ja — 238, ' JAV — 839, 'Kanada — 263,
Venecuela — 63, Vokietija — 87. Iš bend
ro skaičiaus jaun. .sk. esą 380, skautų —
533, sk. vyčių — 277, 'jūros sk. — 138.
143
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Vyriausiuoju skautininku perrinktas Stp.
Kairys, jo pavad. s. Pr. Čeponis, Garbės
Gynėju K. Grigaitis, Tarybos Nariais: V.
Šen b ergas, Kun. A. Trakis, <Br. Kliorė, F.
KirŠa.
Iš viso buvo užsiregistravę 120 daly
vių, iš kurių 92 užpildė ir prisiuntė bal
savimo lapus.
Kad ir ne akivaizdinė ši sueiga, vis
dėlto davė šiokią tokią galimybę, bent
iš dalies pažinti mūsą or-jos dabartinę
būklę. O ji, rodosi, nėra labai gera. Pa
žvelkime tik į užsiregistravusių dalyvių
sąrašą, kiek jame trūksta visiems gerai
žinomų skautininkų, vadovų, taip uoliai
tremtyje dirbusių, kūrusių: nematyti nei
Sąjungos Įkūrėjo P. Jurgėlos, nei buv.
Vyriausiųjų skautininkų bei jų pavaduoto
jų: M. Kaiman to, J. Kuprio nio, K. Balčiaus ko, St. Jakšto, A. Platerio, nei Brolijai
nusipelniusių skautininkų: Prof. Kolupai
los, prof. ,Ig. Končiaus, Dr. kun. J. Vaiš
noros, F. KirŠos, SL Ylos, <K. Jonaičio,
V. Kišono, V. StasiŠkio, V. Augulio, R.
Giedraičio, F. Prekerio, H. Lukoševičiaus,
A. Urbono, J. Dambaro, B. Dainučio, V.
Bražėno, kun. A. Trakio, V. Šimkaus, E.
Korzono ir daugelio kitų. Vieni jų nebu
vę nė pakviesti, kitiems dalyvauti nelei
dę perdaug jau savotiški rinkiminiai nuo
statai, dar kiti, rodosi, buvę “išskryninguoti” pačios sueigos vadovybės, sura
dus jiems kad ir labai mažus formalius
“kabliukus”. Nenuostabu tad, kad 238
reg. narius turįs Australijos rajonas te
buvo atstovaujamas vieno atstovo; Angli
jos rajoną atstovavo 2, Venecuelą 3, o
Argentiną — nė vienas. Vienetų rinktieji
atstovai tesudarė nedaug ką apie penkta
dalį visų reg. atstovų. Kiti atstovai —
pačios vadijos skirtieji pareigūnai arba
reg. skautininkai. Apie 270 narių turinčio
su 11 padalinių akad. skautų Šakos da
lyvavimas sueigoje VS-o ir taip vadina
mo sueigos prezidiumo buvo neigiamai
išspręstas, ^patiems akad. skautams dėlto
protestuojant Kaip matyti iš paskelbtų
davinių, šio klausimo prezidiumas netgi
nesiteikė perduoti sueigai svarstyti, kaip
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to buvo prašiusi pati Korporacijos “Vy
tis” vadovybė. Būta ir kitokių “deiman
čiukų”: visiems gerai žinomam N. Lietu
vos LSB vadeivai, vienam iš rezistenci
jos skautų steigėjui ir vadovui nacių oku
pacijos metais, ilgamečiam LSS bei PLSS
Pirmininkui, buv. LSS Garbės Pirminin
kui vyr. sktn. K. Palčiauskui atimta netgi
pasyvinė rinkimų teisė (būti renkamam į
Tarybą), nors PLSS statutas nedraudžia
Tarybos nariais rinkti netgi visiškai neskautus, kas praktiškai ne viena proga
ir buvo daroma. Žodžiu,
visais atvejais
k
saugota “rinkiminė aritmetika”...
Nenuostabu tad, kad kai kurie asme
nys, kad ir anksčiau davę savo sutikimą
pradėjo atsiiminėti savo kandidatūras,
apie tai skelbdami spaudoje. Ir patį Vy
riausiąjį Skautininką teko rinkti tik iŠ
vieno kandidato.
Visa tai rodo, kad tarp LSB vairuoto
jų ir daugelio skautininkų netik nebėra
broliško ryšio skautiškame darbe, bet ir
žmoniškesnio sugyvenimo. Pasyvių sktkų skaičius nuolat auga ir neretai patys
LSB vadovai pastumia juos ten. Ar nau
jai keliamieji (neretai be reikiamo pasi
ruošimo) pajėgia pakeisti senesniuosius,
tenka labai suabejoti, bent iŠ aktyvių
sueigos dalyvių pasisakymų to negirdėti.
Taigi naujai išrinktiems bei perrinktiems
vadovams teks sunki atsakomybė: išlygin
ti ankstyvesniųjų vadijų padarytus kai ku
riuos nelygumus. Tremties jaunimo auklė
jimo labui grąžinti vadovų pasitikėjimą
vadovybe, grąžinti prieš laiką nušalintus
ar nusišalinusius vadovavimo darbui. Tai
bus galima netaip jau sunkiai atlikti, grą
žinus į LSB demokratinį pradą, atsisa
kius kai kurių asmeniškų ambicijų.
Nežiūrint kai kurių trukumų, ši korespondencinė sueiga davė galimybę bent kai
kuriais požiūriais pažvelgti į save pačius,
įvertinti mūsų nueitą kelią ir, galbūt, vie
ną kitą gairę ateičiai įsmeigti.
Naujai LSB vadovybei linkėtina sėk
mės, bevedant mūsų jaunimą lietuviškuo
ju keliu.
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Mūsų jūros skautai saulėtoje Kalifornijoje.

Žemai vidury — Vietininkas St. Makarevičius.

B E r n I u K n S ---Alan Beck

Tarpe kūdikystės nekaltumo ir vyro oru
mo mes randame žavu tvarinį, vadinamą
berniuku.
Berniukai yra nevienodų dydžių, svorių
ir spalvų, bet visi berniukai turi tą patį
įsitikinimą: džiaugtis kiekvienos dienos,
kiekvienos valandos, kiekvienos minutės
kiekviena sekunde, ir protestuoti triukš
mu (savo vieninteliu ginklu), kai jų pa
skutinė minutė pasibaigia ir suaugę vyrai
juos kemša į lovą vos sutemus.
Berniukai randami visur: viršuje, apa
čioje, viduje, lipą, besisupą, aėgioją ap
link ar užšoką. Motinos juos myli, mažos
mergaitės jų neapkenčia, vyresnės sesers
ir broliai pakenčia, suaugę jų nepaiso, o
dangus juos saugo.
Berniukas yra Tiesa purvinu veidu,
Grožis įpiautu pirštu, Išmintis su kramto
mąja guma plaukuose ir ateities Viltis su
varle kišenėje.
Kai jūs esate užimti, berniukas yra ne

Vertė V. Stasiškis

pagalvojus, kliudąs, įkyrus triukšmadaris.
Kai jūs norite, kad jis tinkamai pasirody
tų, jo smegenys tampa drebučiais, arba
jis virsta laukiniu sadistišku džiunglių
tvariniu, pasiryžusiu sunaikinti visą pa
saulį ir save patį jame.
Berniukas yra sudėtinis: jis turi arklio
apetitą, kardų rijiko virškinimą, kišeni
nės atominės bombos energiją, katės
smalsumą, diktatoriaus plaučius, serijinių
apysakų rašytojo vaizduotę, žibutės dro
vumą, plieninių spąstų drąsą, fejerverko
entuziazmą. O kai jis ką nors dirba, visi
abiejų jo rankų pirštai tampa nykščiais.
Jis mėgsta ledus, peilius, piūklus, Ka
lėdas, komikus, berniuką anapus gatvės,
miškus, ^vandenį (jo įgimtoje vietoje), di
delius gyvulius, tėtį, traukinius, šeštar
dienio rytus ir ugniagesio mašinas. Jam
mažai įdomu sekmadienio mokykla, drau
gija, mokyklos knygos be paveikslų, mu
zikos pamokos, kaklaryšiai, kirpėjai, mer145
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SkMUTŲ

mm
Paruošė V. Tamulaitis

Žaidžiama su
didesniu minkštu sviediniu. Išdėliotais
akmenukais ar nubrėžtomis ant žemės li
nijomis atžymima 5 žingsnių pločio upė.
Visos skiltys yra vienoje upės pusėje.
Draugininkas pradeda žaidimą išmesdamas
į viršų sviedinį, kurį visi stengiasi pa
gauti. Skautas, pagavęs dar žemės nepalietusį sviedinį, įgauna “stebuklingos‘*savybės — jis gali pereiti per upę. Nuo ki
to kranto jis meta sviedinį vienam iš sa
vo skilties skautų, kai kitų skilčių skau
tai bando šiam sutrukdyti ir patys pagau
ti. Pagavęs nenukritusį žemėn sviedinį,
gali pereiti per upę ir nuo kito kranto
permesti jį savo skilties skautui. Laimi
toji skiltis, kurios visi skautai pirmieji
pereina upę. Per upę gali pereiti tik tas,
kurs nešasi pagautą, dar ant žemės nenu
kritusį, sviedinį. Kitu atveju įžengęs į
upę skaitomas paskendusiu ir turi pasi
traukti iš žaidimo. Žaidėjams leidžiama
tik trukdyti gaudyti sviedinį, bet iš sugavusio atimti negalima. Niekam sviedinio
nepagavus ir jam nukritus ant žemės, to
Stebuklingas sviedinys.

gaitės, apsiaustai, suaugę ir laikas gulti.
Niekas kitas taip anksti nesikelia ir
taip nesivėluoja vakarienei. Niekas kitas
nesuranda tiek daug smagumo medžiuose,
šunyse ir vėjuose. Niekas kitas negali
sugrūsti į vieną kišenę surūdijusį peiliu
ką, pusiau suvalgytą obuolį, tris pėdas
virvutės, du saldainius, porą smulkių pi
nigų, svaidyklę, gabalą neišaiškinamos
medžiagos ir seno radijo aparato visai
tikrą dalį.
Berniukas yra užburtas tvarinys — jūs
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liau žaidžiama kaip žaidimo pradžioje —
sviedinį išmeta draugininkas.
Estafetė ratu. Skįltys susėda atskirai
ratais (12-15 žingsnių skersmens). Kiek
vienoj skiltyj skautai išsiskaičiuoja ei
lės numeriais. Pirmieji numeriai pasiima
į ranką kaklaraištį. Davus draugininkui
ženklą, pasikelia ir bėga laikrodžio kryp
timi apie ratu susėdusią savo skiltį. .Api
bėgęs ratą, kaklaraištį perduoda sėdinčiam
antrajam numeriui, o pats grįžta į savo
vietą. Antrasis numeris, gavęs kaklaraiš
tį, pašoka ir su juo bėga ta pačia kryp
timi. Tai kartojasi tol, kol paskutinysis
numeris grįžta į savo vietą. Laimi toji
skiltis, kurios skautai pirmieji pabaigia
estafetę. Esant skiltyse nelygiam skai
čiui skautų, mažesnių skilčių skautams
tektų bėgti po du kartu.
Lūšies medžioklė.
Medžioklės plote
draugininkas įkelia neaugštai į medį “lū
šį” (padarytą iškamšą). Kiekvienoj skil
tyje išsirenkamas medžiotojas, o likusie
ji skautai lieka medžioklės šunimis. Me
džiotojai išsiunčia šunis ieškoti lūšies,

galite užrakinti jam savo dirbtuvės duris,
bet negalite užrakinti jam savo širdies.
Jūs galite pašalinti jį iš savo darbo ka
bineto, bet negalite pašalinti jo iš savo
minčių. Galite su tuo sutikti — jis yra
jus pagavęs, jis jus kalina, jis jus val
do — tas šlakuotas, katės vaikas, triukšmadaris nykštukas.
Bet kai vakare jūs grįžtate namo, parsinešdamas tik savo vilčių ir svajonių
skeveldras, jis gali jas atstatyti burtų
žodžiais: “sveikas, tėti!”
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“Baltijos” laivo jūros skau
tai,-ės Vasario 16 d, gimnazi
joje, Vokietijoje.

o patys pasilikę laukia. Skiltys turi at
skirus “lojimo” garsus, kuriais šunės
praneša savo medžiotojams apie surastą
lūšį, išgirdę lojimą visi medžiotojai sku
ba prie medžio, kur slepiasi lūšis. Tačiau
tik medžiotojai gali išimti iš medžio lū
šį. Žaidimas vertinamas taškais. Šuo, su
radęs lūšį, gauna 10 taškų. Kitiems šu
nims taškai užskaitomi pagal atvykimo ei
lę prie lūšies slėptuvės (antrasis gauna
8 taškus, tretysis — 6 ir t. t.). Medžio
tojui, išėmusiam iš medžio lūšį užskaito
mi 5 taškai. Laimi skiltis, surinkusi dau
giausiai taškų.
Pradingęs vaikas. Staigiai sukviečiama
draugovė ir pranešama, kad vienai stovyk
lą lankančiai svečių šeimai prapuolė ma
žas vaikas. Jis esąs nedidelis ir nese
niai pradingęs, tai negalėjęs toli nueiti.
Nupasakojama jo apsirengimas bei kitos
žymės ir skautai išsiunčiami ieškoti ap
link stovyklą. Prieš tai paslepiama dide
lė lėlė, aprengta kaip buvo nupasakota.
Laimi toji skiltis ar skautas, kuris ją
randa ir pristato stovyklos vadovybei. Šis
žaidimas atrodo visai realiai, jį prave
dant svečių lankymosi dieną stovykloje.
Gamtininkai. Kiekvienai skilčiai įteikia
ma po 6- 10 skirtingų augalų lapų. Skil
tis turi surasti dar po vieną tokį pat la
pą ir grąžinti du lapų komplektus t. y.
gautąjį ir rastąjį. Laimi per trumpiausią
laiką surinkę daugiausiai lapų.
Vaistu ieškojimas. Visos skiltys gauna

po užlipdytą voką, kurį gali atplėšti išė
jus už stovyklos ribų. Voke įdėtas tokio
turinio raštas:
“Mieli broliai, atsitiko didelė nelaimė
— staiga susirgo mūsų stovyklos viršinin
kas. Stovyklos gydytojų, (daktarų ir sani
tarų konsiliumas, apžiūrėjus ligonį, pra
neša, kad jei per valandą laiko nebus
pristatyti ypatingiems vaistams pagaminti
reikalingi medikamentai, ligonio laukia
galima mirtis. Vaistams pagaminti reikia:
2 pušies kankorėžiai, 5 eglės spygliai.
1 paukščio plunksna, 4 gilės, 3 negyvos
musės, 2 sprindžiai lazdyno šakos... Bro
liai skubėkite!”
Vyriausias Sanitaras
“Medikamentų” sąrašas (iš 15-20 daik
tų) sudaromas atsižvelgiant į vietos są
lygas ir metų laiką. Žaidimą laimi skil
tis pristačius per valandą laiko didžiau
sią skaičių sąraše sužymėtų daiktų.
Virvės traukimas vandenyj e. Žaidimui
parenkama neperdaug gili vieta. Paimama
10 žingsnių ilgio virvė su pažymėtu vi
duriu. Į jos galus įsikabina viena ranka
abiejų komandų žaidėjai, kurie plaukdami
traukia virvę į savo pusę.
Žuvų gaudymas. Draugininkas įmeta į
vandenį 30-40 kamščių ar iš storesnio
popieriaus iškirptų žuvelių, kurias pagal
duotą ženklą krante esą skautai puola
gaudyti. Laimi toji skiltis, kurios skau
tai iki žaidimo pabaigos ženklo prisižvejos daugiausiai “žuvų”.
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skaitytojai

BASOJI

MUSU REZOLIUCIJA “MŪSŲ VYČIO“ REIKALU
Tarp niūriai nuteikiančių, didmiesčio dul buvo nutarta jas įrealizuoti paskelbiant
kių, 'tarp materializme paskendusios auto rezoliuciją, kurioje pabrėžiamas reikalas
mobilių sostinės dvasios, Detroite plaka pagyvinti akad. skautų,-čių veiklą. Apsi
ir dešimt širdžių, kurios vadovaujasi šū stota ir trie “Mūsų Vyčio“: laikraštis tu
kiu “Ad Meliorem“. Nors ir išsisklaidžiu rėtų daugiau akcentuoti akademišką - skau
sios po visus erdvaus Detroito kampus, tišką momentą, tuo padarant MV ir aktua
skautės akademikės retkarčiais suneša lesnį ir studijuojančiam skautiškam, o net
savo planus, mintis bei sumanymus į vie gi ir neskautiškam jaunimui. Pageidautina
ną junginį iš kur iškyla ryžtas, naujos taip pat daugiau grožinės literatūros. Iš
kitos pusės, 3-sis rezoliucijos punktas
idėjos ir galop konkretūs darbai.
skautus,-es aktyviau
Taip viena proga pas skyriaus sekreto įpareigoja akad.
rę Lilę Petrauskaitę sugūžėjo būrelis en reikštis skautiškame, ypač vadovavimo
tuziazmu ir planais persiėmusių akademi- darbe.
kių. Tad tuojau kibtasi į darbą.
ASD Detroito sesės, be ko kita pasiry
Po tradicinio “Gaudeamus” skyriaus žo paruošti vienkartinį Moterų skyrių “Drau
valdybos narė Liuda Griškelytė patiekė ge“. Šį darbą, žinia, ir atliko.
D B
referatą, nagrinėjantį skaučių akademikių
paskirtį bei darbą, ypač kylantį iš skautų
"Mūsų Vytis": Šio laikraščio skiltys
obalsio antrosios dalies — Tėvynei. Pre visada atviros akademinės skautijos, tai
legentė paminėjo jau įgyvendintą darbą, gi ir ASD sesių sumanymams bei kūrybai.
ypač pabrėždama galimus konkrečius pa Iškėlusios gražų sumanymą, pačios pirmo
tobulinimus ar pakeitimus ASD veikloje. sios jį paremkite. Mes mielai lauksime
Referatas buvo aktualus ir įdomus iššauk Jūsų pačių originalios kūrybos. Tikime,
damas ilgokas diskusijas pravestas pirmi kad Jumis paseks ir kiti mūsų studentai
ninkės Danguolės Šeputaitės. O tuo tarpu skautai, - ės.
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MADCMINISitfiSMfiS
AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS BAIGUSIEJI SKAUTAI

ALGIRDAS AVIŽIENIS

A. V. DUNDZILA

A. V. DUNDZILA gimė 1932- VU. 13 Kaune.
Iki 1944 m. vasaros gyveno ir mokėsi Kaune.
Tremtyje gyveno Austrijoje ir Vokietijoje, mo
kėsi Tuebmgene, Nuertingene ir Schw. Gmuende. 1949 m. pasiekė Čikagą. 1951 m. baigė
Vakarinę aukšt. mokyklą ir įstojo į Illinois
U-tą Urbanoje. Studijavo mechaninę inžineri
ją. 1955 m. birželio mėn. pasirinktoje specia
lybėje gavo bakalauro laipsnį.
Skautauti pradėjo Stuttgarte, 1946 m. Vėliau
aktyviai reiškėsi oro skautuose, buvo paskir
tas skiltininku, dr-vės adjutantu. 1952 m. įs
tojo į Korp! VYTIS, pakeltas senjoru. 195354 m.m. vadovavo K! Urbanos skyriui. Jubi
liejinės stovyklos metu apdovanotas pažangu
mo žymeniu. Aktyviai reiškėsi studentą veik
loje, užsienio skyriuje, redaguoja anglų kalba
leidžiamą biuletenį ‘*Lituanus”. 1955- 56 m. m.
ASS sąrašu išrinktas į Stud. S-gos C. Valdy
bą.
A. V. Dundzila žinomas kaip uolus, parei
gingas ir sumanus akademinės skautijos dar
buotojas.

ALGIRDAS AVIŽIENIS 22 metą amžiaus.
Skautas vytis, Korp! VYTIS senjoras. Akty
vus Liet. StuĮ Sąjungos narys, Urbanos sky
riaus kultūrinių reikalu vedėjas, ASK “Lituanicos” stalo teniso sekcijos vadovas. Už pa

ROMUALDAS VISKANTA

sižymėjimus moksle 1955 m. įrašytas į bron
zos lentą ir pakviestas į visą eilę amen gar
bės korporacijų. Bendradarbiauja spaudoje,
bu v. “Ekaugo” sporto skyriaus vedėjas. 1955
m. baigė Illinois U-te, Urbanoje,inžinerijos
mokslus ir gavo magistro laipsnį.

ROMUALDAS VISKANTĄ gimė 1932- VII. 16
Marijampolėje.
Mokėsi Lietuypje, Dr. V. Ku
dirkos gimnazijoje Uchtėje, Čikagoje. Skau
tauti pradėjo 1945 m. Uchtėje. Į Korp! VYTIS
eiles įsijungė 1952 m. ir yra jos senjoras.
1955 m. birželio mėn. baigė mecn. inžinerijos
studijas Illinois U-te, Urbanoje, gaudamas ba
kalauro laipsnį. Už gerą mokymąsi — eilės
amer. garbės organizacijų nariu ir gauna sti
pendiją gilintis savo specialybės moksle Pur
due U- te.
• Fil. A. Plateris, Korp! Garbės Gynėjas,
gavo so c. mokslų magistro laipsnį ir ruošiasi
doktoratui. Tai jau antrasis U-tas, kurį Fi
listeris sėkmingai baigė. Šiuo metu A. Flate
ris pirmininkauja ASS statuto rengįjno komisiiai. Su juo drauge dirba t. n. A. Ščiukaitė ir
fil. L. Maskaliūnas.
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W. CHURCHILL APIE SKAUTYBĖS
{KŪRĖJĄ
Didysis britų, tautos politikas Sir Wins
ton Churchill neseniai yra taip išsireiš
kęs: — Savo gyvenime esu sutikęs tris
didžiausius pasaulio vyrus-kovotojus, ku
rių pavardės prasideda raidėmis “B”: ge
nerolas BOOTH — Išganymo Armijos (Sal
vation Army) įkūrėjas, generolas BOTHA
— britų imperinės Afrikos suvienytojas ir
generolas BADEN-POWELL — pasaulinės
skautų organizacijos įkūrėjas. Šis, pasku
tinysis, mane yra nustebinęs savo mažų
jų-jaunųjų sielų tobulėjimo armija, pa
sklidusia visose pasaulio šalyse. Jis tik
rai yra didelis žmogus: per 217 kovos
dienų, apsuptame Pietų Afrikos Mafekingo mieste, sugebėjo nepalaužtas išsilai
kyti prieš 12-ka kartų skaičiumi ir gink
lais stipresnį priešą. Mes visi stebėjomės
matydami, kai po Mafekingo pergalės, B.
P. (kaip jį visas pasaulis sutrumpintai
vadina) metė puikiąją britų kariuomenės
uniformą ir persirengė į paprastą- skautiš
kąją, bet po keliolikos metų, skautybei
stiprėjant, mes pamatėme, kad “genero
las” B. P. yra kur kas didesnis jaunimo
kariuomenės-skautų vadas, kaip genero
las Lord Baden-Powell, britų armijos va
das.”
Pats B. P. apie savo įkurtąjį skautiš
kąjį judėjimą štai ką sako: — Dideliame
organizacijos veiklos rate paskiro asmens
garbės iškilimui, mes, skautai, neduoda
me nė mažiausios vietelės; mes savo men
kas ambicijas turime tuoj pat nuskandinti
bendros skautiškos veiklos ežere, kad su
stiprintomis ir bendromis jėgomis galėtu

buvusį mūsų skyriaus pirmininkų ir uolų
mūsų veikėją.
senį. ALBERTĄ VENGRĮ ir
P-lę NIJOLĘ VAIČAITYTĘ,
jų sutuoktuvių proga sveikiname, linkėdami
saulėto šeimos džiaugsmo

ASS Čikagos skyrius
— ■ ■■
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me siekti pačių aukščiausių žmogaus tiks
lų šioje žemėje.”
Mūsų pasaulinės organizacijos įkūrėjas
gimė 1857 m. vasario 22 d. ir mirė 1941
m. sausio 8 d. Tarptautinis Skautų Biuras
jau dabar ragina visų kraštų s-gas ruoš
tis 1957 m. paminėti skautų s-gos Įkūrė
jo gimimo šimto metų jubiliejų.

REMIGIJUS ALG. GAŠKA gimė 1932. X. 1
Molėtuose, Utenos apskr. 1949 m. gimnaziją
baigė tremtyje, Muenchene, kur nuo 1945 m.
ir skautauti pradėjo, eidamas įvairias parei
gas, iki dr-ko imtinai. Studijuodamas Urbanojo įsijungė į Korp! VYTIS veiklą. Greta sėk
mingai reiškėsi Akad. Sporto Klube “Lituanica” ir yra krepšinio komandos kapitonas.
FASK’o iždininkas.
1955 m. birželio mėn. baigė mokslus “with
honors”, gaudamas bakalairo laipsnį iš che
minės inžinerijos.
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Skyrių veda vyr. sktn. Antanas Saulaitis, P. O. Box 507, Waterbury, Conn., U. S. A.

SKAUTU VYČIŲ VADOVŲ PROBLEMOS
Skautų, vyčių, būreliui vadovauja būrelio
išsirinktas skautas vytis — būrelio vadas
su pavaduotoju; skautų vyčių draugovei
vadovauja dr-vės sk. vyčių išsirinktas
taip pat tos dr- vėš sk. vytis — draugo
vės vadas su vadija. Jie yra skautų vy
čių vadovai.
VADOVAVIMO PRASMĖ

Skautų vyčių vadovai yra atsakingi už
viso sk. v. vieneto veikimą, už jo pasi
sekimą ar nepasisekimą. Jie, pastatyti
vieneto priešakyje, turi pareigą rūpintis,
kad vienete vyktų tikrosios skautybės vyčiavimas, kad vienetas harmoningai skautautų, kad kiekvienas vieneto narys tobu
lėtų ir kad visa tarnautų lietuviškosios
skautybės idealams.
Nors daugeliu atžvilgiu sk. vyčių vie
netų vadovai pirmininkauja, tačiau niekad
negali vyčiavimas vienete ištobulėti, jei
jo vadovas pasitenkina tik “pirmininkavi
mu”. Iš sk. vyčių vadovo reikalaujama
daug daugiau.
Pirmiausia, ir tai pagrindinė sąlyga,
vieneto vadas turi gerai nuvokti tikruosius
kelius į lietuviškosios skautybės uždavi
nius; jis turi aiškiai pramatyti kryptį, Ku
ri privaloma lietuviams skautams vyčiams
skautavime.
Jis, be to, turi turėti pakankamai inicialyvos vieneto veikimą laviruoti tikraisiais
skautiškaisiais keliais; jis praktišku va
dovavimu turi vairuoti skautybės idealų
linkme.
Jis turi turėti bent tiek nuojautos, kad
sugebėtų kiekvieną vieneto narį sudomin
ti tikruoju vyČiavimu; jis turi kitiems ro
dyti sėkmingo vyČiavimo žiburius gyveni
mo kelyje.

Jis turi sukelti visų vieneto narių už
sidegimą per vyčiavimą skautybėje: rasti
prasmingą užsiėmimą, pajėgti paslankiai
tarnauti, įstengti savybėje broliškai veik
ti ir įsitraukti veiksmingai reikštis lietu
vių bendruomeniniame gyvenime.
Todėl skautų vyčių vadovas toli gražu
nėra tik įkandininkų sekąs vieneto parei
gūnas, jis yra gero vyčiavimo motoras su
dėtingoje sk. vyčių vieneto mašinoje.
SUNKUMAI

Būti sk. vyčių vadovu nėra lengva. Ir
nėra lengva dėl kelių priežasčių.
Pirmiausia, kad sk. vyčių vadovai ne
gauna atitinkamo vadovų lavinimo; šita
bėda yra pati sunkiausia. Ji nepaprastai
žalinga ir visam mūsų sk. v. sąjūdžiui.
Antras sunkumas, tai tas, kad sk. v.
vadovai nėra, arba bent ligi šiol nebuvo,
vyčiavime instruktuojami. Ypatingam sk.
vyčių veikimo metodui neparuošti ir nela
vinami, palikti be tipingų nuolat reikalin
gų vieneto veikime instrukcijų, sąžiningi
sk. v. vadovai priversti manytis kaip pa
tys gali, ir dėl to nėra laimingi nė sėk
mingi. Nario mokesčio surinkimas, laik
raščio prenumeratų surašymas, 'kokių aukų
sukalėdojimas ar kokios ekskursijos į ko
kį vakarą, arbatėlę, šokius bei laužą su
organizavimas, nors tie dalykai kai kur ir
labai svarbūs, bet jie neapima ir negali
apimti viso vyčiavimo ir paraginimai juos
įvykdyti negali būti laikomi instruktavimu
tikra to žodžio prasme. Dėl šitos sk. v.
vadovams būdingos spragos sk. v. viene
tai “veikia visuomeniškai”, bet nepajėgia
pakankamai priartėti prie skautybės ar,
prie jos buvę, nebegali prie jos išsilaiky
ti.
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sėk
mingai skautauti yra ir tas, kad sk. v. va
dovas yra renkamas savo vadovaujamųjų.
Kai rinkimų metodas nesaistomas jokių,
renkamojo kvalifikacijų, o tėra tik kandi
dato populiarumo ar rinkėjų simpatijos rei
kalas, tai beveik tik išimtinais atvejais
sk. v. vadovas tvirtai stovi ant savo ko-jų, o šiaip vis ‘ 'dairosi”, ką pasakys
rinkėjai... Tuo nevykusią padėtį žymiai
pasunkina ir tai, kad nėra reguliaminų,
aiškiai nustatančių vadovų kompetenciją,
jų pareigas ir iš viso rikiuojančių organi
zacinį susitvarkymą.
Paminėtini sunkumai, kuriuos sudaro
laiko stoka,
pagrindiniai profesijos ar
studijų užsiėmimai, toli nuo viens kito
gyveną sk. vyčiai, literatūros trūkumas,
visuomeniniai surizgimai, įvairūs nesutari
mai ir k.
Vienas iš

psichologinių sunkumų

REIKIA RYŽTIS
Tam tikrais atžvilgiais esame nevisai
normaliose skautiško veikimo sąlygose.
Todėl ir kai kurie sunkumai ne taip leng
vai pašalinami normaliu būdu. Užtat rei
kia kiekvieno pastangų ir reikia visų benros talkos.
Bėdojimasis ar bėdų linksniavimas ne
padės. Bėdomis ir teisintis vargu būtų
tikrai skautiška. Reikia bandyti kliūtis
įveikti, reikia ieškoti išeities kiekvienu
konkrečiu atveju ir kiekvienoje vietoje.
Laimei, bėdoms yra vaistų. Kai nedaug
pagalbos ateina iš viršaus, reikia jos
ieškoti žemiau; kai jos stinga arti, rei
kia siektis iŠ toliau. Kai nėra jos vieto
je, reikia trauktis iš kitur. Tuo keliu rei
kalus galima žymiai pataisyti ir veikimą
giliau įprasminti.

das ir jei jis švyti savo skautišku pa
vyzdžiu — toks sk. v. vadovas sunkumų
vadovavimo darbe turi mažiau. Ir tie dar
pasitaiką sunkumai su laiku išnyksta,
nes asmens tobulumas ir skautiškas nuo
širdumas ir uolas ištirpdo
vadovavimo
žygiuose.
Kiekvienas, to norįs, 'gali prisilesinėti
žinių. Kiekvienas tą branginąs, gali su
sirasti Čia pat vienete ar šalia jo rim
tos talkos ir pamokymų. Kiekvienas to
siekiąs, gali pamatyti Švyturius, į kuriuos
pirmiausia
vairus, o

turi

nukreipti

savo

asmens

su jais, 'lyg savaime, kryps ir
kiekvieno jo nario vairai.
Budįs, mąstąs, skautybe tikįs, lietu
vybei pasiryžęs, skautiškai užsidegęs ir
broliškai kiekvienam savo vieneto nariui
nusiteikęs sk. v. vadovas gali sėkmingai
irkluotis p i r m y n ir p ajėgti įžvelgti aukš

tyn!

MILDA IR STASYS BUDRYS
gydytojai ir chirurgai

2759 W« 43rd str., Chicago, Illinois
Telef. - offiso: CLiffside 4 - 7234
- namų: GRovehill 6 - 3404

SVARBIAUSIA - VADOVO ASMENYBĖ
Už vis svarbiausia visame reikale yra
paties sk. v. vadovo asmenybė.
Tikras ir pasišventęs skautas vytis
jau turi laidą į pasisekimą. Jei jis tvir
tai laikosi skauto įstatų, jei jis kiekvie
nu atveju ištikimas skautybės idealams,
jei jis pajėgus kasdien nugalėti pagun
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Pasikeitimas nuomonėmis sesių ir brolių tarpe
Kalifornijoje.
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RYŠKESNĖS KORP! VYTIS
SUVAŽIAVIMO ČIKAGOJE KALBĖTOJŲ
MINTYS

— Stovyklos geras dalykas, tik blogiau,
kai jose oras susigadina...”
Senį. K. Mikėnas

— Ir taip šiame krašte mes pradedame
įsigyti kitokį gamtos supratimą: vis la
biau imame mylėti ne žaliąjį mišką, lau
ką, o žaliąjį dolerį.”
Vienas iš kalbėtojų.

— Nenorėčiau savęs girti, bet kas gi
galėtų, geriau suplanuoti stovyklą, kaip
senas Korėjos karo veteranas.”
Senį. J. Karklys, kandidatas
į stovyklos ruošimo komisiją

— Reikia drausmės laikytis, o ne ją
palaikyti.
FU. G. Caplikaitė.

— Maloni pasiūlyta ir pritarta suvažia
vimo pirmininkui diktatūrinė teisė.”
Senį. V. K am an ta s

— Stovyklose turėtų būti uždrausti nak
tiniai pasivaikščiojimai.”
— Nesame dideli blaivininkai, bet ži
nokime vietą, kur galima būtų išgerti stik
liuką.”
Senį. A. Step ai iis

— Aš niekada nesu taip dūkęs, kaip
šio suvažiavimo laužo programoje, nebent •
išskyrus mano lankytą vaikų darželį.”

— Vertinant “Mūsų Vytį”, reikia pasa
kyti, kad aš neradau jame nė vieno ver
tingesnio straipsnio, išskyrus pereitame
numeryje atspausdintą feljetoną, dėl kurio
vieno buvo verta sumokėti prenumeratos
mokestį.”
Senį. A. Snarskis

DEIMANČIUKAI IŠ LSB JAV I RAJONO
SKAUTŲ VYČIU SĄSKRYDŽIO

Saldžių sapnų...

Senj. K. Mikėnas

U žstenografavo M. Kopus taiapis

Sktn. Kun. St, Yla įdomiai šnekėjo
apie būdo ugdymą. Visi klausėsi atsi
dėję. Tačiau įdomiausia buvo pati pašne
kesio įžanga, kurioje prelegentas pareiš
kė, kad jis suteikia progą šio rajono vy
čiams bet kurį šeštadienį praleisti Putname ir ten išrauti neribotą skaičių kelmų
ir iškasti tiek pat griovių. Kadangi dis
kusijų po jokios paskaitos nebuvo, tai ir
po šios vyčių reakcijos nebuvo galima
sužinoti.
P s. R. Šilbajoris pacitavo Napoleoną,
sakydamas, kad normalūs žmonės miega
4 vai., tinginiai — 6, o kvailiai — 8. Gai
la, kad nebuvo atsiklausta kiek laiko mie
ga sąskrydžio dalyviai. Brolis Šilbajoris
taip pat pareiškė, kad New Yorkas — tai
akmenų urvynas, nepaisant to, kad pats
yra iš to miesto.
Vyt. si. V. Mikalauskas pasiūlė būrelių
sueigose įvesti naują punktą — sakyti
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expromtines kalbas, bet, jei jam tokia
kalba reiktų, sakyti, tai “o boy!” Tas
pats brolis, kalbėdamas apie savo būrelį,
pareiškė, kad sueigos pradedamos daine
le, bet dažniausiai be jos. Pažymėtina
taip pat, kad brolis Mikalauskas parodė
daugiausia ryžto kovoje su miegu laike
pašnekesių.
Sktn. A. Matonis pareiškė, kad jam at
rodo, kad jis gerai sugyvena su broliu
Pileika. Kaip iš tikrųjų yra, neteko pa
tirti. Jo žodžiais tariant, vadovų tarpe
jaučiasi pasiutę skersvėjai. Pasiteiravus
paaiškėjo, kad mūsų kalbininkai nežino,
koks skirtumas yra tarp pasiutusių ir nepasiutusių skersvėjų.
Sąskrydžio sekretoriai si. E d. Kamins
kas ir vyr. si. J. Vienas ne tik kruopš
čiai užrašinėjo sąskrydžio eigą, bet taip
pat išdekoravo tuos užrašus įvairiom čia
neminėtinom iliustracijom.
Dr. A. Šerkšnas pasakojo, kas jam at-

Liudas Dovydėnas NAKTYS KARĄLIŠKIUO
SE. Apysaka Tiražas 1.000 egz. Išleido TER
RA, 3333 So. Halsted str., Chicago, Ill. Spau
dė DRAUGO spaustuvė. Viršelis ir iliusL Vyt.
Igno. 168 pusi. Autorius ir Leidėjas šia pro
ga patiekė mūsų jaunimui labai mielą ir nuo
taikingą apysaką iš Lietuvos laikų. Čia at
vaizduotas kaimo berniukas šienapiūtės metu
ir aprašyti su šiuo įvykiu susiję jo išgyveni
mai: viešnagė pas dėdę, kelionė į pievas, su
sitikimas su stirna, praleista naktis po atvi
ru dangumi, po čigonų ratais, paparčio žiedo
ieškojimas ir kt. Autorius, geras pasakotojas,
dar patiekia eilę mūsų liaudies pasakų. Visa
tai Jaro šį veikalėlį įdomų mūsų jaunimui.
Jonas Marcinkevičius KRAŽIŲ SKERDYNĖS
Istorinis romanas I tomas II leid. Tiražas —
500 egz. Išleido NEMUNAS, 729 W. 18 str.,Chi
cago, Ill. Spaudė V. Matulaičio spaustuvė.
324 pusi. 1893 m. rusų žandarai suruošė žiau
rias kruvinas skerdynes Kražių parapijiečiams
ir atėmė iš jų bažnyčią. Daugelis lietuvių
skaudžiai nukentėjo, tačiau drauge ir iškėlė
pasauliui pavergtos Lietuvos kančią. Visi šie
įvykiai gražiai aprašyti šiame istoriniame ro
mane.
Aldona-Irena Nasvytytė VĖJO DAINOS. Ei
lėraščiai. Tiražas 500 egz. Dail. T. Valius.
Išleido TERRA, spaudė M. Morkūno spaustuvė
Čikagoje, 50 pusi.
Antanas Venys GELEŽINIAI ŽIEDAI Išlei
do NEMUNAS Tiražas 500 egz. Virš. V. Bu154

sitiko, kai jis buvo laibrary. Jis taip pat
pasakė, kad kažkur kažkas yra samsing
vrong. Prelegentas prieš kelis mėnesius
pačekino kelias psichiatrų ligonines. Jis
pareiškė, kad yra nemažai brilijant jau
nuolių, gi normalių žmonių pasaulyje yra
sikstyeit procentai. Šiaio gi, jo žodžiais
tariant viskas yra orait. Pažymėtina, kad
dr. Šerkšnas pašnekesio metu iš visų pre
legentų išgėrė daugiausia vandens.
Ps. V. Pileika buvo vienintelis kalbėto
jas, sėdėjęs savo pranešimo metu. (Tik
riausiai dėl to, kad jis buvo jauniausias
amžiumi iš visų prelegentų). Jis pareiš
kė, kad būrelio vadas tai yra niekas. Jis
priminė visiems vyčiams, kad uždrausta
būrelių sueigas rengti baruose ar šalia
barų. Kai kurioms vietovėms nelieka kur
rinktis. Prelegentas užtikrino, kad kiek
tai liečia skautišką spaudą, jis brolių
netrauksiąs nei į priekį, nei į kairę, nei
į dešinę, nei į užpakalį. n. Y. Kiškis
ziko. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 60 pusi.
Antanas Vaičiulaitis PASAKOJIMAI Rinkti
nės novelės Dail. T. Valius. Išleido VEIN TA
1955 m. Tiražas 1500 egz. Spaudė Buchdruckerei Georg Wagner, Nordlingen. 343 pusi.
Su J. Brazaičio įžanga apie knygos autorių.
Knygos autorius, mūsų skaitančiajai visuome
nei gerai žinomas kaip eilės novdių rinkinių,
romanų bei kritikos raštų autorius, šiuo kartu
patiekė geriausių savo novelių rinkinį, kurios
ypač rekomenduotinos mūsų jaunimui. Pats
faktas, kad autorius buvo premijuotas net tris
kartus, kalba apie io didelį talentą. Rinktinių
novelių rinkinį VENTA patiekė gražiai išleis
tu, kietai įrištu leidiniu. Knyga gaunama pas
knygų platintojus arba pas leidėją: J. Rimeikis, Postfach 4, Schongau / Lech, Germany.

101 DAINA Išleido Chicagos Lietuvių Skau
tų Tuntas Lituanica 1955 m. Sukrauta J. Kar
velio knygyne, 3322 S. Halsted str., Chicago
8, III. 122 pusi.
Siame leidinėlyje patiekta 101 liet, daina,
drauge su gaidomis. Dainorėlis bus naudingas
mūsų jaunimui ir skautams,-ėms. Gaila, kad
čia nerandame specialių skautiškų dainų. Ti
kėkime, kad ir jų išleidimas viena ar kita
proga bus teigiamai išspręstas.
GAIRĖS. 1955 m. Nr. 1. Kaip redakcijos at
stovai pasirašo: St. Vanagynas, K. Zapkus ir
G. Gedvilą. Čikaga, III. Leidžia "Lituanicos”
tunto skautai. Rašyta rašom, mašin., sp. of
setu. Kaip iš turinio matyti, leidinėlis sure
daguotas ir išleistas pačių jaunesnio amžiaus
skautų. Šis jų gražus sumanymas sveikintinas.
Linkime ir toliau ištęsėti. Visdėlto būtų ge
riau, kad prieš laikraštį spausdinant, jo me
džiagą peržiūrėtų ir klaidas ištaisytų vyres
nieji.
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• TARPT. SKAUTU BIURAS. T. S. B. direk
torius D. C. SPRY šią. vasarą yra pasiryžęs
aplankyti Artimuosius Rytus, ją tarpe Graiki
ją, Turkiją, Arabiją ir kt. Ryšium su politine
būkle, skautavimas šiuose kraštuose sutinka
daugelį kliūčių, užtat, pats TSB nori iš arti
pažinti Šių kraštų skautišką veiklą ir, kur tik
Kliūtys bei sunkumai pasitaiko, visomis išga
lėmis pagelbėti. Š. m‘. vasario 8-9 d.d. TSB
patalpose Londone buvo suruoštas priėmimas
Anglijoje reziduojančiam užsienio diplomatų
korpusui. Tikslas: informuoti užsienio diplo
matus apie jų atstovaujamų valstybių skautą
veiklą, TSB ryšį ir tikslus su užsiregistravu
siomis atskirą kraštą sąjungomis. Š. m. vasa
rio 22 d. TSB patalpose oficialiai priimtas iš
paties dailininko DAVID JAGGER naujai nu
tapytas skautą s-gos įkūrėjo Lordo R. Baden
-Powell paveikslas. Paveikslą priėmė pasau
lio skaučių vadė O. Baden-Powell. Apie šią
vasarą įvyksiančias tautines stovyklas TSB
jau yra pranešusios: Austrija, Danija, Suomi
ja, Olandija, Švedija ir Norvegija.
• KANADA. JAMBOREE. Kanados skautą
s-ga įsisteigė 1908 m. pirmosiomis pasauli
nio skautavimo
istorinėmis dienomis, kaip ir
Anglijoje. Pirmųjų skautavimo pradą kanadie
čius išmokė pats BADEN-POWELL per savo
knygą “Skautybė Berniukams”, ir 1909 m. iš
Anglijos atsigabenęs dvi skiltis skautų, prak
tiškai su jomis visose Kanados vietose pade
monstravęs skautiškąjį mokslą. Šiuo metu Ka
nadoje yra 174,686 skautų; ją skaičius vienerią metą laikotarpyje padidėjo 16,483 nariais.
Vienetą skaičius siekia 6,974. Skautą gerojo
darbelio ženkle, Kanados Skautą S-ga yra at2 ausdinusi sekantiems užsienio kraštams
autiškus vadovėlius: Lenkijai — 8.000 egz.,
Prancūzijai —„ 10.000 egz., Norvegijai —
12.000 egz., Čekoslovakijai — 15.000 egz.,
Olandijai — 16.000 egz. ir Graikijai — 5.000
egz.
Pasaulinei Jamboree prie Niagaros intensy
viai ruošiasi ne tiktai skautai, bet ir visa
Kanada, nes tokio masto skautų susibūrimai
pasauly įvyksta ne kasdien. Jamboree stovyk
los viršininku paskirtas didelis Kanados skautą vadas Mr. JACKSON DODDS iš Montrealio,
o jo pavaduotoju — taip pat ne vienam girdė
tas senas Kanados skautą vilkas Mr. ELI BOYANER.
Dabartinis TSB direktorius D. C.
SPRY taip pat yra kanadietis, pradėjęs skautauti Kanadoje nuo vilkiuko ir pasiekęs aukš
čiausio vado laipsnio. Iš profesijos jis yra
Kanados armijos generolas majoras.
• ANGLIJA. Š. m. kovo 6 d. Edinburge, su
laukęs 71-rią metą, mirė B ADEN-POWELL’io
pirmosios skautą skilties narys, skautininkas,
iš profesijos daktaras, F. R. LUCAS. Ne vie
nam užsieniečiui skautui ir skautininkui, ku
rie bent kada lankėsi Anglijoje — Gilvelio Par
ke, jis ilgai bus atmintinas, kaip tikrojo skau
to-draugo pavyzdys, nes užsieniečius Dr. F.

R. LUCAS ypač mėgo ir visada norėjo jjems
įdiegti tikrojo skautavimo ugnies. Anglijos
skaučių štabo narė Miss H ELLEN McSWINEY,
tarptautinio susibičiuliavimo tikslu, aplankė
J.A.V., Havajų, Korėjos, Japonijos, Borneo
salos, Singapūro ir Malajų skautes.
• ITALIJA. Italijos skautai vyčiai savano
riškai prisidėjo darbu prie istorinės bažnyčios
likučių atkasimo Primigenijoj, netoli Romos.

• KUBA. Trečioji tautinė Kubos stovykla
įvyko 1954 m. gruodžio mėn. netoli Havanos
miesto. Kartu su šia stovykla buvo atšvęstas
Kubos skautą 40 metų jubiliejus. Viso sto
vyklavo 800 skautų, jų tarpe iš užsienio —
J.A.V. ir Jamaikos skautai.
• VOKIETIJA. Vokietijos skautai, TSB bu
drioje priežiūroje, skautavimo mokyme spar
čiai žengia pirmyn. S-gą sudaro trys atskiros
s-gos: Vokietijos skautai, vadovaujami mums
iš Austrijos Jamboree pažįstamo Kajaus ROL
LER, Šv. Jurgio skautai, vad. Hans FISCHER,
ir Krikščioniškieji skautai, vad. Heinrich
KARSCH. Bendras Vokietijos skautą skaičius
jau pasiekė 100.000. į pasaulinę jamboree
siunčiamas 100 skautą kontingentas ir tai pa
rodo, kad vokiečių skautai pasaulinę skautybe domisi ir nori ją pas save išplėsti. Nese
nai Vokietijoje lankėsi pats TSB direktorius
D. C. Spry.

• INDIJA. Indijos skautų skaičius šiuo me
tu siekia 91.375. Šiais metais stengiamasi
pasiekti 100.000 ribą. Min. Pirmininkas Pt.
JAWAHAR LAL NEHRU asmeniškai lankėsi
ir domėjosi skaut avimu tautinėje stovykloje
prie Naura (Jullundur).
• MALAJU SALYNAS. Malają skautams, ku
riems iki šiol vadovavo iš Anglijos atvykęs
generolas Sir Gerald TEMPLAR, prie didelių
pastangų jau pavyko perlipti 40.000 skaičiaus
ribą,
• J. A. V. Amerikos skautų s-ga prie Ci
marron, šiaurinėje New-Mexico valst. daly,
turi didelę nuolatinę stovyklavietę, kuri pava
dinta Philmont Scout Ranch vardu. Bendras
stovyklavietės plotas apima 127.000 akrų. Šio
je stovykloje BSA s-ga turi įsteigusi nuola
tinius skiltininką lavinimo kursus, į kuriuos
kasmet atvyksta svečių ir iš užsienio. Skilti
ninką kursai trunka 36 dienas ir pragyvenimas
per tą laiką kainuoja 95 dol. Kaip Amerikos
skautai interesuojasi šia stovykla galima spręs
ti ir iš to, kad maisto sąskaita metų laikotar
py siekia per vieną milijoną dolerių. Tarpe
kitko, stovykloje turima 17 sunkvežimių, daug
auto mašinų, 350 arklių, karvių ir kitų galvi
jų, Ten, greta skautavimo dalykų, mokoma ir
skautiško ūkininkavimo.
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• Prof. Sktn. S. Kolupaila, Korp! VYTIS
Garbės Narys* šiais metais švenčia 40 metų
savo mokslinio-akadaninio darbo sukaktį. Si
darbą Profesorius dirba su labai mažomis per
traukomis. Per tą laiką Profesorius yra atli
kęs labai daug reikšmingų mokslinių darbų,
išleidęs eilę veikalų.
• Stkn. SiliOnienė, N. Lietuvos laikais va
dovavusi "Nemuno” Skaučių Tuntui Kaune,
□erėmė “Aušros Vartų” Tunto Tuntininkės pa
reigas iš pasitraukusios iš t. pareigų sktn. B.
Čapliką itė s.
• Psktn. Jonė Bobinienė, aktyviai vadova
vusi skautėms Dillingene, paskirta Cicero
skaupių vadove.
• Psktn. A. Karnavičienė, Seserijos reikalų
vedėja, dėl pablogėjusios sveikatos šių parei
gų nebeina. Seserijos reikalais prašome rašy
ti tiesiog VS O. Zailskienei, 1934 So. 48 CT.,
Cicero 50, III.
• Dr. M. Budrienė, ASS pirm, ir Seserijos
vadijos narė renka medžiagą apie Lietuvos
skaučių santykius su tarptautinėmis skaučių
institucijomis. Numatoma pravesti smarki ak
cija Tarpt. Skaučių Biuro narių tarpe, kurios
tikslas įteisinti mūsų Seseriją atitinkamose
institucijose. Šiuo reikalu dirba ir kitos mūsų
skautininkės.
• ASS Caracas skyrius įsteigtas Venecueloje 1955. IV. 5 d. sktn. Kun. A. Perkumo rūpes
čiu. Įstojo 2 sesės ir 4 broliai. Pirm, išrink
tas A. Stapulionis. Adresas: Antimano, c. EI.
Cementerio 1, Caracas.
• Fil. K. Kasponis, JAV Koresp. skyr. pkas, padovanojo Korporacijai naują vėliavą ir
iteikė sąskrydžio metu Čikagoje. Šiuo metu
filisteris perorganizuoja JAV Koresp. skyrių.
• Korp! VYTIS Los Angeles skyrius VI. 25
suruošė A. A. fil. Juozo Milvydo minėjimą.
Skyrius rodo gyvų judėjimo žymių. Pirminin
kauja fil. V. Petrauskas. Netrukus jį papildys
du broliai čikagiškiai — A. Dundzila ir V. Var iako j is.
• Senį. A. Augūnas, Korp. Detroito skyriaus
p-kas lankėsi Čikagoje pas Korporacijai va
dovaujančius asmenis. Skyrius numato pagy
vinti veiklą, Skyriaus nario Al. Gimanto pa
stangomis užmegztas glaudus ryšys su buv.
Vorkutos kaliniu J. H. Noble.
• Hartfordo skautės įsteigė savo vi et in inkiją. Pirmąja vietininke išrinkta ps. B. Kirkytytė.
• Pasaulinėje skautų jamboree Kanadoje
dalyvaus ir lietuvių skautų skiltis, sudaryta
iš Monrealyje gyvenančių brolių, Tuo pačiu
laiku “Žalgirio” vietininkija, ps. Balsiui va
dovaujant, Niagara Falls apylinkėje ruošia
pereinamąją stovyklą Jamboree lankytojams.

• V akad. stovyklos ruošai CIevelande va
dovauja t. n. D. B artu skaitė ir senj. V. K am an
ta s. Gauta stovyklavietė ir atliekami paskuti
niai paruošiamieji darbai. Stovykla įvyks lie
pos 2-4 d.d. Smulki informacija pasiųsta per
skyrius.
• ASS Rajoninis sąskrydis įvyko VI. 18-19
d.d. Bostone. Dalyvavo ASS noriai iš Atlanto
pakraščių.
• Korp. skyrius Bostone, vadovaujamas senj.
A. Treinio, susilaukė gražaus prieauglio —
junjorų būrio, kurį sudaru: R. Karosas, V. Kle
mas, R. Tamošiūnas, T. Šležas, J. Kamantaus
kas, J. Spakevičius, B. Bakšys ir kandidatai:
Č. Kiliulis, G. Kurpis, V: Strolia. Skyrius pra
dėjo leisti savo biuletenį.
• Akademinės Skaučių Dr-vės sueiga šau
kiama ASS stovyklos metu. Bus svarstomi kai
kurie reguliaminai ir renkama nauja ASD val
dyba.
• ASS nariai Čikagoje turėjo retą progą pa
matyti savo sueigoje Prof. Kolupailos rodo
mus spalvotus Lietuvos vaizdus ir išklausyti
jo paskaitą apie Lietuvos gamtos grožį.
• Jaukų pabaltiečių studentu vakarą Korp!
VYTIS suvažiavimo proga suruošė ASS Čika
gos skyrius.
• Hartforde, Conn, steigiamas Korp! VYTIS
skyrius, kurio steigimo reikalais rūpinasi psktn.
Vyt. Pileika ir senj. Ged. Vildžius.
• Korp! VYTIS rinkiminė komisija iš pirm.
L. Pečiūros ir narių: A. Maculevičiaus ir A.
Rackos (visi Detroite) jau paskelbė rinkiminį
kalendorių. Rinkimai turės. baigtis 1955. VIII.
17 d.
• Korp! VYTIS Urbanos skyrius neseniai
išleido vienkartinį jumoro laikraštėlį.
• Sktn. Alf. Kerelis sumaniai tvarko skau
tiškąjį skyrių “Draugo” dienraštyje. Jo veda
mas “Skautybės Kelias” yra rimčiausias sL
skyrius mūsų spaudoje ir kiekvieną savaitę
periodiškai patiekia gausios informacinės me
džiagos iš mūsų skautų,-čių gyvenimo. Sky
riaus redaktoriaus adresas: 4105 So. Albany
str., Chicago 32, Ill. Telef. LA 3 - 0 547*
• Dr. Pautienius, žinomas skautų,- čių bi
čiulis ir lietuvių visuomenės CIevelande vei
kėjas, nupirko $ 2.000 vertės didžiulę jachtą
ir maloniai pavedė ją naujai kuriamam jūros
skautų laivui naudotis.
• Leonas Pabrėža gražiai remia Čikagos
jūros skautus, savo nuolatine metine pinigine
auka. Čikagiškiai yra jam labai dėkingi.
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