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“MŪSŲ VYČIO” PASTOGĖJE

Pradedant su šiuo numeriu, M V Redakcijo
je įvyko kai kurių pasikeitimų. P s. Albinas 
Karnavičius, ketverius metus vadovavę s tech
niškajam redakcijos darbui, iš šių pareigų 
pasitraukė. MV jam reiškia nuoširdžią padė
ką už ilgametę ir pavyzdingą tarnybą. Jis 
daug padėjo laikraščiui augti ir tobulėti.

Naujuoju techniškuoju redaktorium pakvies
tas senį. ps. Balys Milaknis, nesenai iš to
limosios Australijos persikėlę s gyventi į Či
kagą.

T. n. Gabrielė Prielgauskaitė, vienerius, 
metus vedusi vyr. skaučių ir vadovių lavini
mo skyrių, iš šių pareigų pasitraukė. Su ja 
MV neteko darbščiųjų rankų. Skautiškas ačiū 
už mielą talką!

Su šiuo numeriu kiek pertvarkomas MV-yje 
iki šiol buvęs vadovų,- ių lavinimo skyrius, 
visą medžiagą patiekiant viename skyrelyje 
po antrašte “Tau, vadove”. Šį , skyrių tvar
kys: Seserijos atstovė v. s. L. Čepienė ir L. 
S. Brolijos atstovas v. s. Br. Kliorė. Pasta
rojo adresas: 1407 So. 48th Str., Cicero 50,

Kiek pertvarkomas ir praplečiamas akade
minio gyvenimo skyrius, kurį nuo dabar ves 
Korp! VYTIS atstovas fil. A. V. Dundzila ir 
t. n. Danguolė Elvikytė, 4534 So. Paulina 
III.

Greitumo bei patogumo sumetimais, atitin
kamų skyrių bendradarbiai prašomi medžiagą 
siuntinėti ar ją įteikti savo skyrių vedėjams.

Eilė kitų asmenų yra pasižadėję vesti ma
žesnius laikraščio skyrelius, o taip pat ben
dradarbiauti savo rašiniais.

“MŪSŲ VYČIO” ADMINISTRACIJA PRAŠO

• Gerb. Prenumeratorius, dar neatnauįinu- 
sius 1956 metų prenumeratos, paskubėti ir 
dar šiomis dienomis per artimiausią MV pla
tintoją ar betarpiai atnaujinti prenumeratą.

• Mielus mūsų Platintojus, dar neprane šu- 
sius administracijai senų ir naujų prenume
ratų užsakymų, tai įvykdyti artimiausiu lai
ku. Ir nesunaudotos kvitų knygelės turėtų 
būti gražintos administracijai.

• Eilė skautiškųjų vienetų dar neatsiskai
tė už jiems prieš 5 mėnesius pasiųstas pla
tinti “Skautiškų Žaidimų” knygeles. Prašo
me ir Čia paskubėti.

• “Mūsų Vytis” galėtų būti žymiai dides
nis puslapių skaičiumi, jeigu visi mūsų sko
lininkai, skolingi adm-jai už laikraštį ar lei
dinius, atsiskaitytų. Tiesa, tai mažos sko
los: po dolerį, du ar tris, bet MV-čiui tai 
sudarytų jau kelis šimtus dolerių! Argi sun
kinsime savo laikraštį su juo ne atsiskaityda
mi ?

P AP Ė K A

Gerb. Poniai An t an i n ai M ač i u i k i en e i, 
per PLSS Tarybos Pirmiją, jos vyro A. A. 
Vyr. sktn. Antano Mačiiiikos atminimui, pa
aukojusiai “Mūsų Vyčio” reikalams, nuošir
džiai dėkojame.

“Mūsų Vytis”
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GEROJO DARBELIO PAREIGA
Bronius Kviklys

Kaip senas pasaulis, taip lygiai senas 
nepriteklius, ^skurdas, vargas. Nėra davi
nių, kad jis, <ir kultūrai bei civilizacijai 
kylant, būtų veikiai išlygintas. Taigi ga
lima drąsiai tvirtinti, <kad vargšų nieka
da nepritruks ir žmonių vargai nesibaigs.

Skautų or-ja savo prigimtimi yra arti
mui tarnavimo brolija. Jos esminė žymė, 
skirianti ją nuo kitų, — kasdieninė gero
jo darbelio pareiga, — yra įrašyta gra
žiuose papročiuose, įsakmiai pabrėžiama 
jaun. skauto ir kituose įžodžiuose, (tę
siama per visą skautavimą. Nuo jos ne
atleidžiamas ne vienas skautas, prade
dant jauninusiuoju, baigiant ir seniausio
jo amžiaus vadovu. Ir jeigu tai būtų pa
keista, skautavimas netektų savo pras
mės; skautų or-ja niekuo nesiskirtų nuo 
kitų draugijų bei klubų.

Taigi mūsų vadovai jau iš mažens tu
ri mokyti ir moko mažuosius suteikti kad 
ir mažiausią pagalbą artimui, meklausiant 
jo tikybos, tautybės ar vardo, nesgi ne
retai daugiausia pagalbos reikalingas 
tas, (kuriam nepatogu savo pavardę pasi
sakyti. Padėti nelaimingajam nelaukiant 
atlyginimo, netgi padėkos, pranykti ne
jučiomis padarius gerąjį darbelį — skau
tų, m čių principas.

Pasaulyje betgi perdaug nelaimingųjų, 

kad jų jūroje skautų teikiama pagalba 
būtų labai efektyvi. Taigi ji turėtų būti 
nukreipta pirmiausia į tas vietas, <kur ji 
labiausia reikalinga. Daug yra šiandien 
nelaimingųjų, o jų tarpe patys skurdžiau
si iš savo krašto ištremtieji, netekę ne 
tik materialinio turto, bet netgi savo tė
viškės žemės ir dangaus. Šių vargšų ei
lėse rikiuojasi ir tūkstančiai mūsiškių, 
tebegyvenančių sunaikintuose ir todėl ne
labai svetinguose kraštuose, ypač Vokie
tijoje. Bloga, (neretai karo audrų sunai
kinta sveikata, neleido jiems išemigruo
ti į svetingesnius kraštus. Kai šie lai
mingesnieji jau pakenčiamai ar netgi la
bai gerai įsikūrė, (likusieji tebeina var
go kalvarijas. Jais rūpinasi mūsų tautie
čiai laisvajame pasaulyje ir juos šelpia 
pirmoje eilėje per BALFą ir kitas šal
pos or-j as. Bet ar to gana?

Skautų or-jos ir jos paskirų narių pa
galba šalpos darbe turi būti labai taikli, 
nes ji nėra pajėgi ir gausi. Jie turi pir
moje eilėje padėti šiai ir kitoms šalpos 
or-joms jų rinkliavų, parengimų metu, 
nes visos surinktos lėšos bus išdalintos 
kam labiausia reikia.

Be jų mes turime ir nemaža brolių- 
sesių Vokietijoje. Ten veikia, pasakytu
mėme vargo skautų,-*čių vienetai. Argi

j. u.

LIETUVOSNACW-UN8 M. M t V DO BIE L *-H
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Mirus Vytauto Didžiojo ir Vilniaus Universitetų, ordinariniam Profesoriui 

VACLOVUI BIRŽIŠKAI,

jo broliams — Korp! VYTIS Garbės Nariui Prof. Mykolui ir Prof. Viktorui 
Biržiškams bei jų artimiesiems nuoširdžią, užuojautą reiškia

Akademinis Skautų Sąjūdis

Pirmajai Vilniaus lietuvaičių skaučių skiltininkei, veikliajai skautininkei ir pedagogei

MARIJAI KRIGER YTEI-SKARDŽIUVIENEI
Magingai mirus, nuoširdžią užuojautą lietuviškos kalbos mokytojui Dr.Pr. Skardžiui ir 
jo šeimai, L. Skaučių Seserijai, skautininkiu ir Lietuvos mokytoją šeimai reiškia

v. s. Petras Jurgėla, 
buvęs Vilniaus tuntininkas

mums negėda, kad jų menkutis skaičius 
negalėjo pereitą vasarą stovyklauti dėl 
lėšų trukumo? Ar gali mums būti smagu, 
kai jie neturi kad ir labai pigios medžia
gos skautiškųjų uniformų? Ar jie pakan
kamai aprūpinami kitais skautiškais reik
menimis bei lietuviška skautiška spau
da? Ar mūsų veikiantieji skautiški vie
netai negalėtų pasiskirstyti ir globoti 
negausius sesių ir brolių vienetus Vo
kietijoje ?

Turime vargo ir tuose kraštuose, <kur 
gyvename. Ir čia yra ligonių, beturčių, 
gausių Šeimų. Mūsų ir ypač mūsų viene
tų organizuota gerojo darbelio pareiga 
neturėtų ir jų aplenkti. Tai tinka ne tik 
mažųjų vienetams. Mūsų vyresniųjų skau
tų,-čių, <sk. vyčių, <akad. sk. vienetai tu
rėtų daug daugiau veikti labdarybės sri
tyje.

Tiesa, skautai labai dažnai daug kam 
padeda. Padeda kam reikia, o kartais iš 
geros širdies ir tiems, kur nereikia. Te
ko kartą kitą matyti skautus bei skau
tes, padedančius parengimuose, organi
zuotuose paskirų asmenų ar netgi kar- 
čiamninkų, < kurių pelnas buvo skirtas tik 
vieho kito asmens naudai. ]Mes nepeikia

me skautų, kurie jiems padėjo. Bet argi 
ne pirmiau turėtų būti nušluostyta varg
šo ašara ?

Beje, vadovas ras aibę tikrai naudin
gų sričių, kur galėtų reikštis gerojo dar
belio praktika.

Gerasis darbelis turi didesnę reikšmę, 
kaip mes manome. Net jeigu suteiktoji 
pagalba materiališkai ir nedaug tesuma- 
žins vargą, tai ji suteikia daug didesnę 
morališką pagalbą, kai nelaimingasis ma
to, kad juo rūpinasi netgi jam nepažįs
tamas jaunimas. Darydami gerąjį dar
belį kitam, 'nejučiomis jį padarai ir sau: 
neleidi užkietėti širdžiai, auklėji ją ge
ram, daraisi geresniu ir tuo tobulini sa
ve. Tai ir yra pagrindinis skautybės tiks
las.

Broli ir Sese Vadove, kai aiškinsi jau
niesiems gerojo darbelio mazgelio reikš
mę, atlik tai su širdimi ir gražiu pavyz
džiu. O tu, ir suaugęs skaute, <atmink ką 
esi dar mažas pažadėjęs ir žinok, kad 
šis skautiškas principas tave turi sais
tyti net ir tuo atveju, <kai kitais požiū
riais būsi nuo skautų or-jos nutolęs: 
šis principas — kiekvieno gero žmogaus 
pareiga!
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A. A. Marija Skardžiuvienė Nepr. Lietuvoje su savo vyru Prof. Pranu ir dukrele Dalia.

A. A. PIRMOJI VILNIAUS SKAUTĖ
M. SKARDŽIUVIENĖ

y
Sktn. 4. Senbergienė

Kai 1955. XII. 13 d. ankstų, rytą prava
žiuojančios mašinos Clevelande buvo mir
tinai sužeista Marija Skardžiuvienė, did
miesčio gyventojams tai buvo beveik eili
nis įvykis, kokių čia daug. Bet Liet. Skau
čių. Seserijai ir visai Lietuvos skautijai 
šiuo buvo suduotas didžiulis smūgis: mes 
netekome pirmosios Vilniaus skautės.

Kai 1918 m. lapkričio mėn. Vilniuje P. 
Jur gėlos-Jurgelevičiaus iniciatyva įsikūrė 
pirmieji lietuviai skautai, <jų negausiame 
būrelyje buvo ir dvi mergaitės. Viena jų 
Marija Krigerytė ( A. A. Skard žiu vien ė ), 
antroji — Jadvyga SeneviČiūtė (vėliau Pe
trulienė). Netrukus buvo įkurta ir skaučių 
skiltis, kuriai vadovavo M. Krigerytė. jTai- 
gi velionies asmenyje mes netekome ir 
pirmosios lietuvių skaučių vadovės.

A. A. Marija buvo gimusi 1902. III. 1 d., 
Daugelaičių kaime, 'Kybartų valsč. Mokė
si Virbalyje, vėliau Vilniuje, <kur 1922 m. 

ir baigė lietuvių gimnaziją. Atvykusi į 
Kauną, mokytojavo “Aušros” berniukų, 
vėliau mergaičių gimnazijoje, kartu studi
javo Vytauto D. U-te lituanistinius moks
lus ir k t. dalykus. Parašiusi ir apgynusi 
diplominį darbą “Visuomeninės Žemai
tės idėjos”, 1933. VHI. .'23 baigė aukštąjį 
mokslą. 1940 m. persikėlė į Vilnių, 'kur 
mokytojavo “Birutės” merg. . gimnazijoje. 
Mokytojavo ištisus 23 metus. 1930. VI. 28 
ištekėjo už žinomo lituanisto Prano Skar
džiaus ir užaugino dukterį Dalią.

Tremtyje gyveno Vokietijoje, o nuo 1949 
m. Clevelande, JAV-bėse, 'kur rūpinosi 
ne tik savo šeima, bet buvo ir didelė lab
darė eilei kitų tremtinių.

Sesės Marijos pati prigimtis buvo skau
tiška. Ji visą savo gyvenimą skyrė arti
mo pagalbai. Nors nuo Vilniaus laikų ne
bebuvo aktyvi skaučių eilėse kaip vado
vė, <vienok visą savo gyvenimą liko skau-
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XX AMŽIAUS VEIDMAINIŠKUMO STEBUKLAS
Al. G Imantas

Neabejotinai ^vienas gabiausių, ir ryš
kiausių mūsų jaunosios kartos žurnalis
tų, vienas iš nedaugelio rašančiųjų mū
sų spaudoje gebąs sugauti hydroatomi- 
nio amžiaus statomus reikalavimus spau
dai ir lietuvių tautos egzistencijai pati
kinti, newyorkietis Almus, kalėdiniame 
“Tėviškės Žiburių” numeryje paliečia 
ir lietuvius skautus sekančiai: “Nese
nai Niujorko televizijoje teko matyti 20 
amžiaus veidmainiškumo stebuklą, Mei
liai šypsodamiesi, Maskvos tironai, iš
žudė ir jėga sunaikinę skautus Rytų Eu
ropoje, skautiškai sveikinosi su Indijos 
skautais, priiminėdami iš jų dovanas ir 
glostydami jų galvas. Ar nebūt gerai, 
kad lietuviai skautų vadovai vietoje tar
pusavy piovęsi, sekdami buvusių partijų 
politikus, sunaudotų energiją dėl šitokio 
indų skautų pataikavimo skautijos prie
šams, pasiųsdami argumentuotus protes
tus Tarptautiniam Skautų Biurui, Indijos 
Skautų Sąjungai^ir, kitam tokiam atvejui 
pasikartojus, tuoj pat reaguotų Amerikos 
spaudoje”.

Išties, šios nešk auto žurnalisto min
tys yra ganėtinai rimtos ir įsidėmėtinos. 
Atrodo, kad pats jau laikas ir lietuviams 
skautams bent kiek plačiau pradėti reikš
tis ir savo svorį mesti, ten, kur reika
lauja ne vien tik skautiški, bet ir visos 
mūsų tautos reikalai. Apie tai, visiškai 
laiku ir vietoje, prabilo ir kol. A. Dun- 
dzila, siūlydamas aktyviau reikštis prieš 
bolševikinėje kovoje laiškais ir skubia 
reakcija, visur kur tik šaukia reikalas 
ir būtina mūsų intervencija paaiškinant 
ir prieš pastatant, bei atitaisant klaidin
gus faktus ir populiarinant mūsų paverg
tosios tėvynės reikalus. Tiesa, čia jau 
būtų šioks toks skautų įsipainiojimas į

*) Str. diskusinis. K«4-
•♦) Kiek girdėti, LSB Vadijos užsienio skyrius 

dėlto protestą yra pasiuntęs . 

politiką, bet tai nebūtų nieko blogo, nes 
ir pats Tarpt Skautų Biuras pasirodė 
esąs aktyvus politikierius. Ar tai ne po
litikavimas, kad ir iki šiol nėra pripa
žįstamos laisvėje veikiančios pavergtų 
tautų skautų sąjungos? Ar tai nėra po
litika, kad džamborė ar kitų skautiškų 
susibūrimų metu neleidžiama kartu su 
kitomis tautomis iškelti mūsąsias vėlia
vas? Tie, kurie kaip lietuviai ir kitų 
tautų skautai, kurie išnešė skautiškąją 
leliją iš bolševikinės vergovės, kurie 
tęsia ir toliau skautiškąsias tradicijas 
išeivijoje, tie, kurie už skautybės idea
lus žuvo kankinio mirtimi sovietų žudyk- 
lose ir kiti dar ir šiandien vargsta pri
vėrė. darbo stovyklose, tik jau turi tei
sę kartu su kitų laisvų tautų skautais 
gyventi draugėje ir tilpti po viena Tarpt. 
Skautų Biuro vėliava. Deja, taip nėra ir 
tas tik rodo, kad tie iš mūsų brolių skau
tų, kurie gyvena laisvėje ir už skautiš
kuosius idealus nepadėję nei lašo savo 
kraujo, manosi esą geresniais ir tikrais 
skautais, aiškiai parodė, kad jie išdavė 
savo skelbiamus idealus, išdavė skau
tiškuosius principus. Neseni įvykiai, kad 
ir toje pačioje Indijoje, dar kartą tai 
aiškiausiai parodė, kai skautų atstovai 
spaudė rankas ir sveikino skautybės 
duobkasius bei priiminėjo skautišką pa
garbą iš tų, kurių, saliutuojančios ran
kos yra susitepusios šimtų jei ne tūks
tančių nekaltų skautų krauju.

Išties, mūsų protestas čia būtinas ir 
reikalingas. Ne mūsų vienų, bet ir kitų 
pav-ergtųjų tautų skautų sąjungų vardu. 
Dar daugiau, ar ne laikas būtų pagalvo
ti, kad užtenka jau keliaklupsčiauti ir 
maldauti priimant į TSB. Štai, šiuo me
tu gal reikėtų pagalvoti apie steigimą 
pavergtųjų tautų tarptautinio skautų biu
ro. Tai būtų atsakymas ir parodymas pa
saulio skautijai, kad nenorime nieko tu-
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rėti bendro su tais, kur jaučiama prie 
šinga visai skautijai įtaka, kur, galbū 
jei pasaulio įvykiai ir toliau taip riedės 
vieną dieną sulauksime ir sovietinii 
“skautų,” įsileidimo. Vargu ar mes ge 
lime ramiai nieko neveikti, kai matom' 
griūvant pagrindinius skautybės idealus 
kai matome pataikavimą ir šokinėjim 
Blogiui ir sąmoningą atstūmimą Tiesos 
Kaip tik tas rodo, kad pasaulinė skai 
tija išgyvena didžiulę krizę ir bent mes 
tie, kurie per priespaudą ir persekioji 
mus puoselėjome skautybę ir išnešėm 
jos vėliavą augštai iškėlę išeivijon, ti 
rime ir teisę ir pareigą prabilti nesuž: 
lotosios skautybės vardu. Pagaliau, m 
turime nieko bijoti, kaip lygiai neturiu 
ko ir nustoti, jei bandytume tapti keli 
rodžiu ir šaukliais kviečiančiais grįž 
pasaulio skautiją atgal, tikrojon ir sv 
timų įtakų nepalieston skautijos šeimon.

Kai mes nešėme skautiškąją ugnelę 
iš jos persekiotojų, mes juk tikėjome, 
kad laisvėje rasime brolius skautus, ku
rie mus sutiks ir supras kaip brolis bro
lį. Deja, mes likome ir nesuprasti ir ne
paguosti ir nematėme jokios skautiško
sios širdies bei supratimo. Radome tie
siog neįtikėtiną: pataikavimą mirtiniems 
visos skautijos laidotuvininkams. Tad, 
vargu ar verta dėti dar didesnes pastan
gas ir veržtis ten, kur jaučiama stipri 
svetima visai skautijai įtaka ir nuotai
kos. Mes negalime nei pasiduoti, nei 
kapituliuoti, mes galime tik ir toliau gy
venti ir skleisti nesužalotosios ir tikro
sios skautybės mintį. Tą galima bus pa
siekti, šio rašinio autoriaus nuomone, 
tik atsiribojus iki tam tikro laiko nuo 
TSE ir įsijungus į tokią pačią, tik pa
vergtųjų tautų skautų šeimą. Mūsų lau
kia uždaviniai, kurių nenori suprasti 
laisvieji broliai, nes mes kovojame ne 
tik už savo tėvynių atstatymą, bet ir už 
skautybės išsilaikymą. Nesvarbu, kad 
šiuo metu esame, kaip ir vieni ir, kad 
mūsų nedaug, bet juk ne skaičiai gali 
lemti pergalę. Mūsų įsitikinimai ir mei
lė savosioms tėvynėms bei tikrąjai skau- 

tybei. turi būti tuo akstinu neleidžiančiu 
nurimti ir tęsti mūsų kovą iki laimėjimo. ' 
Pralaimėjimas, atrodo, tegalėtų reikšti 
tik visos skautiškosios idėjos sunaiki
nimą visame žemės rutulyje. Mes aiš
kiai matome: Tarpt. Skautų Biuras tapo 
politine organizacija, gyvuojančia pagal 
įvairius politinius apskaičiavimus ir be
sitaikančia ir siekiančia įvairių kompro
misų. su svetima įtaka. Mums ten ne vie
ta, nes mes nelinkę išduoti skautybės; 
todėl ir turime pagalvoti apie atskiros 
“ nepripažintųjų ” skautų tarptautinės 
įstaigos kūrimą, Pagaliau, geriausias 
laidas ir įrodymas, kad toks darbas ir 
pastangos nebūtų bergždžios, rodo ir Pa
vergtų Jungtinių Tautų gyvavimas, ly
giagrečiai su komunistų apsėstomis Jung
tinėmis Tautomis.

Tragiškai žuvus pirmajai lietuvių 
skaučių vadovei

MARIJAI KRIGERYTEI- 
SKARDŽIUVIENEI,

jos šeimų nuoširdžiai užjaučia ir 
drauge liūdi

PLSS Seserijos Vadi j a

ATLIKIME GERĄJĮ DARBELĮ 
PROF. M. BIRŽIŠKAI

Lietuvos Nepriklausomybės akto signata- 
ras, Vilniaus ir Kauno Universitetų, Rekto
rius, žinomas mokslininkas, kultūrininkas bei 
visuomenininkas, Korp! VYTIS Garbės Na
rys Prof. Mykolas Biržiška senatvės dieno
mis, dėl ištikusios didelės nelaimės šeimo
je (dviejų artimų asmenų mirtis beveik vie
nu metu), yra atsidūręs dideliame materiali
niame varge.

Savo laiku Prof. M. Biržiška yra labai daug 
padėjęs ir mūsų skautų or-jai, ypač jos pir
momis dienomis, leisdamas jai savo atsako
mybe beveik nelegaliai veikti, vėliau ją vi
sokeriopai remdamas.

Šiandien pats didysis mūsų Geradaris rei
kalingas materialinės pagalbos. Būtų labai 
gražu, kad mūsų skautiškieji vienetai ir šiaip 
jau labiau pasiturintieji asmenys rastų gali
mybę jam padėti ar tai organizuodami rink
liavas ar tiesiogine pinigine auka. Aukas 
prašome siųsti: M. Biržiška, 1120 S. Magno
lia Ave., Los Angeles 6, California. Jų per
siuntime maloniai tarpininkautų ir “Mūsų Vy
tis”.
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PASAULIO SKAUČIŲ ŠEFE MŪSŲ VADOVIŲ,-Ų TARPE
Kalifornijoje gyvenantieji mūsų Sąjungos vadovai ps. Pakalniškis ir ps. D. Pulkauninkaitė iš

rūpino mūsų vadovų,- ių pasimatyma su Pasaulio Skaučių Šefe Olave Lady Baden- Powell, jos 
lankymosi proga 1956-L 16 d. Atvaizde (kairėje) P onia Baden-Powell sveikinasi šu mūsų skau
tėmis; (dešinėje) — savo rankonjis paliečia lietuvių skaučių vėliavą ir paskiria ją išlaisvintos 
Lietuvos skaučių prisiminimui. Šia proga Ponia B. P. savo pokalbyje mūsiškiam s gražiai atsi
liepė apie savo kelione į Lietuvą. Jos vyro ir jos garbei suruoštas paradas buvęs vienas iš 
įspūdingiausių, kokį jie, lankydami daugelį kraštų, yra matę. Nuotr. Pr. PakalniŠkio.

PASAULIO SKAUČIŲ SĄJUNGA IR LIETUVIU SKAUČIŲ SESERIJA 
Vyr, Skaučių Seserijos Užsienio Skyriaus Pranešimas

Pasaulio Skaučių. Sąjunga apjungia 34 kraš
tų, skautes, kurios turi organizuotas tautines 
sąjungas, prisilaikančias skaučių ideologijos 
(įžodžio, įstatų) ir atitinkančias Pasaulio 
Skaučių Sąjungos kvalifikacijas.

Po I-jo pasaulinio karo 1918 metais bu
vo įsteigta Tarptautinė Taryba (International 
Council), kuri veikė 9 metus. 1928 m. Lordo 
R. Baden Powell pritarimu buvo įsteigta Pa
saulio Skaučių Sąjunga (The World Associa
tion of Girl Guides and Girl Scouts). Ši są
junga galutinai susiformavo 1930 m.

Pasaulio Staučių Sąjunga (PSS) turi pil
nateises-tikrąsias nares (Full members) ir 
kandidates (tenderfoot members).

PSS konstitucija (Article IV-Membership ) 
apie savo nares rašo: “One National Orga
nization only can be recognised in any Coun 
try, because membership of the World Asso
ciation can be acquired by a Country as a 
whole”. Taigi, pagal konstituciją, vienoje 
valstybėje — tik viena skaučių organizacija.

Iš pasikalbėjimo su Tarptautinio Skautų 
Biuro nariais paaiškėjo, kad šis nuostatas 
yra labai stropiai vykdomas. Yra buvę ir ke
li precedentai; kaip pavyzdys, buvo paminė
tas Izraelio Skautų atvejis. Izraelio valsty
bė paruošė statutą, kuriame buvo minimi tik 
žydų skautai. Tarptautinis Sk. Biuras statu

tą grąžino, nes Izraelyje, be žydų, gyvena 
ir arabų skautai. Ir tik tada, kai Izraelio 
statute buvo paminėti ir arabų skautai, sta
tutas buvo priimtas ir Izraelio Skautų Sąjun
ga buvo priimta į Tarpt. Sk. Biurą. Panašiai 
buvo ir Vokietijoj. Kai po II Pasaulinio ka
ro Vokietijoj įsikūrė 3 skautų organizacijos, 
jos nebuvo pavieniui priimtos į Tarpt. Sk. 
Biurą, bet turėjo sudaryti vieną bendrą jun
ginį — Ring Deutscher Pfandfinder ir tik 
toks junginys buvo TSB akceptuotas.

Atskirame PSS konstitucijos paragrafe kal
bama ir apie tautines organizacijas (Bye 
Law III). Čia sakoma, kad jei susiorganizuo
ja atskira mergaičių grupė, vadinanti save 
skautėmis, tai grupė turi sueiti į kontaktą 
su to krašto skaučių organizacija, kuri yra 
PSS narė. Vėl toliau sakoma, kad svetimos 
tautybės skautės, susiorganizavusios krašte, 
kuris yra PSS narys, turi gauti šeimininkės 
(Hostess Country) leidimą,

PSS turi savo konferencijas. Jos šaukia
mos kas 2 metai. Konferencijų metu PSS na
rės paduoda savo raportus. Konferencijų me
tu balsavimo teisę turi tikrosios narės. Kiek
viena valstybė turi po vieną balsą (Article 
VI, Section 5 — Voting: “Voting at the 
World Conference shall be by Countries; 
each Country which is a Full Member of
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the World Association shall have one vo
te”).

Lietuvos Skaučių. Sąjunga Nepriklausomos 
Lietuvos laikais buvo tikroji PSS narė. Pir
masis raportas buvo išsiųstas 1930 m. (už 
laikotarpį 1928. VII. 1 — 1930. VI. 30. ). Sį 
raportą pasirašė Elena B- tė. Paskutinis ra
portas išsiųstas 1938 m. (už laikotarpį 1936. 
VII 1. iki 1938. VI. 30. ). Sį japortą pasira
šė Vyr. Skautininke Ksavera Žilinskienė. Be 
privilegiją PSS narės turi ir'pareigą: rapor
tai, mokestis, etc. Jeigu PSS narė neatlie
ka savo pareigą, nesumoka mokesčią už 2 
metu, narės teisės gali būti atimtos.

Nuo 1940 nietų, bolševikams okupavus Lie
tuvą, lietuvių skaučių santykiai su PSS nu
trūko, neskaitant asmeniškų santykių tarp 
Seserijos pavienių atstovių ir PSS narių.

Iki šiol nepavyko gauti Konferencijos pro
tokolų, kuriuose būtų pažymėta, kodėl lietu
vės nebėra PSS narės. Priežasčių yra: 1) 
netekimas teritorijos, 2) neatlikimas PSS na
rės pareigų (raportai, mokesčiai, nepalaiky
mas ryšio etc. ).

Dabar einame prie galutinio taško — lie
tuvių skaučių pozicijos Pasaulio Skaučių 
Sąjungoje. Pagal PSS konstituciją išeitų, kad 
Lietuvių Skaučių Seserija negali pretenduoti 
į pilnateises PSS nares, nes vienoj valsty
bėj — tik viena skaučių organizacija.

Tačiau, atsižvelgiant: 1) į politinę lietu
vių ir kitų už geležinės, uždangos tautų pa
dėtį, 2) l tai, kad teritorijos netekome ne 
savo gera valia, bet buvome okupuoti, 3) 
kad bolševikų okupuotuose kraštuose nevei
kia skaučių organizacija, 4) kad Lietuvos 
Skaučių Seserija buvo PSS narė iki 1940, 
reikia tikėtis, kad ateinanti Pasaulio Sk. Są
jungos Konferencija padarys mums palankius 
sprendimus ir ras mums vietą skaučių šeimo
je.

Daug šioje srityje yra pasiekę broliai, ku
rie pajėgė suorganizuoti Egzilinių Tautų Kon
ferenciją, pajėgė įvesdinti savo atstovą į 
Tarpt. Sk. Konferencijos posėdžius. Lietuvių 
Sk. Brolija prasiveržė į 1951 m. ir 1955 m. 
pasaulines jamboree, siųsdama savo repre
zentantus, pagal šiandien susidariusias sąly
gas, tuomi parodydama Tarpt. Sk. Biurui, kad 
egz. skautų problema tebėra gyva.

Tarpt. Sk. Biuras užgyrė bendrą, kolektyvų 
egzilinių tautų darbą ir bendradarbiavimą. 
Pareiškė pageidavimą ir toliau savo klausi
mus kelti kolektyviai, o ne kiekvienai tau
tai atskirai. Tarpt. Sk. Konferencija ( 1955) 
akceptavo Tarpt. Sk. Biuro derybas su Egz. 
Sk. Konferencija, ieškant abiem pusėm nau
dingo sprendimo.

Šiuo metu Vyr. Sk. Seserija daro parengia
muosius darbus: 1) kartu su kitomis už ge
ležinės uždangos esančiomis tautomis ruošia 
memorandumą, 2) bandys išgauti teisę pa
siųsti į konferenciją savo atstovę, 3) ruošia 
informacini-reprezentacinį, leidinį, kurį nori 
išplatinti dar prieš konferenciją (konferenci
ja įvyks 1956 m. )

SKAUTAMS DAILININKAMS
Kiekvieni metai Akad. Skautų Dr. Vydūno 

Vardo Šalpos Fondas išleidžia kalėdinius 
atvirukus. Leidėjas mielai pageidautų, kad 
tokių atvirukų projektus pagamintų iš skautų 
eilių išėję skautai dailininkai. Pageidautina, 
kad atvirukai būtų nedaugiau kaip 2-3 spal
vų, Piešiniai kalėdinės dvasios tautiniais 
motyvais, o taip pat ir fotografijos su pie
šinių kombinacija. Už priimtinus projektus 
Šalpos Fondas skirtų premijas. Rašyti adre
su: Vyt. Šliupas, P. O. Box 3533, Merchan
dise Mart Sta. Chicago 54, Hl.

Bolševikų vadovai, užėmę Rytų ir Vidurio Europos kraštus, be kitų atliktų kruvinų, darbų, 
žiauriausiu būdu likvidavo skautų or-jas, jų vadovus sukišdami į kalėjimus, is tremdami j Si
birą. arba mirtinai nukankindami. (Faktas)

Už tat jiems atsilygindama Indijos skautų vadovybė, suteikė Sovietų diktatoriams Kruščiovui 
ir Bulganinui “garbės skauto” titulus, drauge įteikdami visas skautiškąsias insignijas.
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daryta koplytėlė su Dievo motinos sta
tulėle. Brangūs eksponatai buvo dėžutė 
su Lietuvos žeme, natūralaus gintaro 
gabalai, 10 gintaro karolių, eilių, Lietu
vos pašto ženklų kolekcija, lietuviškų 
pinigų rinkinys, priejuostės ir sijonai 
150- 200 metų amžiaus, sesės G. Gied
raitytės gaminti tautiniai kostiumai. Mū
sų krašto išdirbinius puošė keletas ma
žesnių koplytėlių ir kryželių, taip jau
triai primenančių tėvų žemę. Apytikriai 
skaičiuojant, parodėlę aplankė 15.000 
lankytojų. Išdalinta 5.000 specialiai džam- 
borei atspausdintas lapelis apie Lietuvą, 
100 brošiūrėlių apie religinę būklę Lie
tuvoje, padovanota 150 skautų albumų 
skautų vadovams ir žymesniems svečiams 
bei kitų vertingų knygų augštiems skau
tų pareigūnams. Visi lankytojai susiža
vėjo lietuvių liaudies menu ir mūsų skau
tų gražiu įsirengimu bei susitvarkymu. 
Daugelis atvirai pasisakė, kad 22 lietu
viai skautai įdomiau ir originaliau pasi
rodė, kaip krašto kontingentai, susidedu 
iš 2.000 narių. Daug komplimentų susi
laukėme dėl mūsų stovyklavietės skonin
go išsipuošimo, tvarkos ir švaros. Pur
vui ir vandeniui užpludus stovyklą, la
bai išryškėjo mūsų pasiaukojimas ir įdė
tas darbas.

Reprezentaciniam lietuvių skautų vie
netui vadovavo šie pareigūnai: vieneto 
vadovas — vyr. sktn. . B. Dainųtis, paro
dėlės — vyr. ;sktn. A. Krausas, pasirody
mų — jūr. psktn. A. Gabas ir ūkio vado
vas — vyr. vai t. .A. Žilinskas.

Šioje džamborėje buvo maža laužų dėl 
nedėkingo oro. Mes pasirodėm e tarptau
tiniame lauže, pastovyklos lauže, susi
broliavimo centro, bendrame ir didžiaja
me užbaigiamajame laužuose su daina, 
tautiniais šokiais. Ypatingai pabrėžtinas 
egzilų skautų laužas ir geležinės uždan
gos brolių draugystė. Prisiminėme savo 
dabartinę būklę ir pareigas kenčiančioms 
tėvynėms. Brolio A. Gabo skambinimas 
liaudies dainų ir kitų skautiškų meliodi- 
jų su buteliais susilaukė nepaprasto pa
sisekimo. Sekmadieniais eidavome baž

nyčion, kur giedojome Marija, Marija. 
Gatvėje, aikštėse ir savo stovyklavietė
je buvome fotografuojami, filmuojami. 
Mūsų stovyklos įrangos, parodėlė ir pa
sipuošimai susilaukė šimtais fotografų 
ir keliolika filmuotojų.

Stovyklos metu susibičiuliavome su 
kitų tautų jaunimu ir žymesniaisiais jų 
vadovais. Visiems jiems, lygiai kaip ir 
svečiams, buvo priminta Pavergtoji Lie
tuva — mūsų tautos žemė, jos kančia ir 
noras vėl laisvai gyventi. Iš daugelio 
Pietų pusrutulio tautų mūsų bičiulių su
silaukėme daug naujų užuojautų. Nors 
lietuviai skautai ir čia teturėjo aprėžtas 
teises — vadinomės “Lietuviai skautai 
Viktorijoje” — bet nepamiršom e, kad 
esame didelės lietuvių skautų šeimos 
nariai, kurių krūtinėse plaka meilė mū
sų kenčiančiai Lietuvai, kurią čia ir 
stengėmės atstovauti.

Mūsų jėgos, mūsų jaunos širdys — 
laisvės siekiančiai Tėvų Žemei!
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Lithuanians’ camp 
on founder’s plan

Learn a

henhebsdn's

THE Lithuanian camp near Fraternity
Tent No. 2, on Sarku avenue, is built 

according to the plan of B.P., taken from 
"Scouting for Boys."

TRADE
and be 

set for life
Working for an estab
lished company like 
Henderson's Federal 
Spring Works gives o 
lad the four things his: 
parents want for him 
in the job he chooses; 
security of employ
ment, plenty of oppor
tunities for full train
ing, and advancement; 
ideal working condi
tions — and good 

wages.

Call in* any week day, 
and have a friendly 
chat with the person
nel manager, or. phone 

FY2411.

However, the gate is 
Lithuanian in design 
and represents the 
highest Scouting stan
dard of Rovers. It is in 
the form of a castle and 
was used to represent 
the country’s strength 
in olden times.

A log bridge leads you 
into the camp. No boy 
sleeps on the ground and yet 
no boy sleeps on a stretcher.

The S.M.’s have a log 
foundation and mattresses 
woven with brushwood. Each 
boy has made a bed for 
himself. lashing thin up
rights and cross pieces and 
weaving mattresses woven 
with the straw and sup
ported by ropes.

One patrol have built their 
tents on stilts, several feet 
from the ground, and one 
ascends by a curved stair
way. Underneath they have 
built a tool rack.

Shoe racks
They have made many 

camp devices, such a* tables, 
shoe racks, dec.. all out of 
natural materials.

Learn about 
Rockhampton

They hope to build the 
traditional Lithuanian table 
with the Jamboree badge as 
the design as they did in 
Sydney. However, this will 
have to wait until the sun 
dries the mud.

The Lithuanians have set 
up a very interesting exhibi
tion of objects from their 
private homes — some over 
150 years old.

The exhibition is divided 
into wood carving, leather 
craft, amber work, weaving 
and press, postage stamps, 
and currency.

Wood shrines
In the exhibition of over 

300 units are three com
plete national costumes and 
many woven belts. Perhaps 
the most interesting are the 
two hand - carved wood 
shrines.

These shrines, which are 
found throughout the coun
try. are usually on crosses 
beside the road on the cor
ner • of intersections or on 
old oak trees.

Perhaps the most original 
exhibit is a box of earth 
from their native Lithuania.

The exhibition is undgg. 
the direction of Mr. 
Krausas who has attended 
six world Jamborees. The 
contingent consists of 19 
Scouts and three Scouters 
now living in Australia.

The Mayor of Rock-, 
ham pt or, tn  ------

Dzamborės laikraštis apie liet, skautus,
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New Yorko sk. vyčių oktetas. Nuotr. G. Peniko

IXTV1XL. SKAUTU LATVIŠKASIS AUKLĖJIMAS
Raimunds

Latvių skautų vadovybė tremtyje ypa
tingą. dėmesį kreipia į latviškojo auklė
jimo sustiprinimą skautiškoje veikloje. 
Šį darbą skatina ir latvių skautu trem
ties šūkis: “Pasaulio platybėse augsim 
vieningi — Latvijai!”

Latvių skautų vienetai veikia JAV, 
Anglijoje, 'Australijoje, Argentinoje, 'Da
nijoje, Kanadoje, 'Švedijoje ir Vokietijo
je. Daugumas vienetų yra įsiregistravę į 
atitinkamas vietines skautų organizaci
jas ir todėl berniukai privalo atlikti vi
sus vietinių organizacijų programinius 
reikalavimus. Kadangi didžiuma prakti
nio skautamokslio, 'kaip palapinių staty
mas, stovyklavimas, mazgų rišimas, 'kom
paso vartojimas, 'pirmosios pagalbos tei
kimas ir kt., 'yra tarptautinio pobūdžio, 
todėl latvių skautų vadams nebetenka 
rūpintis šių praktinių programų tvarky
mu. .

Tačiau, kad latvių berniukai būtų ne 
vien tik geri skautai, bet taip pat ir ge
ri latviai bei ištikimi savo tautos vai-

Caks, Wise.
kai, datvių skautų vadovybė yra paskel
busi plačią latviško skautų auklėjimo 
programą. Ši programa apima: a) latvių 
kalbos mokėjimą (skaitymą, rašybą, 'kal
bėjimą, literatūrą), b) gimtojo krašto pa
žinimą (geografiją, praeitį, etnografiją, 
tautos veikėjus), c) giminystės ryšių 
stiprinimą ( giminės narių pažinimą, dar
bą giminės gerovei) ir d) latvių bendra
vimo stiprinimą (draugus, latvių, bendruo
menę, Latvijos atstovavimą). . Programa 
paskirstyta į tris laipsnius. ;Skautas, iš
laikęs atitinkamus programos laipsnio 
egzaminus turi teisę nešioti prie unifor
mos kaklaryšio specialų tautinį ženkle
lį. .

Kaip skautų vadovybė yra numačiusi 
įgyvendinti šią programą?

Latvių kalbos mokėjimo sustiprinimui, 
rūpintis, <kad skautai lankytų vietinę lat
višką šeštadieninę ar sekmadieninę mo
kyklą. Skautų vadai privalo mokykloje 
įgytas žinias sustiprinti, pritaikant skau
tiškojo veikimo metodus, 'kaip žaidimus,
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LATVIU SKAUTU VADOVAS 
VALDEMARS KLETNIEKS

1955 m. lapkričio mėn. 4 d. latvių, skautų 
vadovas Valdemars Kletnieks šventė savo 
50 m. sukaktį. Šia proga sukaktuvininką, gy
venantį South Holland prie Čikagos, aplankė 
latvių skautų vadovų delegacija su vadovu 
P. Vilipsu, pasveikino ir padovanojo portfelį 
su tautiniais ornamentais. Latviai skautai iš 
Australijos sveikino telefonu.

Sukaktuvininkas į skautų šeimą įstojo 1918 
m. Visą šį laiką buvo vienas iš darbščiau
siųjų ir aktyviausiųjų skautų vadovų. Jo 
straipsniai spaudoj latvių skautų organiza
ciją pasuko nauja tautine kryptimi.

Is pažymėtinų V. Kletnieko darbų yra su
organizavimas ir oravedimas — Gavezera skau
tų vadų kursų. Šiuos kursus jis suorganiza
vo grįžęs iš Gilwelio kursų — Londone 1929 
m. Šiais kursais skautų auklėĮimo sistema

vaižybas, < kliūčių lenktynes ir p. Kur 
reikia, <skautų vadai privalo patys dės
tyti latvių kalbų mokyklose, <o kur nėra 
mokyklos — aprūpinti skautus latvių kal
bos vadovėliais ir kontroliuoti jų sava
rankiškas studijas.

Gimtojo krašto pažinimo programą ei
nant rūpintis sudaryti pilną Latvijos, 
latvių tautos ir gyvenimo nepriklausomo
je Latvijoje vaizdą.

Giminystės ryšių stiprinimą vykdant, 
skautai turi įsisąmoninti, (kad šeima ir 
giminė yra tautos pamatas; kad kiekvie
nas turi ne tik reikalavimų savo šeimai 

pakreipta auklėti jaunuolius-es savai tautai, 
valstybei. Juos lankė dargi lietuvių ir estų 
skautų vadovai.

Be to V. Kletnieks suorganizavo daugelį 
mažesnio masto kursų įvairiose Latvijos vie
tovėse, skaitė referatus, dalyvavo daugelyje 
tarptautinių stovyklų, atstovaudamas latvių 
skautus.

Lietuviams skautams malonu sveikinti ak
tyvų broliškosios tautos skautų vadovą.

PAVYKUSI ADELAIDIECIQ 
STOVYKLA

sia-
1955. XIL 28^ — 1956. I. 6 apie 22 m. nuo 

Adelaidės, mažo uf*’" “-------- ~~
me gluosniais ir eukaliptais, išdygo adelai- 
diečių stovyklos. Čia stovyklavo 19 brolių 
ir 17 sesių. Programa daugiausia buvo skir
ta II p. laipsnio kvotimams pasiruošti ir jiems 
pravesti. Žinoma, netruko dainų, žaidimų, 
sporto (net raitelių!) pramogų. Malonus sto
vyklautojų svečias sktn. Vanagas įdomiais 
skautiškais suvenyrai^ puošė svečių palapi
nę-parodėlę. Lietuviški vartai su įrašu “Li
thuanians” gražiai puošė visą stovyklą. Gre
ta jų-dar buvo liet, kryžius, kastinis stalas 
ir kt. įrengimai.

Netruko lankytojų: tiek lietuvių, tiek aus
tralų, viso apie 150. Australų tuntininkas 
sktn. W. R. Tompson, senas vadovas ir paty
ręs medžiotojas, išreiškė savo aukščiausią 
pagyrimą lietuviams skautams už stovyklinius 
įrengimus, tvarkingumą ir švarą. Už tat jis 
buvo apdovanotas mūsų skautišku ženkleliu. 
Jo pašnekesys apie australiškąją gamtą bu
vo itin įdomus.

6 skautai,-ės davė įžodį, 10 skaučių ir 
tiek pat skautų išlaikė egzaminus į II pa- 
tyr. laipsnį.

Visą laiką buvo griežtai laikomasi skilčių 
sistemos ir nuolat vyko tarpskiltniės varžy
bos. Stovykla buvo pavadinta Šventaragio 
vardu — musų sostinės Vilniaus atminimui. 
Skautų stovyklai vadovavo sktn. fil. V. Sta
siškis, V. Patupio ir V. Opulskio padedamas; 
skautėms — v. si. M. Andriušienė su sktn. 
Stasi škiene.

ir giminei, bet taip pat ir pareigų.
Latvių bendradarbiavimo stiprinimo 

darbą dirbant skautai turi, 'kaip jau pats 
tremties Šūkis sako, padėti pasaulio pla
tybėse išsisklaidžiusiai latvių jaunuome
nei užaugti vieningiems. Jšryškinama ben
dradarbiavimo reikšmė ir galybė, -aukš
tai įvertinamas be atlyginimo dirbimas 
bendriesiems reikalams, < pasiaukojimas, 
pagarba veikėjams ir p. ;Skautai turi su
prasti, <kad iš kiekvieno jo pasielgimo 
bus sprendžiama apie visą latvių, ben
druomenę .
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Skyrių veda v. s. L. Čepienė ir v. s. Bronius Kliorė

DRAUGININKU PARUOŠIMAS
V. Sktn. Pr. Karalius

Kandidatų, parinkimas. Vadovauti skau
tų draugovei vien pasiryžimo bei gerų 
norų, nepakanka: tam reikia dviejų būti
niausių dalykų: a) tinkamo charakterio 
ir b) pasiruošimo. Skautų vadovybė, pa
rinkdama kandidatus į draugininkus, <turi 
būti labai akyli ir žiūrėti, <kad šioms 
ypatingai svarbioms pareigoms nebūtų 
parinkti žmonės, kurie, blogai vadovau
dami, netiek naudos, kiek žalos galėtų 
draugovei padaryti. ;Sitas įspėjimas ypač 
aktualus dabar, <kada taip sunku pripra
šyti jaunimų bet kokioms atsakingesnėms 
pareigoms. ;Mat, me turint iš ko pasirinkti, 
kviečiami į darbų bet koki asmens, (kar
tais nenorams, <priverstinai apsiėmę dirb
ti.

Paminėjęs charakterį, < aš norėjau tuo 
žodžiu apimti visas asmens kvalifikaci
jas arba bent jų minimumų <reikalingų 
vadovaujant būriui jaunų berniukų.

Pirmiausia busimojo draugininko as
mens ypatybė tur būti jo skautiškumas, 
kiek galima pilnesnis ir gilesnis skau
tiškųjų. dorybių įsiliejimas į jo asmeny
bę. Be ilgų išvedžiojimų — jis turi būti 
10 skautų įstatų skautas, o ne tik uni
formos arba liudijimo skautas. Tik toks 
draugininkas kaip gyvas pavyzdys gebės 
patraukti berniukų širdis ir vesti juos 
tikruoju skauto keliu.

Antra savybė — vyriškas aktyvumas, 
gal, <sakyčiau.su ambicija vadovauti, bū
ti būrio pryšaky, su gera doze savigar
bos. .Neturint šių charakterio savumų vi
sada bus pavojų, (kad veržlesnės asme

nybės draugovėje nustelbs draugininkų 
Tvirta valia, teisingas ir išmintingas 
griežtumas, • santūrumas kalboje ir elge
sy — vis tai geri draugininko charakterio 
savumai, < kurių pagalba paprastai pelno
ma pagarba ir palaikoma drausmė.

Paprastai kandidatai- į draugininkus 
renkami iš geriausių skiltininkų tarpo, 
gerai įsižiūrėjus jų elgesį ir darbų skil
tyje, jų santykius su skilties skautais, 
jų parodytų subrendimų draugovės štabo 
posėdžiuose, stovyklose ir t. t. Vadova
vimas skilčiai tokiais atvejais yra be 
galo svarbi ir naudinga draugininko pa
ruošimo darbo pradžia.

Darbo organizavimas. Nemanau, kad 
turimose emigracinio gyvenimo sąlygose 
pavyktų suorganizuoti ir pravesti drau
gininkų paruošimo kursus tikrąja to žo
džio prasme (su geru skaičiumi klausy
tojų < lėk torių-instruktorių ir 1.1.) tuntų 
ar net rajonų ribose. : Tenka tat ieškoti 
kuklesnių, bet realesnių (lengviau priei
namų formų.

Siūlyčiau apsvarstyti šitokį būdų
Kiekviename tunte visų laikų ir be 

pertraukos vyksta draugininkų paruoši
mas — lavinimas. Tiesioginis tikslas — 
nuolat turėti atsargų tinkamų vadovų ša
lutinis tikslas — auklėti organizacijai 
elitų. Paruosime dalyvauja geriausieji 
skiltininkai, (tinkamiausi kandidatai iš 
sk. vyčių vienetų ir tam tikrais atvejais 
net iš skautų draugovių. Dalyvių skai
čius gali būti ir labai nedidelis — gali 
tebūti 3-4 asmens, bet darbas turėtų bū-
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ti vykdomas.
Draugininkų, lavinimu rūpintis turėtų 

skautininkų ramovės, kurios tam gražiam 
darbui iš savo skautininkų tarpo pakvies
tų geriausias jėgas. Kiekvienoj ramovėj 
mes rastume daugiau ar mažiau senųjų 
veteranų, kurie ar tai gyvenimo aplinky
bių trukdomi ar bepradedą linkti po 
metelių našta, jau nebenori ar net nebe
gali aktyviai dirbti vienetuose. Jie yra 
pasyvūs, bet dar pajėgūs ir geros va
lios. Būtų apgailėtinas neapsižiūrėjimas 
neišnaudoti tų didelių patyrimo ir geros 
valios išteklių ir leisti jiems išnykti be 
prasmės ir be naudos... Būtų kilnus ir 
malonus uždavinys tokiems supasyvėju- 
siems, bet dar su neužgesusia skauty- 
bės liepsnele širdyse ir su dideliu pa
tyrimo ir žinių lobiu, pasiskirsčius mė
giamiausiomis sritimis, imtis drauginin
kų lavinimo darbo.

Tą darbą aš taip įsivaizduoju:
Ramovės seniūnas pagal paruoštą pro

gramą pakviečia skautininkus pasiskirs
tyti kas ką dirbs; pav.,jsktn. ;A — geras 
administratorius — apsiima mokyti drau
gininkus viso to, kas reikalinga mokėti 
administruojant draugovę (kasa, < ūkis, 
inventorius, stovyklos organizavimas 
etc.) Sktn. B — geras oratorius — mokys 
ir padės lavintis iškalbos, pašnekesių 
vedimo meno; Sktn. C — geras sporto ir 
žaidimų vadovas pertieks savo meną ir 
sugebėjimus ir t. t Šie instruktoriai ap
siima “draugauti” su kursantais patys 
susitardami dėl laiko ir vietų kur susi
tikti ir laisvai, be didelių formalumų 
(sokratiškuoju metodu) pertiekti jiems 
tai, kas reikalingiausia.

Pratybos su draugove tektų, jau pra
vesti esamuose vienetuose, ‘susitarus su 
vadovybe. Ir taip kandidatai į drauginin
kus nė nepajustų, kaip po metų —kitų, 
bebendraudami su skautininkais, išmoko 
to didžiojo meno — vadovauti draugovei.

Šis draugininkų, paruošimo metodas at
sakomybę už sklandžią darbo eigą užde
da pavieniams skautininkams, vadovybei 
netenka galvos kvaršinti dėl sueigų, pa-

MIELOSIOS VADOVĖS

Kada žmogus jaučiasi laimingas ?
— Kada išsipildo jo svajonės, — atsakysi

te. ,
Šiandien, mielosios Vadovės, ir mes gali

me tai išgyventi, nes išsipildė ir mūsų, il
gai puoselėta svajonė — “Mūsų Vytyje” įves
tas Vadovių Lavinimo Skyrius, redaguojamas 
v. s, L. Čepienės.

Šia miela ir reta proga karštai sveikinu 
kūrybingąją ir visad jaunatve spinduliuojan
čią to skyriaus redaktorę vyresnę skautinin- 
kę Lidiją Čepienę ir visas jos esamas ir 
būsimas bendradarbes. Linkiu skautiškos — 
nenuilstamo s ištvermės ir geros sėkmės.

Turint sunkias kasdienines darbo sąlygas, 
vesti šis darbo baras bus tikrai ne lengvas. 
Tačiau numatomi gražūs šio darbo vaisiai 
nuolat stiprins be silpstančias Jūsų jėgas. 
Visų sesių vadovių vardu noriu Jus patikin
ti, kad ypatingai nuo dabar kiekvienas “Mū
sų Vyčio ” numeris bus mielai laukiamas 
svečias, nuolatinis skautavimo darbe vado
vas, sunkiausioms problemoms narplioti pats 
paslankiausias patarėjas. Kad šis Vadovių 
Lavinimo Skyrius, būtų vis įdomesnis, pilte 
apipilkite v. s. Čepienę Jums rūpimais klau
simais.

Tepadeda Aukščiausias “Mūsų Vyčiui” su 
visais jo skyriais vis tobulėti ir nusagstyti 
šiuos ištisus metus pačiais brangiausiais 
skautiškojo darbo deimantais bei deimančiu
kais .

Budėkime!
Jūsų v. s. O. Zailskienė. 
Vyriausioji Skautininke

talpų, instruktorių ir kitų problemų. Gal 
šis susidraugavimas tarp dviejų kartų 
nenutruks ir kursų laikui praėjus. Gal 
užmegztas draugiškas-broliškas kontak
tas išliks, <ir taip senoji, Lietuvos že
melės išmaitinta ir jos gyvybės pulsą 
dar juntanti karta perduos jaunimui visą 
tai, ką ji išsaugojo ir sutaupė gražiau
sio ir kilniausio. Netgi ir blogiausia sta
tistika mus turėtų džiuginti, jeigu leis
kime, bent 50 skautininkų,-kių apsiimtų 
skautiškai auklėti ir globoti bent po 4- 
5 jaunuosius brolius (seses). Tegul bent 
pusė “nubyrės” — vis dar liks bent 100 
naujų atžalų pasiruošusių stoti į 50 se
nųjų vietą. Juk tai jau augimas ir stip
rėjimas !

( Kitame MV numery bus patiektas draugininkiį 
paruošimo planas).
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Vadovai Čikagoje taria
si, Iš kaires — V S Stp. 
Kairys, sktn. P. Nedzins
kas, sktn. K. Aglinskas 
ir sktn. V. T all at-Kelpša.

Nuotr. L. Knopfmilerio.

VOVERU" SKILTIES SUEIGA
V V y r. sktn. L. Čepienė

Sueigos tema: “Žino ir moka paaiš
kinti skaučių, ideologijos pagrindinius 
dėsnius”. Sueiga skiriama I-o patyrimo 
laipsnio vyr. skautėms kandidatėms.

Sueigos vieta: skiltininkės butas.
Sueigos laikas: Šeštadienis, 5 vai.p.p.
PasiruoŠimas. Nuotaikai sudaryti kam

barys papuošiamas mūsų, šūkio simbo
liais, k. a. Madonos paveikslais, atviru
kais, žurnalų iškarpomis ar religinėmis 
knygomis; lietuviškais rankdarbiais, vaiz
dų albumais, (didžiųjų rašytojų knygomis 
ar naujais leidiniais; pirmosios pagal
bos reikmenimis, (lapu su adresais para
mos reikalingų vaikų Vokietijoje ir t. t. 
Visa tai, tinkamai išdėliojus ant stale
lių bei pakabinus ant sienų, vos tik įė
jus skautėms į kambarį, (sudarys jaukią, 
nuotaiką ir sužadins dėmesį. Žinoma, 
nebūtinai taip jau viską ir išdėlioti, (ta
čiau vienas kitas būdingas, (gražiai pa
dėtas dalykas, <nuteiks mergaites suei
gai.

Pravedimo būdas. Sueigai paruošiamas 
planas. Tačiau sueiga pravedama taip, 
kad skautės nejaustų sueigos plano da
lių, ir negirdėtų, žodžių; “Dabar, bus dai
nos, (dabar bus pašnekesys...” Tai dirb

tina ir nuobodu. Visas menas — sudary
ti nuotaiką, kad vienas dalykas plauktų 
iš kito, mergaitėms to nenujaučiant.

1. Sueigos pradžia. Nejaukių lietingų 
dienų daugiau, <kaip gražių. Šilto kamba
rio jaukumas ypatingai malonus (ar Aus
tralijoje ir Argentinoje taip pat?)

Puodukas karštos arbatos su kvepian
čiu obuolių pyragu, <o kur karštas klima
tas — šaltas gėrimas ir vaisiai — nu
teiks skautes šeimyniškai ir jaukiai. Rie
šutai, tradicinis Voverų skanėstas, iš- 
slapstomi prieš sueigą kambaryje — žai
dimui. )

2. Žaidimai. Riešutavimas. Be si vai ži
nant skiltininkė praneša, <kad kambaryje 
yra išslapstyti riešutai. Kuri daugiausiai 
surinks iki vaišių galo?

Taip ar ne. Kiekviena, atėjusi suei- 
gon, gauna po 10 riešutėlių. Mergaitės 
kalbasi, klausinėdamos viena kitos įvai
rių dalykų. Atsakyti į klausimą galima 
tik dviem žodžiais: taip ar ne. Jei pa
sakomas kitoks žodis — atiduodamas 
riešutas. Kuri skautė turės dar likusių 
riešutų ?

Skautiškai pasielgė. Ant stalo pade
dam įvairiausių žurnalų (geriau ?aimb
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VYRIAUSIOJO SKAL'TININKO ŽODIS

Su džiaugsmu rašau keletą pirmųjų, saki
nių. vadovų- vadovių skyriui “Mūsų Vytyje”.

Tegu tampa šis skyrius vadovams, - ėms 
žinių ir idėjų lobio skrynia, iš kurios jie 
galėtų nepaliaujamai semtis skautiškos iš
minties jaunųjų ugdymo darbui.

Tegu jis sutraukia visas labiausiai paty
rusias mūsų jėgas lietuviško s Skautijos iš
laikymui.

Su geriausiais linkėjimais skyrių vedan
tiems ir jų bendradarbiams.

v. s. St. Kairys,
17. 12. 1955. LSB Vyr. Skautininkas
Tor onto.

senus, nereikalingus). Per nustatytą, lai
ką, mergaitės turi iškirpti vaizdus ar pa
veikslus, kurie vaizduotų skautišką, pa
sielgimą, pav.: vaikas šeria šunį, -mer- 
gaitė meldžiasi, -žmogus traukia skęstan
tį ir kt. Paveikslus priklijuoti ant lapo 
ar kelių lapų popieriaus. Kuri turės skau- 
tiškiausį paveikslą?

Pašnekesys: “Skaučių ideologijos pa
grindiniai dėsniai”.

Ar nereiktų mums visų pirma išsiaiš
kinti ką reiškia žodžiai ideologija, 
ideal as, idėja?

Paimkim “Lietuvių Kalbos Vadovą”, 
atverskime 284 pusi. Ten sakoma, <kad 
ideologija,-os — sąvokų mokslas; 
idėjų sistema, pasaulėžiūra. Jdealas-o 
— tobulybės pavyzdys; aukščiausias tiks
las. Idėja,•’ėjos — vaidinys; pagrindi
nė mintis; sumanymas.
-Kokia yra skautybės idėja, jos pagrin

dinė mintis? — Tarnauti! — atsakė vie
na. — Tarnauti Dievui, -Tėvynei ir Arti
mui. ”

— Aš manau, kad ir vykdyti skaučių 
įstatus yra skautybės idėja — pridėjo 
kita.

— Man rodosi, -kad skaučių ideologiją 
sudaro ir mūsų įstatai ir šūkis ir įžo
dis — pareiškė trečia.

— Mūsų ideologijos pagrindas tikriau
siai ir bus mūsų įstatai, -įžodis ir šū
kis, nes viso pasaulio skautės turi tuos 
pačius — įsikišo paskiltininkė.

— Todėl viso pasaulio skautės ir yra 
seserys, kad turi stengtis tą patį dary-
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ti — pridūrė skiltininkė. — Ar norit iš
girsti, kaip man buvo su pirmuoju įsta
tu prieš keletą metų? 1. Skautė tiesi ir 
laikosi savo žodžio.

Vieną dieną, išėjusi iš mokyklos, -nu
ėjau su drauge į miestą langų vitrinų 
pažiūrėti. Namo grįžau visai sutemus. 
O kai parėjau, -mama baisiausiai susirū
pinusi puolė klausinėti. Norėjau pasaky
ti, kad mokytojai turėjau padėt, <kad pa
mokas bibliotekoje ruošiau ... Bet tas 
pirmasis įstatas, kaip kūgiu mušė į sme
genis. Negalėjau netiesos sakyti. Papa
sakojau kaip buvo.

— Ar gavai bart? — šūktelėjo kaip 
viena voverys.

— Nei bart negavau, -nei melage neli
kau! — pasididžiavo pasakotoja.

2. Skautė ištikima Dievui ir Tėvynei. 
Sekmadienio rytas. Tamsu ir lyja. Danu
tė užspaudžia skambantį žadintuvo myg
tuką ir miega sau toliau. — Šiandien 
neisiu į bažnyčią. Pamiegosiu. — Bando 
užmigti. Tačiau nesiseka. Nors užmerk
tos akys, bet ji mato spindinčias žva
kes altoriuje, -nors tylu, -bet ji girdi var
gonus ir giesmes.... Staiga šoko iš lo
vos ir netrukus su visomis draugėmis 
giedojo Kūrėjo garbei..., Grįžtant nebe
buvo taip tamsu ir lietaus lašeliai ma
loniai spindėjo ore... — gražiai papasa
kojo įvykį viena iš voverų. Ji žino dar 
ir kitą:

— Mokykloje klega per pertrauką bū
rys klasės draugių. Onutė, -visų vadina
ma Ann, -niekuo nesiskiria nuo kitu mer- 
gaičių. Ir plaukai trumpai madiškai nu
kirpti, ir lūpos padažytos. Tačiau, kai 
ji kalba, draugės tiriamai į ją žiūri, ga
lop klausia:

— Iš k ur tu ?
Šito klausimo Onutė senai bijojo. No

rėjo pasakyti, -kad iš Švedijos, Pranzū- 
zijos, iš Graikijos... tik ne iš Lietu
vos.

Tačiau, prisiminusi, -kad ji pasižadėjo 
stengtis tarnauti Tėvynei, -drąsiai pasa
kė: — Aš esu iš Lietuvos, -nuo Baltijos 
jūros krantų. Mano vardas lietuviškai yra
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Ona. Lietuva yra dainų ir gintaro kraš
tas. — Prisiminusi, 'kad amerikiečiai la
bai vertina gerą, valgį, (pridūrė: — Kūčių, 
vakarą, pirmai žvaigždei sužibus, mes 
valgome Kūčių, vakarienę iš dvylikos 
valgių! — Jee! Jikes! — buvo vienbalsis 
riksmas. Nuo to laiko, draugės ją vadi
no Ona ir dažnai prašydavo dar ką nors 
papasakoti apie "Lietuvą.

Taip besišnekėdamos Voverys suprato, 
kad tik vykdant skaučių įstatus, tik gy- 
venant skaučių ideologijos pagrindais, 
gyvenimas pasidaro įdomus ir skautiš
kas.

4. Daina: “Dievui, <Tau, 'Tėvynei ir 
Žmonijai...”

5. Darbas. Skiltininkė pasako keletą 
pyragaičių kepimo receptų. Skautės na
muose iškepusios pyragėlių, sekančią 
sueigą atneš. Jos nori pasiųsti siuntinė
lį vienam broliui vyčiui, <kuris tarnauja 
kariuomenėje.

6. Einamieji reikalai. Iždininkė suren
ka nario mokesčius. Paskiltininkė per
skaito įvairius dr-vės pranešimus. .'Skil
tininkė primena sekančios sueigos laiką 
ir kepimo reikalą.

7. Sueigos užbaiga. “Gražinos” Dr-vės 

skautės išmoko naujai pasireiškusios ra
šytojos Elenos Tumienės poezijos sone
tą, Liutauro žmona (" Lietuvių Dienos ” 
1955 m.>:
Griausmu “valio” aidėjo po senosios pilies 

aikštę,
Kada žvalus, kaip žaibas švystelėjo atjau

nėjęs kunigaikštis 
Liutauras juodam šarve ir išvedė karius į 

kovą žūtbūtinę, 
Nors vakar dar be mūšio jis žadėjo užleisti 

miestą ir tėvynę.
Tai ji — kunigaikštienė — taip planus pa

keisti įkalbėjo;
Liekna, liūdna ir išdidi, kaip juoda tulpė 

vakar menėje stovėjo 
Ir prie krūtinės drebančią raudoną rožę spau

dė saujoj..
Tai ji, tai ji kovai vėl uždegė jo širdį ir jo 

kraują;
Dabar kaip keršto angelas jis veja bėgančius 

gudus.
Staiga! O Viešpatie ! Ant juodo šarvo Štai 

pražįsta, ach! rožė 
Kruvina. Ar tai klaida? Juodajam karvedžiui 

šalmą atvožia 
Pats kunigaikštis atbėgęs iš pilies — sako 

- išgirdęs pergalės vamzdžius;
Gi nuo jo rankų amžinybėn iš skrendąs drur

V . v- v g/S’Tai ji — žmona — jo Gražina — sis mirštąs 
nemarusia karvedys!

Jį nuotaikingai padeklamavo skilties 
literatė.

Giesmė: “Ateina naktis...”

LAUŽO PASIRODYMAI

Gyvenimo paradas. 1. Vaikystė — 
vaikų porelė šoka linksmai suktinį (mer
gytė su dideliu kaspinu, < berniukas su 
trumpom kelnytėm).

2. Jaunystė — jaunikaitis ir mergina 
šoka tango (mergina su baline suknele, 
jaunikaitis — tamsiu kostiumu, »ar net 
smokingu).

3. Vestuvės — jaunoji ir jaunasis šo
ka valsą (abu vestuvių rūbuose).

4. Senatvė — žila porelė šoka polką...
Siuntė mane motinėlė. (1 variantas). 

Atlieka skiltis, (dainuojama kaip XVIII 
šimtm. — melancholiškai... Kaip dainuo
tų XIX šimtm. - gyviau, savytarpy ben
draujant. O XX šimtm. — gyvai, kartu 

šokant jazz’o tempu.
(2 variantas). Dainuoti pavaizduojant 

tautybes, žmonių charakterius, net ir 
skaučių Šakas (j. skautė, skautė, vyr. 
skautė, skautininke), taikyti kaip dai
nuojama įvairiose Lietuvos vietovėse: 
Žemaitijoje, Aukštaitijoje, Dzūkijoje, 
Klaipėdos krašte.

Skyryba ( dalyvaujant ir svečiams ). 
Susitariama, <kad skaitytojui skaitant pa
saką dalyviams reikės padėti skiriamuo
sius ženklus į vietas tokiu būdu: taš
kui pažymėti — suploti (vieną kartą), 
kableliui — sušvilpti, klaustukui — su
loti, šauktukui — sumiauk sėti. .( Pamaty
sit kas iš to išeis!)
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SKAUTO ĮŽODIS
Pranas Pakalniškis

Skauto gyvenime svarbiausioji diena 
yra įžodžio davimo diena. Tą dieną jau
nuoliai, pilnai įsisąmoninę į tikrąją skau- 
tybės prasmę, išlaikę nustatytus patyri
mo laipsnio egzaminus, kitą skautą aky- 
vaizdoje prieš savo vieneto ir valstybi
nę vėliavą, Visagaliui Dievui laiminant, 
duoda garbingą pasižadėjimą — pildyti 
skautybės reikalavimus. Įžodis yra mū
są organizacijos priesaika, momentas, 
kurio metu pasidarome pilnateisiais sa
vo organizacijos nariais, <visi vienodai 
atsakingi už savo organizaciją, jos iš
silaikymą ir tobulėjimą. Davę įžodį lie
kame skautybės kariais, jos riteriais, 
kovotojais už skaistesnę skautybės atei
tį, dėl kurios dirba ir vargsta šimtai 
tūkstančią, milijonai jaunuolią vyrą vi
same plačiame pasaulyje. Dėl skautybės 
idėjos tūkstančiai pasaulio jaunimo nu
stojo sveikatos, kentėjo kalėjimuose, mi
rė ištrėmimuose. Kokia, tat, didelė ir 
garbinga skautų įžodžio reikšmė!

Skautiškame kalendoriuje įžodžio da
vimo diena yra Sv. Jurgio, pasaulinės 
skautybės patrono — balandžio 23-šioji 
diena. Vienetas rikiuojamas skiltimis 
pusračiu. Kandidatai stovi tarpe skilti- 
ninko ir paskiltininkio, 'uniformuoti, tik 
be kaklaraiščio ir ženklą. Įnešamos tau
tinė ir draugovės vėliava, kurios atsi
stoja pusračio viduryje taip, kad iš fron
to žiūrint, 'tautinė būtą kairėje, o drau
govės vėliava — ją gerbdama — dešinė
je. Jei įžodis duodamas gamtoje, vėlia
vą dešinėje sukuriamas skautiškas lau
želis. Davus ženklą, 'dr-vės adjutantas 
paskaito tuntininko (vietininko) įsakymą, 
kuriuo skelbiamas egzaminą išlaikymas 
ir leidimas duoti įžodį. .įsakymas gerbia
mas skautiškuoju saliutu. Tuoj po to 
draugininkas išeina į pusračio vidurį ir 
atsistoja kairėje prieš tautinę vėliavą, 
jam iŠ dešinės, jei yra — vieneto dva
sios vadovas. Davus komandą (dr-vės 
adjutantas ) “Įžodį didžiuoju saliutu 

gerbk!” — iš skilties gretą išeina kan
didatas, prieina prie vėliavą (jos tuo 
metu suglaudžiamos), kaire ranka paima 
už vėliavą, dešine saliutuodamas didžiuo
ju saliutu, taria: BRANGINDAMAS SAVO 
GARBĘ, AŠ PASIŽADU VISOMIS JĖGO
MIS STENGTIS...

Tie žodžiai reiškia, kad jaunuolis nie
ko neturi gyvenime taip branginti, kaip 
kitą žmogų, tobuliausią Dievo kūrinį, 
leistą į šį pasaulį atlikti didelią darbą, 
didelią siekimą. Visi tie darbai žmogui 
yra Apvaizdos skiriami ir juos vykdyda
mas, <jis turi būti garbingas, 'teisus, 'są
žiningas. Žmogaus garbė yra žmogaus 
sąžinės atspindys, veidrodis. Duodamas 
įžodį kiekvienas skautas-kandidatas ki
tą aky vaizdo je savo garbę pastato kaip 
laidą, garantavimą būsimam skautybės 
uždavinią vykdymui. Nieko negali būti 
gražesnio, kaip matyti jaunuolius vyk
dant uždavinius, 'atliekant darbus ir tam 
aukojant visas savo jėgas, 
... TARNAUTI DIEVUI IR TĖVYNEI...

Reiškia, kad skauto gyvenime Dievas, 
ta aukščiausia Esybė, yra pastatomas 
pirmoje darbą vykdymo eilėje. Žmogaus 
religinio jausmo didumas yra ideališko 
žmogaus sielos gyvenimo gilumas. Skau
to tarnavimas savo Tėvynei seka po tar
navimo Dievui ir jis yra puoselėtinas 
pirmąją darbą eilėje todėl, kad Tėvynė 
yra ta pirmoji, 'apčiuopiamoji, materiali
nė plokštuma, 'kurią žmogus, <tik atėjęs 
į pasaulį, pajunta, apsigyvena ir visam 
gyvenimui ją pamilsta. Nieko negali bū
ti žmogui brangesnio, kaip jo gimtasis 
kraštas, 'tėvą gimtosios sodybos, Jaukai, 
upeliai, 'slėniai; gimtojo krašto praeitis, 
kovos dėl laisvės. .Mes, 'Lietuvos skau
tai, šiandien netekę savo Tėvynės, au
kojame visas jėgas Jai atvaduoti.
... PADĖTI ARTIMUI...

Pagal aukščiausią Dievo įsakymą, 
kiekvienas žmogus turi mylėti savo ar
timą, kaip pats save, bet taip pasaulyje
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Skautų, Rėmėjas p. J. 
Bačiūnas mūsų skauti
ninkų gydytojų draugi
joje. Iš kairės — K. Ag
linskas,] . Bačiūnas, St. 
Budrys ir M. Budrienė. 
Nuotr. L. Knopfmilerio.

toli gražu nėra. Todėl skautybė, kurda
ma savo veiklos pagrindus, artimo mei
lės motyvą, pagalbą, artimui, pastatė tre
čioje eilėje, po darbų. Dievui ir Tėvy
nei. Mes skautai į šį sūkį esame atkrei
pę ypatingą dėmesį, nes nieko negali 
būti gražesnio ir kilnesnio pasaulyje 
kaip padėti vienam iš tų mažutėlių, ku
rie patys negali, nepajėgia, 'neįstengia. 
Šios minties akyvaizdoje esame užsidė
ję prievolę — kasdien padaryti bent po 
vieną gerą darbelj savo artimui.
... IR VYKDYTI SKAUTŲ ĮSTATUS...

Teisingai darbas yra skaitomas atlik
tas tada, «kai jis yra padarytas pagal iš 
anksto nustatytus reikalavimus. Mūsų, 
skautų, reikalavimai yra mūsų įstatai. 
Ne kartą esame girdėję, kad skautiško 
darbo pagrindu mes laikome “žaidimus”. 
Žaidimų pavidalu mokomės, lavinamės, 
tobulinamės. Kiekvienas žaidimas turi 
savo taisykles. Pats didžiausias ‘ ^žai
dimas” — mūsą programa- skautybė; jo.S 
taisyklės — skautą įstatai. Kasdieninis 
vykdymas 10-ties mūsų įstatų ir geleži
nio įstato — skautas sąžiningai atlieka 
savo pareigas — pastato mus gerųjų skau
tų, ‘gerųjų organizacijų narių eilėje.

ištaręs įžodžio žodžius, skautas pri- • 
klaupia ir pabučiuoja vėliavas. Dvasios 
vadovas šiuo momentu tylia maldele ir 

kryžiaus ženklu laimina jaunojo -skauty- 
bės karžygio pirmuosius žingsnelius. De
gančio skautiško lauželio liepsnos, kil
damos su viso vieneto skautų mintimis 
aukštyn, <byloja pasauliui, kad naujas 
stulpas stojo eilėsna tų, kurių jėgos iš
seko bedirbant skautyoės labui, kurių, 
širdys amžinai nustojo plakusios. Sugrį
žus pirmajam į savo vietą skiltyje, įžo
dį duoda ta pačia tvarka kiti. Po pasku
tiniojo, draugininkas užriša kaklaraiš
čius ir užsega ženklelį bei įteikia skau
tišką lazdą. Kartu užrišami Gerojo Dar
belio ir Tėvynės Mazgeliai. Lietuvoje 
kiekvienais metais Valstybės Preziden
tas, kuris buvo ir mūsų organizacijas 
Šefas, Karo Mokykloje, ‘keliant kariūnus 
į karininko laipsnį, dėdamas kardą ant 
keliamojo peties, ištardavo: “Be reika
lo nepakelk, be garbės nenuleisk!” Kar
das buvo Lietuvos kario simbolinis Tė
vynės meilės ir Jai pasiaukojimo ženk
las. Mums, skautams, panašus ženklas 
yra mūsų kaklaraištis ir abu mazgeliai. 
Mūsų didžiausia garbė, kad ant mūsų 
krūtinių kuo ilgiausiai plėvesuotų skau
tiškas kaklaraištis ir, kad kuo daugiau
sia atsirištume mazgelių — padarytume 
kuo daugiausia gerųjų darbelių, Tėvynės 
gerąjį mazgelį turėsime teisę atsirišti 
tik pasiekę išlaisvintą Tėvynės žemę.
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Liet, skautų vadovai V okietijoje tariasi. 
Iš kairės: A. Gasnerienė, Laukaitienė, A. 
Venclauskas. Nuotr. A, Skopo.

VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ VIENETŲ SANTVARKA
L. Liepsnelė

Vyresniosios skautės telkiamos į skil
tis ir į draugoves. Draugovė veikia pa
gal skilčių sistemą. Skilčių sistema reiš
kiasi veikla skiltyse ir vadovaujama 
draugovės štabo, kuris yra ne kas kita, 
kaip “skiltininkių skiltis”, < kuri anglų 
skautiškoje literatūroje vadinama ‘‘gar
bės. teismu” — Court of Honor.

Vardas. Vyresniųjų skaučių skiltys 
pasirenka jau nebe gyvių vardą, kaip 
kad skaučių šakoje, bet Lietuvos mote
rų veikėjų, rašytojų ar kitą prasmingą 
vardą, k. ą. Aušrinės, Liepsnelės, -Šatri
jos Raganos, (Lazdynų Pelėdos ir kt.

Draugovės vardas parenkamas įvairiai, 
dažnai iš Didžiųjų kunigaikštienių var
dų.

Lietuvos vietovių pavadinimai turėtų 
likti tik vietininkijoms ir tuntams.

Skiltys. ‘‘Palaida bala malūno nesu
ka”, <— sako lietuviškas priežodis. Pa
laidai veikianti skiltis, -neturinti pasto
vaus pareigūnių ir plano, (greit pati sau 
įgrįsta ir pabyra. Tad pirmasis susiorga
nizavusios skilties darbas būtų, susitvar
kyti viduje, (pasiskirsčius pareigomis 
kad ir vieneriems metams.

Skiltininkė renkama visos skilties mer

gaičių. Pastaroji pasirenka paskiltinin- 
kę. Abi vadovės pristatomos tvirtinti 
draugininke! ir vietininkei. :

Tbliau, < kiekviena skautė apsiima ko
kias nors pareigas skiltyje: iždininkės, < 
šeimininkės, dainų vedėjos, madų sekė
jos, žaidimų vedėjos, (pionierės ir 1.1.

Skiltininkės pareigos yra: vadovauti 
sueigoms, < atstovauti skiltį ' draugovės 
Štabo posėdžiuose ar tunte, sekti, (kad 
skautės augtų patyrimo laipsniais, instruk
tuoti skautes, būti pavyzdžiu skautavi- 
me ir asmeniškame gyvenime.

Draugovės štabo posėdžiai yra skilti
ninkių skilties sueigos. Čia skiltininkės 
patiekia savo skilčių sumanymus, -rūpes
čius, laimėjimus. Čia draugininke ar vie
tininkė instruktuoja skiltininkės kaip 
pravesti sueigas, kaip išeiti patyrimo 
laipsnių programą; išmoksta naujų dainų, < 
žaidimų, ■ darbelių, -laužo pasirodymų ir 
iš viso gauna naujų minčių skilčių įdo
mesnei veiklai.

Skiltininkių skilties sueiga yra drau
govės širdis ir protas.: Patikėjusi rūpes
čius ir netikrumą, ’Skiltininkė išsineša 
savim pasitikėjimą, (įkvėpimą ir entuzi
azmą.
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J. Šarausko vardo sk. vyčių būrelis Melbourne. Kairėje stovi v. s. A. Krausas, v. s. B. Dainu- 
tis. Apačioje vidury — būrelio vadas V. Krausas.

ŽAIDIMAI
1. Surink. Laikas: 15 min. Priemonės: 

1) Daug smulkių daiktelių, 2) Vokai.
Įvairūs smulkūs daikteliai išbarstomi 

ant grindų ar ant stalo: špilkelės, (seg
tukai, sagutės, degtukai, vinys, patefono 
adatos ir t. t.

Kiekviena žaidėja gauna po voką, su 
sąrašu po kiek tu daiktelių reikia surink
ti. Ant voko užrašomas žaidėjos vardas.

Uždavinys: per 15 min. ;surinkti gali
mai viską kas surašyta sąraše. Kuri su
rinks ?

2. Surink priežodžius (patarles). Su
rašome dešimt patarlių. Vieną po kitos. 
Sąrašą išilgai per pusę perkerpame (at
sargiai, neperkirpk žodžio!). Iškerpame 
kiekvieną patarlės pusę. Lapeliai sumai
šomi. Apverstus išdaliname tarp žaidėjų. 
Davus ženklą, lapeliai atverčiami.

Uždavinys: Surasti patarlės trūkstamą 
pusę. . Kas greičiausiai ?

3. Razinkų lenktynės. Skautės sustoja 
poromis. Kiekviena pora gauna po mažą 
lėkštelę su razinkom ir dantų, krapštu

kus. Davus ženklą mergaitės pasmeigia 
krapštuku razinkas ir valgydina priešais 
stovinčią. Kuri pora pirmoji suvalgydins 
razinkas? (Galima keistis).

4. Žymiųjų žmonių vardai. Ant nedide
lių popieriaus lapelių užrašomi žymiųjų 
žmonių vardai, kurie prisegami žaidėjoms 
ant nugarų. Žaidėjos nežino kokį vardą 
jos nešioja. Tačiau jos gali sužinoti 
klausdamos. Į klausimus atsakoma tiktai 
žodžiais “taip” arba “ne”. Pavyzdžiui: 
“Ar aš gyvenu?” “Ar aš gyvenau senų, 
senovėj?” *'Ar aš gyvenau naujaisiais 
laikais?” “Ar aš dalyvavau kovoje už 
laisvę?” “Ar aš generolas?” ( Ats.:_ gen. 
Silvestras Žukauskas).

Atspėjusi savo vardą žaidėja nusiima 
lapelį nuo nugaros ir prisisega prie krū
tinės.

5. Iškylos manta. Davus ženklą skau
tės rašo ar piešia dienos iškylai reika
lingus daiktus. Kuri per 5 minutes pada
rys teisingiausiai?
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IS JAV l RAJONO GYVENIMO

Nuotraukos G. Peniko.

Žemai kairėje — Jūros skautų, 
žygis stovykloje.

( žemai ) — Skautų, - čių 
būklo atidarymo metu.

Jaun. skautų įžodis 
New Yorke.

Kairėje ■— New Yorko “Audrų 
I laivo skautai.

Dešinėje 
gretos
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VYR. SKAUČIŲ KANDIDAČIŲ SUEIGŲ PLANAS
(sausio — vasario mėnesiams)

Pirmoji sueiga, ‘‘Lietuvių, kalbos kil
mė”.

1. Išdėstoma literatūra senesnių, lietu
viškų knygų, kalbos kūrėjų paveikslai, 
knygos kalbos klausimais ir k t.

2. Pašnekesys: “Lietuvių kalbos kil
mė” (Praveda pakviestas kalbininkas).

3. Diskusijos.
4. Staigmena: Ragaišis, lietuviškas sū

ris, arbata.
5. Žaidimai.
6. Prisiminimai: Pakviečiami žmonės, 

kurie pažinojo K. Būgą, K. Jaunių, J. 
Jablonskį ir kitus kalbininkus, <kad pa
pasakotų savo prisiminimus iš jų gyve
nimo ir darbų. Panašiai ir iš knygnešių 
gyvenimo.

7. Dainos: “Kur bėga Šešupė” ir “Atei
na naktis”.

Antroji sueiga. “Svarbesni Lietuvos 
istorijos momentai”.

1. Kambarys papuošiamas tautiniu sti
liumi. Skautės pasipuošia tautiniais rū
bais, <ar bent prisisega prie uniformos 
tautinį kaspinėlį.

2. Lietuviškos muzikos ir dainų plokš
telių koncertas.

3. Pašnekesys: “Svarbesni Lietuvos 
istorijos momentai”. (Praveda istorikas 
svečias).

4. Staigmena: Seniausias lietuviškas 
valgis (?)

5. Žaidimai: nr. .67, 83, 42. (Iš knyg. 
“Sk. Žaidimai”).

6. Einamieji reikalai.
7. Dainos: “Atgimė tėvynė”, (“Birutės 

daina”.
Trečioji sueiga. “Susipažįstame su 

skautiška technika III pat 1.”
1. Skautės pakartoja III pat. 1. kelio

nės ženklus ir sutartinius švilpesius.
2. Žaidimai: rasti paslėptą daiktą pa

gal k. ženklus, nr. 78, 76, 60, <65, '50 
(Iš knyg.,“Sk. Žaidimai”)

3. Skautės riša mazgus: gerąjį, pieme
nų, palapinės, audėjų, >sutrumpinimo, po- 
licijos, slankiojamą kilpą, 'žvejų, mazgą 
ir markę. :

4. Žaidimai: nr. .84, <85, <86 (iš knyg. 
“Sk. Žaidimai”)

5. Pašnekesys: Mazgų pritaikinimas 
gyvenime. Pademonstruoti pavyzdžiais.

6. Staigmena: kepti obuoliai (su le
dais ar be jų).

7. Einamieji reikalai: 16-to Vasario 
šventės planas.

8. Dainos, Dienoraščio skaitymas, Atei
na naktis.

Ketvirtoji sueiga-iškyla, “Susipažįs
tame su skautiška technika II pat. 1.”

1. Iškyla daroma į gamtą ar skautės 
namus, kuri turi ugniakurą (židinį).

2. Skiltininkė parodo kelis laužo kū
renimo būdus. Užkuriamas lauželis.

3. Lauželio pramogos: dainos, (vaidi
nimėliai .

4. Lauke mokomasi pažinti pasaulio 
šalis iŠ medžių, (akmenų, (pagal kompasą 
ar laikrodį.

5. Staigmena: arbata su riestainiais.
6. Žaidimai: nr. 52, 114,(112 (iš kn. 

“Sk. Žaidimai”).
7. Einamieji: reikalai: Mąstymo dienos 

planavimas.
8. Užbaigai nauja daina “Tupi Šarka 

ant tvoros”. Skaitomas straipsnelis . iŠ 
“Mūsų Vyčio” “Asmeniškumai ir organi
zacija” — N. Jankutė. Skilties tradicinė: 
“Dievui, Tau...,”

Penktoji sueiga: “Pirmoji pagalba nu
sideginus, nušalus, apalpus, saulei ar 
elektrai trenkus. Noriai žaidžia, žino ke
lis skautiškus žaidimus, žino apie spor
to, mankštos, .asmens ir darbo higieną”.

1. Parodėlė. Pirmosios pagalbos lite
ratūros ir priemonių. Skilties vaistinėlė.

2. Pakviečiama skautininke pravesti 
pirmosios pagalbos pašnekesiui ir prati-
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IŠ NETOLIMOS PRAEITIES DOKUMENTU

LSS ŠEFO ANTANO SMETONOS LAIŠKAS LORDUI BADEN - POWELLIUI

Dar pries didįjį karą įkūręs savo Tėvynėje kilnią organizaciją jaunuomenei auklėti, dabar 
savo akimis Tamsta pats regi ją iš Didžiosios Britanijos išsišakojusią po visą pasaulį. Dera 
Tamstai gėrėtis matant, kad Tamstos minties sėkla rado tinkamą dirvą ir davė gausingą dva
sios vaisią. Mokoma mylėti Dievą ir Tėvynę, jaunuomenė pamilo visą gražiąją žemę, ir tai ne 
žodžiais, o darbais įpratinama taip daryti. Per taip išauklėtą jaunąją kartą, bus, tikimės, glau
desnis tautą bendravimas, veikiau jos ras ir bendrą kalbą taip visą norimai taikai palaikyti.

Sulaukusiam garbingo amžiaus, mylimasai visos žemės skautą Vade, Tamstai siunčiu Gedi
mino ordino pirmojo laipsnio ženklą. Prašau jį priimti. Juk ir lietuvią tautos jaunimas, Tams
tos paskelbtais dėsniais organizuotas, kurio priešakyje aš stoviu, turi garbės šiaja proga at- 
sirrinti Tamstos asmenyje savo Vyriausiąjį Vadą.

*) Laiškas pasiųstas B. P. 75 metų amžiaus sukakties proga 1932- II- 22, įteikiant jam Lietuvos Res
publikos D. L. K. Gedimino ordino I laipsnio žvmeni.

mams.
3. Pokalbis, a) Tikri atsitikimai iš 

skautiško gyvenimo, 'kur buvo išgelbėta 
gyvybė, padėta nelaimėje, b) Žmonės pa
sitarnavę žmonijai: Florenze Nightingale, 
Madame Curie, <Dien-Bien-Phu angelas 
— Genevieve ir kt.

4. Šviesos paveikslai ar filmą.
5. Einamieji reikalai: sąrašas norinčių, 

įsigyti pirmosios pagalbos specialybę. 
Aptariama smulkiai 16 Vasario arbatėlė; 
darbo pasiskirstymas.

6. Užbaiga. Paskaitoma trumpa novblė 
ar eilėraštis. Ateina naktis.

Šeštoji sueiga. ‘‘16 Vasario arbatėlė”.
1. Kambario papuošimas.
2. Stalo padengimas ir papuošimas 

(trispalviais kaspinėliais ir gėlėmis. Ati
tinkamos ir servetėlės.)

3. Muzika (lietuviškų, plokštelių).
4. Arbatėlės valgiaraštis: maži deko

ratyvūs sumuštinėliai; riestainis — Gedi
mino stulpų forma; tortas — papuoštas 
trispalviais papuošimais, lietuviškas kie
tas sūris.

5. Programa: geriant arbatą tinka įvai
rūs kupletai, ^skautiškos ir liaudies dai
nos, trumpi draminiai ir muzikos dalykė
liai.

6. Rateliai, tautiški žaidimai ir taut, 
šokiai.

7. Rimties valandėlė: paskaitomas ra
šinėlis ar novelė tėvynės meilės tema. 
Užbaigai sudainuojamos kelios rimtos 
dainos ir pačiai pabaigai — ‘ ‘Ateina nak
tis ”.

Draugininkas: — Kai Baden Powellis buvo 
tavo amžiaus, jis jau buvo grupės vadovas. 
.. Skautas: — O kai buvo Tamstos amžiaus, 
jis jau buvo Skautą Šefas.
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Skyrių veda D. Elvikytė ir A. V. Dundzila

AD MELIOREM!
sktn. V ai dievuti s A. M an tau tas

'"Gal ant žemės pilna žiburių — 
Aš iš saulės išmaldos žiūriu! ”

(Jurgis Baltrušaitis)

Sykį akademikų skautų būrelyje kalbė
jome apie Korp! VYTIS šūkį “Ad mėli či
reni”. Iš ilgų ir įdomių diskusijų ypač 
liko atmintyje dviejų brolių pasisakymai. 
Pirmasis pareiškė, (jog mūsų šūkio pras
mė esanti ši: "Paštrinkime gyvenime kuo 
aukštesnį, kuo gražesnį tikslą”. Antra
sis laikėsi nuomonės, jog taip suprastas 
šūkis būtų nepilnas: anot jo, (tikslą pa
sirinkome duodami Korporacijos senjoro 
įžodį ir kilnesnio niekur nerasime; žo
džiai “:Ad meliorem” todėl reiškia ne 
tiek gražaus tikslo pasirinkimo reikalin
gumą, kiek pareigą jau turimojo nuolat ir 
nesustojant siekti, kaskart labiau tobulė
jant, tampant geresniais. “Ad meliorem”, 
baigė antrasis brolis, esmėje sako tą pa
tį, (kaip ir skautų vyčių tradicinės pirmo 
posmelio paskutinė eilutė: “Ženk vis 
pirmyn, aukštyn, (aukštyn.”

Panašias mintis randame “Akademinė
je Skautijoje” (pusi. 1234): “Šūkis “ad 
meliorem” galutiniam gale reiškia nesi
baigiantį siekimą ir pastangas kilti visa 
savo asmenybe moralinėje, kultūros, pro
fesijos ir kitose žmogaus būties srityse. 
Tai yra logiškas skautų geležinio įstato 
tęsinys. Sustojimas vietoje, < stagnacija 
skautui akademikui reiškia ir smukimą 
žemyn. Jaunatviškosios skautybės dina

mizmas pritaikyta versija čia įdedamas 
į subrendusio adademiko, <o tuo pačiu 
per jį ir į visuomenės gyvenimą”.

Prie šių, mano manymu, (Visiškai tiks
lių ir teisingų žodžių noriu pridėti vie
ną kitą papildomą mintį, (truputį paanali
zuojant porą su mūsų šūkiu surištų prob
lemų, kad dar daugiau išryškėtų jo gili 
prasmė.

Visi žinome generalinį principą: “Om- 
ne agens agit propter finem”. Tasai tiks
las gali būti arba galutinis, <arba nega
lutinis, tarpinis. Galutinis tikslas (čia 
turiu galvoje ne relatyviai galutinį, <bet 
absoliučiai galutinį tikslą, vad. finis ab
solute ultimus) yra tiktai vienas. Jis 
trokštamas ir siekiamas tik pats dėl sa
vęs. Tarpinių tikslų gi yra daug ir jų 
gradacija labai įvairi. Jie gali būti di
desni arba mažesni, (artimesni arba toli
mesni, daugiau arba mažiau svarbūs — 
pagal jų santykį su didžiuoju galutiniu 
tikslu, pagal užimamą poziciją pakeliui 
į jį. Kiekvienas tarpinis tikslas yra dau
giau, negu paprasta priemonė, (nes prie
monė kaipo tokia nesiekiama pati dėl sa
vęs, (o tiktai dėl ko nors kito; tuo tarpu 
tarpinis tikslas siekiamas dėl savęs kaip 
ir galutinis, (tačiau su sekančiu skirtu
mu: galutinis tikslas siekiamas vien dėl 
savęs, ir dėl jo siekiami ir trokštami vi
si kiti tikslai, tarpinis tikslas — dėl sa
vęs, < tačiau su jame glūdinčia dispozici-. 
ja į galutinį tikslą (arba per kitą, aukš
tesnį tarpinį tikslą, arba tiesioginiai). 
Tarpinio tikslo funkcija tuo būdu yra dvi
guba: iš vienos pusės jis — tikrai tiks
las, -kurio kaipo tokio siekiama, <varto-
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Čikagos akad. skautės Prek. ir Pram, muzėjuje amer. visuomenei gražiai pademonstravo mū* 
sų liaudies meną. Iš kairės: Dr. M. Budrienė, J. Daužvardienė, D. Pranevičiūtė, N. Martinaitytė. 
Dešinėje prie staklių — D. Pranevičiūtė. Nuotr. Dr. St. Budrio.

j ant atitinkamas priemones; iš kitos pu
sės — jis pats tarnauja kaip priemonė 
tolimesnio tikslo siekimui.

Taip, pavyzdžiui, (universiteto lanky
mas, paskaitų klausymas, knygų, (vado
vėlių skaitymas etc. tarnauja man kaip 
priemonės egzaminų išlaikymui. Egzami
nų išlaikymas — kaip priemonė mokslo 
laipsniui arba atitinkamam pažymėjimui 
gauti. Mokslo laipsnis, <jo teikiamos pri
vilegijos ir įsigytos žinios — kaip prie
monės dirbti savo profesijoje. Darbas 
savo profesijoje vėl tam, <kad tarnaučiau 
pats sau, <savo šeimai, <savo tautai, «per 
tautą visai žmonijai ir pagaliau Dievui, 
kuris yra mano kelio galas, įmano vyriau
sias tikslas, įmano Pradžia ir Pabaiga. 
Dievas įprasmina ilgą tarpinių tikslų ir 
priemonių eilę, ir jie tampa pasakiškais 
nuostabiais Čiurlionio “Rojaus” laip
tais, (vedančiais į Amžinąją Šviesą, (tam
pa mažų žvaigždučių grandine, kurios pa
skutinioji — jau nebe žvaigždutė, <bet 
spindinti, (žėrinti Aušros Žvaigždė...

Gyvenimo problematika ir tragedija pra
sideda tenai, (kur žmogus, (įsižiūrėjęs į 
vieną žvaigždutę, nebemato Didžiosios 
Žvaigždės, kur jis tarpinį tikslą pasida
ro galutiniu tikslu. Tada jo progresas 
automatiškai sustoja, tada jis nebekyla 

aukštyn, o to pasekmės tiek paskirų, as
menų, tiek ištisų tautų istorijoje yra pa
sibaisėtinos. Ar maža aplink mus žmo
nių, kuriems materialinės gerybės tapo 
gyvenimo vyriausiu tikslu, (kurie krauna 
didžiausius turtus vien dėl paties turtin
gumo, jų nepanaudodami jokiam kilnes
niam tikslui siekti, žaliam banknote ma
tydami savo Dievą? Ar trūksta tokių, 
kurie šokinėja apie save kaip anuomet 
dykumoje žydai apie savo veršį, vardan 
savo ambicijų, (garbės, asmeniškų įgei
džių užmiršdami tarnybą artimui, (nesi
skaitydami su Tėvynės reikalais, (laužy
dami Dievo įsakymus, (trypdami po kojo
mis viską, (kas jiems atsistoja skersai 
kelio?

Kita bėda, (tai netinkamas priemonių 
pavartojimas, nors būtų siekiamas ir pats 
aukščiausias tikslas. Paimkim vieno teo
logijos profesoriaus mums neseniai pa
skaitoje duotą pavyzdį: girtuoklis iš mei
lės Kristui pasiryžta mesti gėręs ir tam 
tikslui kasdien kelias valandas pašven
čia Šventojo Rašto skaitymui. Jeigu tai 
viskas — jo pasiryžimas nueis niekais. 
Kodėl? Ar yra kas kilnesnio danguje ir 
žemėje už Kristaus meilę? Tikrai ne! 
Ar skaityti Šventąjį Raštą yra blogas 
dalykas? Priešingai, dabai geras ir vi-
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siems rekomenduotinas! Tačiau.mūsų at
veju, ir visą Senąjį bei Naująjį Testa
mentą atmintinai išmokęs girtuoklis ne
mes gėręs, kol nepavartos kitos, >šioje 
instancijoje pagrindinės ir tiesioginės 
priemonės, <— būtent, kol nenustos vaikš
čiojęs į smuklę... Panašiai, studentas, 
ruošdamasis medicinos egzaminams, <jų 
neišlaikys, jei tas ruošimasis pasireikš 
ne iš jo reikalaujama praktika klinikoje 
ir atitinkamomis studijomis, 'bet simfoni
nių koncertų lankymu (nors jų. naudos 
ar grožio joks išsilavinęs žmogus ne- 
ginčyja); lygiai kaip chirurgas norėda
mas padaryti apendicito operaciją, jos 
neatliks, 'duodamas ligoniui tablečių nuo 
galvos skaudėjimo.

Suminėti pavyzdžiai, be abejo, lieka 
tik pavyzdžiais. Gal tokioje drastiškoje 
formoje jie gyvenime ir nepasitaiko. Ta
čiau nebus fantazija, bet teisybė, jei 
pasakysime: daug kas toli nenueina ir 
nieko rimto nepasiekia moralinėje, kul
tūros, 'profesijos ir kitose žmogaus bū
ties srityse kaip tik todėl, kad nesuge
ba padaryti atrankos iš daugelio daly
kų pasirinkdami tik tuos, <kurie yra ne 
vien geri, bet geresni, kurie labiau ar
tina prie tikslo, iš kitos pusės, metę 
žvilgsnį į didžiuosius žmones, (pastebė
sime, 'kad jų gyvenimo pasisekimas ir 
nepaprasta dinamika kaip tik priklausė 
nuo sugebėjimo pritaikyti tinkamas prie
mones savo tikslui, 'nepasitenkinant ge
romis, bet ieškant vis geresnių ir tinka
mesnių.

Išeinant iš to, 'kas pasakyta, (baigia
mąsias mintis formuluočiau sekančiai: 
— “Šlkis “Ad meliorem”, < mano giliu 
įsitikinimu, < savyje slepia du vieną su 
kitu tampriai surištus aspektus: “Ad me
liorem media” ir “Ad ulteriorem finem”.

1. — "Ad meliorem media" siekdami 
mūsų tikslo, 'nepasitenkinkime blogų ar
ba netinkamų priemonių eliminavimu ir 
gerų parinkimu, bet iš tų gerųjų rinki
mės vis geresnes.

2. — "Ad ulteriorem finem" pasiekę 
arba įsižiūrėję į kurį tarpinį tikslą, prie 

jo neapsistokime, bet kilkime aukščiau, 
prie dar kilnesnio, <ir, pagaliau, <prie pa
ties kilniausiojo, prie didžiojo ir galu
tinio tikslo. Tuo pačiu metu — kiekvie
nam, kad ir mažiausiam darbeliui duoki
me gilų prasmingumą, jį darydami var
dan didžiojo idealo, į jį žiūrėdami kaip 
į mažą plytelę milžiniškos pilies staty
boje, (kurios išdidžiuose, į dangaus mė
lynę kylančiuose bokštuose, iškilmingai 
plėvesuoja mūsų vėliava su žodžiais 
“DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI!”

IR URBANOJE TURIME A. S. D.

Po ilgų, ir vargingų, pastangų, pagaliau, 
1955 metų spalio mėnesį Urbanoje buvo 
įsteigtas A S. D. skyrius. Iniciatorė — Gra
žina Stepaitytė, kuri dabar j am vadovauja ir 
kuriai mes visos esame nepaprastai dėkin
gos. Nors šiuo metu ir mažas sesių skai
čius, tačiau ką reiškia skaičius prieš gerus 
norus ir kilnias idėjas?

Šiuo draugovės įsikurimu ypač buvo nu
džiuginti Urbanos broliai vytiečiai, jau is 
seniau čia labai aktyvūs. Jiems iš dalies, ir 
reiktų dėkoti už naujosios draugovės egzis
tavimą, nes visi žinome, kad norint ką, nors 
nuveikti, reikia jaustis kad esi norimas, ir 
reikalingas. Tačiau svarbiausią rolę v.istiek 
vaidino pačių sesių norai ir pirmininkės pa
stangos.

Lapkričio mėnesio gale, tik. porą savaičių 
po naujojo skyriaus isisteigimo, buvo su
šaukta Urbanos A S.\S. jškilminga sueiga. 
Brolių daug, o sesių tik šešios. Kadangi tai 
pirmoji bendra sueiga,. sesės gan nejaukiai 
jautėsi. Pagaliau, po visų formalumų, pirmi
ninke buvo pakviesta tarti žodį. Žodis trum
pas ir aiškus: “Žinodamos brolių pageidavi
mą Urbanoje turėti A. S. D., ilgai nelauku
sios ją įkūrėm.” Šių žodžių rezultatai — nuo
širdus juokas iš brolių pusės ir nedrąsūs 
šypsniai ant kai kurių sesių veidų. Po va
landėlės, kitos, jau ir sesės padrąsėjo, bet 
deja, jau buvo laikas sueigą uždaryti. Suei
ga buvo uždaryta sudainuojant “Ateina Nak
tis”, ir pirmą sykį Urbanoie, sueigos užda
rymo metu, įsijungė sesių balsai.

Urbanos A S. S planai ir norai dideli ir 
gražūs. Tikimės kad bent daugumą jų galė
sim išpildyti, o ką nepajėgsim, paliksim nau
jai atvykstančių brolių ir sesių rankose, ti
kėdamiesi, kad jie su tokiu pačiu entuziaz
mu ir toliau tarnaus Dievui, Tėvynei ir A- 
timui.

S. P.

Tėvai, pavedę savo vaikus skautų, vadovy
bei, turi teisės laukti, kad jie grj.žtų šeimon 
doresni ir tvirtesni. Seimą yra tautos pagrin
das, o per tvarkingą, šeimą veda kelias į or
ganizuotą visuomenę. „

A. Smetona, L SS Šefas.
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ĮVYKIAI IR KOMENTARAI
Paniekinę Dievą ir žmoniškumą — Skautą 
garbės nariai...

Lapkričio pabaigoje Indijoje lankėsi 
Sov. Rusijos Kruščevas su Bulganinu. 
Tarp visų, kitų, jiems suteiktų, pagerbimo 
būdų jie buvo paskelbti Indijos skautų 
garbės nariais. Prie pastarojo Įvykio ir 
norime sustoti.

Skautų garbės nariais tapo žmonės, 
kurie ne tik neturi kvalifikacijų būti 
skautais, tačiau dar daugiau — yra pa
sauliui, žmonijai, (humaniškumui nusikal
tę, paniekinę Dievą, tautas, savuosius 
Įsipareigojimus, išžudę milijonus žmonių. 
Galima, kartais gyvenimo sąlygos verčia, 
kalbėtis, susitikti su piktadariais (čia 
nebandysime analizuoti ar tie Indijos 
santykiai kyla iš baimės ar iš laimės), 
tačiau kur beesant, <ką bedarant negali
ma pamiršti vertybių skalės, pagrindinių 
dėsnių bei skautybės principų. Švelniai 
išsireiškiant šiuo Įvykiu indų skautai 
parodė neĮtikėtiną nesubrendimą ir igno- 
raciją Ąr juos užgirs Tarpt. Skautų Biu
ras?
Mūsų kultūrinis kapitalas svetimtaučiams.

Be abejo nustebtumėme, jei Kaliforni
joje jus supažindintų su 40 metų turin
čiu amerikiečiu inžinierium, kuris, suži
nojęs, kad kalba su lietuviu, (pasiskubin
tų pareikšti, kad yra šokęs 4‘Kalvelį”, 
“Malūną”, kad pažįsta Vytautą Bielajų 
ir žino šį ta apie lietuvių liaudies šo
kius ir muziką. Tai įvyko Pasadenoje, 
gi po to sekė keletas valandų diskusijos 
apie lietuvių kalbą, tautą, valstybę, (is
toriją. Šis epizodas tepailiustruoja mūsų 
tautinių šokių jėgą, <jų veržlumą svetim
taučių tarpan, gi kartu ir Lietuvos klau
simo nušvietimo priemonę. Todėl ir pa
stangos, Įdėtas darbas beruošiant paro
das, repetuojant — jei ne čia pat, tai 
ateities kapitalą krauna svetimtaučių tar
pe.
Išrinktieji vengia darbo

Dėmesio vertos ir įdomios kombinaci

jos vyksta Studentų Sąjungoje: rinkimų 
metu yra išstatomos pavardės, kurios sa
vo populiarumu garantuoja vietą organuo
se, tačiau, atrodo, nėra pasiryžę dirbti. 
Išrinkus, <tos pavardės iš Sąjungos orga
nų išstoja, savo vietą užleisdamos ki
tiems to paties sąrašo žmonėms. Lega
liai, <iš viršaus, spagai Sąjungos įstatus 
ir taisykles žiūrint toks pasielgimas 
yra visiškai tvarkoj. Tačiau studentas, 
kandidatuodamas į Sąjungos organus tu
rėtu jausti ir vidinę atsakomybę prieš 
kolegas, (kurie už jį ar ją — kandidatą 
balsuoja, ir, 'išrinkimo atveju, vienos ar 
kitos priežasties vedamas nuo pareigų 
neatsisakyti. Gi daugumos priežasčių, iš 
anksto apie jas apgalvojus, galima len
gvai išvengti arba, <jas pramatant — ne
kandidatuoti. .
Pajėgieji laviruoja

Tenka patirti, 'kad mūsų akademiniame 
pasaulyje kyla naujas charakterio tipas. 
Tai šiandieninių darbų bei veikimo sūku
ryje laviruojanti darbui pajėgi ir kvali
fikuota asmenybė, kuri nesiima pareigų 
bei pro šoną plaukiančio darbo todėl, kad 
jei ką apsiimtų, 'tai turėtų padaryti labai 
gerai, gi toks uždavinio atlikimas atim
tų perdaug laiko. Kas kyla tokio galvo
jimo pasėkoje? — Darbus turi atlikti an
traeiliai arba trečiaeiliai talentai — irgi 
neturėdami to nelemto laiko. Vertinant 
relatyvia skale, pirmosios asmenybės atr 
liktas darbas trims su pliusu, (būtų gal 
dar geriau įvykdytas negu antraeilės 
žvaigždės lygus keturiems. Tuo tarpu 
organizacija ir visuomenė tegali išvysti 
tik tų pastangų vaisius, 'kurie ir kurios 
ėjo dirbti todėl, kad niekas kitas to dar* 
bo nesiėmė. Istorija kartojasi: panašio
se sąlygose ėmėsi darbo ir mūsų tautos 
žadintojai pereitame šimtmetyje ir anks
čiau. Skirtumas tik tas, 'kad tada tų pir
mųjų visai nebuvo.
I studentiškąjį gyvenimą savomis kojo
mis.
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Ir vėl šį pavasarį bus rūpesčio, (ener
gijos ir darbo paklota: vėl rinksime Stu
dentų Sąjungos valdžią. Pagal nusisto
vėjusias “etikos” taisykles vėl galima 
tikėtis daug, 'daug pagyrų, vėl galima ti
kėtis ir purvo — jeigu ne ant savojo 
skverno, tai tikrai ant kokio pro šalį 
skubančio kolegos. Kad viso triukšmo 
būtų išvengta, kad rinkimai praeitų ty
liai ir ramiai jau būtų perdaug tikėtis, 
tačiau norėtųsi šią variaciją Sąjungos 
nariams nuoširdžiai rekomenduoti.

Daug kam kyla klausimas, -kokią pozi
ciją šiuometiniuose Sąjungos rinkimuose 
turėtų užimti akademikai skautai. Yra 
įvairių nuomonių, pamatuotų vienais ar 
kitais motyvais, tačiau visi sutiktume, 
kad akademikai skautai turėtų laikytis 
vidurio kelio ir lygiai kolegiškai traktuo
ti rinkimuose dalyvaujančias kitas gru
pes Akademikas skautas-ė neturėtų ma
nyti, kad gyvenimo paskirtis yra būti S. 
Sąjungos valdžioje. Mes į Sąjungos gy
venimą einame atskirai todėl, -kad daly
vaujant vienam ar kitam sąraše pasidarė 
nebeįmanoma nebūti “antrojo” sąrašo 
priešu. Tikime, -kad eidami į Sąjungos 
gyvenimą,mes įnešame ir dalelytę savęs, 
savo darbo, - tuo pačiu ir liekame vi
siems draugiški, -kolegiški, - korektiški. 
Taip, visuomeniniame darbe S. Sąjungos 
organai duoda daug progų įsigyti patir
ties, tačiau vardan patirties būtų netei
singa pačiai Sąjungai, jei ji būtų pa
versta kokiu tai manevrų ar dar blogiau 
— tiesiog kovos lauku. Apie pastarąją 
pramogą ir ateities politinių asmenybių 
mankštinimą Sąjungos įstatai nieko ne
sako. Ir netikiu, kad Sąjungos kūrėjai 
čia būtų nutylėję sąmoningai.

Mūsų liaudies menas svetimtaučiams.
Čikagos Mokslo ir Pramonės Muzėjuj 

Lietuvių Dieną, pr. metų lapkričio 26, 
Čikagos skautės akademikės suruošė Vil
niaus krašto tautodailės parodėlę ir Ka
ziuko verbų demonstravimą. Svetimtaučių 
didžiausias susidomėjimas buvo staklė
mis ir tautiniais demonstruotojų drabu
žiais bei dirbiniais, (išstatytais parodė-

[ kalną nelengva. Iš akad, žiemos stovyklos

Įėję. Atrodo, kad domimasi tuo, kas yra 
daugiau pažįstama, kas jau buvo anks
čiau demonstruota. Tos parodėlės muzė- 
juje darosi papročiu ir būtų labai gera, 
kad būtų tęsiamos ir toliau, supažindi
nant vis platesnę amerikiečių visuomenę.

De Paul Universitete įsisteigęs lietu
vių klubas nutarė originaliai pasireikšti 
mokyklos ribose. Abiejose patalpose, 
skaityklose, < buvo pastatytos eglaitės 
papuoštos šiaudiniais žaisliukais, ku
riuos padarė klubo nariai. Skaityklų va
dovybė projektą mielai priėmė, -užmokė
dama už eglaites. Mokyklos laikraštis 
įdėjo t. n. Jūratės Elvikytės nuotrauką, 
kuri eglaitę puošė apsivilkusi tautiniais 
drabužiais. Ši graži mintis išpopuliarinti 
lietuvių vardą mokyklos ribose kitiems 
turėtų būti geras pavyzdys, -kaip maža 
saujelė lietuvių gali organizuotai pasi
darbuoti Lietuvos labui sėkmingiau, (ne
gu pavienis studentas.
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Dalis ASS žiemos 
stovyklos dalyvių?

Nuotr. G. Vėžio

A.
M V akademinio skyriaus redakcija, no

rėdama patiekti Gerb. Skaitytojams medžia
gos apie mūsų. Akad. Skautų Sąjūdžio dar
bus, veiklą bei sumanymus, kreipėsi į Są
jūdžio vadovaujančius asmenis, kurie ma
loniai sutiko suteikti reikalingų informa
cijų.

ASS Valdybos Pirmininkas 
Aleksandras Flateris

— Būtų įdomu išgirsti, kokia yra dabar
tinė ASS būklė P. L. Skautų Sąjungoje ?

— Manau, kad svarbiausias dalykas ASS 
gyvenime pastaraisiais mėnesiais yra ga
lutinas mūsų sąjūdžio įjungimas į PLSS 
organizacinę sistemą. Pirmija neseniai 
patvirtino susitarimą, padarytą šį pavasar 
rį tarp Pirmijos Pirmininko bei Vyriausio
jo Skautininko ir ASS, ASD ir K! VYTIS 
valdybų. ;Einant tuo susitarimu, ASS sutei
kiamos tokios teisės, kokias sąjungos sta
tutas numato sąjungos rajonams; skirtu
mas tik tas, kad šiaip rajonai yra terito
riniai, o ASS apima visus akademinius vie
netus, kur jie bebūtų. ;Jau nuo seniau su
tvarkyta ASD padėtis Seserijoj ir korpora
cijos padėtis Vadijoj. Dabar, sutvarkius 
ASS padėtį Sąjungoj, vieną organizaciniu 
požiūriu itin svarbų klausimą tenka laiky
ti išspręstu. Šia proga turiu išreikšti pa

S. S. VADOVAI KALBA
dėką Sąjungos, Seserijos ir Brolijos vado
vaujantiems asmenims, prisidėjusiems prie 
sėkmingo šio mūsų organizacinio klausi
mo sprendimo.

Antras svarbus mūsų or-jai klausimas 
liečia “Mūsų Vytį“. Tuo pačiu susitari
mu, <abudu Vyriausieji skautininkai dele
gavo į MV redakciją savo atstovus vado
vų lavinimo skyriui tvarkyti. Tokiu būdu 
M V ir toliau lieka ne tik akademikų skau
tų, bet ir Seserijos bei Brolijos vadų-va
dovių oficialiu laikraščiu.

Iš visa ko atrodo, kad po sukrėtimų, iš
tikusių mūsų organizaciją pereitais studi
jų metais, dabar prasidėjo ramesnio gyve
nimo laikotarpis. Buvo pavojų mūsų Sąjū
džio savarankiškumui, jo sroviniam neutra
lumui ir nepriklausomumui nuo kitų aka
deminių organizacijų, Nors teko imtis ir 
skaudžių priemonių, bet šito pavojaus iš
vengta. Senoji valdyba perdavė dabartinei 
šį klausimą jau išspręstą ir sutvarkytą. 
UŽ ilgą ir sėkmingą darbuotę senajai val
dybai — fil. Budrienei, fil. Čaplikaitei ir 
senj. Mikalavičiui priklauso mūsų nuošir
di padėka.

— Kokie ASS valdybos ateities planai?
— ASS yra derinantis ir reprezentuojan

tis organas. Pagrindinis tiesioginio veiki-
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mo svoris tenka ASD ir korporacijai. ASS 
valdyba turi spręsti kilančias bendras prob
lemas, o taip pat pagal išgalės padėti ir 
remti “Mūsų Vytį”, <Dr. Vydūno Vardo Šal
pos Fondą ir “Ad Meliorem” biuletenio 
leidimą.

Viena iš tokių bendrų problemų, kurios 
sprendimas dabar aktualėja, yra vyresnių
jų akademikų padėties klausimas. Žmonės 
baigę ar nutraukę studijas, amžiumi ir už
siėmimu neturį tiesioginių ryšių su stu
dentija, daugumoje tampa pasyviais ASD 
ar korporacijos nariais. Lietuvoj veikė 
Korp! Vytis Filisterių Draugija. Kyla klau
simas ar nevertėtų įsteigti ką nors pana
šaus ir čia, o jeigu taip, <tai kokia forma 
ir kokia būtų tos naujos organizacijos fun
kcija. Manau, < kad būtų gera įsteigti Vy
resniųjų Skautų Akademikų Židinį ar kaip 
kitaip pavadintą organizaciją, apimančią 
tiek seses tiek brolius, o ASD ir K! Vy
tis palikti studentams. Tokiu būdu ASS 
apimtų tris organizacijas.

— Kokie būtų linkėjimai ir pageidavimai 
ASS nariams?

Manau, kad svarbiausia mums visiems 
visad būti įsisąmoninusiais, <kad pagrindi
nis visos skautijos, taigi ir mūsų sąjū
džio, <tikslas yra asmenybės ugdymas, o 
bet koks veikimas yra tik priemonė tam 
tikslui siekti. Mano pageidavimai ir lin
kėjimai būtų, kad visuose skyriuose būtų 
didžiausias dėmesys kreipiamas į narių 
savitarpį auklėjimąsi ir nustatomi aukšti 
asmenybės ugdymo standartai.

Akademinės Skaučių Draugovės 
Pirmininkė G. Prielgauskaitė

— Sese Pirmininke, ką galėtumėt pasa
kyti apie savo veiklą A. S. Draugovėj e ?

— Į ASD veiklą įsijungiau atvažiavusi 
Čikagon. Laikui bėgant, (bendraudama ir 
geriau pažindama ASD nares, turėjau daug 
progų įsitikinti, <kad skautės akademikės 
savyje turi labai daug pozityvumo, nuošir
dumo ir asmeniško pasiaukojimo. Iki šiol 
dar nėra būvą atsitikimo, kad koks nors 
mūsų užsibrėžtas tikslas nebūtų atsiek
tas dėl bendradarbiavimo stokos. Tiesa, 

dažnai reikia veikti pamažu, <rezultatai to
limi, 'tačiau ilgainiui planai įgyvendinami. 
Norėčiau, kad mūsų visų gyvenimo sąly
gos leistų daugiau laiko atiduoti Draugo
vei, kad būtų daugiau galimybių susitikti 
su įvairiose vietovėse gyvenančiomis se
sėmis, tačiau tikiu, kad bendras noras 
priklausyti mūsų gražiai organizacijai ir 
ją išlaikyti mus visas jungia ir artina. .

— Ką prisimenate iš ankstyvesnių skau- 
tavimo laikų?

— Turiu jų daug ir gražių. Giliausiai 
mano atmintyje yra įstrigęs vienas toli
mas prisiminimas, 'gal vienas iŠ pirmųjų 
mano prisiminimų iš viso.

Norėdama sekti savo vyresnės sesers 
pėdomis, šiaip taip prisiprašiau, kad ir 
mane leistų eiti į Šiaulių gimnazijos jaun. 
skaučių draugovės sueigas. Man ten visa?- 
da būdavo labai linksma, (tačiau kartu ir 
truputį liūdna, <nes visos skautukės buyo 
vyresnės už mane. Vis laukiau, kada pa
galiau galėsiu dalyvauti tunto sueigoje, 
kur tikėjausi pamatyti tokių pat jaun. skau
čių kaip ir aš, o gal dar ir net mažesnių 
už save! Taip pasitaikė, <kad mano pirmo
ji tunto sueiga buvo kartu ir tunto Kalė
dų eglaitės šventė. . Stovėdama rikiuotėje 
(pačiame gale), dairiausi, ar nepamatysiu 
kokios nors “likimo draugės”, (bet būrys 
skautų su vėliavomis man viską užstoja. 
Susikaupusi išklausiau tuntininkės kalbos 
ir jau laukiau ateinančio Kalėdų Senelio, 
kai staiga išgirdau tuntininkės žodžius: 
“O dabar paprašysiu pačią jauniausią tun
to jaun. skautę uždegti pirmąją žvakutę 
ant Kalėdų eglutės”. Net nepajutau, kaip 
kokių 2 metrų ūgio skautas ištraukė ma
ne iš už vėliavų, paėmė už rankos, 'pri
vedė prie eglutės ir pakėlė, kad galėčiau 
pasiekti šaką, ant kurios buvo prisegta 
balta žvakutė. Taip man ir neteko rasti 
mažesnės už save tą vakarą.

— Kokius turite pageidavimus tolimes
nei veiklai?

— Valdyboje turiu labai mielas padėjė
jas — Dalią Tall at-Kelpšaitę ir Ramutę 
Kliorytę. Dalinamės rūpesčiais, (darbu ir 
džiaugsmais. ASD valdyba yra koordinuo-
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jąs organas, <tad norisi palaikyti ryšį su 
įvairiais skyriais. Deja, <ne visada gauna
me atsakymus į savo laiškus. Būtume la
bai dėkingos, jei skyrių, pirmininkės ir 
pavienės narės mums dažniau parašytų. 
Žinios apie jų veiklų mūsų visada labai 
laukiamos.

Taip pat norėtumėm išgirsti, ko skyriai 
ir pavienės narės pageidauja iš ASD val
dybos. Norėtume būti centras, į kurį su
plaukia naujos idėjos, (pageidavimai, bei 
kritika. Mes gi savo ruožtu kitus skyrius 
galėtume informuoti ir taip, manau, būtų 
galima atsiekti pilno tarpusavio bendra
darbiavimo. Minčių, pasikeitimas turėtų 
vykti ne tik tarp valdybos ir skyrių, bet 
ir tarp atskirų skyrių.

Baigdama dėkoju visoms ASD sesėms, 
iki šiol dirbusioms mūsų visų labui ir lin
kiu viso ko geriausio ateinančiais 1956 
metais. Ad Mėliorem!

Korp! VYTIS Valdybos Pirmininkas 
K. Mikėnas

— Ką galėtumėt pasakyti apie savo 
skautiškąją veiklą?

— Skautauti pradėjau Zarasuose 1938 m^ 
kur buvau pats mažiausias jaun. .skautų 
dr-vėje. Toliau skautavimą tęsiau trem
tyje ir 1947 m. dalyvavau tarpt, džambo- 
rėje Prancūzijoje. JAV-bėse dirbau su 
oro skautais, (skautais vyčiais, o pradė
jęs studijuoti — įstojau į Korporaciją. 
Urbanoje teko būti junjorų. tėvūnu ir v ar 
dovauti skyriui.

— Ką galėtumėte pasakyti apie studi
jas ?

— Studijuoju penkti metai architektūrą. 
Savo pasirinktą, šaką labai mėgstu. Greta 
studijų, prisiėjo dirbti ir mūsų studentų 
veikloje. Teko būti “Lituanicos” klubo 
pirmininku, LSS vicepirmininku, (dirbti prie 
“Lituanus” ir kitur..

— Kaip vyksta darbas Korp! Vytis Val
dyboje ?

— Turiu puikius padėjėjus: R. Viskantą, 
L. Maskoliūną (buvęs mano draugininkas), 
A. Kliorę ir R. Tall at-Kelpšą Valdyba 
viena iš jauniausių amžiumi, bet visi ener-

1956 METUS PRADEDANT

į 1956 metus “Mūsų Vytis” žengia kiek 
paūgėjęs, praplėstas, pertvarkytas. Propor
cingai didinamas ir “Akademinio gyvenimo** 
skyrius, kuriam vadovauji pakviesti aktyvūs 
studentai skautai,-ės. Čia redakcija steng
sis patiekti tiek akademinį, skautiškąjį pa
saulį liečiančios publicistikos, tiek groži
nės rašybos, jumoro. Visus akademikus — 
jaunus metais ir siela — maloniai kviečiame 
bendradarbiauti, rašyti: “Mūsų. Vytis*’ krei
pia dėmesį į šiuometinio gyvenimo sąlygas, 
problemas, į reikalą. auginti publicistų eiles, 
į jaunųjų grožinės literatūros — poezijos, pro
zos rašytojų ugdymą. Tad 1956 metais — vi
si broliai ir sesės — į talką! “Mūsų Vyčio** 
turinys, forma daug priklausys nuo to, kiek 
dėmesio, pastangų ir darbo galėsime jam pa
skirti.

r<XXXXXXXXXK

gingi, (kupini naujų planų. Gyvename tri
jose skirtingose vietovėse, sunku susitik
ti, bet centras visvien lieka Čikaga, kur 
susitinkama ir su kitų studentų organiza
cijų pirmininkais. Taip pat prisidedame 
prie darbo LSS. Mūsų valdybos darbas yra 
daugiau koordinuojantis palaikant ryšius 
su skyriais, ypač neseniai įsisteigusiais, 
kaip Hartforde, (Anglijoje, Venecueloje. 
Visur domimasi korporacijos prieaugliu, 
netik kiekybiniu, bet ypač kokybiniu po
žiūriu.

— Būtą įdomu išgirsti apie ateities pla
nus .

— Neseniai įvyko žiemos stovykla, ku
rios ruošimo nuopelnai priskirti daugiau
sia tenka fil. Vytautui Černiui. Ateityje 
planuojamas suvažiavimas, >su ASD ar at> 
skirai, < vasaros stovykla; rūpinamės “Mū
sų Vyčio” akademinio skyriaus praplėti
mu, (lėšų telkimu, (laikraščio leidimu ir 
Vydūno Vardo Šalpos Fondo finansavimu. 
Ruošiame nariams korteles, projektuojame 
filisterių organizavimą.

Stengsimės ir toliau dirbti lietuvybės 
išlaikymui, 'korporacijos tobulėjimui, ben
dradarbiausime su visa skautija, studenti
ja ir stengsimės savo žiniomis pasidalin
ti su jaunesniaisiais, d. E.
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A. S. S. ŽIEMOS STOVYKLA
Kalėdų atostogų metu 1955. XII. ;27 — 

1956. I. 2 į Mesick miestelį, šiauriniame 
Michigane, suvažiavo gausus būrys aka
demikų skaučių ir skautų bei jų bičiulių 
praleisti savaitę laiko jaukioje jaunatviš
ko džiaugsmo kupinoje nuotaikoje. ASS 
stovyklos pasižymi savo studentišku skau
tišku nuotaikingumu, gi ši pastaroji buvo 
ne tik nuotaikinga, <bet ir gausi, 'sutrau
kusi iš Čikagos, Urbanos, Clevelando, 
Detroito, Montrealio, Toronto, net ir iš 
tolimos Los Angeles bei kitų vietovių 7 5 
dalyvius (43 brolius ir 32 seses).

Dienomis stovyklautojai slidinėdavo kal
nuose, o vakarais vykdavo pašnekesiai ir 
įvairi laužų pobūdžio programa. Vietiniai 
gyventojai buvo nepaprastai draugiški ir 
nuoširdžiai priėmė stovyklautojus, < jais 
rūpinosi. Šios stovyklos, taip kaip ir perei
tų metų žiemos stovyklos organizatorius 
buvo sporto entuziastas fil. Vytautas Čer
nius.

Stovyklą, atidarė jos organizatorius ir 
viršininkas fil. Vytautas Černius. Jam sto
vykloje talkino mergaičių vadovė t. n. Ste- 
futė Juodvalkytė, vyrų vadovas senj. .Al
gis Augūnas, iždininkas Rimtis Tall at - 
Kelpša ir slidžių vadovas Aliukas Griga
liūnas, gi stovyklautojus linksmino ir juo
kino “Sumuštinio” redaktoriai Rimas Vė
žys su Rita Stravinskaite. Stovyklos ati
darymo proga perskaitytas mielojo ASS 
pirmininko fil. A. Flaterio sveikinimas. 
Toliau sekė nuotaikinga vakaro programė
lė, kurios metu pasirodė pirmasis “Sumuš
tinio” numeris.

Visos stovyklos dienos praėjo smagiai 
ir įdomiai, ar tai slidinėjant Caferbae kal
nuose (ir gaudant “zuikius”... ), iar vaka
rais klausantis pašnekėsiu, iš kurių pa
minėtini: L. Griškelytės apie šių dienų 
literatūrą, J. Šenbergaitės apie kalėdinius 
papročius, Vyt. Kamanto apie tas verty
bes, 'kurias jaunuolis gauna iš ASS. Tra
dicinis “Sumuštinis” kiekvieną vakarą 
juokėsi iš stovyklautojų nelaimių. Visus 

nuolat linksmino dainos. Vakaro laužų 
programos visada buvo gyvos ir nuotaikin
gos. Mielai pasižiūrėta A. StepaiČio filmų 
iš ASS gyvenimo, pasiklausyta muzikos. .

Ir Naujieji Metai buvo sutikti stovyklo
je. Tikrųjų narių sueigos metu pasižadė
jimus davė sesė B. Petrulytė ir brolis Br. 
Vaškelis. Ir po to sekusi linksmoji dalis 
buvo labai įvairi, įdomi. Sesė Sidzikaus- 
kaitė skambino Šopeno kūrinius, <L. Griš- 
kelytė skaitė savąją kūrybą, stovyklos 
viršininkas V. Černius tarė trumpą žodį. 
Su “Gaudeamus” buvo sutikti 1956 metai, 
nepaprastai jaukiai, kukliai, 'skautiškoje 
dvasioje.

Pirmąją Naujų Metų dieną stovyklauto
jai važiavo į gretimo miestelio bažnyčią 
pasimelsti ir padėkoti Aukščiausiajam už
1955 metų malones bai paprašyti palaimos
1956 metams. Likusi dienos dalis praleis
ta kalnuose slidinėjant paskutinį kartą. 
Paskutiniu stovyklos vakaru rūpinosi Cle
velando sesės ir broliai. Programą vedė 
t. n. Stefutė Juodvalkytė ir senj. Vytautas 
Kamantas. Jos metu Aliukas Grigaliūnas 
parodė Europos vaizdų iš savo kelionių 
karinės tarnybos metu, vėliau Vytautas 
Černius, padedamas Jono Šenbergo, < pa
aiškino apie slides ir slidinėjimo sportą. 
“Sumuštinis” tarė atsisveikinimo žodžius 
ir pažadėjo vėl stovyklauti kitais metais. 
Redaktoriams padėkota už jų darbą ir sto
vyklautojų vardu duotos dvi dovanėlės — 
du tikri sumuštiniai, kuriuos Rita Stravins
kaite ir Rimas Vėžys skaniai suvalgė. 
Stovyklautojų rūkščias nuotaikas, kad rei
kės greitai skirstytis, 'pasaldino ASD pir
mininkės Gabrielės Prial gausk aite s atsiųs
ti saldainiai, 'O nuotaiką kėlė buy. ASS 
pirmininkės dr. fil. Mildos Budrienės svei
kinimai ir dvi dovanėlės, <kurių viena bu
vo skirta “labiausiai nukentėjusiai se
sei”, o antroji “ilgiausiai šliužinėju- 
siam broliui”. Pirmąja buvo visų stovyk
lautojų išrinkta sesė Viktorija Vaivadai- 
tė iš Clevelando, o antruoju — brolis
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LEGENDA APIE KALĖDŲ ROZES
Selma Lagerlof (Tąsa)

— Prašom į vidų! — sušuko plėšiko žmo
na visai nepasik eidama, — paimkit ir ark
lius į vidų, -kad nakties šaltis jiems ne
pakenktų!

Abatas Jonas pasidrąsinęs įėjo į vidų, 
broliukas paskui. Lindynėje buvo taip var
ginga ir tuščia. Kalėdoms sutikti visai 
buvo nesiruošta. Plėšiko žmona nei kepė, 
nei alaus darė, ji nei šlavė, nei plovė. 
Vaikai gulėjo ant grindų prie katilo ir 
valgė, o valgyti nebuvo nieko geresnio, 
kaip skysta buiza.

Plėšiko žmona kalbėjo iškilmingai ir 
išdidžiai, kaip tikra pasiturinti ūkininkė.

— Sėsk čia prie ugnies, abate Jonai, ir 
pasišildyk, — tarė ji, <— o jeigu turi pa
siėmęs su savimi ką užkąsti, (valgyk! O 
maisto, kurį mes čia miške verdame, (ma
nau, tu nenorėsi nė paragauti. O jeigu pa
vargęs iš po kelionės, (gulkis štai čia 
kurioje nors iš lovų ir miegok. Nesibijok 
pramiegoti, aš sėdėsiu prie ugnies čia ir 
budėsiu, aš pažadinsiu tave, (kad pamaty-

Jurgis Gerulaitis iš Detroito. Clevelan- 
diečių parūpintos dovanėlės buvo įteik
tos stovyklos viršininkui Vyt Černiui, 
iždininkui RimČiui Tall at-Kelpšai ir sli
džių vadovui Aliukui Grigaliūnui už jų 
rūpestį ir atsidavimą visų stovyklautojų 
gerovei. Stovyklos viršininkas įteikė do
vanėlę mergaičių vadovei Stefutei Juod
valkytei, savo darbščiai talkininkei. Iki 
vėlyvos nakties skambėjo dainos, juo
kas, žaidimai. Pagaliau sustojama ratu, 
tariamas atsisveikinimo žodis, pasigirs
ta “Ateina naktis”..-

Reikia pasidžiaugti, kad šios stovyk
los metu akad. skautai,-ės bei jų sve
čiai pasijuto kaip viena šeima; pajuto
me mūsų Sąjūdžio grožį, jo stiprybę ir 
gavome naujų jėgų ateities darbams.

Senj. Vyt. K.

Iš švedų, kalbos išvertė Juozas Lingis 

turn tai, dėl ko čia- atjojai.
Abatas Jonas paklausė plėšiko žmonos 

ir išsiėmė terbelę su maistu. Bet iš po 
kelionės jis buvo taip pavargęs, jog vos 
bepajėgė valgyti, ir išsitiesęs lovoje tuoj 
užmigo.

Broliukui taip pat buvo nurodyta lova 
pailsėti, bet jis nedrįso užmigti, jam at
rodė, jog jis turi nenuleisti akių nuo plė
šiko, kad jis neatsikeltų ir nepagautų aba
to Jono. Bet nuovargis iš lengvo nugalė
jo ir jį, ir jis užmigo. Pabudęs pamatė, 
kad abato Jono lovoje jau nebebuvo ir 
kad jis sėdėjo prie ugnies ir kalbėjosi 
su plėšiko žmona. Ir pats plėšikas sėdė
jo prie ugnies. Jis buvo aukštas, liesas 
vyras, atrodė nerangus ir prislėgtas. Jis 
buvo atgręžęs nugarą į abatą Joną, (nu
duodamas lyg jis visai nesiklausytų po
kalbio.

Abatas Jonas papasakojo plėšiko žmo
nai apie visus pasiruošimus Kalėdoms, 
kuriuos jis pakely matė ir priminė jai 
apie Kalėdų vaišes, linksmus kalėdinius 
žaidimus, 'kur ir jai teko jaunystėje daly
vauti tarp žmonių laisvėje gyvenant

— Gaila jūsų vaikų, kad aprengti nega
li lakstyti po gatvę ir vartytis šiauduose, 
— tarė abatas Jonas. .

Plėšiko žmona iš pradžių atsakydavo 
trumpai drūtai, bet paskui pasidarė nebe 
taip kalbi ir atsidėjus klausė. Staiga at
sisuko plėšikas ir sugniaužė kumštį prieš 
abato Jono veidą.

— O tu prakeiktas vienuoli, ar tu Čia 
atėjai man žmonos ir vaikų vylioti? Ar tu 
nežinai, kad man atimta laisvė ir kad aš 
negaliu iš miško išeiti.

Abatas Jonas nė kiek neišsigandęs žiū
rėjo jam į akis.

— Aš kaip tik ir noriu išgauti tau lais
vės popierius iš arkivyskupo, <— tarė jis.

Vos spėjo abatas Jonas ištarti tuos žo
džius, plėšikas ir jo žmona pradėjo kiek 
galėdami kvatotis. Jie juk žinojo, (kokio 
pasigailėjimo gali miško plėšikas sulauk-
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ti iš arkivyskupo Absalono.
— Na, jeigu aš gausiu laisvės popie

rius iš Absalono, — tarė plėšikas, — pri
žadu, kad daugiau net ir žąsies nebevog
siu.

Broliukas buvo piktas, kad plėšikas 
juokėsi iš abato Jono, bet pats abatas 
buvo labai patenkintas. Broliukas vargiai 
ar buvo matęs jį taip ramiai ir maloniai 
sėdintį Ovede tarp vienuolių, kaip dabar 
čia tarp plėšikų.

Staiga pakilo plėšiko žmona.
— Tu čia sėdi ir kalbi, abate Jonai, — 

tarė ji, — o mišką mes taip ir užmiršo
me. Aš net čia girdžiu, ‘kaip Kalėdų var
pai skamba.

Vos tik ji tai pasakė, visi pakilo ir iš
bėgo. Bet miške tebebuvo dar tamsi nak
tis ir ūkanota žiema. Vienintelis, kad gal 
kiek buvo jaučiama, tai tolimas varpų gau
desys, silpno pietų vėjelio atpučiamas.

— Kaip šis varpų gaudesys gali prikel
ti numirusį mišką, — galvojo sau abatas 
Jonas. Dabar, <stovinčiam tamsios žiemos 
vidury, jam atrodė, kad čia toli gražu ga
lėtų atsirasti rojus, kaip jam kad pirma 
atrodė.

Varpams valandėlę pagaudus, staiga 
per mišką praūžė šviesumas. Paskui vėl 
pradėjo temti, bet šviesa vėl sugrįžo. Ji 
skynė sau kelią pirmyn, lyg šviesus rū
kas tarp tamsių medžių. Pagaliau taip 
prašvito, kad tamsa perėjo į silpną sam
brėškį.

Abatas Jonas pamatė, kad sniegas pra
nyko nuo žemės, tartum kas kilimą būtų 
užtiesęs, ir žemė pradėjo žaliuoti. Papar
čiai iškišo savo atžalas, užsirietusius, 
lyg vyskupo lazda. Viržiai, <augę ant ak
menuoto kauburiuko, gailiai, įsišakniję 
samanose, staiga vėl pasipuošė žaliais 
rūbais. Samanų kelmeliai tvino ir kilo aukš
tyn, pavasario gėlės skleidė savo pritvin
kusius pumpurus, kuriuose jau ir spalvos 
pradėjo rodytis.

Abato Jono širdis pradėjo smarkiau plak
ti pamačius pirmuosius atbudimo ženklus.

— Ar aš, toks senas, galėsiu šį stebuk
lą pamatyti, — galvojo jis, <ir ašaros pra-

Senį. Psktn, ALBINAS KARNAVICIUS, 
ketverius metus dirbęs “Mūsų Vyčio” redak
cijoje kaip techniškasis redaktorius, iš šių 
pareigų pasitraukė. A. Karnavičius yra daug 
prisidėjęs prie M V leidimo, pagerinimo ir to
bulinimo.

dėjo trykšti jam iš akių.
Kartais pasidarydavo vėl prieblanda, ir 

jis bijojo, kad nakties tamsa vėl neuž
viešpatautų.

Bet greit vėl prasiveržė nauja šviesos 
banga. Su savim ji atsinešė upelių čiur
lenimą ir upokšnių šniokštimą. Lapuočių 
medžių lapai taip greitai ėmė sprogti, tar
tum galybės žalių drugelių būtų atskridę 
ir ant šakų susileidę. Bet ne vien tik 
medžiai ir augalai atbudo. Kreivasnapiai 
pradėjo ant šakelių šokinėti. Geneliai ka
pojo stuobrius, kad net skiedros į šalis 
tiško. Špokų pulkas, pakeliui aukščiau į 
kraštą, nutūpė eglės viršūnėje pailsėti. 
Tai buvo puikieji špokai. Kiekvienas kad 
ir mažiausios plunksnelės smaigaliukas 
taip raudonai švietė ir paukščiams paju
dėjus, kaip brangakmeniai žibėjo.

Valandėlę vėl pritemo, bet tuoj atplau
kė nauja šviesos banga. Papūtė stiprus, 
šiltas pietų vėjas ir pievoje, ‘miške pasė
jo visas tas mažas sėkliukes, kurias paukš
čiai, ‘laivai ar vėjai iš pietų kraštų atga
benę ir kurios dėl kietos žiemos niekur 
kitur negalėjo augti, ir jos, vos tik pasie
kusios žemę, tuoj tą pačią akimirką išlei
do šaknis ir išsprogdino pumpurėlius.

Sekančiai šviesos bangai atplaukus, pra
dėjo žydėti mėlynės ir bruknios. Pilkosios 
žąsys ir gervės klykavo ore, dagilėliai
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pradėjo lizdelius sukti, o voveriukai po 
medžių šakas liuoksėti. Viskas taip greit 
vyko, kad abatas Jonas net nebespėjo nė 
galvoti, koks didelis stebuklas darėsi. Jis 
tespėjo tik akis ir ausis panaudoti Se
kanti šviesos banga atbėgo šniokšdama 
ir su savim atsinešė naujai suartų laukų 
kvapą. Toli girdėjosi, <kaip piemenaitės 
šaukė karves ir kaip avių maži skamba
liukai skambėjo. Pušys ir eglės taip tan
kiai apsikarstė raudonais konkorėžiais. 
jog medžiai švietė lyg purpuriniai apsiaus
tai. . Kadugis susilaukė uogų ir kas aki
mirką keitė savo spalvą. Miško gėlės ėmė 
puošti žemę, (taip kad pasidarė visai bal
ta, mėlyna ir geltona.

Abatas Jonas pasilenkė prie žemės ir 
nusiskynė bruknios žiedą. Jam besitiesiant 
uoga išsirpo. Lapė išlindo iš uolos, di
deliu pulku juodakojų lapiukų vedama. ;Ji 
ėjo tiesiai prie plėšiko žmonos ir pakrapš
tė į jos sijoną, .plėšiko žmona pasilenkė 
ir pagyrė jos vaikus. .Apuokas, <ką tik pra
dėjęs savo nakties medžioklę, šviesos iš
gąsdintas, turėjo grįžti atgal į savo tar
peklį ir miegoti toliau. Gegužėnas kuka
vo, <o gegutė, •< snape kiaušinį laikydama, 
slankiojo paliai mažų paukštelių lizdelius.

Plėšiko vaikai krykštaudami šaukė iš 
džiaugsmo. Jie ligi soties prisivalgė miš
ko uogų, didelių, (kaip eglės konkurėžiai, 
pakibusių krūmuose. Vienas iš jų žaidė 
su jaunų zuikučių pulkeliu, (kitas lenkty
niavo su varniukais, iššokusiais iš lizdo 
sparneliams dar nevisai kaip reikiant iš
augus, trečias gi paėmęs gyvatę, įvyniojo 
ją apie kaklą ir ranką. Pats plėšikas sto
vėjo samanyne ir valgė pelkių gervuoges. 
Pakėlęs akis, jis pamatė didelį juodą žvė
rį šalia savęs. Jis nusilaužė karklo šake
lę ir sudrožė meškai per nosį.

— Prisilaikyk savo vietos! — tarė jis, 
čia mano kelmelis.

Meška nusigręžė ir nulepseno kita kryp
timi. .

Neperstodamos plaukė vis naujos šili
mos ir šviesos bangos, dabar su savimi 
iš ežeriuko miške atsinešdamos ančių kle
gėjimą. Geltonos žiedadulkės nuo rugių 

laukų spiečiais skraidė ore. Atskrido dru
geliai, 'tokie dideli, lyg lelijos skraidytų. 
Bičių lizdas ąžuolo drevėje buvo taip skli
dinas medaus, <jog net per liemenį ėmė 
varvėti. Dabar pradėjo žydėti ir tos gėlės, 
išaugusios iš sėklų, (atvežtų iš svetimų 
kraštų. Gražiausios rožės ritosi kalnų šlai
tais aukštyn, denktyniaudamos su gervuo
gėmis. Pievoje pradėjo ristis gėlės, dide
lės, lyg žmogaus veidai. . Abatas Jonas 
pagalvojo apie tą gėlę, kurią jis turėjo 
nuskinti vyskupui Absalonui, bet dar su
silaikė ir jos neskynė. Gėlės augo viena 
už kitą gražesnės, o jam išrinkti norėjo 
jis pačią gražiausią.

Banga plaukė po bangos, oras buvo taip 
šviesa pritvinkęs, kad net mirgėti pradėjo. 
Visas vasaros džiaugsmas, (grožis ir lai
mė supo abatą Joną. Jam atrodė, <kad že
mė . vargiai begali suteikti didesnį džiaugs
mą, negu tas, kurs dabar jį supo, ir jis 
tarė sau vienas:

— Jau net nebežinau, kokį grožį begali 
sekančioji banga atnešti.

Šviesa nepaliovė tvinus ir abatui Jonui 
atrodė, kad ji su savimi dabar nešasi kaž
ką iš toli toli. Jis pajuto, 'kad viršžemiš- 
kas oras supo jį, ir drebėdamas jis pra
dėjo laukti, kad, žemiškam džiaugsmui 
atėjus, turi dangiškasis artintis. .

Abatas Jonas pastebėjo, 'kad viskas nu
rimo, paukščiai nutilo, dapiukai daugiau 
nebežaidė, gėlės nustojo augusios. /Besi
artinanti palaima buvo tokia, kad net šir
dis norėja sustoti plakus, akis verkė, (pa
ti apie tai nieko nežinodama, (siela ilgė
josi skristi toli toli į amžinybę. ;Tolumo- 
je girdėjosi silpni arpų garsai, ir viršže- 
miškoji giesmė atplaukė lyg šlamantis 
kuždėjimas.

Abatas Jonas sunėrė rankas ir parpuolė 
ant kelių. Jo veide švietė palaima. Jis 
niekada nelaukė, 'kad šiame gyvenime jam 
bus skirta pasigerėti dangišku džiaugsmu 
ir išgirsti angelus Kalėdų giesmes gie
dant.

Bet šalia abato Jono stovėjo jį: lydėjęs 
broliukas. Jo galvoje pynėsi juodos min
tys.
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— Tai negali būti tikras stebuklas, jei
gu jis piktadariams pasirodo, •— galvojo 
jis. — Tai negali ateiti iš Dievo, tai ki
lę iš pikto. Tai paties velnio atsiųsta 
pikta klasta. Tai piktojo priešo galybė, 
mus užburianti ir verčianti matyti tai, ko 
nėra.

Toli girdėjosi angelų arpos skambant 
ir angelų giesmių balsai, bet broliukas 
manė, kad pragaro dvasios artinasi.

— Jos nori mus privylioti ir suvedžio
ti, — atsiduso jis, — sveiki mes neišei- 
sim iš čia. Liksime apkvailinti ir parduo
ti pražūčiai.

Angelų būriai buvo taip arti, jog abatas 
Jonas ėmė matyti šviesius pavydalus tarp 
miško medžių pasirodant. Ir broliukas ta
tai matė, bet jis tegalvojo tik, (kokia pik
tybė juose slepiasi, jeigu jau velniai šiuos 
savo išmislus siunčia Išganytojaus gimi
mo naktį. Tai vien tik dėlto, kad geriau 
galėtų iš mūsų vargšų žmonių pasijuokti.

Paukščiai visą laiką skriejo apie aba
to Jono galvą, (jis pagaudavo juos savo 
rankomis. Broliuko gi bijojo gyvuliai, <nė 
vienas paukštelis nenutūpdavo ant jo pe
čių, nė viena gyvatė nežaidė prie jo ko
jų. Ir tik mažas miško balandėlis, pama
tęs angelus besiartinant, išsidrąsino ir 
nutūpė ant broliuko peties, priglausdamas 
savo galvytę prie jo skruosto. Jam gi at
rodė, (kad piktasis priešas jį apstojo, no
rėdamas sugundyti ir suvedžioti. Jis švei
tė ranka miško balandžiui ir suriko taip 
stipriu balsu, lyg perkūnas būtų mišku 
nudardėjęs:

— Štiš greičiau atgal į pragarą, <iš kur 
atėjai!

Ir kaip tik tada angelai buvo taip arti, 
jog abatas Jonas jautė vėjelį nuo jų di
delių sparnų atpūkšno j ant. Jis prisilenkė 
prie žemės jų pasveikinti. Bet broliuko 
žodžiams aidint, tviskas nutilo, ir šventie
ji svečiai apsisukę ėmė bėgti atgal. Ir 
šviesa ir švelnioji šilima, (neapsakomai 
bijodamos šalčio ir tamsos žmogaus šir
dyje, pradėjo bėgti. Ir vėl naktis nusilei
do ant žemės, <užėjo šaltis, augalai ant 
žemės susitraukė, žvėrys išbėgiojo, upokš-

Akad. žiemos stovykla jau seniai prabėgo, 
bet mes dar ilgai ją atminsime.

Nuotr. G. Vėžio

nių šniokštimas nutilo, lapai, lyg lietaus 
lašai, šnarėdami krito nuo medžių.

Abatas Jonas pajuto, (kaip jo širdis, ką 
tik tokios palaimos kupina, 'neapsakytai 
suskaudo.

— Niekada, — galvojo jis, — aš neper- 
nešiu to, kad dangaus angelai buvo taip 
arti manęs ir buvo nuvyti, kad jie norėjo 
man Kalėdų giesmes giedoti ir turėjo bėg
ti.

Kaip tik tą pačią akimirką jis atsiminė 
vyskupui Absalonui pažadėtą gėlę, (prisi
lenkė prie žemės, pradėjo graibyti po sa
manas ir lapus, kad nors paskutinę valan
dą suspėtų ką nors nuskinti. Bet jis jau
tė, kaip žemė šalo po jo pirštais ir kaip 
baltas sniegas sklendė ant žemės. Tada 
jo širdis dar labiau suskaudo. ;Jis nebe
pajėgė atsikelti ir parkrito ant žemės.

Plėšiko šeimai ir broliukui per gilią 
tamsą šiaip taip parsikapsčius atgal į lin
dynę, jie pasigedo abato Jono. ^Pasiėmę 
nuodėgulius išėjo jo ieškoti ir atrado ne-
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gyvą sniege gulintį.
Broliukas pradėjo aimanuoti ir verkti. 

Jis suprato, kad jis nužudė abatą Joną, 
ištraukdamas iš jo tą džiaugsmo taurę, 
kurią jis taip buvo ištroškęs išgerti.

Parvežus abatą Joną atgal į ČJvedą, >ap- 
siėmusieji numirėliu rūpintis pamatė, <kad 
jo dešinioji ranka laikė kažką kietai su
gniaužtą, ką jis mirties valandoje buvo 
turėjęs paimti. Atplėšę jo delną, jie atra
do, kad tai, <ką jis taip kietai buvo su
gniaužęs, buvo du balti gumbeliai, kuriuos 
jam pavyko iš po samanų ir lapų išrauti. 
Kai broliukas, lydėjęs abatą Joną, pamatė 
tas šakneles, pasiėmė jis ir pasodino į 
abato Jono darželį.

Ištisus metus jis nenuleido akių lauk
damas, <ar iš jų neišdygs gėlė, bet veltui 
laukė jis visą pavasarį, visą vasarą ir 
visą rudenį. Pagaliau žiemai užėjus ir vi
siems lapams bei gėlėms išmirus, jis lio
vėsi toliau dabojęs.

Atėjo Kūčios, jis taip giliai prisiminė 
abatą Joną, jog nuėjo į darželį apie jį 
pamąstyti. Ir štai beeidamas pro tą vie
tą, kur jis buvo tuos plikus gumbelius pa
sodinęs, pamatė, kad iš jų išaugo veš
lūs, žali stiebeliai su gražiomis kaip si
dabras baltais vainiklapiais gėlytėmis.

Jis sušaukė visus Ovedo vienuolius, <o 
kai šie pamatė, <kad šis augalas pražydo 
per Kūčias, kada visi kiti žalumynai bu
vo išmirę, suprato, kad juos abatas Jonas 
buvo tikrai nuskynęs iš Kalėdų darželio 
Goinge miške. Broliukas paprašė vienuo
lių leisti nusiųsti keletą tokių gėlelių 
vyskupui AbsalonuL

Atsistojęs prieš vyskupą Absaloną, bro
liukas įteikė jam gėles tardamas:

— Tai gėlės nuo abato Jono, kurias jis 
prižadėjo tau nuskinti iš Kalėdų rojaus 
darželio Goinge miške.

Vyskupas Absalonas, pamatęs gėles, 
išsprogusias iš žemės tamsią žiemą ir iš
girdęs jo žodžius, pabalo, lyg mirtį suti
kęs. Valandėlę patylėjęs, jis tarė:

— Abatas Jonas išlaikė savo žodį, tu

riu ir aš savo išlaikyti.
Ir jis paliepė išrašyti laisvės popierius 

piktam plėšikui, belaisviu išgyvenusiam 
miške nuo pat savo jaunystės.

Jis padavė popierius broliukui, o šis 
išsileido miško link ir surado plėšiko lin
dynę. Pačią Kalėdų dieną, žengiant jam į 
vidų, jį pasitiko plėšikas, iškėlęs kirvį.

— Visus aš jus iškaposiu, jūs vienuo
liai, kiek tik jūsų bebūtų! — sušuko jis. 
— Tikriausia jūs kalti, kad Goinge miš
kas šiąnakt nepasipuošė Kalėdų rūbais.

— Tai mano, mano vienintelio kaltė, — 
tarė broliukas, — aš mielai pasiryžęs mir
ti už tai, bet pirma noriu tau perduoti ži
nią iš abato Jono.

Jis išsitraukė vyskupo laišką ir papa
sakojo vyrui, kad jis vėl laisvas.

— Po to galėsi ir tu ir tavo vaikai žais
ti Kalėdų šiauduose ir švęsti Kalėdas 
tarp žmonių, kaip kad abatas Jonas troš
ko, — tarė jis.

Plėšikas išbalo ir apstulbo, bet jo žmo
na pratarė už jį:

— Abatas Jonas išlaikė savo žodį, tat 
ir plėšikas turi savo išlaikyti.

Plėšikui pasitraukus iš lindynės, į ją 
atsikėlė broliukas ir atsiskyręs apsigyve
no miške nuolat besimelsdamas, kad jam 
būtų atleista už jo kietą širdį.

Bet nuo to laiko Goinge miškas jau nie
kada daugiau nebešvenčia Išganytojo gi
mimo valandos, jos visa grožybė teliko 
tik toje mažoje gėlytėje, kurią abatas Jo
nas nuskynė. Ji buvo praminta Kalėdų 
rože. Jr kasmet per Kalėdas iš po dirvo
žemio siunčia ji savo baltus žiedelius ir 
žalius stiebelius, tartum niekada nenorėtų 
užmiršti, kad ji kadaise augo didžiajame 
Kalėdų rojaus darželyje. (Pabaiga)

LIETUVOS ISTORIJA ANGLIŠKAI
Dr. A. Šapokos LITHUANIA THROUGH 

THE AGES, iliustracinė Lietuvos istorijos 
santrauka, papildomai išleista Lietuvių, Die
ną Leidyklos. Gražiai įrišta kainuoja $ 3.50. 
Tai graži dovana visiems, kurie norėtą ar
čiau susipažinti su Lietuvos praeitimi. Kny
ga gaunama lietuvią laikraščių administraci
jose, pas platintojus arba tiesiog pas lei
dėją adresu: “Liet. Dienos”, 9204 SL Broad
way, Los Angeles 3, Calif.
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Akademinės skautijos oficiozas. Gimė II-je akad. žiemos stovykloje. Alpiu kalnuose. Kart
kartėmis numiršta, bet ne amžinai. Paskutiniu metu buvo atgimęs 1955 m. pabaigoje ir 1956 m. 
pradžioje akad. žiemos stovykloje Wisconsine, JAV- bėse. Sį numerį suredagavo visa eilė gar
bingų žiemos stovyklos rašto žinovų, sesėms pletkininkėms sumaniai gelbstint.

RYŠKESNIEJI AKADEMINĖS ŽIEMOS STOVYKLOS VEIDAI

Justas Kibirkštis - tipingas šiaurietis 
iš Kanados arba žemės, kurioje maža tė
ra moterų. Atvažiavo tad į stovyklą jų 
pamatyti.

Marytė Ars tik ai ty t ė - pagal savo spe
cialybę — daktarė iš Toronto. .Šalutiniai 
užsiėmimai nežinomi. Stovykloje atliko 
įvairius darbus: griuvinėjo, 'Slidinėjo.

Bronius Vaškelis — žurnalistas. Vienin
telis studentas Kanadoje vadovaująs vie
nintelei lietuvių studentų or-jai tame kraš
te ir redaguojąs vienintelį studentų sky
rių.

Lile' Petrauskaitė - šiaip jau sesė iš 
Detroito. Kai slidinėja — slidinėja; kai 
neslidinėja, tai neslidinėja, atseit, nesli- 
di.

Viktoras Memenąs — turįs seserį gimna
zistę, pagarsėjęs per savo seserį, 'kuri 
apie ASS veiklą nieko negalėjo pasakyti.

Algirdas Antanas Anastazijus Avižienis 
atvyko Čia iŠ Kalifornijos aplankyti aka- 
demikių. Akademikės A. A. A A-nių ap
draskė. Apdraskytas Avižienis aprimo.

Ina Bertulytė — stovykloje beieškoda
ma Bimbos širdies, < prisiglaudė prie jo 
krūtinės ir, praskleidusi marškinius, <rado 
megztuką.

Stepas Matusevičius — čia pagarsėjo 
slidžių stabdymu. Jas pavyko sustabdyti 
tik atsirėmus į medį. Kitais metais Ste
pas žada atsivežti minkštai apkaltą me
dį-

Mindaugas Gedgaudas - visoms mergai
tėms suko pašliūžas ir galvas.

Antanas Levanas — jūrininkas. Čikago

je ruošia balius “Jūros dugne“, o sto
vykloje nuosavu dugnu lygina kalnus.

Aliukas Grigaliūnas — anot jo paties 
žodžių, kai nevalgęs — esąs ateitininkas, 
pavalgęs-akademikas skautas, <o kai per
sivalgęs — santarietis.

Rimti Tallat- Kelpšą jus pažinsite iš 
šių ženklų: pirks mašiną. Renka pinigus.

Dalia l'allat- Kelpšaitė - šeimos galva. 
Atvažiavo į stovyklą saugoti brolio, 'kad 
jis veltui pinigų neleistų. Galimas esąs 
dalykas, kad naujoji mašina būsianti jos 
vardu užrašyta.

Aldona Ščiukaitė — nepaprastai egzo
tiška mergaitė. Uždarius mergaites į kam
barius, 'Visą naktį dežuravo ir laukė bro
lių ateinant.

Stefanija Juodvalkytė — merkite, kurios 
širdies susitvarkymo nepavyko nė “Sumuš
tinio“ redakcijai gauti.

Viktorija Vaivadaitė — studentė, 'nešio
jant! karalienės vardą. Ir jaučiasi kaip 
karalienė, 'sėdinti savo soste slidinėjimo 
metu. Paskutiniu metu įsigijo paduskaitę.

Rita Stravinskaitė atvažiavo į stovyklą 
slidinėti prie kavos puoduko. Bandymas 
Čiuožti nuo tikro kalno jai nepavyko. IŠ 
to gavosi “sumuštinis“ (nuo žodžio “su
simušti“ ).

Ona Mendelevičiūtė — įsisodinusi Dun- 
dzą į mašiną <menulį jam rodė, žvaigždes 
skaičiavo, todėl ir stovyklon abudu pavė
lavo.

Algis Bakaitis — atvažiavęs į stovyk
lą pirma prisitaikė sau slides ir tik tada 
nuėjo mergaičių sveikinti.
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“SUMUŠTINIO” VEIKSNIŲ 
LINKĖJIMAI NAUJŲJŲ METŲ PROGA

• Pirmijai — nenuskęsti bešokinėjant 
per Kalifornijos, (Clevelando ir kitus re
gistruotus ar neregistruotus akivarus.

• Vyriausiajai Skautininke! — ir toliau 
sėkmingai eiti k o egzistencinio taikos 
angelo pareigas.

• Vyriausiajam Skautininkui — užbaig
ti sudaryti dar labiau po visus pasaulio 
kraštus išblaškytą vadiją.

• Užsienio skyriams — įtikinti netikė
lius Tamošius, ‘arba kitaip Tarpt. Skau
tų bei Skaučių Biurus, kad esame tie 
patys jų vaikai, ‘kuriuos jie pagimdė ir 
kuriuos mylėjo karštai tada, kai mes ne
priklausomai ir turtingai gyvenome. .

• Vyr. sktn. M. Jurkšui — 1956 metų 
bėgyje išsiaiškinti, <ar jis yra rajono va
das ar ne.

• Garbės Teismui — ne tik susilaukti, 
bet ir išspręsti Sąjungos labui bent vie
ną bylą.

• Indijos Skautų Sąjungai ( išsirinkus 
garbės nariais Bulganina su Kruščiovu) 
— nesusilaukti šių “mielųjų brolių skau- 
tų” artimesnės globos...

• Bekovojantiems Los Angeles skau
tams ir skautėms — švenčių proga pa
skelbti 3 dienų paliaubas.

• Studentų Sąjungai — įsteigti alumnų 
sąjungą, <kad būtų kur patalpinti dabarti
nės valdybos dalį.

• “Akademinėms Prošvaistėms” — ir 
ateinančiais metais sveikinti objektyvius 
reiškinius, nepaisant “priešingų piktžo- 
liaujančių tvirtinimų”.

• Sesei G. F. — iš už geležinės už
dangos ir šiais metais atvykti į akade
minę stovyklą atsigauti.

• Nevedusiems Korp! Valdybos na
riams — palaikyti senąją tradiciją ir pra
dėti ženytis.

• Raului — sukurti antrus “Kongo po
terius”, 'nes dainuoti “Pašvaistėje” jau 
tapo vienos studentiškos organizacijos 
himnu.

• Sesiems broliams vytiečiams — 1956 
metais grįžti namo. .

• Dr. Vydūno Šalpos Fondui — susi
laukti šiek tiek paramos iš gerai uždir
bančių iš skautų, -< čių eilių išėjusių, gy
dytojų, ‘inžinierių, (biznierių.

• Kai kuriems Korporacijos VYTIS va
dovams — nebūti pergeriems kitos or- 
jos nariams. .Mylėti artimą, <bet ne dau
giau kaip save.

• Vyr. Skautininko ir Vyr. Skt-kės pa
vaduotojams — Įrodyti savo esimo faktą.

STOVYKLINĖS DEFINICIJOS

Geriausia slidininke — kuri, važiuoda
ma nuo kalno, pritrenkia sanitarą (Žiūr. 
Sigita iš L. A.)

Tikrųjų narių sueiga — suomiška pirtis 
arba kojinių paroda.

Medis — tikriausia priemonė važiuojan
čiam nuo kalno sustoti.

Stovyklos viršininkas — ilgos kelinės 
su akiniais.
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Pranas Pakalniškis

• TARPT. SKAUTŲ BIURAS. VlII-osios 
džamboree metu Niagaroje įvyko ir XV-oji 
f>asaulinė skautų, vadų, konferencija, skait- 
ingiausia po II-jo pasaulinio karo. Dalyva

vo 44 kraštai. Stebėtojų tarpe buvo T. Skau
čių Biuro atstovės, Jungt. Tautų, buv. D. P. 
Skautų ir ku atstovai. Išklausyti įtakingų 
pasaulinės skautijos vadovų pranešimai apie 
dabartinę skautavimo būklę įvairiuose pasau
lio kraštuose. Ypatingai iškelta spausdinto 
skautiško žodžio reikšmė pasaulio skautavi- 
mo ir tautų bendradarbiavimo plotmėje. Daug 
diskusijų sukėlė TSB finansų reikalai. Jo 
metinės pajamos sukasi apie 20.000 svarų, 
kurių neužtenka būtiniausioms išlaidoms. Ry
šium su tuo pakeltas metinis pagalvės mo
kestis nuo 4 iki 5 sv. už kiekvieną tūkstan
tį registruotų skautų. Pagirti Šveicarijos 
Skautų Alpių Klubo ir Anglijos Gilvellio 
Parko vadų stovyklos vadovai su John Thur
man. ‘ Iš šios stovyklos išeina pagrindinės 
instrukcijos skautavimo metodikos ir prakti
kos klausimais. Šia proga anglai pabrėžė, 
kad jie stengiasi ne perduoti tiktai angliško 
skautavimo apraiškas, bet, gerai išstudija
vus visų tautų skautavimą, perduoti bendro
jo tarptautinio skautavimo ir tarpusavio ben
dradarbiavimo dvasioje. Konferencija pabrė
žė, kad skautavimo pagrinde ir toliau bus 
miško ženklo kursai. Į pasaulinę sk. s-gą 
priimti 3 nauji nariai: Iranas, Jordanas ir 
Kuwait. Skautavimo pagrindų debatuose iš
kelti šie dabartinės skautijos negalavimai: 
a) menkas vadų išsilavinimo laipsnis, b) ne
sėkminga veikla draugovėse, c) menka kas
dieninio skautavimo pažanga. Iškeltas reika
las, kad skautams ypač galėtų padėti jų tė
vai ir buvę skautai. Pabrėžta, kad skautavi
mo lygį gali pakelti nuolatinis programų kar
tojimas ir sueigų ruošimas atvirame ore. 
Skiltininkų kursų organizavimas draugovėse 
priimtas kaip šių dienų būtinybė sėkmingam 
skautavimui. Ypatingas dėmesys atkreiptas 
į 1957 m. Anglijoje ruošiamą jubiliejinę sto
vyklą skautybės 50 m. sukakčiai paminėti. 
Konferencija patvirtino S-gos Garbės Pre
zidentu sekantiems 2 metams pulk. J. S. Wil
son, o garbės viceprezidentais — Lady Ba
den Powell ir Kanados skautų vadovą Jack- 
son Dodds. Pažymėtinas pasaulio ^skaučių 
vadės pagerbimas iš skaučių aukščiausios 
vadovybės sferų.

Tremtinių skautų klausimas buvo iškeltas 
užbaigiamoje kalboje TSB direktoriaus D. C. 
Spry. Jis pranešė, kad Estijos sktn. H. Mi- 
cnelsonas paskirtas ryšininku tarp TSB ir 
išvietintų skautų sąjungų, kurias sktn. Mi- 
chelsonas atstovauja, kad^surasti .modus vi- 
vandi — tinkamą, būdą išsilaikyti pasaulio 

skautų šeimoje. Šiuo pareiškimu išvietintų 
skautų istorijoje pirmą kartą buvo pralaužta 
“tylos uždanga”, susidariusi išvietintų skau
tų atžvilgiu, vadovaujant TSB direku ’anglų 
pulk. J. S. Wilsonui. Neabejotina, kad ieškant 
modus vivendi, turės daugiau susicementuo- 
ti savo viduje ir paskirų tautų tremtinių sk. 
s-gos, jų tarpe musų lietuviškoji. Tuo, gal
būt, bus kiek išsklaidyti kai kurie priešiško 
nusistatymo slogučiai mūsų vadovų tarpe. 
Iš jų pažymėtinas registracijos svetimų skau
tų sąjungose klausimas. Jei mums pavyktų 
įtikinti TSB ir pasaulio sk. or-jos narių dau
gumą, kad pasaulinė skautija turi išeiti į 
atvirą kovą prieš viso pasaulio jaunimo or - 
jų priešą komunizmą, tada mums ^ali pavyk
ti suorganizuoti tokį pasipriešinimo centrą 
tautiniu lietuvišku pagrindu, o tuo pačiu išei
vijoje mums būtų duota galimybė oficialiai 
turėti Lietuvių Skautų Sąjungą, kad ir be 
reikalaujamo teritorinio pagrindo.

XV-oji vadų konfer. užbaigta visiems daly
viams, kiekvienam gimtąja kalba, pakartojus 
skauto Įžodžio tekstą.

• TARPT. SKAUČIŲ BIURAS Pasaulinė 
Skaučių S-ga nustojo dviejų didelių darbuo
tojų: E. Piepers (mirė Anglijoje, sulaukusi 
82 m.) ir E. Royden, žinomos skautų iždo 
pareigūnės. TSB direktorė D. Leskie lankė 
Tolimuosius Rytus, jų tarpe Indiją, Burmą ir 
Pakistaną.

• DANIJOJE įvyko buvusių skaučių sto
vykla- sąskrydis.

• ANGLIJOJE savo veikimą ypač plečia 
jūros ir oro skaučių šakos. Anglijos skau
čių s-ga įsteigė specialų komitetą rūpintis 
išvietintųjų asmenų — DP vaikais Vokietijo
je, Austrijoje, Italijoje ir Graikijoje. Švenčių 
metu buvo sukeltas vajus pagalbos reikalin
giems 15.000 DP vaikams.

• ITALIJOJE įvyko V-ji tarpu katalikių 
skautininkių konferencija, kurioje dalyvavo 
atstovės iš 12 kraštų. Dalyvėms buvo atlai
kytos pamaldos pirmųjų krikščionių katakom
bose. Konferencijos pabaigoje dalyves pri
ėmė ir palaimino pats Sv. Tėvas Pijus XII.

• TSB DIREKT. D. C. SPRY, kalbėdamas 
apie skautininko tipą, kuris mėgsta visus 
darbus dirbti pats vienas, išsireiškė taip: 
“Jis varo nuo savęs visus, kurie nuoširdžiai 
ir savanoriškai siūlosi su savo pagalba. Jis 
pastato į didžiausią pavojų ištiso vieneto 
ateiti, jei dėl io neigiamų savybių atsiranda 
reikalas tokį skautininką atleisti. Saugokitės 
tokių “vienu smuiku grojančių” skautinin
kų!”
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• Tarybos Pirmijoj galutinai priimti PLSS 
nario mokesčio nuostatai. Mokesčio dydis 
metams: jaun. skautams — $ 0.50, skautams 
— $ 1, vyr. skautėms, vyčiams, akademi
kams, skautininkams — $2.

• Tarybos Pirmija patvirtino susitarimą su 
ASS, pagal kurį ASo prilyginamas Sąjungos 
Rajonui ir ASS Pirmininkas ex officio įeina 
S-gos Tarybom Kartu patvirtinta ‘‘Mūsą Vy
čio” struktūra ir Redakcijos sąstatas.

• Pirmi jos nutarimu, Sąjunga su visais 
savo nariais ir vienetais prisideda prie Va
sario 16 Gimnazijos išperkamojo vajaus.

• ASS Valdyba dėkoja visiems ją sveiki
nusiems Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų pro
ga.

• Korp! VYTIS Pirmininkui K. Mikėnui gy
venant Urbanoje, ASS Valdybos posėdžiuose 
jį atstovauja iii. L. Maskaliūnas.

• ASS Valdybos Pirmininkas fil. A Plate
lis Socialinių Studiją Seminare skaitys pa
skaitą tema “Visuomenė ir jos disorganiza- 
cija”.

• Prieš Kalėdas buvo pravestas Vydūno 
Šalpos Fondo vajus studijuojantiems ASS na
riams paremti. Malonu konstatuoti, kad vi
suomene į kvietimą atsiliepė gražiomis au
komis. Vajaus organizatoriai šiuo maloniai 
prašo dar kartą visus, norinčius paremti mū
są studijuojančiuosius, aukas siųsti šiuo 
adresu: Vyt. Šliupas, P. O. B. 3533, Mer
chandise Mart Station, Chicago 54, Illinois.

• Vietoj atsistatydinusios fil. J. Aglins- 
kienės, į Vydūno Šalpos Fondo Valdybą pa
kviesta fil. S. Jurkynienė.

• Naują ASD Čikagos skyriaus valdybą 
sudaro: Aldona Ščiukaitė — pirmininkė, Alek
sandra Andriušaitytė - sekretorė ir Nijolė 
Ma-tinaitytė — junjorią vadovė.

• Čikagos Korp! VYTIS skyrius šiuo metu 
turi 10 junjorų.

• T. n. Vanda Šliūpienė ( Čikagos ASD 
skyrius) paskirta “Aušros Vartų” Junto jau
nimo pramogų vedėja.

• Toronte įsteigtas ASD skyrius. Vadovau
ja jo iniciatorė t. n. Birutė Petrulytė.

• Fil. Vytautas Šliupas šiuo metu eina 
“Lituanicos” Tunto spaudos vadovo parei
gas.

• Čikagos ASS skyrius buvo atstovauja
mas prof. Vac. Biržiškos Laidotuvių Komite
te.

• ASS Čikagos ^skyriaus metinis balius 
įvyks š. m. balandžio 7 d.

• V. s. Vs. Šenbergas pasitraukė iš LSB 
JAVU Rajono vadeivos pareigų, kurias šiuo 
metu laikinai eiti sutiko v. s. Pr. Karalius. 
(D)

• Paskutiniojo LSS Šefo Antano Smetonos 
12-asias mirties metines prisiminė skautą, 
- čių vienetai. I. 8 d. Clevelande prie jo kars
to jaun. skautai padėjo gėles. Iškilmėse da
lyvavo velionies sūnus adv. J. Smetona, skau
tų tunto ir Korp! VYTIS Clevelando skyriaus 
atstovai.

• Arch. Alfredas Kulpavičius, K! VYTIS 
filisteris, jau kelinti metai gyvena Toronte 
ir gražiai reiškiasi bažnyčią projektavimo 
darbuose. Jo pastangomis ypatingai gražiai 
išpuošta Šv. Jono liet, bažnyčia Toronte. Fi
listeris visur gražiai panaudoja lietuviškus 
motyvus.

• Fil. E. Bubelis ir senj. A. Banelis iš
rinkti į Toronto Liet. Bendruomenės Tarybą.

• Sktn. Prof. S. Kolupaila jau pasveiko ir 
atliko 9 dienų kelionę po JAV pietrytinę da
lį-

• ASS skyrius Detroite savo sueigoje gra
žiai paminėjo Pabaltijo U-to 10 m. įsikūri
mo sukaktį ( 1946- HL 14 — 1956- III. 14). 
Ta tema pašnekesį pravedė buv. to U-to 
klausytojas, žum. seni. A. Astašaitis, pa
iliustruodamas anų laiktį. foto nuotraukomis. 
Atskirai peržvelgė ir Korp! Vytis bei SSD 
veiklą.

• Vokiečių skautų laikraštis “Jungenle- 
ben”. aprašydamas 8-ąją džamborę, neuž
miršo ir lietuvių skautų. Nuotraukų tarpe 
įdėjo: mūsų stovyklos vatus su aukuru, lie
tuvišką vytį (papuošimą), liet, skautų grupę 
ir kt.

• Anglijos lietuviai skautai, vadovaujami 
s. K. Vaitkevičiaus, jau pradeda ruoštis 1957 
m. jubiliejinei džamborė, kuri skirta skauty- 
bės judėjimo 50 m. sukakčiai paminėti. .Mū
siškiai broliai čia stengsis atstovauti Lietu
vos skautus. Jau telkiamos lėšos.

• Adelaidėje įsisteigė naujas sk. vyčių 
būrelis. Kandidatus subūrė Vyt. Opulskis, 
vadovauja s. V. Neverauskas. “Vilniaus” 
vietininkijai čia vadovauja s. V. Stasiškis. 
Įsigytas nuosavas buklas, kuriam patalpas 
paskyrė naujakurys prekybininkas, senas 
skautas vytis Petras Račkauskas. Jis atsi
sakė patalpą bet kam išnuomuoti, o paskyrė 
nemokamai skautams.

• Kalėdų atostogų metu Melbourno, Syel
nėj aus ir Viktorijos skautų tuntai stovyklą- 
vo. Mat Australijoje tuo metu buvo pats vi
durvasaris.
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Korp! VYTIS Hartfordo skyriaus narį 

Junj. LIONGINĄ, KAPECKĄ 
ir

P-lę RASĄ RADŽIULYTĘ, 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, 
broliškai sveikina ir džiugios ateities 
linki

Korp! VYTIS Hartfordo skyrius

• Mirga Pažemėnienė Seserijos paskirta 
“Neringos” skaučių tunto Clevelande tunti- 
ninke. Seserijos įgaliotine čia paskirta ps. 
Albina Petukauskienė.

• “Amerikos Balsas” Švenčiu proga per
davė lietuviu skautu sveikinimus pavergtam 
Kraštui. Reikia pažymėti, kad šioje ištaigoje 
sėkmingai dirba musu skautininkai K. Jurgė
la su P. Labanausku.

• LSB Vadija renka medžiagą ir nori iš
leisti informacinio turinio knygelę apie mūsą 
skautus, kurioje, be ko kita, bus atvaizduota 
ir Lietuvos skautą tragedija okupacijų me
tais. Paruošimu ir išleidimu rūpinasi LSB 
užsienio skyrius.

• LSB skautų uniformos pakeitimo reikalu 
projektus ruošia VS pavestas J AV I Rajonas.

• Vyriausioji Skautininke O. Zailskienė ir 
Seserijos vadija dėkoja už gausius sveikini
mus Sv. Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų pro
ga.

• B. Cipiij auskaitė Montrealyje ir L. Mi- 
chaelytė Waterburyje, uolios Seserijos veikė
jos, pakeltos j paskautininkės laipsnį.

• Seserijos Vadija, norėdama parūpinti in
formacinės medžiagos apie Lietuvos skautes, 
ruošia informacinio pobūdžio knygely anglų 
kalba. Jos paruošimu rūpinasi J. Dauzvardie- 
nė, M. Budrienė ir kitos Seserijos da-buoto- 
jos. Leidinys apims Lietuvos skaučių veik
lą Tėvynėje bei tremtyje ir bus gausiai ilius
truotas. Skautės, turinčios skautiškų fotogra
fijų dar iš N. Lietuvoj, laikų, kviečiamos pa
dėti jas paskolinant. Šiuo reikalu rašyti: Dr, 
M. Budrienė, 6348 So. Whipple str., Chicago 
29, HL

• Stovyklavimo vadovėlį ruošia Seserijos 
vadi j os skaučių skyrius.

• Dr. J. Aglinskienė, Seserijos G. Gynėja, 
I. 15 d. lankėsi Cleveland© skaučių tarpe.

• Studijuojamos PLSS Tarybos daugumos 
akivaizdinės sueigos sušaukimo galimybės. 
Jeigu tai pasirodys neįmanoma, klausimai ir 
toliau bus sprendžiami korespondenciniu bū
du.

• ‘ ‘Mūsų Vyčio” platinimo talka tebevyks
ta. Tuo tarpu pirmauja JAV I rajonas ir Au
stralija. Atsilieka sesės. Visi skautų,;čių 
vienetai bei paskiri platintojai kviečiami pa
remti mūsų darbą savo talka renkant prenu
meratas.

“MUSU VYČIO“ RĖMĖJAI

“Mūsų Vyčiui“ aukojo ir tuo būdu parėmė 
leidimo darbą: A. Mačiuikienė per T. Pirmiją 
- $ 50, X. Y. - S 10, KSS — $ 6, R. Pasi
nis — S 3, G. Juškėnas, J. Kuprionis, M. Šim
kus, J. Vii džius, A. Algminas, S. Miknaitis, 
Dr. M. Vaitėnas - po $ 2, D. Puodelytė — 
S 2.50, D. Remys, E. Korzonas, J. Gepneris, 
Ig. Daukus — po SI, Zmui džinas — 50 et., 
A. V. Dundzila _ 2 pren. Vokietijai, G. Eka- 
gunevičius, Gelež. vilko Būrelis, Waterburio 
sk. vietininkija, S. Dobkevičių tė — po 1 pren. 
Vokietijai.

Visiems MV Rėmėjams skautiškas ačiū!

JUDRŪS URBANIEČIAI

ASS Urbanos skyrius šį semestrą rodo ypa
tingą judrumą. Ypač pažymėtina I. 13 d. su
eiga, kurios metu visi nariai gražiai atliko 
savo finansines prievoles skyriui, susimokė
dami nario mokestį, užsisakydami “Mūsų Vy
tį”. ASS Valdybos numatytas kontingentas 
paremti MV išpildytas net 150%. Tai ypač 
pažymėtina, nes visi nariai studijuoja ir tar
nybų neturi. Junjorų būrelis, vedamas V. P. 
Vadopalo, itin gražiai užsirekomendavo. Jo 
pristatyti junjorai R. Korzonas ir Z. Viskan
ta ne tik rimtai parašė temas, bet ir jas 
gražiai apgynė. Uz tat jie pakelti į senjo
rus. Iškilmingosios sueigos metu abudu da
vė seijoro pasižadėjimus ir gavo Korp! spal
vas, kurias uždėjo junjorų tėvūnas. Pats V. 
P. Vadopalas pakeltas į filisterius. Pakeltų
jų. vietoje buvo pristatyti du nauji junjorai. 
Uoli sesė Firintaitė gražiai platino “Musų 
Vytį”, kurį užsisakė visi skyriaus nariai. 
Skyriui vadovauja senj. A. Snarskis.

Taigi akademinė skautiia Urbanoje bujoja 
ir rodo tendencijos vis kilti Ad meliorem !

ST.

PRANEŠIMAS

‘‘Skautų Aido” administracija maloniai 
kviečia seses ir brolius-vadovus užsiprenu
meruoti “Skautų^ Aidą” 1956 metams. Taip 
pat maloniai prašoma paraginti Jūsų vado
vaujamų vienetų seses ir brolius pasekti Jū
sų pavyzdžiu ir prenumeruoti bei remti “Sk. 
Aidą ”.

Naujasis “Skautų Aido” administracijos 
adresas: “Skautų Aidas” c/o L. Eimantas, 
310 Emery St. London, Ontario, Canada.

“MUSU VYTIS“ VELTUI - 
TIK KIEK PADIRBĖK!

Surink jam 10 prenumeratorių - 
laikraštį gausi nemokamai per visus 

1956 metus. 
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ATSIŲSTA PAMINĖTI

BUDĖKIME PLSS Anglijos rajono leidinys,
1955 m. gruodžio mėn. Nr. 15. 28-4 pusi. 
Rašyta rašom, mašin., sp. rotatorium. Iliustr. 
Redaguoja K. Vaitkevičius, 21 Cobden str. 
Derby, England. Sį Anglijos rajono laikraš
tėlį reikia laikyti vienu geriausiu iš mūsų 
skautiškų rotatorinių leidinių. Eilinis skau
tas ir jaunesnis vadovas apsčiai ras ko pa
simokyti. Leidinyje, it lobuliame veidrodyje, 
puikiai ir gražiai atsispindi visas Rajono 
skautiškasis gyvenimas. Linkime ištverti ir
1956 metais!

Jurgis Jankus SENAS KAREIVIS MATATU- 
TIS. Išleido TERRA. 239 pusi. Kietai įriš
ta, kaina $ 3. Spaudė M. Morkūno sp., Chi
cago, Ill., 1955. Tai labai įdomi, nuotykin
ga ir graudi lietuvio žemaičio kareivio, bau
džiavos laikais ištarnavusio rusų a-miįoje
daugiau kaip 25 metus, istorija. Autorius,
gabus rašytojas, pradėjęs knygų pasakojimu, 

aigia lietuvių liaudies pasakomis. Visa tai 
gražiai susilieja į vienumų Šių knygą mūsų 
jaunimas, jeigu tik jam bus įduota į rankas, 
skaitys neatsitraukdamas, lygiai kaip “Gat
vės Berniuko nuotykius”.

GAIRELĖ. Neperiodinis PLSS “Aušros” 
tunto laikraštis. Redaguoja s. v. psl. Petras 
(Zabitis, Huettenfeld bei Lampertheim, Schlodd 
Rennhof, Vokietija. Rašytas rašom, maš., sp. 
rotatorium. 28 pusi. Tai mūsų brolių ir sesių 
Vokietijoje laikraštėlis. Apimtis ir turinys 
teikia gerų įspūdį. Sveikintinos jų pastan
gos tokį laikraštėlį, kad ir neperiodiškai 
leisti.

ĮSIGYK ŠIAS NAUDINGAS KNYGAS

1. Br. Kviklys - AKADEMINĖ SKAUTU A. 
236 pusk $4.

2. K. Dineika ir B. Montvila — SKAUTISKI 
ŽAIDIMAI, 120 pusi. $ 1,50. ~

3. Red. A Krausas — VYČIO TAKU (va
dovėlis sk. vyčiams). $ 1.

4. Red. Vyt. Alantas — ANTANAS VANA
GAITIS, 192 pusi. $ 2.

5. LSS Įstatymas ir statutas, 16 pusk $ 1.
6. Red. Br. Kviklys _ 400 METU PIRMA

JAI NEMUNO POEMAI, su Prof. Su Kolupai
los įžanga ir originalia 400 metų senumo 
lotyniško teksto fotografija. $ 1.

7. Paskiri (ne komplektais) “Mūsų Vyčio” 
1952- 1955 metų numeriai po 50 centų kiek
vienas.

Užsakymus siųsti adresu: ‘^fūsų Vytis”, 
631 W. 54 Pk, Chicago 9, Ill.

SKAITYTOJAMS

Peržiūrėję mūsų prenumeratorių kartotekų, 
pastebėjome, kad nemažas mūsų Bičiulių skai
čius dar neatnaujino prenumeratos 1956 
tams. Kadangi “Mūsų Vytis“ išsilaiko beveik 
išimtinai iŠ prenumeratos mokesčio, mums la
bai svarbus kiekvienas doleris, kurį čia kaip 
įmanydami taupome. Laikraščio Redakcijos, 
administracijos žmonės, o taip pat bendradar
biai bei platintojai aukoja daug darbo valan
dų “Musų Vyčiui“, o tuo pačiu ir lietuviškai 
skautiškajam reikalui. Rodosi nebūtų perdaug 
jeigu mūsų Skaitytojai bent savo prenumerata 
ir tiksliu atsiskaitymu paremtų mūsų pastan
gas. Taigi, jeigu dar nesate atsiteisę, būki
te malonūs atsiskaitymą, pagreitinti. MV ir to
liau punktualiai Jus lankys. Iš anksto skau
tiškas ačiū už tinkamą pareigos supratimą.

Yra žinoma, kad Vytautas Didysis valgyme 
ir gėrime susilaikydavo, visą savo gyvenimą 
esą negėrė nei vyno, nei kurio kito gėrimo, 
kaip tik tyrą vandenį. Ar dešimtas skautų įsta
tas nesako, kad skautas yra blaivus ir skais
tus savo mintyse, žodžiuose ir veiksmuose ?

Sktn. Dr. K. Avižonis
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