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LAIŠKAS BUY. UCHTĖS “VILNIEČIAMS”

MIELI BROLIAI IR
tikiuosi, kad Jūs 

praleidę* III patyrimo 
priėmę Svenc. Sakramentą, rikiayotės pavasarėjančiame pušynėlyje. Pailgai trukusios darganos, 
tai buvo j?raži, saulėta diena. Išoriniai Jūs atrodėte skurdžiai: ne uniformuoti, menkai apsirengę,

SESES,
visi lygiai gerai, kaip ir aš, atsimenate tą 1946 metų Sv. Jurgio dieną, kada, 
laipsnio kvotimų baubą, išklausę miestelio senoje bažnytėlėje Sv. Mišių ir 

. Pailgai trukusios darganos

alkio pažymėtais veidais berniukai ir mergaitės. Bet Jūsų akyse mačiau šviesą, kuri rodė Jūsų 
nuoširdumą ir pasiryžimą būti gerais skautais ir skautėmis.. Savo tėvelių ir bičiulių akyvaizdoje 
Jūsų 60 davėte įžodį, palydėtą Tautos Himnu su saliutu Lietuvos pusėn.

Nuo tos dienos jau praėjo dešimts metų. Kai kam tai trumpas laiko tarpas, bet svetimoje pa
dangėje vargstančiam ir be prasmės stumdomam studentui jis prailgsta šimtmečiu. Šiandien, 
žvelgdamas į tuos dešimtį metų, juntu, kad Jūsų daugumas davėte savo gyvenimui didesnį turi
nį, pasirinkdami skautybės kelią, kaip kad būtumėte jį turėję užsidarydami tik siaurame savo as
mens ratelyje.

Mūsų Tėvynėn grįžimo laikas prailgo ir dar ne žinome, kiek ilgai teks laukti. Dauguma Jūsųjau 
išėjote ar išeinate į savarankų gyvenimą, tačiau iš spaudos matau, kad daug Jūsų nenutraukėte 
ryšių su mūsų skautijcy Taip ir turi būti — senesnieji, nuvargę ir savo duoklę atidavę, išeina iš 
rikiuotes, o jų vietą užima jaunieji. Atsimenate, kai 1949 metais atsisveikinome tame pačiame 
“ įžodžio miškelyje ”? Jums tada sakiau, kad kiekvienam ir kiekvienai gali tekti būti vadovais 
bei vadovėmis — draugininkais, tuntininkais ar dar kuo kitu, tik turite tam tinkamai pasirengti ir, 
kai bus reikalas, savo pareigą drąsiai ir garbingai atlikti. Džiaugiuosi, kad “ vilniečiai ” vie
naip ar kitaip vadovauja ar vadovavo mūsų skautams bei skautėms Diepholze, New Yorke, Hart
forde, Clevelande, Montrealyje, Los Angelese, Buenos Airese, o gal ir dar k ur kitur... Daug 
mūsų papildė ir Akademinio Skautu Sąjūdžio eiles.

Po senąja mūsų tunto vėliava, kuri kartu su manimi “emigravo” į Australiją jau susikūrė 
naujas “ Vilniaus ” tuntas. Jame senųjų “ vilniečių ” nedaug: sktn. Stasiškienė, psktn. Šulcas 
ir aš. Tačiau keli vienetai turi senuosius pavadinimus: skautų “ Vytauto D. ” dr - vė, skaučių 
“ Birutes ” dr - ve, vyčių “ Vlado Putvinskio ” būrelis. Tunte yra apie 60 skautų ir skaučių, 
kurie panašiai kaip ir Jūs prieš 10 metų, skautauja svetimame krašte, rengdamiesi būti geresni 
žmgnės.

Šios sukakties proga sveikinu Jus visus ir visas, ir linkiu sėkmingai ir prasmingai tęsti didžią
ja gyvenimo kelionę, kuriai kartu skautybėje ieškojome ir radome keletą kelrodžių.

Dar stengiuosi budėti —
buvęs Jūsų tuntininkas

sktn. V. Stasiškis.
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Nr» 2 (70) 1956 M. KOVAS - BALANDIS IX METAI

STIPRINKIME TARNYBĄ DIEVUI
Fii, Kun, P r. Dauknys, MIC

VIVOS VOCO, MORTUOS PLANGO, 
FULGURA FRANGO !

— Šaukiu gyvuosius, apverkiu mirusius, 
išsklaidau žaibus! — Šie dinamiški žo
džiai būdavo iškalami ant didžiųjų vario 
varpų ir jų tęvas aidas plačiai gausdavo 
ar tekant rytmečio saulei, ar jai leidžian
tis, ar sulaukus šventos dienos, galingai 
kviesdavo į pamaldas pagarbinti pasaulio 
Kūrėją. Visa erdvė skambėdavo lyg ne
žemiška giesmė ir žmogus, pakėlęs ranką, 
nuo darbo prisimindavo tą didįjį pasaulio 
įvykį, kai Viešpaties Angelas apreiškė 
Marijai. Ir audroms siaučiant nakties tam
soje, ramus didingas varpo gaudimas per
smelkdavo perkūnų griausmus, kviesda
mas širdis pakelti aukštyn prie dangiškojo 
Tėvo.

Lordas Baden Powellis sukėlė Skauty- 
bės sąjūdį, kuris pasaulio jaunimui būtų 
lyg tas Varpas žadintojas į geresnį pasau
lį ne dėl to, kad kiti tai sako, bet kad pati 
mergaitė, pats berniukas nori būti suma
nesnis, paslaugesnis patarnauti artimui, 
sugebąs daug ką geriau padaryti, žodžiu, 
kad savo darbais šviestų aplinkai, siekda
mas idealo DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI. 
Jau pats žodis “ SKAUTAS ” sako, kad 
jis yra žvalgas ir SKAUTYBĖ, bendrai 
paimta, nori būti jaunimo avangardas. To
dėl kaip dažnai mums reikia žiūrėti, kad 
būtume Skautybės idealo aukštumoje, ne

pamirštant savos bendruomenės reikalų. 
Jau kuris laikas kai iš Romos Šventasis 
Tėvas PIJUS XII viso pasaulio tikinčiuo
sius be perstojo žadina į naują religinį 
atgimimą, į kovą UŽ GERESNĮ PASAULĮ! 
Nuo šio naujojo religinio renesanso mums 
skautams negalima atsilikti, bet savo jau
natvišku entuziazmu savo aplinkoje turi
me šį sąjūdį pravesti. Šv. Tėvo balsas 
mums turėtų būti prie širdies, nes pagal 
vieno skautininko 1947 m. Vokietijoje su
rinktus davinius, iš bendro lietuvių skau
tų ir skaučių skaičiaus — 95% buvo kata
likai.
Už gere snip a šaulį!

— Brangūs Sūnūs ir Dukterys, — į mus 
kreipiasi Šv. Tėvas PIJUS XII, — šiandie
ninis pasaulis žengia į pražūtį. Nesąmo
ningai jis eina tais keliais, kurie civili
zaciją ir tautas veda į bedugnę. Kaip mirš
tančių ir mirusių sielų makabriškas mir
ties šokis, jis slenka per mūsų gatves. 
ŠIANDIENĄ REIKIA VISĄ PASAULĮ AT
NAUJINTI IŠ PAČIŲ PAGRINDŲ,KAD JIS 
BŪTŲ PAGAL DIEVO ŠIRDĮ ! Galingas 
žadinimas, su kuriuo kreipiamės į Romą, 
tebūnie greitai pasektas artimų ir tolimų 
vyskupijų, kad dar mūsų akims būtų leis
ta matyti visą žmoniją sugrįžtant prie Kris
taus! Šiandieną tikrieji tikintieji pažįs
tami ne iš to, kiek dalyvauja sekmadienio 
Mišiose ar procesijose. Tikrieji tikintie-
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Vyr.sktn. Dr. VYTAUTAS ČEPAS, 
nesenai iš naujo perrinktas P. L.S.S.- gos Ta

rybos Pirmijos Pirmininku.

ti yra matomi prie Dievo Stalo, kada kuni
gas dalina iš dangaus nužengusią Gyvąją 
Duoną!

Kristaus Vietininkas atkreipia tris pa
grindines religinio atgimimo priemones. 
Melskimės vėl iš naujo!, šaukia Šv. Tė
vas, kad iš širdies ir lūpų kiltų nors trum
pa malda į dangų, bet dažnai kartojama. 
Visi kuo skaitlingiausiai ir kuo dažniau
siai prie Šv. ;Komunijos! Dažnas sielos 
maistas lengviausiai atneš re Ilginį atgi
mimą. Būkite Kristaus kariai, Kristaus 
kovotojos! Visų pirma yra skaičiaus pro
blema, nes šiandieną per maža aktyviai 
kovojama už Kristų. Dabar kovos metas. 
Daug gerų krikščionių, atrodo, dar vis no
rėtų likti nuošalyje, kaip paprasti pilie
čiai. Bet žmonijai nėra kitos išeities, 
kaip atstatyti pasaulį Jėzaus Kristaus 
dvasioje. Kodėl pasaulis vis turi būti 
Dievo priešas? Ir Popiežiaus balsas iš 
Romos galingai aidi: “ Atsiliepkite į mū
sų žadinimo šauksmą ir kartokite: MES 
NORIME, KAD JĖZUS VIEŠPATAUTŲ 
PASAULYJE! ”

Kristaus Bažnyčios religinis sąjūdis 
už Geresnį Pasaulį, nekuria jokios nau
jos organizacijos, bet visus geros valios 
vyrus ir moteris, berniukus ir mergaites 
šaukia atgimti, burtis prie Kristaus. Re
liginio atgimimo sąjūdžiui pravesti Romo
je įkurtas centras, kuris, kaip skelbia 
“ L’Osservatore Romano ” dirba dieną ir 
naktį, ruošdamas studijų dienas, diskusi
jas. Nes skubus yra reikalas, skelbia 
Šv. Tėvas, kad visi tikintieji savo gyve
nimą taikintų pagal Kristaus įstatymą. 
Kad visi išviję bet kokį asmeniškumą, 
pagiežą, pavydą, kietaširdiškumą, degtų 
meilės ugnimi! Vienybės gėris yra toks 
didelis, kad jai reikia paaukoti ne tik ka
prizus, tai yra aišku, bet taip pat ir kokią 
idėją, nors ji ir atrodytų geniali. Būtų 
tuščia kalbėti apie pasaulio atnaujinimą 
Jėzaus vardu, jei ne būtų įgyvendinamas 
Jo troškimas: “KAD VISI BŪTŲ VIENA!”

Broliai, Sesės, religinis atgimimas turi 
galingai apimti ir mūsų eiles! Sekmadie
nio Mišiose, skautai turi būti vėl pirmieji 
prie Dievo Stalo! Tik su Dievo malone, 
kuri pašventins mūsų kūną ir sielą, tik su 
Dievu širdyje sugebėsime būti verti Did
vyrių Žemės vaikai, kaip giedame Tautos 
Himne. Kai daugelis šaukia: “ Nenorime, 
kad Kristus mums viešpatautų,” iš mūsų 
turi kilti pilna meilės drąsi giesmė: KRIS
TUS LAIMI ! KRISTUS KARALIAUJA ! 
KRISTUS VIEŠPATAUJA!

Skaudžios nelaimės valandoje, mirus 
uoliam Akademinėsskautijos darbuotojui 

veter. gydyt, sktn. Filisteriui
KĘSTUČIUI KASPERAVIČIUI - 

KASPONIUI,

jo mylimai žmonai ir giminėms, o taip 
pat broliams vytiečiams nuoširdžiausią 

užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Akademinė Staučių Draugovė
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Jie atstovavo lietuvius skautus Pan Pacifiko tautų džamborėj e, Australijoj e. Nuotr. V. Vasario.

NARIO MOKESČIO REIKALU
Vyr. skin. Bronius K Uore

Rašyti apie nario mokestį — nedė
kingas reikalas, iš kurios pusės mes į jį 
bežiūrėtume. Kad nario mokestį reikia 
mokėti — savaime aišku. Dar kartą tai 
įrodinėti reikštų, tą patį, ką ir laužtis pro 
atviras duris. Kitu atžvilgiu, prabėgomis 
pritaikius vertybių lyginimą, atrodytų, kad 
mūsų organizacija turi aukštų idėjinių 
tikslų, o nario mokestis besąs prozaiškas 
formalumas: tikrai yra didesnių dalykų, 
apie kuriuos reikėtų pirmoj eilėj kalbėti. 
Kai šitaip galvojame, nebelieka abejonių, 
kad nario mokestis, to ypatingo aiškumo 
pasėkoje, visų turėtų būti tvarkingai mo
kamas.

Deja, to nėra. Nario mokestis ir ne
tvarkingai mokamas, ir daug kur visai ne
mokamas. O jeigu taip yra, tai — dėkin
ga ar nedėkinga tema — vis tiek reikia 
ties šiuo klausimu sustoti.

Nario mokestis yra kiekvieno skauto 
pareiga. Formaliai neužsimokėjęs nario 
mokesčio už kurį laikotarpį ( ir nuo mo
kesčio neatleistas ) negali būti laikomas 
tuo metu buvęs organizacijos nariu. Tas 
ytin ryšku yra tose organizacijose, kur 

nario mokestis yra surištas su teisėmis 
ir bylomis, pav, darbininkų unijose, sa
vitarpio draudimo draugijose ir pan.). Tas 
pats, žinoma, yra ir ideologinėse organi
zacijose.

Kai kas galėtų kibti prie žodžio “ for
maliai ” ir sakyti, kad ne tiek svarbu 
formaliai priklausyti, kiek būti skautu 
dvasia. į tai tenka atsakyti neginčijamu 
dėsniu: kad galėtume būti skautais tikra 
to žodžio prasme ir dvasia, turime vykdy
ti visus skautų įstatus ir pareigas. Jei
gu kas neatlieka nario mokesčio prievo
lės, negali didžiuotis esąs skautas dva
sia, nes jis nevykdo savos organizacijos 
jam uždėtos pareigos.

Kaip ideologinė organizacija skautai, 
žinoma, turi visą eile didžių uždavinių 
auklėjimo ir auklėjimosi srityse. Todėl 
net ir pareigingam skautui gali atrodyti, 
kad nario mokestis yra antraeilis daly
kas, kurį galima atlikti kai svarbesni 
darbai bus užbaigti. Tačiau pagalvokime: 
ar daug rasime skautiško darbo sričių, 
kurios būtų įmanomos be šiokio ar tokio 
piniginio pagrindo? Ir jeigu tokių darbų,
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įmanomumo prasme, ir surastume, tai ky
la kitas klausimas: ar tie patys uždavi
niai nebūtų, dar sėkmingiau įvykdomi pa
sinaudojant kad ir kukliomis nario mokes
čio lėšomis? Atsakymas į šį klausimą 
yra jau neabejotinai teigiamas.

Keli pripuolamai parinkti pavyzdžiai. 
Draugovė ar skiltis rengiasi stovyklauti 
ar iškylauti. Stovyklinis inventorius nie
kur veltui nedalinamas. Jam įsigyti rei
kia lėšų. Nario mokestis nepadengs stam
baus inventoriaus išlaidų, teks ieškoti 
kitų pajamų. Bet iš nario mokesčio bus 
tikrai įmanoma įsigyti smulkesnio inven
toriaus, kuris stovyklos pasisekimui yra 
būtinas, kaip ir stambusis.

Didžiulė yra skautiškos spaudos reikš
mė, ar tai būtų periodiniai leidiniai ar 
knygos. Tačiau žinome, kad retas leidi
nys apmoka savo išlaidas ir retas žurna
las išsilaiko iš prenumeratų. Jeigu kuri 
specialaus turinio skautiška knyga ski- 
riama vadovams, jos tiražas niekada ne
bus toks didelis, kad apmokėtų išlaidas, 
o juk tos rūšies knygos būtinai reikalin- 

, gos. Dažnai atsitinka ir atsitiks, kad 
tokios knygos ar žurnalo numerio išlei
dimas ar neišleidimas priklausys tik nup 
vieno kito šimto pridurto išVadijos ka- 

»' Sos.. O iš kur gi tie šimtai Vadijos kasoj, 
* jeigu ne iš mūsų pačių nario mokesčio? 

. '> ■■ Kas gi turi rūpintis medžiaginiu savo or- 
•: ganizacijos išlaikymu, jeigu ne mes pa

tys, tos organizacijos nariai?
O kur gi būtinos kelionės išlaidos: juk 

reikės asmeniško instruktavimo, o juoba 
santykių derinimo ir kliūčių šalinimo. Tie
sa, kad mūsų vadovai aukoja ir aukos 
daug laiko ir lėšų skautiškiems reikalams. 

? Negalima tačiau šios aukos padaryti pri- 
valofna pareiga, ypač kad kai kuriais at
vejais svarbios kelionės išlaidos gali kar
tais net viršyti kalbamo asmens uždarbį.

, Toliau: kur informaciniai leidiniai ir 
mūsų teisių gynimas santykiuose su užsie
nio skautais? iš kur atsiranda mūsų gar
bės ženklai, taip svarbūs pažangumo ir 
veiklumo skatinimui? Kur visa gausybė 
kitų darbų ir uždavinių, kuriems įvykdyti

Staigiai ir netikėtai mirus 
Korp! VYTIS Filisteriui, skt-kui

KęSTUCIUI KASPER AVIČIUI- 
KASPONIUI,

jo žmonai ir giminėms nuoširdžiausią 
užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Akademinis Skautą Sąjūdis

Skaudžiai pergyvendami Korp! VYTIS 
filisterio, veterinarijos gydytojo, 

Korp! Vėliavos Mecenato

KĘSTUČIO KASPONIO-
KASPER AVIČIAUS

mirtį, jo mylimą žmoną ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame —

Korp! VYTIS

reikia medžiaginio pagrindo? Manau, kad 
atsakėme įtuos klausimus dar juos beskai
tydami.

Pabaigai norėčiau prisiminti dar vieną 
su nario mokesčiu surištą reikalą Dabar
tinėse sąlygose, kai jaunimas didmiesčio 
blizgučių viliojamas į visas puses, kai 
kurie vadovai mėgina švelninti vieną kitą 
skautavimo reikalavimą ( dažniausia, kaip 
tik nario mokesčio srityje), manydami, 
kad griežtais reikalavimais atbaidys jau
nimą nuo skautų. į tai tektų atsakyti, 
jog, nors ir nepaprastai svarbu mūsų Tau
tos ateičiai, kad kuo didžiausias jaunimo 
skaičius dalyvautų lietuviškose organiza
cijose, tačiau negalima to skaičiaus didė
jimo siekti principų sąskaiton. Pradėję 
daryti nuolaidas principų srityje, nebera- 
sime ribos kur sustoti. Rūpinkimės, kad 
kiekvienas jaunuolis būtų ir pasiliktų 
skautas, tačiau pilnutinis skautas, kaip 
kad mūsų statutas ir įstatai reikalauja, o 
ne dalinis skautas, nes tokio ir būti ne
gali.

Kaip pradžioje straipsnio buvo aišku, 
taip ir jį baigdami nieko naujo nesugalvo
sime: tvarkingai mokėkime nario mokesti 
— tai mūsų skautiška pareiga.
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MIRE FIL. SKTN. KĘSTUTIS KASPERAVIČIUS

Mūsų skautiškąją šeimą HI. 6 d. sujau
dino skaudi žinia: staigiai ir netikėtai sa
vo bute Green Bay, Wise, pasimirė Korp! 
VYTIS fil. sktn. veter. gydyt. Kęstutis 
Kasperavičius- Kasponis.

Velionis buvo gimęs 1920. IV. 15 d. 
Orenburgo mieste, Rusijoje. Vaikystę 
praleido Suvalkijos lygumose. 1938 m. 
baigė Šakių “ Žiburio ” gimnaziją, o 1943 
m. specialias studijas Veterinarijos aka
demijoje Kaune. Veterinarijos darbą dir
bo įvairiose Lietuvos vietovėse, vėliau 
Vokietijoje-Oettingene, Buche, Illertisse- 
ne. JAV-bėse - eilėje privačių veter. 
ligoninių. Auroroje, Čikagoje, pagaliau, 
jam ir kitiems kolegoms iškovojus mūsų 
Veterinarijos Akademijos pripažinimą, 
perėjo į valstybinę tarnybą Green Bay, 
Wise.

Skautauti pradėjo 1934 m. Įstodamas į 
Kudirkos skautų dr-vę Šakiuose. 1935-6 
m. baigė V-uosius sk. vadovų kursus, da
lyvavo stovyklose, sąskrydžiuose. Pakel
tas paskautininkiu. II taut, stovykloje 
jau vadovavo Šakių sk. vienetui. 1938 m. 
įstojo į K! VYTIS Kaune, o 1939 m. davė 
senjoro pasižadėjimą. 1945. XI. 23 d. 
drauge su Br. Kvikliu Illertissene įsteigė 
sk. dr-vę ir buvo jos adjutantu. 1946 m. 
pakeltas filisteriu. Vadovauja K! skyriams 
Bostone ir Koresp. ;skyriui. Visada akty
vus centriniuose ASS darbuose, stovyklo
se, komisijoje. Apdovanotas sk. žymeni
mis “ Už Nuopelnus ” ir “ Lelijos Ordi
nu ”.

Iš trumpo nepilnų 36 metų gyvenimo 22 
-jus Kęstutis paskyrė skautybei. Jis bu
vo su ja susigyvenęs, suaugęs. Čia buvo 
savas, reikalingas. Jai skyrė savo visą 
atliekamą laiką, širdį, jėgas, lėšas. Ypač 
aktyvus akademinės skautijos eilėse.“ Mū
sų Vyčio” bendradarbis, talkininkas.

Kaip vienas iš labiausia atmintinų jo 
darbų — pr. metais Korporacijai padarė 
malonią staigmeną: savo triusu suorgani
zavo ir savais pinigais nupirko gražią 
Korp! VYTIS vėliavą, kuri buvo Korpora

cijai iškilmingai Įteikta V-osios akad. 
stovyklos metu. Ar tada tikėjaisi, Mielas 
Kęstuti, kad ši graži ir prasminga Korpo
racijos vėliava Tave pirmąjį palydės į ge- 
resnįjį pasaulį?...

Paliko liūdinčią žmoną Mariją. Palai
dotas Sv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.

Velionis buvo taikaus būdo, sugyvena
mas, bet drauge ir visais atžvilgiais prin
cipinis skautas, vytietis. Jo netekus 
skautiškame gyvenime ir ypač Korporaci
joje bus jaučiama didžiulė spraga, nes to
kių vyrų reta.

Mes lenkiame galvas prieš Tave, didy
sis Pareigos Vadove! Mūsų liūdesys di
delis. Tačiau Tau nesakome sudiev, nes 
Tu neišsiskirsi iš mūsų tarpo — visada 
liksi mūsų širdyse kaip gražaus pavyzdžio 
atminimas. Prie Tavo kapo mes ryžtingai 
pasižadame įvykdyti uždavinį, kurio Tu 
nebespėja!: Korporacijos vėliavą, drauge 
su gausiu vytiečių būriu, parvežti Į Lais
vą ir Nepriklausomą Lietuvą.

Ilsėkis, Mielas Kęstutis, svetimoje že
mėje ! Broniu s K vikly s
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PADĖKIME IR MES PLYTELĘ
P sk. S. Zakarevičius

Kas skaitė pereitų metų “ M. V.” 6 - tą 
numerį, be abejo nepraleido gražaus Br. 
Kviklio atsišaukimo į mūsų sąžinę “iš
leiskime lietuvių skautų istoriją ”, kur 
autorius su sielvartu ir didele viltimi krei
pia si į organizaciją bei skautiškąją vado
vybę dėl minėto veikalo išleidimo.

Žinoma, daugiausia tuo susirūpinę yra 
patys skautai; apie tokio veikalo svarbu
mą ir reikšmę kiekvienam šlipsuotam su
tvėrimui nereikia nė kalbėti; bet ar daug 
gali iškrapštyti geltonšlipsis iš savo nie
kad nepilnos kišenės? Neseniai turėjome 
graudžius atsišaukimus kalėdinio gerojo 
darbelio reikalu, žinoma “ sukrapštėme 
centukus ”, užgriuvo metiniai mokesčiai 
— vėl reikėjo siųsti, skautiškos spaudos 
vajai pačiam įkaršty ... Skiltininkai jau 
seniai gieda tą pačią visiems jau taip nu
sibodusią melodiją — duok, duok, duok! 
O čia ir vėl ... Norėtųs padėti, labai no
rėtųs, bet geriausiu atveju lieka tik nuo 
skautiškų rūpesčių pasišiaušusios galvos 
krapštymas, o po to žinoma, gal tėvų ki
šenės, bet rezultatai ir vienu ir kitu atve
ju abejotini. Gal šį kartą jau mes, vyres
nieji, ateitumem organizacijai į talką ir 
įrodytumėm svietui savo buvimą, ne laiš
kais, suskystėjusiais straipsniais, nevi- 
sada naudingais patarimais, bet rimtu ir 
konkrečiu faktu — išleisdami P. Jurgėlos 
“ Mūsų Skautiją ”. Šį sykį sakydamas 
“vyresnieji ” galvoju apie skautininkus. 
Skautai vyčiai sudarė fondą “ Skautybė 
berniukams ” išleidimui, lai skautininkai 
sumeta skautybės istorijai. Žinoma, skai
čiumi jau nėra mūsų tiek daug ( su sese
rijos atstovėm būtų kokia pora šimtų), 
bet už tai esame gal finansiniai truputį 
pajėgesni už eilinius skautukus. Nepa- 
slaptis, kad daugumas mūsų jau savo na
mukus turi (kai kas net dviejų aukštų ), 
automašinas, na ir vieteles, jei sakyčiau 
ne gerai, tai vis šiaip taip apmokamas. 
Susimestumėm nors po penkinę ( tai jau 

mažiausiai, aišku, kad kiti duotų daugiau) 
ir susidarytų šioks toks fondelis, su ku
rio pagalba skautybės istoriją pavyktų 
išleisti.

Tai dar ne viskas. Aš manau ( jei tai 
ne perdaug didelis optimizmas), kad kny
gą pavyks išplatinti, kad ir ne su pelnu, 
tai vis dalis išlaidų grįš. Tokiu būdu su
sidarytų lyg nuolatinis kapitalas, kuris 
laikas nuo laiko padėtų išleisti priaugan
tiems lietuviukams vieną, kitą naudingą 
knygelę. O tada, kai skiltininkai dalins 
skautams šviežiai išleistą knygiūkštę ir 
pasakys: — Va, štai, žiūrėkite, vėl nau
jas skautininkų leidinėlis, — jūs pasipū- 
sit, ištempsit savo, žaliu šlipsu prideng
tą krūtinę ir išdidžiai žvelgdami į likusią, 
nenaudingą minią, pagalvosite: Matote ką 
mes padarėme, mes skautininkai! O ten 
aukštybėse, angelas, kuris didelėje kny
goje kantriai registruoja geruosius darbus, 
užrašys ir jūsų, nors taip kuklią, bet la
bai svarbią, nes lietuvybės išlaikymui pa
dėtą, plytelę.

Netikėtai žuvus ASD Detroito Skyriaus 
narei LILEI PETRAUSKAITEI, 

jos Tėveliams, Adai ir Antanui, broliui
Viktorui nuoširdžią užuojautą reiškia

Detroito Akademikės skautės

Netikėtai anksti su šiuo pasauliu 
atsiskyrus mūsų Mielam Filisteriui, 
ASS Čikagos skyriaus darbuotojui, 

Filisteriui
KĘSTUČIUI KASPERAVIČIUI- 

KASPONIUI,
jo mylimą žmoną Mariją ir gimines 

nuoširdžiai užjaučiame

A. S. S. Čikagos Skyrius
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Iš skautininkų. įžodžio 
Clevelande. V. s. Ka
ralius užriša kaklaraiš
tį paktn. R. M in kūnui. 
Nuotr. V. Bacevičiaus.

MŪSŲ KETVIRTOJO ĮSTATO KELIU
Sktn, Valė Barmienė

Jau trisdešimt metų, švenčiama dvide
šimt antro vasario diena — skaučių, susi
mąstymo diena. Tos dienos istorija pa
prasta — tai skautybės Įkūrėjo Lordo Ro
bert Baden - Powell’io ir jo žmonos Oli
ve, Pasaulio Skaučių Šefės, gimimo die
na. Keistas, bet kartu ir malonus sutapi
mas — abiejų Baden - Powell’ių tapati gi
mimo diena, tik 32 metų skirtumas ... Tai 
nėra Baden - Powell’iu šventė, bet viso 
pasaulio skaučių draugystės šventė. Dvi
dešimt antro vasario švenčia viso pasau
lio skautės ir siunčia vienos kitom svei
kinimus, dovanas ... bet pati svarbiausia 
tos šventės mintis — tarptautinė skaučių 
draugystė, jungianti viso pasaulio skau
tes be tautybės, rasės, luomo ar tikybos 
skirtumo. Ir, jei viso pasaulio skautiš
kos šeimos narės susikabintų rankomis 
vakarinei maldai, tai apjuostų visą žemės 
rutulį, o jas visas jungtų tas pats skau
tiškas įžodis ir dešimt skautiškų įstatų. 
Ir mūsų vakarinės giesmės žodžiai “ Atei
na Naktis” skambėtų įvairiomis kalbomis, 
o aidas skristų į visas puses, pasiekda
mas ir seses Tėvynėje, ir Sibiro tundrose, 
ir išsisklaidžiusias po visą pasaulį — ieš
kančias ir randančias mūsų kenčiančiai

Tėvynei draugų ... Dabar, kai mūsų skau
tiškos šeimos nariai yra išblaškyti po vi
są pasaulį, turim geriausią progą įsigyti 
naujų, nuoširdžių, įtakingų ir mūsų tautos 
bei valstybės bylai reikalingų draugų. Čia 
ketvirtas skaučių įstatas ateina pagalbom

Vienas pavyzdys iš Bostono (JAV) lie
tuvaičių skaučių gyvenimo.

Dar 1949 rudenį buvo užmegsti nuošir
dūs ryšiai su amerikietėm skautėm. Tą 
pat rudenį viena mūsų skaučių buvo pa
kviesta į Bostono Rajono skaučių sąskry
dį, kuriame dalyvavo apie 4000 amerikie
čių skaučių, pasakyti kalbą. Ji vilkėda
ma iš tremties atsivežtą uniformą, pada
bintą geltonu kaklaraikščiu ir tautine vė
liavėle, trumpa kalba pasveikino seses 
amerikietes ir papasakojo, kodėl šiandien 
ji yra tremtyje, o ne savo Tėvynėje. Dau
gelis amerikoniukių pirmą kartą girdėjo 
Lietuvos vardą.

Arba vėl, 1952 amerikiečių skaučių va
dovių konvencijoj, kurioje dalyvavo 8000 
vadovių ir dar viešnių iš keliolikos kraš
tų, lietuvaitės jaun. skautės pasirodė tau
tiniais šokiais, sukeldamos audringas ova
cijas. Bet svarbiausia — visų lūpos kar
tojo Lietuvos vardą ... Ir, kai mūsų skau-

57

9



tės išsirikiavo šalia amerikiečių, skaučių, 
tai tos pradėjo klausinėti — kas, iš kur, 
kodėl kitokios uniformos ir ženklai, ir iš- 
girdusios atsakymus, su dideliu nuoširdu
mu ir meile paspaudė kaires. Ir mūsų, va
dovių širdys smarkiau suplakė, nes dar 
kartą pajutom ir įvertinom tikrąj ą pasaulio 
skaučių. Šeimos paskirtį. Vieną vasarą, 
būnant Edith Macy amerikiečių, vadovių 
mokykloj, buvo dedikuotas medis Nauja
jai Zelandijai, dėkingumo ženklan zelan- 
dietei skautininkei, kuri taip gerai apgynė 
DP skautes tarptautiniam skaučių biule- 
tenyj “ Council Fire ”. Tuo metu, kai 
mūsų skautininke pasakė, iš įvairių tautų 
stovyklaujančių skaučių lūpų pasigirdo 
lietuviškai dainuojama Vilniaus Varpų su
tartinė. Ir vėl buvo pajusta visos skautiš
kos šeimos draugystė ir nuoširdumas, ir 
vėl džiaugsmo ašaros riedėjo mūsiškės 
skruostais.

Kartą, viena mūsiškių buvo pakviesta į 
amerikoniukų vilkiukų draugovės šventę. 
Ji nupasakojo jiems, kur Lietuva yra, kaip 
seniau atrodė jos girios, kokios buvo me
džioklės, eiklūs žirgai riestakakliai; pri
minė ir Gedimino sapną, papasakojo apie 
medų ir gintarą, parodė tautinę trispalvę 
vėliavėlę ... Po iškilmių, žaidimų ir po 
11 ledų sunaikinimo ” vaikų būrys pradėjo 
tyrinėti globą. Tik staiga mūsiškę timp
telėjo už rankovės vienas vilkiukų ir sa
ko, “ Eik čia, mes tau parodysim tavo me
daus ir gintaro kraštą!” Ir tikrai, vaikai 
globe surado vietą, kurioje buvo Lietuva. 
Kai po dviejų metų, visai pripuolamai, mū
siškė sutiko vieną tuo metu dalyvavusį 
sueigoj vilkiuką ir užklausė ar jis atsi
menąs ją, jis tvirtu balsu atsakė, “0 taip, 
tavo valstybės vėliava yra geltona, žalia, 
raudona ” ...

Pernai Kalėdų proga dvi Anglijos skau- 
tininkės, Elizabeth Burnell ir Mary Tay
lor ( paskutinioji “ Calgoric ” laivo ke
lionės dalyvė į Lietuvą 1933 metais ) ap
lankė tremtinių stovyklas Vokietijoj ir 
nuvežė Anglijos skaučių paruoštas dova
nas DP vaikams. Savo įspūdžius aprašė 
“ Council Fire ” ( Balandžio 1955 ). Jos, 

lankydamos DP stovyklas, suprato mūsų, 
mūsų tremtinių lūkesčius ir viltis ir mes 
padėkojome joms už dėmesį ir dovanas 
mūsų vargstantiems broliams, sesėms.

Kartą vienas senas Amerikos lietuvis 
visuomenininkas pasakė: “ Mes, senieji 
lietuviai, per 50 metų klabenom duris į 
amerikiečių platesnę visuomenę, bet jas 
mums nepasisekė atidaryti. Jums, lietu
vaitėms skautėms, p.er vienerius metus 
atsidarė amerikiečių durys ir jūs esat jų 
tarpe mielai laukiamos. Garbė jums. ” 
Turim pripažinti, jog to pasisekimo pa
slaptis gludi tik pačioj skautybės idėjoj 
ir viena svarbiausia priežastis nuošir
džiam bendradarbiavimui — tampri asmeni
nė draugystė.

Pravartu prisiminti 1918 metus, kai 
kūrėsi Nepriklausoma Lietuvos valstybė; 
čia Amerikoje Lietuvių Taryba gavo au
dienciją su tuometiniu Amerikos preziden
tu Vii šonu, dėka adv. B. Mastausko, ku
ris buvo draugas su prez. Vilsono pata
rėju George Creel *). Ir, kad JAV pripa
žino Lietuvą de jure gana anksti, tai bu
vo nuopelnas ir tuometinės audiencijos 
pas Prezidentą Vii šoną. Matome, dide
liems ir svarbiems valstybių įvykiams nu
lemti dažnai padeda draugystė su kitatau
čiais.

Dvidešimt antro vasario ir yra proga 
užmegsti draugiškus ryšius su skautėmis 
to krašto, kuris mus priglaudė ir kuriame 
naudojantis laisvės principu galime iŠn 
saugoti kas mums yra brangu, išlaikyti 
savitumą, ir tuo pat puikiai įgyvendinti 
ketvirtą skaučių įstatą.

Pasaulinė skaučių organizacija suburia 
visas skautes Tarptautinėn Skaučių Sąjun
gom Čia įeina institucijos, kaip: Pasau
linis Skaučių Biuras **), jame buvo įregis
truota Neprkl. Lietuvos laikais mūsų Skau
čių Seserija ir kurioj dabar vėl judinamas 
tas klausimas per dabartinę mūsų Seseri
jos Vadiją, tarpt, suvažiavimai, tarpt, 
sąskrydžiai, stovyklos. Tarpt, vadovių 
mokykla Amerikoj Edith Macy vardu, An
glijoj “ Our Ark ” ir Šveicarijoj “ Our 
Chalet ” ir kt. (“ Our Chalet ” turėjo lai-
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MV bendradarbis ps. Pr. Pakalniikis kalba- 
si su Lady 0. Baden-Powell, Pasaulio skaw 
Čiiį Šefe. Nuotr. V. Tamulaičjo.

mės dalyvauti dar Nepr. Lietuvos laikais 
ir mūsų skautės, iš jų Amerikoj gyvena: 
v. s. L. Čepienė, v. s. D. Kesiūnaitė ir 
s. J. Aglinskienė. ) Šia proga čia spaus
diname porą ištraukų skautybės įkūrėjo 
Lord Robert Baden - Powell’io kalbos, pa
sakytos atidarant * ‘ Our Chalet” 1932 
metų vasarą, kuri ypač padeda įsigilinti 
į skautybės reikšmę:

” Ateityj mums yra reikalingas nesa
vanaudiškas geros valios praktiškas ug
dymas. Tokio ugdymo užuomazgą mes 
jau turime skaučių ir skautų organizacijo
se, kurios jau yra įsikūrusios beveik vi
suose civilizuotuose kraštuose. Todėl 
atidarymas to “ Chalet ” reiškia atidary
mą mokyklos, kuri ugdo gerą valiąvisų 
tautų moterų tarpe. Šitame gražiame ir 
įkvėpimo pilname centre rinksis įvairių 
tautų skaučių vadovės pailsėti ir pasimo
kyti skautauti, o iš čia jos eis į visas tau
tas, kaip apaštolai, skleisti idealą ir įgy
vendinti gerą valią ir draugystę kitų tar
pe, nežiūrint tautybės, tikėjimo ar luomų 
skirtumo.

Tai yra nauja dvasia, reikalingiausia 
šių dienų pasaulyje. Patriotizmas savo 
kraštui yra kilni idėja, bet joje gludi pa
vojus tapti savanaudiškai siaura savo 
akiratyj. Tada reikalinga praplėsti savo 
akiratį ir draugiškai nusiteikti kitų atžvil
giu **♦). Tokia dvasia yra būtina, jei mes 
norime taikos ir laimės pasaulyje. Taip 

pat, šita dvasia turi dar aukštesnę paskir
tį — tai dvasia, kuri yra būtina Dievo Ka
ralystės įgyvendinimui žemėje, — taikos 
ir geros valios žmonių tarpe. Todėl iš 
širdies linkiu sėkmės ” Chalet ” ••••).

Si e žodžiai ypatingai brangūs mums, at
sidūrus už savo Tėvynės ribų. Juk, kai 
mes ką mylime, tai vis norime apie tai 
kalbėti, galvoti, svajoti. Juk mes mylime 
mūsų Tėvynę Lietuvą! Kaip miela ir bran
gu, kartais ir su ašaromis akyse, kalbėti 
naujiems draugams apie Tėvynės ir mūsų 
tautos kančią skriaudą; apie jos gražią 
praeitį, gamtą, lakštutės čiulbėjimą, dai
nas, vestuvines apeigas, papročius, dar
bus bei džiaugsmus ... Tie naujieji drau
gai klauso mus, įvertina, pradeda pasako
ti, rašyti saviesiems. Ir vis mūsų Tėvy
nės byla bus gyva.

*) Zidk. ’* Pirmasis Nepr. Lietuvos dešimtmetis. 
Aut.
”) kuris visdėlto pats nesilaiko IV - ojo skau

čių įstato dvasios. Kaip skaudus pavyzdys: Lietu
vos Skaučių Seseriją ir kitas pavergtų šalių skau
čių federacijas jų didžiosios nelaimės metu ne tik 
neužjautė, bet dargi ” aukštosios koegzistencinės 
politikos sumetimais ” išmetė iš TSB ir dabar, ro
dosi, nė nesiruošia šios savo didelės klaidos, tie
siog nuodėmės prieš žmoniškumą ( nekalbant jau 
apie skautiškumą ) atitaisyti. MV Red.

***) Šių labai teisingų A. A. Pasaulio Skautų Še
fo žodžių turėtų laikytis ne tik mažųjų tautų skau
tės, - ai, bet ir didžiųjų, jų tarpe ir pačių anglų, o 
ypatingai abudu tarptautiniai biurai su jų direkto
riais, atsisakydami afiliacinės politikos mažųjų 
tautų skautų, - čių sąjungų atžvilgiu. MV Red.

Hands Around the World. Aut.
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DZAMBORĖS VAJUS - SKAUTININKU VAJUS
ps. O. G e šventas

Tik vienerių metų, laikotarpyje mūsų. 
LSB vienetai Kanadoje, JAV ir Australi
joje gražiai reprezentavo Lietuvos vardą 
ir jos skautus pasaulinėse sk. stovyklo
se. Dabargi prieš akis vėl didelis užda
vinys: 1957 m. pasaulinė stovykla Angli
joje, skirta 50 m. ;skautybės sąjūdžiui pa
minėti. Tai bus pasaulinės skautijos 
triumfas. Labai būtų gaila, kad mūsiškių 
ten nebūtų. Šiam reikalui, kaip ir visuo
met, reikia daug lėšų. O jų telkimas nėra 
lengvas ir malonus darbas.

iš kelių skautininkų kilo mintis, kad 
“ Džamborės fondo” vajųturi vestipatys 
skautininkai, aktyviai įsijungdami į jo 
darbus. Jų nuomone, skautininkai atski
rose vietovėse turi tapti fondo vajaus va- 
varikliu. Tai labai džiuginanti mintis. 
Juk skautininkams .Sąjungoje daugiausia 
patikėta. iš jų tad daugiausia ir laukia
ma. Žinoma, šis vajus nėra vien skauti
ninkų reikalas. Mes tikim, kad į jo dar
bus gražiai įsijungs tiek jaunesnieji, tiek 
vyr. amžiaus skautai, skautų tėvai ir pati 
visuomenė. Mūsų jūros skautų, skautų 
vyčių ir akacL skautų talka čia, tikime, 
neabejotina. Tačiau vajaus nugarkaulį 
turėtų sudaryti skautininkai. Juk čia daug 
sveria jų ilgametis patyrimas, ryšiai, vi
suomeniškas akiratis, pagaliau, ir didy
sis skautininkų pasižadėjimas. Gi skau
tininkų turime nemažai. Kaip pavyzdį pa
imkime kad ir paskutinį PLSS sueigos da
lyvių skaičių.

Šios didžios talkos darbe nesudaro skir
tumo, ar skautininkas šiuo metu dirba su 
vienetu ar ne, ar jis yra aktyvus ar pasy
vus. Yra daug galimybių surinkti pinigų, 
sakysime, nepaskutinėje vietoje, kad ir 
darbovietėje, net iš nelietuvių darbininkų 
mažomis sumomis. Kai skautininkas pa
sirodys su aukų lapu, jo pajėgumas bus 
nepalyginamai didesnis už mažo skautu
ko, nes vadovas vykusiai sugebės išaiš
kinti visą reikalą ir atsakyti į dažnai ke
liamus klausimus.

Šiuo pareiškimu ir kreipiuosi į Brolius 
Skautininkus: Apsiimkite atlikti šio darbo 
didžiąją dalį. Be ko kita, iš Jūsų pusės 
bus parodytas labai gražus pavyzdys jau
niesiems. Juk skautininkas turi parodyti 
ir asmenišką skautavimą: asmeniškas pa
vyzdys yra geriausias, tobuliausias vado
vavimo būdas!

Beje, Fondo iždininko adresas: Alfon
sas Pocius, 295 Grey str,, London, Ont. 
Canada.

KUN. ANTAN AS PERKU MAS, S D B,

neseniai atšventęs savo 30 metu skautavimo sukak
tį. Gimęs 1909- III- 27 Darbėnuose. Skautauti pra
dėjo Palangoje 1925 m. Kiek vėliau nukentėjo nuo 
tuometinio gimnazijos mokytojo ir skautų ’’ globė
jo ” M. Gedvilo, kai atsisakė duoti jo sukurtą "kul
tūros skautų” įžodį: " Brangindamas savo garbę 
pasižadu tarnauti Lietuvai, kultūrai irlaudžiai, 
įgyvendindamas šūkį — švieskis ir šviesk! ” Bai
gęs gimnaziją 1933 m. įstojo į saleziečių vienuo
lyną ir pasiruošė misijonieriaus darbui. Ilgesnį 
laiką gyveno Kinijoje, Hong Konge ( anglų koloni
ja ), nuolat palaikydamas ryšius su įvairių tautų ir 
tikybų skautais. 1941 m. Japonų — Anglų karo me
tu, naudodamasis skautiškuoju patyrim u, išgelbėjo 
iš mirties pavojaus 109 našlaičių, pats gi liko karo 
lauke sužeistas. 1946 - 1952 m. vadovavo vyres
niesiems skautams, o 1952 m. savo vedamoje gim
nazijoje Įsteigė skautų dr - vę. 1953 m. atvykęs į 
Venecuelą, tuojau įsitraukė į skautų veiklą, eida
mas dvasios vadovo ir Kęstučio Dr - vės adjutanto 
pareigas. 1955 m. Caracas mieste įsteigė A.S.S. 
skyrių ir, kaip to vieneto kapelionas, įėjo į vytie- 
čių šeimą. Kun. Perkamas — uolus MV platintojas, 
bendradarbis, " Tėvų Kelio ” redaktorius, publi
cistas.
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Clevelando skautų vadovybė 
prie mauzoliejaus, pagerbusi 
paskutinį LSS Šefą A. Smetoną. 
Viduryje — vetionies sūnus 
adv. J. Smetona. Nuotr. V. Ba
cevičiaus.

L.S.B.TARPTAUTINE BŪKLĖ IR DARBAI
Vžsienio Skyrius

mas įvairiais tarptautiniais klausimais; 
toliau Egzilų Skautų Konferencijos atsto
vo, pakvietimas, nors ir stebėtojo teisė
mis, dalyvauti 15 Tarptautinėje Skautų 
Konferencijoje, Kanadoje, kur mūsų atsto
vas buvo sutiktas su didžiom ovacijom bei 
Tarpt. Skautų Komiteto įgaliojimas TSB 
tartis su egzilais skautais dėl pastarųjų 
veiklos įteisinimo tarptautine forma rodo, 
jog tiek Egzilų Skautų Konferencija ( da
bar Taryba ), tiek LSB, de facto tarptau
tinių organų yra pripažįstamos ir Šis klau
simas nėra pamirštas. Tad, belieka pa
gyvinti ir paspartinti veiklą ir laukti juri
dinio įteisinimo Tarptautinėje Skautų Kon
ferencijoje; kokia forma tas bus atlikta, 
šiuo momentu dar negalima pasakyti. BUS 
yra įsitikinęs, kad jeigu Egzilų Skautų 
Asociacijų Taryba pajėgs nieko neatidė
liodama užmegstl atitinkamas derybas su 
TSB, tai galima 1957 metais, t. y. J16 T.S. 
Konferencijos proga laukti pozityvesnių 
rezultatų.

Kadangi visų Egzilų Skautų Sąjungų 
padėtis yra ta pati, yra tikslu ir būtina, 
kad jos nors tarptautiniais klausimais iš
ugdytų bendrą,vieningą, gyvą veiklą. Kuo 
greičiau savo tarpe susicementuosime, 
tuo greičiau mūsų padėtis pasikeis gero- 
jon pusėn. Tai turėdama galvoje, š. "m.

Brolijos
Nekartą spaudoje tarptautiniais skautiš

kais klausimais užtinkame įvairių straips
nių. Tai sveikintinas reiškinys, kad mū
sų žmonės šiuo klausimu rūpinasi, galvo
ja bei jį svarsto, tačiau dažnai tokie ra
šiniai patiekia netikslius faktus, davinius, 
iš kurių vėliau daromos klaidingos išva
dos ir neigiamai nuteikiama lietuvių vi
suomenė ir skautų vadovai.

Šia proga LSB Užsienio Skyrius sutrauk
tai patieks mūsų tarptautinių santykių pa
dėtį, jos perspektyvas bei BUS gaires, ku
rių kiekvienas Brolijos vadovas turėtų 
laikytis bei atitinkamai šioje srityjepa- 
kreipti savo bei skautiškų vienetų veik
lą.

LSB, kaip ir daugelio kitų egzilų skau
tų sąjungų, padėtis tarptautiniuose skau
tų organuose, dalimi nepasikeitė nuo pat 
1940 metų. Tačiau turim daug pozityves
nių perspektyvų, negu prieš porą metų.

Štai praėjusiais metais Tarptautinio 
Skautų Biuro Direktariausgen.D.C.Spryini
ciatyva sušauktas pasitarimas su paskirų 
Egzilų Skautų Sąjungų vadovybėmis, tos 
konferencijos nuoširdi, taktiška, draugiš
ka dvasia, kurią pademonstravo TSB, skir
damas mūsų reikalams tiek laiko, kiek 
mums reikėjo ir išklausydamas mūsų pa
geidavimų bei nuoširdžiai painformuoda-
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sausio mėnesį Egzilų Skautų. Konferenci
ja persiorganizavo į EGZILŲ SKAUTŲ 
ASOCIACIJŲ TARYBĄ (ESAT), suside
dančią iš Estų, Latvių, Lietuvių, Rusų, 
Ukrainiečių, Vengrų ir Baltgudžių Skautų 
Sąjungų, kurios laisvame pasaulyje apjun
gia apie 15.000 skautų.

BUS, BVS pavedimu pertvarkytas taip, 
kad galėtu išplėsti visapusišką, tarptau
tinę veiklą, kuri atkreiptų laisvojo pasau
lio dėmesį į LSB ir Lietuvos laisvinimo 
reikalą. Šiandien BUS turi ryšininkus 
kiekvienoje šalyje, kur tik yra Brolijos 
padalinių, o taip pat turime priskyrę ryši
ninkus ir paskirom Egzilų Skautų Sąjun
gom. Ss aparatas yra visokeriopai pasi
ruošęs atstovauti, propaguoti bei ginti 
Lietuvos Skautų Brolijos reikalus bei jos 
bylą. Štai Indijos skautams-ėms atžymė
jus Sovietų atstovus “Garbės Skautais”, 
BUS griežtai reagavo, atkreipdamas Indi
jos Skautų-čių Sąjungos bei Tarptautinių 
Skautų organų dėmesį. Taipogi, mezgiami 
ryšiai su laisvojo pasaulio Skautų Sąjun
gom. Švenčių metu išsiuntinėjęs specia
lius pasveikinimus, BUS sulaukė nuošir
džių atsakymų iš Anglijos, Belgijos, Pran
cūzijos, Portugalijos, Luxemburgo, Lich
tenšteino, Kinijos, Vokietijos ir kitų Są
jungų. Tai naujas laimėjimas!

Kviečiame visus Brolijos vadovus bei 
jų vadovaujamus vienetus atkreipti dides
nį. dėmesį į BUS paskirus darbus: JAM
BOREES FONDAS, įsteigtas tam, kad 
LSB ir Lietuvių Tautos byla būtų atitin
kamai reprezentuojama laisvojo pasaulio 
jaunimo tarpe; Šv. Jurgis - KANKINIŲ 
SKAUTŲ DIENA, skiriama pagerbti tiems 
didvyriams, kurie, kovodami prieš pasau
lio blogį, už skautybės principus ir idea
lus atidavė savo gyvybes, kad jaunimas 
galėtų laisvai skautauti; KANKINIAMS 
SKAUTAMS PAGERBTI LEIDINYS; yra 
sudaryta Komisija, darbas pradėtas ir ti
kimės, kad dar šį rudenį išeis iš spaudos 
anglų kalba leidinys, skirtas pagerbti 
kankiniams skautams ir patiekti informa
cijos apie Lietuvių Tautą, o ypač jos 
skautiją. Visu įtempimu ruošiamasi daly- 
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lyvauti 1957 m. Jubiliejinėje Jamboree 
(100 metų nuo B.-P. gimimo ir 50 m. nuo 
skautybės įsikūrimo), Skautų Vyčių Są- 
skridy j e,Vado vų Suvažiavime b ei 16 T. S. K., 
kurie įvyks Anglijoj. Taipogi norima da
lyvauti ir BOY SCOUTS OF AMERICA 
Jamboreeje, kuri sekančią vasarą įvyks 
Valley Forge, Penn. Dar šiais metais, 
jeigu pajėgsime sudaryti reikalingų lėšų, 
numatyta pasiųsti reprezentacinę skiltį ir 
įSkotijoj rengiamą EuroposJamborette bei 
sudaryti sąlygas mūsų Broliams iš Vokie
tijos apsilankyti kitų Europos skautų sto
vyklose.

Dėl vietos stokos tarptautiniais skau
tiškais klausimais dar pasisakysime kita 
proga. Visais BUS reikalais prašau kreip
tis į šio gyriaus Vedėją ps. Al g. Banevi
čių, 21 Bowdoin Avenue, Boston 21, Mass., 
o Jamborees Fondo Vajaus reikalais — į 
ps. Olegą Gešventą, 106 Inkerman Street, 
London, Ont., Canada.

yilniaus Vietininkiįos Adelaidėje (Austr ) 
“Šventaragio” stovyklos vadovai. Is kairei. 
V. Stasiškis. J. Vanagas, V. Patupis. Zcmnt 
— M. 4ndriušienė, V. Opulskis, S. Stasiškie- 
nė.
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DIENOS TEMOMIS
IŠ REDAKTORIAUS UŽRAŠU

Ar nereiktų išsikalbėti prie vieno stalo 
susėdus?

Kai 1949. ĮI. 18 - 19 d.d. Scheinfeldo 
pilyje, Vokietijoje, įvyko IV - is ir iki šiol 
paskutinis L SS suvažiavimas, praėjo jau 
septyneri metai. Per tą laiką daug kas 
pasikeitė, iškilo aibė naujų, greito spren
dimo laukiančių problemų. Ir patys or- 
jos teisiniai nuostatai reikalingi tvirtų 
pataisų. Susirinko ir kai kurių nesklan
dumų. Kai kurie jų eina taip toli,kad ima 
grąsyti Sąjungos vienybei. Kodėl taip 
yra? — dažnai klausiame viens kitą. O 
gi žymia dalimi dėlto, kad nesusirenk ame, 
nesusėdame prie vieno stalo, ir neišsikal
bame. Tiesa, šiandien nelengva visiems 
susirinkti. Visdėlto, iš anksto planingai 
pasiruošus, suvažiavimas galėtų nesun
kiai pilnai apimti 5 - ius PLSS rajonus: 
tris JAV, Kanados, akademinį. Prie jų 
galėtų jungtis ir kiti rajonai ar tai kores- 
pondenciniu būdu, ar tai įgaliodami į JAV 
- bes bei Kanadą dažnokai emigruojančius 
savo narius. Tokiam suvažiavimui reiktų 
parinkti patogų vasaros laiką. Jo dieno
tvarkėje, be kitų, galėtų būti šie klausi
mai: Sąjungos santvarkos pakeitimo, cen
tralizacijos - decentralizacijos, vienetų 
registracijos vietinėse sk. organizacijo
se, darbo suaktyvinimo, Sąjungos vieny
bės išlaikymo bei jos stiprinimo klausi
mai. Šia proga būtų sušaukti Tarybos po
sėdžiai, Brolijos, Seserijos sueigos. Tu
rėtų progos susirinkti akad. skautai, - ės; 
vyčiai ir vyr. skautės, aptartų savo spe
cifines problemas. Suvažiavimui reiktų 
skirti bent 3-4 dienas ir prie to dar la
bai planingai ir darbingai tvarkyti, atvyks
tant jau su gatavais projektais.

Reikia manyti, kad toks suvažiavimas 
išspręstų daugelį klausimų, kurių nepajė
giame atlikti raštu. Svarbiausia, galbūt 
jis pajėgtų reorganizuoti mūsų Sąjungą ir 
atnaujinti jos dvasią, sustiprinti vieny
bę. Ar nereiktų šiuo kartu iniciatyvos im

tis iš viršaus, kai jau ji ima reikštis iš 
apačios?

Centralizacija ar decentralizacija?
iš atskirų Sąjungos rajonų (turima gal

voje Australija, Anglija ir iš dalies Vo
kietija ) mus dažnai pasiekia laiškai, ku
riuose kai kurie vadovai pusbalsiu skun
džiasi, esą mūsų centriniai LSB bei Se
serijos organai jiems ne tik nepadeda, 
bet kartais tam tikra prasme lyg trukdą jų 
darbą, leisdami patvarkymus, anot jų, gal
būt tinkamus S. Amerikos liet, skautų ra
jonams, bet ne tolimesnių kraštų liet 
skautams, iš vienos tokios vietovės mums 
privačiame laiške rašo: “ Pas mus pra
deda girdėtis balsų, kad reikia nutraukti 
subordinavimosi centrams Amerikoje, ku
rie mums nieku nepadeda, o savo nesuta
rimu bei nerealiu popierizmu kartais dar 
drumsčia gražų savitarpinį sugyvenimą ir 
gaišina laiką ”. Esą netgi atskirų rajo
nų suvažiavimuose pasigirsta balsų atsi
skirti nuo PLSS branduolio, sudarant at
skiras sąjungas. Mes nemanome, kad taip 
būtų tikslu. Pasaulio Lietuvių Sk. S - ga 
turi ir toliau likti viena or - ja, dar iš Tė
vynės atsigabentų tradicijų bei or - jos 
tęsėja. Kad lietuviai skautai, - ės netu
rėtų savo centro, to labai nori tie, kurie 
mūsų didžiosios nelaimės metu apleido 
mus, išbraukdami iš savo sąrašų ir dabar 
nenorėdami savo klaidas atitaisyti. Vie
ninga vadovybė turi išlikti. Visdėlto cen
tralizacijos klausimą reiktų nedelsiant 
peržiūrėti, suteikiant atskiriems rajonams 
ir jų vadovams galimai platesnę iniciaty
vą bei autonomiją. Reiktų jais daugiau 
pasitikėti, o jie daugiau pasitikės Sąjun
ga.

Ar steigtinas pavergtųjų tautų Tarpt. 
Skautų biuras ?

Atsiliepdami į pereitame M V numeryje 
išspausdintą mūsų bendradarbio Al. Gi- 
manto rašinį, keli skaitytojai žodžiu ir
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raštu užgiria jo mintis ir išreiškia pritari- 
mą. Vienas netgi teigia, esq, “ gana ke
liaklupsčiauti prieš pavergtųjų, tautų ne- 
bojančius koegzistencijos politikos šešė
lyje veikiančius T. Sk. Biurus. Tuščias 
reikalas laukti jų oficialaus pripažinimo”. 
Kitas prideda: “ išlaukėme 10’ metų ir 
gana. Užuot eikvoję energiją kakta pra
mušti ne broliškų širdžių, o mūro sieną, 
sukaupkime jėgas pavergtųjų tautų skau
tų, - čių suorganizavimui. Tiesa, šiuo 
metu veikia kad ir ne pilnos apimties pa
vergtų tautų sk. konferencija. Deja, ji 
savo veiklą kreipia beveik išimtinai į ofi
cialaus pripažinimo reikalus. Sis reika
las, kaip parodė 10 metų praktika, dėl da
bartinės TSR politikos yra neįmanomas”. 
Toliau laiško autorius dėsto, esą paverg
tųjų tautų skautai nedelsdami turėtų ruoš
ti didingas savo narių stovyklas ( džambo- 
rė ) ir kviesti į jas ne tik laisvųjų tautų 
skautus, - es, bet ir spaudos, radijo, te
levizijos bei tų kraštų valdžios oficialius 
atstovus. Tokiu būdu būtų pakeltas pa
vergtųjų tautų skautų svoris ir jų reikalas 
būtų, plačiai žinomas.

Tautinės informacijos stoka
Čia perduodame tik kai kurias vieno 

skaitytojo iš Europos mintis iš jo ilgo 
laiško redakcijai:

— Jau kuris laikas seku įvairių kraštų 
ir ypač tarptautinę skautų spaudą . Apgai
lestaudamas turiu nusiskųsti, kad neuž
tinku arba labai retai teužtinku žinelių iš 
mūsų skautų veiklos. Įdomu būtų patirti, 
ar mūsų skautiškoji vadovybė tokių žinių 
neteikia, ar skautiškieji laikraščiai jų ne
spausdina?”

Mums nežinoma, ką sk. vadovai šiuo 
reikalu yra darę. Tačiau teko girdėti, kad 
LSB ir Seserijos užsienio skyriai, kad ir 
pavėluotai ( po desetko metų ) ruošia in
formacinius leidinius svetimomis kalbo
mis. Prie LSB vadijos veikianti Skautų 
Korespondentų Skiltis teikia apsčiai me
džiagos liet, tremties spaudai. Bet ar in
formuojama užsienio skautų spauda, mes 
tuo tarpu neturime davinių.

Opozicija Sąjungos vadovybei ir 
pačiai Sąjungai

Bespausdinant MV 1 numerį, buvo gau
tas iš Cleveland© 12 skautininkių kolek
tyvus pareiškimas. Nors jo tekstas jau 
buvo paskelbtas kai kuriuose kituose laik
raščiuose, visdėlto čia jį pakartojame:

— Mes žemiau pasirašiusios skautinin- 
kės konstatuojam, kad skautų organizaci
joj įsigalėjo negerovės, kurios mūsų giliu 
įsitikinimu pažeidžia pačius pagrindinius 
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS PRINCI
PUS. Neturėdamos organizacijos vadovy
bės pritarimo ir todėl negalėdamos sulo
mis negerovėmis kovoti, 1956. I. 7 d. iš- 
stojame iš PLSS Skaučių Seserijos, tuo 
pačiu nebenešame už jos veiksnius ( gal 
“ veiksmus”? Red.); jokios teisinės nei 
moralinės atsakomvbės ”.

Tenka labai apgailėti, kad mūsų Sese
rija iš karto neteko tokio didelio vadovių 
skaičiaus, kada jų labai reikia. Žinią 
tai tikrai nestiprina mūsų skautiškųjų po
zicijų. Visi gerai žinome, kad pastaruoju 
metu kai kurių mūsų vadovų, - ių sugyve
nimas or - jos rėmuose nėra pavyzdingas. 
Ir šiose pačiose MV skiltyse nekartą esa
me atkreipę Vadovybės dėmesį, kad yra 
Sąjungoje taisytinų dalykų. Kai kuriais 
organizaciniais klausimais M V turėjo ki
tokią nuomonę ir buvo, galbūt, tam tikra 
prasme net Sąjungos Vadovybei opozicijo
je. Tačiau šiuo atveju mes visdėlto ne
same tokios nuomonės, kad negerovės yra 
taip toli nuėjusios, kad reiktų jau iš Są
jungos išstoti. Atvirkščiai, drįstame tvir
tinti, kad reikia daugiau dirbti apačioje 
( su sk. vienetais ) ir savo darbo įnašu 
pakeisti Sąjungos veidą.

Kad ir negirtinas šis 12-os skautinin
kių žygis, jis visdėlto yra tam tikras 
skambutis Vadovybei. Jeigu būtų buvę iš 
abiejų pusių parodyta daugiau širdies ir 
geros valios, ar nebūtų galima susėsti 
prie bendro stalo? Gal dar nevėlu? Taigi 
mes dar nesakome Dvylikai sudiev, o tik 
— Iki pasimatymo skautiškame darbe!

64

16



Skyrių veda v. s. L. Čepienė ir v. s. Bronius Kliorė

DRAUGOVĖS GERIEJI DARBELIAI
V. s. K. Kodatiene

Kai vadinamas kultūrinis pasaulis yra 
paskendęs godžiame materializme, skauty- 
bė stengiasi jaunuolės būtybę taip paveik
ti, kad ji sugebėtų pakilti aukščiau ir tar
nautų kilniajam skaučių idealui: Dievui, 
tėvynei ir artimui.

Nežiūrint to, kad tarnyba artimui yra pa
skutinė obalsio dalis, bet ji tokia svarbi, 
kad jos nevykdant neįmanomas ir dviejų 
pirmųjų vykdymas. Skautybės įkūrėjas Lor
das R. Baden Powell, jai priduoda labai 
daug reikšmės ir todėl tarnyba artimui ir 
gerais darbais persunkta visa skaučių 
ideologija. Kasdieninis geras darbelis, 
kurį, kiekviena, net jauniausia skautė turi 
atlikti, tai geroji pradžia kovoti su pasi
reiškiančiu individe egoizmu. Duodamos 
įžodį mes viešai pasižadame tarnauti arti
mui, o trečias skaučių įstatas dar sykį pri
mena ir įpareigoja skautę būti naudinga ir 
padėti artimui. Skautė nieko nelaukia iš 
kitų, o pati duoda viską ką gali. Filosofas 
Stasys Šalkauskis studijoj “Skautai ir pa
saulėžiūra” pabrėžia, kad “Skauto asme
nybė, kaip tik tuo laimi, kad ji duoda; tuo 
pražydi, kad ji miršta savo egoizmui.”

Jei mergaitė nepajėgia kovoti su savo 
egoizmu, jei geri darbai, pasiaukojimas ki
tiems jai svetimi; jei ji nemato, nejaučia 
kitų nelaimių, kančių, nenori dalintis sa
vo kąsniu su alkstančiu, pagirdyti trokštan
tį, pridengti nuogą, jai svetima ir skaučių 
ideologija. Kaip tokia mergaitė galės tar
nauti Dievui ir tėvynei? Juk net Šv. Raš
te yra parašyta “ jei kas sakytų: Aš my

liu Dievą ir nekęstų savo brolio, yra me
lagis. Nes kas nemyli savo brolio, kurį 
mato, kaip jis gali mylėti Dievą, kurio ne
mato ” ( Jon. 4,20 ). Kaip tokia mergaitė 
galės mylėti savo tolimą, nepasiekiamą 
tėvynę, dėl jos aukotis, dirbti?

Mūsų vadovės, ypač draugininkės, turė
tų daugiau dėmesio atkreipti į šią skautiš
ką pareigą - tarnybą artimui ir daugiau 
skirti laiko aiškinimui ir įsamonijimui ge
rųjų darbelių prasmės, o ypač stengtis 
praktiškai skiltimis ir draugovėmis kuo 
daugiau jų atlikti. Per atliekamus organi
zuotus gerus darbus mes pratiname skau
tes prie visuomeniškumo, sužadiname jų 
širdžių jautrumą ir kartu auklėjame tau
rias, 'pasiaukojančias mergaites su geriau
siomis būdo savybėmis.

Šio krašto jaunimas, perdaug jau nuė
jęs į pramogas, nejaučia jokių pareigų ki
tiems, linkęs daryti tai, kas jam patinka. 
Neretai tuo susižavi ir mūsų mergaitės ir 
jos pradeda linkti daugiau į pramogas.

Svarbus ir dėkingas laukia tavęs užda
vinys, miela draugininke! Atitrauk mer
gaites nuo tuščių pramogų ir duok konkre
čių įdomių uždavinių. Vieni iš tokių ir 
bus įvairūs geri darbeliai. Kiek čia 
džiaugsmo, įdomumo ir dvasinio pasitenki
nimo ras mergaitės, jei tik draugininke bus 
pati jautri, sumani ir sugebės į šį darbą 
įtraukti visas dr - vės skautes. Pirmiau
sia vaizdžiai, jausmingai nupasakok mer
gaitėms gerųjų darbelių prasmę, įvairias 
progas, kaip galima padėti artimui, kad tų
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progų nereikia vengti, o pačiai ieškoti. 
Kaip sąžinė prikaišioja, kai kas sąmonin
gai atsisako kitam gerą padaryti. Ir, kad 
maloniausias jausmas tada kai gali gerą 
padaryti ir nieks apie tai nežino. Kad ge
ri darbai daromi ne dėl reklamos, bet dėl 
jų esmės,ir t. t.

Po paaiškinimo čia pat ir pavesk mer
gaitėms atlikti kokį gerą darbą, duok už
davinį ir pajusi jų entuziazmą, gal jos pa
čios ką pasiūlys bendrai atlikti, pasiklausk 
ar turi geriems darbeliams sumanymų.

Skaučių Seserijos Vadija specialiai įsi
vedė pas save socialinį skyrių, kad labiau 
išjudintų skaučių vienetuose tarnybą arti
mui, ir kaip liūdna kartais, kai rašai, ra
šai aplinkraščius, ir kai kurie vienetai vi
sai nereaguoja. Tu miela dr - ke esi tas 
akstinas, ta dr - vės jėga visiems darbams 
išjudinti.

Kalėdos jau praėjo, bet kiek daug čia 
skautės galėjo pasireikšti, kiek daug gerų 
darbų padaryti. Suorganizuoti dr - vių 
rinkliavas prie bažnyčių ir už surinktus 
pinigus ruošti, siųsti pakietėlius Europon: 
ligoniams, seneliams, vaikučiams. Rašyti 
pasveikinimus su piešinėliais,su savo su
kurtais eilėraščiais ir Lt. Dr - vė skilti
mis galėjo papuošti keletą mažų eglučių 
ir nunešti į gausias šeimas, kurios jų ne
ruošia, ir kartu pergyventi tą tyrą džiaugs
mą kitų laimės, juk vėl ateis Kalėdos, — 
pabandykite.

O ligonių lankymas ypatingai geras dar
bas, ne tik švenčių laiku, bet ir apskritą 
metą. Sugalvokite ką nors Velykoms. Dr- 
vė galėtų paruošti Velykinę programą ir 
švenčių metu aplankyti lietuvių senelių, 
ar net mišrias prieglaudas ir ten jų kas- 
dienybėn įnešti jaunatviško džiaugsmo. 
Kiekviena nudažykite tautiniais motyvais 
margutį ir, lankydamos ligonius, senelius 
nuneškite jiems. Dažnai jus kviečia ki
tos organizacijos įvairiomis progomis joms 
padėti, neatsisakykite, nes gerieji darbai 
— pagalba išplaukia iš jūsų skautiškosios 
ideologijos, o ir jūs pačios dažnai reika
lingos material ės ir moralės paramos.

Masiniai dalyvaukite Balfo rinkliavose;

Al ū sų Al i eli em s S k ai ty toj am s 
linksmų ir nuo taikingų

S v. Velykų švenčių linki

” Al asų Vytis”

susitarusios visa dr - vė išeikite, juk tai 
renkama mūsų vargstantiems broliams pa
dėti. Sveikintini vienetai, kurie pasiuntė 
nors ir kukliausią auką nuo potvynio nu
kentėjusiai sktn. Venclauskienei padėti, 
parodė seserišką širdį. Taip pat ir tie 
skaučių vienetai, kurie dabar renka nelai
mės ištiktam prof. M. Biržiškai padėti. 
Vasario 16 proga kviečiamos visos skau
tės aukoti bent po mažiausią auką Vokie
tijos skaučių veiklai paremti. Dr - kės pa
reiga raginti seses ir žiūrėti, kad jos nuo
širdžiai prie šios taip reikalingos paramos 
prisidėtų. Juk pernai mūsų sesės Vokie
tijoje, dėl lėšų stokos net stovyklauti ne
pajėgė.

Siūlyčiau kiekvienai dr - vei turėti tau
pomą dėžutę, kurion skautės vieton po su
eigos bėgti ledų, ar kramtomos gumos nu
sipirkti, bandytų vieną kitą sykį atsižadėti 
ir sumesti savo centus geriems darbeliams. 
Ir dr - vė, reikalui esant, juos panaudotų. 
Ant dėžutės tiktų užrašas “ Gerieji darbe
liai”, nes skautė, atsižadėdama saldumy
no ir mesdama pinigėlį kilniems tikslams, 
daro gerąjį darbelį.

Dr - kės pareiga žiūrėti, kad skautės 
gerai atliktų, ne tik dr - vės organizuoja
mus gerus darbelius, bet ir kiekviena pro
ga asmeniai ieškotų ką gero kitam padary
ti. Čia vienai šeimai reikia kur būtinai 
nuvažiuoti, nėra kur mažametį palikti, ki
tam senelį pasaugoti į nakvynę priimti, ką 
nors paskolinti, nunešti ir t. L, progų be
galės kasdien. O ir namie dirbančiai ma
mytei, tėveliui padėti, tai svarbūs ir būti
ni geri darbai. Dr - kė gali sugalvoti įvai
rius gero darbelio konkursus, pravesti ta 
mintimi sueigą, kad labiau išjudinus šį 
taip opų šių dienų klausimą, ir sugrąžinus 
mergaites į tikrąjį skautybės kelią.
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Čikagos jūros skaučių “Vaivos laivas'*“Baltijos Jūros** tunto metinių minėjime. l\uotr. R. Šlenio

DRAUGININKU KURSU PLANAS
r. sktn. Pranas Karaliusvy

Pereitame MV numeryje aptarę draugi
ninkų, kursų organizacinius reikalus, čia 
bandysime duoti kondensuotą, draugininkų, 
paruošimo planą. Patogumo ir trumpumo 
dėliai sutarkime, kad visur didžiąja raide 
A žymėsime pašnekesius, raide B — pra
tybas, C — praktiką ir raide D - savaran
kiškus darbus.

PLANAS
I. A. Draugovės“ anatomija”: a. skil

tys, b. skiltininkai, c. adjutantas, d. šta
bas — 2 vai. B. Draugininkas praveda 
draugovės štabo posėdį ( aptarimas ) — 1 
vai. D. “ Skilties dvasia *•; “ Drauginin
ko santykiai su skiltininkais ”.

II. A. Draugovės raštinė, finansai ir 
ūkis — 1 vai. B. Įsakymų dr - vei pavyz
džiai. Draugovės knygos ( metraščiai ) 
tvarkymas — 1 vai. Inventoriaus knygų 
pavyzdžiai. Kasos knygos įrašai — 1 vai. 
D. Aprašyti būdus ir priemones, kaip drau
govė galėtų susitaupyti pinigų.

IIL A. Draugovės būklas — 1 vai. C. 
Suprojektuoti draugovės būklą iš seno ga

ražo (planas, medžiagos, darbas, lėšose 
D. Draugovės būki o modelis ir paveikslas.

IV. A. Draugovės tėvų - rėmėjų būrelis. 
— 1 vai. B. “ Draugininkas kalbasi su 
tėvu apie jo sunkiai auklėjamą sūnų — 
skautą” — 1 vai. D. Atsišaukimas į skau
tų tėvus prašant paramos vasaros stovyk - 
lai ar draugovės būklui įrengti.

V. A. Draugovės garbė - 1 vai. B. 
Draugininkas sprendžia dviejų skautų gar
bės bylą - 1 vai. D. Draugininko santy
kiai su pavieniais skautais.

Draugovės sueigos
VI. A. Sueigos elementas: sueigos pla

nas — 1 va]. B. Sueigos ceremonialas, 
raportai, pasisveikinimas — 1 vai. C. Ste
bėti pavyzdinę draugovės sueigą ( po to 
jos kritika ) — 2 vai. D. Draugovės suei
gos plano pavyzdžiai.

VII. A. Sueigos vedimo metodika — 2 
vai. E. Rikiuotė ir jos formos; sutartiniai 
komandų ženklai — 1 vai. C. Skilčių ri
kiavimas įvairiomis formomis pagal sutar
tinius komandos ženklus - 1 vai.
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VIII. A. Dainos — 2 vai. Šūkiai — 1 
vai. Rak etos — 1 vai. B. Dainos — 6 vai.
C. Pravesti dainą, šūkį, raketą dr - vės 
sueigoj. D. Sugalvoti ir parašyti 10 ori
ginalių šūkių ir raketų.

IX. A. Pašnekesiai dr - vės sueigoj: 
temos — klausytojų dėmesio patraukimas, 
skautiškojo pašnekesio skirtybės nuo mo
kyklos pamokų — 1 vai. B. Išmokti in
struktoriaus paskirtą pašnekesį ir jį pa
sakyti namuose be klausytojų, prieš vei
drodį — 1 vai. Tas pats prieš instrukto
rių — 1 vai. Savo parašytą pašnekesį pa
sakyti instruktoriaus akivaizdoje — 1 vai. 
Aptarimas pašnekesio metu pastebėtų ge
rųjų ir silpnųjų pusių. C. Pakartoti pa
šnekesį dr - vės sueigoj ir po to jį aptarti
— 1 vai.

X. Žaidimai — 2 vai. Skautiškų žaidi
mų pedagogika ir metodika — 2 vai. Žai
dimų rūšys: grupiniai žaidimai — 3 vai. 
Individualiniai — 2 vai. Žaidimų prave- 
dimo technika — 1 vai. C. Stebėti pavyz
dinę sueigą ( žaidimų dalį ) — 1 vai. Pra
vesti bent 3 grupinius žaidimus — 1 vai. 
Pravesti bent 3 individualinius žaidimus
— 1 vai. Aptarimas pastebėtų gerųjų ir 
blogųjų žaidimų vadovo pusių — 1 vai.
D. Surinkti, suklasifikuoti ir surašyti po
puliariausius žaidimus. Sugalvoti bent 2 
grupinius žaidimus ( dviem ar daugiau 
skilčių) ir 2 individualinius žaidimus.

XI. A. Varžybos, konkursai: jų reikšmė 
ir pravedimo technika — 1 vai. B. Supla
nuoti kaip pravesti draugovėje a) konkur
są tarp skilčių ir b) konkursą tarp pavie
nių skautų.

XII. A. Mokymas skautiškos programos 
dalykų — 1 vai. B. Pravesti duotą temą: 
a) painstruktuojant skiltininkus, b) betar
piškai visą draugovę. C. Tas pats drau
govėje. Aptarimas pastebėtų gerųjų ir blo
gųjų pusių.

XIII. A. Drausmės palaikymas draugo
vėje — 1 vai. Skautiškosios bausmės — 
1 vai. D. Drausmės palaikymo būdai.

XIV. A. Draugovės iškylavimas: reikš- 
i^ė, vietos parinkimas, transportas, užsi
ėmimai, maitinimas, svečiai, grįžimas — 

3 vai. B. Įsivaizduotos vienos dienos iš
kylos planas ir aprašymas. C. Dalyvau
jant dr - vės sąstatu. Tokios iškylos ap
tarimas.

Eraugovės stovyklavimas
XV. A. Stovyklavimo uždaviniai. Sto

vyklų tipai — 1 vai. D. Stovyklavimo 
svarba.

XVI. A. Stovyklos tvarka, švara, įsiren- 
gimai, papuošimai — 2 vai. C. išbūti 
bent dvi dienas stovyklos ūkvedžiu ( ap
tarimas ) . D. Nupiešti ar padirbti mode
lius būtiniausių stovyklos įrengimų. Pa
ruošti keletą originalių stovyklos papuo
šimo pavyzdžių.

XVII. A. Maitinimas — 2 vai. B. Ap
skaičiuoti, kiek reiks išleisti maistui pi
nigų, kiek kokių produktų reiks pirkti. 
Paruošti maisto meniu vienai savaitei — 
1 vai. C. išbūti bent dvi dienas stovyk
los virėju ( aptarimas ).

XVin. A. Darbotvarkė, užsiėmimai — 2 
vai. B. Sustatyti stovyklos dienos prog
ramą — 1 vai. C. išbūti bent dvi dienas 
stovyklos adjutantu ( aptarimas ).

XIX. A. Drausmė — 1 vai. B. Numatyti 
galimus nusižengimus drausmei ir būdus, 
kaip su jais kovoti.

XX. A. Laužų programa; jų auklėjamo
ji įtaka - 2 vai. B. Sugalvoti bent du pa
sirodymus prie laužo — 1 vai. C. Praves
ti bent vieną laužą ( aptarimas ). D. Te
ma: “ Kada nors, kur nors buvusio laužo 
programos kritika”.

XXI. A. Sanitariniai klausimai: aseni
zacija, vanduo ( valgymui, gėrimui, prau- 
simuisi ), prausimasis ir maudymasis, in
dų laikymas, palapinių.vėdinimas, lengvų 
sužeidimų gydymas — 2 vai. C. Pabūti 
bent dvi dienas stovyklos sanitaru ( ap
tarimas ).

XXII. A. Svečiai stovykloje — 1 vai. 
B. Aptarti būdus, kaip priimti svečius 
stovykloje, kad jiems skautų tvarka ir 
drausmė patiktų — 1 vai. D. Tema: “ Kaip 
atsitinka, kad svečiai tampa skautų rėmė
jais arba priešais.**

XXIII. A. Draugovė tunto sueigoje.
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“ Draugovės dvasia” — 1 vai. D. Tema: 
“Draugovės skautų santykiai su kitų vie
netų tunte skautais.”

XXIV. A. Draugovės skautų įžodis — 1 
vai. B. Pravesti1 ‘ įžodžio ” ceremonijas 
— 1 vai.

XXV. A. Draugovės vakaras — 1 vai. 
B. Sudaryti veiklos planų ruošiant dr-vės 
vakarą — 1 vai. D. Tema: “ Skauto san
tykiai su neskautais.”

XXVI. A. Draugovės gerieji darbeliai: 
a. Dievui, b. Tėvynei ir c. Artimui — 1 
vai. 3. Dr - vės skautų religinė praktika 
(talka parapijai) — 1 vai. Dr - vės tarny
ba Tėvynei — 1 vai. Dr - vės socialė veik
la — 1 vai. D. Draugininko įtaka pavei
kiant skautus, kad jie būtų uolūs gerųjų 
darbelių vykdytojai.

Baigiamosios pastabos
Šiame projekte tūli skaitytojai pasiges 

smulkesnio išdėstymo skautiškoje auklė
jimo programoje taip svarbių punktų apie 
skautų ideologijų, tarnybą tėvynei bei ar
timui. Manau, kad tat jau atskiras klausi
mas, kuriam tektų skirti specialų kursą. 
Pasiūlytajam plane ribotasi daugiau skau
tų dr - vės draugininko metodiniu - peda
goginiu paruošimu.

Kaip jau minėjau, atsakomybę už drau
gininkų ruošimų turėtų prisiimti pavieniai 
skautininkai. Jie turėtų kas pusmetį duo
ti ataskaitą ramovės sueigoje, ką yra atli
kę šiame darbe.

Tinkamam einamųjų dalykų fiksavimui 
kiekvienas kursų dalyvis turėtų “studijų 
knygelę”, kur būtų atžymėti išklausytieji 
pašnekesiai, atliktos pratybos, vadovavi
mo praktika bei savarankiški darbai. Pa
tvirtinimui įrašų — instruktorių parašai. 
Einant prie reikalo planingai, vertėtų to
kias studijų knygeles atspausdinti Vyr. 
Vadijose ir pagal užsakymus išsiuntinėti 
tuntams.

Čia dar gali būti diskutuotinas klausi
mas, ar reikėtų pabaigusiems kursus lai
kyti egzaminus, ar tektų pasitikėti skau
tininkų - instruktorių parašais.

Savaime aišku, kad paruošti geram drau-

Mūsų skautybės veteranai Vytautas (stovi) 
ir Jonas Vanagai Adelaidės skautų stovykloj e.

glnlnkui reiks skirt nemažą laiko ir pa
stangų. Gal tūli kursų dalyviai ir neiš- 
tęsės — priklausys tat didžia dalimi nuo 
instruktorių sugebėjimo juos sudominti ir 
paveikti.

Kažin kas nūdienę skautų draugovę su
lygino su lietuviškąja mokykla, o draugi
ninką su mokytoju. Pripažindami Šito pa
lyginimo teisingumą, turėtume būti nuo
seklūs ir stiprūs šiuos naujo tipo lietuvy
bės apaštalus ruošdami. Bet koks apsilei
dimas, skubotumas ar nerūpestingumas čia 
nebūtų pateisinamas.

Tragiškai žuvus

Sesei LILEI PETRAUSKAITEI, 
jos tėvelius ir brolį skautų Viktorų 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

“Baltijos” skautų tuntas.
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NORIME BŪTI VYR. SKAUTES
V. s. E m. Putrytė

— Sese, kada aš -galėsiu būti vyresne 
skaute? — pasigirdo klausimas iš priau
gančios skilties sesių, kai tik vyresnioji 
skiltis davė vyresniųjų skaučių įžodį.

— Jūs dar jaunos, — atsakė vietininkė, 
— palaukit.

— O kaip ilgai dar reikės laukti, — klau
sė sesės ir linksmi žiburiukai, spindėję 
jų akyse, apsiniaukė pilkais debesėliais . 
Bet taip karštai lauktoji valanda atėjo, ka- 
ka, vietininkei leidus, “ Liepsnelių ” 
skiltis susirinko sueigon pradėti kandida
tavimą į vyresniąsias skautes.

Bet ir vėl klausimas: — Kaip ilgai rei
kės kandidatuoti?

Pasirengimui pravesti paskirtoji skauti
ninke pradėjo pašnekesį:

— Man malonu pasveikinti jūsų skiltį 
įžengusią į naują laikotarpį skautiškame 
gyvenime. Apie jūsų skiltį pradedant nuo 
skiltininkės ir baigiant visomis skautėmis 
kartu ir kiekviena atskirai, aš esu girdė
jusi tik gera ir pati esu įsitikinusi, kad 
jūs visos esate puikios mergaitės ir pa
vyzdingos skautės, taigi išeitų, kad jau 
šiandieną galėtumėte duoti įžodį. Tačiau 
aš drąsiai pasakysiu — dar ne. Kam Die
vas daugiau davė, iš to daugiau ir laukia. 
Taip ir su jumis, aš esu tikra, kad jūs pa
čios norėsite tinkamai išnaudoti kandida
tavimo laikotarpį ir ko daugiau žinių ir 
sau naudos pasisemti.

Būti vyresniąja skaute reiškia ne vien 
kaklaraiščio spalvą pakeisti, bet reikia 
būti nusistovėjusiu, atsakingu žmogumi.

— Ko laukiama iš vyresnės skautės?
— Nueik, sese, į bendruomenės susirin

kimą, padaryk pranešimą, ir atstovauk te
nai vietininkiją.

— Parašyk spaudai straipsnį skaučių 
reikalais.

— Suorganizuok jaun. skaučių būrelį ir, 
sukvietusi tėvus, išaiškink to būrelio svar
bą ir uždavinius.

— Asmeniškame gyvenime būk pakanka

mai subrendusi, kad kartais ir sunkioje 
būklėje atsidūrusi mokėtum surasti išeitį, 
kuri yra suderinama su tavo, kaip mergai
tės ir kaip skautės garbe.

Čia tik keletas pavyzdžių, kokius užda
vinius jūs galite gauti kaip vyresnės skau
tės; sakykit ar jūs apsiimtumėt juos tuo
jau atlikti?

AŠ neabejoju jūsų sumanumu ir sugebė
jimu, bet šiandien jums gal truktų patyri
mo ir žinių; jums pačioms kiltųdaug neaiš
kumų. Todėl ir yra reikalingas kandidata
vimo laikotarpis, kad jūs spėtumėte su
bręsti ir pasiruošti didesniems vyresnės 
skautės uždaviniams.

Meskime naują žvilgsnį į skautybę. Jei 
jūs jau perskaitėte kandidatės į vyr. skau
tes programą, tai pasakysite, kad ten nie
ko naujo nėra, ten kartojama trijų patyri
mo laipsnių programa. Tas tiesa, bet yra 
ir vienas naujas didelis dalykas, — tai pa
sikeitimas jumyse pačiuose, jūsų pažiūro
je, kaip jūs žiūrite į skautybę. Jaun. skau
tė, eidama į skautes, galvoja vaikiškai, ją 
vilioja žaidimas. Paaugusi mergaitė į vis
ką žiūri kritiškai, ieško gilesnės prasmės. 
Taigi ir jūsų uždavinys būtų pažiūrėti dar 
kartą į skautybę giliau,kritiškai įvertinti 
pačią save ir įgyti daugiau patyrimo as
meniškame ir visuomeniniame gyvenime.

Kandidatavimo programą galima supras
ti labai plačiai, bet mes pasistengsime 
pasirinkti iš jos tai, kas svarbiausia ir 
kas ypatingai aktualu, papildyti tas spra
gas, kurias paliko mokykla ir gyvenimas.

Iš jūsų pusės, sesės, laukiu aktyvaus 
bendradarbiavimo. Mūsų sueigos nebus 
paskaitos, bet pašnekesiai, kuriuose kvie
čiu jus visas aktyviai bendradarbiauti 
klausimais, pasiūlymais ir darbais.

Labai paprašysiu visas, kad užsivestu- 
mėte kiekviena po užrašų knygutę kandida
tavimo laikotarpiui, kur galėtumėte rinkti 
įvairias skautiškas žinias. Tokios užra
šų knygutės bus labai naudingos vėliau,
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bedirbant vadovės darbą.
O dabar visas paprašysiu parašyti la

bai trumpai“ per penkias minutes: “ Kodėl 
as noriu būti vyresne skaute.’”

“ Aš noriu būti vyresne skaute, nes kai 
žmogus auga, tai auga ir jo interesai. Kai 
aš buyau maža, man buvo labai malonu 
žaisti, bet dabar žaidimas ne labai vilio
ja. Dabar galvoju apie kitokius dalykus. 
Pradėjau galvoti apie gyvenimą iš kitos 
pusės, rimčiau. Noriu būti vyresne, nes 
čia mergaitės ruošiasi gyvenimui. Taip 
pat vyresnės skautės daugiau skirtos va
dovauti negu būti vadovaujamos. Aš no
riu, kad mes jau pradėtume mokytis vado
vauti. Norint būti išlavintu žmogumi, rei
kia turėti visko po truputį. Vyresnių, skau
čių, programa maždaug ir duoda visko po 
truputį, kas būtina bendram išsilavinimui.

Sesė A.
“ Būdama vyresne skaute būsiu daugiau 

pasiruošus vadovauti jaunimui. Eidama 
vyr. skaučių, programą, turėsiu progos daug 
ką išmokti ne tik iš teorijos, bet ir prak
tiškai. Turėsiu daugiau progos padėti lie
tuviškai visuomenei, nes tada bus daugiau 
ir atsakingesnių pareigų. Vyr. skautė yra 
mažesniųjų pavyzdys, nors paprasta skau
tė taip pat gali būti, tokia, bet mažesnės, 
kaip bebūtų, yra linkusios daugiau vyr. 
skautės klausyti ir tuo būdu jos pačios 
išmoksta būti geresnėmis skautėmis. Vyr. 
skautė yra tikras žmogus. Būdamos vyr. 
skautėmis, mes galėsime giliau išnagrinė
ti įvairius klausimus įvairiose srityse.’“’

Sesė B.
— Mano pagrindinis idealas yra tapti 

vyr. skaute, nes ja būdama galėsiu dau
giau pasitarnauti, tėvynei bei žmonijos la
bui. Vyr. skautei atsiranda daugiau progų 
viešai bei praktiškai pasireikšti. Būdama 
dar jaun. skaute pati sau viena mąstyda
vau, žiūrėdama į vyr. skautes, kada galė
siu aš pasidaryti viena iš jų. Būdama 
vyr. skaute norėčiau kiek galima daugiau 
tobulėti ir būti pavyzdžiu jaunesnėms 
skautėms.

Sesė C.
— Skautybė yra suskirstyta skyriais, ku- 

Sujaudinti skaudžios žinios apie 
netikėtą Korp! VYTIS Filisterio, 

buv. Dr. Vydūno Šalpos Fondo 
Valdybos Nario, veter. gydytojo 

KĘSTUČIO KASPERAVIČIAUS- 
KASPONIO

mirtį, jo žmoną ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame

Dr. Vydūno Šalpos Fondo Valdvba

Skautų, organizacija auklėja mūsų, jauną 
inteligentiją, mūsų ateitį. Jai tenka* augti ne 
tiek į plotį, į skaičių, kiek į aukštį. Skautų 
or- ja gali plėstis tiek, kiek stiprės jos v ar 
dovy b ė. Būtų klaidinga, neturint pakankamų 
pajėgų, plačiau šakotis.

Vadai, mokytojai, auklėtojai, visur turi bū
ti prakilnesni ir pranašesni. Jie tokie bus, 
kai dirbs, judės, veiks, rūpinsis tuo, ką įsi
žadėję — kai patys augs. Vadai privalo pa
tys mokytis ir patys auklėtis. „

A. Smetona, L SS Šefas.

riuos sesės išeina pagal metus, subrendi
mą bei supratimą. Aš jau išėjau skaučių 
skyrių ir todėl noriu siekti ir ieškoti toli
mesnių žinių ir patyrimo, kuriuos man ža
da atskleisti vyresnės skautės laipsnis. 
Aš noriu iš skautybės išgauti viską, ką ji 
man gali duoti., noriu išugdyti pilną lietu
višką asmenybę.

Sese D.
— Išlaikius trečio, antro ir pirmo paty

rimo laipsnius ir surinkus praktiškų žinių, 
norėčiau jas panaudoti skautybei. Norisi 
plačiau pažvelgti į gyvenimą ir dirbti ne 
savo, bet kitų gerovei: pav., padėti kitoms 
skautėms pasiruošti į patyrimo laipsnius. 
Tikiu, kad tapusi vyresne skaute, galėsiu 
savo norus įvykdyti. Be to, vyr. skautė 
gali daugiau padaryti ir Lietuvai.”

Skautė E.
Perskaičiusios ir išnagrinėjusios savo 

rašinius, “ Liepsnelės ” skilties skau
tės aptarė savo darbo programą.
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SKAUTISKASIS GYVENIMAS

VAIZDUOSE

Apačioje: R. Nasvytienė, R. Mat* 
kaus kas ir M, Pažemėnienė _ trys 
nauji p as k antininkai Clevelande, tuo
jau po sktn. Įžodžio. Nuotr. V. Ba
cevičiaus. Dešinėje — ASD skyrius 
Čikagoje. Nuotr. J. Karklio.

Iš kairės į dešinę: 1. Kun. Goldi- 
kovskis Clevelande pašventino jūros 
skautų vėliavą. Nuotr. V. Bacevi
čiaus, 2- ?rof- M- Biržiška Kalifor
nijos skautų,-cių šventėje užriša Tė
vynės ilgesio mazgelĮ. 3. Jaun. skau
tai įžodis Los Angeles. Nuotr. L. 
Briedžio.
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VADOVŲ PROBLEMA
y y tenis'^Sktn. fil.

Vaikui susirgus*), tėvai jo gydyti ne
paveda bet kuriam, pirmam pasitaikiu
siam žmogui, o pristato ilgai ir rūpes
tingai parengtam, <eilę griežtų kvotimų 
išlaikiusiam gydytojui. Jeigu taip rūpes
tingai žiūrima vaiko fizinės gerovės, tai 
kaip turėtų būti žiūrima jo dvasinės ? 
Skautybė yra viena dvasinių ir kartu fi
zinių gėrybių kūrėjų, o įvairūs skautų 
vadovai yra to kūrybinio darbo planuo
tojai ir vykdytojai. Tad ir jų atsakomy
bė yra taip pat milžiniška. Deja, ši tie
sa yra neretai pamirštama.

Norint, kad skautų vadovai,-ės savo 
pareigas sąjūdyje atliktų tinkamai, jie 
turi jam tinkamai pasiruošti ir tą savo 
pasiruošimą įrodyti. Maža to. Jie turi 
būti ir rūpestingai parinkti, kad savo 
moralės ir būdo savybėmis atitiktų sa
vo paskirtį bei pareigas.

Dabar kone visa yra palikta pripuola- 
mumui. Iš skautukų reikalaujama laikyti 
kvotimus patyrimo laipsniams bei specia
lybėms įgyti. Tuo tarpu, kėlimui skauti
ninkų laipsniais nėra net aiškiai nusta
tytų sąlygų ir reikalavimų, o kartais pa
kanka trupučio “diplomatijos”, visuome
nėje užimamos žymios vietos arba sim
patijų toje ar kitoje asmenų grupėje. O 
kaip su keliamojo skautybės pažinimu, 
kaip su jo sugebėjimu bei pasiruošimu 
tas žinias praktiškai taikyti, <koks jo 
asmeninis gyvenimas, noras ir pasiryži
mas dirbti skautybės gerovei, o ne savo 
garbės ieškant? — to viso vargu ar pa
sižiūrima pristatant kelti ar keliant.

Ilgą laiką buvo gera mūsų S-gos tra
dicija skautininkais kelti iš organizaci
jos eilių išaugusius, ją perdėm praktiš
kai pažįstančius vadovus. Deja, nuo tos 
tradicijos kai kada nukrypstama, >skauti- 
ninko laipsnį duodant apie skautybę ir 
jos praktinę pusę nedaug težinančiam, 
kartais labai garbingam asmeniui, o kai

•) Str. diskusinis. Red.

Stasi šk i s

kada ir paprastam garbėtroškai. Tai ro
do skaudi gyvenimo patirtis.

Skautininkų laipsniai turėtų būti duo
dami tik iš S- gos eilių išaugusiems ar 
jau bent nuodugnų teorinį ir praktinį pa
sirengimą išėjusiems “rikiuotės” vado
vams. Tam pasirengimui užtikrinti ir pa
tikrinti turėtų būti nustatyti tam tikri 
kvotimai (teoriniams dalykams ) ir kon
troliuoto praktinio vadovavimo stažas. 
Tie reikalavimai turėtų būti progresyviai 
aukštesni paskautininkio, skautininko ir 
vyr. skautininko laipsniams. Prie to tek
tų pridėti būdo, moralės ir kitokio tin
kamumo reikalavimus. Tada turėtume gal 
mažiau skautininkų, bet būtume tikresni, 
kad jie savo pareigoms yra kvalifikuoti. 
O tiems skautybės bičiuliams, kurie ne
turi nei visapusiškų kvalifikacijų nei 
noro skautams vadovauti, galėtų būti tei
kiamas kuris garbės ženklas ar garbės 
titulas.

Buvau liudininkas atsitikimo, kai vie
na mūsų S- goję savo pareigomis žymi 
asmenybė, turinti aukštą skautišką laips
nį, vienu atveju atvirai ir tiesiog pasi
sakė apie skautiškąją veiklą beveik nie
ko neišmananti, o kitais atvejais tai ir 
viešai pademonstravo.

Australijoje pas skautus vadovams 
skirti taikoma kritiškoji “warrant’u” sis
tema. Kandidatas vadovo pareigoms (net 
ir skautu anksčiau nebuvęs...) gauna iš 
Vadijos laikiną paskyrimą (warrant) ku
rioms nors konkrečioms pareigoms. Pra
ėjus 12 mėn., tinkamai pasirodęs, kan
didatas gauna nuolatinį “warrant’ą” 
Keičiantis vadovo pareigoms, keičiamas 
ir jo “warrant’as”; jam iš pareigų pasi
traukiant, “warrant’as” grąžinamas Va- 
dijai ir jis skaitomas iš organizacijas 
pasitraukęs. Tokiu būdu Čia nesusidaro 
“pasyviųjų skautininkų”, kurių taip gau
su pas mus, ir Vadija nuolat turi ryšį 
su vadovais ir su jų veikla. Nepatenki-
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Los Angeles ASS nariai 
su savo bičiuliais. Vi
duryje: Korp! VYTIS 
Garbes Narys Prof. M. 
Biržiška.
Nuotr. L. Briedžio.

namai dirbantiems, ar moralės, drausmės 
ar kuriuo kitu atžvilgiu netinkamiems, 
“warrant’as” gali būti atimamas. Šios 
sistemos neigiamybė yra ta, kad vado
vais paskiriami ir skautybę visai mažai 
pažinę asmens.

Mes turėtume derinti savąją vadovų 
S-goję ugdymo ir laipsniais kėlimo sis
temą su “warrant’u” sistema, būtent ak
tyviais skautininkais laikyti tik tuos, 
kurie eina kurias konkrečias pareigas 
S-goję ir jos vienetuose. Iš pareigų pa
sitraukęs, joks skautininkas neturėtų bū
ti skaitomas jos pilnateisiu nariu. Ta
čiau jam turėtų būti rezervuota teisė bet 
kada grįžti į aktyvų darbą, kad ir suor
ganizuojant naują dr- vę ir jai vadovau
jant. Tada skautininko laipsnis netektų 
savo patrauklumo savanaudžiams garbė
troškoms, mėgstantiems titulus, bet ne
mėgstantiems darbo.

Skautų,-čių vadovai turėtų įsisąmo
ninti, kad jų pirmoji pareiga sąjūdyje yra 
aukotis: aukoti savo laiką, energiją, pa
togumus, < lėšas mūsų jaunimo gerovei. 
Jei jie to nusipelnys, tai jie susilauks 
iš aplinkos ir pripažinimo bei pagarbos, 
bet jiems nevieta Skautų S-goję, jei jie 
siekia pirmiausia ko nors sau, o tik po 

to galvoja apie savo pareigą jaunimui. 
Jeigu kam kiltų klausimas: “O kam gi 
tai, jeigu aš iš to nieko sau negaunu?” 
— tas tegu pasiieško atsakymo tarpe ei
lučių Daumanto knygoje “Partizanai už 
geležinės uždangos”. Tiesus, cinizmu 
dar neapsikrėtęs, kiekvienas lietuvis tą 
atsakymą ten ras.

Maža tėra vadovų, kurie, nors ir dirb
dami aktyvų vadovaujamą darbą, nesu
stingtų tam tikroje rutinoje, <tam tikrose 
formose. Tai ypač žymu pas mus, kai 
tenka dirbti kone pogrindyje ir kur retai 
teturime asmeniško ryšio su kitais va
dovais. O tobulintis yra viena iš vado
vo pareigų. Tai galima atlikti sekant 
savą ir svetimą skautišką literatūrą, da
lyvaujant kursuose ir kurseliuose. Kur 
galėdami, skautų vadovai turėtų išeiti 
kursus “miško ženklui” įsigyti. Dauge
lyje kraštų tokie kursai veikia. Atsis
tatančiai Lietuvos skautybei parvežtame 
labai vertingą dovaną, parveždami gali
mai daugiau tą ženklą įgijusių vadovų. 
Tai įgalintų mus Gilwell’io kursus įsteig
ti Lietuvoje ir vietoje ruošti kvalifikuo
tus skautininkus — o jų reikės. Latviai 
tokius kursus tarėjo dar prieš karą. Pa
dėję pastangų, galime turėti ir mes.
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VYR. SKAUČIŲ SUEIGŲ PLANAS
( Kovo - balandžio mėnesiams )

V. s. L.

Septintoji sueiga. ** Dalyvauja ekskur
sijoje ir ją aprašo. Žino keliavimo reikš
mę ”.

1. Išdėstoma literatūra gyvenamo mies
to kelionės vadovų, muzėjų, istorinių vie
tų, teatrų ir Lt. Skautės susipažįsta su 
šia literatūra ir pasirenka vietą, kurią vi
sos norės aplankyti, — sakykim, dailės 
muzėjų, sutaria laiką ir vietą.

2. Pasiskirstoma darbu. Viena tiksliai 
sužinos kaip nuvažiuoti. Kita — numatys 
valgyklą, kur visos galėtų jaukiai ir ne
brangiai pavalgyti. Trečia — sugalvos 
įdomų žaidimą kelionei, k. a. “ Daiktų 
abėcėlė ” — kur kiekvienai alfabeto rai
dei surašomi pamatyti daiktai. Kuri dau
giausiai suskaičiuos valgykloje ( paval
gius ). Laimėtoją visos pavaišina, kad 
ir ledais su žemuogėm.

3. Parodėlė, išdėstomi įvairūs daikte
liai iš skaučių kelionių. Kiekviena ką 
nors ir paęaskoja apie to daikto istoriją, 
ir kelionę.

4. Vaišės, iš kur atkeliavo kokie val
giai? Arbata, cukrus, švediška duona, 
varškinis sūris, daniški pyragaičiai, pran
cūziškos tešlos rageliai ir t. t.

5. Pašnekesys: “ Keliavimo reikšmė”.
6. Skaitymas, ištrauka iš Alg. ;Lands- 

bergio “Kelionės”.
7. Dainos: “ užeis tamsi naktužėlė ”, 

“ Uuokiasi saulė ir džiūgauja girios ”, 
“ Ateina naktis ”...

Aštuntoji sueiga — iškyla j dailės mu
zėjų.

1. Visos susirenka sutarton vieton. Pa
sikalba kaip reikia laikytis ir elgtis ke
liaujant ir muzėjuje. ° Abėcėlės ” žai
dimas pradedamas žaisti vos išėjus į gat
vę.

2. Skiltis keliauja į dailės muzėjų. Pa
prašo vadovą paaiškinti. ( ii/2 - 2 vai.)

3. Skiltis užeina valgyklon pavalgyti. 
Mandagiai duoda užsakymus. Pavalgius

Čepienė

tikrinama “ abėcėlė ”. Laimėjusi vaiši
nama ledais ar kL

4. Skautės grįžta namo. Aprašo ekskur
siją.

Devintoji seuiga. “ Žino stovyklavi
mo reikšmę skautiško ugdymo sistemoje”.

1. Pašnekesys: “ Kas man labiausiai 
patiko stovykloje. Kas man nepatiko”.

2 Darbas - skilties stovykliniai įren
gimai: guolis, batų lentyna, rankšluosti
nė, indauja, rūbinė ir 1.1. ( Numačiusi šį 
darbą skiltininkė parūpina priemones: ša
kų, lazdų ir virvių.)

išdėstoma stovyklavimo literatūra.
3. Dainos: “ Stovyklaut, iškylant marš, 

sesės, broliai “ Daina apie puodą”...
4. Vaišės: stovyklinė vakarienė (?)
5. Kiekviena skaito ekskursijos apra

šymą. Kurios gražiausias ?
6. Daina: “ Juokiasi saulė ir džiūgauja 

girios ”, “ Ateina naktis ”...
Dešimtoji sueiga. “ Stengiasi padėti 

kiekvienu atveju artimui. Ugdo savyje 
socialinius privalumus.”

1. Pašnekesys: Gerosios Onelės dva
sia. Progos padėti artimui. Lietuviškos 
labdaros organizacijos. Ką reiškia žodis 
“ socialus ”? ( Susijęs su visuomene ). 
Konkretus nutarimas: a) užsakyti skautiš
kus laikraščius Vokietijoje esančiai vyr. 
skautei ir skautei, b) kas mėnesį pada
ryti skilties gerą darbelį. Visos jieško 
progų.

2. Darbas. Surenkąmi laikraščiui užsa
kyti pinigai. Parašomas laiškas redakto
riui ir tai nežinomai skautei. Parašomi 
laiškai sergantiems ir kariuomenėje tar
naujantiems lietuviams.

3. Žaidimas. Nematoma geradarė. Ant 
mažų lapelių surašomi skaučių vardai. 
Skautės traukia. Nieko nesako. Per visą 
mėnesį jos daro ištrauktai skautei ką nors 
gero ir malonaus. Ir taip, kad būtų nepa-
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LAUŽELIS
1. As negaliu sumokėti nuomos ...
Sis numeris išpildomas vieno asmens 

arba trijų. Veikėjai: Onutė — kaspinas 
(per vidurį suspausta popierinė servetėlė), 
laikomas ant pakaušio, lyg būtu įrištas į 
plaukus. Seimininkas — kaspinas laiko
mas tarp nosies ir lūpos, kaip ūsai. Rite
ris — kaspinas laikomas prie marškinių, 
lyg kaklaraištis.

Šeimininkas: ( kaspinas tarp nosies ir 
lūpos ). — Tuk, tuk, tuk!

Onutė: — Kas ten, kas ten ?
Seimininkas: ( piktai ) — As atėjau nuo

mos !
Onutė: ( nusiminusi ) — AŠ negaliu su

mokėti nuomos ...
Seimininkas: ( pikčiau ) — AŠ atėjau 

nuomos. Sumokėk nuomą,
Onutė: — AŠ negaliu sumokėti, aš ne

galiu !
Šeimininkas: ( pikčiausiai) — Sumokėk 

nuomą, tuoj sumokėk! ( Onutė išsigandu
si verkia.) 

žemes kelti galima tik su šiaudeliu, ne
liesi rankomis. Laimi greičiausiai sune
šiojusi skiltis.

v
Pagalvok. Žaidžiama skiltimis. Drau

gininke duoda temą, pa v: Lietuvos mies
tai, upės, Amerikos kalnai, miesto gatvių 
pavadinimai, ar panašiai.
Skiltims duodama 5 minutės laiko. Skil
tis surašiusi daugiausia teisingų pavadini
mų — laimi.

Atvirutės. Žaidžiama skiltimis. Kiek
viena skiltis pasirenka savo spalvą.

Kiekvienai skilčiai skiriama viena spal
vota atvirutė, kuri sukarpoma į 12 dalių. 
Atvirutės dalių antra pusė pažymima skil
ties spalvomis. Atvirutės gabaliukai iš- 
slapstomi kambaryj. Skiltys ieško ir ra
dusios neša savo skiltininkei, kuri sten
giasi sudėti atvirutę. Radusios ne savo 
spalva pažymėtas atvirutės dalis, palieka 
vietoje. Laimi skiltis, greičiausiai sudė
jusi atvirutę.
78

- LAUŽELIS . . .
Tuo tarpu pasigirsta arklių kanopos, 

lyg kas jotų. ;( Rankomis plojama per ke
lius ).

Onutė: ( linksmai ) — Tai riteris, tai 
mano riteris!

Riteris: ( išdidžiai ) — Aš sumokėsiu 
nuomą!

Onutė: — Mano riteris! Tai mano rite
ris!

Seimininkas: — Paslaugus kvailys ir už 
nenaudelį pavojingesnis.

2. Pirmoji pagalba. (Dalyvauja skiltis). 
Skiltis mokosi pirmosios pagalbos. Ateina 
pavėlavęs, šlubuodamas skautas. Eidamas 
krenta, skautai šoka prie jo gelbėti. Visi 
apstoja, kuo glaudžiau. Per galvas stai
ga pradeda kristi batai, kojinės, kakla
raištis, 'marškiniai ... Atrodo, lyg skau
tas būtų nurengiamas ... Tačiau skilčiai 
sušukus “ Jau!” pasirodo skautas aprai
šiotas pirmosios pagalbos raiščiais, ku
rie buvo po išmestais rūbais.

3. Kuris gudresnis. ( Du žmonės susi
tinka ant liepto ).

Pirmasis: — Duok kelią!
Antrasis: — AŠ niekuomet neduosiu ke

lio kvailiui!
Pirmasis: — O aš su mielu noru! ( Atsa

ko mandagiai ir pasitraukia į šalį.)
4. Koks tavo vardas? ( Dalyvauja ponia 

ir mergaitė ).
Ponia: — Na, vaikeli, koks tavo var

das?
Mergaitė: — Toks, kaip ir mano tėtės. 
Ponia: — O koks tavo tėtės vardas? 
Mergaitė: — Toks, kaip ir mano.
Ponia: — O kaip tave valgyt šaukia?
Mergaitė: — Valgyti manęs nereikia 

šaukti: prie dubens aš visuomet pirmuti
nė.

Sužibus žvaigždei danguje vakarei, 
Susimąstyki, pagalvok, nurimk... 
Ir patikėki viską Dievo valiai — 
Draugovę, skiltį — viską, kas yra aplink!

(Iš J. Vaičiūnienės “Skautei” )
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Skyrių veda D. Elvikyte ir A. V. Dundzila

ĮVYKIAI ir komentarai
• Jeigu kada kyla reikalas pademon

struoti lietuvių kalbos grožį angliškai 
kalbantiesiems svetimtaučiams, parodyti, 
kad mes turime ir savąją literatūrą, ypač 
poeziją — atkreipkime dėmesį į “Lietuvių 
Dienų” žurnalo puslapiuose dedamus ei
lėraščių vertimus. Nadas Rastenis jau 
kuris laikas kaip nuotaikingai perduoda 
visą, eilę mūsų poezijos kūrinių anglųkal- 
ba. Vertėjui galima pareikšti visuomenės 
padėką, gi akademikams paraginimą — ne
praleisti progos supažindinti angliškai 
kalbantį pasaulį su savąja literatūra.

• Sveikintinas reiškinys, kad vis dau
giau ir daugiau mūsų brolių išeina į spau
dos barus. Bene jauniausias periodinis 
skautų skyrius šiuo metu pasirodė “Vie
nybėje”. Skyriaus redaktoriai yra visi 
Korp! nariai, visą eilę metų skautavę ir 
spaudoje besireiškią: tai R. Šilbajoris, 
R. Kezys ir V. Bileika. Pastebėtina, kad 
šis skyrius skaitytojus pasieks kiekvieną 
savaitę. Mieliems kolegoms — broliams 
“Mūsų Vytis” linki kuo geriausios sėk
mės.

• Studentų Sąjunga šiuo metu veda du 
svarbiu reikalu: yra ruošiamasi literatūros 
konkurso paskelbimui, gi Studijų Komisi
ja yra parengusi 51 klausimo anketą, kuri 
kiek geriau padės nustatyti ir pažinti šiuo
metinio studento tipą. Jei pirmasis pro
jektas prisidės prie mūsų jaunųjų literatų 
ugdymo ir lietuvybės išlaikymo, tai antra
sis parodys šiandieninį studentą, jo gal
voseną, aktyvumą ar pasyvumą vieniems 
ar kitiems klausimams, įvykiams, faktams.

• Pavasariui jau kuo ne besibeldžiant 
į kambarių duris, vėl artėja laikas, kada 

būtų malonu ir naudinga susirinkti pasvar
styti visą eilę klausimų, liečiančių mus 
pačius. Pernykštis bandymas šaukti rajo
ninius suvažiavimus yra laikytinas pavy
kusiu ir įvykdytinu. Todėl ir šiemet rei
kėtų neužmiršti šios galimybės ir susirink
ti keletai dienų rimtoms studijoms, disku
sijoms. Šių metinių rajoninių suvažiavi
mų mintys galėtų būti kreipiamos “Žvilgs
nis į save — mūsų ideologiniai pagrindai” 
linkme. Suvažiavimo formoje, platesne 
plotine šiam klausimui jau kuris laikas 
nebuvo skiriama vietos — tad kodėl nepa
bandyti?

• Kalbant bendrai apie stovyklas, su
važiavimus, sąskrydžius, galima nemirk
telėjus pasakyti, kad bent iki šiol tai jų 
dar nebuvo per daug, ne vienas iš jų ne
pasirodė per ilgas. Suvažiavimai, stovyk
los, sąskrydžiai yra bene pats efektin
giausias būdas ryšiui palaikyti, vienam 
kitą pažinti, kylančius klausimus išrišti. 
Čia stabtelkime prie vieno tokio grandijo- 
zinio įvykio ASS gyvenime —vasaros sto
vyklos. Kiek tai liečia jų programą, die
notvarkę — neapkraukime vasaros stovyk
lų ilgomis akademinėmis paskaitomis: pa
skaitos, didesnio masto klausimų nagrinė
jimas turi sau rasti vietą rajoninių suva
žiavimų ribose, gali būti žiemos stovyklų 
vakarinis užsiėmimas. Vasarą vykstanti 
akademinė stovykla tebūna proga mūsų 
centriniams organams duoti apyskaitą, iš
klausyti eilės naujų minčių, pasiūlymų 
(10-15 min. iš anksto paruošti refera
tai ), neatidėliojamų einamųjų reikalų 
svarstymas ir poilsis, sportas, žaidimai. 
Vieną kartą metuose, susirinkę gamtoje,
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FiL ALGIS BAKAITIS, 
aktyvus vytietis, K! VYTIS Čikagos skyriaus 
valdybos narys, uolus studentų s - gos veikė
jas, sportininkas, baigęs Illinois’o U-tą Lrba- 
noje. Ir toliau gilina savo studijas.

rado platesnio pritarimo kituose akademi
nio galvojimo sluogsniuose. Charakterin
ga, kad “ tri - koalicinio ” sąrašo mintis 
pasirodė nepriimtina tai grupei, kuri buvo 
ypatingai nepatenkinta studentų skautų 
sąrašo pasirodymu pereitais metais.

Priežastys, kodėl studentai skautai 
renkasi atskiro sąrašo kelią, buvo išdės
tytos “ MV ”, Nr. 1, 32 psl. Virš minė
tas faktas tik patvirtino,kad mūsų galvo
jimas yra teisingas, jį parėmė. Šiuo re
dakcija kviečia skaitytojus, jų Bičiulius 
ir draugus — kolegas remti šio sąrašo kan
didatus. Spaudžiame ranką tiems broliams 
- sesėms, kolegoms, kurie mus suprato, 
mūsų mintis parėmė, remia ar dar rems; 
nepykstame ir nekoliojame tų, kurie su 
mūsų galvojimu nesutinka, arba nepajėgia 
jo suprasti.

leiskime sau tą liuksusą nebūti žilabarz
džiais galvočiais, gi skirkime kiek daugiau 
laiko paprastam jaunatviškam “ padūki
mui’.’

• Studentų Sąjungos leidžiamas anglų 
kalba informacinis biuletenis LITU ANUS 
neabejotinai auga, tobulėja: auga savo 
puslapių skaičiumi, auga turinio įvairu
mu, tobulėja apipavidalinimu. Patraukliai 
atrodančio LITU ANUS puslapiuose telpa 
visa eilė rimtų, su Lietuva surištų straips
nių. Mūsų studentijos, o taip pat ir pla
čiosios visuomenės pareiga yra kaip gali
ma daugiau minėto biuletenio išplatinti, 
paskleisti svetimtaučių tarpe. Suintere
suotieji yra raginami tiesioginiai kreiptis 
į LITUANUS, Box 652, Station A, Cham
paign, Illinois. Vieno numerio kaina yra 
25 centai. Biuletenį redaguoja šie kole
gos: L. Sabaliūnas — v. Ted., I. Čepėnai
tė, T. ftemeikis, D. J. Valančiūtė, P. V. 
Vygantas.

• Šiuo metu jau yra aišku, kad ir šiais 
metais studentai skautai turės progos pa
sirodyti. Studentų Sąjungos rinkimuose at
skiru sąrašu. Gaila, kad mintis sudaryti 
vieną sąrašą, į kurį įeitų ir ateitininkai, 
ir santariečiai, ir studentai skautai, ne

T. n. KUNIGUNDA GARMUTĖ,
gim. 1935 m. Kaune. Žinomo A. A. Dr. A. 

Garmaus duktė. Tremtyje mokėsi Schuieinįurte. 
Skaųfauti pradėjo 1947 m. Į ASD eiles įsijun
gė Čikagoje 1952 m. Buvo skyriaus valdybos 
sekretorė. Illinoiso U-te Čikagoje studija
vo chemijos piokslus, kur 1955 m. įsigijo B. 
s. laipsni. Šiuo metu siekia magistro laips
nio.
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NETEKOME LILĖS PETRAUSKAITĖS

A. A. LILĖ PETRAUSKAITĖ
“Pačiam gyvenimo pavasary, pačiam 

gėlių, laike —Aukščiausias pašaukė 
Tave, brangi Lile.

Penktadienį, vasario 10 d., kaip žaibas 
sklido skaudi žinia apie katastrofą ir vie
no iš važiavusių tragišką mirtį. Nors 
kartojome vienas kitam, kad Lilės nebėra 
mūsų tarpe, bet vistiek netikėjome, — juk 
dar tą rytą kalbėjomės, juk tik vos už po
ros savaičių ruošėsi švęsti dvidešimtą 
gimtadienį... Ir su užslėpta viltim lau
kėm šeštadienio — ji ateis į tautiškų šo
kių repeticiją! Bet nebeatėjo... ir mes 
su ašarom akyse veltui žvalgėmės durų 
link.

Neįtikima buvo, kad ji nebešoks tautiš
kų šokių su mumis, kad jos švelnus altas 
nebeskambės bažnytiniame chore. Neįsi- 
vaizduojamos akademikių skaučių suei
gos be maloniai šypsančios sekretorės 
Lilės, be jos tylaus, bet kartais rimčiau
sioje dalyje prajuokinančio jumoro, be 
jos seseriško prisirišimo ir atsidavimo. 
Vargiai viena iš likusiųjų sugebėsime ją

A. A. JULIJAI PETRAUSKAITEI

Kai saulė rausvai patekėjo,
Ir diena buvo taip skaisti —
Mes verkdamos, tave lydėjom
Į amžinybę ten toli !

Bet tu esi, juk musų tarpe — 
Ir čia, ir ten dar tu gyva... 
Nes skaučių širdys tave jaučia, — 
Tu mūs’ idėjai amžina.

Buvai, mūs skautiškos šeimos gėlė, 
Kurią nuskynė ne šalna.
Tu kaip tyra skaisti vėlė — 
Esi juk Dievo pašaukta.

Kas tu esi, tai mes dar būsim!
Ir vėl tenai ... toli, drauge ...
Visi juk šiam pasauliui žūsim 
Gyvenant laimėj, ar varge.

K. Kodatiene'

atstoti jaunesniųjų skaučių draugovei ar 
tai mieste ar stovykloje. Neveltui viena 
paukštytė pasakė, kad stovykloje jai la
biausiai patiko miškas ir sesė Lilė. Nors 
artėdama prie medicinos technologijos 
studijų galo ( treti metai ), ji rado laiko 
aktyviai dalyvauti studentiškame ir skau
tiškame gyvenime, bei priklausyti sporto 
klubui. Beto, domėjosi kalbomis ir dirbo 
Wayne universiteto vokiečių kalbos sky
riuje kaip stud, asistentė. Viskam ji rado 
laiko, visur ėjo ir padėjo.

Dabar rašant šias eilutes, atrodo, kaž
kas melavo, juK netrukus sučirkš telefo
nas ir Lilės balsas sakys: “ kaip tu lai
kais? ” Bet kaip šikšnosparnis atskren
da girdėti žodžiai: “ Lilė žuvo...“ Ak, 
mirtie, kokia Tu žiauri, kad palietei Lilę! 
Na, bet tu nesi juoda, mirtie, tu esi bal
ta, nes tik tokia galėjo pašaukti Tave, 
sese Lile, tik balta mirtis — vienas iš 
Amžinojo pasiuntinių.

D. S.
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R. ŠILBAJORIS AKTUALIAIS REIKALAIS
P s. R. K ežy s

Psktn. fil. R. Šilbajoris, šiuo metu va
dovaująs K! VYTIS New Yorko skyriui, 
pastaruoju metu aktyviai reiškiasi studen
tiškoje - skautiškoje veikloje, kursuose, 
suvažiavimuose. Be eilės pareigų New 
Yorko skautų vadovybėje, randa laiko 
bendradarbiauti spaudoje. Kolumbijos 
U-te savo intelektualiniu pajėgumu jis 
iškilo ne tik liet., bet ir amer. studentų 
tarpe. Pereitais metais parašė labai ge
rai įvertintą magistro tezę, gi šiuo metu 
rašo dizertaciją daktaro laipsniui. MV- 
čio bendradarbiui buvo malonu su Broliu 
Silbajorių pasidalyti kai kuriais klausi
mais.

— Kada ir kur, kolega, išvydai šį pa- 
šaulį ir ką gali pasakyti apie savo pirmuo
sius žingsnius iš skautiškos - studentiš
kos "karjeros?”

— Gimiau 1926. I. 6, Kretingoje, [skau
tus įstojau Lietuvoje mamos liepiamas. 
Studijuoti pradėj au Vokietijoje, po karo, 
kad kaip nors numarinti tremties stovykli
nio gyvenimo nuobodulį. Su laiku atsira
do ir rimtesnių priežasčių būti tiek skau
tu, tiek studentu, ir dabar nesigailiu pra
dėjęs šias dvi “ karjeras ”.

— Kokie ateities planai?
— Jeigu nepasidarysiu amžinu studentu, 

tai tikiuosi baigti studijas maždaug 1957 
- tų metų pavasarį. Pasirinkęs savo stu
dijų šaką rusų ir sovietų literatūrines stu
dijas, norėčiau tapti dėstytoju Amerikos 
universitetuose, tuo pačiu prisidėdamas 
prie kovos prieš bolševizmą.

— Kaip vyksta finansiniai išsiversti ?
— Pragyvenu iš biznierių idealizmo, 

būtent, iš Ford Foundation stipendijos. 
To nepakanka, tad mano šeima, suside
danti iš vieno žmogaus - žmonos, šiuo 
metu rūpinasi mano išlaikymu.

— Ką galėtum pasakyti apie savo skau
tišką ir studentišką veiklą New Yorke?

— Pirmininkauju vietos Korp! VYTIS 

skyriui, o taip pat esu vienas iš Lietuvių 
Studentų Sąjungos atstovų Baltų Studentų 
Federacijos centro valdyboje. Taip pat 
užsiimu L. S. B. I J. A. V. Rajono vadovų 
lavinimo reikalais.

— Kaip žiūrite i ASS ir "Santaros ” 
santykius; kokia turėtą būti mūsų laiky
sena kitų stud, or - jų atžvilgiu ?

— Geriausiai būtų, kad šiais metais 
niekas nepasirūpintų prikelti iš grabo per
nykščius nesutarimus tarp ASS ir Studen
tų Santaros. Man atrodo, kad jeigu tiek 
mes, tiek santarieČiai, tiek ateitininkai 
giliau pažvelgtume į savo sąjūdžių tikslą 
ir prasmę, rastume pakankamai priežasčių 
taikiai bendradarbiauti ateinančiuose rin
kimuose ir visais kitais mūsų veiklos at
vejais.

— Koks moment as iš skautiškos veik
los Pačiam paliko giliausią įspūdį ?

— Jeigu Čia turima galvoj skautų veik
lą Amerikoj, tai labiausiai stebiuosi lie
tuvišku skautų atkaklumu ne tik išlaikant, 
bet ir sustiprinant skautų sąjūdį bet ko
kiam materialiai nepelningam idealizmui 
nepalankiose šio krašto sąlygose. Kon
krečiai, sugebėjimas suruošti skautiškam 
jaunimui vasaros stovyklas lietuviškoje 
aplinkumoje yra pasigėrėtinas reiškinys.

Neužmiršiu niekad aš to šilto vakaro, 
Prie sraunaus upelio, apsnigto žiedais; 
Tu ilgai žiūrėjai į ramunę balta, 
Ir kalbėjai tyliai, žodžiais, taip meiliais.

Tu sakei, kad auksas daugelį apgauna, 
Ir gelsvos purienos tu neskynei man; 
Bet žiedelį kitą, melsvaakį, liauną, 
Tu įpynei mano svają audiman.

Tu sakei, kad tinka man neužmirštuolė 
Primena ji dangų, ir melsvas akis — 
Kaditas mažas žiedas niekad nemeluoja, 
Ir kad mūsą meilę visą išsakys. Violeta
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ASS skyrius Toronte. I eil. sėdi: A. Giedraitis, E. P etrušaitis, B. Grigaitytė, Alg. Banelis (pirm.). 
Antroje eil. — Al f. Kulys, V. Aperaviciūtė, A. Kuolaitė. V. Jurgulytė, R. Mickevičiūtė- Kuliene', 
B. Petrulytė, I. Uleckaitė, J. Dambaras. Stovi: Br. Vaškelis, V. Petrulis, G. Šėmas, E. Bubelis.

DABAR AR NIEKADA
FU. A. Avižienis

Tremties ir emigracijos metų, patirtis 
rodo, kad nuolatinis gyvenimo sąjygų kiti
mas visoms lietuviškosioms studentų or
ganizacijoms stato reikalavimą, prisitaiky
ti prie naujų, permainų. Į šį reikalavimą, 
neatsižvelgusi organizacija praranda ry
šius su jauniausią j a studentijos grupe ir 
nužengia į akademinio gyvenimo istorijos 
puslapius. Ypač ryškią permainą šiuo me
tu pastebime JAV lietuvių studentų tarpe: 
tremties lietuviškųjų gimnazijų išauklėta 
studentijos karta jau baigia studijas, o jų 
vietas užpildo vidurinį mokslą šiame kraš
te įgiję jaunuoliai. Permaina yra aiški ir 
nepakeičiama, reikalaujanti greitos ir ge
rai parengtos reakcijos.

Ir Akademinis Skautų Sąjūdis negali iš
vengti klausimo, kaip nepakeitus savo 
tikslų, prisitaikyti prie kintančių aplinky
bių ir Sąjūdį išlaikyti gyva studijuojančio 
jaunimo organizacija. Delsimas ar klau
simo ignoravimas kelių metų bėgyje Sąjū

dį pavers į malonius, bet sustingusius rė
mus nostalgiškam studijų dienų prisimini
mui. Nežiūrint, kiek benuveiktume ateity
je kultūrinio ar visuomeninio gyvenimo 
plotuose, ASS savo vardą tepateisina tik 
jeigu kasmet vis nauji nariai — jaunieji 
lietuviai studentai skautai — Sąjūdyje ras 
tvirtą atramos tašką asmenybės ir tauti
nio susipratimo ugdymui.

Taip ASS didžiausiąjį uždavinį apibrė
žus, neišvengiamai seka klausimas: kuo 
jaunieji studentai skiriasi nuo vyresniųjų, 
ir kokios priemonės juos patrauks į Sąjūdį 
ir išlaikys juos veikliais ir nuoširdžiais 
nariais. Bene ryškiausia lietuvio studen
to, augusio tremties lietuviškosios gimna
zijos globoje, žymė buvo stiprus tautinis 
jausmas, ugdytas pačios tremties aplinkos, 
kuri į lietuvį jaunuolį žiūrėjo, 'kaip į ne
pageidaujamą Įsibrovėlį.

Lietuviškoji mokykla ir jaunimo organi
zacijos tada buvo prieglobstis, kurio jau-
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nuolis ieškojo ir vertino. Ir studijas pra
dėjus, naujieji studentai be abejonių sto
jo į lietuviškas akademines organizacijas. 
Šiame krašte sąlygos tačiau yra visai skir
tingos — amerikiečių vid. mokyklos aplin
ka lietuviui jaunuoliui dažniausiai yra 
draugiška ir patraukli. To pasėkoje ir. 
priklausymas lietuviškai akademinei orga
nizacijai jau nebėra savaime suprantamas 
žingsnis studijas pradedant. Norint, kad 
toks jaunuolis būtų veiklus ir patenkintas 
Sąjūdžio narys, šią aplinkos konkurenciją 
reikia pilnai pripažinti ir imtis priemonių 
jai įveikti. Kitaip, nors iš pareigos jaus
mo ir įstojęs į organizaciją, jaunas mūsų 
studentas - skautas greitai bus konkurentų 
- amerikiečių studentų organizacijų pavi
liotas ir liks tik bereikšmė pavardė narių 
sąraše.

Norint konkurenciją nugalėti, ASS sky
rių veikla turi atitikti mūsų gyvenamųjų 
kraštų akademinės aplinkos reikalavimams. 
Tačiau taip pat reikia pabrėžti, kad išori
nių formų keitimas neturi paliesti mūsų 
organizacijos principų. Jokie kompromi
sai statuto ar tautiškumo tradicijų atžvil
giu negali būti įnešti, net ir jei jie daug 
žadėtų organizacijos augimui. Visuomet 
prisimenant šį reikalavimą, galime per
žvelgti organizacinius trūkumus, kurie 
šiuo metu sudaro didžiausias kliūtis ASS 
veiklai ir tolimesniam augimui. Autoriaus 
nuomone, trys pagrindinės šios rūšies 
kliūtys yra: (1) Narių išsiskirstymas į 
daugelį nedidelių skyrių, kuris sudaro daug 
sunkumų glaudiems ryšiams tarp skyrių 
palaikyti, bei apkrauna centrines valdy
bas sunkia susirašinėjimo našta. (2) Di
deli amžiaus ir interesų skirtumai skyrių 
narių tarpe. Ne paslaptis, kad pradedąs 
studijuoti jaunimas dažnai nepajėgia ras
ti glaudaus ryšio su Lietuvoje ar Vokieti
joje baigusiais studijas nariais ir todėl 
nutolsta nuo Sąjūdžio ar nedrįsta i jį įsto
ti. (3) Asmeniško ryšio trukumas tarp da
bartinių ASS narių ir vid. mokyklas bebai
giančiųjų lietuvių skautų, kurie labai daž
nai nieko nežino apie ASS.

Nei viena iš šių trijų kliūčių nėra nau- 
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jas ar iki šiol nepastebėtas reiškinys, ta
čiau jų svarba auga, ir ASS ateitis mūsų 
studentijos tarpe didele dalimi priklauso 
nuo sėkmingo jų pašalinimo dar šiais me
tais — prieš pradedant 1956- 57 mokslo 
metų rudens semestrą. Neminint detalių, 
sekančių šešių mėnesių bėgyje siūlau se
kančius žingsnius virš minėtoms kliūtims 
pašalinti: ( 1) Skyrių veiklai pagyvinti ir 
ryšiams tarp skyrių pastiprinti, prie ASS 
Valdybos įsteigti ( kviečiant narius) in
formacijos grupę. Šios grupės nariai pri
vačiais laiškais, vengiant formalaus su
sirašinėjimo, palaikytų ryšį su skyrių val
dybomis. Pagrindinis grupės uždavinys 
būtų pagelba skyriams veiklos klausimuo
se (patarimai parengimus ruošiant ir pan.), 
stovyklų ir sąskrydžių rengimas ir prog
ramų sudarymas ir ASS veikimo lietuvių 
studentų tarpe koordinavimas.

(2) Amžiaus ir interesų skirtumams 
įveikti —dar šį pavasarį užbaigti jau pro
jektuojamos ASS filisterių sąjungos forma
vimą. kitoks pasiskirstymas, filisterių są
jungai apjungiant visus studijas baigu
siuosius ar nutraukusiuosius ASS narius, 
Sąjūdžiui sudarytų stiprų vienetą, galintį 
paimti atsakomybę MŪSŲ VYČIO leidime. 
Šalpos Fondo administravime ir kituose 
ASS projektuose. ASD ir Korp! Vytis, sa
vo ruožtu, galėtų plačiau žengti į kultūri
nę ir visuomeninę veiklą lietuviškosios 
studentijos tarpe, tai yra, grįžti prie savo 
pirminio tikslo.

( 3) Studijas pradedantiems lietuviams 
skautams su ASS supažindinti įpareigoti 
kiekvieną ASS skyrių surengti nedidelio 
masto pagerbimą ar panašų parengimą vi
siems apylinkės lietuviams skautams ir 
skautėms, šį pavasarį baigiantiems vidu
rines mokyklas. Pabrėžiant asmenišką 
pašnekesį, parengimo metu svečiai turėtų 
būti supažindinti su ASS tikslais bei or
ganizacinėmis formomis. Čia labai tiktų 
parodyti filmai iš ASS veiklos. Šalia su
pažindinimo su ASS, svečiams taip pat 
reikėtų pasiūlyti paramą ir patarimus stu
dijų šaką ar universitetą besirenkant bei 
studijas pradėjus. Susidomėjimą parodę
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VAI LĖKITE, DAINOS . . .
* Sigita Dobkevičiūtė

Tas ne lietuvis, kurs jos bado 
Jos žemės dainų nemylės, 
Neverks, kad patys sūnus žudo 
Kas verta meilės ar garbės.

Maironis

Lietuvių daina, gimusi prie vygės ar ra
telio, laukų platybėse ir šilų glūdumoje, 
jaunatvės džiaugsme irpriespaudos skaus
me, — yra didelis turtas,nes čia įausta mū
sų tautos siela. Tą sielą mes atsinešėme į 
šį kraštą, suėmę karų ir vargo nualsintose 
rankose ir kaipo brangakmenį, su pasidi
džiavimu rodėme svetimiesiems. Tai buvo 
tremties vargo gyvenime, kada mums trūko 
duonos ir būtiniausių gyvenimo dalykų, ta
čiau mes radome laiko savo dainai daugiau, 
negu šiandieną čia, laisvės ir medžiaginių 
gerybių krašte. Tai buvo todėl, kad gyven
dami glaudesnėje bendruomenėje, turėjo
me geresnę padėtį visuomeniniam darbui. 
Dabar gi, išsiskirstę milžiniškų miestų 
plotuose, dingstame savuose rūpesčiuose, 
kurie daugeliu atveju nesiekia toliau nau
jų namų, mašinų ar televizijos. Gi prade
dame nebeįvertinti dalykų, kuriais kaip 
tik daugiausia galime didžiuotis. Jauni
mo rateliuose retai tebegirdi liaudies dai
nas. Mūsų tautos melodijas išstumia te
levizija, radijas, patefonas. Jaunimo su
sibūrimuose skamba pigiai pasaldintos 
melodijos, kurios čia gimsta ir čia mirš
ta.

Jos žmogui nieko gero neduoda ir sko
nio nelavina, o tik atitraukia mus nuo mū
sų tautos papročių. Svetimoji daina ke
liauja ir svetimas žodis ir svetimas pa
saulis į jaunuolio sąmonę. Surimuotas žo
dis yra daugiau patrauklus ir ilgiau išlie- 
kąs atmintyje, ypač kai yra palydimas šių 
dienų populiariu džiazo disonansu. Šio 
fakto pailiustravimui pavyzdžių netrūksta. 
Paimkime kad ir šių dienų jaunimą. Ar 
galime jį pavadinti sąmoningais lietu
viais? Jaunimas, kuris tik išėjęs iš kon

certo salės imabodėtis lietuviškomis liau
dies dainomis, kritikuoja dainą kaipo nu
valkiotą, pasenusią ir nesiekiančią mo
dernių dienų standarto.

Argi būtų galima pavadinti tautiškai są
moningu tą lietuvį, kuris išsijuosęs įrodi
nėja mūsų dainų bei tautodailės menkumą. 
Gėdydamasis prisipažinti, kad jo protėviai 
nešiojo vyžas ir savo rankom žemę dirbo, 
jis šios žemės bei josios turtų atsižada. 
Kalbėdamas apie garsius filosofus ir me
nininkus, stengiasi žmonėms įrodyti,kad 
jis “ kultūringas ir išmokslintas”, o ne 
sūnus ar duktė lietuvio, lietuvio jau se
ny vesnio žmogaus, kuris nebespėja ženg
ti su svetimaisiais ” kultūros laimėji
mais!” Tačiau turiu paminėti, kad yra 
nors ir maža grupelė, bet yra tikrai susi
pratusių lietuvių kurie stengiasi išlaiky
ti lietuviškas dainas bei tradicijas.

Mums, kaipo tam tikrai lietuvių tautos 
daliai, kyla klausimas ar po ilgų sunkaus 
bandymo metų galėsime pasididžiuoti gy
vi išlikę lietuvių tautai? Tremtyje žmo
gus yra mažiau kūrybingas, nes dvasioje 
gyvena daugiau praeitimi, o ne dabartimi. 
Jeigu mes neįstengsime padvigubinti tė
viškės lobių, tai mūsų pareiga būtų bent 
juos papildyti, o ypač parvežti tėviškei 
tai, ką mes iš jos pasiėmėme, gražinti 
bent dalį los turto, būtent - jos dainas,

XSS VALDYBA PRANEŠA

Norint sudaryti sąlygas studijuojantiems 
Akademinio Skautą Sąjūdžio nariams ir kitiems 
studentams skautams aktyviai dalyvauti Lie
tuvių Studentų Sąjungos veikloje, studentai 
skautai ir šiais metais į Lietuvių studentų 
Sąjungos centro organų rinkimus išeina atski
ru sąrašu. Tuo pačiu Lietuvių Studentų Są
jungos nariams duodamas didesnis pasirinki
mas kandidatų į 1956-1957 m. centro organus.

ASS Valdyba šiam sąrašui pritaria ir jį re
komenduoja visam Lietuvių Studentų Sąjungos 
elektoratui. Visi Akademinio Skautų Sąjūdžio 
nariai ypatingai raginami aktyviai dalyvauti 
rinkimuose, pasinaudoti balsavimo teise ir 
remti studentų skautų sąrašo kandidatus į Lie
tuvių Studentų Sąjungos centro organus.
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A.S.S.FILISTERIU REIKALU
FU. Vyt. Šliupas

Filisterią Sąjungos įkūrimo reikalingu
mas jau ne kartą viešai buvo diskutuotas 
Korp! VYTIS suvažiavimo metu Čikagoje, 
ASS stovykloje Clevelande valdybos po
sėdžiuose, bei kitomis progomis. Noriu 
ir aš keletą žodžių šiuo klausimu tarti.

Paskutiniųjų dviejų metų laikotarpyje 
mūsų Akademinis Skautų Sąjūdis yra smar
kiai atgijęs. Kiekvieną semestrą mato
me naujai besikuriančius tai ASD, tai 
Korp! VYTIS skyrius, taip pat greitą nau
jų narių gausėjimą. Čikagoje, pavyzdžiui, 
junjorės ir junjorai jau ne kartą savo skai
čiumi viršijo į sueigas atsilankiusius tik
ruosius narius, tuomi pademonstruodami 
labai gražų mūsų Sąjūdžio plėtojimąsį ir 
gajumą.

Sis naujų narių pagausėjimas sukelia ir 
kai kurių problemų mūsų organizacijoje. 
Viena iš jų — tai būtinumas Filisterių Są
jungos, ar kaip kitaip šią šaką bepavadin
tumėme. Mūsų vyresnieji nariai,filisteriai, 
bei mokslus nutraukusieji, jaučia, kad jų 
įsipareigojimai ir galimybės Akademinei 
Skautijai šiek tiek skiriasi nuo tų parei
gų, kurias turi jaunuoliai, šiuo metu stu
dijuoją. Vyresnieji nebeturi užtenkamai 
laiko iškylavimui, stovyklavimui, bei už 
kelių šimtų mylių įvykstantiems suvažia
vimams, bet kartu nenori pasitraukti iš 
jiems brangios organizacijos ir tapti pa
syviais nariais. Dabar, kai jau turime už" 
tenkamai jaunų ir energingų, pajėgiančių 
užimti vadovaujančias vietas, akademikų, 
pats laikas būtų Korp! VYTIS ir Akademi- 
kių Skaučių Draugovę atiduoti į jų studen
tiškas rankas, o mums, vyresniesiems, 
susiburti į atskirą skautišką padalinį, to 
pačio ASS ribose, ir nusistatyti naujas 
veikimo gaires, pritaikytas Filisterių Są
jungai, iš kurių pažymėtinos:

1. Apjungti visus baigusius arba per
traukusius mokslą ASS narius;

2. Reprezentuoti Akademinę Skautiją 
lietuviškoje visuomenėje, or - jųsusirin-

FIL. V. PAULIUS VADOPALAS,

įsigijęs B. of Sc. fizikoj, U. of ILL univer
sitete. Yra gimęs 1930 metais; 1938 m. įstojo 
įLSS - gą. Skautuose ėjo skiltininko, sk. vy
čių būrelio ir draugovės vado, tunto adjutanto 
ir tuntininko bei tiekimo skyriaus vedėjo pa
reigas, baigęs dvejus vadovų ir irklavimo kur
sus, dalyvavęs 1948 m. LSS tautinėj stovykloj,, 
1951 ir 1955 m. pasaulinėje džamborėje.

j Korp! VY TIS Įstojo 1950 m.; senjoro pasi
žadėjimą davė 1951 m., į filisterius pakeltas 
1956 m. Ėjo Vak. Vok. skyriaus pirmininko, 
kariuomenėj esančiu vytiečių ryšininko ir jun- 
jorų tėvūno pareigas. Studijas pradėjo Vak. 
Vok. Bonnoje 1951 m., gi JAV-bėse tęsė aukš
tąjį mokslą Illinoiso U - te.

kimuose, minėjimuose ir pasitarimuose. 
Studijuojantis jaunimas tą patį darbą dirb
tų studentiškų organizacijų tarpe;

3. Atstovauti Akademikus Skautus vy
riausiuose mūsų skautiškuose organuose 
ir vesti visus reikiamus pasitarimus bei 
susirašinėjimus;

4. Palaikyti ryšį tarp ASS ir kitų tautų 
skautu;

5. Kelti lietuvių sk autų vardą svetim
taučių tarpe, išleidžiant informacinius 
leidinėlius, reaguojant į neteisėtus laik-
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kaip ir dabar yra daroma. Kad išvengus 
nesusipratimų dėl galimo balsų pasidali
nimo, 2 prieš 2, iškilus nuomonių skirtu
mui, galutinė persvara, tokiu atveju, ati
tektų ASS pirmininko pusėn

“ AKADEMINES SKAUTUOS ” 
SKOLININKAMS

Patikrinus pasirodė, kad kai kas dar nėra atsis
kaitęs už 1955 m. pradžioje jiems pasiųstą ” Aka
deminę Skautiją ”. Kadangi jau senokas laikas, 
prašome paskubinti. Pinigus siųsti AS administra
toriui Sigitui Miknaičiui, 2216 W. 24th str., Chica
go 8, Ill., arba MV administratoriui.

DANUTĖ DIR VIANSKY TĖ-DIR VONIS, 
gim. 1932 m. Kaune. Skautauti pradėjo 1946 
m. Nuo 1955 m. ASD narė Čikagoje. Nesenai 
baigė Illinoise U-tą B. S. laipsniu is ekonomi
jos dalykų.

raščių. straipsnius, palaikant raštinį kon
taktą, su svetimtaučiais ir t. t.

6. Perimti savo žinion Dr. Vydūno Var
do Studentų Skautų Šalpos Fondą, ir jį įre
gistruoti valdžios įstaigose. Rūpintis 
šalpos reikalais;

7. Paremti ASD ir Korp! VYTIS skyrius 
bei mūsų skautišką spaudą, renkant aukas, 
pravedant loterijas, sumosiant vakarus ir 
kitką.

8. Tvarkyti visus ASS teisinius reika
lus;

9. Reikalui esant parūpinti vadovus į 
ASD ir Korp! VYTIS skyrių valdybas, 
steigti naujus skyrius, verbuoti naujus 
narius.

10. Būti visų ASS bylų bei kitokių do
kumentų arba turto saugotoju ir prižiūrė
toju.

11. Prižiūrėti,kad Korp! VYTIS ir ASD 
nariai ateityje prisilaikytų atitinkamų aka
deminių tradicijų.

Organizacinės struktūros atžvilgiu nau
joji ASS valdyba turėtų susidėti iš 4 na
rių: po vieną rinktą, kiekvienos šakos pir
mininką ir vieną kviestą ASS pirmininką,

AR TURI “AKADEMINĘ SKAUTIJĄ’*?

236 puslapių gausiai iliustruota knyga, paruošta 
Br. Kviklio, patiekia pilną mūsų akademinės skau- 
tijos istorinį ir ideologinį vaizdą. Labai naudinga 
visiems akad. skautams, ypač jauniesiems mūsų 
or - jos nariams. Kaina 1 egz. — S3, kietais vir
šeliais — $ 4 Užsakymus siųsti MV administraci
jai: 3717 W. 70 PL, Chicago 29, UI.

S. v. junj. ROMAS FABIJONAS*
gim. 1931 'n. Mažeikiuose. Skautauti pra

dėjo 1938 m. Kurį laiką vadovavo Pulk. J. Sa- 
rausko sk. vyčių dr - vei Čikagoje, lllinoiso 
Tech. Institute 1955 m. baigė elektros inžine
rijos mokslus B. s. laipsniu. Šiuo metu atlie
ka karinę prievolę.
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MOKYMOSI GALIMYBES KARIUOMENĖJE
Senį. Vyt. Germanas

Kiekvienas šiame krašte gyvenąs jau
nas vyras susiduria su realybe — karine 
prievole. Daugelis dėl jos turėjo per
traukti mokslą, atidėti mokslo siekimo 
planus. Šiose eilutėse bandysiu patiekti 
visą pluoštą mokymosi galimybių, tar
naujant JAV kariuomenėje. Šį rašinį ri
bosiu armija, nors aviacija ir laivynas 
turi taip pat panašias sąlygas.

Modernioji atominio amžiaus kariuome
nė reikalauja plačių gretų, gerai išlavin
tų ir specialiai apmokytų karių. Šiems 
specialistams išugdyti yra įsteigta dau
gelis mokyklų su šimtais įvairių kursų, 
lėkius kursus baigęs karys tampa mažu 
ratuku specialiam uždaviniui vykdyti di
džioje mašinoje — armijoje. Kiekviena 
ginklo rūšis turi savo mokyklas, kurios 
išugdo reikalingus specialistus. Kaip 
pavyzdį išvardinsiu eilę būdingesnių kur
sų. Technikos - inžinerijos srityje: te
lefono, radijo, (televizijos, radaro, opti
kos, elektroninių aparatų aptarnautojai ir 
taisytojai, statybinių mašinų valdytojai, 
auto mechanikai, dyselio mechanikai, 
braižytojai, matininkai, mūrininkai, sta
liai, šaltkalviai; susisiekimo srityje: 
lėktuvų, helikopterių mechanikai ir įgu
los, laivų įgulos, pakrovimo — iškrovimo 
mašinų operuotojai; artilerijoje: raketų 
mechanizmų taisytojai, elektroninių da
lių specialistai, mechanikai; medicinoje: 
rentgeno technikai, laborantai, sanitarai; 
administracijoje; sekretoriai, raštininkai, 
finansų specialistai ir pan. Daugelis iš 
šių kursų yra amatai, kurie gali būti ver
tingi ir civiliniame gyvenime.

Ne kiekvienas gali patekti į karines 
mokyklas. Patenkančiųjų skaičius yra 
ribotas — nors ir didelis. Štai trejetas 
būdų, (kuriais kareivis dažniausia paten
ka į Armijos mokyklas: 1. Po aštuonių 
savaičių pagrindinio apmokymo dalis nau
jokų yra tiesiai skiriama į specialiąsias 
mokyklas; 2. Atskiri daliniai gauna pro
gų siųsti ribotą skaičių karių į mokyk

las, kur jie baigia kursus ir grįžta į ta 
patį dalinį; 3. Kariai, pratęsę savo tar
navimo laiką, gali reikalauti paskyrimo 
į norimą mokyklą.

Kariuomenė skatina laisvalaikiu siek
ti mokslo ir stengiasi suteikti kiek ga
lima palankesnes sąlygas. Tam tikslui 
veikia Apsaugos Departamento išlaikoma 
USAFI — United States Armed Forces 
Institute. Instituto centras yra Madison, 
Wis., gi skyriai beveik kiekvienam forte 
ar bazėje. USAFI tiekia visą eilę ko- 
respondencinių ir savamokslių kursų tech
ninėse, humanitarinėse ar amatų srityse. 
Kursai yra trijų lygių: aukštųjų mokyklų, 
už kuriuos duodami atatinkami užskaitai, 
vidurinių mokyklų ir amatų, kuriuos bai
gę gauna pažymėjimus. Kaip mažą pa
vyzdį galima paminėti anglų, (Vokiečių, 
prancūzų, rusų ir daug kitų kalbų, <filo- 
zofijos, psichologijos, sociologijos, (me
no, muzikos, komercijos, matematikos ir 
techninių sričių kursus. Tarp amatų sri
ties kursų yra fotografija, elektra, radi
jo, televizija, (metalo apdirbimas ir dau
gelis kitų. Be virš minėtų kursų USAFI 
duoda pradžios ir vidurinių mokyklų bai
gimo egzaminus, kuriuos sėkmingai iš
laikę kariai gauna brandos atestatus ar 
atatinkamus liudijimus.

Didesniuose frontuose ir bazėse Ame
rikoje ar užjūriuose veikia valstybinių 
universitetų skyriai, teikia vakarines 
pamokas. Pavyzdžiui Fort Benning vei
kia Georgijos Universiteto skyrius, kur 
dėsto šio universiteto profesoriai ir sėk
mingai baigę gauna universiteto užskai- 
tus. Armija skatina karius naudotis šiais 
skyriais ir remia, sumokėdama tris ket
virčius mokslapinigių.

Karinė tarnyba nestabdo siekti moks
lo. Priešingai — uolūs ir nuoširdžiai 
mokslo siekią vyrai turi palankias sąly
gas lavintis ir tobulintis, (kad ateityje 
galėtų būti naudingesni tautai ir arti
mui.
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PADĖKA MŪSŲ TALKININKAMS

Sen j. J. VIZBARAS, 
nuoširdus MV talkininkas Australijoje

” Mūsų Vyčio ” piatin imo talka 1956 metams bai
gėsi, nors pats prenumeratos rinkimas ir užsakymų 
siuntimas ir nėra sustojęs. Tai didžiulis įvykis 
laikraščio gyvenime, nes nuo jo išdavų priklauso 
laikraščio gyvenimas arba mirtis. Talka davė pa
tenkinamus rezultatus. Vienur jie buvo labai geri, 
kitur blogesni, dar kitur — blogi, nes ne visur va
dovai parodė rūpesčio.

Šia proga mes norime paminėti bent jau dides
niuosius mūsų talkininkus ir juos pagerbti kuklia 
skautiška padėka.

*’ Savo krašte pranašu nebūsi ” — labai teisin
gas posakis ir MV gyvenime. Didžiausio pasiseki
mo mes turėjome tolimoje Australijoje, kur platinto
jai: senj. J. Vizbaras, senj. A. Žilinskas ir fil. 
Plateris mums sutelkė proporcingai daugiausia pre
numeratorių. Ir mažiausia ... ” MV ” būstinėje 
Čikagoje, kur vietos skautų vadovybė neparodė tin
kamo rūpesčio. Puikiai pasirodė Hartfordas — plat. 
G. Dragunevičius su E. Jucėnaite, Vlaterburys su 
R. Pakalniu, Kalifornija su plat. S. Dundzila, S. 
Dobkevičiūte, S. Makarevičium, Torontas — fil. G. 
Šernas ir A. Danelis, Montrealis — Ir. Kibirkštytė, 
Urbana — t. n. R. Firantaitė, Londonas ( Kanados )
— Pr. Aglinskas, Omaha — Parulytė, Anglija — V. 
Fidleris, Venecuela — Kun. A. Perkumas, Detroitas
— K. Kodatienė su D. Šeputaite, Bostonas — V. 
Barmienė, New Yorkas — R. Kezys, Elizabeth — E. 
Kaminskaite, St. Louis — A. Minvydas, Baltimore — 
Laskauskiene, U'orcesteris — Šimulynaitė, Čikaga — 
L. Knopfmileris, Ličkūnaite, Z. Juškevičienė, Si- 
dzikauskaitė. Keliolika kitų platintojų iš įvairių 
vietovių atsiuntė mažesnius pren. kiekius. Buvo 
vietovių, kur MV gražiai užsisakė visi akad. skau
tai ir sk. vadovai, gi atsirado ir tokių, kur jo nepre- 

Senį. Vyr. Valt. A. ŽILINSKAS, 
ilgametis M V talkininkas Viktorijoje.

R. PAKALNIS, 
aktyvus MV platintojas Waterbury je

numeravo ne tik draugininkai, bet tuntininkai, skau
tininkai. Su skaudančia širdimi MV administracija 
turėjo iš savo kartotekų išimti gerokų senųjų prenu
meratorių pluoštą ir jiems sustabdyti MV siuntinėji
mą pradedant šiuo numeriu. Ačiū Dievui, kad daug 
kur į jų vietą atėjo nauji prenumeratoriai.
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LIŪDNI ŽIEMSTOVYKLINIAI APDŪMOJIMAI
Gvidas Valantinas

Pasakojama, esą zuikis, išdrožęs savo 
paskutinę kalbą virtuvėje, kritęs negyvas. 
Prisiminęs šį reikšmingą įvykį, ir vienas 
senjoras prilygino save tirpstančiam snie
gui. Ta proga nutarė su Šiuo pasauliu ( o 
gal tik su skautiška veikla? ) kuriam lai
kui atsisveikinti. Nuodugniau pasiteira
vus kaip reikia šį įvykį suprasti, senjo
ras tyliai atsiduso ir pradėjo pašnabždo
mis pasakoti, kai ką paliesdamas iš pra
eities. Štai pora tos reikšmingos istori
jos fragmentų:

Prieš kelis metus besimaudydamas iš
kritau iš vonios ir susitrenkiau nugarkau
lį. Nemanydamas, kad dėlto galėjo kas 
nors mano organizme atsikabinti, savo 
nusiplovimą tęsiau toliau. Visdėlto gero
kai išsigandęs, kritau į lovą ir užsimer
kiau. Naktį pabudęs girdžiu, kad po lo
va kažkas girgžda. Pagalvojau, kad kati
nas pelę graužia. Tačiau nesigirdėjo 
kniurkimo. Kad atidžiau patikrinus įvykį, 
sustabdžiau savo plaučių veikimą. Man 
nealsuojant dingo ir girgždėjimas. Pada
riau išvadą, kad girgždėjimas ėjo mano 
plaučiams atsirėmus į nugarkaulį. Nuta
riau rytoj nueiti pas daktarą, idant į gifgž- 
dančią vietą įpurkštų tepalo. Vėl užmi
gau. Sapnuoju. Pakliuvau latviams į ne
laisvę. Šie liepė man nuiminėti spygliuo-. 
tas vielas ir, užsidėjus ant nugaros, neš
ti Į Pskovą. Kadangi ten niekad nebuvau 
ir nežinojau kelio, pradėjai? verkti. Pa- 

ž.________ _______i--------- -—
*’ Mūsų. Vyčio ” ir jo Leidėjų pagarba faktiškiems 

laikraščio Leidėjams — pavyzdingiems platintojams 
bei visiems, laiku atnaujinusiems prenumeratą!

Šia proga primename, kad laikraštį dar galima už
sisakyti visiems 1956 metams ir dabar, o taip pat 
gauti jau išėjusius numerius. 

budęs nusišluosčiau ašaras ir tikrai paju
tau spyglius nugaroje. Per liemenį buvau 
lyg surakintas. Taip ir jaučiuosi iki šiai 
dienai: lyg pusiau laužtas.

Kai mano draugai pradėjo kalbėti, kad 
šią vasarą būsiančios mano vestuvės, šiuo 
reikalu susirūpinau ir aš. Nutariau pa
skubomis gydytis. Nekreipdamas dėmesio 
į gydytojo patarimus, receptą išsirašiau 
pats sau: įstojau į šokių mokyklą, pasi
rinkdamas “Sambo” fakultetą. Sritis gy
va, vaidybiška. Deja, ir čia negalėjau 
išpildyti visų reikalvimų. Mokytoja vis 
kartodavo, esą šokis reikalauja ne tik ko
jų, bet ir viso žmogaus, ką tik jis turi: 
primerkt akį, sutraukt antakius, judinti 
žandikaulius, žaisti lūpomis, pult prie 
šokėjos ir vėl bėgt nuo jos. Deja, ši 
mokslų sritis neatitiko mano kilniam bū
dui. Nutariau griebtis sporto.

Pradėjau nuo akad. žiemos stovyklos. 
Kadangi kelias tolimas, tai kad neužšal
tų langai, prie savęs pasisodinau sesę. 
Kelionėje sekėsi gerai, išskyrus kelius 
miegančios sesės ryktelėjimus, kurie mir
tinais smūgiais privertė mašiną sustabdy
ti ir nejaukioj nuotaikoj važiuoti toliau. 
Prieš įvažiuojant į stovyklą, kelią perbė
go juodas katinas: ženklas, kad įsimylė
siu arba šiaip jau kas juokingo įvyks. Ži
nią, gali ir nelaimė įvykti. Pasiryžau bū
ti atsargus. Pasirinkau plačiausias sli
des ir leidausi nuo Karpatų. Kadangi sli
dės*- bent pas mane, mėgo daugiau skrieti 
oru, kaip sniegu, ir šis sportas greitai at
sibodo. Jį pakeičiau švelniu akių sportu. 
Čia besportuodamas suskaičiau ir įžvel
giau visas stovyklautojas, praleisdamas
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ramiąsias čikagietes. Po to dar pasitei
ravau, kur galima gauti burokėlių sriubos. 
Deja, niekas jais nesidomėjo.

Priartėjo N. metų išvakarės. Viskas 
kaip reikia. Ir Tautos Himnas, ir gaudea- 
mus su “ vivant professores ”, ir čika- 
gietės išpildytas meilės romansas pagal 
Sabaniausko meliodijas ... Pagaliau, se
nu “skautišku” papročiu, iš šampano bon- 
kų išlėkė keli šūviai, nusinešdami į pra
rajų senuosius metus.

Iš stovyklos grįžtant nugarkaulis dau
giau nebeskaudėjo. Trumpa kalnų mankš
ta nustelbė visus receptus ir vaistus. 
Vargšai daktarai !!!

Deja, ir vėl kažkas netvarkoj. Patikri
nęs save priėjau išvados, kad širdyje 
stūkso vinis. Žinodamas ligos priežastį, 
tikėjausi pasigydyti Detroite. Deja, ir 
čia visas gerąsias viltis juodas katinas 
nusinešė amžinybėn.

Ir po šiai dienai esu viengungis. Kai 
būna labai liūdna, vienatviška širdimi iš-

su ilgais cibukais, nes paprastos cigaretės 
tęikia nepakankamą dūmų kiekį. Siūlyti >1SS 
Čikagos skyriaus visuotinai sueigai.

Grįžtant pavasariui ir atbundant visai gam
tai, tikime, kad ir buvęs vytiecių iždininkas 
vėl atgaus pilną energiją ir turės laiko pakan
kamai išsikalbėti kai kuriais klausimais su 
dabartiniu Korp! VYTIS Turto Valdytoju.

siverdu burokėlių sriubos, skautiškai ne
nustodamas vilties, kad kurią dieną mano

92

Karstas darbymetis Seserijoje...

41



• JAV. Glendale, Calif. I. 16 d. lietuvių skautų, 
ir skaučių atstovai susitiko, pasveikino ir pasikal
bėjo su pasaulio skaučių vade Lady Olave Baden- 
Powell. Ta proga buvo išklausyta nuotaikingos 
kalbos, kurioje ponia B.-P. pareiškė: ” Kad skau
tiškasis mokslas galėtų tinkamai klestėti ir, kad 
jis būtų perduodamas iš kartos į kartą be sutrikimų, 
svarbiausias to viso laidas yra gera valia ir susi
klausymas mūsų pačių tarpe. Visas pasaulis iš 
mūsų veiklos jau įsitikino, kad mūsų organizaci - 
nis judėjimas yra pažymėtinai geras ir tokią būklę 
turime stengtis perduoti sekančioms kartoms.”

Panašią kalbą p. B.-P. pasakė Kalifornijos pa
jūrio miestely Santa Monikoje, kur ji sausio 13 d. 
kalbėjo amerikiečių visuomenei, skatindama viso
mis išgalėmis remti skautišką jaunimą. Jos garbei 
Santa Monicos miesto bibliotekoje amerikietės skau
tės surengė skautiškos spaudos ir paveikslų paro
dą. Po jos vadovavimo ranka Pasaulio Skaučių 
S-ga yra išsiplėtusi 35"kiuose pasaulio kraštuo
se. Tarpe daugelio pasižymėjimo ženklų, jai yra 
suteikti dar tokie titulai: Didžiojo Kryžiaus Dama 
( britų imperijos titulas), Suomijos Baltosios Rožės 
Kavalierė, Lenkijos Mergelė Karžygė, Karaliaus 
Jurgio Penktojo Dama, Karaliaus Jurgio Šeštojo 
Dam a.

II. 22 d., pasaulio skaučių susimąstymo, Ameri
kos pirmojo prezidento George Washington ir pa
saulinės skautybės įkūrėjo R. Baden-Powell gimi
mo dieną, Meksikoje, prie Cuernavaca miestelio, 40 
mylių nuo Mexico City, ponia Olave Baden-Powell 
iškilmingai atidarė vakarinės pasaulio srities skau
čių vadovių lavinimo centrą - stovyklą, skautišku 
terminu pavadintą cabana.

Los Angeles skautės Glendora Foothills apy
linkėje įsigijo naują 290 akrų ploto stovyklavietę, 
kur kas vasarą norima praleisti apie 15-000 stovyk
lautojų

• BSA. JAV skautų vadas Dr. Arthur A. Schuck, 
I. 24. Los Angeles mieste paskelbė Amerikos skau
tams sekančių 4-rių metų veiklos šūkį: ** Pakeliui 
prie Dievo ir savo krašto ”. Ta proga, Dr.Schuck 
paskelbė, kad BSA organizacijos narių skaičius šiuo 
metu jau peržengė 4 milijonus, o visame pasauly 
skautų skaičius 61 laisvę išpažįstančiame krašte 
yra pasiekęs ribą 614 milijonų. II. 4 d. BSA Los 
Angeles miesto skautai paminėjo JAV skautijos 
46 metų gyvavimo sukaktį. Minėjime dalyvavo 
14.000 skautų.

Vasario 6- 12 d.d. BSA skautai šventė skautiško 
darbo savaitę. Ta proga į Amerikos sostinę Wa
shington, D. C. buvo suvažiavę iš visų valstijų 
deleguoti skautų vienetų atstovai, kuriuos priėmė 
Prezidentas ir Amerikos skautų šefas D. D. Eisen
hower.

• TARPT. SKAUČIŲ BIURAS- TSkB atstovės 
Elizabeth Burnell (Anglija), Lilli OIssen (Suomija) 

ir Marjorie Brindley ( Anglija) praleido kelis mėne
sius Vokietijos išvietintų asmenų (D.P.) stovyklo
se, organizuodamos įvairių tautybių skaučių vado
vėms kursus. Šia proga TSkB organe ” The Coun
cil Fire ” jos paskelbė straipsnius, kuriuose iške
liama pasibaisėtina D. P. skaučių gyvenimo būklė 
ir iškeliamas iš Europos griuvėsių rusenančio skau- 
tavimo idealizmas.

• NORVEGIJOS skautės, Scharfenberge, prie 
Berlyno, įsteigė nuolatinę stovyklavietę neturtin
goms Berlyno skautėms.

• SENQJU SKAUTU visuotinas atstovų suvažia
vimas praėjusių metų rugpiūčio 4 d., Horsens, Da
nijoje, pasibaigė su dideliu pasisekimu. Išrinkta 
vadovybė. Pulk. J. S. Wilson’ui suteiktas amžino 
vadovybės nario titulas. Ta proga atstovų suvažia
vimas paskelbė atsišaukimą, ragindamas visuose 
pasaulio kraštuose kurti buvusių skautų s-gas.

• TSB DIR. D. C. SPRY, paryškindamas skautų 
viešus pasirodymus visuomenei, sako: *' Atlikite 
gerai arba, jei to nepajėgiate, — iš viso nebandyki
te viešai rodytis. Netinkamai atliekamas skauty
bės demonstravimas meta juodą dėmę visam pasau
linės skautybės judėjimui.” Ta pačia proga TSB 
direktorius ragina draugovėse kurti nuosavas skau
tiškas tradicijas, taip pat mažinti įvairiausių komi
sijų ir pakomisijų skaičių. *' Paprastumas turi bū
ti raktu ir pagrindiniu tikslu į berniukų gerovę ” — 
sako D. C. Spry.

• ANGLIJA. 15-kos metų skiltininkas James 
Webster apdovanotas už narsumą ir drąsą, gelbstint 
skęstančią mergaitę Normą Harrison, Gilt Kryžiu
mi. Į pasaulinę jubiliejinę jamboree 1957 metais, 
Anglijoje, Sutton Parke, jau užsiregistravo 22-jų 
kraštų s-gos, pažadėdamos atsiųsti 9-718 skautų. 
Iš jų skaičiumi vyrauja: Australija — 1.020, Ameri
ka — 1.500, Austrija - 1.140, Belgija - 1.500, Ka
nada — 1.000, Olandija — 1.000 ir Irlandija, N. Ze
landija, Piet. Afrika — po 500.

AR SKAITAI “SKAUTU AIDĄ“?
•

Šis skautiškas laikraštis su mažomis per
traukomis eina nuo 1923 metų. Nežiūrint jo 
amžiaus, yra visada jaunas, gražus, patrauk
lus, dailiai v. s. Stp. Kairio ir kitų redaguoja
mas. Pasirodo kiekvieną mėnesį. Šį malonų 
leidinį galima parsikviesti tik už $ 3 metams, 
(pusei metų $1.50), Administracijos adresas: 
ps. L. Eimantas, 310 Emery str., Kondon, OnL, 
Canada.
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• Vyskupas Vincentas J3rizgys dalyvavo Cikagoš 
skautų,-čių suruoštame Sv. Kazimiero šventes mi
nėjime, kur pasakė kalbą ir pasveikino skautus.

• Pirmijos nutarimu Prof. Mykolas Biržiška, Ne
priklausomybės akto signataras, Vilniaus skautų 
globėjas, Korp! VYTIS Garbės Narys, apdovanotas 
aukščiausiu PLSS-gos Gedimino Vilko ordinu.

• Vyr. sktn. dr. Vytautas Čepas Tarybos perrink
tas Pirmijos Pirmininku.

• VS Stp. Kairys III. 3-4 d.d. lankėsi Čikagoje 
ir turėjo organizacinius pasitarimus su čia gyvenan
čiais PLSS tarybos, Brolijos vadijos nariais, su 
ASS vadovybe, vietos skautų vadovais.

• Iš Brolijos Vadijos mus informuoja, kadJ'Skau- 
tybė Berniukams” pasieks tuntus dar prieš Sv. Jur
gio šventę.

< Brolijos Tautinio Auklėjimo skyriaus vedėjas 
sktn. V. A. Mantautas paruošė Tautinio ir Valsty
binio ženklo instrukciją.

• P s- A. Banionis, 8336 Logan str., Detroit 9, 
Mich, mus informuoja, kad LSB užsienio skyrius 
jam esąs pavedęs suredaguoti anglų kalba leidinį, 
skirtą žuvusiems ir nukankintiems liet, skautams 
paminėti. Jis prašo suteikti jam žinių apie juos, o 
taip pat apie liet, skautų veiklą tarptautiniame ju - 
dėjime N. Lietuvos laikais. Reikalingos nuotrau
kos.

• Šv. Kazimiero, Lietuvos skautų patrono dienos 
minėjimai suruošti daugelyje vietovių, kur tik yra 

mūsų skautų,-čių. Be ne įspūdingiausias ir di
džiausias minėjimas buvo III. 4 Čikagoje, kur buvo 
išsirikiavę net 400 įvairių rūšių skautų, - čių. Kal
bėjo Kun. Vaišnys, Kun. Patlaba, Vysk. V. Briz- 
gys, VS O. Zailskienė, VS Stp. Kairys, skautų glo
bėjas dr. Biežis, J. Bačiūnas ir kt. Skautininko 
įžodį davė A. Karnavičienė, Ir. Vilkienė, R. Račiū
nas, R. Mieželis ir R. Mišauskas. Apie 40 skautu
kų davė skauto ir apie 3Q jaun. skauto Įžodį. Me
ninę dalį pravedė ps. V. Černius. Gauta daug svei
kinimų.

• Seserijos vadija išsiuntinėjo J.Daužvardienės 
paruoštus gražius sveikinimus Lady Baden Powell 
ir kitų kraštų skaučių vadovybėms. Iš Lady B. P. 
ir TSB jau gautos padėkos, kuriose nesigailima 
sentimentų liet, skautėms.

• VS-ke dėkoja už medžiaginę paramą Seserijai 
gydytojoms skautininkėms: M. Budrienei ir Juškė- 
nienei.

• Jau pradėjo darbą PLSS statuto projekto komi
sija, į kurią įeina: E. Korzonas, A. Aglinksas, Kun. 
Vaišnys ir M. Budrienė.

• V. s. E. Putvytė paskirta JAV Rytinio Rajono 
vadeive.

• V. 19*20 d.d. Tabor Farmoje, Sodus, Mich. 
įvyks skaučių vadovių suvažiavimas.

• II. 25-26 d.d. įvyko JAV Rytinio rajono skau
čių vadovių suvažiavimas. Tuojau po suvažiavimo 
suorganizuoti vyresniųjų skaučių vadovių kursai, 
kurie bus tęsiami korespondenciniu būdu..

Detroito akad. skautes suruošė gražią liet, meno parodėlę svetimtaučiams. Atvaizde — inicia
torės. Iš kairės — D. Seputaitė, L. Griškelytė ir L. Petrauskaitė. Nuotr. P. Gobio,

94

43



• Nottinhame, Anglijoje, I. 14- 15 d.d. įvyko pir
masis vyr. skaučių sąskrydis - sueiga. Draugovei 
vadovauja koresp. būdu išrinkta Rūta Kroliutė. Su- 
skridusios iš įvairių Anglijos kraštų skautės savo 
draugovę pavadino partizanės Pušelės vardu. Nu
tarta glaudžiau veikti korespondenciniu būdu. Skil
tys darys dažniau sueigas, bet draugovės sueigoje 
susitiksime tik ... vasaros stovyklos metu. NP/

• Naujų skautininkių susilaukė Seserija. į psktn. 
laipsnį pakeltos: M. Andriušienė, B. Ciplijauskai- 
tė, D. Kersevičienė, L. Michaelytė, M. Pažemėnie- 
nė, Ir. Vilkienė. Į skautininkes: A. Karnavičienė.

• Seserijos jūros skaučių skyrius, vadovaujamas 
s. Plaušinaitienės paruošė jūros skaučių bendruo
sius nuostatus ir patyrimo laipsnių programas. Tuo 
tarpu jūros skautės veikia 3-ose vietovėse.

» JAV -bėse gyvena 111 skautininkių, Kanadoje 
- 21-

9 Sktn. Birutė Malskytė paskirta Venecuelos ra
jono vadeive.

• Sktn. fil. Z. Jurkynienė redaguoja Seserijos 
biuletenį.

• “ Vienybėje J’ įvestas skautų skyrius. Reda
guoja vytiečiai: Šilbajoris, Pileika ir Kezys.

• Fil. inž. A. Avižienis išrinktas į LB Los An
geles skyriaus valdybą.

Ar jau neperilgai žaidžiama?

Caracas’o ASS būrelis savo pirmoje sueigo
je- Iš kairės f sėdi ): I. Trinkūnaitė% V. Gužu- 
'aitis, Kun. <4. Perkamas, J. Klovaitė. Stovi: 
Trinkūnas, A. Stapulionis ( pirm. ), B. S tapu
sio n i s.

• Fil. R. Šilbajoris ” Vienybės ” asmenybių kon
kurse studentų skyriuje laimėjo I - ąją vietą. Viso 
buvo 8 kandidatai.

• Los Angeles ASS skyrius jaukioje savo narių 
ir bičiulių sueigoje paminėjo Klaipėdos kr. atvada
vimo sukaktį. Specialią paskaitą skaitė pulk. Tu
mas.

• " Vienybės ” pravestame 1955 m- labiausia 
pasireiškusių asmenybių konkurse vytiečiai bei 
skautai vyčiai pasirodė populiariausi iš pasiūlytų 
kandidatų, atstovavusių jaunimo or - jas. Pirmuo
ju išrinktas New Yorko sk. tuntininkas ps. senj. R. 
Kezys. IŠ aštuonių pasiūlytų kandidatų į studentų 
sritį, populiariausiu išrinktas fil. R. Šilbajoris. 
Sporto veikėjų tarpe pirmuoju praėjo s. v. pslt. J. 
Lapurka.

• Viktorijos - Tasmanijos ASS skyrius pagyvino 
savo veiklą, susilaukdamas naujų kandidatų. Su
ruoštas kultūrinių filmų vakaras su šokiais. Šau
kiamos sueigos. Atvelykio metu skyrius ruošia 
akademinį savaitgalį.

• K! VYTIS Anglijos skyrius ruošia studijų die
ną, kuri įvyks Liet, sodyboje. Pakviesti visi liet, 
studentai, kurių iki šiol suregistruota per 20. Bus 
visa eilė paskaitų.

• Senj. Vilius Fidleris yra K! VYTIS Anglijos 
sk. vicepirmininkas. Šiuo metu jis rašo dizertaciją. 
ir baigia organizuoti Anglijos liet, studentų atsto
vybę.

9 Ps. B. Juodikienė vadovauja ASD Cleveland© 
skyriui,

• Pan Pacifico džamborėje, be kitų mūsų skautų, 
dalyvavo ir 4 vytiečiai: senj. B. Dainutis, senj. 
Alg. Žilinskas, junj. A. Staugaitis ir junj. J. Mika
lajūnas.

• ASS Čikagos sk. ruošiasi suruošti skautiškojo 
jaunimo pobūvį, kurio metu aukštesnes mokyklas 
bebaigiąs jaunimas bus supažindintas su studijavi
mo galimybėmis. Iniciatorius — fil. V. Černius.
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ATSIUSTA PAMINĖTI

Anatolijus Kairys LAISVES MEDIS 4 veiksmų, 
istorinė pjesė. Išleido ** Nemunas ”, sp. M. Mor
kūno sp. Chicagp, III., 1955 m- Tiražas 500 egz. 
Kaina $ 1.- 120 pusi. Knygos autorius, iš profe
sijos mokytojas ( buv. *' Tremties Mokyklos ’’Re. 
daktorius ), iki šiol žinomas keliais poezijos rinki
niais, šiuo kartu išėjo su istorine drama, skirta 
spaudos atgavimo 50 metų sukakčiai paminėti. 
Veiksmas vyksta Lietuvoje 1863 m. sukilimo metu. 
Veikalo vedamoji mintis: kai nebėra galimybės už 
tautos laisvę kovoti ginklu, reikia kovą, tęsti kny
ga. Veikalas, nors ir turi kai Kurių trukumų, dau
geliu kitų požiūrių betgi yra gana stiprus, Įdomus, 
nenuobodus ir tokiu būdu tinkamas šių dienų sce
nai. Būtų gerai, kad mūsų skaitytojai, o ypač vai
dintoją grupelės, atkreiptų į jį savo dėmesį.

LIETUVA. Nuotraukos Vytauto Augustino. An
troji laida. Išleido ” Ateitis”. Spaudė Tėvų Pran
ciškonų spaustuvė, Brooklyn, N. Y. 1955- 119 pusi, 
didelio formato. Šio gražaus albumo autorius yra 
mūsų visuomenei gerai žinomas fotografas, savo 
laiku N. Lietuvoje su savo foto objektyvu pagavęs 
mūsų krašto grožį ir nemenkų pastangų dėka išsau
gojęs daugelį originalių negatyvų.. Siame leidiny
je jis patiekia per 120 gražiausių meniškų fotogra
fijų. Skleisdamas albumo puslapius, it pasakoje 
matysi gražiausius Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių jr kitų Lietuvos miestų, o taip pat Aukštai
tijos, Zematijos kaimo vaizdus, ežerus, ūkininkų 
sodybas, kryžius ir visa, kas brangu lietuvio šir
džiai. Randame porą gražiausių nuotraukų ir iš mū
sų skautiškojo gyvenimo N. Lietuvos metais. Albu
mas dailiai išleistas, kietai įrištas. Jo vertę dar 
padidina liet, ir anglų kalbomis paruošta N. Lietu
vos gyvenimo apžvalga. Knyga visais atžvilgiais 
tinkama ir savo stalui papuošti, ir savam, lygiai 
kaip svetimtaučiui, kaip maloni dovana. Kaina — 
$ 6.

Jurgis Savickis — ŽEMĖ DEGA I Išleido TERRA, 
sp. M. Morkūno sp. Chicago, Ill., 1956 m. 455 pusi. 
TERROS leidykla čia patiekė skaitytojams prieš 
porą metų mirusio mūsų diplomato ir drauge gabaus 
rašytojo atsiminimus, surašytus dienoraščio forma 
ir apimančius taip atmintinus 1939 * 1940 metus.

• ASS Čikagos skyrius IV. 7 d. Marine Balroom 
patalpose ruošia tradicinį vakarą - balių. Visi MV 
skaitytojai kviečiami dalyvauti.

• Kand. I. Biliūnaitė perėmė ” Aušros Vartų ” 
tunto Brighton Parko Dr - vės vadovybę.

• Senj. A. Karnavičius pakviestas "Lituanicos” 
tunto soc. reikalų vedėju.

• Ps. B. Ciplijauskaitė iš Montrealio išvyko į 
Ispaniją tęsti ispanų literatūros studijų.

• R. Norvaišaitė perėmė ASD Bostono skyriaus 
vadovybę.

• Fil. D. Barmutė vadovauja ” Gražinos ” skau
čių dr - vei Čikagoje.

Akademinės Skaučių Draugovės Valdybe 
reiškia nuoširdžią užuojautą Detroito

ASS skyriui, netekusiam brangios narės

LILĖS PETRAUSKAITĖS.

Knyga labai įdomi ir patraukli. Joje kalbama tiek 
apie mus pačius, tiek apie kitas tautas karo audros 
metu. Kaina S 4.

PROF. VACLOVUI BIRŽIŠKAI ATMINTI- Išleido 
Komitetas Prof. V. B -kai laidoti. Chicago, Ill., 
1956 m. Iliustr. 24 pusi.

Mykolas Vaitkus. NUOŠALIU TAKU. Godos, vaiz
dai, svajos 1934 - 1944 m. Spaudė M. Morkūno sp. 
Chicago, Ill. Išleido TERRA, 98 t 2 nnm pusi.

Liūne Sutema TEBŪNIE T ARYTUM P AŠAKOJ. 
Spaudė M. Morkūno sp., Chicago, Ill. Išleido TERRA. 
Viršelį ir vinjetes piešė dail. V. Ignas ( Eilės ) 54 
pusi.

SESERIJOS VADUOS PRANEŠIMAS

PLSS Seserijos vadija praneša, kad nuo š. m. va
sario 8 d. laiko išstojusiomis iš PLSS Skaučių Se
serijos, o kartu ir iš Skautų Sąjungos šias skauti- 
ninkes: 1. S. Aldoną Augustinavičienę, 2. ps. Aure
liją Balašaitienę, 3- v. s. Magdaleną Barniškaitę, 
4-ps. Aldoną Bartuškienę, 5- v. s. Izabelę Janaitie- 
nę, 6- ps. Stefaniją Juodvalkytę, 7. s. Ona Kava
liauskienę, 8- V. s. Dominiką Kesiūnaitę, 9- ps. 
Genovaitę Modestavičienę, 10. ps. Reginą-Rimgailę 
Jonaitytę-Nasvytienę, 11. s. Stefaniją Radzevičiū
tę ir 12- s. Mariją Žilinskienę.

AČIŪ AUKOTOJAMS

"Mūsų Vyčiui” aukojo: ASS centr. valdyba - 
S 140, K! VYTIS Hartfordo skyrius ( su vietininki- 
jos pagalba ) — $ 20, K! Urbanos skyrius — $ 15, 
Dr. M. Budrienė — S 7, J. Svilas, N. Grigaliūnienė, 
Z. Juškevičienė, Vi. Braziulis - po $2.

Visiems skautiška padėka.

“MŪSŲ VYČIO” ADMINISTRACIJA PRAŠO

• Gerb. Prenumeratorius, dar neatnaujinu
sius 1956 metų prenumeratos, paskubėti ir 
dar šiomis dienomis per artimiausią M V pla
tintoją ar betarpiai atnaujinti prenumeratą.

• Mielus mūsų. Platintojus, dar neprane Su
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 ne atsiskai
tė už jiems prieš 5 mėnesius pasiųstas pla
tinti “Skautiškų Žaidimų” knygeles. Prašo
me ir čia paskubėti.
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