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PADĖKA
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padėką Korp! VYTIS filisteriui veter. gydyt, KĘSTUČIUI KASPONIUI

tr PONIAI, už įdėtą triūsą, pastangas ir lesąs pagaminant ir padovanojant Korporacijai vėliavą,

Mielas Filisteri! Mes užtikriname, kad Tavo pageidavimas suburti visus vytiečius po šia vėlia
va ir parvesti juos į Gimtąjį Kraštą, bus tinkamai išpildytas.
A d meliorem!
Dėkinga KORPORACIJA VYTIS

KORESPONDENCINIS SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
Š. m. birželio men. 30 d. prasidėjęs PLSS korespondencinis suvažiavimas sąjunginiems vadovy
bės organams išrinkti ir organizaciniams klausimams aptarti vyksta toliau. KSS-ui (taip trumpai
vadinamas minėtas suv-mas) vadovauja Pirmijos kviestas prezidiumas su pirm. ps. Ik. J. Gimbutu
ir nariais: Kun. J. Klimu, s. A. Labuckaite, ps. A. Treiniu ir ps. V. Karosaite. Užsiregistravo 200
dalyvių^ bet tikimasi, kad jų skaičius dar galės kiek paaugti, nes Prezidiumas pratęsė registra
ciją ir nukėlė jos terminą iki paties balsavimo. Sudaryta ir mandatų komisija iš pirm. Dr. B. Kal
vaičio ir narių: s. V. Barmienės, s. K. Nenorto.
Suvažiavimo dalyviams jau patiekti Pirmijos Pirmininko, Kontrolės Komisijos ir Garbės Teismo
pranešimai. Eilė atstovų jau pasisakė dėl Sąjungos statuto keitimo, nario mokesčio ir kitais or
ganizaciniais klausimais, iki rugsėjo 8 d. visi KSS dalyviai tini prisiųsti balsavimo korteles.
Renkami: 4 asmenys į PLSS Tarybą, kuriais pasiūlyti: L. Čepienė, K. Janavičius, P. Karalius,
Br. Kviklys, A. Labuckaite, E. Putvytė, O. Saulaitiene, A. Senbergienė, Kun. J. Vaišnys, E. Vil
kas. Į Sąjungos Garbės Teismą pasiūlyti 7 asmenys: A. Aglinskas, D. Kesaūnaitė, A. Flateris, O.
Ščiukaitė, y. Tallat Kelpša, M. Tumienė, L. Žemgulienė. į Kontr. Komisija pasiūlyta 10 asmenų.
Be to, Seserijos kandidatės dar atskirai renka 4-ias savo atstoves į Tarybą.
KSS dalyviai atskiru balsavimu dar turės pasisakyti: 1. Ar LSB su Seserija veikia kaip atski
ros or-jos, ar sudaro PLSS-gą; 2. Dėl pačio Sąjungos vardo; siūlomi trys projektai: Lietuvos
Skautų Sąjunga, Lietuvių Skautų Sąjunga ir Pasaulio Lietuvių Scautų Sąjungą; _3. Dėl sąjunginių
organų — ar juos palikti, ar suprastinti; 4. Dėl Tarybos Pirmininko rinkimo būdo — ar-jį renka
Tapyba ar KSS atstovai (tuo atveju jis būtų vadinamas Sąjungos Pirmininku); 5. Dėl Dvasios va
dovų teisių sulyginimo; 6. Dėl pasyviųjų skautininkų teisių.

VIRŠELIO PIEŠINYS: daiL vyr. skautės Adelės Korsakaitės.
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SKAUTIŠKOSIOS IDEOLOGIJOS REIKALU
Sktn. Vytenis Stasiškis

Skautiškoji ideologija lygiai remiasi
religiniu, tautiniu ir socialiniu elemen
tais. Vieno kurio tų, elementų paneigimas
ar perdėtas iškėlimas iškreipia skautybės
pobūdį. Ir taip, ateistas ar religinis in
diferentas (pasiskelbęs toks esąs ar tai
praktikoje vykdąs) negali būti skautas
tikrąja to žodžio prasme, lygiai kaip ir
religinis fanatikas, per savo fanatizmą,
nebematąs tolerancijos reikalo ir net vi
sų žmonių tarpusavio meilės dėsnio. Tas
pat analogiškai tinka ir kitų dviejų skau
tiškosios ideologijos pagrindinių dėsnių,
patriotinio bei socialinio, taikymui gyve
nime.
Daug girdime apie tai, kad mūsų S- go
ję tuo atžvilgiu daug kas netvarkoje, iš
vienos pusės tenka girdėti vad. “libera
lus” skautus ir skautininkus stojant už
didesnį ar mažesnį S-gos religinį indife
rentizmą, iš antros pusės kai kurie skau
tai ir skautininkai norėtų S-gą paversti
kone savotiška “sekmadienio mokykla”.
Vieni antrus kaltina visokiais “nukrypi
mais”, “nuodėmėmis” ir “nusižengimais”.
O atrodo, tiesa yra ta, kad nei vieni nei
antri nėra supratę skautybės dvasios, ar
ba, jeigu ir suprato, jos nelaiko principu
savo gyvenimui pagrįsti. Tokie skautinin
kai, kuriems skautybė yra tik “tarpe kit
ko”,
kurie ja negyvena, S- gai yra tik

dalinai naudingi, jeigu iš viso apie jų
naudingumą galima kalbėti. Juk skautinin
kas vadovauja didžiausia dalimi savo pa
vyzdžiu. Kokie bus jo vadovaujami skau
tai? Kaip ir jų vadovas, jie bus tik da
liniai skautai, taigi, neatitinka nei pilnu
tinės skauto sąvokos.
Žmogui klysti ir naujų kelių ieškoti
yra įgimta. Vieni pasirenka kurį vieną
kelią ir jo laikosi, kiti blaškosi visą gy
venimą, Skautybė pripažįsta savo nariams
laisvę apsispręsti, ji nesuvaržo jų prie
saika, o pasitenkina garbės pasižadėjimu
— įžodžiu. Tačiau jokia organizacija ne
gali išlikti tvirta ir dvasiniai sveika, jei
gu ji nereikalaus lojalumo savo princi
pams.
Todėl ir lietuviškoji skautija turėtų pra
dėti griežčiau žiūrėti savo pagrindinių
principų išlaikymo ir atsipalaiduoti nuo
tų narių, kurie tų principų išsižada, ne
žiūrint, kas tie nariai ir kokie jų titulai,
nuopelnai ir darbai praeityje. Yra gi Gar
bes Gynėjai — jie savo pareigas turėtų
suprasti nevien kaip garbės pareigas ir
reaguoti nevien tada, kai eilinis ar be
veik eilinis skautukas sudaro viešo pa
piktinimo, bet ir tada, kai sąjūdžio idė
jinius pagrindus pradeda ardyti ar jų iš
sižada praeityje nusipelnęs, bet dabar
nuskautėjęs vadovas. Ne inkviziciją siū-

NAClCiTAL
M. MAŽVYDQ
biblioteka
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PROF. M. BIRŽIŠKA - K! "VYTIS" GARBĖS NARYS
Korp! VYTIS rajoninis suvažiavimas
Čikagoje visais balsais nutarė prašyti
Prof. Mykolą Biržišką sutikti būti. Korpo
racijos Garbės Nariu. Ponas Profesorius
mielai sutiko. Tokiu būdu šis didysis mū
sų visuomenininkas, mokslininkas, lietu
vių literatūros istorikas, mūsų, tautosakos
tyrinėtojas, Kauno ir Vilniaus U-tų rek
torius, Lietuvos Nepriklausomybės akto
signataras, įsijungė į mūsų akademinės
skautijos eiles. Nors Profesoriui jau 73
metai, tačiau jis visuomet judrus, darbš
tus, jaunas savo dvasia — gražus pavyz
dys mūsų akademiniam skautiškam jauni
mui.
VII. 24 diena ASS nariams Los Angeles
ir žymiai daliai Kalifornijos lietuvių vi
suomenės buvo didžiulė šventė: specia
liai suruoštoje akademijoje, A. A. fil. Juo
zo Milvydo 14 metų mirties sukaktį minint,
skyriaus Pirmininkas fil. inž. 7. Petraus
kas uždėjo naujam Garbės Nariui Korpo
racijos spalvas. Šia proga gražų žodį ta
rė pats Profesorius, < dėkodamas už jam
suteiktą garbę ir pasižadėdamas, kiek tik
jam jėgos leis, dirbti lietuvių skautybės
labui. Kartu Prof. Biržiška prisipažino,
kad jis buvo tas žmogus, kuris 1918 me
tais, būdamas liet, gimnazijos direktorius
Vilniuje, Petrui Jurgelevičiui-Jurgėlai įkū
rus pirmuosius skautus Vilniuje, davė lei-

dimą šiai naujai or-jai netrukdomai veikti,
dėl ano meto ypatingų politinių sąlygų
daug kuo rizikuodamas. Lietuvos Skautų
Įkūrėjas, savo veikale “Skautystėje”, 19
-20 pusi., kalbėdamas apie ano meto skau
tų veiklą, iškelia ypatingai sunkias gyve
nimo bei darbo sąlygas — nelegalų skau
tų veikimą, Prof. M. Biržiškos globojamą:
“Ir šiuo atveju mus gelbėjo skautų ypa
tingai pamylėtas ir gerbiamas Prof. M.
Biržiška, kuris dėl to labai rizikavo sa
vo laisvės, o gal ir gyvybės netekti. Ganbė jam už tokį pasiaukavimą Tėvynei ir
ypač pirmiesiems lietuvių skautams!”

lau, bet tik efektingiau naudoti organus,
skirtus sąjūdžio pagrindams saugoti.
Ideologiniu atžvilgiu yra taip pat visai
nepriimtinas ir netoleruotinas siekimas
skautybę sieti su kuria nors politine sro
ve ar organizacija. Politinės ideologijos
ir partijos siekia vienokios ar kitokios
įtakos valstybės santvarkoje ir valdyme.
Skautybė gi siekia pilnutinės asmenybės
ugdymo. Taigi, bandymas įvesti politinį
elementą į skautybę gali ją tik iškreipti
ir sudarkyti. Štai dėl ko politiniai ryšiai
ar įtakos skautų organizacijai visai ne
priimtini ir turėtų būti iš jos šalinami,

jeigu jie jau yra kur įsiskverbę. Tai ne
reiškia, kad S-gos nariai negalėtų turėti
kurių politinių ryšių ar nusistatymo — jie
gali, tačiau tik kaip asmenys, ne kaip
Skautų S- gos nariai, iš kitos pusės, veik
dami ar kalbėdami S-gos rėmuose ar jos
vardu, jie privalo visas ir bet kokias po
litines pažiūras, tendencijas, simpatijas
ar antipatijas palikti “už durų”. Jei ku
ris S- gos narys nenori ar negali to pa
daryti, jam neturėtų būti vietos S-goję.
Nevisa visur tinką taip ir politika, Scautų S- ga neturėtų būti dirva politiniams
fanatikams veikti.
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Prof. M. Biržiškos globa skautams ne
nutrūko. Jį matome pirmųjų rėmėjų tarpe.
Ir vėliau jis sekė jų veiklą, kuo galėda
mas padėjo. Jo vedamoje mokykloje bei
globoje išaugo pirmieji mūsų skautų orjos kūrėjai: Petras Jurgėla, I. Kraunaitis,
Valiušis, Pr. Žižmaras ir kiti.
Gal mes, skautai, kiek kalti, kad tik
šiuo metu tinkamiau pagerbėme Prof. M.
Biržišką, Užtat šiandien mūsų džiaugs
mas labai didelis.
Iš visos širdies sveikiname Garbingąjį
mūsų Korporacijos Garbės Narį. Giliai ti
kime, kad mūsų akademiškai skautiškas
jaunimas pasisems iš šio vyro dar daug
gražių darbštumo, atkaklumo kovoje dėl
Lietuvos laisvės ir kitų kilnių gyvenimo
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Mūsą akad. skautai,-ės
Los Angeles su G. Nariu
Prof. M. Biržiška.
Nuotr. L. Briedžio.

JŪRINĖS SKAUTUOS UŽDAVINIAI IŠEIVIJOJE
Petras Jurgėla

Jau pats vardas jūros skautas,-ė nusa
ko, jog jis pirmiausia turi būti skautas,-ė
ir tik po to jau jūrinis skautas,-, ė. Jau
nis turi išeiti skautamokslį pagal skauto
patyrimo laipsnių programą, o asmens gy
venime reikšti ištikimybę Skauto,-ės Įsta
tams. Jau kaip gerokai išlavintas skau
tas, jis priimamas į aukštesniąją klasę —
į jūros skautus. Šioje klasėje išeinama
jūros skauto 3 pat. laipsnių programa, ku
rioje vyrauja laivininkystė, buriavimas,
jūrininkystė.
Jūrinį mokslą eiti leidžia
jau skauto amžius — ne jaunesnis kaip
16 m. ir čia jau reikia didesnio protinio
bei fizinio išlavinimo, nes jūrininkystė
reikalauja specialių žinių, patyrimo ir kū
no jėgos nelengvam darbui atlikti. Greta
šio darbo jūros skautai turi stropiai rū
pintis asmenybių ugdymu pagal skautų
ideologiją ir pagal dorinio-religinio skau
tų auklėjimo programą. Jie turi stengtis

bei aukos pavyzdžių. O mielą Garbės Na
rį broliškai sveikiname, linkėdami jam
dar ilgai ilgai būti tauriu pavyzdžiu mū
sų tarpe.
Br. Kviklys

išsiugdyti aukštos doros ir religingais
lietuviais patriotais, nes tik tokios asme
nybės tegalės visas įgytas savo žinias,
sugebėjimus ir patyrimus pašvęsti aukš
tesniems-kilniems tikslams, t. y. Dievui,
Tėvynei ir Artimui. Paneigę asmenybinį
ugdymąsį, jūros skautai būtų tik vandens
sportininkai, o tatai reikštų dorinio skautybės prado paniekinimą. Kai jūros skau
tų vienetas nukrypsta nuo šio prado ir
pasiverčia tik vandens sportininkais, jis
kurį laiką pasmarkauja ir veikiai atsi
džiaugia kad ir laimėtomis varžybose do
vanomis arba išira. Tokia veikla nepalie
ka pasigėrėtinų skautavimo pasėkų ir tik
profanuoja skautybę.
N. Lietuvos jūros skautija nuo savo
gyvavimo pradžios tvirtai laikėsi dorinio
skautybės prado (vietos stoka neleidžia
tai pavaizduoti). Dėl to ji gražiai reiš
kėsi idealistinėje veikloje. Dabar, ruo
šiant veikalą ‘‘Lietuviškoji Skautija”,
mums pavyko ištirti ir apipavidalinti ver
tingi jūros skautų įnašai į visuomeninį
bei tautinį Lietuvos gyvenimą ir net la
bai reikšmingi nuopelnai Lietuvos jūrinin
kystei ir laivynui. Be to, nevienu atveju
161
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Čikagos jūros budziai pagerbė žuvusius mu
su jūros skautus, nuleisaami jų atminimui gy
vų gėlių vainiką. Nuotr. A. Krikštalaičio.

jie pasireiškė kaip pirmūnai. Tai istori
niai faktai. Taip įvyko tik dėl to, kad mū
sų jūros skautai iš skautybės sėmėsi jė
gų, idealistinei veiklai ir drąsiems žy
giams. Aišku, Lietuvos jūros skautai mė
go įvairias vandens sporto šakas, -šioj
srity net pasižymėdavo, o varžybose su
laimėjo eilę dovanų. Tačiau vandens spor
tas jiems buvo tiktai priemonė aukštes
niems tikslams siekti.
Tai visa įsidėmėtina mūsų jūros skau
tų, -čių vadovams, - ėms. Ypač šiandien,
kada į lietuvišką jūros skautų sąjūdį ver
žiasi daugis jaunuolių, berniukų ir mer
gaičių. Šiandien, kada kryžiuojama mūsų
Tėvynė laukia išlaisvinimo, o N. Lietu
vos valstybės atstatymui reikės naujų ir
ypač jaunųjų jėgų — daugybės pasišven
tusių, išmokslintų, gabių lietuvių! Ir,
svarbiausia, N. Lietuva nuo pat pradžios
turi būti atkurta kaip jūrinė valstybė! O
tokius didžius ir atsakingus darbus atlik
ti tegalės pagal skautų ideologiją tinka
mai išauklėti, pagal jūros skautų pat
162

laipsnių programą gerai išlavinti, vandens
sporto užgrūdinti ir jau įpratę idealistinį
darbą dirbti ryžtingi jūros skautai ir jū
ros skautės! Anuomet jie daug vertybių
davė Lietuvai, kuri turėjo per 3 mil. gy
ventojų, daug inteligentinių jėgų ir įv.
specialistų. Tačiau ant griuvėsių atkursimai N. Lietuvos valstybei mūsų jūros
skautija, besiugdanti išeivijoje, turės duo
ti pi g. žymiai daugiau dvasinių, vertybių
ir įvairiausių specialistų: išauklėtų ir
parengtų jūrininkų bei jūreivių, laivų sta
tybos inžinierių bei mechanikų, uosto tar
nybos pareigūnų, prekybinio laivo vadų ir
jūrų karininkų! Toki specialistai, kad ir
išėję iš jūros skautų eilių ir jau apsipra
tę su patogiu gyvenimu civilizuotuose
kraštuose, pasiryš grįžti į sugriautą ir
okupantų demoralizuotą Lietuvos kraštą
tik tuo atveju, jeigu jie bus jūros skautų
vienetuose išauklėti dvasiniais pajėguoliais pagal lietuviškosios skautybės prin
cipus ir tradicijas.
Todėl buriavimas ir visas vandens spur
tas turi būti pajungtas tarnauti Inkaro
vėliavoje įrašytiems idealams: Dievui, Tė
vynei ir Artimui! Jūros skaute, duodamas
Skauto įžodį, jį patvirtinai atsiklaupęs ir
pagarbiai bučiuodamas šią vėliavą, Taigi
viešai ir iškilmingai pasižadėjai būti ide
alistu skautu-jūrininku. Ir žadėjai ne pla
toniškai mylėti, bet su nuoširdžia meile
veiksmingai tarnauti Dievui, Tėvynei ir
Artimui. Tokių pasiryžėlių ir įžadų vyk
dytojų taip labai reikia mūsų tautai! Lie
tuvių darbu, prakaitu ir pinigu patobulin
ti, o šiandien barbarų išniekinti Lietu
vos uostai Klaipėda ir Šventoji ir bran
gusis mūsų Gintaro Krantas laukia iš sve
timų kraštų sugrįžtant idealistų pasišven
tėlių, vaduotojų, darbininkų, specialistų,
kūrėjų, organizatorių! Šitokios jėgos turi
bręsti jūrinėje Lietuvos skautijoje, vei
kiančioje svetinguose kraštuose, kur ne
trūksta jūrininkystės mokslo šaltinių, tech
nikos ir gerojo vėjo!
Tenka tik džiaugtis, jog mūsų jūros
skautai,-ės turi gerų norų bei energijos
ir išmanių bei patyrusių Lietuvos jūros
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VS O. Zailskienė s k. spau
dos redaktorių — S. Kairio ir
Br. Kviklio draugystėje.
Nuotr. V. Bacevičiaus.

me ir prasme, <tas gerai žino, 'kad suda
rant skautiškos draugovės veikimo planą,
negalima griežtai apriboti sienas, kitaip
sakant, negalima sudaryti rašyto pavyz
džio, vadinamo šablono, pagal kurį visos
draugovės kreiptų, savo veiklą, tik į šį
šabloną ir ne žingsnio nuo jo nenutoltų.
Kiekviena draugovė turi išdirbti tokį vei
kimo planą, kuris apimtų visas skautiško
lavinimo sritis ir, kurio prisilaikant, drau
govė kasmet žengtų pirmyn skautiško ir
pilietiško tobulėjimo keliu. Taip, kaip
per upę einančiam keltuvui reikalingas
stiprus lynas, pagal kurį keltuvas, pilnas
žmonių, galėtų srovės netrukdomas judėti
iš vienos pusės į kitą, taip kiekvienai
lietuviškai skautiškai draugovei reikalin
gas judrus, nuosekliai apsvarstytas, leng
vai įvykdomas, nesunkiai įgyvendinamas,
veikimo planas. Pradėdami statyti veiki
mo plano rėmus, pirmoje eilėje statome
pagrindinius dalykus, kuriais remiasi lie
tuviškoji-skautiškoji ideologija: DIEVUI,
TĖVYNEI ir ARTIMUI. Vadinasi, visų
draugovės narių dėmesys metų bėgio veik
loje turi būti kreipiamas, kad jie be prie
kaišto būtų paklusnūs ir teisūs teisingai
atliktais darbais prieš šiuos tris svar
biausius punktus. Šių trijų reikalavimų
ideališkai siekiant, draugovės nariai turi
būti fiziniai ir dvasiškai sveiki, patva
164

rūs, o jei tokie nėra, — stengtis ta link
me užsigrūdinti. Užsigrūdinama gi, iki
smulkmenos prisilaikant skautiškų įstatų
ir įsakymų, pradžioje juos išmokstant, o
vėliau, kasdieninio kartojimo išvadoje,
automatiškai prie jų priprantant, juos pamilstant ir padarant likusio gyvenimo rei
kalingumu. Draugovės sudėty šie pagrin
diniai darbai, paprastai, atliekami skilty
se. Kiekviena gera draugovės skiltis sten
giasi savo tarpe išauklėti berniukų cha
rakterį gėrio siekimo linkme iki tokio
laipsnio, kad šie pasijaustų atsiekę sa
vo tikslą ne tiktai laimėdami, bet ir pra
laimėdami, kad jie pasijaustų esą arčiau
tobulybės savo asmeninio darbo prakaito
vedami, o ne atvirkščiai, apgaudinėjant,
gudriai išsisukinėjant, meluojant ir pana
šiai.
Prieiname prie konkrečių draugovės,
susidedančios iš atskirų skilčių, veiklos
plano elementų: pirmiausia, draugininkas,
draugovės vadas. Įstatų ir įsakymų vyk
dymo fronte - jis turi būti idealus žmo
gus, be mažiausio priekaišto. Toliau, ku
ria linkme draugovė stums savo veiklą:
a) individualiniai ir bendrieji kasdieniniai
gerieji darbeliai. Ant gerų darbų grindžia
mas visas žmogaus gyvenimas, visa žmo
gaus gyvenimo esmė. Mums, skautams,
gerieji darbeliai yra pastatyti, kaip kas-
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dieninė būtinybė, be kurios mes negali
me būti net paprastais skautais. Jais,
užtat, sudarydami veiklos planą, turime
grįsti savo būsimos veiklos kelią; b) su
eigos, kurių, metu bendrai mokomės neži
nomų dalykų, išmokstame vieni kitus gerb
ti, vertinti, klausyti, paklusti, susiklau
syti, pasirengti veiklai gamtoje; c) išky
los, kurių metu išmokstama gyventi gam
tos aplinkoje, pažįstama gamta, ji pamilstama, išmokstama gamtoje pritaikyti skau
tiškus auklėjimo metodus, skautišką nagingumą; d) stovyklos, kurią metu prisi
taikoma prie gamtos ir gyvenama, kaip
namie; e) darbai visuomenei, kurių metu
draugovė pasireiškia ir užsirekomenduoja,
kaip sveika tos visuomenės dalis, kuri
savo, kad ir nedideliais darbais veda pa
čią visuomenę į geresnį gyvenimo rytą.
f) asmeninio individo - skauto lavinimas,

kad skautų organizacijos eilėse pavienis
asmuo turėtų progos savęs lavinimuisi,
išmoktų specialybių, amatų, kurie užtik
rintų jam gyvenimo bėgy nors patenkina
mas pragyvenimo sąlygas.
Siekiant visų šių dalykų paryškinimo,
visiems jiems statome veikimo plane se
kančius klausimus:

1. Kas bus daroma? - Sueiga, iškyla,
ekskursija, minėjimas, ligonių lankymas
if t. L
2. Kodėl daroma? — Mums patinka, lar
vina mus, padedame artimui ir pan.
3. Kada daroma? — Tinkamiausias lai
kas.
4. Kur daroma, kur atliekama? — Tin
kamiausia vieta, kaip nuvykti ir grįžti
atgal.
5. Kas dalyvaus? — Visa draugovė,
kartu su tėvais, svečiais.
6. Kas atliks svarbiausius uždavinius?
— Vadovaus, praves, aiškins ir t. t.
7. Kiek kainuos ir iš kur gauti resur
sus?
Praktiškam darbo pavyzdžiui, paimkime
atsitikimą, kad bet kuris iš mūsų yra par
skirtas šios ar anos draugovės nauju drau
gininku. Nuo ko pradėti, kad sudarius
tinkamą veikimo planą? Jei esame kilę
iš tos pačios draugovės, nebus sunku
susigaudyti. Jei esame paskirti vadovau
ti nepažįstamoje draugovėje, pirmiausia
mus galbūt, supažindins su draugovės
numatytais darbais senasis, buvęs drau
gininkas. Jei tokio nebūtų, pirmas kelias
susipažinimui, sekantis aukštesnis būsi165
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mas viršininkas: vietininkas, tuntininkas,
vadeiva. Kiekvienas iš jų, jei pilnai su
pranta savo pareigas ir įdomaujasi skau
tiškame darbe, turi visas žinias apie
kiekvienos paskiros draugovės buvusią ir
būsimą veiklą. Susitikus su šiais parei
gūnais, stengtis nuoširdžiai iki smulkme
nų išsikalbėti apie naujai perimamą drau
govę, paimti dėmesin visus nurodymus ir
patarimus ir pagal juos kreipti pirmųjų
veiklos dienų įvykius. Jei draugovei va
dovaujama iš seniau, nebe pirmi metai,
veiklos plano sudarymo pradžia taip pat
iškyla iš vietininkijos tunto, rajono vadijos posėdžių. Vietininkijos, tuntai, ra
jonai, savo veikimo planus, paprastai, tu
ri sudarę visiems metams iš anksto, už
tat, teiraujantis bendrųjų uždavinių vyk
dymo, temų, bus aiškiai gaunamos žinios,
kas yra ateinantiems metams numatyta
vietininkijos, tunto, rajono nuolatinėskas dieninė s ir specialios- ypatingos veik
los bare. Gavus davinius, datas ir kitas
smulkmenas, lipdyti jas į draugovės vei
kimo plano liemenį. Bet apie tai kita
proga.
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Mūsų skyriaus narę
fiL GRAŽINĄ CAPLIKAITĘ
B. MAČIUKĄ,
ją sutuoktuvių proga nuoširdžiai sveikina

ASS Čikagos skyrius

Hartfordo vietininkijos adjutantą
s. v. vyr. sL PRANĄ BERNOTĄ

pasktn. BIRUTĘ K1RKUTYTĘ,
sukūrusius skautišką šeimą,
sveikina ir saulėto gyvenimo linki

Vietininkas ir skautai vyčiai
New Yorko skautų vyčių dr-vės vadą
VYTAUTĄ GOBUŽĄ
ir
P-lę A. JESINSKAITĘ,
Amerikoje gimusią lietuvaitę, sukūrusius
lietuviškos šeimos židinį, broliškai sveikina
New Yorko skautei.
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A. A. SKTN. STASĘ LIZDENIENE
i

PRISIMINUS
i

’
s. Valė Barmienė

Prieš metus iš musų tarpo atsiskyrė
skautininke, mokytoja Stasė Lazdauskaitė
-Lizdenienė. Tai buvo moteris ieškanti
gyvenime šviesesnių pragiedrulių sau, sa
vo artimiesiems, lietuviškam jaunimui,
savo tautai. Visuomet švelnią, malonią,
kartais su skausmo šypsena veide, bet
gerumu spindinčiom akim — prisimenam
mes ją Mažeikiuose, tremties stovyklose
Vokietijoje, tautinėje skaučių stovykloje
Alpėse, Bostone. Tik pasiekusi Amerikos
krantus,
1949 rudenį įsijungė į Bostono
visuomeninę veiklą. Visur ji buvo uoli,
pareiginga, nuoširdi, už tai buvo gerbia
ma, mylima.
Niekad niekam blogo nelinkėjo. O gy
venimas jai daug, oi daug skausmo ir
kančios suteikė. Gal dėl to ir greičiau
palūžo. Gelbėdama savo ir savo trijų sū
nų gyvybę, pasitraukė su kitais tremti
niais iš savo krašto 1944. Ir tik įžengus
į Rytprūsius, rudmarškiniai-vokiečiai atė
mė jos du sūneliu ( 13 ir 14 metų) apka
sų kasti. -Ji jų daugiau nebematė... ir taip
palūžo mylinti motinos širdis. Tik mažiausiąjį Ričardėlį vedina, ėjo per svetimus
kraštus. Gal dėl to ji savo gilią motiniš
ką meilę atidavė kitiems savo tautiečių
vaikams. Ypač Bostono šeštadieninės lie
tuviškos mokyklos mokiniams. Ypatingą
dėmesį kreipdavo į tuos mokyklos vaike
lius, kurių tėvai, besigrumdami dėl duo
nos kąsnio, apleisdavo juos; neturėdavo
pakankamai nei laiko, o gal ir iš nuovar
gio nebepajėgdavo suteikti tėviškos mei
lės savo namuose. Tiems vaikeliams Sta
selė rasdavo šiltesnį žodelį, mažesniuo
sius priglausdavo prie širdies, paglosty
davo jų galvelę ir jie, pajutę jos meilės
šilimą, jos rūpestingą globą, tapdavo lai
mingesni ir pasitikėjimo šypsena nušvies
davo jų veidelius.
Jaunimo tarpe ji skleidė Dievo, Tėvy
nės ir Artimo meilės jausmus. Jos moki
niai mokėjo gražiausių eilėraščių, dainų,

SKTN. STASĖ LIZDENIENĖ

žaidimų, inscenizavimų. Pasirodymai buvo
visuomet apgalvoti, giliai patriotiniai, šir
džiai mieli...
Kai liga ją palaužė, tai mokiniai atneš
davo gėlių, kurias ji taip mėgo, lankyda
vo ją. Kartais ir skautės paslaugydavo.
Jos didžiausioji paguoda buvo sūnus Ri
čardas, kuris, nors dirbo ir mokėsi, visą
savo atliekamą laiką skyrė jai. Artimieji
draugai taip pat stengėsi palengvinti jos
skausmą. Ligos palaužta vis dar svajojo
apie paliktus namus tėviškėje, apie kry
žiais ir koplytėlėmis nusagstytą Žemaičių
žemę...
Savo gražiam amžiaus viduryj skautininkė užbaigė savo skausmo ir kančios
kelionę 1954. VIII. 23. Papuošta tautiniais
rūbais, skęsdama gėlių vainikuose, ji pri
siglaudė
svetimos žemės prieglobstyje,
vis tikėdama į šviesesnį savo artimųjų,
lietuviško jaunimo ir Tėvynės Lietuvos
rytojų.
Gražus darbo pavyzdys mūsų skaučių
vadovėms!
167
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AŠTUNTOJI
PASAULINĖ
JAMBOREE
P s, O. Ge šventas

Skautą or-ja yra tarptautinė — išsiplė
tusi eilėje kraštų, bei tautų. Taigi skau
tai, be saviauklos dalykų, ^atlieka ir tarp
tautinį. bendravimą, (kuris švelnina tautų
ryšius ir ugdo broliškumą plačiąja pras
me. Šiam reikalui geriausia padeda tarp
tautinės skautų stovyklos, kurios beveik
visose tautose vadinamos specialiu “jam
boree” vardu. Jų ruoša didžiulė ir ilga,
be ko kita, reikalaujanti ir daug lėšų.
Retokai tad ir teįvyksta — maždaug kas
4 metai. I-ji jamboree įvyko 1920 m. Ang
lijoje, II-ji 1924 m. Danijoje, III- ji
1929 m. vėl Anglijoje, IV-ji 1933 m. Ven
grijoje, V-ji 1937 m. Olandijoje. Dėl ka
ro meto sąlygų ištisą dešimtmetį j. nebu
vo ruošiamos. Tik 1947 m. Prancūzijoje
buvo suruošta VI-ji j., vn-ji įvyko 1951
m. Australijoje ir paskutinė Vin-ji šiais
metais Kanadoje, prie garsiojo Niagaros
krioklio.
II-V-oje j. dalyvavo ir Lietuvos skau
tai: Danijoje - 43, Anglijoje — 4 vado
vai, Vengrijoje — 35, Olandijoje — 28.
Tada Lietuvos vėliava išdidžiai plevėsa
vo laisvų tautų skautų tarpe. Po karo
mums jau sunkiai teko kovoti už dalyva
vimo teisę. Visdėlto VI-oje j. dalyvavo
ir 81 lietuvis ( DP skautą tarpe), VII-oje
— apie 15 (vok. sk. kontingente). Ir VIII
- je teko pasitenkinti kampininkų teisėmis...
Nors oficialiai 68 tautų tarpe mūsų tri
spalvės nebuvo, tačiau ją galėjai rasti
Kanados prancūzų katalikų skautų apygar
doje (Neocanadiens skyriuje). O kai gar
siojo visų tautų skautų parado metu mū
siškiai negalėjo jos nešti, labai reikš
168

mingą gerą darbelį pavergtai lietuvių tau
tai ir jos skautams padarė mažos Lich
tenšteino valstybės didelis vyras — pats
Kunigaikštis. Energingi mūsų L. S. Broli
jos vadovai Čia sugebėjo įkurdinti dvi
liet skautų skiltis — 19 asmenų. Juos
sudarė rinktiniai broliai iš Montrealio, To
ronto, St Cathaerines, Bostono. Vienetas
be priekaištų, gerai paruoštas. Puikūs ir
vadovai: ps. A. Banevičius, ps. S. Naginionis, v. si. VI. Piečaitis, dvasios vadovas
Kun. Kulbis, vertėjas O. Gešventas ir kt
Be jų dar randame 6 liet skautus Venecuelos rajone.
Kaip iš duomenų, paskelbtų “Jamboree
Journal” Nr. I matyti, VIII-jo j.sutraukė
10.863 oficialiai registruotus dalyvius
(praktiškai buvę žymiai daugiau). Dau
giausia atsiuntė pats šeimininkas — Kar
nada — 5.444 (prie jų dar reiktų pridėti
beveik visą stov. štabą iš 600 žm.). To
liau sekė: JAV — 1.552, Prancūzija —
1.044, Anglija - 976, Kuba - 114, Vo
kietija — 110, Italija, Meksika — po 72,
Olandija — 69, Jamaika — 64, Venecuela
— 63, (Švedija — 53, Belgija — 51, Švei
carija — 45. Kiti kraštai po mažiau. 17
kraštų tebuvo atsiuntę po 1 ar po 2 ats
tovu.
Liet skautų vienetas, <kad ir su aprėž
tomis teisėmis, padarė viską kas tik bu
vo galima tinkamai mūsų krašto ir or-jos
reprezentacijai.
Mūsų stovyklos įrengimai buvo tikrai
puikūs. Tai buvo viena iš gražiausių sto
vyklų. Iškeltos trys trispalvės, įruoštas
altorius, pastatyti gražūs vartai, kryžius,
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VS Stp. Kairys veda mū
sų brolių gretas Jamboree
rajone.
Nuotr. V. Bacevičiaus.

Iš Jamboree. Vokiečių
skautų Vyr. Sktn. K. Rol
ler, didelis lietuvių skau
tų bičiulis, kalbasi su
psktn. O. Gešventu (kai
rėje ) ir v. s. V. Šenbergu.
Nuotr. V. Bacevičiaus,

Iš Jamboree. Lietuvių skautų vadovai: O. Gešventas, Kun. Vaišnora, Kun. Kulbis, S. Kairys
ir kiti. Nuotr- V. Bacevičiaus.
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Iš Jamboree. Trys
akad. skautes arabų
atstovo draugystėje.
Nuotr. V. Bacevičiaus

skoningas vyčio kryžiaus formos stalas,
aukuras, odinis Lietuvos žemėlapis, Ge
dimino stulpai, vytis ir kitokį papuošimai.
Mūsiškiai dalyvavo uniformuoti, su liet,
ženklais, vėliavėlėmis.
Ir pasirodymai, pagal galimybę, <buvo
neblogi. “Jamboree Journal“ dažnai buvo
minimi mūsiškiai skautai. Montrealio spau
da, radijo stotis, o taip pat lenkų, valan
dėlė perdavė mūsiškių dainas. Per Kana
dos televiziją išpildyta “Mikita“, o Mon
trealio televizijos reporteris nufilmavo vi
sus liet, stovyklos papuošimus, pačius
skautukus ir jų tautinius šokius, vm. 20
d. rajoninio laužo metu liet, tautiniai šo
kiai susilaukė apie 4000 žiūrovų ir di
džiausių ovacijų. Tai buvo geriausias pa
sirodymas to vakaro metu. Pagaliau, mū
sų vadovų veržlumo dėka, pavyko patekti
ir į centrinę Jamboree areną, kur 10.Q00
minia stebėjo mūsų “Mikitą“ ir “oželį“.
Kaip jau minėta, pirmojo parado metu mū
sų trispalvę nešė Lichtenšteino Kunigaikš
tis Emanuelis, gi uždaromojo parado me
tu mūsiškiai patys įnešė savo trispalvę
vėliavėlę į aikštę, kur vyko uždarymo iš
kilmės; kalbėjo stovyklos v-kas J. Dodds,
TSB direkt. gen. maj. Spry ir ypatingų ova
cijų susilaukusi Lady Baden Powell.
Svečių, aplankiusių mūsų stovyklą, tar
pe pažymėtini: Kvebeko arkivyskupas Mau
170

rice Roy, Vokiečių skautų vadovas Kajus
Roller, Meksikos skautų delegacijos va
dovas Galnido, Kanados Prane. Katalikų
skautų vadovas Corbeil, pats Jamboree
viršininkas J. Dodds, Filipinų skautų de
legaciją eilė kitų vadovų, aukštų Kana
dos pareigūnų. Jie domėjosi mūsų stovyk
la, būkle, c taip pat specialia rankdarbių
ir skautiškos spaudos parodėle.
Netrūko ir mūsiškių lankytojų iš įvai
riausių JAV ir Kanados vietovių, Svečių
tarpe dažnai matėsi skautininkai: V. Če
pas, S. Kairys, Kun. Vaišnora, V. Grigai
tis, V. Šenbergas, V. Skrinskas, M. Jurkšas, Čeponis, Kun. Vaišnys ir daugelis
kitų.
Stovyklos metu užmegzti ryšiai su dau
geliu įtakingų užsienio skautų vadovų.
Gražiai pagerbtas vokiečių VS K. Roller,
taręs brolišką žodį mūsų skautams; apdo
vanoti: Lichtenšteino Kunigaikštis Ema
nuelis, Šv. Tėvo Delegatas Kanadai ark.
Panic o, eilė kitų vadovų.
Palaikyti glaudūs ryšiai su kitų tautų
pavergtais skautais: latviais, estais, veng
rais, lenkais. Jamboree metu dalyvauta ir
konferencijoje su Tarpt. Skautų Biuro Di
rektoriumi (dalyvavo TSB direktorius ir
egzilinių skautų s-gų atstovai). Jam vi
sų egzilų skautų vardu įteikta dovana.
Gen. Spry išreiškė padėką už glaudų ryšį
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NAUJAS LATVIU SKAUTŲ PIRMININKAS
Bronius Kviklys

Neseniai pasibaigė latvių, skautų korespondenciniai rinkimai. Juose dalyvavo
skautai vadovai iš visų emigracinių kraš
tų. Naujuoju Pirmininku išrinktas Peteris
Vi Ii p s. Iki šiol ištisus 8 metus pirmi
ninkavęs Aleksandras Raiskums nebe kan
didatavo.
Naujasis pirmininkas P. Vilips gerai
žinomas ne tik latvių, bet ir kitų tautų
skautų tarpe. Tai pats seniausias latvių
skautas: ateinantį rudenį jis švęs savo
40 metų skautavimo jubiliejų.
P. Vilips gimė 1900. IX. 1 d. Rygoje. Į
skautų or-ją. įstojo 1916 m. rugp. mėn.,
Terbatoje, kur tada veikė Rygos realinė
mokykla ir šešių Rygos skautų būrelis.
Per beveik 40 skautavimo metų ėjo įvai
riausias pareigas skautų organizacijoje;
yra įsteigęs eilę naujų draugovių, rengės
suvažiavimus, ekskursijas; vadovavo drau
govėms, tuntams, buvo centrinės latvių
skautų valdybos sekretorium, Rygos apy
linkės skautų pirmininku, vadovavo latvių
sk. reprezentaciniam vienetui Lenkijos
skautų jamboree ir kt.

su TSB. Visa tai leidžia galvoti, kad vie
nokio ar kitokio pavergtųjų tautų skautų
pripažinimo reikalai Šiek tiek eina geryn.
Eina kalbos, kad pavergtų tautų skautai
būsią, taip tvarkomi: kiekviena tautinė gru
pė turėtų registruotis ją, priglaudusioje
valstybėje, kur ji turėtų išsklaidyto rajo
no teises. Vadeiva palaikytų ryšį su Vyr.
Skautininku. Pavergtųjų tautu skautai no
ri gauti dar daugiau teisių — pilnateisį
narį pačioje konferencijoje. Bet kaip iš
tikro bus, šiandien dar nieko negalima
pasakyti.
Baigiant tenka pažymėti, kad mūsų bro
liai šioje stovykloje buvo tikri ir geri sa
vo pavergtojo krašto ambasadoriai. Garbė
jiems, taip gražiai atstovavusiems mūsų
pavergtąjį kraštą!

P. VILIPS,
Latvių Skautų Pirmininkas.

'tremtyje, Vokietijoje, buvo vienas pir
mųjų latvių skautų or-jos atkūrėjų. Čia,
Memmingeno stovykloje, suorganizavo lat
vių skautų vienetą ir jam ilgą laiką va
dovavo. Iš lietuvių, latvių ir estų skautų
vienetų čia buvo dargi sukurtas bendras
Pabaltiečių tremtinių skautų tuntas, ku
riam vadovavo P. Vilips ir iš kurio minė
to tunto vadovo pareigas vėliau turėjo
progos perimti šių eilučių autorius. Čia
ypač pažymėtini P. Vilips nuopelnai pa
baltiečių skautų suartėjimo srityje. Visur
jis reiškėsi kaip ypatingas lietuvių tautos
bičiulis.
Atvykęs į JAV-bes, Čikagoje suorga
nizavo Staburago skautų dr-vę, vadovavo
Čikagos latvių skautų tuntui ir ėjo kitas
atsakingas pareigas.
Asmeniškame gyvenime P. Vilips buvo
pažįstamas kaip latvių armijos aukštesnio
rango artilerijos karininkas, išbuvęs armi171
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TREMTINIU SKAUTU PASAULYJE
Po to, kai daugelį laisvųjų, kraštų užė
mė raudonieji, ten turėjo sustoti ir veiku
sios skautų organizacijos. Nemaža skau
tų, -ypač vadovų atsidūrė laisvuose Vaka
rų kraštuose. Praūžus karo šmėklai, 'sėk
mingai buvo atgaivintos ir daugelio oku
puotų kraštų egzilinės skautų organizaci
jos. Neturėdami pilnų davinių, paminėsi
me tik kelias jų,

BALTGUDŽIAI. Jų tėra apie 200, ir tai
gerokai išsiblaškę: Australijoje, Belgijo
je, JAV, Vokietijoje, Anglijoje. Vadovau
ja J. Sienkovski iš Belgijos.

LATVIAI. Artimiausios mūsų broliško
sios tautos skautai JAV-bėse, Kanadoje,
Australijoje, Anglijoje, (Švedijoje, Vokie
tijoje, Norvegijoje ir Danijoje priskaito
apie 1.500 narių. Veikiama pagal speciar
Has programas tremties metui. Šiuo metu
latvių skautams vadovauja didelis lietu
vių skautų bičiulis Peteris Vilips, 'gyv.
prie Čikagos.

UKRAINIEČIAI. Jų tarpe labai išplitusi
skaitlinga Plats or-ja, kurioje gauna tau
tinį auklėjimą tremtiniai ukrainiečiai. Gre
ta jos veikia ir ukrainiečių skautų or-ja,
daugumoje apjungianti vyr. amžiaus skau
tus. Ji priskaito apie 3.000 narių. Vado
vauja prof. Levicky, gyv. Buffalo, N. Y.

ESTAI. Jų laisvajame pasaulyje priskaitoma netoli 2.500. Jiems vadovauja
vyr. sktn. Aksel Salumets. Jo štabas —
Toronte. Žinomas, populiarus estų skau
tininkas Herbert Michelson yra užsienio
skyriaus vedėjas.
joje iki jos likvidavimo. Už didelius nuo
pelnus Latvijai apdovanotas Trijų Žvaigž
džių ir Viesturos ordinais. Sidabrinį Vil
ką, Baltąją Leliją ir kitus žymenius yra
jam paskyrusi latvių skautų or-ja. Šiuo
metu jis dirba kaip stalius.
Savo išrinkimo proga P. Vilips pareiškė,
kad jis, (norėdamas paskirti daugiau laiko
skautiškajam darbui, atsisako iš aktyvaus
darbo kitose or-jose. Skautizmas esanti
viena iš didžiausių priemonių išsaugoti
latvių jaunimą. Jis pakvietė visą eilę se
nųjų latvių skautų vadovų grįžti atgal į
latvių jaunuomenės auklėjimo darbą. Taip
pat pažadėjo, 'kad skautų or-ja dirbs su
tartinai su kitom latvių or-jom bei para
pijom.
Sveikindami naują broliškosios tautos
skautų vadovą, mes linkime jam ir jo va
dovaujamai organizacijai sėkmingo darbo
Latvijos skautų labui!
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RUSAI taip pat nėra skaitlingi. Su skau
tėmis jų yra apie 720. Taip pat išsimėtę
po daugelį kraštų. Vadovas Boris Marti
nov, gyv. Vokietijoje.

VENGRAI savo skautų eilėse skaičiuo
ja apie 2.500 skautų,čių, išsisklaidžiu
sių 12-oje kraštų. Vadovybė koncentruo
ta J AV- bėse, Atlanto pakraščiuose. Jų
užsienio skyriaus vedėjas K. Andreanszky
su N. Michel šonu ir mūsų dr. V. Čepu su
daro egzilinių skautų sekretoriatą.
Be čia minėtų tautų, dar veikia lenkų,
jugoslavų, rumunų ir kitų tautų skautai,ės. Visi jie, drauge su aukščiau minėtais
tarptautiniuose santykiuose sudaro nemažą tremtinių skautų problemą. Kaip žinia,
Tarptautiniai skautų ir skaučių biurai bu
vo nusistatę šiuo tremtinius skautus afiliuoti — įlieti į kitų kraštų skautų, -čių
organizacijas. Visdėlto egzilai skautai,
sudarę savo okupuotų kraštų skautų orjų sąjungą, energingai kovoja dėl tinka
mo statuso savo skautams pripažinimo.
Dalis jų yra registruoti vietinėse skautų
s- gose, kita dalis ne.
Mūsą skyriaus narę
KUNIGUNDĄ GARMUTĘ,
liūdinčią dėl savo tėvelio mirties,
nuoširdžiai užjaučia

Akademinio Skautų Sąjūdžio
Čikagos skyrius
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Įteikiant vėliavas. Kalba Prof. Končius.

Nuotr. V. Bacevičiaus

SKILTIS IR SKILTININKĖ
Sktn. Z. Juškevičienė

SKILTIS
Skaučių organizacijoje pirmas ir pa
grindinis vienetas yra skiltis; ja remiasi
visos organizacijos veikimas. Skiltyje
vyksta pagrindinis, psichofizinis skautiš
kas auklėjimas bei auklėjimasis. Skiltį
sudaro 6-7 mergaičių-skaučių grupė nuo
10, 12 - 16 metų amžiaus, kurios laisvu
noru yra pasiryžusios ir iškilmingai pasi
žadėjusios įžodžiu siekti didžiųjų idealų
— Dievo, Tėvynės ir Artimo meilės.
Skilties skautės, vadovaujamos vienos
iš savųjų draugių — skiltininkės, išgyve
na skautybę organizacijos įstatų rėmuose
— siekia didžiųjų idealų ir ruošiasi prak
tiškam ateities gyvenimui.
Skilties uždavinys sistemingu
skau
tišku žaidimu, pažadinti ir išugdyti skau
tės geruosius prigimties privalumus —
meilę Dievui, tėvynei, (artimui; pažadinti
ir išugdyti pareigos, atsakomybės jausmus,
stiprią valią, iššaukti iniciatyvą, pažadin
ti kūrybos jausmą, (paskatinti ryžtis ir iš
tverti. Šiandieną yra itin svarbu išugdyti

skaučių tautinį sąmoningumą, tautinį at
sakomybės jausmą.
Skiltis turi išeiti visą trijų laipsnių
programą, siekti įsigyti kuo daugiausia
specialybių: mazgų rišėjos, sanitarės,
juostų audėjos ir t. t. (skautės specialy
bes pasirenka pagal savo prigimties po
lėkius).
Skilties darbo sueigos planas. Reikia
turėti sistemą — nuoseklų darbo planą.
Skiltininkė privalo gerai pasiruošti kiek
vienai skilties sueigai. Sueigos paskirtis,
vedamoji mintis privalo tęstis per visas
sueigos dalis, (pradedant įsakymais ir bai
giant šūkiu, <sueigą užbaigiant.
KONKRETUS SKILTIES DARBO
SUEIGOS PLANAS

1. Oficialioji dalis (3 min. ):
a) raportas (paskiltininkė raportuoja
skiltininkei, kiek yra skiltyje skaučių,
kodėl kitos neatvyko ir t. t.)
b) skiltininkė sveikina skiltį (Sveikos
sesės ! Budėkite sesės ! ir t. t.)
173
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Iš Jamboree. V. s. Vyt. Čepas su dukrele ir sūnumi (visi trys dešinėje ) vokiečių ir arabų
skautų draugystėje. Nuotr. V. Bacevičiaus.

c) skiltininkė tikrina skautes (švarą,
tvarkingą uniformą, skautei būtinus visa
da turėti daiktus: pieštuką, popierį, siū
lą, adatą, sagą, peiliuką).
d) Įsakymus skaito paskiltininkė. Pa
skelbiama skilties sueigos paskirtis: skau
čių pasižymėjimai pereitos skilties ar
draugovės sueigos metu; atžymimas pa
skiru skaučių ar visos skilties dalyvavi
mas vietos lietuvių kultūrinėj, tautinėj
veikloje ir t. t.
II. Darbo dalis (15 min. ) :
a) pašnekesys (sueigos paskirties ar
užsiėmimų reikalu).
b) užsiėmimai (vyksta mokymasis: įsta
tų aiškinimas, praktiški patyrimų laips
nių, programos, užsiėmiminiai ir Lt.)
c) varžybos (išmokto ar jau seniau mo
kėto dalyko varžybos). Šiuo būdu skilti
ninkė patikrina skaučių žinojimą, jų su
gebėjimą.

III. Linksmoji dalis (10 min. ):
a) žaidimai, vaidyba, inscenizavimas
liaudies dainų, mįslių, patarlių, pasakų,
pasakėčių ir L t
b) dainos, lietuviškos, skautiškos...
IV. Sueigos užbaiga (2-3 min.):
a) skaučių ir skiltininkės pasitarimas
dėl sekančios sueigos vietos ir laiko.

b) šūkis nuotaikingas, uždegantis jaus
mus, išsakantis jaunystės ryžtą, išplau
kiąs iš vedamosios sueigos minties. Šūkį
gali sugalvoti kiekvieną sueigą kita skau
tė ar išrenkamas tinkamiausias iš visų
vietoje pasiūlytų šūkių.
Sueigos ilgis. Sueiga negali tęstis il
giau kaip 30 min. Pratęstas laikas iššau
kia skaučių nuovargį, sumažina dėmesį,
pastabumą, pašalina sueigos įdomumą.
Sueigos vietą - pagal galimybę rinkti
visoms skautėms maždaug vienodą nuoto
lį. Sueigos laikas - dienos šviesa, ikad
visos skautės galėtų atvykti ir grįžti į
namus saugiai. Ypač dienos šviesos lai
kas yra svarbu skautėms gyvenančioms
didmiestyje, kur apstu pavojų.

SKILTIES DARBO PLANAS
3 MĖNESIAMS.
Sudarytas darbo planas vienai sueigai
dar neišsprendžia nuoseklaus darbo skil
tyje. Skiltininkė privalo susidaryti bent
3-ims mėnesiams skilties darbo planą,
maždaug 12-kai sueigų, skaitant kas sa
vaitę po sueigą. Šiame plane turi būti
numatyta — kokie patyrimų laipsnių prog
ramos dalykai bus einami, kokių specia
lybių bus mokomasi, pasiruošimas pasiro
dymams draugovės sueigoje, televizijos,
radio stotyse, minėjimuose; linksma suei-
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ga su arbatėle gerai skilties dvasiai pa
laikyti, įvairios auklėjimo paskaitėlės,
iškyla, ekskursija ir L L Darbo planas
užtikrina nuoseklų, skautavimą skiltyje ir
palengvina skiltininkei darbą..
SKILTIES DRAUSMĖ IR TVARKA
Planingam skautiškam darbui atlikti rei
kalinga drausmė. Skiltininkė atsakinga už
skilties veiklą, o su nedrausminga skilti
mi nieko negalima nuveikti.
Visų, pirma, skiltininkės pareiga pasi
stengti pačiai ar suaugusių paskaitų par
galba įsąmoninti skautes, kodėl yra rei
kalinga drausmė. Po to, drausmingas skau
tes reikia kokiu nors būdu atžymėti, iš
skirti.
Galima per skilties ar draugovės
įsakymus pagirti ar apdovanoti. Drausmei
nusikaltusias skautes patartina bausti.
Bet baudas reikia naudoti labai atsargiai.
Reikia žinoti, kad ta pati bausmė vieno
charakterio mergaitei bus per maža, o ki
to, jautresnio charakterio mergaitei, ta pa
ti ‘bausmė gali būti perdidelė, mergaitę
palaužti ir išstumti iš skilties veiklos.
Vienai skautei gal pakaks skiltininkės su
ja uždaro švelnaus pasikalbėjimo, o kitai
nieko nereikš ir vieša pastaba. Tad su
pastabom ir baudom reikia elgtis atsargiai.
Skiltininkė privalo būti atsargi ir su pa
gyrimais, kad vieną giriant neliktų nu
skriaustos, užgautos kitos.
Baudos priemones galima naudoti: pini
gines centų ir dešimčių riboje ( stengtis
neperžengti dolerio ribos, nes skautė pa
ti nedirba ir didelė piniginė bauda gali
skautę išstumti iš skilties veiklos ).^Skilčiai žaidžiant,- nusikaltėlę išskirti iš žai
dimo, įsakyti neatvykti į sueigą vieną ar
kelias.
Bauda turi priklausyti nuo mer
gaitės charakterio, nusikaltimo dydžio ir
jos gyvenimo namuose sąlygų.
Ir pati skiltininkė privalo laikytis drausr
m ės nuostatų — būti gyvu drausmės pa
vyzdžiu.
SKILTIES KNYGELĖ

Tvarkinga skiltininkė privalo turėti skil
ties knygelę, kur ji turi skaučių sąrašą,

LAUŽO KIB1RKSTYS

(Dainos akad. skautams projektas)

Sieloje įdiegta — težydi lelija.
Krūtinėje širdis, laužų liepsna įkaitus.
Sujungė mus bendra jaunatviška daina
Ir mokslui, knygoms skiriamas mūs laikas.

Laužo liepsnų kibirkštis
Paskirta jau turi sau dalią:
Nunešt į Tėvynę klajokles mintis,
Sujungt mus rankas, nusilenkt Visagaliui.

Su mokslu, su knyga ir skautiška dvasia
Išaugom, sužydėjam Alma Mater rūmuos.
Svečioj šalyj, prie laužo sklindanti daina

Širdin įrašė tėvų pirkios dūmus.
Laužo liepsnų. . . .

Praeis audra, atgims Tėvynė Lietuva
Ir vėl tada mes jos laisvuos miškuos dainuo
sim.

Teauga, žydi, tegyvuoja skautija,
Subūrus mus tolimuose kraštuose !

Laužo liepsnų ....

A. V. DUN D ŽILA

rašo pastabas apie kiekvieną skautę, ga
li įsirašyti sueigos darbo planą ir t. L
Skilties knygelėje turi būti vietos ir skil
ties sueigos aprašymui. Patartina sueigą
aprašyti duoti kiekvieną kartą kitai skau
tei — proga skautėms lavintis rašyti.
VARŽYBOS SKILTIES RIBOSE

Varžybos pakelia vieneto darbo našumą,
paskatina skautes uoliai dirbti, pajudina
skaučių ambiciją nugalėti draugę, kitą
vienetą.
Tad siūloma varžybų nevengti,
tiek terminuotų, tiek pačios sueigos me
tu. Laimėjusias skiltininkė turi kaip nors
atžymėti,
pagirti per draugovės ar skil
ties įsakymus, apdovanoti rašoma medžia
ga, lietuviška knyga, tautinio meno daly
kėliais, siuviniais, drožiniais ir pan. Su175
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Lietuvai, jos mokslui ir skautų organizacijai nusipelnęs vyras Prof. M. Biržiška išrinktas Korp!
VYTIS Garbės Nariu. Los Angeles mieste jam buvo iškilmingai uždėtos Korporacijos spalvos. At
vaizde (kairėje) matome Profesorių su Ponia, iškilmingo posėdžio dalyvius. Nuotr. L. Briedžio.

eigos varžybų laimėtojas pakanka ir vie
toje kaip nors atžymėti. Dovanoms pirkti
lėšų, skiltininkė gali kreiptis per draugininkę į skaučių tėvų komitetus.

SKILTIES GERA DVASIA

Reikia žinoti, kad gera skilties dvasia
yra stipri skilties skaučių jungiamoji ga
lia, <tad reikia siekti šią, gerą, dvasią su
sikurti ir ją išlaikyti. Skiltis, norinti su
sikurti ir išlaikyti gerą dvasią, privalo
mesti šūkį: viena už visas ir visos už
vieną,
Gera skilties dvasia palaikoma manda
gia tarpusavio laikysena, švelnumu, se
serišku nuoširdumu, meile, pagarba viena
antrai, žodžio išlaikymu, pasitikėjimu.
Vengti susipykimų. Susipykusias skiltininkė turi kuo greičiausia sutaikytų Ne
leisti įsiveisti apkalbėjimų ir pletkų gry
bui.
Sergančią skautę pasistengti kuo daž
niau aplankyti, retkarčiais ir su dovanė
le — gėlių puokšte ar kokiu skanumynu.
Vardadienių progomis skautes paskatinti
pasikeisti dovanomis.. Įsivesti paprotį
ruošti vardadienius prie padengto stalo.
Mokytis vertinti pobūvį ne pagal valgių
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pagaminimo skonį ar valgio kiekį, bet pa
gal to meto geras sukurtas ir išgyventas
nuotaikas.
Šiomis progomis pasistengti
įsivesti ir kultūrinę programėlę: padainuo
ti, pašokti, paskambinti.
Stipriai susigyvenusi skiltis gali atlik
ti didesnius, atsakingesnius uždavinius.
Gražiai susigyvenusią skiltį drauginin
ke ar tuntininkė turėtų kaip nors pagar
biai išskirti, kad paskatinus kitas skiltis
pasekti šių pavyzdžiu.
SKILTININKĖ IR JOS PRIVALUMAI
Norint vadovauti skilčiai ir įvykdyti di
delius ir atsakingus uždavinius, nepakan
ka turėti vien norą vadovauti. Skiltininkė
privalo įsigyti kuo daugiausia vadovavi
mo ir skautiškų žinių. Be to, ji pati turi
būti gero būdo, tvarkingos išorės, sugy
venama, nuosekli savo žodžiuose ir dar
buose, kūrybinga, veržli, rodanti iniciaty
vą
Ji atsimena, kad yra ne griežtas poli
cininkas, o nuoširdi savo sesių draugė,
vadovė. Skiltininkė privalo vadovautis šū
kiu: “imkime, dirbkime”, o ne “imkit,
dirbkit »».
Skiltininkė turėtų pažinti kiekvienos

skautės būdą, skaučių tėvus, žinoti jų
gyvenimo sąlygas namuose. Ji visoms
skautėms ta pati: seseriška, nuoširdi,
mandagi, teisinga.
Ji pasistengia kalbamu reikalu skautes
pirma apšviesti, (suteikti reikalingų žinių,
o tik vėliau iš jų reikalauti. Skiltininkė
turi siekti sudaryti sąlygas skaučių ini
ciatyvai, jų kūrybai reikštis. Ji duoda
skautėms kryptį, o ją vykdyti palieka
kiekvienos skautės sugebėjimui. Suklydu
sią švelniai, atsargiai pataiso, nepažeis
dama kūrėjos ambicijų, neužmušdama jos
kūrybinės dvasios.
Pasistengia sudaryti sąlygas skilties
veiklos riboje pasireikšti ir pačioms ne
gabiausioms. Tik į viešumą leidžiant, par
tartina padaryti atranką,
SĄMONINGUMAS

Skiltininkė privalo skautes įsąmoninti,
kad jos suprastų, kodėl tas ar kitas da
lykas daromas ir kodėl jis taip, o ne ki
taip atliekamas. Ji turi į skilties suei
gos veiklą įtraukti visas skautes, kad
kiekviena turėtų darbą ir sąlygas pasi
reikšti skilties veikloje. Skautės įnašas
į skilties veiklą ją domina, ją riša prie

VllI-jį Jamboree. Lietuvių stovyklos vartai.
Nuotr. V. Bacevičiaus.

skilties.
SKILTININKĖS AUTORITETAS

Skiltininkė turi siekti įsigyti pas skau
tes ir jų tėvus autoritetą. Pas skautes ji
gali įsigyti simpatija, pagarba ir pasitikė
jimu.
Skaučių simpatijas ji gali įsigyti
išorės tvarkingumu, maloniu būdu, nuošir
dumu; pagarbą: žinių gausumu, sveika ini
ciatyva; pasitikėjimą: teisingumo principo
gerbimu.
Skaučių organizacijoje jaunimas turi są
lygas auklėdamas - auklėtis, duodamas gauti. Tad nė viena skautė vadovė tene-*
sigaili įdėto darbo ir sugaišto laiko. Jei
šiandieną vadovė jaučia, kad ji skautybei
tik duoda, tai rytoj ji pajus, ką iš skautybės yra gavusi.
177
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Malda stovykloje. Kalba Kun. Pečkys S]. Nuotr. J. Karklio.

V-JI AKADEMINĖ

STOVYKLA "PAŠVAISTĖ"

Senį. K. Bukauskas

Liepos 2- 4 d. d. prie Dierfield vieto
vės, netoli Clevelando įvykusi V-ji akad.
stovykla, rodosi, buvo didžiausias akad.
skautų,-čių susibūrimas tremtyje, nes čia
dalyvavo 127 Sąjūdžio registruoti daly
viai. Sesės čia gražiai pralenkė brolius
— 68-ios prieš 59. Pagal vietoves, skait
lingiausia pasirodėčikaga su 42, Clevelandas — 41, Detroitas — 20, Urbana —
14, Bostonas — 6, Montrealis — 2, New
Yorkas ir Torontas po vieną.
Pati stovykla pradėta malda, kurią at
skaitė stovyklos dalyvių mėgiamas kape
lionas Kun. Peškys SJ. Prof. Ig. Končius,
nežiūrint to, kad kitais metais švęsime
70 metų amžiaus sukaktį, buvo vienas iš
tų, kurie iš toliausia atkeliavo. Ir nepa
vargo: savo energija, dvasia, rūpestingu
mu, pastabumu — buvo jauniausias tarp
jaunųjų. Jis stovyklai ir vadovavo, adju
tanto A. Bakaičio padedamas. Sesių sto
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vyklai pirmininkavo ps. O. Mendelevičiūtė,
brolių — senj. K. Mikėnas.
Stovyklos-sąskrydžio-suvažiavimo ra
tas sukėsi apie sueigas, pasitarimus, pa
šnekesius, pagaliau, stovyklines progra
mas, laužus. Susirinkusieji domėjosi Są
skrydžio problemomis, diskusijomis. Čia
pažymėtini pora pašnekesių: sktn. fil. V.
Černiaus apie toleranciją ir fil. v. s. Br.
Kviklio su senj. psktn. K. Pažemėnuapie ASS vidaus santvarkos, vyresniųjų ir
jaunesniųjų narių problemas. Fil. Br. Kvik
lys čia iškėlė mintį, esą dabartinė ASS
schema nebevisiškai atitinkanti Sąjūdžio
dvasią. Jis pasiūlė, kad ateityje ASS-į
sudarytų ne dvi or-jos, kaip iki šiol, o
trys: ASD, Korp! VYTIS ir Vyresniųjų
akademikų Skautų,-čių Dr-vė, į kurią bū
tų įjungti filisteriai,-ės, inaktyvūs sen
jorai, pasyvios tikrosios narės ir pan. Ši
mintis buvo sutikta su pasitenkinimu ir
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suvažiavimo dalyviai ją perdavė ASS sta jamą.
Aplamai, stovykla praėjo geroj nuotai
tutą svarstančiai komisijai.
Iškilmingiausias sueigos momentas — koj ir pilnai atsiekė savo tikslą. Prof.
dviejų, vėliavų šventinimo bei įteikimo iš Ig. Končius savo žemaitišku būdu stovyk
kilmės. Kaip žinia, Koip! VYTIS filiste lą darė jaukia, linksma ir įdomia. ASS
ris veter. gydyt. K. Kasponis savo lėšo Centr. Valdybos pirmininkė fil. s. M. Bu
mis parūpino ir Korporacijai padovanojo drienė su fil. E. Vilku gražiai pravedė
Laužavedžiai: fil. V. Černius,
gražią vėliavą. Tuo pačiu metu ir ASD sueigas.
senj. Vyt. Raulinaitis ir kiti linksmino
Cleveland© skyrius, kaip pirmasis ASD
stovyklautojus savo taikliu jumoru. Prie
vienetas tremtyje, įsigyjo gražią vėliavą.
Cleveland!etės kuklios: niekam iš anksto laužų ypač gražiai pasirodė detroitiškės,
šiuo faktu nesigyrė. Jos ir vėliavai kū clevelandiškės. Rašyti ir skaityti jumoro
mus “paslapčia” užsiprašė. Ir kaip nuo laikraštėliai paliko visiems neišdildomą
įspūdį.
Čia išryškėjo, kad ASS turi ne
stabu, kad ir Korp! VYTIS Valdybos žmo
nės, visiškai nežinodami clevelandiečių tik gerų jumoristų, bet ir novelisčių, (po
skaučių gražių tendencijų, (kūmais užsi etų, menininkų.
Svečių tarpe matėsi abudu Vyriausieji
prašė tuos pačius Sąjūdžiui brangius žmo
nes: Prof. Končių ir fil. Dr. D. Kesiūnai- Skautininkai: O. Zailskienė su Stp. Kai
tę...
Kun. Peškys vėliavas pašventino. riu, daugelis clevelandiškių, senųjų skau
Vėliavos Kūmai jas gražiai įteikė Valdy tininkų, i ių.
ASS suvažiavimas priėmė visą eilę nu
bą pirmininkams.
Jeigu bendroje ASS sueigoje buvo ap tarimų, kuriais visi nariai raginami gilin
tarti bendrieji Sąjūdžio reikalai, tai atski ti skautiškas studijas, dirbti praktiškąjį
darbą skautų,-čių tarpe. Išreikštas pasi
rose ASD ir Korporacijos sueigose jau
kad Korporacija VYTIS vėl
specifiniai, iš Korporacijos Valdybos pir tenkinimas,
mininko V. Mikalavičiaus pranešimo paaiš priimta i L. S. Brolijos sudėtį. Pasveikin
kėjo, kad VYTIS šiuo metu turi 282 na ti skautiškosios spaudos darbuotojai, o
rius ir 13 skyrių. Centre ir skyriuose dar skautiškųjų laikraščių redaktoriams fil.
SL Kairiui ir fil. Br. Kvikliui išreikšta
bas vyksta sklandžiai, nors jį kiek ir su
drumstė keletas narių, (prasižengę Korpo nuoširdi padėka. Pabrėžtas reikalas susi
racijos drausmei, už tai jie buvo suspen rūpinti šalpos reikalais, stiprinant Dr. Vy
duoti. Korporacijos sueigos dalyviai pa dūno Vardo Šalpos Fondą. Apsispręsta ir
sisakė prieš suspenduotų narių dalyvavi ateinančiuose studentų S- gos rinkimuose
mą sueigoje, paliekant jiems betgi sve išeiti atskiru skautišku sąrašu; pasisaky
čių teisę pačioje stovykloje. Visais bal ta prieš ASS narių priklausymą kitoms, iš
sais, tik vienam susilaikius, pasisakyta seniau veikiančioms ar naujai kuriamoms
prieš vytiečių priklausymą kitoms akade akademinėms ideologinio bei politinio po
minėms ideologinio bei politinio pobūdžio būdžio or-joms.
Trejetas dienų greitai prabėgo ir sto
or-joms. Griežtai ir vienbalsiai pasisaky
ta ir prieš vytietį L. Grinių dėl jo vieno vyklos dalyviai veikiai išvažinėjo, gražiu
rašinio “Naujienose”, kur jis pažeidė ne žodžiu minėdami ASS vadovus ir ypatin
tik Korporacijos drausmės nuostatus, (bet gai faktiškuosius stovyklos ruošėjus —
ir pašiepiamai atsiliepė apie patį Kristų. Clevelando seses ir brolius.
Kai spaudėme vieni kitiems rankas, kar
Sueigos dalyviai paprašė Korporacijos
Garbės Gynėją ir Garbės Teismą pasku tojome: — iki malonaus pasimatymo Vi
binti jam jau iškeltos bylos išsprendimą. joje akademinėje stovykloje Detroito apy
Savo sueigoje ASD sesės aptarė orga linkėse !
nizacinius reikalus ir išsirinko naują val
dybą, t. n. G. Prielgauskaitės pirmininkau
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VYRESNĖ SKAUTE - PAVYZDYS JAUNESNEI
Regina Aleknaitė

Ką Tu, išeidamas iš tėviškės pakluonių
Išsinešei, kai iemę rykštė palietė skaudi —
Senolių kraują — vardą — laisvės žiburį širdy —
Kaip amžiną paminklą visą šią kelionę,
Kaip didį turtą nešk širdy.
( B. Brazdžionis )

Lietuvių Skautų,-čių Sąjunga gimė ir
išaugo .Nepriklausomoje Lietuvoje. Kelių
žmonių pastangomis ir nenuilstamu darbu
atgijo Vokietijoje, lietuviškų stovyklų
prieglobstyje. Ten aš, ir galbūt tu, mie
la sese, žengėme pirmus žingsnius skautybės keliu.
Tada mus vedė vyresnės sesės, šian
diena atėjo mūsų eilė. Ką ir kaip mes
turime daryti, kad mūsų pastangos nenu
eitų niekais, bet būtų naudingos? Koks
yra mūsų svarbiausias uždavinys?
Skautybės tikslas — kiekvienai tautai
išauginti fiziškai ir dvasiškai tvirtą jau
nuomenę. Jaunimas yra kiekvienos tautos
ateitis. Jaunosios kartos auklėjimas svar
bus kiekvienai laisvai tautai, bet ypatin
gai svarbus pavergtai, nelaisvės pančiais
surakintai mūsų tėvynei.
Skautų sąjūdis remiasi skilčių sistema
— kelių jaunesnių skaučių priešakyje sto
vi skiltininkė. Per ją mergaitės susipa
žįsta su skautiškomis idėjomis, • įstatais,
tradicijomis. Skiltininkei gi geriausias
kelrodis yra Dievo, tėvynės ir artimo mei
lė. Šiandieną ji turi ne tik stengtis iš
laikyti skautiškas tradicijas, bet ypatin
gai akcentuoti pasiruošimą kovai už tė
vynės laisvę.
Mes negalime kovoti ginklu, bet kiek
vienas lietuvis skautas - tė gali ir turi
vesti dvasinę kovą tautos laisvei atgauti.
Štai keletas kultūrinių ginklų, < kuriuos
mes turime išmokti naudoti, kad galėtume
aktyviai prisidėti prie Lietuvos prisikėli
mo.
Pirmiausia — tikėkime, <kad grįšime į
tėvynę ir kad tada bus reikalingos mūsų
jėgos. Nepamirškime to ruošdamosios gy
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venimui pačios ir dirbdamos su jaunesnė
mis mergaitėmis. Ieškokime, žadinkime ir
palaikykime tą tikėjimą kiekvienos sesės
širdyje, ne tik vyresniųjų, bet ir jauniau
sios skautytės.
Svetimame krašte gyvendamos išmokime
pažinti ir gerbti kas svetima, bet mylėti
ir branginti visa kas sava. Mes ėjome į
lietuviškas mokyklas, mokėmės lietuvių
kalbos, bet dabar mums dažnai tenka nau
dotis svetima kalbą Ar bepažįstame mes
lietuvių kalbą, ar kalbame sklandžiai, nemaišydamos svetimų žodžių ir išsireiški
mų? Ar skaitome savųjų raštus — prozą,
poeziją, mokslinius straipsnius? Kiekvie
na kalba menkėja retai vartojamą Mes
turime tobulinti savo kalbos žinojimą, kad
galėtume ją perduoti savo vaikams gryną,
švarią, neišdarkytą
Ar mes žinome Gimtosios Žemės pasa
ką — apie garbingą Lietuvos praeitį, nuo
latines kovas už laisvę? Prisiminkime
piliakalnius ir pilių griuvėsius, garsius
kunigaikščių žygius, nelaisvės metus.
Vargo Mokyklą ir “Aukso Altorių”. Ne
pamirškime taip brangių Nepriklausomy
bės laikų ir paskutiniųjų metų Lietuvoje.
Gal mūsų jaunesnės sesės buvo dar per
jaunutės, kad daug prisimintų. Kai kurios
gal gimę tremtyje ir niekad Lietuvos nė
ra matę. Mūsų pareiga išmokyti jas mylė
ti gintaro kraštą.
Mes mokame dainas, kurios skambėjo
Lietuvos laukuose. Prisimename pasakas,
kurias mama ne kartą mums pasakojo.
Žinome lietuviškus papročius, pažįstame
liaudies meną Kitaip sakant, savo sielo
je turime lietuviško dangaus kamputį. Da
linkimės juo su sesėmis, kurios jo nėra
mačiusios.
Nesunku būti gera skaute, bet nelengva
būti gera lietuve skaute. Todėl vyresnės
skautės — lietuvės skautės — turi steng
tis vieningai dirbti, lavintis.
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Prof. Ig. Končius primena mums akademinės skautijos tikslus. Iš V-sios akad. stovyklos.
Nuotr. V. Bacevičiaus.

ŠIOS VASAROS SKAUTIŠKOSIOS STOVYKLOS
Stovyklos — skautiškojo auklėjimo mokykla
ir visos organizacijos v aklos [pagrindas. Trem
tyje, nesant lietuviškosios mokyklos, jos vir
to dar svarbesniu veiksniu lietuvybės išlaiky
mo darbe. Kaip praktika parodė, nemaža jau
nuolių, dalis čia turėjo progos pakartoti ne tik
lietuvišką dainą, mūsų gyvenimo papročius, bet
ir neretai primirštą kalną... Nenuostabu tad,
kad tėvai bei visuomenė, o taip pat viena ki
ta or-ja skautams, - ėms gražiai talkino, padė
jo.
v
..... v
Džiugu, kad šią vasarą beveik visi skautiš
kieji vienetai daugiau ar mažiau stovyklavo.
Pažymėtinos šios platesnio masto stovyklos:
Anglijos lietuvių skautų, sutraukusi apie^ 100
stovyklautojų iš įvairių Anglijos vietų, Čika
gos skautų,-čių stovykla su apie 150 dalyvių,
tos pačios vietovės jūros skautų, - čių — su
apie 70, Toronto ir apylinkių Kanadoje — apie
230, Clevelando (3 stovyklos) per 100 daly
vių, Los Angeles skautų ir skaučių stovyklos
— apie 80 dalyvių, Atlanto pakraščių — 'apie
230, akademinė — 127. Jeigu prie jų dar pri
jungsime gerai pavykusias Detroito, Filadelfi
jos, Montrealio, Vokietijos ir kitų vietų sto
vyklas, o taip pat paminėsime kitų sezonų pie
tiniuose kraštuose ( Australijoje, Argentinoje )
stovyklaujančius lietuvius skautus, drąsiai^ga
lime teigti, kad stovyklavo apie keliolika šim
tų liet, skautų,-čių, arba maždaug pusė visos
or-jos tremtyje narių sąstato.
Stovyklų ruoša nemenka. Visi vadovai ir tė
vai, ypatingai stovyklų viršininkai bei ių šta
bų nariai turėjo labai įtempti jėgas, kad šį
sunkų, bet didžiai garbingą uždavinį tinkamai
atlikti. Vienur tai buvo padaryta labai gerai,
kitur patenkinamai. Ir čia visais atvejais rei

kia atiduoti garbę lietuviui skautui,-ei vado
vui, kuris dažniausia atsisakė savo ir taip jau
trumpų atostogų, o neretai ir nuo darbo eilę
dienų nutraukė, kad tik jaunieji broliai ir se
sės galėtų pajusti poros- trejeto savaičių skau
tiškąjį džiaugsmą po atviru dangumi.
Šio mažo ir kuklaus laikraščio skiltys netu
ri galimybės patiekti skaitytojams visų sto
vyklų aprašymų, nors tai yra labai svarbi įro
domoji medžiaga, kas skautų tremtyje padary
ta lietuvybės išlaikymo darbe. Reikia tad pa
sidžiaugti,
kad mūsų periodinė spauda kiek
viena proga nepašykštėjo vietos skautiškųjų
stovyklų aprašymams.
Ir patys vadovai daug ko pasimokė iš sto
vyklinių laimėjimų ar nepasisekimų. Visa tai
tebūnie pamoka ateinančiai vasarai.
Pabaigai reikia dar pridėti, kad geras vado
vas turi būti planingas: jis, vos tik grįžęs iš
stovyklos, jau pradeda ruoštis ateinančios va
saros skautų stovyklai...
Sk tn. K.

A. S. D. Čikagos skyriaus narei.

KUNIGUNDAI GARMUTEI,
netekus brangaus Tėvelio,
nuoširdžiausią skautišką užuojautą
reiškia
Akademinės Skaučių Draugovės
v
Čikagos skyrius
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Paruošė V. lamulaitis

Varlė baloje. Viena skautė sėdi sukry
žiavus kojas. Prieš ją paberti akmenukai.
Kitos skautės eina eile apie ją ratu.
Draugininkei pasakius: “varlė baloje” —
visos kartu puola paimti akmenukų, kurie
yra “varlės” saugomi. Jos paliesta skau
tė išeina iš žaidimo. Laimi toji skautė,
kuri po 3 - 5 bandymų surenka daugiausiai
akmenuką. Žaidimo metu “varlė” negali
pasijudinti iš savo vietos.
Lokys saugo medų. Vienas skautas sė
di ant žemės su užrištomis akimis. Prieš
jį pastatytas indas su vandeniu. “Lokys”
laiko ištiestą ranką virš indo, saugoda
mas “medų”. Draugovė eina ratu aplink,
dainuodama kurią nors dainelę. Davus
ženklą, visi nutyla. Draugininkas nurodo
vieną skautą, kuris tyliai priėjęs, turi
pamirkyti savo pirštą vandenyje — pasi
vogti iš lokio medaus. Jei lokiui pavyks
ta jį paliesti, jis išeina iš žaidimo. Per
ėjus vienos skilties skautams, keičia
mas lokys, o prie medaus eina kitos skil
ties skautai. Laimi toji skiltis, kuri dau
giausiai parsineša medaus.

Gaidžių peštynės, iš skilčių parenka
ma po vieną “gaidį”. Draugovė susėda
ratu ir pirmieji du gaidžiai išeina į vi
durį.
Jiedu sustatomi viens prieš kitą
nugaromis, o draugininkas kiekvienam prie
nugaros prisega po spalvotą kaspiną. Po
to apsukami veidais viens prieš kitą, taip
kad sukdamiesi nepamatytų priešo kaspi
no. Davus ženklą, jiedu turi stengtis par
matyti kokios spalvos yra jo priešui pri
segtasis kaspinas. Draudžiama vienas ki
tą paliesti. Laimi pirmasis pamatęs ir par
sakęs priešui prisegto kaspino spalvą.
Žaidžiama tol, kol lieka vienas laimėto
jas.
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Atydžiai stebėk! Prieš draugininką sto
vi eilėje skautai. Duodama viena minutė
įsižiūrėti draugininko uniformą. Po to vi
si apsisuka. Tuo laiku draugininkas pa
daro pakeitimus, pav. atsega antpečio ar
kišenės sagą, perkelia į kitą kišenę švil
puko virvutę, atsiriša bato raištelį ir t.t.
Davus ženklą, visi atsisuka ir gauna 2
minutes laiko stebėjimui. Po to vėl ap
sisuka ir kiekvienas ant popieriaus la
pelio surašo savo pastebėtus draugininko
uniformoj pakeitimus. Už kiekvieną tei
singą nurodymą duodamas taškas. Laimi
skiltis, surinkusi daugiausiai taškų.

Ūkininko kieme. Kiekviena skiltis pa
sirenka kokio nors naminio gyvulio ar
paukščio vardą, kad galėtų pamėgdžioti
jo balsą. Visiems užrišamos akys ir skil
tys išskirstomos po visą kambarį. Davus
ženklą visi balsiai pamėgdžioja savo pa
sirinktą gyvį, pav., gaidžiai gieda, šunės
loja, arkliai žvengia ir t. t. Tuo norima
pranešti kitiems savos skilties skautams
savo esamą vietą arba sužinoti jų. Lai
mi toji skiltis, kurios visi skautai pir
mieji susikabina rankomis į ratelį.
Kiek pastebėsi vardų? Draugovė išsi
rikiuoja į eilę ir draugininkas kiekvienam
skautui prie nugaros prisega po kortelę
su didelėmis raidėmis užrašytu vardu,
pav., (žvėries, paukščio, medžio ar Lietu
vos miestų, upių ir t. t. Skautai rankoje
turi popieriaus ir pieštuką. Davus ženk
lą visi stengiasi kuo daugiau perskaityti
kitiems prisegtų vardų ir juos užrašyti,
o savąjį slėpti. Po 3-4 minučių davus
ženklą vėl visi sustoja į eilę ir atiduo
da draugininkui lapelius. Laimi skautas,
daugiausiai surašęs vardų.
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Prie lietuviško aukuro.
Susikaupimo momentas Ka
lifornijos skaučių stovyk
loje.
Nuotr. Tamulaicio.

LIETUVIŲ SKAUTŲ KOVOS UZ VILNIŲ
A. Kalnaitis

Daug gerųjų darbelių Nepr. Lietuvos prie paminklo pasodino Vilniaus medelį.
skautai,-ė s atliko Vilniaus reikalu dar Visa eilė skautų dr-vių pasivadino Ge
tada, kai šis miestas ir krašto dalis 1920 ležinio Vilko, Trakų Pilies, Gedimino,
-1939 m. bėgyje buvo lenkų nuo Lietuvos Vilniaus, Dr. j. Basanavičiaus, P. Vilei
atplėštas. Iš jų paminėsime tik keletą, šio ir kitais su Vilniumi susijusiais var
kuriuos pavyko atmintyje ilgiau užlaikyti dais. Maždaug tuo pačiu metu mūsų skau
ar iš senesniųjų mūsų laikraščių išskai tai perrišo savo vėliavas juodais - Vil
tyti.
niaus gedulo kaspinais, pasižadėdami juos
Kiekvienas lietuvis jautė tą baisią nurišti tik atvaduotame Vilniuje, Gedimi
skriaudą, kurią anuomet lenkai Lietuvai no pilies kalne. Bene pirmasis tai pada
padarė. Nenuostabu tad, kad visi darbai rė Vilkaviškio tuntas 1926. III. 4. Gi 7
prasidėdavo ar užsibaigdavo Vilniaus kraš Kražių skautai tą pačią dieną prie gedu
to brolių-sesių paminėjimu ar skambia lu perrištos vėliavos davė skauto įžodį.
daina, išreiškiančia mūsų siekimus juos Eilė draugovių bei tuntų ruošė Vilniaus
išvaduoti, ir visa tauta, pradedant žila laužus.
galviu seneliu, baigiant mažamečiu vai
1927 m. Šiaulių tuntas surinko 3700
kučiu, čia buvo vieninga.
knygų, kurias paskyrė Vilniaus krašto
Kai dar pirmaisiais Nepriklausomybės
moksleiviams. Skautiškose sueigose vis
metais tarp Lietuvos ir okupuoto Vilniaus
dažniau girdimos vilniečių dainos, su
tebeveikė “žalioji siena“, skautai nere
skamba specialios raketos, šūkiai. Kai
tai rizikuodavo ją pereiti su lietuviška
pasirodė pirmieji Vilniaus pasai, juos įsi
knyga, laikraščiu ar bent geresne žinia
gijo ne tik sk. vienetai, bet ir visi eili
pavergtiems broliams. Taigi jie ėjo savo
niai skautai. Nors jų eilėse buvo nepinitiškas knygnešių pareigas.
gingi moksleiviai, visdėlto jie veikiai su
1924 n). Vytauto sk. dr-vė Alytuje, tu metė Vilniaus reikalams 25.000 litų. No
rėjusi 30 narių, padarė rinkliavą ir surin
rėdami svetimiesiems priminti Lenkijos
ko apie 2.000 litų Vilniaus krašto reika
klastą Vilniaus reikalu, mūsų skautai,-ės
lams. Tų pačių metų balandžio 30 d. Vil
parašė ir išsiuntė apie 15.000 įvairiausių
kaviškio skautai miesto turgavietėje sukū
informacinių laiškų, atviručių, vaizdelių,
rė Vilniaus ugnį ir prie jos budėjo. V. 1 d.
brošiūrų, kuriomis vienu ar kitu būdu bu183
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vo stengiamasi užsieniečiams teisingai
nušviesti Vilniaus reikalą,. Įvairių valsty
bių skautų vadovai dažnai gaudavo iš mū
siškių gražias meniškas dovanas, albu
mus, įvairius rankdarbius, kuriuose vienu
ar kitu būdu būdavo pavaizduotas Vilniaus
reikalas. Kai kurie Vilniaus pilies mode
liai — bokšteliai turėjo savyje net tikros
Vilniaus Gedimino pilies žemės saujelę*..
Vien tik iki 1939 m. mūsų skautai suruo
šė daugiau kaip 7.000 sueigų, iškylų, sto
vyklų, minėjimų, skirtų specialiai Vilniaus
reikalui.
Tačiau bene geriausia proga Vilniaus
reikalą pagarsinti buvo tarptautinės sto
vyklos bei suvažiavimai. Šiam reikalui
būdavo planingai ruošiamasi ir nebuvo
nraleidžiamas nė vienas momentas. Mūsų
stovyklinių papuošimų eilėje garbingiau
sią centrinę vietą visada užimdavo Vil
niaus miesto emblemos. Šioje srityje gra
žiai dirbo ne tik N. Lietuvos, bet ir Lat
vijos, Argentinos, Brazilijos, o taip pat
pačio okupuoto Vilniaus skautai. Štai po
ra pavyzdžių:
Graži 1928 metų vasara Latvijoje. Čia
stovyklauja visų Europos tautų skautai,
prie latvių prisišlieję ir Latvijos lietu
viai skautai su energingu vadovu sktn.
Burlevičium. Lenkų skautai savo rajone
iškėlė savas valstybines emblemas, jų
tarpe išdėstė ir Lenkijos žemėlapį, žinia,
su Vilniaus kraštu. į tai jiems labai kul
tūringai ir gražiai atsakė Latvijos lietu
viai skautai: savo rajone įruošė lietuviš
ką kryžių, Gedimino .stulpus, o ant gra
žaus kalnelio išdygo ir Gedimino Pilies
bokštas su pusiau stiebo nuleista Lietu
vos trispalve. Vakare “pilyje” žėrėjo
maža ugnelė. Praeiviai mielai čia susto
davo, lankydavosi, įdomaudavosi. Tai pa
tyrę lenkų skautai sukėlė didžiausią triukš
mą, girdi, ta pilis esanti “lenkų pilis”
ir lietuviai neturį teisės jos savintis.
Lietuviai skautai pilies nepanaikino. Len
kai vėl pareikalavo, kad būtų pakeista
vėliava arba bent pakelta į pilies stiebo
viršūnę. Kai lietuviai ir to nepadarė, len
kai visa tai nufotografavo ir išvažiuoda
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mi išreiškė griežčiausį protestą, kad lie
tuvių skautų - vadas būtų pašalintas iš
Latvių skautų or-jo s. Latviai sktn. Bur
lenčių* mandagiai “pabarė”. Nepatenkin
ti lenkai bylą pakreipė net diplomatine
vaga: Lenkijos užsienių -reikalų ministeris pasiuntė latviams giežtą protestą ir
skundą prieš sktn. Burlevičių. Latviai
atėmė Burlevičiui skautininko laipsnį. Bet
ir ši bausmė jiems rodėsi peršvelni. Po
kiek laiko buv. Lenkijos pasiuntinys Ry
goje siūlė Burlevičiui pereiti į lenkų
tarnybą ir steigti, žinoma, už gerą atly
ginimą, lenkų skautų dr-ves Lietuvoje.
Žinoma,, jis to nedarė.
1932 m. Estijoje buvo suruošta tautinė
stovykla, ir vėl lietuvių rajone ant “Ge
dimino pilies” bokštelio suplevėsavo mū
sų trispalvė. Supykę lenkų skautai parei
kalavo papuošimą panaikinti. Kai nepa
dėjo, įtraukė savo diplomatus į šį darbą,
prievartavo stovyklos vadovybę, pagaliau,
nepasisekus, stengėsi smurtu šį papuoši
mą sunaikinti. Žinoma, po to Estijoje vi
si jau gerai Vilniaus bylą žinojo...
panašūs mūsiškių susidūrimai su lenkų
skautais įvyko 1933 m. Vengrijoje ir 1937
m. Olandijoje, ir čia mūsiškiai iškėlė
aikštėn lenkų skriaudas Lietuvai.
Tačiau bene gražiausia ir švenčiausia
buvo pačių Vilniaus lietuvių skautų kova
su lenkais. Iš viso, jų egzistencija čia
buvo sunkiai įmanoma ir tik galėjo veik
ti po to, kai lenkų skautų komendantūra
įsakė prievarta naudoti tokį įžodžio teks
tą: “Turiu tikrą valią visą gyvenimą tar
nauti Dievui, Lenkijai ir savo tautai, pa
dėti artimui ir būti paklusnus skautų įsta
tams”. Visdėlto, kad ir nuolat lenkų se
kami, mūsiškiai sėkmingai peržengdavo
jiems paruoštus spąstus. Jų darbas daž
nai visuomeniškas. Jie būriais nešdavo
į tolimiausius Vilniaus krašto kampelius
lietuvišką žodį, savąją dainą, gerą pata
rimą, viltį, jų stovyklose susirinkdavo
šimtai lietuvių svečių iš plačių apylinkių
ir jos čia neretai virsdavo didžiulėmis
lietuviškumo demonstracijomis, reikalau
jančiomis mūsų tautiečiams laisvo gyve-
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Senį, p s. VYTA UTA S MIKĄ L A VIČIUS.

Senį. KESTUTIS MIKĖNAS,

Buv. Korp! VYTIS Pirmininkas

Naujasis Korp! VYTIS Pirmininkas

NAUJA KORP! VYTIS VADOVYBĖ
nimo okupuotame krašte. Dėl tokio įvykio
1938 m. buvo suspenduotas “Mindaugo”
Dr-vės veikimas, priede dar tektų pami
nėti sumanaus vadovo sktn. pr. Žižmaro
energingą veiklą.
Kai 1939 m. prasidėjo karas, Vilniaus
skautai aktyviai reiškėsi kaip sanitarai,
ryšininkai, tvarkos prižiūrėtojai. Kai tais
pačiais metais, dar Lietuvos kariuomenei
neįžengus, buvo sudaryta Vilniaus Mies
to Lietuvių Milicija, jos eilėse nemaža
buvo ir liet, skautų.
Prijungus prie Lietuvos Vilnių, vilnie
čiai skautų veikėjai buvo apdovanoti mu
sų sk. ordinais, juos gavo: Pr. Žižmaras,
Kun. Čibiras, K. Stašys, M. Šikšnys, J.
Šimukonis, b. Sliekas, M. Gaidelis, A.
Suraučius, j. Tamulevičius, K. Umbražiūnas, Br. Miškinis, Br. Kačinskas, K. Jurkėnas, B. Dragūnas, P. Žukas, P. Morkū
nas. 1939. XII. 8 čia buvo iškilmingai
įsteigtas Lietuvių skautų tuntas. Šviesios
atminties Pulk, šarauskas Gedimino Pilies
kalne iškilmingai nurišo nuo daugelio čia
suvežtų N. Lietuvos skautų vėliavų Vil
niaus gedulo kaspinus, o šimtui Vilniaus
lietuvių skautų buvo užrišti mūsų skautų
kaklaraiščiai, jie šia proga pasižadėjo
tarnauti nebe Lenkijai...

Korp! VYTIS sueiga korespondenciniu būdu
išrinko naują centr. valdybą, kuri pareigomis
šitaip pasiskirstė: pirmininkas — senj. K. Mi
kėnas, vice pirm. — senj. R. Viskanta, junj.
tėvūnas — fil. L. Maskaliūnas, sekr. — A. Kliorė, iždininkas — R. Tall at Kelpša.
Korp! VYTIS Garbės Gynėju perrinktas fil.
A. Flateris. į Garbės Teismą išrinkti: fil. V.
Augulis, fil. Dr. H. Lukaševičius, fil. K. Kasponis. Kontr. Komisija: fil. A. Juodikis, senj.
A. Bakaitis, senj. A. Augūnas.

REDAKCIJA RAŠO SKAITYTOJAMS
• Skaučių Seserijos problemoms numatyto
numerio išleidimas atidėtas neribotam laikui
ne dėl MV Redakcijos kaltės.
• Su šiuo numeriu laikraščio siuntinėjimas
sulaikytas
visai eilei MV skolininkų, kurie,
nežiūrint mūsų prašymų, nesiteikė atsiteisti.
• Kiekvieną MV numerį išleidus, tam tikras
egz. skaičius grįžta atgal, nesuradęs skaity
tojų. Tai įvyksta dėlto, kad pakeitusieįi gy
venamąją vietą nesiteikia laiku painformuoti
MV administraciją apie adreso pakeitimą.
• Daliai MV prenumeratorių buvo pasiųsta
“Skautiškų Žaidimų“ knygelė, už kurią dar
ne visi teikėsi atsiteisti. To nepadarę, pra
šomi paskubinti.

Visa tai surinkau “Mūsų Vyčio” skai
tytojams, kad jie, svetur gyvendami, sem
tųsi stiprybės iš mūsų brolių darbų ir žy
gių. Dabartinis laikmetis ir mums, skau
tams,- ėms, skiria didelį uždavinį - Tė
vynės laisvinimo darbą. Atlikime jį ne
blogiau, kaip mūsų broliai anais metais
atliko.
185
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monminKHs
Hjalmar Soderberg *)

Vakar pro mane gatvėje praslinko maty
tas veidas, išbalęs, atrodė nuvargęs, bet
veido bruožai buvo aštrūs ir ryškūs.
Jo pavardės aš nežinojau. Buvau tikrai
įsitikinęs, kad kadaise, labai senai aš jį
kažkur buvau matęs, bet negalėjau atsi
minti nei kur, nei kada. Jo veidas sukė
lė manyje susidomėjimą, bet kodėl — pa
aiškinti negalėjau. Aš pradėjau atkasinė
ti visokios rūšies atsiminimus iš savo
atminties šiukšlyno ir mėginau jį atpažin
ti, bet veltui.
Vakare nuėjau į teatrą. Buvau labai nu
stebintas — ten atradau jį scenoje šalu
tinėje rolėje. Jis buvo tik lengvai nusi
grimavęs, aš pažinau jį ir tuoj ėmiau ieš
koti jo pavardės programoje. Suradau, bet
ji buvo man nepažįstama. Įtemptai susi
domėjęs sekiau jo vaidybą. Jis vaidino
vargšą kvailą ir juokingą tarną, iš kurio
visi juokėsi. Jo rolė buvo skurdi kaip ir
pats veikalas, jis vaidino ją gerai išmo
kęs ir formaliai, bet jo balsas vietomis
buvo kartus ir aštrus, rolei visai nepri
klausąs.
Tos vietos skambėjo mano ausyse dar
vėlai naktį man po kambarį bevaikštant
Jų pagalba, pagaliau, pavyko man atkasti
tą prisiminimą, kur ir jis buvo. Aš radau,
kad mes buvome mokyklos draugai, nors
jis buvo daugeliu metų jaunesnis už ma
ne. Kai aš buvau aukščiausioje klasėje,
jis buvo vienoje iš žemesniųjų.
Man bebūnant aukščiausioje klasėje,
stovėjau aš lange pusryčių pertraukai be*) Hjalmar Soderberg ( 1869' 1941), švedų rašyto
jas. Su juo prasideda naujoji švedų literatūra. Dau
gelio romanų autorius. Bet patys geriausi jo kūri
niai — trumpos noveliukės. Trumpumas, aiškumas,
sąmojus, elegancija — tos labiausiai prasikišančio s
Soderbergo stiliaus savybės — labai puikiai sau
vietą susiranda tose trumpose istorijėlėse. Iš tokių
trumpų noveliukščių rinkinio — Historietter — yra ir
šis apsakymėlis paimtas.

186

Iš švedų kalbos išvertė Juozas Lingis

sibaigiant Pertraukos mokykloje man bu
vo savotiškai niūrios — aš negalėjau už
nieko nusitverti. Aš žinojau, kad pamo
kos nemoku, o perskaityti jos taip pat
neprisiversdavau.
Tą mažą nerimėlį dėl
ateinančios pamokos nustelbdavo didesnis
gyvenimo nerimas, tas vinimis perkalantis
jausmas, kad ateinančios dienos bus to
kios pat tuščios ir beprasmės kaip ir pra
ėjusios.
Ir taip nieko neveikdamas, aš vaikščio
jau tai pirmyn, tai atgal, rankas į švar
kelio kišenes susikišęs, protarpiais pri
eidamas prie atdaro lango. Man bestovint
lange, mano dėmesį sugavo savotiška kie
me tuoj ties langu vykstanti scena. Ma
žas berniukas iš vienos iš žemesniųjų
klasių, kokios dešimties-vienuolikos me
tų, buvo paguldytas ant žemės aukštiel
ninkas ir ratu apsuptas daugybės kitų ber
niukų. Jų veiduose, bent daugumos, ryš
kiai matėsi piktas smalsumas, ko vaikai
storžieviai nepajėgia paslėpti. Nedidelis
plačiapetis berniukas, atsikišusiais žan
dikauliais, kurs atrodė labai stiprus pagal
savo amžių, stovėjo rato vidury ir ranko
je laikė vytinį.
— Tu esi man vergas, — tarė jis ant
žemės gulinčiam berniukui. — Ką, gal ne
si? Sakyk: “Aš esu tavo vergas!“
— Aš esu tavo vergas, — tarė berniu
kas ne kiek neabejodamas. Iš balso buvo
galima suprasti, kad jau nebe pirmą kar
tą jis taip sako.
— Kelkis! — komandavo šis antrasis.
Berniukas atsikėlė.
— Pamėgdžiok B., kaip jis atrodo įei
damas į klasę.
B. buvo mokytojas, einąs pasiramsty
damas ramentais. Berniukas išėjo keletą
žingsnių už rato, ratas atsidarė, paskui
jis vėl grįžo atgal, improvizuodamas sce
ną ir rankomis bei kojomis pamėgdžioda
mas ant ramentų einančio žmogaus jude-
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sius. Jis tatai labai gerai atliko, iliuzija
buvo pilniausia, žiūrovai džiūgavo, bet
mažasis aktorius stovėjo rimtas. Jo vei
das buvo pabalęs, jis dėvėjo juodais dra
bužėliais, galbūt jo tėvas ar motina buvo
neseniai mirę.
— Juokis! — komandavo šis antrasis,
lengvai supliauškindamas rankoje laikomu
vytiniu.
Berniukas mėgino klausyti, bet taip
lengvai nesidavė. Pradžioje jo juokas bu
vo dirbtinas, bet netrukus jam pavyko tik
rai, visai natūraliai juoktis, jis atsisuko
į savo ‘‘pono” pusę lyg iš jo jis juoktų
si. Bet šis gi jau buvo išsiilgęs, kad jo
vergas naujas ‘‘štukas” išdarinėtų.
— Sakyk: “Mano tėvas yra prakeiktas
kuilys.”
Berniukas apsidairė aplink savo bejė
giu žvilgsniu ir pamatęs, kad nė vienas
neparodė nė mažiausios minos jam padė
ti, priešingai, visi stovėjo laukdami ko
nors smagaus, jis tarė tyliai, tiek, kiek
jis išdrįso:
— Mano tėvas yra prakeiktas kuilys.
Pakilo bekraštis džiaugsmas!
— Juokis! Verk!
Berniukas pradėjo pamėgdžioti verkimą,
bet ir dabar jis atsidūrė toje sielos bū
senoje,
kuri jam buvo įsakyta nuduoti.
Verksmas įstrigo gerklėje, ir jis pradėjo
iš tikrųjų verkti su ašaromis.
— Palik jį ramybėje, — tarė vienas iš
vyresnių berniukų rate, — jis juk iš tik
rųjų verkia.
Ir tą akimirką pasigirdo skambutis.

Po kelių dienų jis prabėgo pro mane
pakely iš mokyklos. Aš pastebėjau, kad
jo švarkelis buvo per nugarą prairęs.
— Palauk truputį, — tariau jam. — Ta
vo švarkelis per nugarą prairęs.
— Ne, — tarė jis. — Jis neprairęs, jie
prapjovė man jį peiliuku.
— Ar jie ir tą tavo knygą suterliojo?
— paklausiau aš.
— Taip, jie buvo ją į griovelį įmetę.
— Kodėl jie tokie pikti tau?
— Nežinau. Jie stipresni už mane.

Bostono “Senieji Lapinai” iškyloje. „
Nuotr. 4. Žilinsko.

Kitokios priežasties jis nežinojo. Bet
tai negalėjo būti vienintelė priežastis, tu
rėjo būti ir kas kita, kas juos erzindavo.
Aš pažvelgiau į jį — jis buvo kitoks, ne
gu kiti. Išimtis, nukrypimai visada erzina
vaikus ir minią. Mokinio ekscentriškumus
nubaudžia mokytojas arba gražiai paba
rant arba sausai, pažeminančiai iš jo pa
sijuokiant, bet draugai nubaudžia juos
apspardant, apkumščiuojant, sukruvinant
nosį, supjaustant švarkelį, pakišant kepu
rę po vamzdžiu vandeniui nuo stogo nu
bėgti ar įmetant į griovelį gražiausią kny
gą.

Taigi, dabar jis aktorius, o tai, galima
sakyti, buv^ jau iš anksto nuspręsta. Da
bar jis kalba nuo scenos gausiai publi
kai. Būtų keista, jeigu jam nepavyktų pra
simušti, tam gabumų, aš manau, jis turi.
Galbūt jis iš lengvo iš išimties pasida
rys paradigma, pagal kurią kiti pradės asmenuotis, kaip geraširdžiai, taisyklingi
veiksmažodžiai.
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NE SAVO ŽEMĖJ

LAIKAS
— Laikas kaip vanduo, —

Pasaulis sukas apie savo ašį, —

mes sakom.
Tiesa, jis bėga
ir kaip vanduo nuplauna viską:

Kaip pastūmėjo Sutvėrėjo ji ranka.
Tik mūsų numylėta prabočių žemė

Kenčia, lyg Visagalio būtų užmiršta.

praėįusias dienas,
džiaugsmus ir kančią,
triumfuojančią galybę

Ar dirbant, stovyklaujant ar žaidimuos,
Aukščiausias, Tu juk laimini mus jaunus...
O mes dar vieno nenurimdami iš Tavęs prašom:
Grąžink, grąžink i Lietuvos miškus!

ir vergijos pančius.
Laikas nubraukia ašaras,
šypseną nuo lūpų,
i užmaršties gelmes nusineša jausmus...

Be tėviškės miškų mes trokštam oro.

Tik nepajėgia tas visagalis laikas
nuplauti meilės,

Šios žemės girioj netaip aidi skautiška daina!
Gi naktį budint po dangum žvaigždėtu,

tiktai negali jis išrauti ilgesio

Į šiaurę skrieja tremtinio deja...

kurs traukia į namus.

DANUTĖ R

D. ŠEPUTAITĖ

VIEŠKELIS

Išbėgo vieškelis į žalias tolumas —
Vingiuojasi plačiai.
Paklydusiam keleiviui kalba:
Nenusimink, parvesiu ten kur laukia palikti
namai.

Tai kas, kad aš vingiuotas,
Tai kas, jei ši kelionė ir užtruks ilgai,
Tik pasiryžk ir sek mane —
Parvesiu ten, kur tėviškės namai.

D AN ET Ė R.

“PAŠVAISTĖS” STOVYKLA - LAIMINGOJI AKIMIRKA
Žmogaus gyvenimas yra sudėtas iš laimingų ir nelaimingų akimirkų. “Pašvaistės” akademikų,
skautų stovykla priklauso prie tų laimingųjų valandėlių, kurios lieka ilgai atmintyje ir p askaidrina
įtemptą diamiescio gyvenimą.
Tai buvo malonus atitrūkimas nuo amžinai žmogų varginančio tempo, dangoraižių s lėgimo, trau
kinių dundėjimo, mašinų ūžimo; nuo paprastai skautiškose stovyklose vyraujančio švilpuko garsų
— kelk, eik, valgyk, daryk, žaisk, miegok!...
Tas viskas buvo palikta užnugaryj. Turėjau progos jaustis laisva, suaugusi, patikima. Nelydė
jo mano žingsnių Švilpukas, bet linksmi, jauni veidai, susirinkę iš įvairių, tolimų vietovių. Įdo
mios dis kusinės temos, paskaitos ir sueigos užpildė greitai bėgančias dienas. Malonūs vasaros
vakarai praėjo stebint laužo liepsnelę, pasirodymus ir linksmai dainuojant kartu su gamta, kuri
dar tęsdavo savo paslaptingą melodiją giliai naktyje...
**Bio mielo vardo daugiau neminėsiu
Nuskambėk paskutine daina
Su rugiagėlių kvapu aidėsi
.Pasakaitė trumpa, tolima...”
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LAIŠKAS NAUJIESIEMS STUDENTAMS
A. V. Dundzila

Laikas bėga greitai ir tu, mielas Broli
skaute, veikiai atsidursi kurioje nors
aukštoje mokykloje, jeigu joje dar nėši.
Besisielodamas mūsų tautos ir geresnio
savęs paruošimo reikalais, tu ieškosi bū
dų šiam tikslui siekti ir tavo akys neju
čiomis nukryps į lietuvių studentų or-jas,
kurių turime keletą. Jei tu esi skautavęs,
tavo žvilgsnis sustos ir prie studentų
skautų. Labai galimas dalykas, kad ir
akademinėse sąlygose Brolis nepanorėsi
skirtis su pamėgtąja skautyste. Jeigu taip
— veikiai galėsi palikti Korporacijos VY
TIS kandidatu, arba, kaip mes čia vadi
name, junjoru.
Tebūna tai keletas žodžių mūsų busi
miesiems junjorams — keletas žodžių —
kurie gal padės nušviesti vidines Korp!
formas ir santvarką, sentimentus ir gal
vojimą.
Korporacija VYTIS yra akademikų skau
tų brolija. Jau pirmieji žingsniai, Broli,
tave gal kiek nustebins: prieš stojant
būsi paprašytas sutikti nedalyvauti bet
kurioje kitoje akademinėje ideologinėje
organizacijoje; tuoj pat įstojęs dar netu
rėsi sprendžiamojo balso galios. Trisde
šimties metų patirtis parodė, kad pirmoji
sąlyga yra reikalinga, norint išlaikyti sar
vąjį veidą, saugojant nuo išblukimo savą
sias spalvas. Dėl antrosios neįsižeisk: ir
didžiausiose demokratijose nepiliečiai ne
dalyvauja krašto reikalų sprendime, gi pa
buvęs, susipažinęs, išpildęs reikalavimus
ir “gavęs pilietybę“ — gavęs senjoro
spalvas — galėsi ilgas kalbas drožti, bal
suoti, pačioje Korp! gyvenimo srovėje
plaukti. To iš Tavęs mes ir tikimės.

BIRUTĖ ČAPLIKA1TĖ-KOŽIC1ENĖ, ~
neseniai baigė Roosevelt Universitetą Čika
goje ir gavo bakalauro laipsnį iš biologijos
dalykų. Aktyvi skaučių seserijos veikėja, skau
tininke, skautiškosios
spaudos darbuotoja,
viena iš pirmųjų studenčių skaučių atkūrimo
iniciatorė Vokietijoje, pirmosios “Živilės”
skilties Frankfurte skiltininkė.
,

Semestrų bėgyje žengs ir Koip! darbai
priekin. Vyks sueigos, iškylos, bus ren
giami minėjimai, stovyklos. Visi šie dar
bai iš tavęs, Broli, pareikalaus ir laiko
ir energijos ir sumanumo. Tam tikra pras
me iš tavęs Korp! tikėsis ir lauks aukos
— lyg tai dalelytės tavęs — gal tai ko
kio mažo vienkartinio daikto atsisakymo
formoje, ar tai nusilenkimo Korp! draus
mei, ar ko kito. Žinok, (Broli, <kad stoda
mas organizacijon Tu turi ką nors ir jai
duoti — tik tada galėsi iš tos ąžuolinės
skrynios ir savo dvasiniam kraičiui šį tą
pasisemti. Būdami Korp! VYTIS nariais,
mes visi jaučiame ir nepaprastą, (kuo ne
šventą sentimentą — tarpusavio dvasinį
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GRAŽINA ČAP UK AIT Ė,

NIJOLĖ KERSNAUSKAITĖ,

Čikagos Universitete gavusi magistro laipsni
iš sociologijos. Akademikių Skaučių Dr-vės
c. valdybos pirmininkė 1953-54 m., buv. Aka
deminio Skaučių Sąjūdžio Valdybos vicepirmi
ninkė, p a skautininke, ASD filisterė.

Clevelando U-te gavusi bakalauro laipsni iš
filologijos dalykų, labai pasižymėjusi savo
gabumais moksle, U-to vadovybės gražiai
įvertinta. Aktyvi Akad. Skaučių Dr-vės Clevelande darbuotoja, valdybos narė. Reiškiasi
spaudoje ir skautiškame darbe.

ryšį. Šią organizaciją mes kvalifikavome
ne nario mokesčio užsimokėjimu ar teise
lankyti aukštąją mokyklą, bet savo vidi
niu įsitikinimu, laikysena, pasiryžimu,
vienodu galvojimu, vienodos vertybių ska
lės pripažinimu ir, daugeliu atveju, tik
sau pačiam težinomu kokio nors objekto
atsisakymu, ką aš čia vadinu auka. Leisk
priminti, kad aukos auklėja, daro kilnes
nes asmenybes, jos Korporacijai davė ir
didvyrių: visa eilė gyvybę aukojo, visa
eilė mūsų narių kenčia Sibiro taigose.
Kodėl jie nesudvejojo, kai ėjo dirbti pa
vojingo, bet Lietuvai reikalingo darbo ?
Manau, kad nesuklysiu, mielas Broli, sa
kydamas, jog jie buvo pripratę aukotis.
Mus jungia ir praeita skautavimo mo
kykla. Iš jos mes visi esame daug gavę,
jai liekame skolingi. Skautybė mums nu
tiesė darbo gaires, jos ideologijos bruo
žais mes ir savo veikimą, savo gyvenimą
grindžiame. Skautiškoji lelijėlė Korp! na
rio atlape padeda išlaikyti mūsų motinų
troškimus, galbūt, jų testamentinius po
sakius: “Būk geras, vaikuti, mylėk Tė
vynę ir Dievulį.” Jau seniai nulipę nuo

motinų kelių, prisigrūdę galvas mokslų ir
mandrybių, mes neišvengiamai prisimena
me jų žodžius šūkio formoje, kai tik pa
keliame dešinę ranką į viršų ir, sudėję
tris pirštus, sveikiname ar tai vėliavą ar
duodame iškilmingą pasižadėjimą. Ta pa
ti skautybė mums davė ir skautiškojo
laužo liepsnas, kurio metu dainos ir ki
birkštys į dangų kyla, mūsų mintis, troš
kimus vėjui perduoda, kad tas tėvynėn
nuneštų. Ir tai mus dar labiau riša, mez
ga, į tamprų, vieningą lydinį sulieja.
Gal to visko nesupras, nepajus čia ne
buvęs, gal mūsų tvarka, papročiai, tradi
cijos bus nesuprantamos iš toliau žiūrin
čioms akims. Tačiau atmink, Broli, kad
pasižadi, apsiimi, aukojiesi savo noru,
savo valia, iš anksto apsigalvojęs ir niekeno neverčiamas. Jei pats nenorėsi nie
ko atsisakyti, pasiryžti, duoti, tau gali
atrodyti, kad esame pasenę, nereikalingi,
pasmerkti mirti. Tada gal ir bus sunku
pajusti tuos glaudžius ryšius, kurie mus
sieja su kitais Korp! nariais, pačia Kor
poracija, kurie, tikiuosi, ir mudu riš.
Neik organizacįjon su ja nesusipažinęs.
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AKAD. SKAUTU RAJONINIS
SUVAŽIAVIMAS BOSTONE
Kaip jau pereitame M V numeryje buvo pra
nešta, JAV Rytinio pakraščio akademiką skau
tų. suvažiavimas Bostone sutraukė brolius ir
seses iš Bostono, New Yorko, Hartfordo ir
Stampfordo.
Netgi čikagiškius čia atstovavo
fil. L. Maskaliūnas su žmona. Aktyviai suva
žiavimo darbuose reiškėsi Garbės Narys Prof.
Ig. Končius.
Suvažiavimo metu aptarta visa eilė organi
zacinių reikalų. Prieita vieningos nuomonės
dėl Korp! VYTIS na-ių priklausymo kitoms
ideologinio bei politinio pobūdžio or-joms,
įskaitant ir “Santarą” — tai nesiderina su
Korp! nuostatais. Pageidauta glaudesnių ryšių
tarp Rytinio pakraščio ASS narių. Gyvo susi
domėjimo sukėlė* seno vytiečio sktn. Bražėno
pašnekesys
apie ASS narių tradicijas. Susi
laukta daug „svečių, jų terpe Pirmijos Pirmi
ninko v. s. Čepo su Ponia. Gražiai pravestas
suvažiavimo laužas. Parodytas Korp! VYTIS
suvažiavimo filmas.
Iškilmingo posėdžio metu pagerbta Korp !
Garbės Nario A. A. Vikt. Kamantausko našlė
Ponia Kamantauskienė, įteikiant jai specialų
dedikuotą “Akademinės Skautijos” egzempliorį. Po to, išsamią paskaitą skaitė fil. V. Šil
bajoris. ASS suvažiavimas susilaukė daug
sveikinimų. Gražiai pravesta meninė dalis.
Sąskrydžio metu sęnjoro pasižadėjimą davė:
I. Kamantauskas, J. Spakevičius ir R. Tamošiū
nas.
Suvažiavimo ruoša rūpinosi Korp! VYTIS
Bostono skyriaus pirm. A. Treinys, A. Bane
vičiaus, A. Labuckaitės, Treinienės, Spakevičiaus, D. Barmutės, K. Nenorto ir kitų pade
damas.

Korp! negarantuos tau asmeninės karjeros
(vienas tėvūnas Kaune net rasdavo rei
kalo įspėti junjorus, jog baigusiųjų tar
nybomis neaprūpins...) Politinį veikimą
galėsi stebėti, studijuoti iš aukščiau, ga
lėsi laisvai kurti savo pasaulėžiūrą, ta
čiau akademinėje plotmėje įsilieti į vie
ną ar kitą srovę bus negalima. Profesinį
pasiruošimą, jeigu gausi, tai tik atsitik
tinai: tam yra mokykla, tam yra profesi
nės organizacijos. Jei stosi pas mus ieš
kodamas vieno iš šių. dalykų — apsivilsi.
Jei, Broli, manai ryžtis, apsigalvok ge
rai. Žinok, kad sykį pasižadėjus riš gar
bė, riš Tavo žodis, riš mūsų Tau duotas
pasitikėjimas. Gi Tavo rodomas noras su
sipažinti, Tavo entuziazmas, Tavo ener
gija yra sveikintina. Spaudžiu kairę, lin
kiu tapti senjoru, linkiu greit ir filisteriu
tapti.

NIJOLĖ BERTAŠIŪTĖ-MASKALIŪNIENĖ,
baigė komercijos-finansų mokslus cum įaudė
ir gavo bakalauro laipsnį. Aktyvi skaučių vei
kėja, Vilniaus Tunto Uchtėje adjutante, vyr.
skiltininkė, ASD narė nuo 1953 m.

AUGA MŪSŲ INTELEKTUALU
GRETOS
Mums labai džiugu, kad kiekvieną pusmetį
mūsų studentai, uoliai mokydamiesi, papildo
lietuvių intelektualų eiles. Ir paskutiniu metu
aukštąsias mokyklas baigusiųjų skaičiuje ran
dame daug pavardžių, jų eilėje nepaskutinę
vietą užima skautai ir akademikai skautai,-ės.
Štai keliolika jų:
Magistro laipsnį, gavo: Al. Flateris, R. Mantautait ė-Molienė, R. Šilbajoris, R. Mieželis.
Aukštąsias mokyklas bakalauro laipsniu bai
gė:
E. Bubelis, A. SlapŠys, K. Garmutė, V.
Variakojis,
A. V. Dundzilą, A. Avižienis, R.
Gaška, E. Kaminskas, M. Švobaitė, Br. Juode
lis, N. Bertašiūtė-Maskaliūnienė, M. Ingelevičiūtė, V. Kvedaras, N. Kersnauskaitė, V. Bil
dukas, R. Babickas, R. Viskanta, M. Jazbutis
ir daugelis kitų.
Kai kurie jų gavo stipendijas tolimesnėms
studijoms. Kiti pakviesti ruoštis aukštųjų mo
kyklų dėstytojais.
Šia proga tenka pasidžiaugti, kad Korp! VY
TIS fil. ar. Antanas Musteikis pakviestas so
ciologijos mokslų profesorium į vieną katalikų
kolegiją Buffalo, N. Y., J. A. V-bėse.
Visus juos nuoširdžiai sveikiname ir tiki
mės, kad ir naujame gyvenimo kelyje nenu
trauks ryšių su skautiškuoju veikimu.
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V-OSIOS AKADEMINĖS STOVYKLOS PABIROS
(Nuplagijuota iš V-osios akademinės sto
vyklos laikraštėlių Sumuštinio” ir "Pempūko”).
STOVYKLOS DIENOTVARKĖ
Kėlimasis — kada persimiegi.
Vėliavos pakėlimas — pirmas pasimaty
mas su broliais. '
Pusryčiai — kai saulė užšildo kavutę.
Paskaitos — kai mylios spinduliu aplink
stovyklą nerasi šešėlio.
Pietūs — kova dėl šiltų šaltibarščių.
Laisvalaikis — gyvenimo draugo - ės,
žvejonė.
Vakarienė — plovimas pietų indų nuo
vakarienės likusioje kavoje.
Laužas — širdžių simfonija prie ugnies.
Tyla — kai tik širdys balsiai kalba.

SESIŲ STOVYKLOS MENIU
Pusryčiai — broliai. Pietūs — broliai.
Vakarienė — broliai...
BROLIU STOVYKLOS NERAŠYTI
ĮSAKYMAI
1. Bent trečdalis brolių, žūt būt, < daly
vauja diskusijose, nesvarbu ką besakytų;
2. Norėdami labiau užimponuoti, paskai
tas skaito būtinai sėdėdami ant puodo;
3. Draudžiama kartoti valgius po kelius
kartus vien dėlto, kad pakalbinus virtuvė
je dirbančią sesę.
NERAŠYTI ĮSAKYMAI SESĖMS

1. Nesivadovauti ‘‘all is fair in love
and war” technika;
2. Daktarus palikti tikrosioms narėms,
kandidatės turi tenkintis inžinieriais;
,3. Draudžiama skęsti ar alpti daugiau
kaip tris kartus, su tikslu atkreipti brolių
dėmesį.
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DIDŽIOSIOS STOVYKLAUTOJU
MINTYS

Tradicijų mylėtojas: atgaivinkime perei
tos ASS stovyklos šūkį: viskas galima,
kad tik tykiai.
Sesė iš New Yorko: Šaukiame sueigas
ir visos laukiame prieauglio.
Nežinomas brolis: Žiemos stovyklą ruo
šime, jeigu tik Detroito sesės atvažiuos.

STOVYKLINĖ KRONIKA
' — Visi stovyklautojai, neišskiriant ir
Prof. Končiaus, turėjo raktus į sesių šir
dis.
— Po laužų dar turėjome lauželius ir
tautiškų šokių repeticijas, kurių metu praktikavomės ‘‘bunny hop”.
— Detroito Pontiakas atvyko į stovyklą
kaip toj dainoj: “Kad tėvelis nepajustų ir
močiutė nepabustų”.
— Stovyklinės praktikos metu nustatyta,
kad skautės peilių nebijo: sesė Vanda net
vieną prarijo.
— Brolis Augius valgė žalius grybus.
Užklaustas stovyklos vadovybės, kodėl
taip daro, atsakė: — Mano organizmui rei
kia penicilino.
— Mūsų šūkį “Ad meliorem” praktiškai
pasiekė fil. Černius, įkopęs į aukščiausio
medžio viršūnę.
— Brolis Bukauskas pametė šriubą iš
akinių, Nenuostabu, mat vežė net penkias
seses iš tolimos Čikagos.
— Ilgiausios kelionės rekordą laimėjo
fil. Černius: keliavo net 31 valandą. Jo
palydovė Tušė, išlipus iš mašinos, nepra
kalbėjo, gi Jūra atsisakė bet ką pasakyti.
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SMOU
Skyrių veda

• TARPTAUTINIS SKAUTU BIURAS LON
DONAS Tapt autiniame Skautų, Biure yra įre
gistruotos šių valstybių, skautų, sąjungos: Ar£ n tin a, Armėnija (anoje pusėje geležinės užngos), Australija, Austrija, Belgija, Bolivi
ja, Brazilija, Burma, Kanada, Ceilonas, Čilė,
Kinija (anoje pusėje geležinės uždangos),
Kolumbija, Kostorika, Kuba, Danija, Domini
ca, Egyptas, Suomija, Prancūzija, Vokietija,
Anglija, Graikija, Gvatemala, Haiti salos, Is
landija, Indija, Indonesija, Airija, Israelis,
Italija, Japonija, Korėja, Libanonas, Lichten
šteinas, Luksemburgas, Meksika, Olandija,
Naujoji Zelandija, Nikaragua, Norvegija, Pa
kistanas, Panama, Peru, Filipinai, Porjugalija, Salvadoras, Pietų, Afrika, Švedija, Šveica
rija, Syrija, Siamas, Turkija, JAV, Uragvajus
įr Venecuela. Visos aukščiau išvardintos sgos 1954 metais sumokėjo TSB metinio nario
mokesčio 13,638 angliškus svarus (anglų, sva
ras — 2 dol. 80 et. JAV valiuta). Metinis na
rio mokestis — 4 augi, svarai vienam tūkstan
čiui skautų.
TSB paskutiniu laiku yra smarkiai susido
mėjęs senųjų (buvusių) skautų judėjimu. Jau
keletoje valstybių buvusieji skautai yra susi
organizavę į atskirus savo vienetus, kurie vei
kia pagal bendruosius skautiškus įstatus ir
senoje skautiškoje dvasioje. Yra planuojama
sudaryti buvusių skautų tarptautinį biurą; lai
kinasis buvusių skautų tarptautinis biuras tu
rėjo metinį suvažiavimą š. m. rugpiūčio 4 d.
Danijoje, Jutlandijoje. Jame dalyvavo ir skautybės įkūrėjo sūnus lordas Baden-Powell. Mū
sų lietuviškoje skautų s-goję, buvusieji skau
tai taip pat organizuojasi ŽIDINIO skautąskaučių vardu. Iki šiol vienas tokių židinių
veikė Australijoje, o kitas neseniai susiorga
nizavo Los Angeles mieste, Kalifornijoje.
Iki šiol TSB Londone ėjęs oficiozas “Jam
boree” nuo š. m. sausio mėn. pakeitė, savo
pavadinimą ir dabar vadinasi “World Scou
ting”.
• TARPTAUTINIS SKAUČIŲ BIURAS. LON
DONAS
Jam priklauso sekančių valstybių
skaučių s-gos: Australija, Belgija, Brazilija,
Kanada, Ceuonas, Danija, Egyptas, Prancūzi
ja, Vokietija, Anglija, Graikija, Haiti, Islan
dija, Indija, Airija, Italija, Lichtenšteinas,
Luksemburgas, Olandija, Naujoji Zelandija,
Norvegija,,, Pakistanas, Filipinai, Pietų Afrika,
Suomija, Švedija, Šveicarija, JAV. Kaip laiki
nos TSkB narės įregistruotos: Burma, Kolum
bija, Kostorika, Japonija, Libanonas, Meksika,
Panama.
TScB pradėjo leisti savo oficialų
laikraštį “The Council Fire” vardu, kuris iš
eina kas mėnesį Londone.
TSkB atstovė Miss Elizabeth Bumeli, kilu
si iš Norfolk — Anglijos, savo š. m. liepos
mėn. raporte TSkB direktorei rašo: “Iš D. P.

akalniškis

stovyklų Vokietijoje dar daugelis žmonių dėl
ligos, seno amžiaus ar politinių persekiojimų,
šiandien beviltiškai kovoja norėdami pasiekti
laisvę, tačiau tūkstančiams žmonių toji lais
vė yra neįmanoma. Tarpe šitų žmonių yra mi
nios vaikų, kurių gyvenimo sąlygos neatitinka
šiandieninio civilizuoto ir kultūringo pasaulio
žmogaus gyvenimo sąlygoms. Būdami vaikais,
šitie nelaimingi vaikai, kaip ir visi vaikai,
nejaučia jų būsimo gyvenimo dienų sunkumo.
Ar mes, laisvo pasaulio skautės, leisime ši
tiems nekaltiems vaikams pasidaryti išblyšku
siais-ištysusiais veidais ir palūžusiomis sie
lomis, kaip kad yra atsitikę su jų tėveliais?’*
Vienas lenkų skautininkas man pasakė tiesiog
akysna,
kad suaugusių padėčiai jis išeities
visiškai neberanda, bet mažiesiems, vaikams,
f>ašaulio skautų organizacijos šiandien gali
abai daug padėti.” Miss E. Burnell šią vasa
rą lankė daugelį išvietintų asmenų stovyklų.
Marienthalyje, prie Helmstedto, netoli rusų
zonos, ji sutiko seną karo metu ypatingai nukentėjusį lenkų skautininką, kuris buvo 20
mergaičių ir tiek pat berniukų mokytojas. Cha
rakteringa, kad tie vaikai minėto skautininko
buvo visko mokomi grynai skautiškais meto
dais. Paklaustas, kodėl jis taip daro, skauti
ninkas atsakė, jog savo gyvenime jis, iš pro
fesijos kaip pradžios mokyklos mokytojas, yra
išmėginęs įvairiausius vaikų mokymo metodus,
bet šitose sąlygose pasilikusių D. P. vaikai
tinkamai tegali būti išauklėti tik skautiškuo 
sius metodus naudojant, nes vaikų galvosena
D. P. gyvenimo sąlygose yra smarkiai sužalo
ta .
• AUSTRIJA. Amerikos skaučių s-ga nese
niai buvo nusiuntusi į Austriją savo skautininkes Mrs. Graves ir Mrs. Froelich, kurios
perdavė Austrijos skaučių s-gai JAV skaučių
Einiginę dovaną, kaip ženklą glaudaus ateities
enoradarbiavimo.
• AUSTRALIJA. Alabamos valstybės (JAV)
skaučių prezidentė Mrs. J. B. Morgan šią va
sarą, darė vizitą Australijos skautėms. Vyr.
vadovietėje jos garbei buvo suruoštas priėmi
mas, kuriame dalyvavo 90 skaučių ir skautų
vadovų. Queenslande lankėsi Texas skautinin
ke Mrs. Steele, kuri australietes išmokino nau
jus būdus rinkti aukas, būtent: išmatuoti pra
šomojo asmens juosmenį skautiška virve, o
paskui nuo kiekvieno juosmens colio paprašy
ti po vieną australišką svaą. Australietėms
šitoks USA skaučių pasipinigavimo būdas la
bai patiko.
• OLANDIJA. Olandijos skautininkės nuve
žė pasiūtų uniformų Oldenburge u žsilikusioms
D. P. skautėms. . '
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• Prof. S. Kolupaila, K! VYTIS Garbės Na
rys, aplankė Los Angeles ASS skyrių, ir turė
jo su jo nariais ilgesnius pasikalbėjimus ASS
veiklos reikalais.
• Prof. Ig. Končius, ASD ir K! VYTIS Gar
bės Narys, lankėsi Čikagoje. Specialiai su
šauktoje ASS skyriaus sueigoje dalyvavo per
50 nariu. Profesorius čia skaitė turiningą, pa
skaita, Be to buvo parodyta filmą iš V-osios
akad. stovyklos, “Mūsų Vyčio” leidimo ke
lias ir kt.
• Ps. V. Pileikos ir senj. G. Vildžiaus rū
pesčiu, Hartforde, JAV-bėse, įsteigtas naujas
Korp! VYTIS skyrius, kurio valdybos pirm, iš
rinktas senj. G. Vildžius, sekr. junj. Pr. Ber
notas, ižd. junj. G. Dfagunevičius.
• Fil. Alg. Avižienis išrinktas K! VYTIS
Los Angeles skyr. pirmininku. Valdybos na
riais — fil. V. Petrauskas ir fil. A. Dundzila.

• T. n. Gabr. Prielgauskaitė, ASD c. valdy
bos pirmininkė ir MV redakcinio kolektyvo na
rė,
pasiekiama adresu: 2130 W. Cermak Rd.,
Chicago, Ill.
• ASD skyrius Los Angeles pastaruoju me
tu sustiprintas naujomis narėmis, kuriomis pri
imtos sesės: I. Bertulytė, Z. Dobkevičiūtė, O.
Karanauskaitė, D. Pulkaįininkaitė, J. Šalteny
tė, A. Šešplaukytė, D. Simkevičiūtė, E. Rukštelytė, R. Rukštelytė.
• Ps. Jz. Benešiūnas išrinktas LSB vieti
ninku Hartforde, pasitraukusio v. V. Nenorto
vietoje.
• Tame pačiame Hartforde įsteigta skauti
ninkų ramovė, kurią sudaro 13 sktn. Jos se
niūne išrinkta v. s. E. Putvytė, pavad. — ps.
V. Pileika.
• Seniai laukiamos B. P. knygos “Skautybės Berniukams” spausdinimas eina prie pa
baigos. Kaip žinia, šį leidinį leidžia LSB va
dų a.
• VS Stp. Kairys sudarė naują LSB vadiją,
kad ir dar nevisiškai pilnos sudėties: Spau
dos ir inf. skyr. ved. — C. Senkevičius, Jūros
sk. skyr. ved. - L. Knopfmileris, Akad. sk.
skyriaus ved. — V. Mikalavičius, reikalų ved.
— V. Morkūnas. I Vadiją įeina ir rajonų vadai:
A. Matonis, S. Naginionis, V. Senbergas, P.
Neniškis, A. Venclauskas.
• V. s. Dr. V. Čepas, PLSS Tarybos Pirmijos Pirmininkas, išrinktas egzilinių skautų va
dovu.
• Korp! filisteriais pakelti senjorai: A. Avi
žienis, A. Dundzila ir R. Viskanta. Senjorais:
R. Bajoraitis, J. Kibirkštis, R. Minkūnas, A.
Paulius.
• Korp! VYTIS Garbės Teismas, susidedąs
iš pirm. fil. I>. Lukaševičiaus ir narių: v. s.
fil. V. Augulio, senj. s. K. Nenorto, savo po
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sėdyje padare sprendimą šešių suspenduotų,
vytiečių byloje. Drauge GT padarė ir principi
nį išaiškinimų, kad: 1. Korporanto pasižadėji
mas stojant i Korporaciją įpareigoja jį griež
tai laikytis K! drausmės, 2. Korporacijos es
minė žymė yra jos apolitinis charakteris, pa
grįstas skautizmo ideologija, ir jos absoliuti
ne nepriklausomybe nuo bet kurios politinės
partijos bei susigrupavimo. Suspenduotieji vytiečiai pripažinti kaltais: priklausantiems ki
toms polit. bei ideologinėms akad. or-joms
pasiūlyta pasirinkti Korporaciją ar kitą or-ją;
nusižengusiems K! drausmei, duotas 1 metų
terminas grįžti i Korporaciją jų pačių raštišku
pareiškimu.
• Iš Anglijos mus informuoja, kad lietuviai
skautai čia įsigijo dar vieną draugą — Lord
Baden Powell sunaus asmenyje. Rajono Vado
s. Vaitkevičiaus pakviestas, atvyko į liet,
skautų • stovyklą, dalyvavo iškilmėse, uždegė
atsisveikinirųo laužą ir pasakė tikrai nuošir
džią kalbą. Šia proga prisiminė ir savo kelio
nę į Lietuvą 1933 m. drauge su tėvu. Jam
įteikta graži dovanėlė. Svečias pasižadėjo
kiekviena proga paremti lietuvius skautus.
• Abudu Vyriausieji Skautininkai šią vasarą
aplankė daug skautiškų stovyklų. V. s. Kairys
aplankė Pasaulinę sk. jamboree, Kanados, aka
deminę Clevelande ir k t. sk. stovyklas. V. s.
O. Zailskienė — akademinę, Kanados skaučių
jungtinę stovyklą, Čikagos skautų,-čių, o taip
pat jūros skaučių,-tų stovyklas.
• V. s. L. Čepienė, Seserijos vadovių lavi
nimo dalies vedėja, buvo atskridusi iš Bosto
no į Toronto jungtinę skautų,-čių stovyklą.Čia
ji turėjo užsiėmimus su jaun. skautėmis, Įspū
dingai pravedė vyr. skaučių įžodį, drauge su
VS-ke aptarė aktualiuosius Seserijos reika
lus.
• Tarpt. Skaučių Biuro ir JAV skaučių va
dovybės sušauktoj konferencijoj New Yorke
mūsų Seserijos vadiją atstovavo v. s. E. Put
vytė ir v. s. V. Čečetienė.
• “Aušros Vartų” skaučių tuntas Čikagoje
parėmė liet, skautes Vokietijoje 100 $ auka.
Tuntui vadovauja s. O. Siliūnienė.
• Ps. J. Bobinienė vadovauja liet, skautėms
Ciceroje.
• Poetė D. Mickutė-Mitkienė iš Kalifornijos
sukūrė eilėraštį Vyriausiajai Skautininkei jos
vardinių proga, nusakydama jame Seserijos gai
res.
• Ps. D. Zubrickaitė - Fidlerienė gražiai ir
sumaniai vadovavo liet, skaučių Anglijoje sto
vyklai. Stovyklavo 42 skautės.
• Vyr. sktn. A. Saulaitis, tvarkąs MV-yje
skautų vyčių skyrelį, dėl ištikusios potvynio
nelaimės neprisiuntė medžiagos. Tikimės su
laukti kitam numeriui.
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IŠĖJO “SKAUTIŠKI ŽAIDIMAI“
Skautų,- čių vadovai, ypač draugininkai ir
skiltininkai, savo skautiškame darbe jautė la
bai didelę spragą: nebuvo skautiškos Žaidimų
knygos- “Mūsų Vyčio“ Redakcija, norėdama
jiems pagelbėti, neseniai išleido dar Nepr.
Lietuvos Taikais skautininkų B. Mantvilos ir
K. Dineikos paruoštos *4Žaisk” knygos dalį
_ skautiškų žaidimų skyrių, antrašte SKAU
TIŠKI ŽAIDIMAI. Knyga turi 120 pusi, ir pa
tiekia 178 žaidimų aprašymus.
1 knygos egz. kaina $ 1.50. 4*Musų Vyčio“
prenumeratoriams ir skautams,* ėms, užsisa
kantiems per savo vienetus, ji atleidžiama tik
už vieną dolerį. Užsakymus siųsti adresu:
“Musų Vyčio” adm., 3717 W. 70 PL, Chicago
29, UI.

MILDA ŠVOBAITĖ,
/ 1951“ 1955 m. bėgyje Wayne U-te Detroite
studijavo chemijos mokslus ir juos sėkmingai
baigė bakalauro laipsniu. Aktyvi skaučių var
davė, draugininke, paskautininkė. Akad. Skau
čių Dr-vėje dirba nuo 1953 m.
• Toronte atgaivintas ASS skyrius. Pirm,
išrinktas Algi B sieli s, sekr. B. Petrulytė, ižd.
— G. Šernas.

• FiL Kun. P. Dauknio MIC pastangomis Ang
lijoje, Londono mieste, neseniai įkurtas nau
jas Korp! VYTIS skyrius. Sis skyrius jau 15
-as iš eilės Korp! veikiančiųjų skyrių sąraše.
Visi ASS nariai mielai sveikina naująjį savo
šeimos narį.
• MV Redakcija padovanojo Vokietijos, Ang
lijos it Argentinos lietuvių skautu-čių vado
vams 30 e g z. knygos “Skautiški Žaidimai**.

PIRMASIS JŪROS BUDŽIU {ŽODIS
Liepos 17 — “Budžio“ žuvimo dieną, 23
vai. naktį, 13 Čikagos jūros budžių kandidatų,
su jūros skautų vadovybe, išplaukė jūros bu
džių įžodžiui į Mičigano ežerą Įspūdingų iš
kilmių metu j r. sktn. A. Aglinskas pažymėjo,
kad šią naktį jūros skautijoje įgyvendinama
nauja tradicija: jūros budžių įžodis. Ragino
būdžius savo darbais prisidėti prie jūrinės
Lietuvos valstybės atkūrimo. Sktn. Ek. K. Ag
linskas išryškino šio įžodžio reikšmę. įžodžio
metu suplėvesavo didysis jūros budžiųvimpilas, savo išvaizda ir forma tas pats, kuris
lydėjo Lietuvos jūros skautus jų kelionėse
Baltijos jūroje.
Po įžodžio naujieji jūros budžiai buvo gra
žiai pasveikinti. Kiekvienas jų prie savo unifonnos dar gavo specialų budžių ženklelį.
Gero vėjo mūsų jūros budžiams!

KAIP KUR STOVYKLAUTA

L. K.

f[Lp W&i
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LAIŠKAS TĖVYNEL Penktoji ASS stovykla,
Cleveland, Ohio, USA, 1955 m. liepos 2- 4 d.
Rašyta rašom, mašin., sp. rot. 3 pusi.

ATSIUSTA PAMINĖTI
F. E. Sllanpaa, SLJA. Pasakojimas apie
vieno seno kamieno paskutinę atžalą. Išvertė
Juozas Linais. Antrasis leidimas. Dailininkas
V. Palys. Išleido VENTA 1955 m. Vokietijoje.
372*2 nnm pusi. Šios knygos autorius suomis,
1939 m Nobelio premijas laureatas, nuostabiai
pasakoja vargšės mergaitės Siljos gyvenimą
vargingoje pirkelėje. Visa šią verksminga is
toriją autorius patiekia skaitytojui su dideliu
talentu. Knyga visais atžvilgiais rekomenduo
tina mūsų jaunimui.
BUDĖKIME Nr. 13, 1955 m. liepos mėn.
PLSS Anglijos rajono leidinys. Redaktorius
K. Vaitkevičius* 21 Cobden str. Derby. 26*4
virš. pusi. Iliustr. Tai mūsų brolių ir sesių
Anglijoje laikraštis, paskutiniu metu savo tu
riniu ir forma padaręs didelę pažangų Įdomus,
aktualus, skautiškas; rimtas ir linksmas.
GAIRĖS Čikagos skautų,-Čių laikraštis.
Rašytas rašom, mašinėle, sp. ofsetu. Nr. 2 —
birželio mėn. ir Nr. 3 — 1955 m. liepos mėn.
Iliustr. 20 ir 16 pusi. Atskiro Nr. kaina 20 et.
Adr.: E. Si gaiti s, 6643 So. Whipple, Chicago,

Reikia pasidžiaugti, kad šis leidinėlis yra
Erokai pagerėjęs. Linkėtina jam ir toliau šia
yptimi eiti.
M.Jelusič CEZARIS Romanas II ir III t. Iš
originalo vertė A. K. Puida. Tiražas — 1000
egz. Spaudė M. Morkūno sp., Chicago, Hl. Iš
leido Knygų Leidykla TERRA. II u 211*1 nnm.
pusi. III t. — 176*8 nnm. pusi. Istorinis ro
manas iš didžiojo romėnų karvedžio gyvenimo.
Suošė tomuose aprašomi jo pergalingi žygiai
Galijoje, pilietiniame k ve, Ai gi p te ir kitur.
Cezario triumfo bei didybės dienos, pagaliau.
Jo mirtis.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerb. Redaktoriau,

Prašau neatsisakyti atspausdinti. sekančiame
Jūsų redaguojamo laikraščio “Mūsą Vytis**
numeryje šį mano pareiškimą.
— S. m. “Mūsų Vytis** 3 Nr. iš Los Ange
les V. Tamulaitis savo straipsnyje “Dėl A.
Audronio siūlomų reformą** nenagrinėja kultū
ringai mano straipsnio siūlomą reformų, bet
piktai, nekultūringai, demagogiškais išsireiš
kimais stengiasi atvaizduoti, kad aš skautybėje nieko nesuvokiąs.
Mano supratimu V. Tamulaičio straipsnis yra
priešingas skautiškiesiems principams, skaito
tiškajai auklėjimo sistemai ir žurnalistinei
etikai, todėl į jį aš nieko ir neatsakysiu. Ta
pačia proga noriu pastebėti, kad šitoks straips
nis skautą vadų ir akademiką laikraščiui ne
daro garbės, manau net nuvertina jį.
A. Audronis,

Los Angeles, 1955. VII. 12.

Ir vyresnieji skautai tegu nemano, kad jie
visi būtų pasaukti pasaulį reformuoti. Tai iš
rinktųjų uždavinys. Eilinis žmogus geriausiai
padarys, jei jis labiau rūpinsis kaip save to
bulinti. Jr tobulinti per visą gyvenimą. Save, o
kai sulaukia šeimos, ir ją.
Julijonas Lindė-Dobilas,
Korp! VYTIS Garbės Narys
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