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Budėkime!
MŪS U VYTIS

SKAITYTOJAMS

Su šiuo “Mūsų Vyčio” numeriu užbaigiame 1955 metus ir žengiame i Naujuosius. MV, kaip ir 
visi skautai, nedrįsta girtis savo laimėjimais. Ar jų buvo ar ne — tesprendžia skaitytojai. Tenka 
tik pažymėti, kad Leidėjas ir redakcijos darbininkai stengėsi daryti viską, kad laikraštis būtų to
bulesnis, patrauklesnis, naudingesnis vadovams ir skautiškajam jaunimui.

I 1956~uosius, savo gyvenimo jau devintuosius metus, M V žengia jau tvirtesnėmis kojomis. Tuo 
tarpu mes dar nieko naujo nežadame, bet ir nežadėdami stengsimės savo skaitytojams daugiau 
duoti: tiek rašinių, tiek puslapių. Pradedant Naujaisiais Metais, MV redakcija sustiprinama, įjun
giant į jos kolektyvą naujas pajėgas. Vienos jų labai tvirtos skautiškosios pedagogikos dalykuo
se, kitos — pajėgios pačia savo jaunatve. Leidėjui pageidaujant, stengsimės neužmiršti skautiš
kojo, ypač studijuojančio jaunimo reikalų: daugiau jiems rašysime ir kviesime juos pačius uoliau 
bendraaarbiauti.

Koks bus MV 1956 metais, priklausys ne vien nuo redakcijos: ir nuo skaitytojų. Mūsų finansi
nė sąmata labai kukli; beveik išimtinai iš prenumeratorių bei gerųjų aukotojų-poros trejeto dole
rinių sutelkiami tie šimtai, kurių reikia būtiniausioms išlaidoms apmokėti.

Mes tikimės, kad Tamsta ir toliau liksi su “Mūsų Vyčiu”. Taigi būk malonus, pasinaudodamas 
čia pridedamo laiškelio atkarpėle bei voku, atnaujinti prenumeratą dar iki šių metų pabaigos. Ji 
pasilieka ta pati: metams $3 ir pusmečiui — $ 1.50. Aukštųjų mokyklų bei U-tų lankytojai,- os, 
jeigu neturi pastovių pajamų iš savo darbo, temoka 2 doleriu metams. Lygiai, jeigu kits norėtų 
paremti MV-cio siuntinėjimu Vokietijoje ar P. Amerikoje skurstantį Brolį bei Sesę, šiam reikalui 
tesiunčia porą dolerių.

Eilė Platintojų mums gražiai padėjo 1955 metais. Tikimės, kad jie MV-čio neužmirš ir dabar. 
Kiekvienas naujas prenumeratorius stiprina mūsų dvasines ir finansines galias. Ir to nė vienas 
MV skaitytojas neturi pamiršti.

Iki malonaus pasimatymo 1956 metais!
Jūsų “MŪSŲ VYTIS”

VIRŠELIO PIEŠINYS ps. Stepo MakareviČiaus.
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P. L. S. & VADU, VADOVIŲ IR AKADEMIKU SKAUTU- ČIU LAIKRAŠTIS

NR. 6 ( 68 ) 1955 M. LAPKRITIS - GRUODIS VIII METAI

ASMENIŠKUMAI IR ORGANIZACIJA
V y r. skltn. Nijolė Jankutė

Ši tema yra labai sena ir nemaloni, ta
čiau toli gražu neišsemta, taip kaip ir 
kiekvieno žmogaus nesibaigianti savimy
la, tas visų nesklandumų ir nesantaikų 
daigas — lepusis “aš”.

Šitas pavojingasis “aš” seka kiekvie
ną mūsų, <kaip šešėlis. Kartais jis yra 
mažas ir neturi balso, bet dažniausiai jis 
— kalnas, islęgiąs ne tik mus pačius, bet 
ir mūsų, draugus ir visą aplinkumą, arba 
plačiai iškerojęs erškėtis, <su pasitenkini
mu badąs kiekvieną prisiartinusį. “Aš” 
yra gudrus egoistas. Jis užvaldo mus be 
kompromisų keletu efektyvių būdų, kaip 
priekabių ieškojimu (ir visad sėkmingu 
atradimu!), nebūtų skriaudų įsivaizdavimu 
ir nenumalšinamu troškimu bet kokia kai
na “atsiskaityti”. Kada “aš” ateina šiais 
keliais, jo valdžia žmoguje pilnutinė. Jis 
virpa, lyg pertempta styga, grąsindamas 
nutrūkti, jis ožiuojasi ir zirzia dėmesio, 
kaip kaprizingas vaikas, nerimdamas, kol 
jo įgeidžiai patenkinami. Tada jau kiek
viename draugo ar pažįstamo žodyje go
džiai ieškoma įžeidimo gaidos, kiekviena
me veiksme blogos valios. Logiška gal
vosena nustumiama į šalį, įsivaizduotos 
skriaudos ir nuoskaudos auga į kalnus, 
opusis “aš” reikalauja “atsiskaitymo”, 
ir taip prasideda “sąskaitų suvedinėji-r 
mas”, į kurį būtinai įveliamas ne vienas 
niekuo dėtas asmuo ir pagaliau, visa or

ganizacija, kuri, be abejo, labiausiai ir 
nukenčia.

Tie įkyrūs ir kenksmingi asmeniškumai 
kyla iš tūkstančio juokingų priežasčių, 
kaip blogai suprasto žodžio, nepastebėto 
pasisveikinimo gatvėje, ar pamiršto var
dadienio. Šitos priežastys yra daug juo- 
kingesnės ir menkesnės už tas, kuriomis 
piktinamės skaitydami anekdotiškus šio 
krašto skyrybų aprašymus, visai pamirš
dami, kad nebesisveikinam su savo drau
govės broliu, nes jis nesutiko su mūsų 
nuomone, arba nebegalim pakęsti savo se
sės, nes ji šokiuose gražiau atrodė.

Nors asmeniškumai dažniausiai yra pa
sigailėtinos žmogaus savimylos manifes
tacijos, tačiau, įnešti į organizaciją, jie 
lyg amaras sugeba apkrėsti būrius žmo
nių, stabilizuodami bet kokią veiklą, nu- 
mušdami nuotaikas, sukiršindami draugus, 
ir skaudžiausia, nuvertindami pačią orga
nizaciją akyse tų, kurie į ją sudėjo daug 
ateities vilčių.

Liūdniausia yra tai, kad mes jokiu bū
du negalime praves t ribos tarp asmeniš
kumo ir organizacijos. Beveik nuolatos 
tai vieno, tai kito, tai keleto žmonių pri
vataus gyvenimo patamsiai su dideliu 
triukšmu ir karteliu išstumiami į viešumą. 
Asmenys skaudžiai įsižeidinėja, <mėtosi 
žodžiais lyg akmenimis ir nurenginėja vie
nas kito menkumą visų akivaizdoje. Ir ši-
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P L SS Tarybos 
Pirmiįos Pirminin
kas Dr. V. Čepas 
su V S Stp. Kairiu 
sveikina mūsų 
Jamboree dalyvius. 
Nuotr. Bacevičiaus.

tos beprasmės, griaunančios ir piktinan
čios kovos arena būtinai tampa organiza
cija. Ji pasidaro tarytum nualintas, šovi
nių išraustas laukas, kuriame du priešai 
aršiai kaunasi su donkichotiškais malū
nais. Kovai pasibaigus, sunku besitikėti 
gero derliaus iš sutrypto lauko.

Šitoks dažnas “karo stovis“ kausto or
ganizaciją nuo skilties iki tunto. Išpai
kinta savimyla nebesuranda ribų savo kap
rizams, ir mes tarnaujame jai užsimerkda
mi prieš pasekmes.

Tačiau toji nemaloni padėtis nėra ne
pataisoma, jeigu tik yra gerų norų ir nuo
širdžių pastangų. Kodėl nepamėgint nu
lenkti išdidžią savimylos galvą, kodėl ne- 
pabūt griežtu pačiam sau? Kodėl nepaslėpt 
smulkias ir rupias asmeniškumų drumzles 
nuo visų akių, vietoj išmaišius jas vie
šumon, t ir dešimt kartų nepagalvot prieš 
darant išvadas? Įsižeidimas, pyktis ir 
“atsiskaitymo“ noras kyla aukštyn, kaip 
balionai ir sprogsta apkurtindami ištisus 
būrius asmenų, bet dažniausiai ne tą, ku
riam buvo skirti. Kodėl nepasistengt juos 
pririšti? Kodėl retkarčiais nenuryt susi
dariusio kartelio? Kodėl nepašluot savo 
namų, vietoj prišiukšlinus? Juk, netekus 
Tėvynės, skautų organizacija tapo mūsų 
namai; ne tik namai, bet ir šeima, kurio

je randame savo brolius ir seseris, džiaugs
mą ir pasiguodimą. Nuo mūsų vienų pri
klauso šitų namų jaukumas, šitos šeimos 
solidarumas ir šiluma. Jeigu, peržengdami 
jų slengstį, paliktumėm lauke tuos nelai
mingus asmeniškumus, mes nustebtumėm, 
pamatę kaip sklandžiai vyksta visi dary
bai, kaip sutinka nuomonės, (kaip jauku 
būti savųjų tarpe, (ir kaip daug galima pa
daryti gero. .Šitam pasiekti yra tik viena 
paprasta sąlyga, vienas pats tikriausias 
gerasis darbelis — suvaldymas savo “aš“, 
kad kiti galėtų netrukdomai dirbti. Jei pri
vačiam gyvenime artimas mums buvo sve
timas arba vos pakenčiamas, po skautiš- 
kaja lelija ir rūta jis, nežiūrint visko, yra 
tikras mūsų brolis-sesė. Su juo kartu sie
kiame vieno tikslo, 'kurį pasiekt galėsim 
ne griaudami, bet tiesdami tiltus vienas į 
kitą.

Sukruskim uždegti skautiškos meilės 
laužus ne tiek stovyklų rajonuose, kiek 
savo širdyse ir leiskim kaitriai liepsnai 
sudegint pyktį, pavydą, priekabius ir ap
kalbas. Ir tik tada, kai su didele valia ir 
pastangomis pažaboję asmeniškumus, pa
liksime juos už organizacijos durų, galė
sime nemeluodami sakyti —

Dievui, Tėvynei ir Artimui !
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L.S.S. ŠEFAS ALEKSANDRAS STULGINSKIS
Petras Jurgėla

Pabrėžęs *), jog kaikur pvz. į J AV pre
zidentas yra tik skautų garbės šefas, <v. 
s. prof. J. Kuprionis rašė Skautybės Kely 
( Draugas Nr. 141 / 53):
“Lietuvoj skautų šefas turėjo ir akty

vias pareigas, pvz. pasirašinėjo po svar
besniais nutarimais, tvirtino pakėlimus 
į laipsnius ir t. t. Tuo būdu šefas bu
vo tampriai susijęs su or-ja ir buvo 
vyriausias jos vadas. Vado asmuo kiek
vienoj or-je vaidina labai svarbų vaid
menį. Jis reiškia daugiau negu or-jos 
fiksuoti obalsiai ar įstatai, nes šie yra 
daugiau raidės knygoje. Nuo to, kaip 
vadas jas išryškina, priklauso or-jos 
principų spindėjimas ar tik blankus ar 
net dulkėmis apneštas lobynas. Dauge
lio or-jų įstatų mes nesame skaitę, o 
tačiau jas gerai pažįstame, ir tai pa
žįstame iš jų buvusių ar esamų vadų 
asmenybių. Kilnios asmenybės, vado- 
vaudamos or-jai ar jos paskiriems vie
netams, sukrauna jai dvasinį turtą, iš
plečia jos orumą. Tokia or*ja vėliau, 
jei kartais ir silpnesnius vadus turėtų, 
tai kurį laiką savo orumui dar gali nau
dotis nuo seniau sukrautu dvasiniu lo
biu.

Lietuvos skautija gali didžiuotis tu
rėjusi tokį vadą savo šefo A. Stulgins
kio asmeny. Šefo pareigas jis prisiėmė 
būdamas aukštose Lietuvos respublikos 
prezidento pareigose. Aišku, skautijai 
garbė turėjus tokį vadą, kurį pati tauta 
buvo pastačiusi pirmon vieton. Ir dar 
kas svarbiausia, jis skautiją nuoširdžiai 
mėgo ir savo ideologiniais įsitikinimais,

•) MV Redakcija toliau vykdo savo pažadą (žiūr. 
Nr. 4. 123 Psl.) patiekti medžiagos apie LSS Šefus, 
jų visuomenišką bei skautiškąją veiklą, puoselėtas 
idėjas. Šia proęa spausdiname LSS Įkūrėjo rašinį 
apie II-jį LSS Šefą. P. Jurgėlai teko drauge dirbti 
su A. Stulginskiu ir tartis skautiškais reikalais. Tai
gi jo atsiminimai ir surinkta medžiagą yra labai 
vertinga. Kita proga mes pakalbėsime apie III-jį ir 
paskutinį N. Lietuvos Skautų Šefą A. Smetoną. Red.

ALEKSANDRAS STULGINSKIS, 
Lietuvos R. Prezidentas ir II-sis LSS Šefas.

savo pasaulėžiūra visiškai atitiko skau- 
tijos skelbiamiems principams. Skautų 
obalsis, skautų ideologija buvo ir jo 
ideologija. Tuo būdu jis kaip augštas 
asmuo tautoje ir kaip liet, skautijos 
šefas buvo gražiu pavyzdžiu jaunimui, 
susispietusiam po skautijos vėliava.’* 
Tautiškai valstybiniu požiūriu susipa

žinkime su jo asmenybe ir nuopelnais 
Lietuvai bei skautijai.

Kultūrininkas ir valstybininkas
Aleksandras Stulginskis gimė 1885. II. 

27. Vokietijoje išėjo filosofijos ir agro
nomijos mokslus. Bendradarbiavo Vieny
bėje ir kt, laikraščiuose. Redagavo Vil
niuje leistą, Tėvynės Sargą ir Ūkininką, 
keletą Ūkininko kalendorių ir parašė ke
letą knygelių žemės ūkio klausimais. Va
dovavo Dr-jai “Rytas”, įsteigusiai daug 
mokyklų.

1915 m. Vilniuje A. St-kis įėjo į Lie
tuvių Vykdomąjį Komitetą (įv. srovių su
darytą iš 5 žmonių), kurs atstovavo lie
tuvių reikalams, paleido eilę slaptų atsi-
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jie Vilniuje dėl vokiečių okupacijos vei
kė slaptai. 1918 m. rudenį A. Stulginskis 
buvo Tėvynės Sargo redaktorius, Vytauto 
gimnazijos mokytojas ir Lietuvos Tarybos 
narys. Tą rudenį gimnazijoje jis kelius kar
tus perdavė man po keletą laiškų, kuriais 
įvairių vietovių kunigai ir mokytojai pra
šė atsiųsti skautų įstatus, programą ir 
patarimų “kaip organizuoti skautus”. Kai- 
kurie laiškai buvo adresuoti “Lietuvos 
skautų vadui Vilniuje”, o keliuose vokuo
se buvo įrašyta mano pavardė (o mes, 
skautai, manėme, jog veikiame slaptai). 
Tie laiškai buvo pasiųsti Tėvynės Sargo 
red-jai. Atsimenu, antru atveju juos per
duodamas, A. St-kis prašė smulkiau pa
aiškinti ‘‘kas yra tie skautai ir ką ypa
tingo jie daro”. Man tatai paaiškinus, (jis 
palinkėjo mūsų skautams ir skautėms ge
riausios sėkmės ir kuo plačiau paskleisti 
skautybės idėją. Tuo būdu A. Stulginskis 
pirmas iš Lietuvos valstybininkų susido
mėjo skautybe ir jau 1918 m. rudenį Vil
niuje tarpininkavo jos skleidimui.

1925. IV. 5 Lietuvos skautams Remti 
Dr-jos visuotinis suvažiavimas vienbal
siai išrinko R. Prezidentą A. Stulginskį 
Lietuvos Skautų Šefu. Šį nutarimą ir pra
šymą sutikti šias pareigas eiti Preziden
tui įteikė suv-mo išrinkta komisija, (ku
rion įėjo LG, stud. Kizevičius ir mjr. J. 
Barauskas. Maloniai sutikęs globoti Lie
tuvos skautiją, Prez. Stulginskis pasiry
žo pats tapti vienu iš šios Brolijos nariu. 
1925 m. Šv. Jurgio šventėje, kurioje daly
vavo s. Itn. A. Mačiuikos vadovaujamas 
Kauno tuntas, Vyr. Skautų Štabas, Lietu
vos sk. vadų-vadovių suv-mo dalyviai 
(apie 100) ir gausus visuomenės būrys, 
Prez, A. Stul ginskis davė Skauto Įžodį ir 
pradėjo eiti L. Skautų Šefo pareigas: ke
lioms dr-vėms įteikė vėliavas, eilę sk. 
vadovų-vių pakėlė į skautininko,•* ės laips
nius ir pasakė turiningą kalbą apie skau
tų idealus, skatindamas skleisti skautybę 
po visą Lietuvos kraštą. Tai buvo reikš
mingas įvykis. Vyriausybės oficiozas Lie
tuva ir karininkų laikraštis Kardas įdėjo 
šių iškilmių nuotraukas, atrašą ir pabrė

žė, jog R. Prezidento globojama skautų 
or-ja tuo būdu įgyja daugiau orumo. Apie 
tai palankiai atsiliepė ir visuomeninė spau
da.

1926 m. pavasarį Kaune įvyko 4 dienų 
suvažiavimas - kursai, į kuriuos tuntininkaį 
draugininkai,-ės, skiltininkai,iės ir vil
kiukų vadovai suvažiavo iš visų Lietuvos 
kampų. Kursams pasibaigus, Šefas juos 
pakvietė į prezidentūrą. Jis ir p. Stulgins- 
kienė vaišino, maloniai kalbėjosi su mie
lais sveteliais, eidami nuo vieno stalo 
prie kito, ir ragino dirbti kilnųjį darbą. 
Toks Prezidento ir p. St-nės mielumas ir 
nuoširdi bičiulystė skautijos vadovams,- 
ėms padarė gilų įspūdį ir tapo gyva pas
kata idealistiniam jų darbui sugyvinti. Tai 
patikslina tolimesnis LSB augimas ir veik
lumas. Pvz. 1925. I. 1 LSB turėjo 1848 
narius, o 1929 m. jau apie 4000.

1926 m. Šv. Jurgio šventėje Šefas vėl 
dalyvauja. Iliustruotas Lietuvos priedas 
įdėjo net 4 šių iškilmių nuotraukas, kurių 
prasmę paryškino tokiu šūkiu: “Ar šito
kios ceremonijos negali uždegti mūsų jau
nimo karštų širdžių prie gražių, pilnų tė
vynės meilės ir pasišventimo, žygių?” 
Įvertindama R. Prezidento dalyvavimą to
je šventėje ir susibičiuliavimą su skauti- 
ja, redakcija straipsnį užbaigė stipriu pa
reiškimu: “Šis faktas dar labiau paskatins 
mūsų nevisai dar ištižusį jaunimą burtis į 
šią or-ją ir joje aktyviai dalyvauti”.

Ką tik išrinktas Šefu Prez. Stulginskis 
Lietuvos skautų sąjungą faktiškai buvo 
įsteigęs jau 1925. V. 28, kai tą dieną pri
ėmė L. Jūrų Skautiją savo globon ir pa
tvirtino I-jį lietuvių skautų (LJS) statu
tą. Nuo tos dienos jis globojo jau dvi 
Lietuvos skautų or-jas (L. Skautų Aso
ciaciją ir L. Jūrų Skautiją), kurios veikė 
ir tvarkėsi savarankiškai. Pas Šefą man 
teko daug kartų lankytis su jūros skautų 
vadovų suv-mų protokolais bei nutarimais, 
periodiniais pranešimais apie LJS veiklą, 
sumanymus ir kt Jis nesitenkino raštais, 
bet pageidavo smulkmenų. Nekartą stebė
josi tuo, (kad jūros skautai (jaunuoliai) 
ryžtasi vyriškajam darbui jūroje. Šypsodar
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sk. stovykloje,Skautiškasis raportas “Dainavos’ 

masis pagirdavo jų idealizmą bei veiklu
mą ir paskatindavo toliau taip pat dirbti 
ir savu laivu išvežti Lietuvos vėliavą į 
jūras. Paskiau daugiausia su Šefo pagal
ba pavyko 1927 m. LJS įjungti į LSB su 
teise jūros skautams turėti atskirą savo 
ženklelį, programą, uniformą ir kt.

Prez. Stulginskiui tebesant Šefu 1925- 
30 m., daug vertingų sk. vadovų,-vių (bai
gusių vadovų kursus) buvo pakelti į skau
tininko,-* ės laipsnius, nusipelnę jaunuo
menės auklėjimui pagal skautybės siste
mą apdovanoti sk. garbės ženklais, tunti- 
ninkais buvo patvirtinti tie skautų auklė
tojai-vadai, kuriuos d-vės bei LSRD sky
riai pasiūlė ir pan. Šie veiksniai sutvirti
no LSB pedagogiškumą ir visuomenišku
mą. Aplamai Šefas A. Stulginskis ir 1927 
-30 m. buvęs jo pavaduotoju judrus gen. 
T. Daukantas daug nusipelnė skautiškam 
sąjūdžiui Lietuvoje.

Tautos kankinys
1930 m. leidiny ‘‘Lietuvos Karo Inval 

das” A. Stulginskis pareiškė: "Didžiai 
sias tautos turtas — tai jos laisvė, N t 
priklausomybė. Ant to laisvės aukuro a-, 
kojama daug žmonių gyvybių, pakelia# 
daug sunkaus triūso, iškenčiami pažem. 
nimai, kalėjimai, ištrėmimai, persekiojim

Woodstock, Conn. Nuotr. V. Alksninio.

ir t. t,“ Jis pats tai visa pergyveno Tė
vynėje ir Sibire, kur buvo ištremtas iš 
mylimojo savo krašto tik už tai, kad bu
vo krikščioniškas ir demokratiškas Lietu
vos Respublikos Prezidentas, daug nusi
pelnęs Lietuvos ūkininkams ir darbinin
kams. Gyvendamas savo ūky, Jokūbave 
(prie pat Klaipėdos krašto), galėjo leng
vai sieną pereiti. Bet vienam savo bičiu
liui pareiškė: “Aš iš Lietuvos nebėgau 
ir nebėgsiu”. Jo pasiaukojimą J. M. Stan- 
čius pavaizdavo Drauge 1951. VI. 27:

4 Visi žinojom A. Stulginskio kietus 
nusistatymus. Jis buvo principų žmogus. 
Jei jis ką darė, tai darė tik įsitikinęs. 
Taigi ir jo nusistatymas nebėgti iš Lie
tuvos buvo irgi principinio pobūdžio. 
Tai pasiaukojimas! Jį išvežė baisiomis 
1941 m. birželio dienomis kartu su jo 
žmona.

’’Prezidentas meldžiasi. Ramiai...” 
— toks šūkis perbėgdavo per ilgą medi
nį baraką tolimoj Sibiro išvežtųjų sto
vykloj, kai Stulginskis atsiklaupdavo 
poterių. Tai buvo rudenį 1941 m. prie 
stoties Riesioty. Jis ten, atskirtas nuo 
savo šeimos, buvo uždarytas su dauge
liu kitų lietuvių. Buvo jų keli tūkstan
čiai. Uždaryti ligi išmirs. Sąlygos buvo 
specialiai tam sukurtos: katorginis dar
bas miške nuo tamsos ligi tamsos, dau-
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SPRAGA SKAUTIŠKOJE INFORMACIJOJE
K. Pelėkis

Nevien tik siauruose skautiškuose vie
netuose šiandien mums tenka veikti. Šių 
dienų tremtiniui skautui yra uždėta ir dau
giau pareigų. Viena jų — tinkamas savo 
krašto atstovavimas kitataučių tarpe.

Tenka džiaugtis, kad mūsų sesės ir 
broliai šią pareigą įvairiomis progomis 
gražiai atlieka: tai daina, tai vykusiu są
mojumi, tai skautiškais laužais, stovyklo
mis ir kitu būdu kai kas padaroma ir mū
sų laisvės reikalui. Sakau kai kas tik, 
bet iš tų mažų gerų darbelių argi nesusi
daro didesni gerieji darbai mūsų gimtajam 
kraštui?

Visiems lietuviams labai malonu, kai 
mūsiškiai gražiai reprezentavo Pavergto
sios Lietuvos skautus tarptautinėse sto
vyklose, kad ir paskutinėje jamboree. Tą 
patį ruošiasi daryti lietuviai skautai Aus
tralijoje, Pan Pacifico tarptautinėje sto
vykloje. Buvo, yra ir dar atsiras daugiau 
progų, kur lietuvis skautas galės apie mū
sų krašto nelaimę svetimajam pasakyti.

Bet yra dalykas, kurio labai pasigenda 
tiek mūsų reprezentuotojai, tiek svetimie-

giau negu menkas valgis, nepakeliamas 
•šaltis ir ligos. Sirgo visi, o mirė bū
riais. Stulginskis laikėsi tvirtai. Bolše
vikai nekartą provokavo lietuvius atsi
keršyti Prezidentui, kaipo buvusiam val
džios žmogui. Lietuviai, kurių ten bu
vo visokių luomų ir pašaukimų, priešin
gai — savo Prezidentą saugojo ir glo
bojo. Saugojo, nes gerbė ir mylėjo. Bol
ševikams ir enkavedistams tas buvo ne
suprantama ir neišaiškinama. Stulginskis 
stovykloj nepalūžo ir neišdžo. Jo krikš
čionybė nugalėjo visas neteisybes, prie- 
sf>audas ir skriaudas; Jis savo menką 
duonos davinį dalindavo į 4 dalis, ku
rių vieną jis pats suvalgydavo, o kitus 
3 šuorelius išdalindavo silpniesiems. 
Jis ramindavo ir guosdavo.

1942 m. sausio mėn. pirmomis dieno
mis Kansko kalėjime, kur buvo uždaro-
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ji, kuriems mes stengiamės mūsų bylą nu
šviesti. Tai gero ir tinkamo skautiško lei
dinėlio svetimomis kalbomis reikalas. Ma
ža svetimtaučiui rodyti mūsų meną, papro
čius, šokius, dainas. Reikia dar jam kai 
ką įduoti į rankas, ką jis galėtų namo 
parsinešti, pats pasiskaityti ir Kitam pa
rodyti. Labai skaudu, kad tremtyje 10 me
tų bėgyje, išleidę tiek daug skautiškų 
leidinių, nepasirūpinome šiuo, bene svar
biausiu reikalu.

Toks leidinėlis neturėtų būti ilgas (il
gų tekstų svetimi nemėgsta skaityti), bet 
visdėlto apgalvotai oaruoštas ir išsamus. 
Jis turėtų apimti: N. Lietuvos skautų is
torijos metmenis, mūsų or-jos kūrimąsi, 
jos žydėjimo laikus; santykius su tarptau
tinėmis skautų institucijomis ir ypač abie
jų Pasaulio skautų šefų vizitą Lietuvoje. 
Toliau - mūsų or-jos veiklą okupacijų 
metais, okupantų terorą skautų or-jos at
žvilgiu, kai kuriuos martyrologijos davi
nius, pagaliau — tremties laikus. Leidinė
lis turėtų būti gausiai iliustruotas origi
naliomis fotografijomis ir specialiomis

mi mirčiai pasmerktieji ir iš kurio nie
kas gyvas neišeidavo, prižiūrėtojas anks
ti rytą eidamas per kalinių kameras 
klausinėjo: — Ar Čia yra lietuvių? —
Taip, aš esu, — atsiliepė vienas. — 
Šiandien auštant sušaudėme jūsų Pre
zidentą, — išdidžiai atraportavo enka
vedistas.”
Okupantai sušaudė ar nukankino ne tik 

šį mūsų Prezidentą ir LSS Šefą, bet ir 
1925 m. bu v. Šefo pavaduotoją min. V. 
Čameckį, 7S Sarau ską ir daug kitų sk.va
dų-vadovių, skaučių ir skautų. Tos bran
gios aukos tai šviesiausios gairės, ku
rios rodo mūsų skautijai kelią į Lietuvos 
idealą, už kurį šimtai skautų, -čių su tau
riuoju Šefu A. Stulginskiu prieky kovojo 
ir pasiaukojo. Skautiškai budėdami, ryžtin
gai žygiuokime tuo keliu!
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DRAUGININKĖ IR DRAUGOVĖS SUEIGA
Skin. Pii. S. Jurkynienė

Nors skautų, «čių auklėjamoj sistemoj 
pagrindinis vienetas yra skiltis, tačiau 
nereikia pamiršti, kad ir draugovė labai 
dažnai prisideda prie skautybės ugdymo. 
Kartais dr-vė gali duoti jaunai skautei 
daug daugiau teoretinių bei praktinių skau- 
tavimo žinių ar jaunos mergaitės charak
terio auklėjimui.

Draugovę turi sudaryti 2- 3 skiltys, dau
giausia iki 5. Jei vienete yra daugiau 
skaučių, patartina sudaryti kelias dr-ves, 
o neapsunkinti vienos, nes su labai dide
liu mergaičių skaičiumi yra sunkiau dirb
ti.

Draugovės kertinis akmuo yra drauginin
ke. Nuo jos dažnai priklauso ir tai, ar 
skautės noriai lanko dr-vės sueigas. Bū
ti gera draugininke ne kiekyiena skautė 
gali. Gyvenime pasitaiko ir taip, kad la
bai gabi moksle, pavyzdinga skautė, nuo
širdi ir sumani organizatorė, o, žiūrėk, 
nesugeba vadovauti vienetui. Tai klausos 
neturėjimas, per lėtas kalbėjimas ar kitos 
priežastys apsunkina jauną, vadovę, ir su
eigos tada darosi nuobodžios, <perdaug iš
tęstos ar pan.

Skaučių dr-vės draugininke reikėtų skir
ti (jei sąlygos leidžia) vyresniąją skau
tę. Ji turėtų ateiti į dr-vę ne kaip dide
lė viršininkė, bet kaip vyresnioji skaučių 
sesuo. Ji turėtų būti religinga, be didelės 
ambicijos, 'laikytis savo duoto žodžio, ne
rūkyti. Jokia draugininke skautėms negalės 
įrodyti rūkymo kenksmingumo, jeigu ji par 
ti rūkys. Pagaliau, jei šias visas dory-

diagramomis. Juk dažnai vaizdeliai daug 
daugiau pasako, 'kaip žodžiai.

Leidinėlio paruošimas, rodosi, 'neilgai 
teužtruktų, o jo išleidimas viena kuria 
kalba taip pat nebrangiai atsieitų. Jo pa
ruošimu turėtų nedelsiant susirūpinti mū
sų skautiškieji veiksniai. Tai būtų vie
nas geras darbelis, kurį jie galėtų vei
kiai mūsų Sąjungai ir Lietuvos reikalui 
padaryti.

PLSS Tarybos Pirmijos nariai po posėdžio 
Čikaga j fprie T. T. Jėzuitų namų. Iš kairės — 
v. s. b. Kliorė, s. kun. J. Vaišnyę, /S O. Zar 
ilskienė, /S S. Kairys ir Dr. V. Čepas.

bes vainikuotų griežtumas, (tada ji būtų 
autoritetas skaučių akyse ir nebūtų sun
ku dr-je palaikyti skautišką drausmingu
mą.

Apskritai kalbant, 'tuntininkė ir skilti- 
ninkė kartais skautėms tiek įtakos nesu
daro, kiek gera draugininke. Tuntininkę 
skautės dažniausiai mato tik iš tolo per 
iškilmingas tunto sueigas. Sriltininkę skau- 
čiukės demokratiniu būdu išsirenka iš sa
vo tarpo. Neretai pasitaiko, kad skiltinin- 
kė būna daug jaunesnė už savo skautes. 
Todėl atsitinka ir taip, kad per skilties 
sueigas jauna ir nepatyrusi skiltininkė 
daug ko nepajėgia išaiškinti, pvz. rengian
tis į visus patyrimo laipsnius ar mokan
tis specialybių. Štai čia turi ateiti skil
čiai į pagalbą jau pati draugininke.

Kiek įtakos skautėms gali padaryti mo
rali ir tikrai skautiška draugininke, gali
me spręsti ir iš to, kad skautės dažnai 
daug geriau paklauso jos, negu savo tė-
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vėlių. Anaiptol nereikia manyti, kad tos 
mergaitės jau yra blogos. Ne! Jos yra to
kios pat kaip ir kitos, bet atsitinka taip 
todėl, kad su savo tėvais yra daugiau ap- 
sipratusios ir kartais išdrįsta atsiliepti 
netinkamu tonu. Žinoma, tokį elgesį na 
muose tvarko patys tėvai.

Tokiu būdu matome, kokia didelė atsa
komybė dr-je tenka pačiai draugininkei.

Kiekviena draugininke sudaro draugovės 
vadiją, į kurią įeina: pati draugininke, jos 
pavaduotoja (adjutante), skiltininkės, pa- 
skiltininkės, dainų vadovė (arba laužave- 
dė), korespondentė (arba spaudos platin
toja) ir dr-vės globėja. Globėją reiktų 
pasirinkti tokią, kuri suprastų skautiškąjį 
gyvenimą. Labai gera, <jei globėja būtų 
skautininke, kuri savo gyvenimo patyrimu 
ir amžiumi galėtų padėti jaunoms skautėms. 
Mažesniuose vienetuose (čia jau nekalbu 
apie Čikagą), kur veikia tik skiltis ar 
draugovė, gera turėti ir savo dvasios va
dovą.

Draugininke su savo vadija sudaro vi
sų metų darbo planą. Tas planas visu 
šimtu nuošimčių gali nepasisekti išpildy
ti, bet tai nieko nereiškia, mes yra visai 
gyvenimiškai natūralu.

Draugovės sueigos šaukiamos vieną kar
tą per mėnesį. Kartais gali tekti susirink
ti ir dažniau (pvz. ruošiantis stovyklauti). 
Prieš kiekvieną dr-vės sueigą turi būti 
sušauktas vadijos posėdis, kuriame pasi
tariama visais rūpimais klausimais su skil- 
tininkėmis ir kitomis vadijos narėmis.

Skaučių dr-vės sueigos gali būti darbo 
(žinių įgijimas, kartojimas, tikrinimas, 
egzaminai į visus patyrimo laipsnius, pa
siruošimas stovyklai ir k t.) ir iškilmingos 
sueigos, arba minėjimai (Šv. Kazimiero, 
Motinos diena, dr-vės įsikūrimo šventė ir 
kt.), Paprastai darbo sueigose dalyvauja 
pačios skautės, išskyrus tuos atsitikimus, 
kai draugininke pasikviečia sau į pagalbą 
prelegentę, pvz., pirmajai pagalbai labai 
gerai kviestis gydytoją. Į iškilmingas su
eigas, arba minėjimus, patartina kviestis 
svečių. Čia turėtų dalyvauti skaučių tė
veliai, kitos draugovės, broliai skautai,

Neatidėk rytdienai tai, ką gali padaryti šian
dien. Pasiųsk “Mūsų Vyčiui” prenumeratos 
mokestį dabar. O jeigu dar vieną naują prenu
meratorių surasi — prisidėąi prie savo skau
tiškojo laikraščio sustiprinimo.

skautininkai, -t ės, o jei sąlygos leidžia, 
pasikviesti ir iš pačios Seserijos Vadijos. 
Pvz. dr-vės įsikūrimo metinių minėjimas 
ar Motinos diena gali sudaryti labai gra
žią programą su svečiais, viešniomis ir 
artimaisiais. Po tokios dr-vės sueigos 
gali būti pačių skaučiukių paruoštos kuk
lios vaišės.

Kai kurie yra priešingi tokioms iškil
mingoms sueigoms — minėjimams. Man at
rodo, kad minėjimai (pvz. 8 rugsėjo) ren
giami mažame ratelyje, teikia daug auk
lėjamos reikšmės. Čia kaip tik ir yra me
džiaga tautiniam auklėjimui, (kuriuo mes 
visi sielojamės ir taip rūpinamės. Jeigu 
tokią iškilm.ngą dr-vės sueigą surengtų 
pačios skautės savo darbu ir savo meni
nėm pajėgom, (tai joms būtų daug daugiau 
naudos, negu jos sėdėtų salėje ir klausy
tų visuomenės surengto minėjimo paskai
tininko, kad “mes esame tremtiniai, o per 
Lietuvą teka Nemunas...” Tik, žinoma, 
tokią iškilmingą sueigą rengiant, daugiau
sia tenka pasidarbuoti pačiai drauginin- 
kei. Ji turi arčiau pažinti savo skautes 
ir atrasti jose tų paslėptų “deimančiukų”, 
kuriais jos gali prisidėti prie bendro dar
bą Juk dr-je dažnai pasitaiko meninin
kių, dainininkių, (pradedančių rašytojų, (is
torijos mėgėjų ir kt

Kiekviena draugovės sueiga turi šias 
pagrindines dalis: sueigos pradžią, ben
drąją dalį, sueigos vedamąją mintį ir pa
baigą.

Draugovės sueigai pravesti nepakanka 
padainuoti keletą dainelių arba tik pasi
kalbėti. Kartais būna ir tokių sueigų, kad 
vadovė atėjusi klausia skaučių, ką reikė
tų daryti. Draugininke į sueigą turi ateiti 
pasirengusi. Be to, skautes reikia pratin
ti prie pilnos dr-vės sueigos pravedimo. 
Lygiai kaip pirmoji, taip ir antroji ar tre-

208

10



čioji sueigos dalis pedagoginiu požiūriu 
turi daug auklėjamosios reikšmės jaunuo
lei skautei.

Skaučių dr- vės sueigos pradžia. Čia 
įeina visas dr-vės tvarkymasis iki drau- 
gininkės atvykimo. ŠĮ darbą atlieka adju
tante. Ji išrikiuoja skautes skiltimis, pa
tikrina skilčių knygeles, dr- vės dienoraš
tį, peržiūri uniformas bei skaučių tvarkin
gumą. Taip pat ji priima raportus iš skil- 
tininkių.

Šioje vietoje norėčiau priminti šiek tiek 
apie rikiuotės reikalingumą. Nėra gražes
nio vaizdo, kai pamatai tvarkingai žygiuo
jantį jaunuolių būrį. Tai taikoma ir skau
tėms. Draugininke turėtų supažindinti vi
sas su pagrindiniais rikiuotės reikalavi
mais. Šios šalies pradinėse mokyklose 
kūno kultūros pamokų visai nėra. Jų spor
tą sudaro po pamokų mokyklos kieme žai
džiamas beisbolas. Taigi draugininkei ten
ka išmokyti skautes tvarkingai išsirikiuo
ti, o taip pat mokėti gražiai pražygiuoti 
parado metu. Tvarkingas laikymasis ri
kiuotėje teikia jaunai mergaitei savitvar
dos, ji nesusikuprina, -neiškrypsta į šo
nus, bet gražiai bei kultūringai save lai
ko.

Bendroji dr-vės sueigos dalis prasideda 
su draugininkės atvykimu. Šią dalį sudaro 
draugininkės atvykimas, adjutantės rapor
tas draugininkei, (pasisveikinimas, įsaky
mų skaitymas.

Iškilmingos sueigos planas, žinoma, ga
li keistis. Jei skautės turi duoti įžodį, 
tai tada įnešamos vėliavos. Be to, daž
nai dalyvauja svečiai, kurie taria žodį 
arba pasveikina dr-vę.

Sueigos vedamoji mintis. Čia daugiau 
taikoma darbo sueigai. Kiekvienoje suei
goje draugininke turi suteikti savo skau
tėms ideologinių ar praktinių žinių pašne
kesio forma. Nuo to pareina ir dr-vės su
eigos paskirtis. Pašnekesį reikia pravesti 
žodžiu, o ne akademiškai raštu. Paskuti
niu atveju, jeigu draugininkei nesiseka 
kalbėti ir jei ji turinti rašymo dovaną, 
galima leisti raštu. Pedagogiškai būtų lar 
bai gera, jei pašnekesy dalyvautų pačios 

skautės. Joks dalyvavimas bratina jas lo
giškai galvoti, nuosekliai5 reikšti savo 
mintis žodžiu ir k t. Po to prasideda skil
čių pasirodymai, žaidimai, dainos, pasa
kos, šūkiai, deklamacijas, įvairios varžy
bos ir k t. Tačiau visa tai reikėtų derinti 
prie sueigos pagrindinės minties, nors 
kartais mažesniam skilties pasirodymui 
ar žaidimui, aišku, (galima padaryti išim- 
tį. Draugovė turi mokėti daug dainų. Vis- 
tiek ar jos būtų skautiškos, ar liaudies 
dainelės, ar mūsų kompozitorių. Insceni
zavimams patartina panaudoti ( žinoma be 
grynai skautiškų) mūsų gausią tautosaką, 
būtent: dainas, pasakas, padavimus, le
gendas, o taip pat vieną kitą ištrauką su
vaidinti ir iš mūsų rašytojų kūrybos, sa
kysim Kudirkos, Šatrijos Raganos ir kitų. 
Toks sueigų paįvairinimas suteiktų joms 
daugiau lietuvišką atspalvį. Naudinga 
dr-vei ir skilčių varžybos, pvz. sueigų 
lankymo, margučių dažymo, juostų audi
mo, siuvinėjimo, (mazgų rišimo, pėdų se
kimo, Morzės signalizuotės, Lietuvos vaiz
dų albumo sudarymo (iškarpomis arba nuo
traukomis, jei kas turi), dainų rinkinėlio 
ir daugelio kitų, Čia labai plati dirva pa
sireikšti pačioms skautėms. Mažesnės ar 
ir didesnės varžybos pažadina norą dirb
ti ir siekti ko nors daugiau.

Draugovės sueigos pabaiga. Sueigos pa
baigoje pakrikusią dr-vę adjutante vėl 
sušaukia į būrį ir išrikiuoja. Tada eina 
atsisveikinimai, pasižadėjimai (pvz. “Ry
toj stengsimės būti geresnėmis negu šian
dien esame ir negu vakar buvome!”), šū
kiai, daina ar malda. Kai kurios dr-vės 
sueigas baigia daina “Leiskit Į tėvynę!” 
Dažnai baigiama vakarine stovyklos mal
da “Ateina naktis”. Čia paliekama lais
vė ir susitarimas pačiai dr-vei.

Tačiau reikia prisiminti, kad dr-vės 
sueigų planai keičiasi, kai, išaušus pava
sariui, skautės pradeda rinktis gamtos 
prieglobstyje. Tada sueiga pavirsta į die
nos iškylą. Tokių sueigų reikia ko dau
giausia. Pratinkime jaunimą palikti dulkė
tas sales, -rūsiuose įrengtus skautų buk
lus ir eiti į gamtą. Kiek daug gražių va-
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ASS metinė šventė Čikagoje. Prezidiumas.

landų skautės gali praleisti parke, 'miške 
ar prie vandens. Čia ir kelionės ženklai, 
ir pėdų sekimas, <ir apylinkės pažinimas, 
medžių, krūmų, gėlių vardų atspėjimas, ir 
užkandžiai su gera nuotaika bei dainomis 
skautei pirmą kartą palieka neišdildomą 
įspūdį.

Tremtis ir mūsų tautos išblaškymas po 
platųjį pasaulį stato naujus reikalavimus 
ir skaučių auklėjimui.

Prof. St Šalkauskis vienoje vietoje sa
ko:

“Skautizmas yra visų pirma praktiška 
dorinio auklėjimo sistema, kurios pagrin
diniai principai yra trumpai ir ryškiai su
glausti iš vienos pusės Skauto įžodyje, o 
iš antros pusės Skautų Įstatuose.”

(“Skautai ir Pasaulėžiūra”, psl. 17) 
Todėl vadovėms ir reikia budėti, kad 

mūsų skautės užaugtų padoriomis ir tau
riomis lietuvaitėmis. Jaunimui reikia duo
ti pavyzdžių iš gyvenimo, diteratūros, is
torijos. O kiek daug heroizmo galima ras
ti netolimoje mūsų tautos praeityje!

Literatūra, kuri ateitų į pagalbą jaunai 
vadovei jos skautiškame darbe, nėra gau
si. Tačiau reikėtų skaityti “Mūsų Vytį”, 
“Skautu Aidą”, “Skautybę Mergaitėms”. 

Be to, suvažiavimuose, kursuose galima 
taip pat įgyti naujų žinių norinčiai dirbti 
vadovei.

Baigdama šias savo mintis, norėčiau 
palinkėti vadovėms ir toliau vesti mūsų 
jaunimą tikrai skautišku ir lietuvišku ke
liu. Gal Jūsų darbas ateityje bus kieno 
nors įvertintas. Juk ir mūsų dainius Mai
ronis sako: “Idėjos, jei didžios, nemiršta 
kaip žmonės!”

RUOŠIAMA AKADEMINĖ ŽIEMOS 
STOVYKLA

ASD ir Korp! VYTIS centro valdybos yra 
pavedusios fil. inž. Vyt. Černiui suruošti aka
deminę žiemos stovyklą. Stovykla įvyks XII. 
27 — I. 2 d.d. Mesick, Mich.,(toje pačioje vie
toje, kur ir pereitais metais.) Stovykla dau- 
S'ausia skiriama studentų poilsiui, todėl daug 

iko bus skiriama slidinėjimui. Toliau įvairi 
programa: paskaitos, diskusijos, pašnekesiai, 
meno bei literatūros vakarai, “Sumuštinis”, 
dainos, šokiai. Dalyvauti kviečiami ASS na
riai, o taip pat svečiai.

Nakvynė ir maistas parai atsieis $4,25 
(Pilnai studijuojantiems ASS nariams sumaži
nama iki $ 3«00 ). Norintieji dalyvauti smul
kesnių informacijų gali gauti ASS skyrių val
dybose, v o taip pat pas stovyklos viršininką 
Fil. V. Černių, ackesu: 6732 So. Maplewood Ave. 
Chicago 29, UI. Vietų skaičius ribotas, todėl 
su registracija prašome pasiskubinti.
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Iš ASS šventės Čikagoje. Šventės dalyviai.

MŪSŲ KELIAI IR KLYSTKELIAI
Sktn. f ii.

Metodai kartu su ideologija sudaro skau
tų, sąjūdžio skirtingumą nuo kitą jaunimo 
organizacijų, ir yra viena skautybės pasi
sekimo priežasčių.

Svarbesniuosius skautiškojo metodo ele
mentus sudaro gerasis darbelis, skilčių 
sistema, individualybės ugdymas kiekvie
name jaunuolyje, gyvenimas gamtoje, skai- 
tymasis su jaunuolio pažiūromis ir polin
kiais.

Jau Lietuvoje, kur mūsų skautų drau
govės kūrėsi beveik išimtinai mokyklose, 
metodo atžvilgiu buvo daroma klaidų. Skau- 
tybė buvo “sumokyklinta” ar, atskirais 
atvejais, “sukarinta”. Permažai ir per- 
lėkštai buvo taikoma skilčių sistema, dėl 
nepakankamų išteklių, neleidžiančių įsi
gyti savo buklus, sueigos vykdavo mokyk
los klasėse, daug dėmesio buvo kreipia
ma į narių skaičių, o tuo pačiu tapdavo 
apsunkinamas kiekvieno skauto individua
lus auklėjimas.

Panašių tendencijų neatsikratome ir da
bar. Dar turime nemaža draugininkų ir ki
tų vadovų, 'kurie draugovėms vadovauja

Vytenis Stasiškis
panašiai kaip kariuomenės daliniui ar mo
kyklos klasei. Skauto individualybe ma
žai tesirūpinama, o skiltys yra tik “tar
pe kitko” — vienetas žaidimuose, o ne 
skautiškojo darbo centras, jaunimo visuo
meninio gyvenimo mokyklėlė ir laboratori
ja, kur jaunuoliai kuria savo pasaulį, mo
kosi pareigingumo, solidarumo, atsakomy
bės ir savarankumo. Perdaug dėmesio, 
reikšmės ir pastangų skiriame surežisuo
tiems ir išrepetuotiems reprezentaciniams 
pasirodymams, <užuot skatinę pačių skau
tukų kūrybą ir iniciatyvą.

Savo taikomuose metoduose dauguma 
mūsų vadovų esame sustingę ir įsmukę į 
rutinos provėžas. Kartais kai kurie mūsų 
darome tokių klaidų, kurios parodo net 
visišką skautybės tikslų ir metodų nesu
pratimą ir nežinojimą. Tenesirūstina se
sės, bet Vokietijoje jų pasiskelbtoji pa
tyrimo laipsnių programa tai labai akivaiz
džiai rodo. Nežinau tos programos auto
rių, bet netikiu, kad jie ar jos būtų tą 
programą svarstę ir vertinę skautiškosios 
metodikos kriterijumi. Autorių geri norai
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skautėms duoti kuo daugiau lituanistinių, 
žinių dar nepaverčia kone perdėm mokyk- 
liŠkos žinojimo programos skautiškąja pa
tyrimo programa. Lietuviška skautybė lie
tuviškos mokyklos atstoti negali, nors 
mes to ir labai norėtume. Abejoju, ar ta 
programa gyvenime ir taikoma. Tad kodėl 
ta klaida dar neatitaisoma?

Kiek panašu ir su kitomis mūsų progra
momis. Jas tebeturime tokias pačias ar 
beveik tokias pačias, kaip prieš 20 su 
viršum metų. Argi per tą laiką įvykę taip 
gilūs mūsų visų gyvenime pasikeitimai 
nereikalingi jokio dėmesio? Ar mūsų išsi
blaškymas po pasaulį su taip Įvairiomis 
gyvenimo sąlygomis nereikalauja pakeiti
mų ir mūsų programose bei metoduose ? 
Ar reikalas registruotis vietos skautų or
ganizacijose nereiškia ir mūsų programų 
keitimosi ?

Organizacinė struktūra. Nežiūrint visos 
eilės bandymų keisti, mūsų S- gos struk
tūra ir centriniai organai pagrinde tebėra 
tie patys kaip kad buvo Lietuvoje, išsky
rus tik Šefo instituciją. Tai rodo nesi
skaitymą su realybe.

Lietuvoje turėjome apie 20.000 skautų 
ir skaučių, gyvenančių mažoje teritorijoje, 
kurioje susisiekti, taigi, ir centralizuotai 
administruoti buvo lengva ir patogu. Skau
tų S- ga buvo dar visai realiai valstybės 
remiama. Dabar turime apie 2.000-3.000 
narių, gyvename išsiblaškę po visą pa
saulį, nevienodomis sąlygomis, dauguma 
vadovų dirba slegiantį svetimą darbą, o 
visa mūsų organizacija net neturi tarp- 
tautinio pripažinimo ir veikia pusiau po
grindžio sąlygomis. Kai kuriuose kraštuo
se mūsų skautų ir skaučių vienetai buvo 
sąlygų priversti įsiregistruoti vietos skau
tų organizacijose. Ir vistiek dar bandome 
gyventi iliuzijomis, tiesa, labai malonio
mis, kad savo organizaciją galime tvarky
ti taip pat, kaip prieš 16 metų. Jeigu no
rime išlikti gyvenimo nesutriuškinti, turi
me skaitytis su faktais, turime savo S- 
gos struktūrą pritaikyti pasikeitusioms 
veikimo sąlygoms.

Narių skaičiaus sumažėjimas, išsiblaš

kymas po pasaulį ir tarpusavio ryšio sun
kumas reikalauja decentralizuoti vadova
vimą, atsisakant didelių ir nelanksčių cen
trinių organų, atsisakant smulkmeniško va
dovavimo iš viršaus, o perduodant dau
giau iniciatyvos, galios ir atsakomybės į 
periferiją — rajonus, tuntus, net draugo
ves. Centrai (Pirmija ir abi Vadijos) tu
rėtų apsiriboti principinių reikalų sprendi
mu ir mūsų skautybės reprezentavimu tarp
tautiniuose centruose (kur tai galima ir 
įmanoma). Jie turėtų sudaryti daugiau mo
ralinį, o mažiau administracinį mūsų skau
tybės centrą. Visokios centrų instrukcijos 
bei nurodymai, kiek jie dabar pasiekia 
Australiją, dažniausiai rodo, <kad Pirmija 
ir Vadijos gerai orientuojasi tik apie Šiau
rinės Amerikos sąlygas ir savo sprendi
muose turi galvoje tik ten esančius vie
netus. Gal kai kam tai ir nemalonu patir
ti, bet Australijoje susidaro kaip tik toks 
įspūdis. Dėl to yra pirmiausia kaltos ne
palankios sąlygos.

Karo metu, kai silpnomis kariuomenės 
jėgomis tenka veikti plačiu frontu, (atski
rų dalinių vadai gauna tik bendras direk
tyvas, o toliau veikia s avo nuožiūra. 'Ir 
mes, skautai, dabar esame panašioje pa
dėtyje. Vienokie ar kitokie statuto keiti
mai, nesiskaitant su šiais gyvenimo rei
kalavimais, negalės sudaryti pagrindo re
aliai ir darbingai organizacinei santvar
kai.

Tarpusavio santykiai. Santykiai tarpe 
vyresniųjų (amžiumi ar ir laipsniu) mūsų 
S- gos narių toli gražu neatspindi skautiš
kojo broliškumo ar seseriškumo.

Su daugeliu mūsų gyvenimas yra žiau
riai pasielgęs. Netekome tėvynės, (artimų
jų, įprasto darbo, visuomenėje daugelis 
atsidūrėme “kopėčių apačioje”. Visa tai 
žmogų apkartina, jo nervų sistemą aplam- 
do, o nuotaikas apniaukia. Pradedame ieš
koti būdų bei progų “atsigriebti”, vėl iš
kelti tą gyvenimo nublokštą “aš”. Tai 
yra suprantama, bet nevisai pateisinama, 
kai per tą savo “aš” kėlimą pamirštam 
svarbesnius dalykus, būtent ištikimybę sar 
vo organizacijos principams, broliškumą
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Lietuvos žemėlapis Detroito skautu stovykloje. Nuotr. K. Lėk

vieno kitam. Nei vienoje skautybės srity
je nei vienas nesame neklaidingi ir visai 
tobuli; nei vienas nesame absoliutūs vir
šininkai; nei vienas nesame nepakeičiami. 
Vienokių ar kitokių ydų turime kiekvie
nas; kiekvienas galime mūsų skautybei 
duoti ir ką nors teigiamo. Tad ar nege
riau būtų savo “aš” kiekvienam primiršti 
ir pasistengti daugiau pastebėti brolio ar 
sesės teigiamybes? Į mus žiūri mūsų jau
nieji ir iš mūsų pavyzdžių mokosi...

Žinome, kad geroka dalimi dėl nesan
taikos, intrigų ir kitokių nemalonumų iš 
aktyvaus darbo S-goję yra pasitraukę ei
lė mūsų žinomų skautininkų, padarę jai 
tiek gero ir pasireiškę kaip principiniai 
skautai. Tai yra didelis nuostolis. Gali
ma laukti, kad, tarpusavio santykiams S- 
goje susitvarkius, jie grįžtų į aktyvų dar
bą.

Neseniai buvau vieno žinomo buv. pro
kuroro visuomeninės veiklos ir amžiaus 

sukakties minėjime. Vienas sveikintojas 
jam pasakė: “nekaltink, kad ir pats ne
būtumei kaltinamas”. Tai turėdamas gal
voje, šį straipsnelį rašiau ne kaip kalti
nimą, bet kaip sąžinės (taigi, ir savo!) 
sąskaitą, kad visi galėtume pagalvoti apie 
savo organizaciją, savo darbą, apie save. 
Klaidų darome visi, tai normalu ir nebai
su. Bloga pradeda darytis tik tada, kai 
nebemokame ar nenorime tų klaidų pripa
žinti klaidomis esant ir jas taisyti. O tu
rėtume tai kartkartėmis daryti — šviesiu 
protu ir broliškais jausmais vienas kitam. 
Tada iš kelio jei ir išklysim e, tai tik į 
pakelės takelį, bet ne į klystkelius.

Kad mūsų organizacija išliktų ir galėtų 
atlikti savo vaidmenį, turime mokėti visi 
jai pasiaukoti, jos gerovę pastatyti aukš
čiau savo asmens ar smulkių vietos rei
kalų. Priešingu atveju, jos žlugimo ilgai 
neteks laukti.
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IŠLEISKIME LIETUVIU SKAUTU ISTORIJĄ
B ronius K viklys

Nors mūsų, lietuviškoji skautija nėra 
sena, visdėlto ji už trejeto metų, švęs 40 
metų sukaktį. Per eilę metų jai teko per
gyventi įvairių dienų, pasiekti laimėjimų, 
lygiai kaip patirti vargų, nepasisekimų. 
Taigi teko sukurti ir savo or-jos istori
ją.

Deja, ji dar nebuvo rašyta. Nebuvo įver
tinta ir pati skautija, neiškelti jos nuo
pelnai mūsų tautai. Šiandien, nesant po 
ranka ne tik N. Lietuvos skautiškų archy
vų, bet ir bent pilnesnių skautiškos spau
dos komplektų, dargi laikas nuo laiko mar 
žėjant senesniųjų vadovų atminčiai ar 
jiems net išmirštant, (nebebūtų galimybės 
tokią istoriją iš viso paruošti, jeigu ne 
pats mūsų skautybės įkūrėjas Petras Jur- 
gėla. Jam teko anksčiau persikelti gyven
ti į JAV-bes. Taigi ir jo atsivežtoji me
džiaga buvo turtingesnė ir ne taip pripuo
lama, kaip mūsų. Paskutinio dešimtmečio 
bėgyje jis, vesdamas milžinišką korespon
denciją su mūsų vadovais, juos planingai 
apklausinėdamas, o taip pat sekdamas N. 
Lietuvos ir tremties laikų lietuviškąją 
spaudą, prie visa to dar turėdamas neabe
jotiną talentą dailiai rašyti, baigia ruoš
ti dar vieną veikalą mūsų skautams — 
“Lietuvių Skautiją“. Tai ne eilinė mūsų 
skautiškosios literatūros tėvo knyga. Pats 
faktas, kad rankraštis apima apie 600 
pusi, mašinėle rašyto teksto su per 200 
fotografijų, rodo, kad mūsų or-ja susilau
kė ir vertos istorijos.

Šio str. autoriui teko kai kuriuos kny
gos skyrelius skaityti, taigi galima ir šio
kią tokią nuomonę apie patį veikalą su
sidaryti. Išvada: parašyta gerai! Skaityto
jas eini jo patiekta medžiaga — skautijos 
keliu nuo pirmųjų lietuvių skautų vienetų 

• dar anoje tremtyje (I-ojo pasaulinio karo 
metu) Voroneže iki dabartinių tremties 
laikų ir jaudiniesi. Juk čia ne sausas fak
tų rinkinys, <o lyg koks įdomus romanas. 
Dažnai net ašarą nuryji — taip viskas

Korp! VYTIS Garbės Nariui
Prof. MYKOLUI BIRŽIŠKAI, 

jo žmonai Bronislavai Biržiškienei tra
giškai žuvus, broliškai užjaučia ir drau
ge liūdi

Akademinis Skautų Sąjūdis

įdomu, miela, gražu, sava.
Kaip girdėti, greitai P. Jurgėla mūsų 

skautijai pasakys: — Aš savo darbą už
baigiau. Ne tik įkūriau pačią organizaci
ją, bet ir parašiau jai istoriją. Štai pra
šau !...

Mes, žinoma, dovaną mielai priimsime, 
padėkosime už darbą, kurį tik didelės va
lios ir milžiniškos kantrybės vyras galėja 
atlikti. Bet visa tai dar maža. Mums rei
kės šią dovaną pasidalyti. Kitaip tariant, 
reikės sudaryti sąlygas šiai knygai 
išleisti, kad ir mūsų dabartinė skautiško
ji karta galėtų pasiskaityti, pasimokyti iš 
mūsų pionierių pastangų, laimėjimų ir klai
dų, Reiks ir Nepriklausomos Lietuvos atr 
kūriamajai skautijai šį veikalą parvežti, 
kad jie matytų mus tremtyje neveltui tik 
sėdėjus ir nieko neveikus.

Žinia, kad tai nemažas darbas. Reiks 
įtempti jėgas. Reiks ir pinigų gal kelių 
tūkstančių. Bet mes, skautai, žinome, kad 
iš mažų gerų darbelių susidaro dideli ge
ri darbai. Tas pats ir čia: iš centų susi
renka doleriai, <o iš jų jau šimtai ir tūks
tančiai. Juk mūsų tremtyje tiek daug vie
netų, o narių visi 3.Q00 I

Reikia manyti, kad skautiškoji vadovy
bė šio veikalo autoriui gražiai padėkos ir 
jau dabar pradės ieškoti kelių ir mobili
zuoti jėgas šiam veikalui išleisti. Tuo ji 
įprasmins ne tik savo darbą, bet ir mūsų 
skautijos kelių dešimtmečių pastangas 
auklėti geresnį žmogų.
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Clevelando skautų, tunto 
štabas su Pirmijos Pirmi
ninku Dr. V. Čepu,

Nuotr. V. Bacevičiaus.

TĖVU - RĖMĖJU KLAUSIMU
V. Sktn, Pr. Karalius

Lig šiol *) dar tebegalioja Wiesbadene 
1946. V. 31. LSS Tarybos priimti nuosta
tai, pagal kurių 5 paragrafą, tėvų-rėmėjų 
būrelius kiekvienam vienetui organizuoja 
tuntininkai. Ypatingoms sąlygoms esant, 
būreliai gali būti organizuojami keliems 
vienetams arba visam tuntui drauge.

Sena skautų organizacijos praktika pa
taria telkti tėvų-rėmėjų būrelius prie pa
skirų vienetų, kaip tat daugumoje kraštų 
ir praktikuojama. Mūsų gi praktikuojama 
ir kita tvarka, būtent, tėvų-r ėmėjų komi
tetai arba Valdybos išrenkama tuntams ar 
net visai apylinkei su keliais Brolijos ir 
Seserijas tuntais kartu.

Bandykime čia trumpai iškelti gerąsias 
ir blogąsias puses šių abiejų santvarkų.

Bendri Tėvų- Rėmėjų Komitetai
Tokie komitetai organizuojami vadovau

jantis šiais sumetimais:
a) norint turėti didesnį svorį visuome

nėje, negu smulkūs paskirų vienetų tėvų 
būreliai. Ši mintis diktuojama noro pri
traukti galimai dąugiau talkininkų skau
tiškam reikalui paremti, tuo tarpu kai ma-

*) Straipsnis diskusinis. Red. 

ži pask. vienetų būreliai tegalėtų veikti 
siaurose ribose.

b) norint sutaupyti laiko ir jėgų patiems 
skautų tėvams. Manoma, kad tėvai būtų 
pernelyg apkrauti “posėdžiavimo prievolė
mis’’, jeigu jiems tektų priklausyti būre
liams visų tų vienetų, kuriuose yra jų 
vaikai.

c) norint atlikti didesnio masto darbus, 
kurie teįmanomi veikiant sutelktinėm jė
gom.

Silpnosios šios sistemos pusės:
a) Nėra tiesioginių ryšių su skautų vie

netais ir jų vadais, ypač jeigu tėvų ko
mitetas renkamas įprastine tvarka tėvų ir 
rėmėjų susirinkime. Gali atsitikti, kad į 
tokį komitetą paklius asmens nei vaikų- 
skautų neturį, nei iš viso apie auklėjimą 
supratimo neturį.

b) Neturint tokių organizuotų ryšių, in
dividualus skauto auklėjimas negalės būti 
sėkmingas, <nes čia neturėsime to pedago
ginio sąveiklos trikampio: TĖVAI — SKAU
TAS — DRAUGININKAS (žinoma, stropus 
draugininkas bandys savo iniciatyva tokį 
trikampį sudaryti, bet kiek jam tas laiko 
ir energijos eikvos — kiekvienas gali su-
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prasti.
c) Neįmanoma bus išlaikyti objektyvu

mą tais galimais atvejais, kai Brolijos ir 
Seserijos vadovybės taktika ir tų šakų vie
netų, interesai skirsis (kaip tat dažnai gy
venime tenka pastebėti). Tėvų komitetas 
taps vienai pusei patėvis (tat priklausys 
nuo jo narių asmeniško nusiteikimo).

Paskirti vienetų tėvų- rėmėjų būreliai

Priešingos taktikos rėmėjai, palaikyda
mi paskirų būrelių reikštį, tiki, kad čia 
pasakytų silpnųjų pusių kaip tik būsią 
išvengta, jeigu kiekvieno nepilnamečių 
skautų vienetų vadovas turės susitelkęs 
skautų tėvus ir bičiulius (jų dėdes, te
tas, gerus prietelius) Šiauresniems inte
resams — visokeriopai paremti jo pastan
gas. Toji parama turėtų reikštis netik ma
terialinėmis, bet ir moralinėmis gerybėmis 
(turima galvoje nuolatinė konsultacija dėl 
skautukų auklėjimo, dėl jų charakterio sa
vumų; taip pat teikiama nepaprastai daug 
reikšmės gražiam ir artimam dr-ko ir skau
tų bendravimui). Toks tėvų-rėmėjų būre
lis savo veiklai tvarkyti turėtų išrinkti 
seniūną.

Tenka, žinoma, sutikti su priekaištu, 
kad veiklos galimybės tokiam vieneto bū
reliui būtų gana ribotos.

Čia turėtų laimėti kompromiso šalinin
kai. Pasiūlymas sudaryti bendrą visam 
tuntui t.-r. komitetą iš būrelių seniūnų — 
būtų visais atvejais remtinas. Tat nebūtų 
grįžimas prie pirmiau paminėtos sistemos, 
nes čia netenka skaitytis su atsitiktinu
mo galimybe, taip charakteringa mūsų rin
kiminėse sistemose. Toks jungtinis kelių 
būrelių komitetas būtų natūralūs ir orga
niškai atbaigtas klausimo sprendimas, ka
dangi jis:

a) savo sąstate turėtų vieną asmenį, 
kuris sielotųsi savo vieneto reikalais, ku
ris juos žinotų ir pergyventų;

b) per būrelių seniūnus turėtų gerą ir 
nuolatinį kontaktą su draugininkais;

c) per tuos pačius seniūnus turėtų gerą 
ryšį ir su visais skautų tėvais.

Ibi tiek tuo tarpu apie organizacijos 
pusę.
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Nemažiau svarbus yra ir kompetencijų 
klausimas. Keliame čia jį, kadangi daž
nai pasitaiko, kad kaip viena, taip ir ant
ra pusė nebesusigaudo, <kur yra ribos pa
reigos ir teisės... nebežino, kas yra“bo- 
sas’.’.. Tėvų atstovai sako: “Mes čia 
bosai, nes mūsų vaikai. Neleisim vaikų į 
skautus — nereiks ir jūsų (vadų)”. Skautų 
vadovai atsikerta: “Mes bosai, nes mes 
savanoriškai susitelkę, susiorganizavę, 
darbui tinkamai pasiruošę, susiorganizavo
me skautiško auklėjimo mokyklą — skautų 
organizaciją ir mes per savo visuotinam 
suvažiavime išrinktus vadus ir organus 
tvarkomės kaip mūsų statutai, išmonė ir 
sąžinė diktuoja. Kam mes nepatinkam — 
tas gali mus aplenkti, tas gali ir savo 
vaiką atsiimti, bet negali mus tvarkyti ir 
mums instrukcijas davinėti.“

Yra apgailėtinos pašalinių asmenų, kad 
ir labai skambiais šūkiais prisidengusių 
pastangos kištis į organizacijos vidaus 
tvarkos reikalus bei griauti tos organiza
cijos pareigūnų autoritetą ir jų darbą.

Lygiai apgailėtinu netaktų tektų laiky
ti ir tūlą skautų vadų nemokėjimą ar ne
norėjimą surasti pakankamai takto jausmo 
ir nesiskaitymą su pagrįstomis tėvų nuo
monėmis ir pastabomis apie jų vaikų auk
lėjimą.

iš to kas pasakyta, peršasi šios išva
dos:

1. Tėvus-rėmėjus telkti paskiriems vie
netams.

2. Bendrą Tėvų- Rėmėjų Komitetą dides
nei vietovei sudaryti iš būrelių seniūnų.

3. Tėvai ir Tėvų Komitetai nesikiša į 
skautų organizacijos vidaus santvarkos ir 
taktikos reikalus, pasilikdami savo kom
petencijoje teikimą moralės ir materialės 
paramos sk. or-jai jų vaikų auklėjimo 
darbe.

4) Skautų vadai, prisiimdami atsakomy
bę prieš tėvus ir prieš tautą už jų vaikų 
auklėjimą, palaiko nuolatinius ir nuošir
džius ryšius su sk. tėvais ir rėmėjais.

5) Iškilus nesutarimams ar neaiškumams, 
nė viena pusė nesiima kelti viešų, disku
sijų ligi tol, kol nebus išbandžiusi visų
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kelių,.ir priemonių praktikuojamų tokiais 
atvejais civilizuotose bendruomenėse f ieš
kojimas teisybės sekančiose aukštesnio- 
se organizacijos instancijose, bandymą su
sitarti, pasinaudoti trečiųjų asmenų tarpi
ninkavimu etc.)

6. Nė vienas skautų vadovas, nė vie
nas tėvas ar rėmėjas nekelia erzelio, or
ganizacijos vardu prisidengęs, vien dėl 
savo asmens motyvų.

Jau pradžioje minėtų Wiesbadeno nuos
tatų 3 paragrafas nusako organizuotų skau
tų tėvų bei rėmėjų uždavinius, būtent:

a) patarti auklėjimo reikalais, b) parū
pinti vienetui patalpas ir inventorių, c) 
parūpinti skautų-čių lavinimui reikalingų 
priemonių, <d) remti skautų sąjūdžio inte
resus visuomenėje.

Rodos, jau pats laikas būtų priimti mū
sų sąlygoms tinkamiausias tėvų-rėmėjų 
organizacijos formas ir nustatyti kompe
tencijų ribas.

Pertvarkant organizacijos statutą, ne
reikėtų pamiršti ir t.-r. būrelių organiza
vimo tvarkos nuostatų.

SAVAITGALIO POILSIO STOVYKLA 
“BANGA"

JAV Rytinio pakraščio skautai vyčiai šių 
metų vasarą užbaigė gražia ir nuotaikinga sa
vaitgalio stovykla. Jie stovyklavo prie mažy
čio Lakeville, Mass, miestelio, gražaus ežero 
pašonėje. Be gražaus būrelio brolių, atvyko ir 
vie.šnios — vyresniosios skautės. Pirmiausia 
atvykę darbštieji Bostono “Lapinai” įrengė 
dvi stovyklavietes ir pastatė palapines. Irkai 
skubotai visi išsirikiavo, į stiebus gražiai 
kilo trispalvė, LSS ir Korp! VYTIS vėliavos, 
himno ir maldos žodžių, lydimos. Keletas die
nų gražiai prabėgo Šiame jaukiame gamtos 
Erieglobstyje. Stovyklautojai veikiai vienas 
itą pažino ir gražiai susigyveno. Visus ma

loniai nuteikė būrelis svečių, kurių tarpe pa
minėti Prof. V. Biržiška, v. s. Cr. V. Čepas, 
v. s. L. Čepienė ir k t.

Kad ir negalėjome ilgesnį laiką stovyklauti, 
visdėlto padarėme nemažai. Išleidome stovyk
los laikraštėlį “Šlapia Banga” (red. R. Drie
kus), išklausėme keletą pa šnekesių, „iš kurių 
paminėtini Prof. Ve. Biržiškos, V. Čepo, V. 
Pileikos, v. s. L. Čepienės. Išrinkti stovyklos 
Eavyzdingiausieji skautai, kuriais išėjo V. Bit

inas ir vyr. ’sk. Jucėnaitė. Prie stovyklautojų 
gražiai prisijungė keliolika Korp! VYTIS ir 
ASD narių.

Stovyklos vadovybę sudarė: viršininkas — 
ps. R. Kezys. jo pavad. G. Vildžius, admini
stratorius _ Č. Kiliulis, skaučių stovyklps 
v-kė M. Leknickaitė, jos padėjėja — L. Mi- 
chaelytė ir redaktorius R. Driekus. Senj, V,
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SKAUTISKASIS DARBO METODAS
Pranas P ak aini skis

Draugovės ♦) veikimo plano pagrindinis 
liemuo sudaromas iš karto dviems pusme- 
čiams: pirmasis — pradedant rugsėju, bai
giant vasario mėnesiu, ir antrasis — ko
vo-rugpiūčio mėn. Abiejų, pusmečių veik
la suskirstoma į darbus ore, lauke, gam
toje ir uždarose patalpose. Viskas sura
šoma mėnesiais. Kokiu būdu? Pirmoje ei
lėje prisiminkime mūsuose nuolat karto
jamą posakį, <kad skautiškasis mokymas 
remiasi skilčių mokymo sistema. Tai reiš
kia, kad skautiškomis akimis žiūrint, tik
ras skautiškas darbas skaitomas atliktas 
tada, kada jis atliktas skilties apimtyje. 
Iškils klausimas, o kaip su darbu draugo
vės, vietininkijos-tunto, atskirų būrelių 
sueigų užsiėmimuose? Atsakymas: kol tų 
vienetų užsiėmimai nesudalomi ir nepa- 
skirstomi iki atskirų tuose vienetuose vei
kiančių skilčių apimties, tol darbai nėra 
atliekami pagal dabar veikiančią tarptau
tinės skautybės nustatytą mokymo siste
mą. Turint tai galvoje, sustatant draugo
vės veikimo planą, visas dėmesys krei
piamas į skilčių darbą, t. y. žiūrima, kad 
pagal pamėnesiais surašytą planą, metų 
bėgy kiekviena skiltis pirmiausia pagrin
dinai išeitų ar pakartotų atskirų patyrimo 
laipsnių bei specialybių programas, rose 
gerai pasitobulintų praktiškuose lauko la
vinimosi darbuose. Veikimo plano kiekvie
no mėnesio turiny temos grupuojamos ben
drosiomis grupėmis, pa v., mėnesiniame 
plane numatyta tema yra ryšiai. Jie dali
nami į keturias grupes, <kad skiltys kiek
vieną savaitę skilties sueigų metu galėtų 
pilnai išeiti skautiškųjų ryšių programą, 
o tai būtų: a) morzė, semaforas, b) sutar
tiniai kelionės ženklai, c) sutartiniai švil
pesiai, d) praktiškas signalizavimas gam
toje. Metuose tokių mokymosi mėnesių bus 
devyni; kiti trys, birželis, liepa, rugpiū- 
tis — bus išmoktų darbų patikrinimui va
saros stovykloje. Patys įtemptieji mėne-

•) Pradžią žiūr. MV 5 Nr. 163 P“sl. 

šiai, kuriuose mokymosi programa ypač 
turi būti išplėsta ir įdėmiai prižiūrima, 
bus: spalis, lapkrity s, sausis, vasaris, 
kovūs, balandis, gegužė. Kiti, kadangi 
mūsų skautai yra daugiausia mokyklinio 
amžiaus, dėl esamų atostogų ir poatosto- 
ginio laikotarpio veiklos įsigyvenimo dva
sios susilpnėjimo, (skaitosi ne taip dar
bingi.

Sutraukus skautiškąją programą, veiki
mo plane pagrečiai, taip pat mėnesiais, 
pridedami kiti darbai. Metų bėgy tie dar
bai, draugovės vadijos posėdžiuose aptar
ti, gali būti kaskart pagal reikalą papil
domi, taip, kad veikimo planas darosi ne 
metų pradžioje scheminiai sugrafuotas brė
žinys, bet gyvas, judrus, nuolat papildo
mas, draugovės skilčių darbų turinys. 
Kiekvieno sekančio, artėjančio mėnesio 
programa smulkiai d-vės vadijos posėdy 
aptariama, išsiaiškinama, nustatomi bū
dai, kaip viską lengviau išeiti, (sunaudo
jant kuo mažiausia laiko, sutaupant kuo 
daugiausia energijos ir pasiekiant kuo 
galima geresnių rezultatų. Lengviausia, 
kai tokie vadijos posėdžiai nustatomi pe
riodiniai kiekvieno mėnesio tokią ir tokią 
dieną, tada vadijos nariai, iŠ anksto ži
nodami nustatytą terminą, su juo suderi
na kitus, neskautiškus darbus, o taip pat, 
jie, pasiskaitę būkle iškabintą veikimo 
plano dienotvarkę, gali iš anksto gerai 
pasiruošti vadi jų diskusijoms.

Jei mes draugovės veikimo plane visą 
dėmesį skiriame skilčių veikimui, kam ta
da tas planas vadinamas draugovės var
du? Čia palaipsniui prieiname prie klau
simo, kam reikalingos draugovių sueigos? 
Juk galėtume apsiriboti tik skiltimis. Bū
tų gal net geriau: mažiau žmonių, mažiau 
įtempimo, <mažiau priežiūros bei kontrolės, 
bet ta pačia proga turėtume pasakyti, - 
mažiau būtų ir idėjos, mažiau pasiūlymų, 
Draugovės sueigos tarnauja tam, kad kiek
vienam paskiram skautui būtų duodama
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Liet, skautų,- čių vadovų su
važiavimas Vokietijoje.

Nuotr. A. Skopo.

galimybė, kartu su kitais bendraujant ir 
pasidalinant žiniomis, atsiekti geresnių 
rezultatų išmoktų programų, dalykuose; kiek
vienai paskirai skilčiai leidžia palenkty
niauti tarp skilčių, tuo išmėginant jėgas, 
ir leidžia lenktyniavimo būdu stiprėti, pa
sidaryti stipresniu; visos draugovės apim
ty draugovių sueigos pasitarnauja bend
ram siekimui-jutimui, kad paskiras skau
tas nesijaučia vienišas, išskirtas, užmirš
tas ar nuskriaustas, bet yra mažas, o kar
tu ir didelis, didelės tautinės, dar dides
nės tarptautinės, organizacijos narys, nors 
ir kalbąs skirtinga gimtąja kalba, bet kvė
puojąs vienu ir tuo pačiu milžiniškos pa
saulinės apimties jaunimo, <su dideliais ir 
kilniais tikslais, organizacijas veiklos 
oru.

Sustačius d-vės veikimo planą, pravar
tu prisiminti ryškesnius momentus, kuriais 
d-vėje, jos paskirose skiltyse, (atsiekia
mas didesnis darbo našumas. Kiekvienoje 
geroje, prityrusioje draugovėje geru darbo 
metodu vadinama tai, kad iškeliama ne 
vieno kurio nors labai gabaus individo- 
skauto sugebėjimas, bet pagal skautišką 
metodą skaitoma dirbant tada, kai darbas 
pasireiškia grupės skautų apimty, skiltimi 
vadinama, kai skiltis d-vės darbuose iš
simuša į pirmas eiles, <kai skiltis išmoks
ta, kai visa skiltis duotą uždavinį geriau 
įvykdo. Tai mes vadiname darbu, atliktu 
pagal skilčių darbo sistemą. Skiltininkas 
yra asmuo-berniukas, išrinktas iš savųjų 
tarpo vadovauti saviems, savai skilčiai. 
Draugininkas yra asmuo, pastatytas d-vės 

priešaky derinti kelių skilčių darbą. Pa
grindinis draugininko darbas draugovėje 
— parengti gerus skiltininkus. Šiltininkų 
parengimas reiškiasi skiltininkų kursų or
ganizavimu, jų mokymu, praktišku lavini
mu. Skilčių darbo patikrinimas vykdomas 
draugovių sueigų metu. Jei skiltys dirba 
pagal d-vės nustatytą veiklos planą ir 
tarp savęs neturi didelių pranašumo ar 
atsilikimo skirtumo, <tada skaitoma, kad 
skiltys dirba normaliai. Skilčių sueigos 
šaukiamos nerečiau kaip kartą per savai
tę, draugovių sueigos — nerečiau kaip 
kartą per mėnesį. Šis laikas skaitomas 
normaliu išeiti vidutinio stiprumo skilčiai 
vidutinę skautų lavinimo programą ar jos 
pakartojimą. Jei sueigos šaukiamos rečiau, 
tai pavojaus skambutis skiltininkui, drau
gininkui, kuris pasako, (kad skiltis, drau
govė, stovės žemesnėje vietoje tarpskilti- 
niame , tarp draugo viniame lenktyniavime.

Dar į skilties, draugovės darbo progra
mą įeina ir tinkamas skilčių, (draugovių 
darbo įvykių užfiksavimas, uždokumenta- 
vimas. Skiltyse pagrindinis darbo atžymė- 
jimas daromas skilčių knygelėse, draugo
vėse — tinkamai vedamos knygos, jų tar
pe, gaunamų-siunčiamų raštų bylos, kasos 
knyga, (draugovės dienynas ir k t. Žiūrima, 
kad kiekvienas, kad ir menkiausias, skil
ties-draugovės gyvenimo momentas būtų 
užrašytas ir tinkamai atžymėtas popieriu
je. .Tai vėliau sukuria skilties, (draugovės 
gyvavimo istoriją, (tai palieka skautiško 
veikimo žymes-vėžes sekančioms vienetų 
kartoms.
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SKAUTIŠKASIS GYVENIMAS VAIZDUOSE

Kairėje (iš viršaus žemyn) (1) Prancūzai skautai nepa
miršo į VIII - ją. Jamboree atsigabenti ir savo brolius inva
lidus skautus. Čia matome juos parado metu.

(2) Pakistano skautas nuoširdžiai sveikinasi su lietuviu 
skautu.

(3) Venecuelos skautu tarpe VIII-je Jamboree buvo ir še
ši lietuviai skautai. Įspėkite, kurie?

A Nuotr. V. Bacevičiaus

Dešinėje — Britų* dominijų skautų veikėjas Lordas Rowallan 
saliutuoja parado metu. Greta jo — Jamboree vyr. vadovas 
Dodds. Nuotr. V. Bacevičiaus.

Žemai — skautai vyčiai “Dainavos” stovykloje užkandžiau
ja. Nuotr. G. Peniko.
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PADEKIME VARGSTANTIEMS VOKIETIJOJE
Mielos Seses, Broliai, Vadai ir skautų Bičiuliai!
Mes gerai žinome, kad Vokietijoje turime mūsų skautų vienetus, turime “Aušros” tuntų, kad tie 

vienetai veiklūs, skautybei atsidavę, garbingai atstovauja lietuviškąją skautybę. Tačiau. Vokieti
jos rajono ir jo skautų-čių materialinė būklė labai bloga. Daugumas s esių-brolių tėvų yra nedar
bingi, taigi patys lėšų savo vaikams sutelkti negali, o jų parama nustojome rūpintis. Gal jau mes 
perdaug atitolome nuo jų vargingo gyvenimo ir, ką patys esame išgyvenę, pamiršome, o tuo pačiu 
užmiršome savo pareigas! Skautas - ė skautui-ei yra brolis, sesė; nelauk iš kitų nieko o pats 
duok kiek gali.

Aišku, šalpos darbas reikalauja daug darbo ir aukos, šis darbas nėra žibantis ir neduoda tuš
čios garbės ieškantiems džiaugsmo ir pasitenkinimo. Labdara, kokui ji bebūtų, yra viena iš di
džiausių mūsų pareigų. Mes negalime nuo jos pabėgti ir užmiršti mūsų seses - brolius Vokietijoje.

Sese - Broli, Tu tikriausiai šią vasarą stovyklavai, jei tik to labai norėjai. Bet ar Tu paklausei 
savęs,,ar Tavo sesė- brolis s tovyklavo V okietijoje? jie tikrai to norėjo ir stengėsi turėti bent 
kuklias stovyklas, bet deja, negalėjo to [vykdyti, nes mes juos pamiršome! O kas už tai atsa
kingas, kad jie neš*tovyklavo? Tu žinai — mes!

Jei kiekvienas iš mūsų atsisakytų nors ir mažiausio malonumo jų labui, tai jie galėtų geriau 
veikti, geriau mus atstovauti.

Todėl pradėkime vajų sesėms- broliams Vokietijoje likusiems paremti. Padėkime jiems — jie 
padės Sąjungai, tai mums! Nepamirškime jų! Turime daug vienetų, vadų, turime daug_ s esių-brolių, 
kurie dar neseniai patys priklausė Vokietijoje skautų vienetams, jiems ypatingai rūpi ši pareiga. 
Sutelkime didžią talką, parodykime kad mes esame pajėgūs tai padaryti; parodykime, kad mums 
lengviau yra duoti, nei likusiems Vokietijoje prašyti.

Todėl siūlome visiems įsijungti į vajų šia tvarka:
1. Piniginės aukos (gerasis Kalėdų darbelis) kiek kas išgali. Surenkame skiltyse-draugovėse 

ir iš rėmėjų-pažįstamų ir siunčiame tiesiog Vadeivos antrašu:
Adolfas Venclauskas

(16 ) Lampertheim / Hessen
Hūttenfeld - Schloss Rennhof

W. GERMANY
2. Rūbų rinkliava. Visi peržiūrime savo spintas ir prašome pažįstarnų tą pat padaryti, surenka

me, sutvarkome, supakuojame ir perduodame vietos Bcuf’ui su prašymu persiųsti Vokietijos Rajono 
skautėm-tams aukščiau minėtu antrašu. Atminkime, žiema čia pat!

3. Kiekviena skiltis, būrelis, draugovė skiria asmenį tais reikalais rūpintis.
Tikėkime, kad šis šauksmas susilauks didžio, broliško atgarsio!

Vieni iš vėliausiai iš Vokietijos Rajono išvykusių, 
v. s. V. Skrinskas ir ps. O. Gešventas.

PIRMASIS VOKIETIJOS RAJONO 
VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS

Mūsų, tremtiniai skautai Vokietijoje turėjo 
S a žiu sumanymų: norėjo suruošti stovyklą.

;ja, savųjų lėšų nę susirado, užjūrio brolių 
pagalbos pritruko. Taigi teko pasitenkinti po
ros dienų iškyla prie Baltijos jūros. Visdėlto 
ir apgailėtinose sąlygose daroma, kas įmano
ma. Šiandieną Vokietijoje vėl auga mūsų skau
tų,-čių gretos. Ir štai — 1955* X. 1-2 d.d. į 
Vasario 16 d. gimnazijos rūmus rinkosi Vokie
tijos skautų vienetų vadai, sk. vyčiai, Seseri
jos atstovės. Atsiliepė Muenchenas, Hambur
gas, Diephol zas, Lebenstedtas, kuopose esą 
vyrai. Suvažiavo 25* Jų tarpe paminėtini: Ra
jono vadas s. Giedraitis, Seserijos vadė s. A. 
Gasnerienė, Kun. ps. V. Sarka. Suv-mą atida
rė sktn. A. Venclauskas. Sveikino visa eilė 
skautų bičiulių ir or-jų. Suv-mui vadovavo 
rinktasis prezidiumas: A. Venclauskas, L. Zan- 
dovaitė, V. Kaišys. Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad geriausiai veikia skaitlingiausias viene
tas — “Aušros” tuntas, Vasario 16 d. gimna
zijoje; pažymėtini mišrūs vienetai Memmingeną 
Muenchene, Diepholze, Salzgitter-Lebenstedte. 
Išklausytas E. Polkio referatas apie skilties
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veiklą, Aptarti ateinančios vasaros skautų, - 
čių stovyklos reikalai. Numatytos vietovės, 
kur būtų galima įkurti naujus vienetus. Sutar
ta pravesti skautišką konkursą.

Iškilmingos sueigos metu keletas sesių da
vė įžodį, kitos gavo vyresn. laipsnius. Nuo
taikingame lauže dalyvavo ir vokiečiai skau
tai, netgi su savo pasirodymais.

Pažymėtina atskira skautų vyčių sueiga, ku
rios metu įsteigtas Vokietijos rajono skautų 
vyčių skyrius, kurio valdybon išrinkti: K. Dik- 
šaitis, A. Skopas, A. Brinkis.

Iš viso, šis suvažiavimas, sušauktas lietu
vių skautų 10 metų veiklos sukakčiai Vokie
tijoje paminėti, praėjo gerai. Jis bus didelė 
stiprybė lietuvių skautų likučiams Vokietijoje.

s, v. si. A. Skopas

AČIŪ GERADARIAMS!

MV-čiui aukojo: G. Juškėnas — $ 5» Dr. M. 
Budrienė — $ 5, s. L. Heiningas — $ 4, M. 
Barn iš k aite — $ 5, J. Kuprionis, Mišauskas, 
J. Sakalas, E. Slavinskas, J. FYazer, J. UlevĮ- 
čius — po $ 1, Al g. Manvydas, B. Ciplijauskai- 
tė — po 50 ct<

Visiems nuoširdus ačiū!
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MOKSLINIO DARBO 40 M. SUKAKTIS

Prof. STEPONAS KOLUPAILA, 
žinomas mūsų mokslininkas, Korp! VYTIS Gar
bės Narys, skautininkas, neseniai atšventęs 
40 metų savo mokslinio darbo sukaktį.

GERBIAMAM PROF. SKTN. S. KOLUPAILAI

Mūsų Mylimas Skautininke,
Keturiasdešimt metų yra ilgas laiko tarpas, 

jei jis praslenka dulkėtais ir nuobodžiais ke
liais, bet jei jis praplaukia sriauniomis upė
mis ir veidrodiniais ežerais, nešdamas tiek 
daug nuveiktų darbų., tiek prasmės ir tokią 
amžinai jauną šypseną, kaip Jūsų, jei jis pra
bėga mokslo ir skautybės ženkle, jis turi bū
ti trumpas lyg saulėta akimirka.

Mes džiaugiamės Jūsų, mielas Profesoriau, 
keturiasdešimties metų mokslinio darbo sukak
timi ir linkime toliau sėkmingai dirbti lietuvių 
tautos labui.

Tegu plazda Jūsų šviesios asmenybės bu
rė, skatindama kiekvieną lietuvišką laivelį 
sugrįžti į mėlynus Nemuno vandenis su dva
sinių turtų brangiu kroviniu.

V. s. O. Zailskienė, 
Vyriaus ioji Skautininke 

ir
Se šeri jos V adi ja

Didžiai Gerbiamą Skautininką Profesorių 
STEPONĄ KOLUPAILĄ,

Korp! VYTIS Garbės N ar f ir Dr. Vydūno vardo 
Šalpos Fondo Pirmininką, švenčiantį savo moks
linio darbo keturias dešimts metų sukaktį, nuo
širdžiai sveikina ir linki ilgiausius metus to 
liau sėkmingai darbuotis.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Valdyba

“DAINAVOS”

Nevisuomet mūsų gerųjų skautizmo teoretikų 
nuomonės sutinka su praktiška skautavimo tech
nika. ’Šiais metais JAV pirmame brolijos rajo
ne, vietoje užsibrėžtų aau gelio mažų stovyk
lų, išskyrus Bostono “Žalgirio” tuntą, visų 
vietovių skautai ir skautės rugpiūčio mėn. 28 
d. suvažiavo į bendrą “Dainavos” stovyklą 
netoli Putnam, Conn. Jie atstovavo Elisabethą, 
New Yorką, Waterburj, Hartfordą, New Haveną 
ir kitas R. Atlanto pakraščio vietoves. Sugū
žėjo 150« Stovyklos viršininkės v. s. E. Put- 
vytės ir jos štabo sumanumo bei darbštumo 
dėka, nežiūrint nei rimtų kliūčių, kilusių pot
vynių bangai užliejus tą rajoną, stovykla bu
vo gerai suorganizuota ir nuo pradžios iki ga
lo pavyzdingai pravesta.

Jos programoje, šalia skautų patyrimo laips
nių, buvo kreipiamas didelis dėmesys į litua
nistinius dalykus, kaip Lietuvos istorija, lite
ratūra, tėvynėj garbinga praeitis ir dabartinės 
jos kančios. Suošė dalykuose buvo pravestos 
tarpvienetinės skautų ir skaučių varžybos,kur 
geriausia pasirodė Worcesterio mišrios dr-vės 
sk., vadovaujami v. si. V. Bliumfeldo.

STOVYKLA

Stovykloje viešpatavo stipri broliška dvasia; 
nebuvo nei daug skambių įsakymų, nei berei
kalingų švilpukų. Daugelio vadovų nuomone, 
ši stovykla pedagoginiu požiūriu buvusi bene 
stipriausia JAV-bėse.

Paskutiniam vėliavos nuleidimui IX. 4 d. iš
sirikiavo 230 skautų,-čių. Juos stebėjo apie 
300 jų tėvelių ir svečių. 9 dienas jaunimas 
turėjo progos gražiai stovyklauti, gilinti ži
nias, kiekvieną vakarą krėsti linksmus pokš
tus ir skaityti brolio^ R. Kezio redaguojamas 
“Dainavos Dienas”. Si stovykla buvo gal to
dėl puiki, kad daugelis vadovų prisidėjo prie 
jos pravedimo savo auka ir triūsu. Štai kele
tas jų, kuriems ypač turime būti dėkingi: E. 
Putvytė, Kun. Paulauskas, J. Benešiūnas, B. 
Bernotienė, B. Aleksandravičius, P. Bernotas, 
G. Dtagunevičius, J. Raškys, L. Stankevičiūtė, 
M. Banevičiūtė, V. Nenortas, R. Kezys, T. Na- 
ginionis, J. Ulėnas, V. Bliumfeldas, M. Lek- 
nickaitė, R. JYankaitė, A. Žukauskaitė, L. Mi- 
chaelytė, S. Liaukus, A. Noakaitė, R. Jaku
bauskas, P. Jucėnienė ir daugelis Kitų.

V. P.
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STIPRINKIME SKAUTIŠKĄJĮ UŽNUGARI
Ps. V. Pileika

Šių dienų lietuvių skautų organizacijai 
daugiausia trūksta tai, (į ką mes mažiau
sia kreipiame dėmesio, <būtent, tvirto už
nugario. Per vadovų suvažiavimus nuola
tos girdėti nusiskundimų, jog negalime 
gerai veikti, <nes neturime vadovų, buklų, 
finansinių išteklių ir stovyklaviečių. Vaiz
das beveik visur tas pats. Bet ką mes 
darome toms kliūtims pašalinti? Atskirose 
vietose vienas ar kitas vadovas neriasi 
iš kailio, mėgina pats būti vietininku, ad
jutantu, draugininku ir 1.1* Savo asmeniš
komis lėšomis padengia įvairias išlaidas 
ir nuolat kovoja su būklo ar stovyklos 
kliūtimis. Aišku, <tokio vadovo “amžius” 
yra neilgas. Kol gauna atžymėjimą ar pa
kėlimą išsieikvoja jo visa energija, dings
ta entuziazmas ir jis pasitraukia į atsar
gą. Viskas tada apsnūsta kol griebiasi 
kitas visomis jėgomis gelbėti padėtį. To
kia veikla yra nenormali ir gali būti tik
tai laikina. Kadangi grįžimas į tėvynę dar 
yra tolokai, o lietuvišką jaunimą norime 
išlaikyti savose eilėse, (todėl turime ne
delsiant reikalą sutvarkyti iš esmės.

Reiktų gerai suorganizuoti visus vyres
nius skautus ir skautų organizacijos rė
mėjus. Jų organizavimas turėtų būti cen
tralizuotas, atseit išeiti iš brolijos, bet 
ne iš atskirų rajonų. Turėtų būti vienas 
brolijos vyresnių skautų skyrius, kuris 
apjungtų įvairių vyr. skautų rūšių sekci
jas, kaip skautininkų, (skautų vyčių, jū
ros skautų ir oro skautų. Jame taip pat 
būtų skautų rėmėjų, (vyresnių skautų židi
nių ir Korp! VYTIS sekcijos. Visam sky
riui vadovautų rinktas asmuo, pavyzdžiui, 
vyriausio skautininko pavaduotojas ir jis 
pakviestų sekcijos vadovus. Tiktai Korp! 
VYTIS sekcijos vadovas turėtų būti Kor
poracijos pirmininkas arba jo skirtai as
muo, nes korporacija tvarkosi atskirai ir 
priklauso tiesioginiai tik vyriausiam skau
tininkui. Tokiu būdu vyr. skautininkas tu
rėtų laisvesnes rankas skautams ir jaun.
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skautams bei bendriems vadovavimo dar
bams.

Vyresnių skautų skyriaus uždavinys, bū
tų apjungti visus vyr. skautus ir skautų 
tėvus bei rėmėjus. Kiekviena iš tų sek
cijų peržiūrėtų ar paruoštų tvarkymosi in
strukcijas ir, pagal reikalą, įvairias pa
tyrimo programas. Artimai bendradarbiau
jant su vyr. skautininku, <kas pusė metų 
turėtų būti siuntinėjami brolijos rajonų 
sekcijoms veiklos nurodymai. Skyrius tu
rėtų ruošti atskirų skautų šakų vadovus 
ir skautininkus. Neturėtume bijoti, kad jie 
pasirašinėtų jūrų, skautų vyčių ar oro 
skautininkais, bet turėtume džiaugtis jei 
atsirastų tokių, kurie, išlaikę specialius 
egzaminus ir įsigiję patyrimo, <tuos laips
nius gautų. Kariuomenėje irgi nėra tiktai 
karininkai, bet yra aviacijas, laivyno ir 
armijos karininkai, o panašių pavyzdžių 
galima surasti daug.

Rajonų vadijose turėtų būti vyresnių 
skautų skyrius ir panašiai tvarkytis kaip 
brolijoje, tiktai mažesniame mastelyje. 
Vienas asmuo, jeigu jis tam kvalifikuo
tas, galėtų tvarkyti keletą sekcijų, kaip 
pav. skautų vyčių ir oro skautų ar pan. 
Rajono vadeiva ir vyr. skautų skyriaus 
vedėjas turėtų būti rajono vadovų renka
mi, nes vyr. skautininkui esant toli ir ne
žinant tikros padėties būtų sunkiau skir
ti, beto, rinktieji asmenys turi didesnį 
oasitikėjimą.

Nėra vietos aptarti kiekvienos sekcijos 
veiklą atskirai, (tačiau finansiškai turėtų 
sąjungai talkininkauti skautų rėmėjai, su
siorganizavę į tėvų komitetus, <vyčių bū
reliai, kurių narių skaičiaus vidurkis yra 
per 25 m., jūros budžiai ir vyresnių skau
tų židiniai. Skautų vadovavime pirmoj ei
lėj talkininkautų skautininkai, (skautai vy
čiai, (jūros budžiai ir Korp! VYTIS nariai. 
Jeigu mes nugalėsime dvi kliūtis — finan
sų ir vadovų trūkumą, <tai dar ilgai išsi
laikysime.
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Cleveland# akad. 
skautai, - ės su sve
čių būreliu ASS me
tinės šventės metu. 
Nuotr. V. Bacevičiaus

31-is A.S.S. GIMTADIENIS
ČIKAGOJE

Jis buvo atšvęstas X. S d. Iš ryto T. T. 
Jėzuitų koplyčioje pamaldas atlaikė ir par 
mokslų pasakė Čikagos sk. dvasios vado
vas Kun. Pečkys SJ. Vakare sušauktoje 
sueigoje 7 sesės ir 1 brolis davė t. na
rės — senjoro pasižadėjimus, iškilmingai 
sueigai pirmininkavo skyriaus pirm, f ii. 
Vyt Šliupas. Pakvietus garbės prezidiumą 
ir įnešus vėliavas, iškilmingai pagerbti 
žuvusieji ir mirusieji ASS nariai. ASS- ą 
sveikino PLSS vyr. dvasios vadovas Kun. 
J. Vaišnora, VS-kė O. Zailskienė, buv. 
ASS Vald. pirm. Dr. M. Budrienė, <MV Re
daktorius fil. Br. Kviklys, draugiškų or-jų 
atstovai. ASS Valdybos pirm. fil. A. Fla
teris patiekė ASS gyvenimo ir veiklos ap
žvalgą. Minėjime dalyvavo apie 130 narių 
ir svečių.

Kiek vėliau, (jaukios ir blaivios šeimy
niškos vakarienės metu, <kurią sumaniai 
pravedė fil. V. Černius, vyravo smagi nuo
taika, improvizuota kūryba, nuotaikingas 
tradicinis G. Valantino “Sumuštinis”, dai
nos, kalbos, sveikinimai. Pagaliau, val- 
gomas didžiulis pyragas, papuoštas 31 
žvakute, šokama.

Iš buv. Valdybos pirm, pranešimo paaiš
kėjo, kad skyrius metų bėgyje sušaukė 
visą eilę sueigų, suruošė 4-ias paskai

tas. liet, tautinių drabužių bei dirbinių 
parodą (ASD ir jos Garbės Narės J. Dauž- 
vardienės pastangomis); aktyviai dalyvau
ja ASS žiemos ir V-oje stovykloje, 'suor
ganizuotos 3 iškylos į gamtą, (gausiai pa
remta ASS Šalpos Fondas, “Mūsų Vytis”, 
“Sk. Aidas”, oro skautai ir kt.

ASD Čikagos sk. vadovavo O. Mendele- 
vičiūtė, A. Ščiukaitės ir A. Paltarokaitės 
padedama. Korp! VYTIS skyriui — V. Šliu
pas su L. Ramanausku, V. Lapatinsku, G. 
Valantinu, R. Tallat Kelpša.

• XI. .5 K! skyrius išsirinko naują Val
dybą: Pirm. J. Karklys, junjorų tėvūnas — 
V. Černius, ižd. V. Šliupas, sekr. Ad. .'Mic
kevičius, arbiter — A. Bakaitis.
CLEVELANDE

Metinė šventė suruošta X. 22, Olmsted 
viešbutyje. Atidarė ASD pirm. S. Juodval
kytė. ASS veiklos kelią patiekė K! VYTIS 
skyr. pirm. V. IKamantas. Pagerbti žuvu
sieji ir mirusieji Sąjūdžio nariai. Pras
mingą pašnekesį pravedė psktn. Aid. Au- 
gustinavičienė. Susilaukta visa eilė svei
kinimų, jų tarpe iš LB pirm. Barzduko, 
“Dirvos” Red. Gaidžiūno, M V Red. Br. 
Kviklio, at-kų, neolituanų, Čiurlionio an
samblio, Liet. Stud. S-gos pirm. Jogos, 
V. Šenbergo ir kt. Jaukios kavutės metu 
parodyti filmai iš ASS gyvenimo.
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KORESPONDENCINĖ SĄJUNGOS SUEIGA
A. Stumbras

Ilgesnį laiką, užtrukusi PLSS korespon- 
dencinė sueiga baigėsi. Iš viso buvo už
siregistravę 209 dalyviai: 120 vyrų ir 89 
moterys. Balsavimuose aktyviai dalyvavo 
175 (83,7'% užsiregistravusių). Priimtos 
kaip teisingos 165 balsavimo kortelės. 
Sueigos dalyviai gana aktyviai dalyvavo 
sprendžiant iškeltuosius klausimus, iš 
svarbesniųjų nutarimų oažymetini: KSS da
lyviai 135 balsais prieš 34 pasisakė už 
PLSS kaip vieningą, or-ją, o ne už atski
ras skautų ir skaučių sąjungas. 97 daly
viai išreiškė nuomonę, kad Sąjungos var
das būtų “Lietuvių Skautų Sąjunga”, 42 
dalyviai pasisakė už “PLSS“ ir tik 28 
už “Lietuvos Skautų Sąjungą“. Už Tary
bos ir Pirmijos narių skaičiaus sumažini
mą pasisakyta 65 balsais. 48 pareiškė, 
kad būtų palikta dabartinė statutinė padė
tis. 98 atstovai išreiškė nuomonę, kad 
Tarybos Pirmininkas būtų renkamas visų 
KSS atstovų ir būtų vadinamas Sąjungos 
pirmininku. Suvažiavimo dalyviai 98 bal
sais prieš 55 nutarė sulyginti dvasios va
dovų teises, (įsileidžiant į Pirmiją ir kitų 
konfesijų dvasios vadovus. Taip pat pa
sisakyta tik už aktyvių skautininkų daly
vavimą Sąjungos suvažiavimuose (108 bal
sais prieš 48-ius) ir pritarta reguliamino

LOS ANGELES
Kalifornijoje gyvenantieji ASS nariai sa

vo šventę atšventė šeimyniškoje, jaukioje 
nuotaikoje, dalyvaujant vyresniesiems ir 
jaunesniesiems ASS nariams. Šalia užkan
džių ir kavutės, parodyta filmą iš V-osios 
akad. stovyklos. Skyriaus vald. pirminin
kas fil. Avižienis peržvelgė ASS kelią ir 
iškėlė šio momento svarbą. Toliau sekė 
įvairūs pašnekesiai, kalbos, sveikinimai. 
TORONTE

Naujai atsikūrę torontiečiai akademinės 
skautijos gimtadienį atšventė XI. 8. Greta 
sveikinimų, kalbų, parodytas filmas iš ASS 
gyvenimo, <suruošta jauki arbatėle.

skautininkų laipsniams gauti sukūrimui.
Eilė sueigos dalyvių pareiškė savo nuo

mones Sąjungos reikalais. Sktn. V. Stasiš
kis iš Australijos nusiskundė, kad vado
vaujantieji PLSS organai neišsprendė nei 
vieno tikrai esminės reikšmės klausimo, 
o sprendė tik procedūrinius ir antraeilės 
reikšmės dalykus. Patyrimo laipsnių prog
ramos taip ir likusios nepritaikytos pasi
keitusioms sąlygoms. Įregistruoti vienetai 
(Australijoje) jau turi eiti gyvenamųjų 
kraštų programas... Nebuvę duota nurody
mų, kurios politikos turi laikytis gyvena
muose kraštuose įsiregistravę vienetai. 
VS O. Zailskienė siūlė visiems vadovams 
parodyti daugiau geros valios ir taikaus 
sugyvenimo. Tarybos narė s. V. Barmienė 
nusiskundė, kad 30-čiai Tarybos narių 
Pirmija nedavusi progos pasisakyti dėl 
svarbesnių nutarimų. Sktn. St }Rudys iškė
lė tam tikrą Pirmijos Pirmininko tenden
ciją kai kurių rajonų vadų atžvilgiu. Ps. 
Pakalniškis pabrėžė, <kad mūsų sk. viene
tų registravimas kitose Sąjungose esąs 
nenaudingas, žiūrint lietuviškų interesų. 
Jis pasiūlė LSB vadovybei peržiūrėti re
gistracijos klausimą.

Daugiausia betgi buvo rašyta ir disku-: 
tuota ne organizaciniais, o Sąjungos va
dovų laikraščio “Mūsų Vyčio” reikalais. 
Savo ataskaitiniame pranešime Pirmijos 
Pirmininkas V. Čepas iškėlė laikraščiui 
ir jo redaktoriui visą eilę kaltinimų, pa
reikšdamas jam nepasitikėjimą. Pirminin
kas pabrėžė savo nepasitenkinimą dėl 
skautų vyčių skyriaus laikraštyje, dėl 
1954 m. MV Nr. 4 paskelbto rašinio skau
tiškųjų vienetų registracijas reikalu; įžiū
rėtas net skautiško darbo skaldymas ir 
iš viso, paneigta laikraščio skautiškai 
demokratinė dvasia. V. Čepui pritarė dar 
vienas skautininkas — P. Neniškis iš Ve- 
necuelos. PLSS vadovų laikraščio ginti 
išėjo visa eilė žinomų skautininkų, jų tar - 
p e pirmiausia Lietuvos Skautų įkūrėjas
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Petras Jurgėla. Jis priminė, <kad MV tapo 
vadovų laikraščiu ne dėl jo redaktoriaus 
ambicijų, o PLSS Tarybos Pirmijos nuta
rimu. MV redaktoriaus paniekinimas iš 
Tarybos Pirmininko pusės esąs padarytas 
tendencingai ir nepadorios žurnalistinės 
polemikos tonu ir kaipo toks ne tik nesi
derinąs su 10 skautų įstatų, bet darąs 
gėdą ir senai mūsų Sąjungai. Ps. Pakal
niškis pranešė, kad atsakingo Pirmijos 
nario jam buvę pasiūlyta būti naujai stei
giamo sk. vadovų laikraščio redaktorium, 
bet jis, nenorėdamas konkurencijos MV- 
čiui, < atsisakęs. ASS Valdybos atstovas 
ps. V. Mikalavičius pranešė, kad Pirmija 
MV leidimo ne tik neparėmusi, bet dar 
įvairiais būdais apsunkinusi. V. s. B. Kvik
lys papunkčiui atsakė į Pirmijos Pirmi
ninko kaltinimus MV-čiui. Sktn. Stasiškis 
pareiškė, kad mūsų skautiškoji spauda ne
turėtų turėti cenzūros iš vadovybės pu
sės ir kad vadovai joje galėtų laisvai pa
reikšti savo nuomones. Sktn. V. Barmienė 
klausia: “Kodėl v. s. Čepas taip nori be- 

atodairaus nusilenkimo jo valiai?”
Sueiga patvirtino nario mokestį: jaun. 

skautams — 50 et, skautams,-ėms — $ 
1.50 ir vyr. amžiaus skautams, ■» ėms — 
$ 2.00 metams.

Į PLSS Tarybą išrinkti: L. Čepienė, E. 
Putvytė, K. Jonaitis, Kun. Vaišnys. Į G. 
Teismą: A. Flateris, A. Aglinskas, <V. Ta- 
llat Kelpša. Į Kontr. Komisiją: G. Juškė- 
nas, K. Pažemėnas ir L. Knopfmileris. 
Šių rinkimų metu ir Seserijos atstovės iš
rinko 4 tarybos nares: V. Barmienę, E. 
Gimbutienę, J. Gulbinienę ir O. Gailiūnai- 
tę.

Korespondencinei sueigai pirmininkavo 
Dr. J. Gimbutas, A. Treinio, <Kun. JJ. Kli
mo, A. Labuckaitės, V. Karosaitės ir kt 
padedamas. Reikia pasidžiaugti, kad šios 
sueigos atveju Prezidiumas tinkamai atli
ko savo pareigas, leisdamas laisvai ir 
demokratiškai visiems suinteresuotiems 
pasisakyti Sąjungos reikalais, ko neretai 
buvo pasigendama kitose panašaus pobū
džio korespondencinėse sueigose.
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APSIAUSTAS

Šiurkštus, sunkus, neperleidžiąs nei garso nei šviesos — 
Vienuolio apsiaustą tu rankoj čiupinėji, sau vartai.
Juo apsupta siela jau niekad nedainuos :
Bandyti užsidėt ar mest šalin? Nuspręsti negali, svarstai.

Ramybės ieškant — apsiaustas tartum seni kapai.
Žolėm užaugus praeitis, kryželis žvelgia iš aukščiau.
Tarnaut kitiems — ne sau — pašaukimu laikei,
Dabar, kai reikia žengt, nuspręsti negali, dvejoji vis labiau.

Sunkus, šiurkštus, neperleidžiąs šios žemiškos šviesos, 
Atsidavimą, neturtą, vienatvę dengdamas kartu, 
Ramybę sielai atskleidžia metu maldos.
Bandyti užsidėt ar mest šalin? Nuspręsti negali, sunku.

A. V. Dundzila

■J

VIZIJA VAKARAS TĖVIŠKĖJ

Iš tolumos, vaikystės horizontų 
Atskrenda sielon vėjo nešama daina. 
Joje dar pajunti šiurkštumą močios rankų 
Ir ilgesį nusidabruotą vasaros nakties šviesa.

Per obelų žiedais nubertą pievą, 
Atplaukia rūkas,
Sugirgžda svirtis poliai baltą ievą 
Kažkur suūkia ūkas...

Daina, kaip šilko siūlas, tęsias, plaukia 
l širdį, surambėjusią nuo metų, vėjo ir lietaus. 
Ir taip švelniai mamos ranka per mano plaukus 

braukia
Ir tartum šnibžda: “Taip, sūnau, tai aš — iš ana

pus”.

Kiek daug rimties vakaro prieblandoj, 
Plaukia į mano sielą!
Esu laiminga Tavo globoj,
O didis Dieve!

Jaučiu aš Tavo švelnią ranką

Iš tolumos atplaukianti daina silpnėja.
Ir motinos prisilietimas virsta blizgančiu rasos 

lašu.
Rūkuos nugrimzdo vizija, nuskęsta vėjas
Tik tėviškės prisiminimas lieka sieloj skamban

čiu varpu.

A. V. DUNDZILA

Ir pilkojo paukštelio maldą 
Skarotoj obely.

VIRGINIJA KIAUNYTĖ

Jūsų išvidinis tobulėjimas, jūsų, pažangumas 
skautybės dalykuose, jūsų darbai narni#, įstai
gose, mokyklose ir organizacijose bus svarbiau
sias Lietuvai dalykas. Jūs darykite, kad jūsų 
darbais galėtų džiaugtis vyresnieji ir kad jūsų 
žygiai parodytų skautiškojo idealo vertę.

Dr. Jurgis Alekna, 
I-sis Lietuvos S-jgos Šefas.

Visur būti vien vadu negalima. Geras vadas 
žino, kad dalykas išloš, jei tam tikru atveju 
jis prisiderins prie kito valios, ar dėlto, kad 
anas tos rūšies geresnis specialistas, ar kad 
jis numato galėsiąs pagal savo sugebėjimą bei 
aplinkybes geriau tam darbe eiti, pavyzdžiui, 
rankų pareigas, negu smegenų.

Sktn. Viktoras Cečeta
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W4
Paruošė V. Tarnu lai its

Eskadrilė puola. Su kreida ant grindų, 
nubrėžiami viens viduj kito du dideli ap
skritimai. Tarp jų pasidaro takas, kuriuo 
‘‘eskadrilė” bėga, eina ar ropoja. Centre 
nubrėžiamas dar vienas mažas, dviejų pė
dų skersmens, apskritimas — neliečiamu
mo vieta. Prieš pradedant žaidimų paaiš
kinama, kad dabar eskacfrilė išskrenda pa
truliuoti. Skrendant prie eskadrilės neju
čiomis prisijungia priešo lėktuvai, kuriuos 
reikia tuoj aus išaiškinti ir numušti. Drau
gininkas duoda pirmą komandą “kilti” ir 
visi pradeda ratu ropoti. Tbliau seka “di
dinti greitį” — skautai eina žingsniu, o 
po komandos “pilnu greičiu” — visi bė
ga ratu. Šios komandos gali būti kaita
liojamos, tik vietoj “kilti”, komanduoja
ma “pereiti į sklendimą”, o vietoj “di
dinti greitį” įsakoma “mažinti greitį”. 
Draugininkas staiga sušunka kurio nors 
skauto vardą. Pašauktasis turi spėti įšok
ti į mažąjį apskritimą ir jo viduryje atsi
stoti su abiem kojom, kol eskadrilė su
spės jį užpulti ir “numušti” t. y. pakelti, 
kad nesiektų grindų.

Kambarinis futbolas. Draugovė padalina
ma į dvi komandas, kurios susodinamos 
viena prieš kitą prie ilgesnių kambario 
sienų. Kambario galuose padaromi dveji 
vartai, o viduryje išbrėžiamas nedidelis 
apskritimas. ^Žaidimui paimamas minkštas, 
nešokąs kamuolys. Tokį kamuolį galima 
pasidaryti susiuvant iš medžiagos ir į vi
dų prikemšant skudurų. Kiekvienos koman
dos visi skautai sau pasirenka iš eilės 
numerius, pradedant nuo pirmo. Drauginin
kui iššaukus kurį nors numerį, iš abiejų 
komandų turį tą numerį skautai puola prie 
kamuolio, kurs padėtas viduryje apskriti
mo. Kiekvienas jų stengiasi kamuolį įspir

ti į priešo vartus, tud laimint savo ko
mandai tašką. Žaidimas gali būti paįvai
rinamas iššaukiant po 2 ar 3 numerius iš 
karto. Šiaip šiam žaidimui netaikomos jo
kios taisyklės.

Pavogta brangenybė. Turtingas pirklys 
siunčia maišiuką brangenybių per savo 
pasiuntinį į kitame miesto gale esantį 
banką. Šis beeidamas sustoja prie namo 
atsigerti. Šeimininkai pakviečia užeiti į 
vidų ir pavaišina šaltais gėrimais. Toliau 
paėjęs pasiuntinys sutinka savo seną 
draugą, su kuriuo užsuka valandėlei į 
smuklę pasivaišinti bei pasišnekučiuoti. 
Pagaliau nuvyksta į banką ir atiduoda 
savo pono siuntinį. Po kelių mėnesių pirk
lys pasiima iš banko savo brangenybes 
ir randa, kad viena brangi deimantinė apy
rankė pakeista beverte imitacija. Kyla 
klausimas kur tas buvo padaryta — ar tar
nui geriant pakelėj, ar užėjus jam į smuk
lę, o gal net bankininkas tai padarė? Pa
sakojant šią istoriją pašaukiama po vie
ną iš skilties skautą ir jiems parodoma 
kokias brangenybes pirklys išsiuntė. To
liau sekantiems po vieną iš skilties pa
rodoma kokios buvo išeinant tarnui iš na
mo atsigėrus. Tretiesiems parodoma ko
kios brangenybės buvo paliekant smuklę, 
ketvirtiesiems kas įteikta bankininkui ir 
penktiesiems ką rado pirklys pasiėmęs 
savo brangenybes iš banko. Vienoj kurioj 
vietoj draugininkas skautams nematant 
padaro pakeitimą. Baigus pasakojimą skil
tys susieina krūvon ir iš atminties bando 
surasti, kas ir kur buvo pakeista.

Kelionė. Skiltys sustoja atskirai eilėn. 
Draugininkas praneša, kad kiekvienas skil
ties skautas turi palikti savo skiltį ir iš
vykti kelionėn apie kambarį. Kelionės lai-
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JAV- bėse sk. židinio nariai steigėjai bei pritariantieji. Stovi iš kairės: V. Trumpa, V. 
Mikuckis, L. Zaikienė, Alg. Gustaitis, Railienė, K. Prišmantas, S. Tamulaitienė, Br. Raila, M. Stan
čikienė, O. Mikuckienė. Klūpo iš kairės: J. Rugelis, Br. Stančikas, Pr. Pakalniškis, V. Tamulaitis.

Nuotr. P. Gasparonio.
kas 30 sekundžių ir jį turi spręsti pats 
skautas. Kai tik mano, kad jo laikas pa
sibaigė, jis grįžta prie skilties, o tuoj 
pat išvyksta sekantis skautas. Jei skil
tyse yra po septynis skautus, tai skilties 
kelionė turi būti užbaigta per tris su pu
se minučių. Laimi toji skiltis, kuri kelio
nę užbaigia tiksliausiu laiku.

Lenktynės j šiaurės ašigalį. Skiltys su
daro atskiras “ekspedicijas”, kurios sku
ba pasiekti “šiaurės ašigalį” — už po
ros šimtų žingsnių įsmeigtą gairelę. Skil- 
tininkas yra ekspedicijos vadovas, o kiti 
skilties skautai — “važiuojamieji šunes”. 
Šie išrikiuojami į eilę prieš roges, o va
dovas atsistoja šalia rogių. Davus ženklą 
leistis kelionėn, vadovai savo “šunims” 
išdalina po 3 pėdų ilgio virvutę, kurias 
jie susiriša į vieną virvę. Už jos nusi
tvėrę šunės traukia roges su jose sėdin
čiu vadovu, kurs laikosi už vieno virvės 
galo. Vadovui iškritus iš rogių ar atsiri- 
šus virvei, tenka sugrįžti atgal ir pradėti 
kelionę iŠ naujo. .'Laimi pirmieji pasiekę 
gairelę.
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PIRMAS LIETUVIŲ SKAUTU 
ŽIDINYS AMERIKOJE

Algirdas Gustaitis

Nors tiesioginiai skautija taikoma jaunimui, 
tačiau ir vyresnieji, buvę skautais, bet dėl ku
rių nors priežasčių pasitraukę iš aktyvaus skau
tiško veikimo, gražiai prisimena skautavimo 
laikus. Tokie asmenys bent mintimis, visad su 
skautais ir už skautus.

Šio skatinami Los Angeles, Califomijoj, gy
venantieji buvę skautai, peršokę 25 metus am
žiaus, sutarė susiburti vienetan Židinio vardu. 
1955 m. liepos 9 d. Los Angeles, Calif, jie 
susirinko, pasikalbėjo, pasitarė tais reikalais, 
išklausė įstatų projektą, išrinko valdybą (B. 
Stančiką ir L. Zaikienę), išrinko komisiją ge
resniam įstatų projektui paruošti.

Spalio 1 d. naująjį įstatų projektą patvirtino 
visi nariai. Tuo buvo įkurtas pirmas lietuvių 
skautų,-čių židinys Amerikoje.

Los Angeles Židinio skautai dėl savo įsta
tų norėjo atsiklausti vadovaujančių skautų, to
dėl spalio 2 d. šių eilučių autorius pasiuntė 
vyr. sktn. Dr. Vyt. Čepui tų įstatų projektą ir 
laišką, klausdamas nuomonės. Spalio 24 d.gau- 
tas atsakymas iš Dr. V. Čepo esmėje pritarian
tis įstatams. v

Los Angeles Židinys po truputį pradeda ju
dėti. Mėnesių ar metų bėgiuose dus stebima, 
ar priimtieji įstatai tinka, ar gyvenimas nesiū
lo jų keisti.
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LEGENDA APIE
Šeima Lagerlof

Plėšiko *) žmona, kuri gyveno Goinge 
miško lindynėje, išėjo vieną dieną elge
tauti į klonį. Pats plėšikas buvo apšauk
tas belaisviu ir jam buvo neleista išeiti 
iš miško, jis turėjo tenkintis tykodamas, 
ar pro miško pakraštį nepravažiuos kas 
nors. Bet tuo laiku šiaurinėje Skaneje ne
buvo jau tiek daug keliaujančių. Ir jeigu 
atsitikdavo, kad vyrui nepavykdavo kelių 
savaičių medžioklė, išsileisdavo tada žmo
na į kelią. Su savimi pasiimdavo ji pen
kis savo vaikus, visi jie būdavo apvilkti 
suplyšusiais odiniais drabužėliais, 'apauti 
tošies vyžomis, ant nugaros nešdavo jie 
sulig savęs didumo maišus. Jai įžengus 
pro duris, niekas neatsakydavo jai to, ko 
ji norėdavo, nes jai nieko nereikšdavo 
ateiti sekančią naktį ir padegti namus, 
jeigu jos kaip reikiant nepriimdavo. Plė
šiko žmona ir jos vaikai buvo pikčiau vil
kų ir daugelis būtų norėję persmeigti juos 
ietimi, bet nedrįso žinodami, kad jos vy
ras liko miške ir kad jis imsis keršto, 
jeigu kas nutiks jo vaikams arba senei.

Ir taip, beeidama iš kiemo į kiemą, vie
ną gražią dieną atėjo ligi Ovedo, kur tais 
laikais vienuolynas stovėjo. Ji pasiskam
bino prie vienuolyno vartų ir pareikalavo 
valgyti. Sargas atidarė mažą vartų langelį 
ir padavė jai šešis apskritus duonos ke
paliukus, vieną jai ir po vieną vaikams.

Motinai tyliai bestovint prie vartų, vai
kai bėgioja aplink. Vienas iš jų sugrįžo, 
timptelėjo motinai až sijono — tai buvo 
ženklas, kad jis kažką atrado, ką ji ture-

*) Kalėdų rožės, kurių lotyniškas vardas yra Hel
lebores, priklauso vėdrynų (Ranunculus) giminei. 
Pažįstamos iš savo penkių didelių sodrių lapų. Ži
noma 15 rūsių. Kalėdų rožių tėvynė laikoma Vidur
žemio jūros pakraščiai ir vidurinė Europa. ^Žydi la
bai anksti pavasarį arba net ir žiemą. Švedijoje 
auginama vadinamoji baltažiedė (Hellebores niger) 
ir žaliažiedė Kalėdų rožė.

KALĖDŲ ROŽES

Iš švedų kalbos išvertė Juozas Lingis 

tų pamatyti, Ir plėšiko žmona nuėjo pas
kui jį.

Vienuolyną supo aukštas ir stiprus mū
ras, bet vaikui pavyko užpakaly surasti 
nedidelius pravirus vartelius. Įėjus į vidų, 
plėšiko žmona tuoj užtrenkė vartelius ir 
nieko nesiklausdama įėjo, kaip kad jai 
buvo įprasta.

Ovedo vienuolyną tada valdė abatas Jo
nas, gerai nusimanąs ir apie visokius žo
lynus. Už vienuolyno mūro jis buvo įren
gęs nedidelį darželį, į jį plėšiko žmona 
ir įėjo.

Iš pradžių plėšiko žmona taip nustebo, 
kad net stabtelėjo prie įėjimo. Buvo pats 
vidurvasaris ir abato Jono darželis buvo 
pačiame savo žydėjime, taip kad įėjus net 
akys raibo nuo mėlynų, raudonų ir gelto
nų žiedų. Bet greit pasirodė maloni šyp
sena jos veide ir ji pradėjo eiti siauru 
tarp galybės lysvelių takeliu.

Darželyje vaikštinėjo broliukas ir rovė 
piktžoles. Taigi, jis ir buvo palikęs pra
virus vartelius, kad galėtų į atmatų krūvą 
anapus mūro išmesti balandas ir varputį. 
Pamatęs į darželį įeinant plėšiko žmoną 
su penkiais vaikais, tuoj pasileido prie
šais ir liepė jiems nešdintis iš kur atė
ję. Ji žvelgė į visas puses, 'tai į tiesias 
išsidriekusias baltas lelijas, tai į vyjokš- 
lius, bekopiančius vienuolyno sienomis 
aukštyn ir nudavė visai broliuko nematan
ti.

Broliukas pagalvojo, kad ji: nesuprato 
jo. Jis norėjo paimti ją už rankos ir grą
žinti atgal, bet plėšiko žmona, pamačius 
jo norą, pažvelgė į jį tokiu žvilgsniu, kad 
jis turėjo atatupstas pasitraukti. Visą lai
ką ji ėjo susilenkus ir maišu ant nuga
ros, bet dabar atsitiesė visu savo ūgiu.

— Aš plėšiko iš Goinge miško žmona! 
— tarė ji. — Prisiliesk jei nori! — Buvo
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aišku, jai taip pasakius, jog ji bus tikra, 
kad ją, paliks ramybėje, lygiai jeigu ji bū
tų pasakius ją Danijos karaliene esant.

Bet broliukas vistiek išdrįso jos ir to
liau nepaleisti, <nors dabar, sužinojęs kas 
ji yra, kalbėjo jis gana santūriai.

— Tu privalai žinoti, motin, — tarė jis, 
— kad tai vyrų vienuolynas ir nė vienai 
moteriai nevalia pro jo mūrus įžengti. Jei
gu tu neisi, iš kur atėjus, vienuoliai už
pyks ant manęs, nes aš juk užmiršau už
daryti vartelius, jie išvys mane ir iš vie
nuolyno ir iš darželio.

Bet tokiems maldavimams plėšiko žmo
na liko tuščia. Ji ėjo toliau pro rožes, > 
pasižiūrėjo į izapą, pražydusį violetiniais 
žiedais, į skirpstą, pilną gelsvai raudonų 
žiedų kekių. Broliukui nebuvo nieko kito 
daryti, kaip tik bėgti į vienuolyną ir šauk
tis pagalbos.

Jis sugrįžo atsivedęs du kitus vienuo
lius, (plėšiko žmona tuoj pamatė, kad rei
kalas rimtas. Prasižergus atsistojo ji vi
dury takelio ir savo skardžiu balsu pradė
jo šaukti, koks baisus kerštas ištiks vie
nuolyną, jeigu jai neleis pasilikti darže
lyje tol, kol ji norės. Bet vienuoliams at
rodė, kad nėra čia ko jos taip bijoti ir 
galvojo ją išvyti. Tada plėšiko žmona nu
stojo šaukus, puolė ant jų, drėskė nagais 
ir kando, neatsiliko ir vaikai. Trys vyrai 
gi tuoj pastebėjo, kad ji juos viršija. Ne
buvo nieko kito ko daryti, kaip eiti į vie
nuolyną ir pasikviesti daugiau.

Beeidami takeliu į vienuolyną, jie suti
ko abatą Joną, (skubantį žiūrėti, 'kas per 
triukšmas darželyje. Tada jie turėjo prisi
pažinti, kad plėšiko žmona iš Goinge miš
ko įsibrovė į vienuolyną ir kad jiems ne
pavyko jos išvyti, užtat dabar eina pasi
kviesti daugiau.

Abatas Jonas prikišo jiems panaudojus 
smurtą ir uždraudė kviestis daugiau. Jis 
pasiuntė abu vienuolius atgal prie darbo, 
o pats, nežiūrėdamas, kad senas ir silp
nas, pasiėmė tik broliuką ir nuėjo į dar
želį.

Abatui Jonui atėjus, plėšiko žmona, kaip 
ir pirma, vaikštinėjo tarp gėlių lysvelių.

Clevelando skautai iškilmingai paminėjo 
LSS 37 m. sukaktį. Šia proga buvo sk. įžo
dis. Atvaizde — pirmoji Vilniaus skautė M. 
Skardžiuvienė užriša kaklaraištį jaun. skau
tui B. Grigaliūnui. Nuotr. V. Bacevičiaus.

Ji negalėjo jomis atsistebėti. Jis buvo 
įsitikinęs, <kad ji niekados savo gyvenime 
dar nebuvo darželio mačius. Ji ėjo tarp 
tų mažų eželių, apsėtų mažomis ir reto
mis gėlėmis, žiūrėjo į jas, tarytum jos 
būtų senos pažįstamos. Atrodė, kad ji pa
žino ir slenksteną, dr mėtą, ir rozmariną. 
Į vienas pasižiūrėjus, ji lengvai nusišyp
sodavo, o pažvelgus į kitas — purtydavo 
galvą.

Abatas Jonas taip mylėjo savo darželį, 
kaip jis tik begalėjo mylėti žemišką ir 
pranykstantį daiktą. Kad ir kaip žvėriška 
ir nemaloni buvo toji svetima moteriškė, 
ji jam vistiek patiko, kad ji, norėdama ra
mybėje apžiūrėti darželį, kovojo su tais 
trimis vienuoliais. Jis priėjo prie jos ir 
iš lengvo paklausė, ar jai patinka darže
lis.

Plėšiko žmona staiga atsisuko į abatą, 
ji laukė užpuolant iš užpakalio, bet, <pa-
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mačius jo žilus plaukus ir sulinkusią nu
garą, (atsakė visai taikiai:

— Iš pradžių pamačius jį, maniau, kad 
aš niekada nebuvau gražesnio mačius, bet 
dabar matau, kad jis negali lygintis su 
kitu, < kurį aš žinau.

Abatas Jonas, žinoma, laukė visai kito
kio atsakymo. Išgirdus, kad plėšiko žmo
na matė darželį, daug gražesnį už jo, raus - 
telėjo jo susiraukšlėję skruostai.

Broliukas, stovėjęs netoliese, pradėjo 
taip pat pataisinėti plėšiko žmoną.

— Abatas Jonas, — tarė jis, — pats su 
dideliu darbštumu bei vargu surinko gėles 
į savo darželį iš toli ir iš arti. Mes visi 
žinome, kad visoje Skanėje nėra turtinges
nio darželio ir tau, kiaurus metus gyve
nančiai neišžengiamame miške, (nevalia jo 
darbo kritikuoti.

— Aš nenoriu nei jo, nei tavęs kritikuo
ti, tarė plėšiko žmona, — aš tik sakau, 
kad jeigu jums tektų pamatyti tą darželį, 
apie kurį aš galvoju, jūs išrautumėt visas 
šias gėles ir išmestumet jas kaip piktžo
les.

Darželio prižiūrėtojas buvo ne kiek ne
mažiau išdidus gėlėmis, (kaip ir pats aba
tas Jonas, <ir išgirdęs tuos žodžius, pra
dėjo pasityčiodamas juoktis.

— Aš suprantu, (kad tu taip kalbi, norė
dama iš mūsų pasijuokti, — tarė jis, — 
tas darželis turėtų būti gražus, kurį tu 
ten tarp pušų ir kadugių Gdinge miške 
įrengei. Aš galiu drąsiai net savo sielą 
prakeikti, kad tu niekada nesi už darže
lio vartų buvus.

Plėšiko žmona paraudo iš pykčio, kad 
jos nesuprato ir sušuko:

— Galbūt, <kad šiandien pirmą kartą pa
tekau už darželio vartų, bet jūs, vienuo
liai, būdami šventi žmonės, turėtumėt ži
noti, kad didysis Gdinge miškas kiekvie
ną Kūčių vakarą pavirsta rojum Viešpa
ties gimimui atšvęsti. Mes, (miško gyven
tojai, matome tai kasmet, o tame rojuje 
aš mačiau tokių gražių gėlių, (jog nedrį
sau net rankos pakelti joms skinti.

Broliukas norėjo jai ir toliau atsakinė
ti, bet abatas Jonas davė ženklą nutilti. 

nes abatas'Jonas jau nuo pat vaikystės 
buvo girdėjęs kalbant, kad miškas Kūčių 
naktį šventadieniškai pasipuošia. Dažnai 
ilgėjosi jis tai pamatyti, (bet niekada jam 
nepavyko. Jis nepasileisdamas ėmė pra
šyti ir šauktis plėšiko žmonos, kad Kū
čių naktį jis galėtų užsukti į plėšiko lin
dynę. Jeigu ji: tik atsiųstų vieną iš vai
kų keliui parodyti, jis jotų pats vienas ir 
niekada jų neišduotų, bet stengtųsi dar 
atsilyginti kuo galėdamas.

Plėšiko žmona iš karto nesutiko, ji pa
galvojo apie vyrą ir tą pavojų leidus aba
tui Jonui atvykti į jų lindynę. Bet noras 
parodyti vienuoliui, kad rojaus darželis, 
kurį ji žinojo, daug gražesnis už jo, nu
galėjo ją ir ji nusileido.

— Bet daugiau kaip vieno palydovo ne
valia pasiimti, — tarė ji, — o būdamas 
šventas vyras, neprivalai mums pinklių 
užtaisyti.

Abatas Jonas prižadėjo, ir plėšiko žmo
na išėjo. Broliukui gi įsakė abatas Jonas 
niekam nieko neišduoti, (apie ką buvo su
sitarta, <nes jis bijojo, <kad vienuoliai, su
žinoję jo norą, neleis jo tokio seno į plė
šikų lindynę keliauti.

Jis pats gi nutarė niekam savo planų 
neišduoti. Bet atsitiko, kad į Čvedą atr 
vyko Lundo arkivyskupas Absalonas ir 
apsiųakvojo ten vienai nakčiai. Abatas 
Jonas, berodydamas vyskupui savo darže
lį, pagalvojo apie plėšiko žmonos apsi
lankymą, o broliukas, aplink besikrapšti- 
nėdamas, išgirdo, (kad abatas Jonas pa
pasakojo vyskupui apie patį plėšiką, il
gus metus be laisvės miške gyvenantį ir 
prašė jo išduoti jam laisvės popierius, 
kad jis vėl galėtų garbingai tarp kitų žmo
nių gyventi.

— Taip kaip dabar yra, — tarė abatas 
Jonas, <- jo vaikai išaugs daug aršesniais 
piktadariais, negu jis pats ir greit turėsi
te tada su ištisa miško plėšikų gauja 
grumtis.

Arkivyskupas Absalonas atsakė, <jogjis 
negalįs paleisti to piktojo plėšiko tarp 
garbingų žmonių klonyje. Visiems būsią 
daug geriau, (jeigu jis pasiliks ten miš-
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ke.
Abatas Jonas užsikarščiavo ir Įsileido 

pasakoti vyskupui apie Goinge mišką, kurs 
kasmet Kalėdų rūbais pasipuošia.

— Jeigu tie plėšikai nėra blogesni, kad 
Dievo grožybė jiems rodytųsi, — tarė jis, 
— jie negali būti jau tokie pikti, kad ne
galėtų žmonių malonės patirti.

Bet arkivyskupas žinojo, ką, abatui Jo
nui atsakyti.

— Tiek daug aš galiu tau pažadėti, (aba
te Jonai, — tarė jis ir lengvai nusišypso
jo, — tą dieną, kada tu atsiųsi man gėlę 
iš Goinge miško Kalėdų rojaus darželio, 
išduosiu aš tau laisvės popierius visiems 
beteisiams, kuriems tik paprašysi.

Broliukas suprato, <kad ir vyskupas Ab- 
salonas, kaip ir jis, <tiek pat tetikėjo plė
šiko žmonos pasakojimams, bet abatas 
Jonas to nepastebėja, jis padėkojo Absa- 
lonui už jo gražius pažadus ir sakė, kad 
tą gėlę jis tikrai jam nusiusiąs.

Abatas Jonas sulaukė, ko norėjo ir se
kantį Kūčių vakarą nesėdėjo jis namie 
Ovede, bet buvo pakeliui į Goinge mišką. 
Vienas iš plėšiko vaikų bėgo pirma, pa
lydovu gi pasirinko jis tą broliuką, kurs 
darželyje kalbėjosi su plėšiko žmona.

Abatas Jonas nepaprastai ilgėjosi tos 
kelionės, užtat buvo be galo linksmas, 
kad pagaliau išsiruošė. Bet visai kitaip 
buvo su jį lydėjusiu broliuku. Jis labai 
mylėjo abatą Joną ir nelabai būtų norė
jęs užleisti kitam jį lydėti ir saugoti, bet 
jis jokiu būdu negalvojo, kad jie pamatys 
Kalėdų rojaus darželį. Jis galvojo, <kad 
visa tai yra tik žabangos, kurias plėšiko 
žmona su tokiu gudrumu išstatė abatui Jo
nui, kad šis galėtų įpulti tiesiai į jos 
vyro nagus.

Bejodamas šiaurės link per miškuotas 
vietas, jis matė, kaip visi ruošėsi Kalė
das švęsti. Kiekviename kaime kūrenosi 
pirtis, kad iki popiet išsikūrentų vanotis. 
Iš klėčių į trobas nešė mėsą ir duoną, 
iš daržinių vyrai nešė šiaudų kūlius ant 
grindų išdriekti.

Jodamas pro mažas bažnytėles, <jis ma
tė, kaip kunigai su varpininkais puošė 
savo bažnytėles gražiausiais, kokiais tik 
jie turėjo, kilimais, o prijojęs prie šali
kelių, vedančių į Bosjo vienuolyną, <jis 
pamatė, kaip vienuolyno neturtingieji ke
liavo apsikrovę duonos naštomis ir ilgo
mis žvakėmis, kurias jie buvo gavę prie 
vienuolyno vartų.

Abatas Jonas, pamatęs visus tuos pa
siruošimus Kalėdoms, dar labiau susparti- 
no. .Jis galvojo, kad jo laukė daug dides
nė šventė, negu bet kuris iš tų kitų kad 
švęs.

Broliukas ir skundėsi ir dejavo, maty
damas, kad ir mažiausioje sodybėlėje ruo
šiasi Kalėdas švęsti. Jis pradėjo vis la
biau ir labiau bijoti, ir prašė ir keikė aba
tą Joną, kad grįžtų ir pats nepasiduotų 
plėšikams į rankas.

Bet abatas Jonas tęsė savo kelią vi
sai nesukdamas galvos dėl jo skundų. 
Klonis paliko užpakaly, ir jis įjojo į tuš
čius neišžengiamų miškų plotus. Kelias 
pablogėjo, darėsi panašesnis į akmenuotą, 
spygliais apibirėjusį takelį, nebuvo nei til
to, nei liepto keliaujančiam per upes ir 
upokšnius persikelti. Juo ilgiau keliavo, 
tuo šalčiau darėsi, <ir po valandos jie at
sidūrė sniegu apklotoje žemėje.

Kelionė buvo ilga ir sunki. Jie jojo 
stačiais ir slidžiais šoniniais skardžiais, 
leidosi pro pelkes ir samanynus, veržėsi 
pro vėjo išvartytus medžius ir krūmokš
nius. Ir kai dienos šviesa pradėjo išsek
ti, plėšiko vaikas vedė juos per pievą 
miške, apsuptą aukštų medžių, plikų la
puočių ir žalių spigliuočių. Praėjus pie
vą, iškilo kalno šlaito siena, kurioje jie 
pamatė iš storų lentų sukaltas duris.

Abatas Jonas suprato, kad jie jau atr 
vyko, ir jis nusėdo nuo arklio. Vaikas 
atidarė sunkias duris, dr jis pamatė ne
turtingą olą kalno šlaite, plikomis, akme
ninėmis sienomis. Plėšiko žmona sėdėjo 
prie vidury grindų bedegančio rąsto ug
nies. Pasieniais buvo lovos iš eglėšakių 
ir samanų, vienoje iš jų gulėjo pats plė
šikas ir miegojo. ( Bus daugiau).
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AKADEMIKAI SKAUTAI IR LIETUVOS BYLA
Šiuo metu, kai laikas dirba mūsų, ne

naudai, kai tarptautinėje plotmėje didėja 
tendencijos dabartinę padėtį “užšaldyti” 
koegzistencijos vardan, įsigali pavojus, 
kad mūsų kraštas gali tapti tokia taikos 
preke. Šio fakto akyvaizdoje, viso laisvo
jo pasaulio lietuvių, — pavienių ir susibū
rusių į organizacijas — uždavinys būtų 
judinti, belstis į dabartinių valstybės vy
rų kabinetų duris, 'kad niokojamos Lietu
vos vardas neužšaltų ant jų lūpų, kad jų 
sąžinės jaustų pareigą šį klausimą judin
ti, bandyti spręsti, rišti.

Kaip efektingiausiai prie šio judinimo 
prieiti? Mintyse išrikiuoju vyriausius mū
sų laisvinimo dėsnius, mūsų akademines 
organizacijas, jų tarpe noriu sustoti prie 
Akademinio Skautų Sąjūdžio.

Štai keletas atvejų, į kuriuos ateityje 
tiek organizuotai, tiek pavieniai — krašto 
piliečių, rezidentų teisių skatinami galė
tume reaguoti: viena ar kita proga kai ku
rie senatoriai ar valstybių vyrai pamini 
Lietuvą bei jos vargus savo kalbose; bū
tų naudinga ir gražu, <kad pasisakiusiam 
atviruku ar laišku būtų padėkojama. For
ma gali būti trumpa ir tik keletą sakinių: 
dėkojame už prisiminimą, vertiname Jūsų 
mintis, joms nuoširdžiai pritariame. JAV 
šis būdas rašyti savo kongreso atstovams 
yra labai priimtas, gi ypač balsavimu rink
tas atstovas į tokius pasisakymus atsi
žvelgia: tai padeda jam formuoti jo atsto
vaujamos visuomenės nuomonę, jei ta nuo
monė yra stumiama apčiuopiamo skaičiaus 
parašų, atvirukų, laiškų, telegramų,

Nebūtinai reikia tik dėkoti; galima be
siartinant kokioms progoms ir šį tą pri
minti, 'galima ir netikslius pareiškimus, 

nukrypimus pataisyti. Ir visa tai turėtų 
būti daroma vis įstumiant tą žodį * ‘Lithua
nia”, vis leidžiant pajusti, kad čia yra 
žmonių užnugaris, 'kurie tuo klausimu rū
pinasi, seka, sielojasi. Tik prisiminkite, 
ką padarė milijonas Amerikos lietuvių pa
rašų, Lietuvos Nepriklausomybę paskel
bus!

Šiam darbui vykdyti, jį koordinuoti sky
riuose yra reikalingas žmogus, kuris pro
gas, įvykius, 'datas ir kalbas sektų ir su- 
gestijonuotų reagavimo kryptį bei apimtį. 
Labai galimas dalykas, jog būtų naudinga, 
kad pa v. nuo mūsų aukščiausios instanci
jos — Korp! ir ASD Valdybų eitų siūlas 
žemyn, šią veiklą koordinuojant. Konkre
čiai siūlyčiau, < kad arbiter elegantiarum 
gautų šias pareigas ir čia parodytų ini
ciatyvos. Kiek iš praeities teko patirti, 
tas valdybos narys niekad nepersidirba..*

Šią mintį laikau diskusine. .Gal kiti bro
liai, 'sesės turės‘papildymų, 'geresnių min
čių, kontra argumentų. Gi kad ir savo tar- 
pe — skyriaus ribose šį klausimą pagvil
denti apsimokėtų. Kitos studentų organi
zacijos šioje srityje jau kruta, o kiek te
ko patirti, tas krutėjimas į blogą neišei
na.

A. V. Dundzila

Mūsų mielas Seserijos darbuotojas 
Sktn. ALEKSANDRĄ SVARIENĘ 

ir
Psktn. TEKLĘ ŽUKIENĘ, 

o taip pat jų šeimas, dėl Motinos ir 
Uošves mirties, nuoširdžiai atjaučia 
ir drauge liūdi

Vyriausioji Skautininke ir 
Seserijos Vadi ja
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AKADEMINĖJE SPAUDOJE
A V. Dundzila

Londone leidžiamos “Santarvės” 4- 5 
numeryje pasirodė ir studentų redaguoja
mas skyrius, “Į laisvę veda mūsų kelias
— Lietuvių akademinės jaunuomenės la
pai”. Sveikintinas reiškinys, <kad mūsų 
jaunimas eina vis platyn ir platyn į spau
dos barus, tačiau pastarojo skyriaus re
daktoriai iš pat pirmo numerio atsisuko į 
Akademinį Skautų Sąjūdį, pradėjo mus 
‘‘analizuoti”, perrašinėti mūsų istoriją. 
Viso to pasėkoje yra klaidinama visuo
menė, juodinamas mūsų organizacijos vei
das.

Būtų beprasmiška ir nenaudinga su tais 
kolegomis vesti polemiką, viešoje spaudo
je, tačiau savųjų tarpe turime žinoti, kad 
yra grupė, (kuri nori kištis į mūsų vidaus 
reikalus, diktuoti ką ir kaip mes turime 
daryti. Jie skelbiasi esą tolerantais, <ką, 
turbūt, reikia suprasti su nutylėta galū
ne — iš tikrųjų, jie yra “tolerantai sau”
— viską leidžia sau daryti, 'sakyti, 'nuty
lėti dalį faktų, juos nušviesti kitoje švie
soje.

Kaip pavyzdį iš “Santarvės” Nr. .4- 5 
tepaminėsiu 213-214 pusi. Br. Juodelio 
minimą pašalpos epizodą, (kuris yra nu
šviečiamas tik iki Juodelio padėkos p. J. 
J. iBačiūnui. (Charakteringa, kad nutylėta 
kita dalis!). Cituojamas Juodelio laiškas 
kuriame minima, kad ASS Dr. Vydūno Fon
do paskola jam buvo sulaikyta. Labai gai
la, kad redaktoriai nerado laiko ir vietos 
pasiskaityti ir tęsti šį epizodą toliau — 
kai pats prof. St Kolupaila šį klausimą 
paskelbė spaudoje — jog Fondo Valdyba 
minėtos paskolos niekada nebuvo sulai
kiusi. (Vėlesniuose numeriuose, berods, 
Juodelis dar šį klausimą aiškino ).

Nr. 6 vėl prisimena mus ir puola Čika
gos sąskrydžio rezoliuciją, (ypač už tai, 
kad ten paminėjome “Santarą”. Iškreipia
mas vėl faktas — “Nubalsuota tradicija”. 
Gaila* kad autoriai vėl prasilenkė su tie
sa: ^sąskrydyje niekad nebuvo statytas 

tradicijų klausimas balsavimui, buvo tik 
reiškiamas pritarimas K! Valdybos nutari
mui dėl narių dalyvavimo “Santaroje”.

Smulkesnių užgauliojimų, ginčytinų min
čių galima rasti ir daugiau. Save laiky
dami dideliais tolerantais, tiesos ieško
tojais, laisvės kovotojais, kaip kad ma
tėme, jie prasilenkia su pagrindine krikš
čionybės, humaniškumo, visuomenės san
tykiuose reikalaujama ypatybe — tiesa.

Šia proga norėčiau pastebėti, kad ASS 
niekada neturėjo ir neturi tikslų apjungti 
visą mūsų studijuojantį jaunimą: noriai 
pasitenkiname tik jų dalimi. ASS mielai 
leidžia gyvuoti ir sveikina tiek už save 
senesnes, tiek jaunesnes studentų or-j as, 
jeigu tik jos yra geros valios, leidžia gy
venti ir kitoms or-joms, nesistengdamos 
jų narius afiliuoti ir nesikiša į jų vidaus 
reikalus. Drauge betgi reikalaujame, kad 
kiti leistų mums tvarkytis taip, (kaip iš
manome. Taigi mes nepateisiname pastan
gų užstelbti kitus (žiūr. tame pačiame 
“S” Nr. 6 nepasitenkinimą galimu kolegų 
neolituanų atgijimu). Esame nuomonės, 
kad didesnis studentiškų or-jų skaičius 
ne tik niekam nekenkia, priešingai, paro
do mūsų studentų siekių gausumą. Giliai 
betgi tikime, kad visos mūsų akademinės 
or-jos mokės bendradarbiauti tiek Liet. 
Studentų Sąjungoje, tiek kituose kovos 
dėl Lietuvos laisvės ir lietuvybės išlai
kymo baruose. Šias pastangas ASS visa
da ypatingai rems.

TELL AMERICANS ABOUT LITHUANIA!

Give your English - speaking friends a book 
about Lithuania from “dal gini rucai” of 1863 to 
Kaunas opera and Palanga, also about 1/3 of 
Lithuanian nation in the U. S. A. :

AN IMMIGRANT’S STORY 
By Arėjas Vitkauskas

Price $ 3.75• Send check or money order to: 
Philosophical Library, Inc., Publishers

P. O. Box 1317, New York 8, N. Y.
THIS IS THE FIRST AMERICAN BOOK WITH 
GREEN LITHUANIAN RUTA ON ITS COVER. 
KEEP ONE BOOK ON YOUR TABLE.
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NAUJAS ASS VALDYBOS PIRMININKAS

FiL s. Dr. MILDA BUDRIENĖ, 
B u v. ASS Valdybos Pirmininkė

FiL s. ALEKSANDRAS FLATERIS, 
Dabartinis ?4SS Valdybos Pirmininkas

Fil. Dt. M. Budrienė, dvejus metus vadova
vusi Akademinio Skautu. Sąjūdžio centr. valdy
bai, kaip baigusi kadenciją, iš šių, pareigų pa
sitraukė. Naujuoju ASS Pirmininku išrinktas 
fil. sktn. A. Flateris.

ALEKSANDRAS BRQEL FLATERIS yra gi
męs 1913. XII. 20 d. Švėkšnoje, žinomų grafų 
šeimoje. Ten pat ir mokėsi 1932 m. baigda
mas gimnaziją. 1932 m. įstojo į Vytauto D. 
U-to Teisiu fak., Teisių skyrių. .Studijuoda
mas visą laiką ypatingai pasižymėjo gabumais 
moksle, be ko kita, dvejus metus pagrečiui, 
1935 ir 1936 m. laimėdamas Prof. Leono var
do premijas už konkursinius mokslinius dar
bus ‘Tiivonijps ir Kuršo teisiniai santykiai su 
Lietuva”. Šiuos darbus Teisią fakultetas iš
leido savo lėšomis. 1936 m. gavo diplomą ir 
dipl. teisininko vardą. Pakviestas asistentu 
pas žinomą mūsą teisės istoriką Prof. A. Ja
nulaitį prie Lietuvos Teisės istorijos katedros. 
1937-1938 m., Teisių fakulteto komandiruotas, 
gilino mokslines studijas Vienos Universitete. 
1940 m. perkeltas moksliniam darbui į Vilniaus 
Universitetą, Okupacijų, metu — 1941- 1944 m. 
ūkininkavo savo tėviškėje ir drauge mokytoja
vo Švėkšnos gimnazijoje. Tremtyje gyveno Bad 
Woerishofeno ir Augsburgo stovyklose, šiuo 
metu — Čikagoje.

Skautauti pradėjo vėlai — tik Korporacijoje 
VYTIS 1933 m. Sekančiais metais pakeltas 
senjoru, 1936 m. — filisteriu. N. Lietuvoje — 
visą laiką, aktyvus LSB užsienio dalies talki
ninkas. Tremtyje — aktyvus sk. veikėjas, VS 
pavaduotojas, beveik visą laiką PLSS Garbės 
Teismo narys, Korp! VYTIS Garbės Gynėjas.

Čikagoje vėl 1953 m. atnaujino studijas ir 
neseniai gavo sociologijos mokslą magistro 
laipsnį; ruošiasi doktoratui ir drauge dirba 
mokslinį darbą Universitete. A. Platens, be 
praktiško skautiško veikimo, yra paskelbęs 

eilę originalių ir verstinių raštų N. Lietuvos 
ir tremties skautų spaudoje. Yra aktyvus “Mū
sų Vyčio” bendradarbis.

Naująjį ASS Valdybos Pirmininką broliškai 
sveikiname ir linkime sėkmingai vadovauti Są
jūdžiui .

LIETUVIAI ORO SKAUTAI ČIKAGOJE
Retai kur užtinkame liet, oro skautus, ta

čiau Čikagoje jų turime aktingą, susiklausiu
sią dr-vę, vadovaujamą aktyvaus akad. skau
to fil. inž. ps. V. Černiaus. Dabartinė Dariaus 
ir Girėno vardo oro sk. dr-vė savo pradininke 
laiko skltn. V. Penčylos 1953. XII. 18 d. įsteig
tą liet, skautų oro skiltį, pirmąją JAV-bėse-. 
Greitai 8 oro skautai prie Čikagoje esančio 
Dariaus-Girėno paminklo, nakties metu davė 
įžodį, Są įspūdingą ir gražią tradiciją seka 
ir kiti dr-vės skautai. 1954 m. “Kondorų” 
skiltis, vad. K. Zapkaus, Čikagos sk. stovyk
loje užsipelnė I-ą vietą, 1954. IX. 8 tunto sąs
tate sukurta atskira oro sk. dr-vė. 1955- D.
16 d., minėjimo metu, oro skautai gražiai pa
sirodė su parodėle, išstatydami savo dirbinius. 
Padaryta daug sueigų, iškylų, Neapsieita ir 
be išdaigų: ar-vės skautai, samdytu lėktuvu 
nuskridę į mūsų juros skautų stovyklą, bro
liams ir sesėms jūrininkams numetė gėlių...

Dviejų metų sukaktis gražiai atšvęsta, pa
šventinant vėliavą, kurios kūmais pakviesti 
ASD Čikagos skyr. piim. ps. Mendelevičiūtė ir 
Kap. Rimas, liet, aviac. karininkas, didelis 
oro skautų rėmėjas. Prie vėliavos prisidėjo ir 
dr-vės mecenatas — ASS Čikagos skyrius, pa
aukodamas 30 dol. Aplamai dr-vė gražiai dir
ba, dalyvauja tunto veikloje, remia “Gairių” 
leidimą. Dr-vė turi specialų ženklą, kuriuo 
apdovanoti du dr-vės veikliausieji skautai: 
V. Dobilas ir K. Zapkus. pil VyK $uūpas
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Korp! VYTIS periodinis oficiozas. Gimė II-įe akad. stovykloje, Alpių kalnuose. Būdamas ^ar 
jaunas, sėkmingai perėjo visus skryningus ir su gausiomis plaučių nuotraukomis bei skiepų pažy
mėjimais, pagal B ALF’o garantijas, tapo atitrauktas į Ameriką ir apgyvendintas Čikagoje. Gerai 
įsikūręs, jau penki metai tobulinasi AŠ S veikloje ir įvairių Švenčių metu vėl atsiranda ant mūsų 
stalo.

IŠ ČIKAGIŠKIŲ GYVENIMO

• Šie metafjreikšmingi Korporacijai cen
trinės valdybos pasikeitimu. Buvęs pirmi
ninkas dėkoja drausmingiems ir nepaša
lintiems iš Korporacijos broliams už kan
trybę jo kadencijas metu. Naujasis K! pir
mininkas kas valandą bręsta savo amžiu
mi ir pasiryžęs ateityje ne tik drąsiai 
žengti į priekį, <bet dar ir pašpkti į aukš
tį.

• Nuo pr. metų, vasaros iš ASS veiklos 
beveik visiškai pasitraukė gausus būrys 
senjorų, t. narių, ir filisterių. Priežastis - 
busimųjų junjorų.-rių auginimas.

• Čikagos skyriaus junjorų tėvūnas nu
stebo šį, vakarą sužinojęs, kad vienas 
junjoras duoda senjoro įžodį. įspėjama, 
kad junjorai, duodantieji įžodį, turi bent 
vieną dieną prieš tai painformuoti junjorų 
tėvūną, pranešant jam pavardę, <kur ir ka
da skaitė temą ir atliko kitas prievoles, 
ar turi juostą, <ženklus, ar pasirašė pasi
žadėjimo tekstą ir kada galvoja pereiti į 
“Santarą”.

• Prieš kurį laiką mus aplankė Korp! 
VYTIS Garbės Narys prof. Ig. Končius ir 
skaitė įdomią paskaitą: “Gyvenimas, <jo 
prasmė ir jaunuolio problemos pajungti 
gyvenimą tikruoju keliu”. Klausytojai su
sidarė tokią išvadą: "Neduok ėsti, bet 
mokyk!” Vėliau buvo daug paklausimų, i 
kuriuos profesorius atsakė. Į vieno vytie- 
čio klausimą: ar bus šiais metais žiemos 
iškyla, (kaip pereitaisiais, Profesorius ati
sakyti negalėjo.

*) Si medžiaga nuplagijuota iš akademinės skau- 
tijos šventės metu Čikagoje leisto “Sumuštinio”, 
senjoro Gvido Valantino ir kitu “štukorių” tvarko
mo.

• Pasirodo, kad kai kurie mūsiškiai tu
ri labai trumpą atmintį. Štai vienas vy lie
tis-dar tik pereitų metų MV 3 Nr. 101 psl., 
kalbėdamas apie mūsų vairą ir bures, ra
šė: “Toks priklausymas dviems šeimoms 
(skautiškajai ir studentiškajai) neleidžia 
akademikui,-*ei plaukti kitos ideologinės 
organizacijos laiveliu, tačiau tai iškyla 
iš skauto, - ės pasiryžimo siekti mokslo, 
įsigyti profesiją, (šviestis ir šviesti, (ką 
akademikas,-< ė vertina pirmiausia kaip 
priemonę sėkmingiau tarnauti savo tautai 
ir visai žmonijai”. “Sumuštinio” redakto
riai atrado, kad šis vytietis tokius pa
mokslus tik kitiems rašė; pats gi pirma
sis pasuko savo laivelį į kitos ideologi
nės organizacijos riebesnius uostus...

• iš gausių ASS Čikagos skyriaus iš
kylų pažymėtina toji, kurios metu buvo 
aplankyti stovyklaujantieji sesės ir bro
liai jūrininkai. Priešais stovyklą mus pa
sitiko du admiroliškai apsirengę jūros bu- 
džiai, kurie draugiškai pabučiavę, liepė 
sekti juos. Atvažiavus į vietą, (stovyklos 
viršininkas metė rišęs mazgus ir, (nuošir
džiai pasisveikinęs, diepė mums lipti į 
didžiulį ir labai aukštą kalną, kad iš pro
filio pasižiūrėjus, kaip tiksliai ir suma
niai išplanuota stovykla. Po to nuvedė 
parodyti urvus, <iš kurių jaunieji “bebrai” 
buvo išrūkę kurmius. Stovykloje vis tek
davo budėti, nes iš gretimų golfo laukų 
pro ausis dažnai prazvimbdavo kamuoliai. 
Įspūdingiausiu dienos įvykiu buvo buria
vimas. Prityrę jūros budžiai, nesant vė
jo, išdidžiai sėdėjo prie vairo ir vis ban
dydavo mus įtikinti, kad plaukiam. Sto
vyklos viršininkas, sėdėdamas prieplauko-
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je ant liepto ir matydamas, kad jo laivai 
plaukioja be vėjo, (kojomis sėmė vandenį 
į saują ir vii gino kaktą. Pagaliau, (nete
kęs kantrybės, dssiuntė motorinį laivelį, 
kad surinktą gausą čikagiškią jūros skau
tą burlaivią laivyną ir atvilktą į uostą. 
Stovykloje vyravo įdomi tradicija. Jaunie
ji skautukai, pamatę einant budį, turėjo 
ypatingai jį pagerbti. Jei susitikdavo jį 
beeinantį, turėdavo nuleisti galvą ir šyp- 
telti. Prie stalo, (valgant, taip pat turėdar 
vo prieš vyresniuosius atsistoti ir palin
kėti gero apetito. jĮdomi buvo ir vakarinė 
laužo programa. Sutemus ir renkantis į 
laužavietę, čia buvo rasti sumigę jaunie
ji skautukai. Jiems buvo duota komanda 
išsiskirstyti į lovas. Įsiliepsnojus laužui, • 
buvo mėginta dainuoti, bet už pusės blo
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ko grojantis devyniais būgnais džazas 
nustelbė dainos balsus. Tada stovyklos 
viršininkas, atsiklaupęs ant kelių, (meniš
kai Inscenizavo, kaip jaunas būdamas mel
žė karvę į kepurę. Karvutė, pamačiusi, 
kad nerimtai ir netiksliai viskas daroma, 
pliaukštelėjo uodega ir, apvertusi melžė
ją su visu pienu, mugiliavo į pievas. Po 
laužo sesėms, paprastai, (buvo galima lai
kyti egzaminus į visus patyrimo laipsnius. 
Šios privilegijos neturėjo broliai. Būtą 
buvę smagu čia ilgiau pabūti drauge su 
broliais jūrininkais, bet rytojaus dieną 
ant apverstos valties buvo atlaikytos pa
skutinės pamaldos, kraunami į sunkveži
mius platūs matracai ir viena po kitos 
griuvo palapinės...
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• TSB. 1957 metais sukanka 100 metų nuo 
skautybės įkūrėjo lordo Baden-Powell gimimo 
ir 50 metų nuo skautybės įkūrimo. Ta proga, 
Anglijoje, Sutton parke, Coldfielde, prie Bir- 
mingamo, bus rengiama milžiniška jamboree. 
Kadangi tais pačiais metais išpuola ir pasau
linis skautų vyčių sąskrydis, jis bus sujung
tas su šia stovykla. Numatoma, kad iš viso 
Sasaulio kraštų susirinks apie 3Š 000 dalyvių, 

amboree reikalais rūpintis TSB yra paskyręs 
Gilvelio Parko dir. pavaduotoją sktn. Ken Ste
vens .

TSB dir. D. C. Spry sako: “Neseniai vykda
mas perkrauto judėjimo Londono gatve mačiau 
tokį atsitikimą: vidury didelės gatvės stovėjo 
sugedęs automobilis ir užpakaly savęs turėjo 
sulaikęs ištisą virtinę automašinų. Staiga iš 
gretimo autobuso iššoko keturi uniformuoti 
skautai, kurie sukibę nustūmė sugedusią ma
šiną į šalį, tuo padarydami laisvą kelią judė- 
į'imui. Vėl pasiviję autobusą, nuvažiavo savo 
eliu. Viskas buvo įvykdyta akimirksnyje. Tai 

įsidėmėtinas skauto gerojo darbelio atlikimo 
Lūdas: pastebėti, kur skautas yra reikalingas, 
fadaryti darbą ir tyliai, nesiafišuojant pasiša- 
inti. Visus tuos nežinomus keturis skautus 

statau pasaulinei skautų šeimai kaip pavyz
džius.“

B.-P. portreto fondui iki šiol tėra surinkta 
tik 40 anglų svarų. Kadangi portreto įsigiji
mas kainavo daug daugiau, įvairių kraštų s- 
gos buvo paprašytos pnsidėti savo piniginė
mis aukomis.

• KANADA. Aštuntoji pasaulinė jamboree 
prie Niagaros praėjo setmingai. Ją suorgani
zuoti ir pravesti padėjo visas Kanados kraš
tas, įskaitant vyriausybę, skautus ir eilinius 
gyventojus. Kaip jau žinome, šioje jamboree, 
kad ir ne pilnateisi ai s nariais, dalyvavo ir mū
sų Lietuvos skautai ir joje Lietuva buvo at
stovaujama visomis šių dienų įmanomomis prie
monėmis.

• JAV. New-Brunswicke, New Jersey, iš
kilmingai atidaryti Amerikos skautų vyr. vado
vybės rūmai. Rūmai pastatyti pagal šiandieni
nius moderniškiaušius reikalavimus. Prieky 
pastatyta skauto statula, kurią padovanojo 
Philadelphijos skautai, o statulos kūrėjas ir 
skulptorius — žinomas Amerikos skautybės 
pionierius Dr. R. Tait McKenzie iš tos pačios 
Philadelphijos.

Šią vasarą JAV ir Anglija apsikeitė 16-ka 
vyr. amžiaus skautų, kurie išvyko į šiuos kraš
tus ir nuodugniai studijavo vieni kitų skauta- 
vimo metodus.

• ANGLIJA. Kanado's Britų Kolumbijos pro
vincijos viena stogo plytelių-čerpių firma pa
dovanojo ir nusiuntė į Angliją, Gilvelio Par
ką, tokį kiekį čerpių, kad jomis bus pakeistas 
stogas TSB pagrindinių rūmų.

12-kos tautų skautiškos skiltys š. m. lie
pos 27 — rugpiuČio 6 dienomis Londone, Gil- 
vellio parke atliko miško ženklo instruktavimo 
kursų lavinimąsį.

Londone mirtis su savimi ir vėl išsivedė 
seną skautų vadovą ir Anglijos skautų laikraš
čio “The Scout** redaktorių F. Haydn Dimmock. 
Velionis pasižymėjo ne tiktai kaip savaitinio 
skautų laikraščio sumaningas vedėjas, bet taip 
pat, kaip didelis masinių skautiškų laužų or
ganizatorius ir pravedėjus.

• PRANCŪZIJA šią vasarą turėjo savo tau
tinį sąskrydį. Jame iš užsieniečių dalyvavo: 
lenkai, rusai, armėnai, kanadiečiai, graikai, 
amerikiečiai ir šveicarai. Prancūzijos vyr. am
žiaus skautų tarpe po karo ypač yra išplitusi 
nauja skautavimo šaka, kuri prancūziškai va
dinama “Raiders scouts*’, lietuviškai būtų 
“skautai kovotojai“. Pagrindinis šūkis: eik ir 
ieškok progos padaryti gerąjį darbelį! Ši skau
tų šaka visoje Prancūzijoje yra pasidariusi 
labai populiari. į ją savo dėmesį yra atkrei
pęs ir TŠB. Labai įdomus yra šios šakos nau
jų narių verbavimo ir vienetų įsteigimo būdas: 
į tam tikrą vietovę, miestelį, kaimą, kuriame 
visiškai nėra skautų vieneto, pasiunčiami “rai- 
derių“ d-vės keli skautai-kovotojai. Ten nu
vykę jie surenka virš 15 metų amžiaus berniu
kus ir kelių dienų laikotarpy šiems išaiškina
mi ir įdiegiami pirmieji pasaulinės ir Prancū
zijos skautybės pagrindai. Po to, iš jų pačių 
išrenkamas vadas ir vienetas paliekamas toli
mesnei eigai savistoviai dirbti, palaikant ryšį 
su įsteigusiu “raiderių” d-vės štabu. Taip 
FYancūzijoje pamažu vis kitoje vietovėje plin
ta skautiška idėja.

• FILIPINAI. Japonijos skautai, atsakyda
mi už didelį filipinų skautų draugiškumą pir
mosios Filipinų tautinės jamborees metu 1954 
metais, neseniai padovanojo 1.000 japoniškų 
vyšnių medelių, kuriuos filipiniečiam s atgabe
no pats Japonijos VS-ko pavaduotojas. Prieš 
ir praėjusio karo metu filipiniečiai ir japonai 
yra tarp savęs buvę aršiausi priešai. Skauty- 
Dės idėja ir didžiausius priešus padaro drau
gais- broliais !

• PIETŲ AFRIKA. Kas mėnesį įvairiuose 
pasaulio kraštuose gaunamos žinios apie pir
mųjų skautybės kūrėj ų-pionierių - skautininkų 
iškeliavimą į amžinatvę. Pietų Afrikoje nese
niai mirė Sir Herbert Stanley, prezidentas Pie
tų Afrikos skautų s-gos tarybos ir ilgametis 
Vyriausias Skautininkas Ceilone, Šiaurinėje 
Rodesijoje, ir Pietinėje Rodesijoje. Dar prieš 
savo mirtį Sir Herbert Stanley, nors ir būda
mas 83 metų amžiaus, aktyviai dalyvavo skau
tiškame judėjime, ir yra patiekęs keletą dar
bingų planų būsimai Pan-Pacifiko jamboreei.

• GUATEMALA. II-roji Vidurinės Amerikos 
tarptautinė stovykla įvyks Guatemaloje,
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Didžioji inspekcija’* Dainavos stovykloj e. Skautų ir skaučių stovyklos pasikeitė inspektoriais. 
Atvaizde: brolių stovyklos draugininkai su šešių komendante inspektuoja skaučių stovyklą,

Nuotr. Em. Putvytės.
• AUSTRALIJA. Australij os skautams, vyks

tantiems į pasaulinę Jamboree, paskirtas va
dovauti pulkininkas A. G. Oldham, kuris nese
niai buvo išrinktas pirmuoju Australijos atsto
vu tarptautiniam bendradarbiavimui. Po jambo
ree australijos skautai vyksta vizitui į Angli
ja

• AUSTRIJA. 1951 metų, jamborees metu 
Austrijos skautai dovanojo Prancūzijos skau
tams didelį, tyrolietišką namą, kurį prancūzai 
dalimis traukiniu parsigabeno į Jambvillę, su
statė ir padarė savo vadovietės buklu.

• PAKISTANAS Pakistano skautų s-ga ^>- 
dovanoio savo generalinį gubernatorių Sir Hen
ry Holland Sidabrinio Kupranugario (aukščiau
sias Pakistano skautų pasižymėjimo ordenas) 
ordenu už jo dideles pastangas išlaikyti ir iš-

5lesti Pakistano skautų judėjimą. Sir H. Hol- 
and 25 metus Iduvo Baluchistano provincijos 

vyr. vadeiva. Šiuo metu jis yra 80 metų am
žiaus ir visi jo vaikai yra skautai.

• ITALIJA. Italijos skautai pereitą pavasa
rį įvairiuose radiofonuose laikė reguliarias 
paskaitas pasaulinio ir Italijos skautavimo te
momis. Mussolinio valdymo metu skautai Ita
lijoje buvo uždrausti.

• SUOMIJA Didvyriškai kovojančioje mažo
je tautoje Suomijoje skaučių veikimas yra 
smarkiai įleidęs šaknis jaunimo tarpe. 'Šią va
sarą tautinė Suomijos skaučių s-ga susijungė 
su Išvadavimo Armijos skaučių s-ga ir pasi
vadino Laisvosios Suomijos Slaučių Brigados 
vardi.

Nuoširdžiai sveikiname mūsų skyriaus 
Valdybos narį

senj. LIUDĄ RAMANAUSKĄ ir PONIĄ, 
susilaukus dukrelės.

V
ASS Čikagos skyrius

Mūsų skyriaus narį senjorą
SIGITĄ MIKNAITl ir PONIĄ, 

susilaukusius dukrelės — būsimos junjorės, 
skautiškai sveikina

ASS Čikagos skyrius.

IGNO KONČIAUS ALBUMAS 
MEDŽIO DROŽINIAI GIMTAJAM KRAŠTUI

ATSIMINTI

ČlU^GpfsKURAArTp^ITEI- SU- ‘™,ŪSlį VY'
ASKŲBEK! Pinigus siųsti adresu- Al.

Karaliūnas, fyi7 jp. 70pl.t Chicago 29, IU. 

kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet droži
niais. 223 puslapiai. Daugiau kaip 100 nuotrau
kų. Kieti viršai. Kaina $ 5.00- Gaunama pas 
knygų platintojus ir pas leidėją; L. J. Končius, 
76 Westglow St., Boston 22, Mass.
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• Seserijos Vadija pasveikino VLIKo Pirmi
ninką Prel. M. Krupavičių jo 70 m. amžiaus 
proga ir iš jo susilaukė gražų padėkos pareiš
kimą.

• Spalio paskutinėmis dienomis Čikagoje 
lankėsi Vyriausias Skautininkas Stp. Kairys, 
kur turėjo eilę pasitarimų su Seserijos vadija, 
ASS Valdyba, vietos skautų veikėj ais. Be ki
tų aplankė ir Lietuvos Konsulą p. Daužvardį 
su Ponia.

• Ateinančią vasarą numatoma suruošti pla
tesnio pobūdžio stovyklą vyresnio amžiaus 
skautams, - ėms.

• V. s. kun. J. Vaišnora, PLSS Vyr. Dvasios 
Vadovas, lankėsi JAV-bėse ir Kanądoje. Be 
kitų darbų, dalyvavo ASS Šventėje Čikagoje. 
Seserijos Vadijos rūpesčiu, čia buvo jam su
ruoštas kuklus pagerbimas.

• PLSS Taryba, aukščiausias Sąjungos or-

Sias, šaukiamas korespondenciniam posėdžiui.
kitų darbų, bus renkama ir Tarytos Pirmi- 

. ia-
• Į LSB vadiją, be jau pereitame MV Nr. 

minėtų, VS pakvietė: v. s. Pr. Karalių — sk. 
vyčių sk. vedeju, ps. A. Valatkaitį — jaun. sk. 
(vilkiukų) skyr. vedėju, ps. A. Banevičių — 
užsienio skyr. vedėju, s. V. A. Mantautą — Tau
tinio Aukl. skyr. vedėju.

• Ps. D. Barmutė vadovauja ASD Bostono 
skyriui.

• Mūsų skautų vienetų registracijos sveti
mų kraštų or-jose klausimas, kaip girdėti, bu
siąs pavestas išspręsti PLSS Tarybos plenu
mui.

• Fil. Kun. Dauknys gražiai vadovauja jo 
įsteigtam Korp! VYTIS skyriui D. Britanijoje. 
Jam padeda vicepirmininkas V. Fidleris, šiuo 
metu rašąs dizertaciją, ir valdybos narys junj. 
Alg. Šukys. Lietuvių studentų D. Britanijoje iš 
viso tesą 7 ar 8, iš kurių 6 yra Korporacijos 
nariai.

• Ps. D. Zubrickaitė-- Fidlerienė paskirta 
Anglijos Rajono vadeive.

• Vyr. Sktn. Em. Putvytei Seserijos Vadija

fiavedė eiti Vadijos Įgaliotinės pareigas Al
anto pakraščiuose.
• Vyr. si. L. Michaelytė paskirta Waterburio 

skaučių vietininke, vietoje sunegalavusios 
sktn. 0. Saulaitienės.

• J. Janulevičienė perėmė Brooklyn© skau
čių vadovybę vietoje išvykųsios ps. T. Zukie- 
nės. Pastaroji pakviesta vadovauti vyr. skau
čių skyriui Seserijos vadijoje.

• Sktn. G. Meiluvienė išrinkta Čikagos skau- 
tininkių dr-vės draugininke.

• Vyr. skautė N. Jankutė, dailiojo žodžio 
menininkė, M V bendradarbė, pakviesta Seseri
jos Vadijos talkininke.

• Hartfordo vietininke paskirta ps. B. Ber
notienė.

Čikagos jūros skautai,- ės savo stovykloje.
Nuotr. L. Knopfmilerio.
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Victor Hugo VARGDIENIALI tomas. Iš pran
cūzų kalbos vertė Pranas Povilaitis. II leidi
mas. Viršelį, piešė V. Buzikas. Tiražas 500 
egz. Išleido NEMUNAS, 7-29 W. 18 str., Chica
go, Ill. Spaudė M. Morkūno sp. 390 pusi. Kny
gos autorius, žinomas prancūzų pasaulinio 
garso klasikas, nepaprastai gražia forma bei 
stiliumi čia patiekia pereito amžiaus pradžios 
neturtingųjų gyvenimą. Autoriaus žodžiais “kol 
bus žemėje tamsybė ir skurdas, tol šitokios 
knygos galės būti ne be naudos.’’ Mūsų jau
nimas ypatingai turėtų ją perskaityti.

J. Venckus S. J. KOMUNIZMO PAGRINDAI. 
Išleido “Laikas’’, 1954 m. Buenos Aires, Ar
gentina. 152 pusi. Autorius, žinomas mūsų ku
nigas jėzuitas, patiekia gražią studijėlę apie 
žmonijos priešą — komunizmą.

J. Mikelionis, BENAMIAI. Spaudė “Laiko*’ 
spaustuvė, Buenos Aires, Argentina. Iliustr. 
215 pusi. Autorius — lietuvis tremtinys gydy
tojas savo atsiminimuose-užrašuose supažin
dina skaitytojus su eile kraštų, kur jam teko 
keliauti ir gyventi: Vokietija, Italija, Austra
lija, Ceilonu, Indija, P. Amerika.

Jonas Marcinkevičius KRAŽIŲ. SKERDYNĖS. 
Istorinis romanas. II tomas. II leid. Tiražas 
500 egz. Iliustr. K. Šimonio. Išleido NEMU
NAS, Chicago, Ill. 1955 m. 320 pusi. Tai pa
skutinis šio istorinio romano tomas. Įdomus, 
intryguojantis, kaip ir pirmasis. Čia patiekia
mas ilgaamžės lietuvių kovos su maskoliais 
vienas epizodas iš Kražių skerdynių laikų. 
Mūsų tremties jaunimui labai pravartu su juo 
susipažinti.

• V. si. Vyt. N arnikas, vienas iš aktyviau
sių skautų vadovų Argentinoje, su savo šei
ma atvyko ir įsikūrė Čikagoje.

• Toronto jūros skaučių laivas “Vandenė** 
atšventė savo 5 metų sukaktį. Tai seniausias 
ir veikliausias mūsų j. skaučių vienetas trem
tyje.

• Tula J. Šaltenytė iš Los Angeles prašo 
mus painformuoti, kad ji nėra ASD narė.

• Prof. Ek. A. Paplauskas-Ramūnas, žino
mas pedagogas ir mokslininkas, viename laiš
ke M V redaktoriui išreiškia savo susidomėji
mą skautybe, kaip pedagoginiu sąjūdžiu ir ruo
šia išsamesnę studiją. MV redakcija jam pri
siuntė kai kurios skautiškosios literatūros.

• V. s. A. Krausas, didžiulis mūsų or-jos 
veikėjas, šiuo metu gyvenąs Australijoje ir 
einąs PLSS Rajono vado pareigas, atšventė 
savo 50 metų amžiaus ir 30 m. visuomeninio 
darbo sukaktį. MV sveikina šį darbštųjį jubi
liatą ir linki dar ilgai darbuotis mūsų or-jos 
eilėse.

• “Mūsų Vyčio” redakcijoje, ryšium su ar
tėjančiais Naujaisiais Metais, įvyko tam tikrų 
personalinių pasikeitimų. Naujasis — 1956 m. 
1 MV numeris išeis jau naujo redakcinio ko
lektyvo redaguojamas.

DAINAVOS DIENOS Woodstock - Hartford, 
Conn. (Dainavos stovyklos laikraštėlis) 1955. 
VIII. 28 — IX. 30 d. Rašytas rašom, mašinėle, 
sp. šafirografu. Išėjo 7 numeriai, viso 26 psl. 
Redaktorius Romas Kezys, iliustratorius S. 
Šerkšnas, administratorius Vid. Bliumfeldas. 
Laikraštėlis įdomus stovyklinėmis informaci
jomis bei jumoru.

ŠLAPIA BANGA Nr. 1 “Bangos“ stovykla, 
Lakeville, Mass. 1955. IX. 10. Rašytas rašom, 
mašinėle, sp. rotatorium, iliustr. jumoro laik
raštėlis. Redaktorius R. Bričkus. 4 pusk

KIMAS Nr. 15, 1955 Leidžia Bostono sk. 
tuntoJ'Senųjų Lapinų“ vyčių būrelis, redaguo
ja C. Kiliulis, adr.: 10 Michigan Ave., Dor
chester 21, Mass. Raš. rašom, mašinėle, sp. 
rotatorium. 13 pusi. Iliustruotas.

Tomas Žiūraitis, 0. P. ŽODIS IR GYVENI
MAS Religinei-tautinei minčiai. Su Prof. Dr. 
A. Maceinos pratartimi, dvasiškosios vyresny
bės leidimu. Dail. V. K. Jonynas. Išleido VEN
TA 1955 m. Tiražas 1000 egz. Spausdinta 
Schongau mieste, Vokietijoje. 243 pusi. Tai 
žinomo mūsų pamokslininko Tėvo Domininko
no Žiūraičio kruopščiai paruoštas pamokslų 
rinkinys įvairių katalikiškų švenčių proga. Vi
so čia’ patiekta per 70 pamokslų su gražiais 
palyginimais, pasakojimais. Ši knyga, be sa
vo tiesioginės paskirties, labai naudinga ir 
skautų, - čių vadovams, kurie, jeigu tik atidžiai 
ją skaitys, ras čia ir daug medžiagos savo 
skautiškiems pašnekesiams. Reikia pasidžiaug
ti, kad “Ventos” knygų leidykla šį leidinį iš
leido labai gražiai.

PAIEŠKOMI ADRESATAI

Į MV administraciją sugrįžo atgal laikraš
tis, nesuradęs šįu adresatų: G. Kazlausko, J. 
Narbutaitės, A. Čaplinsko, A. K ar o saite s. V* 
PeČaičio, V. Aukštuolio, K. Barausko, L. Ju
cevičiūtės, Z. Januškevičienės, Vyt. Zdance- 
vičiąus, J. K am ar au skaitė s, V. TaleniaviČiaus, 
E. Zižmaraitės. Žinantieji jų adresus, malo
nėkite pranešti MV adm-jai.

AR SKAITAI “SKAUTU AIDĄ“?

Šis skautiškas laikraštis su mažomis per
traukomis eina nuo 1923 metų. Nežiūrint jo 
amžiaus, yra visada jaunas, gražus, patrauk
lus, dailiai v. s. Stp. Kairio ir kitų redaguoja
mas. Pasirodo kiekvieną mėnesį. Šį malonų 
leidinį galima parsikviesti tik už $ 3 metams, 
(pusei metų $ 1.50). Administracijos adresas: 
ps. L. Eimantas, 310 Emery str., Kondon, On U, 
Canada.

“MŪSŲ VYTIS“ VELTUI -
TIK KIEK PADIRBĖK!

Surink jam io prenumeratorių — 
laikraštį gausi nemokamai per visus 

 1956i metus.

94.336.1SO
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