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PAREMKIME VOKIETIJOS LIETUVIU SKAUGIU STOVYKLAS
Skaučių Seserijos Vadiįos Socialinis skyrius Vasario 16 - tą paskelbė pagalbos vajaus pradžia, 

Vokietijos skaučių veiklai sustiprinti ir šios vasaros stovykloms paremti. Tačiau neturime žinių, 
kaip vienetai į šį gerą darbelį įsitraukė.

Jau linksmiau pradėjo šviesti saulutė, pabudo gamta ir skaučių visos mintys krypsta būsimon 
stovyklon. Mes visos, kaip viena trokštame atsipalaiduoti nuo miesto dulkių, nuo kasdieniškumo 
ir pagyventi po atviru dangumi, tikruoju skautišku stovyklų gyvenimu.

Visų jaunų širdžių vienodi norai, tik ištekliai skiriasi. Ir Vokietijos sesės, kurių tėveliai dau
giausia iš gaunamų pašalpų gyvena, nepajėgs stovyklauti be musų materialės paramos.

Todėl ir vėl kreipiuosi į jus, mielos vienetų vadovės, seses skautininkės ir visos vyresnės se
sės: kas darbu aukas rinkdamos, kas savo asmenine auka skubėkime pagalbon užjūrio sesėms , 
kad ir jos, kaip mes džiaugsmu spindėtų stovyklų belaukiant, kad neapviltame tų, kurios tikrai ti
kisi mūsų pagalbos.

Šia proga noriu pastebėti, kad pereitais metais, tik iš 4 - rių vietovių buvo pasiųsta stovykloms 
aukų, viso 301 doL 29 et. O kur kitos mielos sesės?... Vienos ramiai pačios stovyklaudamas, 
kitos atostogavo neiš girdę Socialinio skyriaus prašymo. O kur mūsų dirbančios sesės skautinin
kės ?...

Esame tos pačios skautiškos šeimos nariai, ar ne mūsų tiesioginė pareiga eiti kartu su pasili
kusiomis sesėmis “ ranka rankon, širdis širdin... ”

Tikime skautiškų širdžių kilnumu šiais metais: aukokime pačios ir skatinkime kitus tai daryti. 
O kokia suma susidarytų, jei visi vienetai, visos sesės savo auka, ar darbu prisidėtų?

Vienetų vadovės, pasidarykite keletą aukų lapų Vokietijos skaučių stovykloms paremti ir parin
kite aukų iš visuomenės. Mes turime mecenatų, rėmėjų, daug skautų bičiulių, kurie mielai mūsų 
reikalus remia. Paprašykite skaučių tėvelius, jie jums ne tik paaukos, bet padės ir parinkti au
kų-

Tik daugiau judrumo, pasišventimo šiam kilniam tikslui įvykdyti, o skautiška šeima ir lietuviš
ka širdis jautri ir duosni būtiniems reikalams.

Visos aukos turi būti surinktos ir pasiųstos iki birželio 1 d. Aukas siųsti, kaip kam patogiau: 
tiesioginiai Vokietijos skaučių rajono vadeivei sktn. Aldonai Gasnerienei f 23 ) Diepholz, Flug- 
platz B 1/4, U. Germany, arba per Socialinio skyriaus vedėją K. Kodatiene 16228 Haviland Beach 
Rd. “Nida” Linden, Mich.

Vokietijos sesės lauks musų paramos, visu skautišku nuoširdumu joms padėkime!
v. s. K. Kodatienė,

Skaučių Seserijos Vadijos Socialinio skyriaus vedėja

VIRŠELIO I PUSL. PIEŠINYS - Psktn. Stepo Makarevičiaus.
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P. L. S. S. VADU, VADOVIŲ IR AKADEMIKU SKAUTU-ČIU LAIKRAŠTIS

N r. 3(71) 1956 M. GEGUŽĖ - BIRŽELIS IX METAI

BIRŽELIS MUS ĮPAREIGOJA
V y r. sktn. Vyt. S.

Birželis — vien tik šis žodis, kiek pri
siminimų sukelia! Liūdnų, džiugių ir vil
ties kupinų. Tai tas mėnuo - kurlakštin- 
galė giedojo ir gegutė kukavo/vargelius 
skaičiavo”. 0 kur Joninės su jų džiaugs
mais, pokštais, laužais ? Čia pat Petri
nės, o ir šienapiūtė su žaliomis pradalgė
mis. Tai vis malonūs prisiminimai bran
gios Tėviškėlės ir jos kvapo pajautimas, 
ypač birželyje.

Turbūt taip lemta, kad Lietuvos likimas 
su birželio mėnesiu yra neatskiriamai su
rištas ypatingais įvykiais.

1940 m. birželio mėn. 15 d. Sovietų Są
junga okupuoja mūsų kraštą ir mes neten
kame brangiausio nenuperkamo turto lais
vės. Iš to seka pasėkos: nustojame suve
renumo, netenkame taip mielos savo ka
riuomenės, uždaromos organizacijos, jų 
tarpe Skautų Sąjunga, areštuojami ir kiša
mi kalėjimuosna mūsų sesės - broliai. 
Kraštas prijungiamas prie Sovietų Sąjun
gos ir gyvenimas pradedamas “ sulyginti 
su broliškųjų respublikų ” gyvenimu ( su- 
ubaginti ). Ir buvo sulygintas, nes įstei
giamos priverčiamųjų darbų stovyklos, o 
taip pat pravedami masiniai išvežimai į 
Sibirą. Juk 1941 m. birželio mėn. iš 13 į 
14 d. naktį suareštuojama ir gyvuliniuose 
vagonuose išvežama 40.000 lietuvių, ne
duodant ne tik jiems valgyti, bet taip pat 

troškuliui numalšinti vandens lašelio: 
skausmas, raudos, ašaros.

1941 m. 22 birželio - karas, baisiau
sias gyvenime dalykas, o mums džiaugs
mas, nelygi, bet garbinga kova su okupan
tu, iki dantų apsiginklavusiu. Bet jis nu
galimas ir skelbiama laisvė, nors ir neil
gam, nes kito “ išvaduotojo ” okupuoja
mi. O kas tuo metu darosi Červenėje, Pra- 
vieniškiuose, Rainių miškelyje ?

Keliems metams praėjus, štai 1944 me
tų birželis; gamta ta pati, o mūsų nuotai
ka bloga, nes ir vėl bolševikas klastingas 
žiaurus su savo nešvariu batu pradeda lip
ti ir minti Tave, Šventa Lietuvos Žemele. 
Vieni lieka tėviškėje sutikti žiaurų liki
mą, kiti traukiasi nežinomybėn — tremtin 
idant liudytų apie bolševikų žiaurumus ir 
krašto nelaisvę.

O kiek birželių praėjo nuo tų metų iki 
pastarojo ?

Taigi birželis - lyg gyvenimo filmą, 
kurioje matai džiaugsmą, vargą, ašaras, 
skurdą, kraują ir daug daug kritusių sesių 
ir brolių. Ir skautų or-ja yra sudėjusi 
daug aukų. Kritusiųjų už Tėvynę tarpe 
matome: savo šefus, vyri ausi ąjį skautinin
ką, daug skautininkių-kų, skaučių ir skau
tų. Jie atidavė už Lietuvos laisvę net sa
vo gyvybę, kad tu, sese - brolau, gyven
tum ir skelbtum pasauliui apie okupanto

LIFT 'OS

Y DO
B’L .lOTEKA
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GRAŽUS POSŪKIS

lg. K.

Pripažinta, kad ASS yra. ASS dabar gy
vas PLSS narys.

Žinovai turi aiškiai pasakyti, ar ASS 
ginklas pripažintas, ar jo pripažinimas 
pats savaime iškilo iš to, kas jis buvo, 
is jo darbo, ar to darbo pasekmių.

0 gal tam tikru metu atsiranda ir savo
tiškų sumetimų praeičiai paremti, dabar
čiai pateisinti, ar ateičiai pamatus pasi
tiesti.

Ką ten apie praeitį kalbėti. Iš kur jau 
gausi tokio akylumo dėl ateities susimes
ti galvoti.

Geriausia būtų, kad tie žinovai pasisa
kytų apie dabartį.

Šiandien gyvename, šiandien turime ir 
dirbti. 0 tos svajonės apie ateitį ( vistik 
ateitį reik turėti galvoje), arba tas praei
ties šešėlių ieškojimas, jų mindymas — 
trypimas kad ir su gerais apavais, tai bū
tų tik žodžiai, bet ne darbas. Gal tai tik
tų amžinam statutų svarstymui, bei norin- 
tięms sugriauti susirinkimus ar suvažia
vimus, tik iškišk kad ir vieną statuto 
straipsnį - ir tikslas atsiektas. Kalbėta, 
ginčytasi, nutarinėta, bet viskas palikta 

“tuo tarpu ”, kaip buvo senajame statu
te, kolei naujas, suprask tobulas bus pri
imtas. Ir taip amžinai.

Kaip ten bebūtų, ASS dabar atsakingas 
pasidarė. Pirma jis su saviškiais erzelį 
kėlė. Dabar į viešumą turi išeiti. Jau 
nebe atskiri nariai, bet visas susibūrimas. 
Ir parodyk tu dabar, kur turi būti daroma 
ir kaip daroma, kad atitiktų tą pirmąją pa
vadinimo raidę. Pirma tai sakė tik apie 
kilmę, dabar turi ir darbais būti paremta. 
Nelengva tą A dirbant išlaikyti. Kalbant 
— liežuvis liaunas, prisiklausęs. Tačiau, 
klausydamas, kad ir ausylai, žiūrėdamas, 
kad ir itin akylai, nelabai jau taip tą dar
bą dirbti išmoksi. Galbūt galėsi papasa
koti, kaip dirbama, arba kaip kas dirbo.

Bet dirbti reik pačiam pradėti. Bet ku
ri pradžia sunki, — daug neaiškumų, pa
matai ko pačiam trūksta, ko nedasiklau- 
sei, nedasižiūrėj ai, - nedagalvojai, jei 
ir tai mėginai daryti.

Dirbkime tad. Bedirbdami išmoksime 
kaip reik dirbti.

Darbas parodys ASS gyvumą, ASS gai
vumą.

žiaurumą, klastą, smurtą, išlaikytum savo 
jaunesnius brolius - seses lietuviais. Ar 
tu tai atlieki, pats geriau žinai!

Kruvinasis birželis skautų vadovus ir 
visus vyresniuosius skautus, - es įparei
goja:

1) perduoti visus pergyvenimus jaunes- 
niesiems, idant jie pažintų, suprastų prie
šą, tų įvykių raidą ir kovos už laisvę pras
mę;

2) įamžinti tuos įvykius ir mūsų sąjun
gos istorijąpaveiksluose — albume. Tai 
galėtų atlikti ir “Mūsų Vytis”;

3) padėti ekonominį pagrindą mūsų są

jungai čia ir suorganizuoti geležinį fondą 
atsikursiančiai Sąjungai Laisvoje Lietu
voj e.

4) sutelktomis jėgomis išlaikyti lietu
vybę mūsų priaugančiojo jaunimo tarpe, 
šiam reikalui sutelkiant visas organizaci
nes priemones.

Jei tai bus atlikta, skautų, - Čių or - ja 
bus neveltui leidusi tremtyje laiką ir jai 
turės būti suteiktas tinkamas atgimsian- 
čios Lietuvos pripažinimas.

Kruvinasis birželio mėnuo ir lietuvių 
tautos kankinių dvasia tesuteikia mums 
jėgų ir didesniems darbams atlikti.
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Lietuviškoji tremties skautija dažnai prisimena ir su pagarba mini savo senuosius Nepr. Lietu
vos skautų, - cių vadovus. Atvaizde matome vieną iš paskutiniųjų LSS - gos Tarybos narių, sąs
tatą. Didelė narių dalis jau mirusi, — nukankinti bei ištremti, kiti yra tremtyje. Tik vienas kitas 
iš jų tebedirba skautiškąjį darbą.

KORESR SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMO PATYRIMAS
Ps. J. Gimbutas, buv. KSSP pirmininkas.

19 55. V. 26 Pirmi j a išleido pakvietimą. 
“ Šauklio ” pavidalu s - gos vadovam s - 
ėms į korespondencinį suvažiavimą, jau 
antrąjį tremties emigracijoje. Jo tikslas 
buvo: patiekti Pirmijos ir kitų centrinių, 
organų, pranešimus - apyskaitas už praė
jusiuosius dvejus metus, išrinkti dalį Ta
rybos narių naujajai kadencijai ir pasvar
styti aktualiuosius sąjungos reikalus. Tų 
reikalų svorio centre buvo diskusijos dėl 
Lietuvių Skautų Sąjungos statuto refor
mos. Siame straipsnyje nesiimu atpasa
koti ar vertinti, kaip tasai suvažiavimas, 
tiksliau susirašinėjimas, vyko ir kokie 
buvo jo pasiektieji rezultatai. Visatai 
išsamiai surašyta trijuose KSS Biulete
niuose, kurių išsiuntinėta 345-iems as
menims. Buvo pranešimų ir “Musų Vyty
je ”. Šiuo kartu verta panagrinėti, dėlko 

tasai “ suvažiavimas ” užsitęsė net 4 
mėnesius. Taip pat svarbu atspėti prie
žastys, dėlko tik maždaug 61% turėjusių 
teisę tedalyvavo KSS- me. Nors dalyvių 
skaičius — 209 asmenys pralenkė savo 
gausumu anksčiau buvusius S - gos, Se
serijos ir Brolijos koresp. rinkimus, bet 
drausmingai skautų or gan i z aci j ai statyti
ni didesni reikalavimai. KSS prezidiumas 
dirbo nuo 19 55. V. 13, kada suredagavo 
KSS taisykles ir pirmąjį biuletenį, iki 
19 56. II. 29, kai išsiuntė laiškus Tarybos 
nariams apie įvykdytus Tarybos Pirminin
ko rinkimus. Iš tikrųjų atliktasai darbas 
nebuvo reikalingas devynių mėnesių lai
ko.

Mano manymu, viena iš pagrindinių kliū
čių koresp. suvažiavimui greitai pravesti 
yra jau iš tradicijos suvažiavimo Prezi-
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diumui tenkanti pareiga atlikti taip vadi
namą atstovų registraciją.' Tapati kliū
tis iš dalies apkarpo ir dalyvių — atstovų 
skaičių. Kaip anksčiau koresp. Brolijos 
ir kituose rinkimuose, taip ir pastarajame 
KSS-me Pirmijos buvo nustatytos s-gos 
vadovų kvalifikacijos, reikalingos KSS-mo 
Atstovui ( rinktieji vienetų atstovai, is 
pareigos ir registr. skautininkai.). Pirmi
jos sekretoriui išsiuntinėjus KSS-mo in
formaciją ir pakvietimą ( “ Šauklį ” ) re
gistruotis į KKS-mą, paaiškėjo, kad tuo 
metu Pirmijos turėtieji sąrašai nebuvo 
pilni ir iš viso nebuvo Seserijos vienetų 
sąrašų. į “ Šauklio ” paraginimą, kad jį 
gavusieji painformuotų kitus jų vietovė
se gyvenančius skautų vadovus-es, ma
tyt, nebuvo skiriama reikalingo dėmesio. 
Iki registracijos termino VI. 30 KSSP ga
vo vos 74 asmenų registraciją Vyriaus. 
Skautininke ir Korp! “Vytis” Pirminin
kas paprašė KSSP - mo pratęsti registra
cijos terminą Iš naujų Vyriausiojo Skau
tininko ir Vyriausiosios Skautininkes va
dovų ir vienetų sąrašų buvo matyti, kad 
keliasdešimt asmenų iš viso nebuvo gavę 
to “ Šauklio ”. KSS Prezidiumui prisiėjo 
registracijos terminą pratęsti iki VII. 27 
ir išsiųsti daugiau “ Šauklių Abiem 
Vyriaus. Skautininkams ir Tarybos Pirmi
ninkui energingai talkininkaujant, KSS- 
mo Atstovų skaičius pakilo iki 209. Per 
tuos du mėnesius nuo V. 26 kelios Sese
rijos Atstovės ištekėjo ir pakeitė pavar
des, ir mažiausiai tuzinas Atstovų persi
kėlė kitur gyventi. Šitą mažą sutrukdymą 
KSSP sekretorius maloniai atleido ir nau
ji Biuleteniai visvien laiku pasiekė ne
pastoviuosius Atstovus.

Atrodo, kad būtų galima sutaupyti lai
ko, jei Brolija ir Seserija turėtų “ up to 
date ” vienetų ir vadovų sąrašus, organi
zuojant korespondencinius rinkimus ar 
suvažiavimą reikalams pasvarstyti, ne
reiktų jokios atstovų registracijos. Už
tektų paskelbti “ Šauklį ” skautiškojoje 
spaudoje ir išsiuntinėti informacijas vi
siems, kuriu kvalifikacijos geros pagal 
Vadijų turimuosius sąrašus. Jei kas tos 
102

informacijos ir negautų, galėtų atsiliepti 
suvažiavimo prezidiumui ar rinkimų komi
sijai pagal spaudoje paskelbtą informaci
ją. Norint sutaupyti vieną laiškų bangą 
galima būtų per spaudą pakviesti siūlyti 
reikalingus kandidatus rinkimams. Prezi
diumas, gavęs kandidatų pasiūlymus iki 
nustatytojo termino, galėtų jau su pirmą
ją laiškų banga išsiuntinėti kandidatų są
rašą ir balsavimo korteles.

Jau ne vienas sąjungos vadovas, - vė 
kėlė mintį, kad ateityje turėtų būti vienu 
metu vykdomi visi reikalingieji rinkimai: 
Tarybos, Seserijos ir Brolijos. Vienu 
laišku būtų siunčiami visi reikalingieji 
balsai tai pačiai rinkimų komisijai. Gal 
ir būtų tam tikrų nepatogumų, kai iš anks
to nežinoma, kaip siūlyti kandidatus, kad 
išvengtų kandidatų pasikartojimo. Pvz., 
tą patį asmenį vienas siūlys Vyr. Skauti
ninko pareigoms, kitas — Tarybon, trečias 
Kontr. K - jon ar kitur. Šių ir kitokių ne
sklandumų galima būtų išvengti, numatant 
pagrindines korespondencinių suvažiavi
mų ir rinkimų procedūros gaires Sąjungos 
statute. Iki šiol kiekvienam koresponden- 
ciniam suvažiavimui reikėjo iš naujo ruoš
ti taisykles. Neišvengta kaikurių neaiš
kumų ir nenuoseklumų. Taip pat šių ei
lučių autoriui neatrodo tikslinga pavesti 
ruošti suvažiavimo taisykles Pirmijos 
kviestam prezidiumui ar rinkimų komisi
jai. Reikalas skubėti ir nemažos išlai
dos neleidžia tų taisyklių tinkamai išdis
kutuoti platesniems sąjungos vadovų 
sluogsniams. Bene būtų tikslingiau, kad 
nuolatines koresp. suvažiavimų ir rinki
mų taisykles paruoštų Pirmija su visa 
Taryba, kurioje dalyvauja Seserijos ir 
Brolijos Vyriausieji Skautininkai.

Dar kelios mintys apie koresp. suva
žiavimo prezidiumo sudarymą. Pirmijos 
kviestas prezidiumas turėtų daugiau mo
ralinės teisės laikinai vadovauti sąjun
gos vadovų kolektyvui, jei jisai būtų pa
tvirtintas visos Tarybos. Gal būtų geriau, 
jei prezidiume dalyvautų ir keli rinkti da
rybos nariai. Mano manymu, galima būtų 
iš viso apsieiti be to prezidiumo: visą
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LSS Tarybos Pirmija, įvertindama Prof. Mykolo Biržiškos nuopelnus lietuvių tautai ir skautų 
°k2af' af>.dovanol° įi oukjaausiuoju savo or - jos Gedimino Vilko ordinu. IV. 29 d. liet, skautai 
Kalifornijoje suruošė ordino įteikimo iškilmes. Atvaizde - Garbės Prezidiumas. IŠ kairės: p. p.

a, ProJ’ Alminas, Prof. M. Biržiška, Konsulas Dr. J. Bielskis, Mitkus ir fil. inž. A. Avižie
nis. Nuotr. L. Briedžio.

IR ŠVIESA IR TIESA MŪSŲ. ŽINGSNIUS TELYDI!
Petras Jurgėla

LSS-gai atsikūrus išeivijoje, jaunimas 
mielai stoja į Ši ąor - ją, trokšdamas iš
siugdyti tokiomis skaisčiomis asmenybė
mis, kokias Skauto, - ės [statai vaizduoja. 
Jaunieji skautų, vadovai ir skaučių, vado
vės, nepasitenkindami kur nekur rengia
mais trumpais vadovų, - vių kursais, la
bai pasigenda atitinkamų vadovėlių. SKAU
TU AIDAS ir MŪSŲ, VYTIS tinkamai tar
nauja savo uždaviniams. Tačiau to toli 
gražu nepakanka. Todėl jaunieji vado- 

jam pavedamą darbą galėtų atlikti pati 
Pirmija, ( ? MV Red.) pasitelkusi vieną 
kitą asmenį į suvažiavimo reikalams su- 
darytiną sekretoriatą ir pakvietusi bal
sams skaičiuoti komisiją iš nekandidatuo
jančių skautininkų-ių.

Baigdamas, norėčiau pastebėti, kad 
šiame straipsnelyje pareikštos mintys 
nėra buv. KSS Prezidiumo nuomonė. Tai 
asmeniškos autoriaus pastabos. 

vai, - ės labai brangina tuos skautinin
kus, - es, kurie iš Tėvynės atsivežtą 
skautamokslio ir skautybės metodikos ži
nių lobį stengiasi perteikti savo vadovau
jamoms jaunesniosioms sesėms ir bro
liams. Taigi patyrus Lietuvos skautų, - 
čių auklėtojai - mokytojai - vadovai, - ės 
yra labai vertingi dėl savo žiningumo, pa
tirties, veiklumo ir, kaip toki, yra 1 abai 
reikalingi PLSS gerovei ir pažangumui 
kelti, t. y. skautybei perteikti ir vykdyti.

Daug tokių patyrusių skautininkų, - kių 
pavieniui pasitraukdavo iš aktyvaus dar
bo arba visai iš PLSS, nusivylę kaikurių 
jos vadų nuokrypomis nuo ideologinių 
skautybės pagrindų. Atoveikis dėl įvai
rių negerovių senoje mūsų or - je tebesi- 
reiškia PLSS vadų - vadovių ir akademi
kų skautų, - čių laikrašty MŪSŲ VYTY ir 
visuomeninėje spaudoje. Skautininkų, - 
kių budrumas tuo reikalu buvo labai ryš
kus paskutinėje PLSS KVSueigoje. Ta-
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čiau s - gos vadovybės organai neberodo 
savo pastangą susitvarkyti, viešai iškel

tas negeroves nušalinti, skaučių vadovių 
seseriškumą ir skautų, vadovų broliškumą 
patikslinti, s - gos vieningumą išlaikyti 
ir t.L Negana to. Vadų “rinkimai iŠ vie
no kandidato ” kartojami.

1956. I. 7, vieningai protestuodamos 
dėl tų negerovių PLSS - je, kartu išstojo 
12 skautininkių, kurios beveik visos yra 
seniausios mūsų skautės, didelės veikė
jos patriotės lietuvės ir labai darbščios 
skautininkės: buvo L. Skaučių Seserijos 
aukštos bei aukščiausios pareigūnės, su 
dideliu pasišventimu rengė skaučių vado
ves ir stovyklas, buvo tvirti Seserijos 
ramsčiai Lietuvoje ir tremty ir daug pri
sidėjo prie Seserijos atkūrimo išeivijoje. 
Be to, v. s. dr. D. Kesiūnaitė Kaune su
organizavo skaučių tuntą ir jam vadovavo, 
tremty buvo VS pavaduotoja, o JAV - se 
— Vyriausioji Skautininke. Apdovanota 
aukščiausiu Geležinio Vilko ordinu. Tiek 
daug Seserijai nusipelniusių, LSS garbės 
ženklais apdovanotų ir aukštuosius moks
lus baigusių skautininkių demonstracinis 
ir kolektyvinis išstojimas iš mūsų or-jos, 
be abejo, pritrenkė skautų, - čių tėvus ir 
lietuvių visuomenę. Toks įvykis tai di
delis PLSS sukrėtimas ir negarbė šios 
s - gos vadovybės organams. Be to, šių 
sk - kių išstojimą iš PLSS lydi pastangos 
steigti naują or - ją, kurioje mūsų jaunuo
menė žadama auklėti pagal tą pačią lie
tuviškąją skautybę su sustiprinto tautiš
ko auklėjimo programa.

Kaip LSS įkūrėjas viešai kviečiu PLSS 
Garbės Teismą nedelsiant ištirt visų 12 
sk - kių išstojimo priežastį ar priežastis, 
apklausiant kiekvieną iš jų atskirai, ir 
atitinkamai nuspręsti, siekiant jų sugrą
žinimo Į tą mūsų jaunuomenės auklėjimo 
darbą kuris joms buvo LSS Šefų bei Lie
tuvos Respublikos Prezidentų A. Stul
ginskio ir A. Smetonos patikėtas ir kurį 
jos buvo iškilmingu skautininkės įžodžiu 
įsipareigojusios dirbti lietuvių tautos nau
dai. Toks PLSS Garbės Teismo žygis yra 
reikalingas PLSS garbei apginti ir paties

104

PLSS Garbės Teismo budrumui bei orumui 
patikslinti, nelaukiant skundų ir nežiūrint 
statutinių formalumų, tuo labiau, kad to
kio precedento LSS-j e dar nebuvo.

Be šio žygio, yra dar kitas aktualus 
reikalas.

1951. XI. 11 PLSS biuletenis Nr. 44 
paskelbė šį oficialų pranešimą ( 302 ): 
“ Susitarus su M V redaktorium sktn. Br. 
Kvikliu, pavedama surinkti žinias apie 
žuvusius, nukankintus, mirusius, ištrem
tus, okupantų persekiotus LSS narius ”. 
PLSS biuletenis Nr. 48 ( skyriuje 345 ) 
pagarsino šį Pirmijos nutarimą iš 1952. 
VIII. 27: “MV redaktoriui v. s. Broniui 
Kvikliui pasiūlius, pritarta šių knygų iš
leidimui: 1)Prof. St. Šalkauskio — “Skau
tai ir Pasaulėžiūra ” — perspausdinimui, 
2) “ Lietuvos skautų martirologija ” — 
paruošimui ir atspausdinimui anglų kalba. 
Tuo rūpintis įgaliojamas v. s. Br. Kvik
lys ”. Įsidėmėtina, jog Br. Kviklys be 
jokių įsakymų ar Įgaliojimų pirmas įsipa
reigojo Lietuvos skautų, - čių martirolo
gijai žinias rinkti jau seniai — dar trem
ty, kuomet toks svarbus reikalas kitiems 
visai nerūpėjo. Ši darbą, greta kitų pa
reigų ir darbų naštos, jis rūpestingai tę
sia. Tarp kitko panašią vertingą medžia
gą jau 8 metus renku ir aš plačiam skau
tiškosios heroikos aprašui, kuriam skiri ar 
ma garbingiausia vieta rengiamam veika
le “ Lietuvių skautija ”.

Dabar, štai, LSB užsienio skyrius su
manė ruošti anglų kalba leidinį apie Lie
tuvos skautų veiklą ir martirologiją ir at
sišaukė per skautinę ir visuomeninę spau
dą, prašydamas žinių, nuotraukų ir kt. me
džiagos. Skautų vadovybei įgaliojus už
sienio skyrių rengti tokį leidinį, šiuo žy
giu suniekinami minėti PLSS Tarybos 
Pirmijos nutarimai, kurie nebuvo atšauk
ti. Artėjančio tarptautinio skautų sąskry
džio išvakarėse būtinai reikalingas anglų 
kalba leidinys apie Lietuvos tragediją, 
So v. Sąjungos klastas bei žiaurybes. Lie
tuvos skautų, - čių persekiojimus ir jų 
aukas ant Tėvynės aukuro. Toks leidi
nys turi šią tragingą tikrovę ryškiai pa-
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vaizduoti viso pasaulio skautijai ir, kad 
ir netiesiogiai, sugėdinti Tarptautini 
Skautų Biurą, kurio politikavimas neside
rina su Baden - Powell ’io skelbtais tarp
tautinio skautų bendradarbiavimo bei bro
liškumo principais. Sis žygis būtų teisin
gas, ir jis yra reikalingas, siekinat LSB 
savarankiškumo teisių pripažinimo. To
dėl tokio svarbaus leidinio redakcijos ko
misija turi būti su dar}'ta iš tokių skauti
ninkų, kurie gerai žino LSS praeitį ir yra 
įgudę rašytojai bei redaktoriai. Be to, 
jokiu būdu neturėtų būti suniekinami as
menys, kuriems pati Pirmija, dargi visiš
kai oficialiai pavedė šiuo reikalu rūpin
tis ir kurie, reikia manyti, bus šiuo reika
lu daug ką padarę.

Antra vertus tokiam leidiny bus proga 
taktingai atskleisti neteisingus TSB žy
gius bei sprendimus Sov. Sąjungos paverg
tųjų tautų skautų, - Čių or - jų atžvilgiu. 
Tas gali pakenkti LSB - jai, kurios teisi
nė padėtis tarptautinėje plotmėje dar nė
ra galutinai išspręsta. Todėl tokio pabū- 
džio brošiūros leidėju, galbūt, turėtų būti 
ne LSB, o geriau ASS. Ir štai dėlko. LSB 
- ją šiandie sudaro lietuvių jaunuomenė — 
daugiausia tie moksleiviai, kurie skau- 
tauti pradėjo išeivijoje ar tremty ( F'.uro
poję po II D. karo ). ASS - dį sudaro stu
dentai skautai, - ės ir baigusieji un - tus; 
jų dauguma skautavo Nepr. Lietuvoje ir 
tremty, pergyveno II D. karo siaubą, daly
vavo pogrindžio ir ginkluotose kovose 
prieš Lietuvos okupantus, sudėjo nemaža 
aukų didvyriškam tautos sukilime ir Sibi
re, savo šeimoje turi kankinių ir invalidų 
ir t.t. Eilė akademikų skautų yra kovoję 
prieš diktatūras, jau per 10 m. skelbia 
teisybę apie Lietuvos pavergimą ir abie
jų okupantų žiaurybes, parengė ir išleido 
“ Geno ei de ”. Jie M. VYTY atskleisda
vo ir TSB klaidas, padarytas L. Skaučių 
Seserijai ir LSB - jai skriaudas, keistas 
pažiūras į komunizmą, ir kt. Pagaliau 
ASS šeimoje yra skautų kunigų, pedago
gų, rašytojų, gydytojų, inžinierių, archi
tektų, profesorių, mokslininkų ir kt. lai 
visa suteikia ASS - džiui daugiau orumo

Čikagos jūros skautai ruošiasi buriavimo 
sezonui. !\uotr. L. Knopfmilerio

įvairiais atžvilgiais ir įgalina jį laisvai 
prabilti apie daromas LSB - jai skriaudas 
ir riteriškai kovoti už tiesą, Lietuvos ir 
LSB teises. Tuo tarpu vienai LSB - jai 
toks žygis vykdyti būtų nepatogu, nes ji 
dar beldžiasi į TSB duris.

Atsižvelgiant į tai visa, gal tikslingiau 
ir geriausia būtų ASS - džiui oficialiai 
išleisti minimą veikalą, kurio paruošimui, 
spausdinimui bei lėšų rinkimui talkintų 
ir jo platinimą pasiimtų L S3 užsienio sky
rius. Aišku, leidinio redakcija, sudaryta 
iš žiningų skautininkų ir pajėgių rašyto
jų, glaudžiai bendradarbiautų su LSB Va- 
dija, ASS C. Valdyba ir PLSS T. Pirmija, 
o taip pat pasirūpintų, kad angliškoji lei
dinio kalba būtų taisyklinga ir stilinga.

Tačiau, skelbiant teisybę apie Lietu
vos pagrobimą, žiaurią diktatūrą mūsų tė
vynėje ir riteriškai kovojant už LSB tei
ses, pirmiausia reikia atkurti pedagogiš
ką vadovavimą skautiškoje lietuvių jau-
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malonūs talkininkai

GEDIMINĄ S DRA GUNE VICIUS,
aktyvus “Mūsų Vyčio” platintojas Hartforde, 
JAV - bėse. Gimęs 1929. II. 22 d. į LSS-gą 
įstojo 1948 m. tremtyje, Hanau. Atvykęs į JAV, 
aktyviai reiškėsi skautų vyčių veikloje. Pa
keltas į vyr. skili, laipsnį. 1951 - 1953 m. 
tarnavo JAV armijoje. Šiuo metu studijuoja 
elektros inžineriją, vadovauja skautams vy
čiams, priklauso Korp! VYTIS Hartfordo sky
riui, aktyviai dirba Stud. S - goję, kaip sky
riaus valdybų narys.

Pr. MV numeryje esame paskelbę eilę 
pavardžių, mums talkinusiųlaikraščiopla
tinimo darbe. Malonu yra pranešti, kad 
prie jų, prisidėjo visa eilė kitų, kurie stro
piai rinko prenumeratas^ ir kitu būdu gel
bėjo “Mūsų Vyčiui Štai jų papildomas 
sąrašas: B. Juodikienė — Clevelande, V. 
Stasiškis - Australijoje, V. Gobužas — 
Brooklyne, Ad. Mickevičius - Čikagoje, 
Č Kiliulis -Dorchesteryje, Vyt. Šliupas 
— Čikagoje, V. Bliumfeldas — V<orceste-

nuomenės auklėjimo mokykloje. Priešin
gu atveju Tarptautiniai Skaučių ir Skautų 
Biurai tikrai nenorės nieko bendra turėti 
su tokiomis liet, skautų, - čių or - mis, iš 
kurių “ būriais bėga ” asmenys, apdova
noti garbės ženklais už nuopelnus Lietu
vos skauto, - ės mokyklai.

ryje, K. Stasiukevičius - New Britaine, 
Vyt. Kamantas — Clevelande, G. Meilu- 
vienė - Čikagoje, I. Lukaševičienė - Ka
nadoje, J. Karklys - Čikagoje, Alg. Kriš
tolaitis - Čikagoje, A. Šenbergienė -Cle
velande, Alg. Augūnas - Detroite, Alg. 
Šilbajoris - New Yorke, Aid. Žukauskai
tė — Connect!cute, Iz. Trečiokas —Hamil
tone ir keletas kitų. Galime pasidžiaugti, 
kad 19 56 metais MV turėjo apie 50 platin
tojų. Kadangi prenumerata daugiausia 
sukaupiama platinimo būdu, mūsų Mieli 
Platintojai ir yra faktiškieji laikraščio 
leidėjai. “ Mūsų Vytis ” jų didžias pa
stangas ir milžinišką triūsą labai vertina 
ir LŠ visos širdies skautiškai dėkoja.

SKAUTU VYČIU SĄSKRYDIS 
ČIKAGOJE

IV. 28 - 29 d-d- Čikagoje buvo sušauktas šiame 
mieste ir apylinkėse gyvenančių skautų vyčių suei
ga - sąskrydėlis, kuriame dalyvavo apie 35 sk. vy
čiai. Jų tarpe matėsi ir keletas senesniųjų veidų: 
s. Pr. Nedzinskas, s. Gurėnas, v. s. Br. Kviklys, 
v. s. J. Vaišnys, s. Gepneris, s. Serapinas, Augus
tinaitis ir kt.

Pirmąją dieną išklausyti pranešimai: s. v. J z. 
Liubinsko - Skautų vyčių organizacija Čikagoje ir 
prieauglio paruošimo klausimas, vyr. sktn. Br. Kvik
lio — Skautų vyčių uždaviniai. Antrąją dieną: Iš
klausytos Sv. Mišios, kurias atlaikė v. s. Kun. J. 
Vaišnys SJ ir pranešimai: ps. R. Mišausko — Skautų 
vyčių veikimas būreliuose ir santykiai su kitomis 
or - jomis, s. Pr. Nedzinsko — Skautų vyčių refor
mos klausimas.

Visi suvažiavimo dalyviai gyvai dalyvavo disku
sijose, kurių metu, aptariant organizacinius reika
lus, nusiskųsta skautams vyčiams skirtos literatū
ros stoka, LSB sk. vyčių skyriaus permaža veikla, 
planingos veiklos nebuvimu.

Šiuo metu Čikagoje ir apylinkėse veikia šie sk, 
vyčių būreliai: Pulk. Sarausko — vadovas s. Grina, 
Dr. Vydūno — s. Ig. Serapinas, Kęstučio — P. So
deika, Partizano — ps. R. Mišauskas. Be jų dar 
veikia skautų vyčių kandidatų dr - vės branduolys, 
vad. sk. v. Jz. Liubinsko. Daugelis j aunųjų ir vy
resniųjų skautų vyčių aktyviai dirba skautų viene
tuose ar šiaip jau reiškiasi skautiškame darbe. Iš
keltas sumanymas apjungti visus skautus vyčius į 
vieną dr - vę. Šį sumanymą įvykdyti pavesta ps. J. 
Paruškevičiui.

Suvažiavimui pirmininkavo vyr. si. Vitalis Dami
jonaitis, sekretoriavo - ps. R. Mieželis. Reikia 
manyti, kad skautų vyčių veikla ir jų pagalba skau
tams Čikagoje netrukus pagyvės.
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Prof. M. Biržiška, Korp! VYTIS Garbės Narys, kalba Kalifornijos lietuvių visuomenei.
Nuotr. L. Briedžio.

DIENOS TEMOMIS
IŠ REDAKTORIAUS UŽRAŠŲ

Blaivus vokiečių žodis
Čia pir

miausia reikia atiduoti garbę Vokietijos 
skautų, vadovams. BDP laikraščio “ Jun- 
genleben” Nr. 1, 1956 m. 34 pusi, at
spausdintas rašinys “ Chruščiovas ir 
skautai ”. Laikraštis aprašo kaip tiedu 
sovietų vadai aplankė Indijos skautų sto
vyklą. Po to, kai jie linksmai nusiteikę 
žengė per palapinių gatves, Nikita kalbė
jęs Indijos skautams apie “nesulaužomą 
draugystę tarp TSRS ir Indijos ”.

Šia proga “ Jungenleben ” pakartoja 
skautų įstatą, pagal kurį skautas yra drau
gas visiems žmonėms ir brolis vi so pasau
lio skautams: “ Indų skautas taigi yra 
brolis skautui Maroke, Japonijoje, JAV- 
bėse ir Vokietijoje. Tačiau vokiečių skau
tų eilėse yra grupė skautų, kurie negalėjo 
ramiai klausytis “ draugiškų ” sovietų 
partijos bosų kalbų. Tai skautai iš so
vietams atitekusių satelitinių valstybių, 
kurie, netekus jų kraštams laisvės, buvo 
priversti apleisti savo Tėvynę. Pagal so
vietų sistemą, jaunuoliui nėra galima bū

ti skautu. Ne, skauto idealas jokiu būdu 
neatitinka raudonajai “ linijai ”. Savo 
įžodžiu jaunuolis čia pasižada tarnauti 
“ Dievui ir Tėvynei ”, gi jaun. skauto 
įžodžio metu dešimtametis jaunuolis pa
žada paklusnybę tėvams. Gi komunisti
nio “jaunojo pionieriaus” idealą atvaiz
duoja skaitlingi paminklai, pastatyti Paw- 
lik Morosow’o garbei, tautinio sovietų 
didvyrio, kuris savo tėvus įskundė NKWD 
-ui ir juos į kalėjimą uždarė. Prieš porą 
metų netgi buvo išleistas specialus pašto 
ženklas Morosow’o atminčiai ”. Baigda
mas laikraštis pažymi: “ Beveik visuose 
demokratiškuose kraštuose yra skautų. 
Tačiau į sovietų sferą pakliuvusiuose 
kraštuose skautai yra uždrausti kaip 
“ kenksmingi valstybei ”. Ar tai buvo 
jauniesiems indams žinoma, kai jie pono 
Chruščiovo žodžių klausėsi ? ”

Ar nepennaža dėmesio skautiškajai 
spaudai ?

Labai nesmagu, kai reikia kalbėti Skai
tytojams apie savo reikalus. Bet kartais
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prisieina.
Sk. spaudos vajus pasibaigė. Iš abie

jų skautiškųjų laikraščių administracijų 
girdėti, kad išdavos vos tik patenkinan
čios. Mes neturime tikslesnių davinių 
apie Brolį “ Skautų Aidą ”, bet ir MV 
duomenys jau kai ką pasako.

Nors šiais metais MV prenumeratorių 
skaičius ir paaugo, visdėlto toli gražu 
nebuvo išnaudotos visos galimybės. Dau
giausia skaitytojų sutelkta Australijoje, 
kur buvo parinkti visais atžvilgiais tin
kami platintojai. Toliau seka JAV Atlan
to, Pacifiko pakraščiai, kanadiškiai Mon- 
trealis su Torontu. Čia vadovai giliai 
įsijautė į MV reikalus, turėjo savo plati
nimo planą, kad ir ne visur visu 100% Pra" 
vestą. Giarakteringa, kad beveik visos 
mažosios vietovės, kur yra skautų,-čių, 
davė proporcingai kelis kartus daugiau 
prenumeratorių, kaip didžiosios. Nuo jų 
toli atsiliko didžiosios, kaip Čikaga, Bos
tonas, Clevelandas. Nevisiškai paken
čiamus rezultatus davė ir New Yorkas su 
Detroitu, kur apsčiai mūsų skautų, - čių.

Pavartę, savo kartotekas radome, kad 
MV, kaip vadovų laikraščio, neprenume
ruoja visa eilė aukštųjų vadovybių narių, 
tuntininkų, - ių, draugininkų, - ių. Už tat 
ji stropiai, palyginti, užsisako akad. skau
tai vyčiai. Broliai čia daug aktyvesni už 
seses ir moteriškosios pavardės prenume
ratorių kartotekoje, jeigu ne retos, tai su
daro aiškią mažumą.

Dažnai įvairiomis progomis mėgstame 
pagirti skautiškąją spaudą. Kiti džiau
giasi, kad ji Įdomi, vertinga. Gal ir ne 
visada taip" būna, visdėlto ji yra mūsų 
skautiškojo gyvenimo ramstis: atimk ją - 
sumenkęs ir pati skautų, - Čių or- ja. 0 
tai gali lengvai atsitikti, jeigu vadovai, 
- ės į ją žiūrės taip, kaip dabar. Tiesa, 
formaliai sk. spauda išsilaiko ir, galbūt, 
deficito neduoda. Bet tai yra tik dėlto, 
kad laikraščių redakcijų ir administracijų 
žmonės ilgas valandas čia dirba be jokio 
atlyginimo. Argi kitiems netektų jų dar
bą paremti konkrečiai renkant prenumera
tas ? Ar vadovai negalėtų daugiau dėme- 
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šio skirti skautiškosios spaudos reika
lams, taip sakant, bent pirštelį pajudin
ti ? Ar nereiktų pasekti gražiu Australi
jos pavyzdžiu, kur platintojai surado ga
limybę aplankyti ir toliausia gyvenančius 
skautus ?

Mūsų skautija gali didžiuotis savąja 
spaudą nes tokios neturi ir kai kurių ki
tų laisvų valstybių skautai,-ės. Netgi 
kai kurių mūsų politinių partijų laikraš
čiai žymiai silpnesni už mūsiškį “ Sk. 
Aidą ” ar “ Mūsų Vytį ”. Už tat nerei
kia palikti skautiškosios spaudos Redak
torių nežinomam likimui: skautiškoji spau
da — visos mūsų organizacijos reikalas.

Lietuvos reprezentacijai reikia lėšų
Jau ne viena proga Brolijos pareigūnai 

per mūsų spaudą kreipėsi į skautus, va
dovus ir visuomenę, prašydami aukų jubi
liejinei skautijos džamborei, kad galėtu
mėm ir mes, lietuviai skautai, ten savuo
sius vėl po kurios nors geraširdės sveti
mos skautų or - jos priedanga pasiųsti. 
Reikalas tikrai rimtas. Reikia jį rimtai 
ir atlikti. Tačiau negirdėti, kad tiek pa
tys skautai, tiek visuomenė, būtų reikalą 
gražiai supratusi. Gal todėl, kad nebe 
pirmą kartą prašome. 3et ar nereikia pra
šyti ?

Tarptautiniai skautų sąskrydžiai yra 
vieta, kur mūsų skautai gali gražiai paro
dyti savo pavergtojo krašto skausmą. Ke
liolika jaunų berniukų ten staiga virsta 
dideliais mūsų tautos ambasadoriais. Į 
juos nukreiptos tūkstančių akys. Ir štai, 
berniukai savo pareigą visada atlieka. 
Bet ar padaro viską vyresnieji, kad tas 
mūsų reprezentacinis vienetas turėtų pil
niausią galimybę gerai eiti savo pareigas ? 
Skautiškoji vadovybė — taip. Bet visuo
menė dažnai lieka kurti šiai Lietuvos re
prezentacijai. 0 reiktų ir ją pajudinti. 
Lietuviai skautai ir jų vadovai ne savo 
malonumui ten vyksta, atvirkščiai, juo
dam, karčiam darbui.

Už tat mes giliai tikime, kad šiais me
tais minėtą akciją gražiai parems abudu 
mūsų tremtinių rūpesčiu sukurti Fondai:
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Šiais metais sueina lygiai 10 metų, kai buvo įsteigtas Pabaltijo U - tas ir kai jame buvo atkurta 
akademinė skautija. huotraukoje — dalis akad. skautų, - čių I - osios akademinės stovyklos metu.

tiek senasis Tautos Fondas, tiek naujai 
įsisteigęs Lietuvos Nepriklausomybės 
Talkos Fondas.

Mūsą skautai vis stengiasi daryti ge
ruosius darbelius tautai ir visuomenei. 
Manome, kad ir visuomenę atstovaujantie
ji Fondai padarys gerąjį darbelį mūsų 
skautams, — tikriau Lietuvos garbės rei
kalui per mūsų skautus. 0 skautiškoji 
vadovybė šiuo atžvilgiu neturėtu būti la
bai kukli ir paprašyti.

Pasisakykime visi

N. Lietuvos laikais nebuvo įprasta 
skautų vadovų spaudoje išsitarti kiek ki
taip, kaip kad galvojo mūsų skautiškoji 
vadovybė. Taip buvo dėlto, kad anuo me
tu susidarydavo pakankamai progų arčiau 
visiems suvažiuoti, pabendrauti, išsikal
bėti. Antra vertus, ir pati aplinka buvo 
kiek kitokia ir ne visada tam palanki.

Šiuo metu mus skiria dideli atstumai. 
Netekome galimybės nei susi važiuoti, nei 
organizacinių klausimų žodžiu išrišti. 
Prisieina dalytis nuomonėmis raštu. Ir 
skautiškoji vadovų spauda čia nepasku
tinę vietą užima. Taigi ir MV leidžia 
Vadovams bei Skaitytojams pasisakyti 

dienos klausimais, iškelti savo sumany
mus ar duoti paklausimus netgi tada, kai 
reikalas liečia mūsų vadovybę bei vado
vaujančiuosius asmenis.

Tačiau mes nemanome, kad viskas, ką 
rašo MV-čiui Skaitytojai, lygiai ką daro 
vadovybė, būtų neginčijama tiesa. Betgi 
giliai tikime, kad aiškinimasis savajame 
laikraštyje, paremtas demokratiška dva
sia ir spausdinto žodžio laisve, gali duo
ti teigiamas išdavas.

Taigi tenesupyksta vadovai, - ės (o jie 
neretai tai padaro...), kai kartais skaito 
rašinius, nevisada atitinkančius jų nuo
mones. MV ir čia ateina mielai į talką 
Vadovams, kviesdamas juos pasisakyti 
šio laikraščio skiltyse visiems rūpimais 
ir skaitytojų neretai keliamais klausimais. 
IŠ kitos pusės mes gauname apsčiai skai
tytojų laiškų, kodėl, būtent, neinformuo- 
jame jų apie vadovybės darbo programas 
bei projektuojamas reformas. Pasiteisin
dami galime prisipažinti, kad Ši sritis 
pas mus silpnoka. Bet ir MV čia nevisa
da kaltas: dažnai mes patys nedaugiau 
žinome už mūsų eilinius skaitytojus. Pa
sitaisysime, bet tik tada, kai sulauksime 
šiais klausimais informacijų iš skautiško
sios vadovybės.
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SIBIRE NUKANKINTAS FIL. ALGIRDAS JURSK1S
A. Kalnai lis

Kad ir ne netikėta, bet visdėlto labai 
skaudi žinia mus pasiekė iš anapus gele
žinės uždangos: 1953 m. rugsėjo 4d. kaž
kur Sibire bolševikų nukankintas mirė daug 
Lietuvai, mokslui ir skautijai davęs ir dar 
daugiau žadėjęs duoti Algirdas Florijonas 
Jurskis.

Skaudus ir šiurpus jo likimas: velioniui 
nebuvo lemta ne gimti savo tėvų žemėje, 
lygiai kaip joj e numirti. Pasaulio Šviesą 
išvydo šaltajame Sibire, Čitos mieste, kur 
tuo laiku jo tėvai, negalėdami gauti darbo 
savo žemėje, buvo priversti įsikurdinti. 
Vienok tas kraštas netraukė Algirdo tėvų 
ir jie, vos tik carinės Rusijos galybei griū
nant susidarė galimybė, ne be sunkumų iš
vyko į Lietuvą ir apsigyveno Panevėžyje. 
1923 m. Algirdas pradėjo mokytis vietos 
pradžios mokykloje. Vėliau mokėsi gim
nazijoje, mokytojų seminarijoje; iš jos 
vėl perėjo į gimnaziją, kurią ir baigė 1032 
m. Tų pačių metų rudenį atvyko į Kauną 
ir įstojo į V. D. U - to Matematikos Gam
tos fakultetą, savo studijų objektu pasi
rinkdamas matematiką. Mokslas jam ge
rai sekėsi ir 1937 m. Algirdas gavo dip
lomą. Tačiau juo nesitenkino. Jį traukė 
ir kitos mokslo sritys. Tais pačiais me
tais įstojo į Teisių faluiteto Ekonomijos 
skyrių. Čia aktyviai reiškėsi ypatingai 
statistikos seminaro darbuose, patiekda
mas keletą studijų. 1939 m. A. gavo ir 
antrąjį — ekonomijos mokslų diplomą. 
Maždaug tuo pačiu metu laimėjo Fakulte
to konkurse Prof. P. Leono vardo 500 litų 
premiją už savo konkursinį darbą “Lie
tuvos gyventojų natūralūs judėjimas 1922

1936 m. laikotarpyje ”, Pakviestas 
statistikos katedros asistentu pas Prof. 
Albiną Rimką, žinomą. Lietuvos finansi
ninką ir statistiką. Čia greitai įsigijo 
platesnį mokslo akiratį, vis iškildamas 
savo kolegų tarpe. Jo keletas mokslo 
darbų buvo atspausdinta ano meto mūsų

ekonominėje spaudoje. Mirus Prof. Rim
kai, Algirdas, kaip stipriausias jo padė
jėjas, perėmė statistikos mokslo dalykų 
dėstymą Vilniaus Universitete. Pakelia
mas vyresniuoju asistentu, adjunktu. Ruo
šiasi dizertacijai. Išrenkamas Ekonomi
nių Mokslų Fakulteto sekretorium. Na
ciams 1943 m. ištrėmus į Vokietijos ka- 
cetus Fakulteto dekaną, žinomą moksli
ninką Prof. Vladąjurgutį, fakultetas pro
testo ženki an neberenka dekano, šias pa
reigas pavesdamas A. Jurskiui, kaip pro- 
dekanui. Tokiu būdu Algirdui tenka tvar
kyti gana sudėtingą fakulteto darbąpačia- 
me karo audrų sūkuryje. Tuo pačiu metu 
jis dar dirba Vilniaus srities Statistikos 
įstaigoje kaip jos valdytojas, sėkmingai 
prisidėdamas prie Lietuvos gyventojų su
rašymo paruošimo. Naciams uždarius 
Vilniaus U - tą, A. J., kaip ir daugelis 
kitų profesorių, stengėsi padėti bebai
giantiems studentams, prieš nacių norą 
sudarydami galimybę baigti studijas.

Nors matematikas - ekonomistas, mėgo 
poeziją ir turėjo surinkęs bene didžiausią 
Lietuvoje lietuvių poezijos knygų rinki
nį.
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Nepriklausomybes laikais nuoširdžiai bendradarbiavo Pabaltijo kraštų studentai. Siam reika
lui jie buvo sudarę, specialių sąjungą. — SELL (Suomija, Estija, Latvija, Lietuva j. Kas metai 
būdavo ruošiamos atstovų konferencijos ir suvažiavimai. Atvaizde matome SELL delegatus 
centr. studentų namuose Tartu mieste, Estijoje 1938 m. Lietuvių delegatai: Atstovybės pirmi
ninkas vytietis Algirdas Jurskis (sėdi antras iš dešinės), stud. Knyva (stovi antras is kai
rės ), inž. J. Grabauskas (stovi pirmasis iš dešinės). Iš sktn. A. Aglinsko albumo.

Algirdas - didelis entuziastas skautas. 
Nors skautauti pradėjo vėlokai, 1931 me
tais, tačiau veikiai su šia or - ja susiri
šo visa širdimi. Jo darbas reiškėsi Kor
poracijoje VYTIS, į kurios eiles jis įsi
jungė 1932 m. spalio mėnesį. 1933 m. 
pakeltas senjoru, o 1937 m. filisteriu. 
Kaip aštraus proto vyras, keliais atvejais 
buvo renkamas į Korp! Valdybą iždininko, 
arbiter elegantiarum, Garbės gynėjo pa
reigoms. 1939 m. pakeltas į paskautinin- 
ko laipsnį. Visada aktyvus korporacijos 
darbuose, parengimuose, stovyklose, po
sėdžiuose. Ir jeigu Korporacija įgijo tam 
tikrą savistovų veidą, tai čia žymia dali
mi ir A. J. nuopelnas.

Aktyvus ir akademinėje veikloje. 1938 
m. bendru studentų skautų, - čių sąrašu 
Nr. 2 išrenkamas į VDU - to Studentų at
stovybę, drauge su Irena Tall at - Kelpšai
te ( dabar gydytoja ). 17 - a Atstovybės 
narių, rinktiniai studentų atstovai nuo de- 

šiniausiųjų iki kairiausiųjų, įvertindami 
didelį žmoniškumą, išrinko jį, kad ir ne
didelės grupės atstovą, Atstovybės Pir
mininku. Algirdui teko labai sunkus už
davinys suderinti įsisiūbavusias grupių 
bei politinių partijų nuotaikas, pridera
mai atstovauti studentus krašto viduje ir 
užsienyje. 0 čia dar baigti studijas, ak
tyviai reikštis savoje Korporacijoje. Ir 
visdėlto šį, kad ir ne geležinės sveika
tos, lieso sudėjimo vyrą matome visur, 
vis pirmąjį, kitus raginantį. Pažymėti
nas jo aktyvus dalyvavimas Suomijos, Es
tijos, Latvijos, Lietuvos ( SELL ) stu
dentų Sąjungoje, mūsų reikalų atstovavi
mas Tartu mieste Estijoje.

Lietuvos tragediją A. J. pergyveno la
bai tragiškai. Tačiau ir čia nenuleido 
rankų. Aktyvus vytieČių rezistencinės 
veiklos dalyvis ir vadovas nacių okupaci
jos metais. Bolševikams vėl užėmus Lie
tuvą, jos nepaliko: likosi su visa tauta
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Netikėtai mirčiai iš mūsų tarpo pasiėmus brangų musų brolį 

fil. KĘSTUTĮ KASPERAVIČIŲ - KASPONĮ,

jo artimuosius užjaučia ir kartu liūdi

Clevelando akademikai skautės ir skautai

vargti naują didelį vargą. 1946 m. bolše
vikų apkaltintas lietuviška rezistencine 
veikla, suimtas, žiauriai tardytas, kan
kintas, prievartautas. Bet išlaikė. Kurį 
laiką palaikius kalėjime, nuteistas ar ne 
15 metų katorgai į Sibirą. Septynerius 
metus ten pasikankinęs, pagaliau, nebe
ištvėrė žiaurių gyvenimo ir darbo sąlygų. 
Kaip lietuvis kankinys mirė 1953. IX. 4d.

Jam akių neužmerkė ir tuo laiku neap
verkė jo artimieji ir širdžiai taip mieli 
šeimos nariai, ne Australijoje gyvenąs 
brolis senj. Jaunius. Vytiečių, kuriems 
jis didžiąją gyvenimo dalį skyrė, rankos 
nenešė jo karsto į amžinojo poilsio vietą 
Reikia manyti, kad jo kankintojai netgi 
nesuteikė jam iš viso karsto. Jam nenu
silenkė Korporacijos vėliava, kurios šū
kiams jis buvo visą gyvenimą ištikimas. 
Jo kapo vieta liko nepaženklinta, kaip ir 
kitų jo likimo draugų didžiajame sovietų 
kapinyne. Jį priglaudė ne sava, bet Lie
tuvai ai kaip svetima ir tolima Sibiro že
mė! Į amžinatvę nukeliavo vos 38 m. te
sulaukęs. Laimė, kad dar yra Dievas ir 
žinos kur surasti jo sielą!

Didelė tuštuma likosi čia, mūsų tarpe, 
Algirdui be laiko iškeliavus į aną pasau
lį. Mes, kurie jį iš arti pažinome, drauge 
su juo mokėmės, skautavome, galime pa
sakyti, kad bolševikai, nukankindami Al
girdą, bus taikliai įspėję, kokie vyrai mū
sų tautai naudingiausi: Ir Tėvynėje, ir Čia, 
Jurskių nedaug tėra...

Mūsų skautų or - ja, o ypač akademinė 
skautija, su jo mirtimi įsigijo naują kan
kinį, išėjusį iš mūsų betarpiškų eilių. Jį 
galime ir turime sekti kaip gilaus tikėji

mo, visada religingą kupiną didžios tė
vynės meilės iki gyvybės kainos, artimo 
pareigos vyrą principinį skautą. Okupan
tai betgi suklydo, manydami, kad jo kaip 
ir kitų mūsų žmonių, nukankinimu palau
šiu lietuvius. Ne, to nebus. Išlaikysime! 
Algirdu mes didžiuosimės, jo idėjomis 
seksime, jį laikysime šviesiu darbo ir ko
vos bei gyvenimo pavyzdžiu. Jo vardu 
vadinsime savo vienetus, iš jo skaisčių 
gyvenimo ir veiklospavyzdžių mokysimės. 
Mes giliai tikime, kad mūsų vargšė Tėvy
nė, dėl kurios Jurskis, lygiai kaip ir kiti 
mūsų tautos didieji vyrai gyveno, dirbo 
ir žuvo — jų kraujo kaina bus laisva. Vė
liavnešiui jurskiui žuvus, kiti nešime jo 
vėliavą iki pergalės.

Ilsėkis, Mielas Algirdai, ramus šaltaja- 
je Sibire. Tu keliariopai atlikai savo pa
reigą ir tapai mums šviesiu gyvenimo kel
rodžiu.

MŪSŲ SKAUTAI ARGENTINOJE 
TEBĖRA AKTYVŪS

Nors pastaruoju metu ir išemigravo kai kurie ak
tyvūs vadovai, visdėlto skautiškasis veikimas čia 
nesustojo. Lietuvių skautų dr - vei Buenos Aires 
vadovauja s. v. vyr. si. S. Babronis. Iš pastarųjų 
dienų darbų pažymėtini:

— Suruoštas Vasario 16 d. minėjimas, kurio metu 
pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę. Iškilmių me
tu atitinkamą kalbą pasakė sktn. gen. T. Daukantas.

— Šv. Kazimiero dieną suruošta Sv. Kazimiero 
akademija, kurios metu speciales paskaitas apie 
Šventąjį skaitė mokyt. J. Vedegys ir Kun. Pr. Garš
va. Meninę dalį išpildė patys skautai, - ės, talki
ninkaujami kai kurių vietinių liet, meniškų jėgų.

— IV. 2 ir 22 d.d. skautų vyčių būrelis suruošė 
iškylas į p. L. Sruogos vasarviete. Čia pirmą kartą 
iškelta būrelio iškylų gairė. Be ko kita atliktos ir 
šaudymo varžybos.
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Skyrių veda v. s. L. Čepienė ir v. s. Bronius Kliorė

DRAUGOVĖS ADMINISTRAVIMAS
v. s. L.

Draugoves štabą arba vadiją sudaro: 
draugininke, adjutante, iždininkė, ūkio 
vedėja, visos skiltininkės ir paskiltinin- 
kės.

Draugove veikia pagal skilčių sistemą. 
Visos mergaitės paskirstomos skiltimis: 
pagal amžių, interesų bendrumą, gyvena
mos vietos artumą. Skiltys išsirenka skib 
tininkes ir pasirenka skilties vardus. 
Skiltininkės pasirenka paskiltininkes.

Draugininkes pareigos: 1. Suskirstyti 
skautes skiltimis; 2. Priimti ir patvirtinti 
skiltininkės ir paskiltininkes; 3. Padėti 
skiltininkėms sudaryti veiklos planą ir 
kiekvienos sueigos programą ( bent pra
džioje, kol pagaus sueigų vedimo metodą 
ir įsitrauks į darbą ); 4. Kiekviename
Draugovės Štabo posėdyje instruktuoti 
skiltininkės patyrimo laipsnių programos 
dalykuose ir vadovavime. ( Tam darbui 
ji pakviečia tunto instruktores ); 5. Bent 
kartą per mėnesį šaukti draugovės suei
gą, kurios planavime dalyvauja ir skilti
ninkės, paskiltininkes; 6. Sudaryti meti
nį darbo planą ir jį vykdyti. Pav. sausio 
mėn. — Draugovės žiemos iškyla, vasario 
mėn. — Draugovės 16 vasario minėjimas, 
kovo mėn. — Kaziuko mugė, balandžio 
mėn. — pavasario iškyla Sv. Jurgio šv., 
gegužės mėn. — Motinos Dienos arbatėlė, 
birželio — iškyla, stovyklos paskelbimas, 
liepos-rugpiūčio - atostogos, stovykla, 
rugsėjo - draugovės sueiga, spalio - ru
dens iškyla, lapkričio - skautų organ i za-

C epiene
cijos įsikūrimo minėjimas,!škilminga drau
govės sueiga, gruodžio — draugovės ge
rasis darbelis.

PRIEDAS: Dalyvauti tunto iškilmingo
se sueigose: Kovo 4 d., Birželio 15 ( tra
giškojo Birželio minėjimas ), Rugpiūčio 
— tunto iškyla — žolinės. Lapkričio 23 — 
kariuomenės šv. laužas, vasario 16 — 
Tautos Nepriklausomybės minėjimas.
7. Kandidates pakėlimams į vyresniškumo 
laipsnius ( paskiltininkes, skiltininkės, ir 
vyr. skiltininkės ) draugininke pristato 
tuntininkei ( vietininkei ); 8. Bent du
kart per metus sušaukti, tėvų komiteto 
pagalba, draugovės skaučių tėvų susirin
kimus, kuriuose visos draugovės štabo 
pareigūnės duoda veiklos apyskaitą. Ypač 
tikslias apyskaitas paruošia iždininkė ir 
ūkio vedėja. Dažnai tėvai tampa abejin
gi skautiškiems reikalams, dėl to, kad 
nežino,kaip yra sunaudojamos skautiškos 
lėšos, kokios yra problemos ir t.t. Dėl 
nežinojimo atsiranda ir abejingumas, ku
riuo mes dažnai nusiskundžiame. Tad in
formuokime tėvus ką mes darome, kodėl 
ir kaip. Į tokius tėvų susirinkimus reikia 
pakviesti skautininkę - kalbėtoją, ir ko
kią skiltį, kad atliktų meninę programą ir 
pavaišintų tėvus. Trumpai, Tėvų susirin
kimo dienotvarkė būtų: a) vadovių prane
šimai, b) kalbėtoja, c) meninė dalis ir vai
šės, d) einamieji reikalai bei tėvų pagei
davimai. 9. Draugininke dalyvauja tunto 
vadijos posėdžiuose ir daro ten draugo
vės veiklos pranešimą.
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Adjutante veda draugovės įsakymų, kny
gą, skaučių, kartoteką, draugovės dienraš
tį, draugovės štabo sueigų protokolo kny-

Iždininke veda draugovės kasos knygą, 
renka iš skiltininkių nario mokesčius ir 
atiduoda juos tunto iždininkei. Kiekvie
name draugovės Štabo posėdyje ir tėvų su
sirinkime praneša apie iždo stovį. Sugal
voja būdus draugovės kasai padidinti.

Ūkio vedėja rūpinasi draugovės inven
toriaus įsigijimu ir jį saugo. ( Vėliava, 
palapinės, puodai, vaistinėlė ir kt.)

Draugovės vadijos posėdžio pavyzdys

1. Skiltininkių pranešimai: “Bičių” 
skiltyje yra aštuonios (8) skautės. Sau
sio mėn. padarėme tris skilties sueigas ir 
vieną iškylą į mokslo muziejų. Skilties 
sueigose einame II patyr. 1. programą Be 
to, skautės pavieniai išeina ir specialy
bių programą: virėjos, literatės, sanitarės, 
ir auklės. Skautės lankosi gerai. Mūsų 
ateities planas toks: vasario mėn. padary
ti iškylą( 22 vas.) į universitetą susipa
žinti su kitų tautu studentėmis, ypač skau
tėmis, ir pasveikinti jas Mąstymo Dienos 
proga. ( Pranešimą įteikia tunto adjutan- 
tei ir raštu.)

Po skiltininkių pranešimų, seka kitų 
draugovės pareigūnių pranešimai.

2. Adjutantės pranešimas: Draugovės 
įsakymų knyga sutvarkyta. Ačiū “Bičių” 
skilčiai už gražų viršelį, kurį jos gražiai 
išsiuvinėjo. Tik pažiūrėkit. ( Rodo įsa
kymų knygą ). Perskaitysiu pereito drau
govės štabo posėdžio protokolą. (Skaito).

3. Iždininkės pranešimas: Draugovės 
ižde yra 25 $ Narių mokesčių surinkta 
30 $. ( po 1 dol. nuo skautės ) ir išsiųsta 
Seserijai 50% —15$; pirmi j ai 20% - 6£; 
skiltims 10% - 3 $; draugovei 10% - 3 $>;

’tuntui 10% - 3 $.
Kaip matote, mūsų draugovės kasa yra 

nedidelė. Siūlau suruošti Kovo 4 d. Ka
ziuko mugės-laužą. ( Pasiūlymą svarstyti 
nukelia į einamuosius reikalus ).

4. Ūkio vedėjos pranešimas: Invento
riaus knyga užvesta. Mūsų draugovės in
ventorius yra toks: 2 palapinės, 4 puodai, 
2 keptuvės, 1 vėliava. Reikėtų įsigyti 
vaistinėlę, kur-i kaštuotų apie 5 dol. (Pa
siūlymą svarsto einamuose reikaluose.)

5. Draugininkės pranešimas: Ačiū vi
soms vadovėms už gražų darbą ir prane
šimus. Metinį darbo planą jau turite. Tai 
žinosite, kaip derinti skilties veiklą su 
draugovės veikla.

Kaip žinote Kovo 4 d. yra tunto iškil
minga sueiga ir laužas - Kaziuko mugė. 
Prašau skiltis dalyvauti su tvarkingomis 
uniformomis ir paruošti laužui gražių pa
sirodymų. Kreipkitės į tunto instruktores, 
jos padės.

6. Instruktavimas: Įvairūs laužo pasi
rodymai Kazicko laužui. Laužo dainos.

7. Einamieji reikalai:svarstomi iždinin
kės ir ūkio vedėjos pasiūlymai.

8. Rimties valandėlė: skautiškos ideo
logijos tylos minutė. Paruošia skiltinin- 
kės. “Bičių” skiltininkė: “Tebūna tavo 
valia kaip templė tampriai įtempta. ”

GAUTAS INDIJOS SKAUTŲ 
ATSAKYMAS

Sovietų Sąjungos vadams, N. Kruščiovui ir N. 
Buiganinui lankantis Indijoje, pastarosios skautų, 
- čių sąjunga paskelbė aukščiau minėtus Sovietų 
pareigūnus *' Garbės Skautais ”. Lietuvos Skautų 
Brolijai griežtai į šį klausimą reagavus ir Tarptau
tiniu! Skautų Biurui pareikalavus pasiaiškinti, ko
dėl tokia nepaprasta garbė buvo suteikta asmenims, 
kurie likvidavo skautų judėjimą jų pavergtose tau
tose ir net šimtus skautininkų nukankino už skau- 
tybės principus bei idėjas, Indijos skautų, - čių są
junga atsiuntė ilgą pasiteisinimą, kurio santrauką 
žemiau patiekiame:

’’Indijos Skautų, - čių Sąjunga neturėjo jokios 
intencijos, o taipogi ir dabar, laikyti Sovietų Są
jungos pareigūnus *' Garbės Skautais Tai 
buvo nesusipratimas, skautams nesupratus vado
vybės instrukcijų, užrišant kaklaraiščius N. Kruš- 
čiovui ir N. Buiganinui, ko nebuvo visai norėta 
padaryti.” ( B. U. S.)
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Akademines skautes Čikagoje, prieš ve lykinio pobūvio metu suruošė liet, liaudies dirbiniu pa
ra dėlę. Atvaizde — demonstruojamos Vilniaus Verbos. Iš kairės — Kand. Z. Biliūnaitė, ASD c. 
valdybos pirm. G. Prialgauskaitė, fil. Dr. M. Budrienė, t. n. D. T all at Kelpšaitė ir t. n. R. Gustai
ti e nė.

DRAUGOVES SUEIGA
R. Šilbajoris

Planuojant draugovės sueigas reikia 
visų, pirma turėti galvoj ją vaidmenį skau
tiškoj metodikoj. Kai kurie vadovai skil
čių, sueigas palieka daugiau ar mažiau 
Dievo valiai, visą skautiškąjį veikimą 
sukoncentruodami į draugovės sueigas 
arba į įvairius viešus skautiškus pasiro
dymus, vakarėlius ir tt., tuo pačiu atim
dami iŠ skautybės jos efektyviausią pe
dagoginę priemonę — intymią ir asmeniš
ką pačių berniukų saviauklą mažam būre
lyje - skiltyje. Dėl tokios pažiūros nu
kenčia ne tik skilčių bet ir draugovės su
eigos, nustodamos savo pagrindinės pra
smės — apjungti bei paryškinti skautišką 
patyrimą įgytą skilties sueigose bei pa
kelti skautų dvasią, pademonstruojant, 
kaip privatūs skilties darbai įgyja giles
nę ir platesnę prasmę draugovės ir, per 
draugovę, viso skautų sąjūdžio gyveni

me. Skautai, kurie skilčių veikime deda 
plytą prie plytos, per draugovės sueigas 
turi progos pasižiūrėti iš piatesnės per
spektyvos į savo skautiškąjį namą, ge
riau pajusti jo proporcijas, grožį ir patai
syti netikslumus, kurių nepastebima šiau
resniame skilties akiratyje.

Jeigu, pasak Baden Powell’io, skautai 
per visus metus ruošiasi dviem vasaros 
savaitėm stovykloje, tai, ta pačia prasme, 
skautai per skilties sueigas ruošiasi 
draugovės sueigai. Užtat, planuojant 
draugovės sueigos turinį reikia įtraukti 
tuos skautiško patyrimo dalykus, kurių 
skautai per tam tikrą laikotarpį ( pavyz
džiui, mėnesį ) mokėsi skiltyse. Skiltis, 
kuri per savo sueigas studijavo praktiš
kus pirmos pagalbos tiekimo būdus turės 
progos, per draugovės sueigą, skilčių var
žybose, per žaidimus pademonstruoti sa-
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vo žinias ir palyginti jas su kitų skilčių 
atsiekimais. Iš kitos pusės, žaisdami 
tuos skautiškus žaidimus, kuriems reikia 
didesnio skaičiaus berniukų, jie galės 
praktiškai pajusti tarpskiltinio bendradar
biavimo reikalą ir prasmę. Tas pats bus 
atsiekta ir papas akoj ant skautams, kiek 
jų draugovė yra pasiekusi, palyginant su 
skautų vienetais kitose vietovėse ir kur 
reikia jiems visiems, kaip grupei, pasi
spausti.

Paties draugininko asmenybė i r ener
gingas vaidmuo kaip draugovės sueigos 
“ siela ”, čia turi nepaprastai svarbų 
vaidmenį. Jo uždavinys yra nustebinti 
kiekvieną skautą, savo smulkiu pažinimu 
kiekvieno iš jų talento, problemų ir at- 
siekimų ( tas žinias draugininkas įgyja 
per draugovės štabo posėdžius ), duoti 
gero skauto pavyzdį, pademonstruojant 
savo išsamias skautiškas žinias ( jokiu 
būdu negalima leisti, kad draugininkas 
nemokėtų to, ką skautai per savo sueigas 
yra išmokę ) ir pakelti skautišką entuzi
azmą savo pašnekesiais, kuriuose ber
niukams prieinamu būdu, išryškinama kon
krečių skautiško lavinimo dalykų ( pav. 
mazgų raišiojimo ) ideologinė ir auklėja
moji prasmė.

Iš to, kas pasakyta, savaime aišku, kad 
draugininkas turi sueigai pasiruošti ne
mažiau, ir net daugiau, kaip kiekvienas 
skautas. Nėra didesnės draugininko klai
dos, kaip neatsakingas pasitikėjimas sa
vo “ genijum ” kaip nors, gryna improvi
zacija, “ prastumti ” draugovės sueigą. 
Kiekvienas skautiškas auklėjimas yra 
kartu ir saviaukla, ir draugininkas, ku
riam skautybėje tobulinimosi našta per
sunki, neturi teisės nešioti skautų vado
vo ir auklėtojo vardą.

Žemiau seka keletas pasiūlymų apie 
draugovės sueigos išplanavimą:

1. Draugoves sueigos tema turi būti su- 
koordinuota su skautiško lavinimo darbu, 
vykstančiu skiltyse. Šiuo atveju paimsi
me pirmąją pagalbą.

2. Sueigos atidarymo ir uždarymo cere
monijos turi pabrėžti skirtumą tarp karis-
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kos ir skautiškos drausmės. Konkrečiai, 
skautai išrikiuojami ne pagal kariškos 
rikiuotės komandą, bet pagal skautiškus 
rikiuotės simbolius, kurių buvo mokoma
si per skilties sueigas. Taip pat savai
me aišku, kad rikiuojama ne “pagal ūgį’’ 
bet skiltimis. ( Viso 4 min.)

3. Skilčių raportai būna prasmingesni, 
kada skiltininkas praneša ne tik sueigo
je dalyvaujančių skilties skautų skaičių, 
bet ir pasako, ką skiltis atsiekė per lai
ką tarp praeitos ir dabartinės draugovės 
sueigos. ( Viso 10 min.).

4. Drau gininko įsakymai turi pasižymėti 
ne oficialių faktų konstatavimu, bet su
teikimu skiltims naujų uždavinių, pagal 
draugovės veiklos planą. (Viso 5 min.)

5. Draugininko pašnekesy s pabrėžia, 
kad mokantis pirmosios pagalbos yra vyk
domas skautų obalsis “tarnauti artimui”. 
Papasakojama konkretūs pavyzdžiai. Pa
įvairinama asmeniškais draugininko ar 
pačios draugovės patyrimais stovyklose, 
iškylose ir t.t. ( Viso 15 min.) Laikas 
paliekamas klausimams bei nuomonėms.

6. Dainos įterpiamos tarp pašnekėsiu, 
žaidimų ir užsiėmimų. Pagal galimybę, 
parinkti tokias, kurios turi ryšį su tarna
vimu artimui. ( Viso 5 min.)

7. V ar žy bintai žaidimai — šiuo atveju 
— pirmos pagalbos estafetėj 5 min. )

8. Draugovės užsiėmimas. Pakviestas 
specialistas ( pav. daktaras ) komentuo
ja kas buvo gerai ar blogai padaryta per 
žaidimą ir pademonstruoja daugiau pirmos 
pagalbos tiekimo būdų. ( Viso 10 min.)

9. Pramoginis žaidimas reikalaująs di
desnio skaičiaus skautų ir duodąs progos 
“ pajudėti ”. Nebūtinai surištas su pir
mąją pagalba. ( 5 min.)

10. Sueigos^ užbaigimas. Skautiškos 
ceremonijos. Sūkiai. Skilčių pasirodymo 
( žaidimuose, pirmos pagalbos žiniose) 
įvertinimas. Penkios minutės. Sueigos 
laikas — 1 vai., 5 minutės. Gali būti dar 
kokia 10-15 minučių ilgesnis, atatinka
mai išplanuojant žaidimus.
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DRAUGOVĖS ŠVENTĖS

Skin. Fii. S. Jurkynienė

Lietuvių tauta *) jau nuo senovės puo
selėjo ir gerbė savo religines bei tautines 
šventes ar papročių apeigas. Vestuvės, 
Joninių išvakarės ar kurios nors pabaigtu
vės atitraukdavo lietuvę nuo sunkių die
nos darbų ir suteikdavo progos nors kar
tais ir trumpam laikui, pamiršti savo rū
pesčius bei vargelius.

Skaučių dr - vė, kaip mažutė mūsų tau
tos dalis, turėtų į savo metinį darbo pla
ną. įtraukti bent keletą švenčių. Ypačiai 
dabar, kai gyvename įvairiuose kraštuose, 
gražus šventės pravedimas gal primintų 
sesėms paliktą tėviškę ir neduotų taip 
greit užgesti gimtųjų namų ilgesiui. Be 
to, be eilinių darbo sueigų skirtų praktiš
kai skautiškoms žinioms įgyti, skautėms 
reikia kartais sudaryti sąlygas pabūti 
šventės rengėjomis-šeimininkėmi s, rei
kia leisti pagyventi dr - je šventiška nuo
taika, kuri augančiai mergaitei paliktų vi
są eilę gražių atsiminimų.

Minėtinos šventės yra šios: Kalėdos, 
Velykos, šv. Kazimieras, Motinos diena, 
16 vasario, 8 rugsėjo, dr - vės metinės ir 
kt. Lietuvos skautėms, gyvenančioms ki
tuose kraštuose (pvz., Australijoje), kur, 
aplinkybėms susidėjus, tenka registruo
tis, žinoma, reikės prisidėti ir bendrai da
lyvauti šventėse tos valstybės, kurioje 
gyvena. Amerikos skautes gana iškilmin
gai švenčia Susimąstymo dieną kuri būna 
vasario 22. Mūsų skautės šią šventę leng
vai gali sujungti su 16 vasario ( ? MV 
Red.) Nors ir labai būtų stipri dr - vė, tap
čiau per metus tepajėgs surengti vieną o 
gal ir dvi šventes. Kitos šventės skau
čių gali būti atšvęstos drauge su tuntu 
( jei yra ) ar bendruomenės surengtuose 
minėjimuose.

♦) Skiriama skautėms 12- 17 m. a. S. J.

Dideliam lietuviu, skautu Bičiuliui australų 
skautų tuntininkui Adelaidėj e IF. R. Thomson’ 
ui “Vilniaus ” vieūninkijos vietininkas fil. 
sktn. V. Stasiškis įteikia lietuvių skautu ženk
leli.

Kadangi dr - vės šventė nėra paprasta 
darbo sueiga, tai reikėtų pradėti rengtis 
jau iš anksto. Neatidėliojant sudaryti 
šventės ir paties darbo planą. Čia dr - kė 
turi įtraukti į bendrą Šventės rengimą vi
sas dr - vės skautes. Darbas turi būti pa
skirstytas taip, kad kiekviena skiltis ir 
kiekviena skautė kuo nors prisidėtų, ži
noma, reikia žiūrėti skilčių paj ėgumo. 
Dainininkes skirti prie programos, šeimi
ninkes - vaišėms ir t t. Tačiau dažnai 
pasitaiko, kad kai kurios drąsesnės skau- 
čiukės apsiima daug pareigų, kurių vėliau 
nepajėgia tinkamai atlikti. Nepasitikėji
mas ir nepaskyrimas darbo kitoms kartais 
atima norą bendrai dirbti ir net toliau da
lyvauti dr - j e.

Kaip pravesti dr - vės šventę ? Šventės 
pravedimas gali būti įvairus, bet nereikia
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nutolti nuo skaučių dr - vės sueigų siste
mos ir bendro darbo metodo. Tačiau rei
kia skirti darbo sueigą nuo iškilmingos 
sueigos ir akademiją nuo skautiško vaka
ro. Be to, ne visos mūsų šventės yra nuo
taikingai linksmos. Spaudoje teko skai
tyti, kad vienoje vietoje Lietuvos Kariuo
menės šventės minėjimas baigėsi šokiais. 
Tokio iškilmingo minėjimo užbaigti šo
kiais tikrai nereikėtų. Jaunimui reikia 
leisti pasišokti, bet turime žinoti, kur ir 
kada. Užgavėnės, Joninių laužas, dr - 
vės metinių minėjimas gali baigtis šo
kiais, bet ne 16 vasario ar Baisiojo bir
želio minėjimas.

Akademijų rengimas šio amžiaus ( 12- 17 
m.) skautėms yra persunkus. Tai skiria
ma daugiau suaugusiems. Akademija ren
giama labai garbingam ir daug nusipelniu
siam asmeniui ar svarbiam tautos įvykiui 
paminėti. Skautų būklui atidaryti skirti 
iškilmingą akademiją yra perdaug. Prisi
minkime, kad akademijos metu net neplo
jamą, nes nenorima iškilmingos nuotaikos 
ir susikaupimo plojimo triukšmu išblašky
ti. Todėl rengiant dr - vės šventę, dr - kė 
su visa vadija turi rimtai apsispręsti ir 
konkrečiai nusistatyti, ką mano rengti.

Skaučių dr - vės šventėms geriausiai 
tinka iškilmingos sueigos, kuriose daly
vauja visos skautės, broliai skautai, tė
veliai, svečiai ir kt Šventes reikėtų pra
dėti pamaldomis, tinkamu pamokslu ir, 
paprašius Aukščiausiąjį palaimos, eiti 
prie kitų darbų. Tokiose šventėse būtų 
galima apsieiti be garbės prezidiumo, į 
kurį jaunimas turi žiūrėti kelias valandas 
net iki nuovargio. Dar blogiau, jei kvie
čiami iš eilės kokie penki ar šeši kalbė
tojai, kurie į pabaidą jau kartoja kitų pa
sakytas mintis. Žinoma, be suaugusių 
pamokomo žodžio ar sveikinimo šventė 
rfegali apsieiti, bet neapsunkinkime klau
sytojų ilgomis kalbomis.

Motinos diena ar Kalėdų eglutė gali 
baigtis kukliomis vaišėmis Rengiant 
vaišes, neapkraukime savo stalų perdaug 
valgiais. Prisiminkime, kad anapus At
lanto pasilikusių brolių ir sesių išalkusios 
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akys dažnai ir duonos kąsnio dairosi. 
Kartais kuklios ir paprastos vaišės gali 
būti daug nuoširdesnės, negu “ stalai lū
žo nuo gausiai apkrautų valgių...” Paga
liau kiekviena šventė turi būti paįvairinta 
menine programa, kurią sudaro skautiški 
pasirodymai, dainos, muzika ir kt. Yra 
gražu, kai prie programos kviečiami prisi
dėti ir svečiai.

Todėl, mieloji sese, gyvenanti bet ku
riame pasaulio krašte ir vadovaujanti dr- 
vei, rask progos su savo skautėmis ati
trūkti nuo kasdieninių rūpesčių, pabūti 
savo dr - vės svečių bei artimųjų tarpe ir 
tuo pat gražiai auklėtis bei tobulėti.

LSB JAV I RAJONO VADOVU 
SĄSKRYDIS

IV. 28 - 29 d.d. Waterburyje sušauktas rajono va
dovų sąskrydis, kuriame dalyvavo 44 rytinio pakraš
čio vadovai, sh rajono vadu v.s. A. Matoniu. Spe
cialiai iš Toronto buvo atvykęs VS Stp. Kairys. Į 
Garbės Prezidiumą pakviesti: v.s. A. Saulaitis, v. 
s. E. Putvytė, s. V. Nenorta. Pirmininkavo R. Šilba
joris su V. Bliumfeldu, sekretoriavo V. Mikalaus
kas ir Maurutis. Per porą dienų buvo išklausyta vi
sa eilė pranešimą ir aptarta eilė organizacinių rei
kalų. Atskirų vietovių vadovai patiekė savo veik
los santraukas, iš kurių matyti, kad skautiška veik
la pagyvėjusi, narių skaičius paaugęs. Rajono va- 
dijos nariai patiekė savo veiklos pranešimus. 
Rajono vadas s. s. A. Matonis apžvelgė viso ra
jono veiklą, iš kurios matyti, kad sk. vienetai čia 
veikia 10 - yje vietovių su apie 400 narių, iš kurių 
104 jaun. skautai, 131 skautai, 112 vyčių, 40 jūros 
skautų ir 7 oro skautai. Rajone dirba 6 dvasios va
dovai.

VS S. Kairys užakcentavo skautiškojo ugdymo 
reikšmę. Jo kalbos pagrindinė mintis: " Išsaugoki
me jaunimą besimeldžiantį lietuviškai ”. Sąskry
džio metu jis patiekė I - jį ” Skautybės Berniu
kams ” egzempliorį. V. s. A. Saulaitis šnekėjo apie 
tautinį ugdymą. Pirmoji suvažiavimo diena baigta 
nuotaikingu laužu, kurį pravedė ps. R. Kezys.

Kitą dieną išklausyti pranešimai: V. Pileikos 
— apie uniformą, v. s. Saulaičio — apie patyrimo 
laipsnių programas, R. Silbajorio — vadovų lavinimo 
reikalu. Rajono vadas v. s. Matonis pranešė, kad 
VI. 16* 17 d.d.,liet. sąskrydžio metu, numatyta ten 
pasiųsti vieną reprezentacinę skautų ir vieną skau
čių dr - vę. Rajonas nutarė surengti didžiulę vasa
ros stovyklą.

Iš viso suvažiavimas praėjo tvarkingai, pavyz
dingai.

R. K.
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LAUŽAI IR PASIRODYMAI
p.s. Vyt. Černius

Beskautaudami būsime pastebėję du 
aiškiai atskiriamus laužų tipus: 1. lauža
vedžio vedamą ir 2. natūralųjį, niekeno 
nevadovaujamą savaime besivystantį, 
visiems aktyviai dalyvaujant Čia visi 
duoda ką nors ir kartu gauna. Toks lau
žas sukuria grožio, gėrio vertybes, lie
kančias ilgam laikui. Tokius laužus, kai 
jautėmės esą laužo dalimi, esame pergy
venę draugų, bendraminčių tarpe.

Čia būsime atsidūrę prie pagrindinių 
kiekvieno gero laužo reikalavimų; visus 
apjungti, visus dalyvaujančius aktyviai 
įjungti ir kartu kurti pasiliekanči as verty
bes. Tie pagrindiniai reikalavimai sais
to ir laužavedžio vedamą laužą. Pats gi 
laužavedys darosi būtinas, kai lauže da
lyvauja didesnis skaičius įvairaus am
žiaus, įvairių vienetų skautų; tikslas — 
sukurti bendrą laužo nuotaiką, įvykdant 
virs minėtus reikalavimus. Priemonės 
tam pasiekti tai bendros dainos, pasiro
dymai, šūkiai, žaidimai, varžybos. Gru
pės ar paskiro asmens pasirodymai nau
dotini laužui tiek, kiek jie pagauna visų 
dalyvių dėmesį, pajėgia jį išlaikyti ir ati
tinka virs minėtiems pagrindiniams laužo 
reikalavimams. Vengtina visa tai, kas 
bendrą nuotaiką ardo. Natūralūs laužas 
turi įvairių nuotaikos elementų; išlaiky
kime tą įvairumą ir vedamo laužo metu. 
Monotoniškumas žmogų greitai įvargina, 
dėmesį išblaško.

Vienas iš svarbiausių tikslų laužą be
vedant ir yra dėmesio sukoncentravimas 
ir išlaikymas norima kryptimi; tik tai at
siekus įmanoma ir kitus reikalavimus įvyk
dyti. Todėl jau laužą pradėdami stenki
mės galimai visų dėmesį nukreipti laužo 
kryptimi. Laužą uždegti galime pakviesti 
kurį garbingą asmenį, kuris savo orumu, 
jam reiškiama pagarba į beuždegamą lau
žą visų dėmesį nukreiptų; Čia tinka ir ku
ri skiltis ( pav. budinti ) ar berniukas 
( pvz. vardadienį švenčiąs ) ar ir simbo

linis asmuo ( Miškinis, vaidila, senovės 
karys), kuris visus sudomintų. 0 tuo pat 
metu šūkiai, dainos, žaidimai, daugumai 
žinomi ir suprantami, turėtų apjungti vi
sus. Venkime čia bet kokių tarpų, grei
tas tempas ypatingai pageidautinas. Pir
mieji pasirodymai turėtų būti galimai sti
presni, dėmesį pagauną, besiartinant į 
laužo vidurį, kai jau bendra nuotaika rie
da laužavedžio norima kryptimi, išleidžia
mi ir silpnesnieji, gi į pabaigą duodami 
patys stipriausieji.

Pasirodymuose turėtų reikštis visa jau
nųjų vaidintojų fantazija, sugebėjimai. 
Persirengimai, fabulos atskleidimas turė
tų rasti atgarsio ir pritarimo vyresniuo
siuose; pagyrimo žodis iš vyresnio lūpų 
berniokui daug reiškia ir jį dažnai norima 
kryptimi pakreipia. Ypatingai skatinami 
turėtų būti pasirodymai, kurie turi auklė
jamosios reikšmės ( skautiškos, tautinės, 
religinės ), tačiau vengtina daryti bet 
koks tiesioginis spaudimas. Dažnai ber
niokai ateina klausdami: “ Ką mums vai
dinti ?” Per dažnas nurodymas konkre
taus pasirodymo berniukus daro priklau
somus nuo kito asmens, užgniaužia jų 
fantaziją; tad dažnai čia tenka eiti aplin
kiniais keliais, kad jų vaizduotę paskati
nus: pvz. duodami trys daiktai: peilis, 
šautuvas, kaklaryšis. Skiltis turi sukurti 
vaidinimėlį, kur šie visi daiktai įeitų. 
Gali tuos pačius daiktus ir kelios skiltys 
naudoti: gaunami vaidinimai būna taip 
skirtingi kaip dangus ir žemė.

Neužmirškime dienoraščių, kurie gali 
būti rašomi, vaidinami ar pagaliau ir gar
siai skaitomi 1 aikraščio pavidalu, kuria
me visa stovykla bendradarbiauja. Vaikai 
paprastai būna labai smalsūs sužinoti 
kas kur apie juos rašoma ar sakoma ir to
dėl toks dienoraštis būna populiarus, ta
čiau jis neturėtų pasidaryti vieno asmens 
monopolis, monotoniškas ir perilgas.

Visuose pasirodymuose venkime to, kas
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IS LOS ANGELES SKAUTU VASAROS IŠKYLU IR STOVYKLOS

Prie medžių - milžinų Sequojos parke

Iš skiltininkų kelionės įspūdžių.
i\uotr. S. Makareviciaus.

Malonu ir nuotaikinga gražiuose Yosemite 
uolėnos e.

Prof. Biržiška K! VYTIS skyr. p - ko fil. 
Avižienio ir vietininkės psktn. i). Pulkaunin- 
kaitės draugystėje. k.uotr. L. briedžio.

Nuoširdus skautų bičiulis Lietuvos Konsu
las Dr. J. Bielskis su vietininku ps. Stp. Ma- 
karevičium.

San /■ ran c is c o gatvės e domimės indėnų menu (.olden Gate parke. Skautų, vyčių būrelis, lOOkc užsisakęs “Mūsų 
Vyti”. Kuotr. A. Raulinaitienės

Tarp kranų ir virvių Los Angeles jūros skau
tai leidžia valtis ir ruošiasi vasaros sezono 
atidarymui.
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suardytų bendrą nuotaiką; asmeninei pa
giežai, piktai pašaipai, ironijai ciane 
vieta.

Nepaslaptis, kad vaikams, o ypatingai 
berniokams, geriausiai patinka pasirody
mai pilni pokštų, juokų; mūsų vyresnių 
akimis žiūrint “ clowniski ” ala Abott 
Costello. Tačiau neturėtume pamiršti ir 
rimtesnių, gilesnių dalykų. Prisiminkime 
laužus, kuriuose dalyvavome: juk svajin
gas atkūrimas bendros nuotaikos, draugiš
kumo, gamtos, Grožio ir Gėrio pajutimas 
sukūrė ir paliko mumyse didesnes verty
bes, kaip kad tik skanus juokas. Kas iš 
mūsų nėra pajutęs paprastų eilėraščių žo
džių burto, ar beverkiančio smuiko melo
dijos žavesio prie besmilkstančių žarijų. 
Rimtesnieji dalykai: muzika, (skudučiai, 
smuikas, armonika), gyvas žodis, (eilėraš
tis, montažas, ištrauka iš kurio rašytojo 
raštų ), tinka labiausiai į laužo galą, kai 
dalyviai jau išsidainavę, kai energija iš
siliejusi pokštuose ir juokuose, kai daly
viai jau ir patys surimtėję.

Keletas žodžių apie pašnekesius. Ma
žame ratelyje prie laužo pašnekesys ku
ria nors įdomia tema, visiems dalyvaujant 
( klausant, mintijant, kalbant ) yra puikus 
dalykas, visus suartinąs, duodąs naujų 
minčių. Tačiau dideliam rate iš pašneke
sio pasidaro monologas, kuriame tėra tik 
vienas aktyvus kalbėtojas ir grupė pasy
vių klausytojų, kurių dėmesį ir nuotaiką 
išlaikyti darosi sunku. Kalbėti reikia 
pagaunančiai ir trumpai. Keli nuoširdūs 
nuotaikingi žodžiai yra efektingesni už 
visą kalbą ar paskaitą, kurios gale pusė 
dalyvių miega, žiovauja, ar sau atskirus 
pašnekesius veda. Saugokime laužus nuo 
“ šnekėtojų!”

Kada gi laužą užbaigti ? Gi tada, kai 
nuotaika pati puikiausia, kai dalyviai dar 
nepersisotinę. Tuomet dalyviams liks 
puikūs prisiminimai ir noras vėl prie lau
žo susirinkti. Laužas neturėtų užsitęsti 
ilgiau kaip 45-60 min.

Kaip laužą užbaigti ? Laužas turi ri š- 
tis su bendra dienotvarke. Stovykloje, 
jei tai yra paskutinis dienotvarkės daly

kas, baikime keliomis tylesnėmis daine- 
ė^lėmis/ 'ar nuošifdžiais maldos 'zbdži aią.

Tradicinė “ Ateina naktis ” čia labai tin
ka. Įpraskime sustoti ratu greitai ir be 
triukšmo, nęišblaškydami nuotaikos. Lau
žą vedant dienos metu galime užbaigti ir 
linksmai, veržliai. Dalyvaujant svečiams 
— neužmirškime jų; padėkokime jiems už 
atsilankymą, pakvieskime juos kitam kar
tui.

Laužo programą sudaryti pradėkime ga
limai anksčiau. Dainos, šūkiai, žaidimai 
turėtų būti daugumai žinomi, suprantami. 
Geriausia, jei visa programa laužavedžio 
yra atmintinai žinoma, blogesniu atveju 
ji susirašoma ir turi būti čia pat pasie
kiama. Pasirodantieji perspėjami bent 
kelias minutes iš anksto; tai gali ir lau
žavedžio padėjėjas atlikti. Pasirodymai 
išleidžiami vengiant bet kokių tuščių tar
pų, tačiau tokie tarpai veik visada pasi
taiko, tad turėtina bent pora pokštų, dai
nų atsargoje jiems užpildyti. Prieš kiek
vieną pasirodymą sukuriama ir atitinkama 
nuotaika. Pati programa sustatoma taip, 
kad laužo gale, prieš užbaigiant, būtų pa
siektas pats aukščiausias pageidaujamos 
nuotaikos taškas. Laužavedys gi turi bū
ti pailsėjęs, linksmas, energingas, bese- 
kąs dalyvių nuotaikas — į jas bereaguo- 
iąs’

Laužo pasisekimas žymia dalimi pri
klauso ir nuo vietos ir žmonių susodini
mo. Laužavietė turėtų turėti gerą mato
mumą, patogi sėdėti, skambi dainavimui, 
šūkiams. Dauba, maža įkalnelė, paežerės 
įlanka — geriausiai tinka. Venkime vietų, 
kur triukšmas ar vėjas nustelbia mūsų žo
džius. Ruošiant laužus salėje, pritemdy- 
kime šviesas ir, jei galima, įruoškime 
dirbtinį laužą Patys dalyviai neturėtų 
būti nuvargę ir be energijos, tad netikslu 
prieš laužą vykdyti sunkius užsiėmimus, 
ilgą sueigą. Skautai susėda vienetais, 
taip geriau dainuojasi, o ir šūkiai leng
viau formuojasi. Vadovai sėdi su savo 
vienetais ir sutvarko pasitaikančius išsi
šokimus. Sodinant žmones, stengtis so
dinti galimai tankiau, pusračiu, stengian-
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tis sudaryti du ar daugiau stipresnius 
centrus dainavimui, Šūkiams, varžyboms, 
kurie ir kitus išjudintų. Tik ypatingai su
sigyvenusiems ir drausmingiems skautams 
leistinas susėdimas paskirai, bet tai jau 
būtų, pakeliui į idealųjį, savaime besipi
nantį, visų dalyvaujamą laužą. Žmones 
susodinus, laužavietė perduodama lauža- 
vedžiui.

Laužus besekdami, būsime pastebėję 
juos esant puikia auklėj amąj a priemone. 
Čia ugdomas draugiškumo jausmas, susi
klausymas, meilė savam vienetui. Čia 
bevaidinant lavinasi vaiko fantazija, vai
dybiniai gabumai, įprantama visuomeniš
kai reikštis ir bendrauti. Čia bekylant į 
žvaigždėtą dangų dainoms ir tarp besi
blaškančių žiežirbų beaidint šūkiams, juo
kui, prie besmilkstančių žarijų klausant 
paslaptingų legendų, padavimų ir užsi
svajojus girdint gamtos alsavimą —kyla 
Grožio ir Gėrio pajutimas ir troškimas. 
Tad lai dega laužai Tavo, Mano ir mūsų 
visų malonumui, džiaugsmui ir gėriui!

MARYTĖ LEKNIUTĖ,
P r. m. MV Nr. 4 mes paskelbėme Seserijos 

konkurso “ Kelionės į Lietuvą ” rezultatus ir 
laimėtoją nuotraukas. Tačiau Redakcija liko 
skolinga sesei Lekniutei: ji buvo viena laimė
tojų, o nebuvo tinkamai paminėta.

Sesė Marytė šiais metais baigė aukšt. mo
kyklą su “ magna cum įaudė ”. Laimėjo sti
pendiją. Nuo 1952 m. aktyviai reiškiasi mū
są spaudoje. Būdama 12 - os metą, jau rašo 
i “ Tėviškėlę ”, “ Eglutę ”, ‘‘ Skautą Aidą”, 
“ Draugą ”. Veikli “ Gabijos ” tunto skau
tė, kelius kartus atžymėta kaip darbščiausia 
skautė. Laimėjo rankdarbių konkursą. Ta
čiau žymiausias jos pasireiskimas buvo Sese
rijos suruoštame “ Kelionės į Lietuvą ” kon
kurse, laimėjusi pirmąją vietą Detroite ir 11 - 
ją vietą visos Seserijos skaučių grupėje. At
vaizde^— Marytė su premija — tautiniu kostiu
mu. Šiuo metu M. — akad. skautė kandidatė, 
vyr. skautė kand.; yra įsigijusi net 16 specia
lybių.

SKAUČIŲ VADOVIŲ SUVAŽIAVIMAS
BOSTONE

Nesenai Bostone buvo sušauktas JAV rytinio ra
jono skaučių vadovių suvažiavimas, kuriame daly
vavo 35 atstovės, atstovaujančios 384 skautės iš 
11 atskirų vietovių. Suv - mą atidarė Baltijos tun- 
tininkė sktn. E. Gimbutienė, perduodama jo vadova
vimą, vadeivei v. s. E. Putvytei. Sudarius prezidiu
mą ir išklausius visos eilės sveikinimų žodžiu ir 
raštu, sekė pranešimai iš įvairių vietovių. Iš jų 
paaiškėjo, kad skautės rodo daug iniciatyvos savo 
darbe, tačiau iš visur nusiskųsta, kad trūksta paty
rusių vadovių pagalbos. Pageidauta, kad butų su
organizuoti vadovių kursai ir kad būtų daromi žy
giai įjungti į vadovavimo darbą irpasyviosios skau- 
tininkės. Toliau v. s. L. Čepienė skaitė pranešimą 
tema ” Vadovių lavinimas ” ir čia pat pravedė pa
vyzdinius užsiėmimus su suvažiavimo dalyvėmis. 
V. s. Putvytė puikiai pravedė viešosios kalbos pra
timus, kurių metu visos vadovės įrodė, kad jos pui
kiai moka viešai kalbėti paskirta tema, kad ir neti
kėtai. Pirmijos Pirmininkas v. s. Čepas kalbėjo 
apie mūsų skaučių santykių su užsienio skautėmis 
reikalingumą, o ps. A. Banevičius painformavo apie 
LSB užsienio skyriaus veiklą. Dar panašiomis te
momis kalbėjo E. Putvytė ir s. V. Barmienė.

Ps. V. Karosaitė skaitė referatą apie jaunesniųjų 
skaučių dr - vės administravimą, o R. Molienė apie 
vyr. skaučių programą.

Visoms vadovėms pageidaujant, buvo nutarta or
ganizuoti dvi rajonines stovyklas — vieną vidurva
saryje Putnam vienuolyne jaun. skautėms ir antrą 
— vasaros atostogų pabaigoje — skautėms ir vyr. 
skautėms, kviečiant ir brolius. Pritarta v. s. L. 
Čepienės pasiūlytam planui vadovių kursų reikalu 
ir nutarta nedelsiant juos suorganizuoti. VI. 9 d. 
numatyta pravesti konkursinis laužas, kuriam vado
vauti sutiko s. V. Bražėnas.

Suvažiavimas aptarė ir bendradarbiavimo su bro
liais reikalus ir pritarė vadeivos pasiūlymui, iš sa
vo pusės siūlydamos, kad atskirose vietovėse, pa-
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STOVYKLOS PLANO METMENYS
I. Pasiruošiamieji stovyklos darbai

a) S tovy klavietės pasirinkimas

Tuoj po Naujų Metų tunto vadija suor
ganizuoja būsimos stovyklos vadija. Su
daromas stovyklavimo planas ir pasiskirs
toma pareigomis. Orui atšilus, pasirenka
ma stovyklavimui vieta: netoli gyvenamos 
vietos, lengvai tėvų ir svečių pasiekiama, 
nes stovyklavimas turi dar propagandinės 
reikšmės. Stovyklavietė turi būti netoli 
vandens, nuošaliau nuo didžiojo kelio, 
sausoj ir pavėsingoj vietoj. Geriamas 
vanduo turi būti lengvai pasiekiamas.

b) Stovyklos laikas

Geriausia apie 2 savaites stovyklauti 
birželio mėn. pabaigoje ir liepos mėnesio 
pradžioje. ( Trečia savaitė galėtų būti 
vasarojimui). Jei iš anksto bus pasiruoš
ta, užtenka 4 dienų įsirengimui ir 10 die
nų tikrajam stovyklavimui.

c) Stovyklos parei gūnių pasirinkimas, 
jų paskirstymas ir pareigūnių planai

Į stovyklos vadija įeina šios pareigū
nės: 1. Stovyklos viršininkė, 2- Adjutan
te, 3. Komendante, 4. Dvasios vadas, 5. 
Užsiėmimų vadovė. 6. Laužų programų 
tvarkytoja, 7. Laužavedė, 8- Sporto vado
vė, 9. Ūkio viršininkė, 10. Ūkio viršinin
kės padėjėja, 11. Stovyklos gydytoja.

1. Stovyklos viršininkė yra vyriausia 
stovyklos vadovė ir jos autoritetas. Ji 
kviečia posėdžius, leidžia įsakymus, po
tvarkius, iškelia pasidarbavusias stovyk
loje skautes, skautiškai pabara netvarkin

gai reikalą, būtų kviečiami lygiagrečių vienetų ( vie- 
tininkijų ar tuntų ) vadiįų bendri posėdžiai ben
driems reikalams aptarti.

Dėl Clevelando 12-os skautininkių pareiškimo 
— pritarta Seserijos Vadijos linijai, priimant šiuo 
reikalu specialią rezoliuciją.

Suvažiavimo dalyvės dalyvavo Sv. Mišiose, ku
rias atlaikė Dvasios vadovas Kun. Klimas. Specia
lų laužą gražiai pravedė I. Treinienė. Suv - mas 
baigtas iškilminga sueiga.

gas mergaites, nurodydama kokiomis jos 
galėtų būti. Ji yra stovyklos motina ir 
turi sugebėti visus kilusius nesusiprati
mus motiniškai sutvarkyti. Ji reprezen
tuoja stovyklą prieš atsilankiusius sve
čius. Ji išklauso tėvų pageidavimus ir, 
jei tokie pageidavimai nes ipriešina sto
vyklos tvarkai, pagal galimybę juos įgy
vendina.

2. Adjutante yra jos dešinioji ranka - 
padėjėja. Ji atlieka raštinės darbą, yra 
viršininkės reikalų vedėja, lydi viršinin
kę stovyklos ceremonialų metu ir per in
spekcinį apžiūrėjimą.

3. Komendante prižiūri bendrą stovyk
los tvarką ir dienotvarkės vykdymą. Ji 
skirsto sargybą ir budėjimą, prie stovyk
los vartų svečių lankymosi metu; tvarko 
skaučių pasišalinimą už stovyklos ribų 
( išvykimas į miestą). Rūpinasi laikinu 
lektorių apnakvydinimu ( tam ji turi spe
cialų palapinę ).

4. Dvasios Vadas rūpinasi skaučių dva
siniais reikalais: laiko pamaldas ir teikia 
religinius pasikalbėjimus.

5. Užsiėmimų vadovė yra stovyklos lek
torių vadovė. Ji paskirsto užsiėmimų va
landas tarp lektorių. Reikalui esant, jas 
pavaduoja. Ji turi planą programinių skau
čių užsiėmimų.

6. Laužų programų vedėja bendradar
biauja su užsiėmimų vadove. Ji dar prieš 
stovyklavimą sudaro laužų pasirodymų 
programą, stovykloje ją papildydama. Yra 
stovyklos laikraščio redaktorė. Jos padė
jėja — laužavedė.

7. Laužavedė praveda stovyklos lau
žus. Ji dar prieš stovyklavimą pasirenka 
iš draugovių skautes, supažindina jas su 
laužo vedimu ir stovyklavimo metu leidžia 
joms pravesti laužą.

8. Sporto vadovės žiniojeyra. rytmetinė
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JAV Atlanto p akras čių skaučių vadovių 
suvaziavmio dalyvės

LAUŽAS - SKAUČIŲ IDEOLOGIJA

1. Laužo uždegimas. Iš keturių pasau
lio šalių ateina keturios vaidilutės su de
gančiais degalais. Mesdamos degalus į 
laužą jos sako:

Rytų vaidilutė: “ Nelauk iš kitų nieko, 
bet visada duok pati, ką gali”.

vakarų vaidilutė: “ Gyvenk Tėvynei ir 
žmonijai ir būk gamtos ir gyvulių drau
gas ”.

Pietų vaidilutė: “ Stiprink savo kūną ir 
sielą ir šviesk protą”.

Šiaurės vaidilutė: “ 3ūk rytoj geresnė, 
negu šiandien esi ir negu vakar buvai ”.

Visos vaidilutes: “ Turėk Dievą širdy 
ir atmink savo šūkį ” Budėk ”.

2. Daina: ” Dievui, Tau, Tėvynei, ir 
žmonijai ...”

3. Pasirodymas: ” Su melu netoli nuva
žiuosi ”... skaučių “ Bičių ” skiltis.

4. Daina: “ Aš mačiau, girdėjau, malū
ne naujieną girdėj au ...”

5. Pasirodymas: “ Tėvas ir vaikai ( iš 
II skyr. Aušrelės )

6. Sūkis: “ Vienybė - galybė
7. Pasirodymas: “ Vyšnios ” ( Iš Mar. 

Pečkauskaitės ). Išpildo skaučių “ Zu- 
vėdrų”skiltis. ( 8 - tas įstatas )

8. Žaidimas: ” Cha, cha, cha ”. Lau- 

žavedė išmeta nosinę, kol nosinė nukrin
ta žemėn, visos juokiasi cha, cha, cha.

9. Daina: “ Nusileido saulužėlė...”
10 Pasirodymas: “ Ąžuolas ir aguona ” 

Jurgio Baltrušaičio eilėraštis ( dramatiza- 
cija).

11. Daina: ” Atgimė tėvynė ...”
12. ” Telegrama.”
13. Pasirodymas: ” Geroji Onelė ” —

” Voverų ” skiltis.
14. Daina: ”Už Raseinių ant Dubysos”.
15. Laužo pabaiga: eilėraštis ” Skau

tėms”, J. Vaičiūnienės, iš knygos “Ske
veldros”. Giesmė: ” Ateina naktis...”

NEIŠTESĖTAS PAŽADAS

Prieš porą metų prie Detroito, Kanados pusėje, 
buvo suruošta ASS stovykla. Jos metu stovyklavie
tės globėjams — Kanados skautininkams buvo įteik
ti odiniai albumai ir pažadėta, pasibaigus stovyk
lai, juos pripildyti nuotraukomis. Eilė stovykloje 
dalyvaujančią foto mėgėjų pažadėjo atsiųsti nuo
trauką. Deja, pažadas taip ir liko neištęsėtas. 
Šiais metais tos pačios stovyklavietės reikalu vėl 
tenka kreiptis į tuos pačius skautininkus. O jie jau 
kelius kartus pakartotinai vėl prašo nuotrauką. Kaip 
gi galime mes jiems ištesėti savo pažadus, kai 
mums pasižadėjusieji neištęsi? Ar dėlto visi Det
roito skautai turėtą palikti be stovyklos ? ...

Mes tikimės, kad pasižadėjusieji supras savo pa
reigas ir žadėtas nuotraukas veikiai atsiųs šiuo ad
resu: Psktn. VI. Simutis, 26623 Osmun str., Royal 
Oak, Mich.

126

28



Skyrių veda D. Elvikytė ir A. V. Dundzila

ĮVYKIAI IR KOMENTARAI
• Vėl artėja mokslo metų, pabaiga, vėl 

su šia banga iš universitetu sienų, iške
liaus visa eilė sesių ir brolių, visą eilė 
kolegų, “ šarvuotų mokslu atkakliu ”. Iš 
kitos pusės atriedės nauja akademikų kar
ta, kuri šį pavasarį uždarys paskutinį kar
tą vidurinių mokyklųduris ir peržengs uni
versiteto slenkstį. Ir vienus ir antrus 
nuoširdžiai sveikiname: aukštąjį mokslą 
sėkmingai baigusius ir aukštąjį mokslą 
sėkmingai pradedančius. Universitetus 
baigusiems linkime sėkmės pasirinktose 
profesijose ir neprarasti ryšio su lietu
viškuoju, skautiškuoju pasauliu. Naujie
siems akademikams linkime sėkmės stu
dijose ir kviečiame pas save — į skautiš
kom spalvom nudažytą akademinį gyveni
mą, į darbą, į draugystę, į savo šeimą.

• Su malonumu galima sveikinti naują
jį skautų skyrių “ Naujienose ”. Dabar 
dar vienam laikraštyje skautiškasis jau
nimas turės savo reikalams skirtą spau
dos puslapį, kuriame galės tilpti mūsų ži
nios, keliami klausimai, pranešimai. Nau
jojo skyriaus, “ Skautybės Balso ” re
daktorius, 0. Mendelevičiūtę, V. Biliūnai- 
tę, Vidugirį ir Motuzį sveikiname ir linki
me sėkmės.

• Šiuo metu Jaunimo Peticijos parašų 
rinkimo akcija jau eina pilnu tempu, ir 
numatyta akcijos baigimo data nebetoli. 
Šiai minčiai pritaria ir ją pilnai remia vi
sa eilė jaunimo organizacijų, jų tarpe ir 
Akademinis Skautų Sąjūdis. Peticiją ga
li pasirašyti lietuviai ir visi Lietuvos by
lai pritaria amerikiečiai. Peticijos teks
te yra trumpai išdėstvta Lietuvos tragedi

ja ir JAV valdžios aparatas yra prašomas 
“ išbandyti visas galimybes ir pritaikyti 
visus veikimo būdus,” jog:l. Lietuva bū
tų atstatyta kaipo nepriklausoma valsty
bė; 2. deportuotieji mūsų tėvai, seserys 
ir broliai būtų artimiausiu laiku grąžinti į 
savąjį kraštą”.

Kaip kad skelbiama yra užsibrėžta su
rinkti bent 25.000 parašų. Turint galvoje 
plačiąją lietuvių visuomenę, prietelius 
bei pažintis amerikiečių tarpe, parašų 
skaičius turėtų būti žymiai didesnis. Pe
ticiją pasirašyti, patį darbą propaguoti ir 
remti kviečiame kiekvieną lietuvį, lietu
vę. Čia yra puiki proga parodyti JAV va
dovaujamų organų vyrams, jog žymiam gy
ventojų skaičiui Lietuvos klausimas yra 
svarbus, rūpi.

Peticijos mintis, iniciatyva yra kilusi 
iš Santaros sluogsnių — pagarba jiems! 
Norintieji peticijos reikalais susisiekti 
su organizatoriais yra prašomi kreiptis į 
kol. Vladą Adamkavičių, 2536 W. 64 Str., 
Chicago 29, Illinois, tel. RE 7 - 0638. Or
ganizaciniam komitete dalyvauja ir ASS 
narys, R. Tallat- Kelpša.

• Studentų Sąjungos Studijų Komisijos 
paruoštoji anketa susilaukė energingos 
kritikos. Esmėje pati kritika yra sveikas 
dalykas, tačiau ji turi būti taikoma ne 
vieno žmogaus, šiuo atveju Komisijos 
pirmininko kol. L. Valiuko adresu, bet vi
sai komisijai. Kolegos, ypač aštriai pa
sisakę, sutiks, kad komisijos sąstate fi
gūruoja visa eilė pavardžių, kurių pasau
lėžiūriniai įsitikinimai nebūtinai yra at
stovaujami kol. Valiuko asmenybe: tai ko
legos — V. Muchlia, D. Pulkauninkaitė,
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I. Bertulytė, R. Dabšys, A. Dundzila. 
Svarstant anketos klausimus ne kartą ne
buvo prieita prie klausimo balsavimo ir ne 
karto koks pavienis narys neiškėlė griež
tų priešingybių, su kuriomis daugumos 
nuomonė būtų nesi skaičiusi. Anketos klau
simų formulavimui buvo ir pakankamai lai
ko, gi nesinori tikėti, kad kas nors būtų 
blogos valios turėjęs. Jei, kritikų nuomo
ne kai kurie anketos klausimai blogi ar 
favorizuoja vieną ar kitą mintį, tai kaltas 
ne vienas komisijos pirmininkas, bet visi 
komisijos nariai, kurie anketos projektą 
keletai savaičių namo parsinešę buvo, ku
rie posėdžiuose redakcines pastabas da
rė.

Iš kitos pusės pažiūrėjus į visą reika
lą, gaila, kad pavyzdžiui, LIETUVIU DIE
NOSE tilpo pasikalbėjimas su komisijos 
pirmininku, kuriame buvo bandoma jau ir 
anketos davinius nušviesti. Šitoks “ sku
bėjimas ” darosi ypač ryškus, kai kaip 
kurie kolegos atkreipė dėmesį į vietomis 
pasitaikiusias anketos “ plonybes ”. Ne
išanalizavus visos anketos visų duomenų, 
neskelbiant visos medžiagos kartu, bet 
tik keletą vakarų pasiskaičius, grįžusius 
davinius yra netikslu skelbti, jog toks ir 
toks procentas taip ir taip mano, vienaip 
ar kitaip galvoja. Netikslūs duomenys, 
šitokioje formoje paskelbti, gali prisidėti 
prie didesnio susierzinimo kėlimo; o kas 
gi to nori ?

• į šeštuosius Studentų Sąjungos gyva- 
vimo metus studentiškos organizacijos 
eina su nepaprastu atsargumu. Sį rudenį 
į studentiją ateinanti karta gali būti jau 
tiek skirtinga nuo praėjusių, gimnazijas 
Europoje pradėjusių studentu, jog ateiti
ninkai į Sąjungos CV išstatė tris kandida
tus, gi santariečiai nutarė sąrašo ši ai s me
tai s nestatyti. Salia paskelbtų spaudoje 
pareiškimų dunkso vienas faktas: tai vi
dinės organizacijos problemos, iŠ kurių 
viena ir yra naujieji studentai.

Didesnį atsakingumą ir visuomeninį pa
reigos supratimą šiuo atveju parodė stu
dentai skautai, į rinkimus išstatę pilną 

Netikėtai Braigiam Kolegai Filisteriui 
KĘSTUČIUI KASPONIUI- 

KASPERAVIČIUI 
mirus, jo žmoną nuoširdžiai atjaučia 
ir drauge liūdi
Birutė ir Alfa Juodikiai, Cleveland, O.

A. S. S. IK STUDENTU SĄJUNGA

Jau nebe pirmi metai akademikai skau
tai,- ės aktyviai reiškiasi lietuvių stu
dentų gyvenime, prisidėdami prie bendrojo 
darbo. Ir į š. m. JAV Liet. Stud. S - gos 
valdomuosius organus išstatė savo kan
didatus. Į Centro Valdybą: K. Jėčių, J. 
Karklį, R. Kliorytę, Jz. Liubinską, T. Ri- 
meikį, D. Tallat Kelpšaitę ir J. Ulėną. į 
revizijos komisiją: R. Bajoraitį, Vyt. Ka
mantų, R. Minkūną. į Garbės Teismą: Alg. 
Avižienį, R. Keži ir R. Silbajorį.

Bespausdinant šį MV numerį dar nebuvo 
paaiškėję balsavimo rezultatai. Tačiau, 
reikia manyti, kad vienu ar kitu atveju 
akademikai skautai bus atstovaujami stu
dentų valdomuose organuose. ASS kandi
datai yra pasižadėję toleruoti ir gerbti tiek 
asmenines nuomones, tiek daugumos nu
tarimus, stengdamiesi jungti visų pažiūrų 
studentus į bendrą darbą, išreiškiant vie
nybę ir solidarumą bendrų siekimų atliki
me.

sąrašą. Prieš mus stovi tad dvigubi už
daviniai: ir darbas Studentų Sąjungoje ir 
veikimas skautiškoje plotmėje. Skautiš
koji vidaus veikla, be abejo, yra mūsų 
pačių reikalas. Studentų Sąjungoje reikia 
nuoširdžiai tikėtis, jog 1956- 1Q57 metu 
centriniai organai nesutiks maskuoto “pa
galių kaišiojimo į ratus”, bet ras norin
čius pradėtus darbus tęsti ir plėsti, nau
jus užsimojimus vykdyti kolegas. Tuo bū
du 1957 metais niekam nereikės ateiti Są
jungos “gelbėti”, bet susitvarkę viduje, 
išsprendė savas problemas, galėsime vėl 
visi susirinkti bendriems reikalams spręs
ti.
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Auga gražus akademinės skautijos atžalynas Čikagoje: junjorai ir kandidatės. Nuotr. J. Karklio

I ATEITI KELIUS BETIESIANT
3 r. Vaškelis

Studijos, vedančios į platesnį suprati
mą ir tikslesni gyvenimo pažinimą, nėra 
apsauga nuo blaškymosi ir klaidų. Nors 
ir geriausi troškimai pažinti ir ištirti ne
žinomas ir naujas sritis susiduria su komp
likuotomis ir sudėtingomis situacijomis, 
kurios dažnai apsprendžia tolimesnį j au- 
nuolio kelią arba palieka neišdildomas 
žymes visam gyvenimui. Jaunuolis yra 
nuoširdus, atviras žinioms ir naujoms idė
joms ir tuo pačiu neatsargus ir nepakan
kamai stiprus pažinime ir jų. atrinkime. 
Universitetas, palyginant su gimnazija, 
yra lyg staigus išsilaisvinimas iš tam tik
rų suvaržymų tiek mokymosi metoduose, 
tiek asmeniškame gyvenime. Jaunuolis 
staiga pasijunta suaugęs, galįs apsi
spręsti ir pasirinkti ir t.t. Čia prasideda 
galutinis individo įsitikinimų formavima
sis ir charakterio šlifavimas pasirinktam 
keliui vėliau pašvenčiant visą savo ener
giją ir sveikatą. Šito visko akyvaizdoje 
jaunuolis retai tepajėgia nugalėti sutik
tuosius įvairius gundymus, viliones ir pa

kilti virš vingiuoto ir purvino gyvenimo 
tauria, tvirta ir humaniška asmenybe. Gra
žūs šūkiai, skambios deklaracijos ir pa
trauklios idėjos nusiveda jaunuolį, nespė
jusį pažinti bešališkai gyvenimo tikrovės 
universalaus mokslo šviesoje ir padėti 
tvirtus pagrindus,ant kurių statomas ideo
loginis, kultūrinis ir moralinis individo 
pastatas.

Mes gyvename didelių kontrastų pasau
lyje, kur praktinis kolektyvizmas ir be- 
kompromisiniai, kontrastiniai ideologiniai 
judėjimai yra pilnutinio žmogaus dvasinių 
galių issivystimo priešai.

Techninė pažanga nejučiomis traukia į 
gana standartizuotą reklamų ir nuomonių 
amerikonišką gyvenimą. Žmogus pasida
ro funkcijų ryšulys, automatas, bėgąs nuo 
savęs į tai, kas bespalviška, vidutiniška, 
pigu ir bendrai priimta. Jis vengia progų 
pagrįsti savo pažiūras bei įsitikinimus 
nuosavu galvojimu, stebėjimu, patirtimi. 
Vietoje to, žmogus savinasi gatavas nuo
mones iš laikraščių, radio ir pan. Knygų
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klubai ir knygų apžvalgininkai nuspren
džia ką turi skaityti ir ką turi mėgti. N ar 
mai, jų apyvokos daiktai, drabužiai, poil
sis ir darbai — viskas yra standartizuota 
ir daroma pagal daugumos parinktą šablo
ną. Tačiau žmogus yra daugiau negu kas
dieninio gyvenimo reikalavimų ir aukštų 
uždarbių bei prekių pasirinkimo suma. Be
renkant tą laikiną ir lėkštą gyvenimo 
džiaugsmą, nuslopinami dvasiniai polė
kiai ir yra pavojus ne tik tapti materiali
nių jėgų auka, bet ir visišku abuoju kil
nesniems dalykams,kaip laisvė, lygybė ir 
žmoniškumas.

Politiniame ir ideologiniame pasaulyje 
yra ryški bedidėjanti tendencija skirstyti 
žmones Į priešingas stovyklas — šventuo
sius ir prakeiktuosius. Nuolatinis puoli
mas ir neapykanta stumia vienus nuo kitų, 
užsisklaustomi skurdūs dvasios nameliai, 
kad apsaugoti savo ‘'neklaidingus” prin
cipus nuo svetimųjų, jau automatiškai 
“ blogų ” Įtakų. Daug kalbama aukštų 
idealų linkme, bet neparodoma tikrų ir 
pozityvių pastangų surasti būdus ben
dram sutarimui - sutarimui, o ne atsisa
kymui savo Įsitikinimų! Žiūrima Į savo 
oponentus, kaip įsikūnijusias blogybes, 
bet ne kaip į skirtingus savo pažiūromis 
asmenis. Sutarimas atidarytų duris į visų 
linksniuojamą vienybę, dabar tenaudojamą 
priedanga įvairių asmeniškumų ir kapryzų 
suvedinėjimams.

Žmogus nėra jau toks visiškai blogas 
arba jau toks geras kaip dažnai teigia 
įvairios doktrinos arba asmenys, pasiry
žę jas fanatiškai įgyvendinti. Gerai Pas
kalis pasakė, kad ” žmogus nėra angelas 
nei gyvulys, bet tragedija prasideda jam 
norint būti angelu, elgiantis gyvuliškai ”. 
Tik fanatizmas ir totalitarizmas suskirsto 
žmones į kategorijas ir užtveria galimy
bes pažinti tikrąją tiesą. Tiesa būna pa
rašoma, o jėga ar paragrafai būna pasta
tomi jos laisvo pažinimo ir išpažinimo 
galimybių sargyboje. Tuomet žmogus 
tampa belaisviu ar “ neklystančių ” au
toritetų įrankiu. Sukurtoji neapykanta ir 
savęs aukštinimo psichologinė atmosfera 
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dalinai ( kaip rodo šiandieniniai pavyz
džiai ) atsiekia nuomonių vienodumo ir 
nužmogina individą iki laukinio primity
viškumo.

Studentija, kaip gyvai reaguojanti Į vi
sus įvykius grupė,neišvengi amai susidu
ria ir su lėkščių praktiniu kolektyvizmu, 
ir neapykantos ir savęs aukštinimo t en
dencijomis. Jos atrodo patrauklios, kil
nios ir nekaltos draugų, mokytojų bei vy
resniųjų išdėstomoje šviesoje. Tačiau 
dažnai, užuot nuoširdžiai ieškoję kelių i 
žmoniškumą, studij avę blogio ir smurto 
priežastis, studentai nejučiomis palinks
ta į ideologines, politines ir asmeniškas 
aistras. Tos aistros, kaip rodo pavyzdžiai 
Europos u - tuose, kilusios iš perdidelio 
politinio bei revoliucinio judęįimo, išsi
vysto Į įvairiausius “izmus”. ( Svar
biausia, kadaįdoktrinavimas pradedamas 
dar brendimo laikotarpyje, nespėjus pa
žinti tikrosios tiesos ir nepajėgiantobjek- 
tyviai apsispręsti ). Juk jaunuolis, bren
dęs šūkių neapykantos chaose, vėliau 
lengvai Įsilieja į dogmų ir doktrinų kovas. 
Išdavoje brolis eina prieš brolį.

Auklėjimas turi būti laisvas nuo politi- 
vių bei ideologinių aspektų, nes jo tiks
las išugdyti iki galimo pilnumo dvasines 
jėgas kūrybingam darbui ir duoti pagrin
dus teisingam savarankiškam galvojimui 
ir sprendimams. įtakos, kokios jos be
būtų, užtveria kelius universaliam paži
nimui, o be to neįmanomas individo su
brendimas tolerantiška, nuoširdžia ir aiš
kaus nusistatymo asmenybe.

Studentas turi domėtis politiniais ir 
ideologiniais klausimais, bet visų pir
miausia tą viską turėtų pažinti iš objek
tyviosios pusės, dedant pagrindan tole- 
ranciją ir meilę kitiems asmenims. Ne per 
atsitvėrimą nuo skirtingų nuomonių, bet 
tik visapusišką ir objektyvų gyvenimo 
problemų nagrinėjimą ir nuoširdžiu skir
tumų išklausymu bei jų respektavimu iš
vengiama siauro apsiribojimo ir išeinama 
Į platesnius horizontus. Ir tolimesniame 
gyvenime tokie asmenys randa būdus su
sitarti, būna broliu ir draugu kitiems žmo-
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LIETUVIŠKAS AKADEMINIS JAUNIMAS 
i “ ------------------------

G. Prialgauskaite

Sakoma, *) kad žmogų pažinsi iš kny
gų, kurias jis skaito. Remiantis tuo po
sakiu, apie mūsų jaunimo skonį, pažiūras 
ir lietuviškos literatūros pamėgimą, taip 
pat galima būtų padaryti tam tikrų išvadų, 
pažvelgus į jo skaitomas knygas. Deja, 
turėsime konstatuoti faktą, kad lietuviš
kų knygų jo knygynėlyje yra tik nedidelė 
dalelė. Bandydami sužinoti, kodėl mūsų 
studijuojantis jaunimas skaito daugiau 
svetimų rašytojų kaip lietuvių autorių vei
kalus, pamatysime, kad to pagrinde yra 
dvi priežastys. Prieš jas išvardindama, 
noriu pabrėžti, kad kalbu tik apie knygas, 
skaitomas savo malonumui, o ne tokias, 
kurių pažinimo reikalauja studijų progra
ma.

Pažvelgę į vidutiniško lietuvio akade
miko skaitomas knygas, pirmiausia paste
bėsime, kad jis mėgsta naujas, modemiš
kas, kontroversijų sukėlusias knygas. Jis 
ypatingai domisi autoriais, kurie savo 
veikaluose gvildena filosofines, religines 
ir psichologines problemas, aktualias vi
sai šių dienų žmonijai, o ne vien tik ku
rio nors paskiro krašto gyventojams. De
ja, turime prisipažinti, kad tokio pobūdžio 
veikalų mūsų tremties literatūroje beveik 
nėra. Todėl nenuostabu, kai mūsų jauni
mas ieško atsakymų į klausimus svetimo
je literatūroje.

Antra priežastis, dėl kurios lietuviai 
akademikai tremtyje mėgsta skaityti sve
timų autorių kūriniu s yra ta, kad tarp tūks- 

nėms, nesvarbu kokį darbą jie bedirbtų ir 
kokią ideologiją atstovautų.

Šiandieninei studentijai yra daug pa
vojų tapti materialinio pasaulio vergais 
arba ideologinių bei totalitarinių idėjų fa
natikais.

Tik savarankiškas galvojimas ir nenu
ilstami bandymai pažinti tikrąją tiesą gali 
apsaugoti nuo tokios dvasinės pražūties. 

tančių įvairių tautybių rašytojų tam tikras 
nuošimtis visuomenei pateikia nepanei
giamos vertės turinčių veikalų, kurie am
žinai liks pasaulinės literatūros lobyne. 
Dėl tos priežasties svetima literatūra 
ypatingai domisi jaunimas, kuris iš auto
riaus reikalauja visais atžvilgiais daug 
ir apie jį sprendžia ne pagal tautybę, bet 
pagal kūrybinius sugebėjimus.

Lietuvių rašytojų tremtyje, deja, ne
daug. Dar mažesnis skaičius tokių, kurių 
gyvenimo sąlygos palankios kūrybiniam 
darbui. Tad nenuostabu, kad kartais pra
eina keli metai, kol mūsų literatūra susi
laukia vertingo priedo.

Tai, kas aukščiau paminėta, iš dalies 
išaiškina kai kurių mūsų akademikų skep
ticizmą lietuviškos tremties literatūros 
atžvilgiu. Tai taip pat padeda suprasti, 
kodėl dažnas, perskaitęs kelias tremtyje 
išleistas knygas ir jose neradęs jokio es
tetinio ar kitokio tikėto pasitenkinimo, 
jaučia tik nusivylimą ir apgailestauja iš
leidęs pinigą ir paaukojęs laikąbeverčiam 
dalykui. Toks nusivylęs skaitytojas lie
tuvišką knygą ateityje pirks tik iš parei
gos ir, jos net neskaitęs,padės į lentyną.

Jei stengsimės būti objektyvūs, turėsi
me pasakyti, kad mūsų akademinio jauni
mo smerkti negalima, nes jis turi tiesos. 
Tačiau tiems jauniems skeptikams gali
me pasakyti, kad visas gyvenimas yra pil
nas neišvengiamų nusivylimų. Nežiūrint 
to, reikia stengtis neprarasti vilties ir 
gyventi su mintimi, kad tarp nusivylimo 
valandų yra ir šviesių momentų. Galime 
jiems priminti, kad knygos yra kaip žmo
nės — daug jų pažįstame, bet tarpe jų tik 
keli mums mieli ir artimi draugai. Reikia 
daug žmonių pažinti, kol sutinki draugą; 
taip kartais tenka daug knygų perskaityti, 
kol randi tokią, kuri kalba į sielą. 0 ko
kia brangi ir neužmirštama, jei ji sava, 
lietuviška. •) Diskusinis. MV Red.
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AKADEMIKAI SKAUTAI IR SKAUTISKASIS DARBAS
K. Bukauskas

Mums visiems aišku, kad ASS yra skau
tų organizacijos tęsinys, kitaip sakant 
studentai skautai; jie drauge su jau bai
gusiais mokslus, sudaro akademinę skau
tija.

Nors mes visi tai žinom, bet mūsų pa
žiūros gali būti skirtingos. Tiesa, kad 
akademinė skautija išaugusi iŠ to pačio 
kamieno — skautybės. Tiesa, kad dauge
lis ASS narių yra buvę aktyvūs skautai, 
tačiau taip pat tiesa, kad daugelis esame 
nutolę nuo skautiško praktiško darbo. Ta 
pati ideologija, įstatai ir įsakymai mus 
riša su visa skautija. Tačiau priklausy
mas vien ASS — nėra pilnas skautavimas. 
ASS pasisavino tik dali skautybės,kas 
yra patogu ir įdomu studentiškam jauni- 
mui. Geriau pasižiūrėjus į ASS veikimą, 
nesimato didelio skirtumo tarp profesinių 
organizacijų ar buvusių bičiulių klubų. 
Retkarčiais daromos sueigos ir stovyklos 
pagrįstos ne būtinai skautybe, bet malo
numu, ko nesmerkiu, tačiau tai toli gra
žu nėra skautavimas. Stovyklas daro ir 
kitos organizacijos, su panašia programa 
kaip mūsų, nors mūsų kartais būna “ pra
našesnės ”, bet visdėlto jų nevadinam 
skautais. S s darbo planas būtų tvarkoje 
anoj pusėj Atlanto laisvame ir nepriklau
somame mūsų Krašte — ne tremtyje. Čia 
neužtenka mums veikti kaip buvusiems 
skautams - turime būti skautais ir, jei 
sąlygos leidžia, studentais. Dažnai mums 
yra žymiai lengviau suversti ant ko nors 
bėdą ir, nepakračius savo sąžinės, užsi
mesti nekaltu rūbu. Iš kitos pusės nesi- 
gailim triukšmingų kalbų, užgauliojančių 
žodžių tiems, kurie dirba ir padaro žmo
gišką dalyką - klaidą. Dirbantieji daž
niausia turi įvairias pareigas keliuose 
vienetuose ir, savaime aišku, tuomet yra 
sunku visur suspėti. Žmogus pasidaro 
nervuotas, greitas savo darbuose, dar grei
tesnis klaidose. Trumpai sakant, skau
tams trūksta vadų. Mums akademikams

ALEKSANDRA ANDRIUŠAITY TE, 
gim. 1928 m. Kaune. Skautauti pradėjo 1945 
m. Vokietijoje, kur ėjo draugininkės pareigas. 
JAV - bėse — aktyvi vyr. skautė, skiltininkė. 
1954 m. baigė prekybos administracijos moks
lus Bostone, gaudama bakalaurės laipsnį. Ak
tyviai dirba ASD Čikagos skyriaus valdyboje. 
ši problema turėtų būti suprantama ir mū
sų sprendžiama. Jei bet kokiam vienetui 
trūksta draugininko, adjutanto ar kito ku
rio vado, ASS kiekvienu momentu turėtų 
būti pajėgus šią spragą užpildyti jei ne 
ilgesniam laikui, tai bent laikinai. Tie
sa, kai kurie iš ASS narių dirba viename 
kitame skautų vienete ( čia kalbu apie Či
kagą ) tačiau, palyginti, ne tiek,kiek rei
kia. Iš kitos pusės, tokioje būklėje ne- 
perdaug ką galima ir padaryti, nes nors ir 
akademikai, tačiau tas dar nereiškia, kad 
daugelį galima rekomenduoti kaipo skautų 
vadus. Pirma juos reikia tam darbui nors 
kiek paruošti ir paskatinti, tuomet jaunuo
lis pats norės paimti vado pareigas ir at
sakomybę. Dažnesnis sueigų darymas su 
paskaitomis vadovavimo srityje, vienas 
kitas praktiškas pademonstravimas - dau
geliui duos pagrindą. Štai artėja vasara, 
daug progų iškylauti; čia puikus laikas 
vyrukus lavinti vado kėdei. Kiekvienos 
iškylos dalį galima pašvęsti Šiam reika-
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MAŽOJI AMBASADORE DETROITE
Al. Gimantas

Kai savo metu lietuviškajai emigrantinei visuo
menei buvo mestas šūkis, skelbiąs kiekvieną pasi
traukusi iš tėvynės Lietuvos reikalų ambasadoriu
mi, tautiečiai suprato, jog išties negali būti geres
nių šauklių ir liudininkų apie mūsų tautą ištikusią 
nelaimę, kaip mes patys, kurie beveik dar tik va
kar pergyvenome ir matėme didžiąją tragediją. Kad 
ir be didesnio skubėjimo, bet palaipsniui ir galima 
sakyti planingai, vienas kitas aktyvesnis mūsosios 
visuomenės narys patapo tikrais mažaisiais ( di
džiuosius titulus palikime valstybininkams) amba- 
sadoriais, kurie gražiausiai reprezentuoja ne vien 
tik mūsąjį gimtąjį kraštą, bet visiškai sėkmingai 
reiškiasi ir visoje priešbolševikinėje kovoje.

Seką mūsų periodinę spaudą jau tikriausiai bus 
pastebėję jaunos detroitietės veiklą amerikinės 
visuomenės tarpe, kuri mielai klausosi lietuvaitės 
merginos paskaitas apie komunizmo siaubą ir vis 
nauji sambūriai kviečiasi jaunąją veikėją. Mums 
tai yra itin malonu, nes toji kovotoja — Danguolė 
Seputaitė — yra aktyvi ASS narė Detroite. Ją juk 
labai gerai pažįstame iš įvairių suvažiavimų ar sto
vyklų, bei studijų dienų. Be to, ji gana aktyviai 
reiškiasi ir spaudos gyvenime. Yra nuolatinė ’’Mū
sų Vyčio ”, ” Skautu Aido ” >r neskautiškos spau-

lui. Tai bus didelis pliusas vadovavimo 
ruošime ir pačią iškylą padarys skautiš- 
kesnę, įdomesnę, naudingesnę netik.mums, 
bet ir skautybei, tuomi pačiu visai tautai. 
Pakankamas skautų, vadovų skaičius žy
mia dalimi išspręstų šių dienų problemas.

Patarčiau sudaryti net atskirą būrelį. 
Ar jis būtų mišrus, ar du atskiri būreliai, 
nebūtų didesnio skirtumo. Sis būrelis ar 
būreliai paskirtų daugiau laiko skautiška- 
jai praktikai ir vadovavimui. Reiktų pa
rinkti tinkamesnius berniukus - mergai
tes, pravesti su jais pasikalbėjimus, dis
kusijas bei iškylas. Toks mokslo meto
das bus jiems įdomus ir pilnai atsieks sa
vo tikslo. Taip pat su mažesne grupele 
visuomet yra lengviau susitarti ir daugiau 
galima padaryti.

Skautų,- čiu akademikų pareiga yra pa
dėti jauniesiems savo broliams - sesėms 
jiems vadovaujant, patariant ir mokant. 
Kai to atsieksime, būsime įsijungę į skau
tiškąjį darbą, aktyviai skautaudami. Juo 
daugiau bus ASS narių, pajėgiančių vado
vauti ir dirbančių įvairiuose vienetuose , 
tuo stipresnis bus pats Sąjūdis.

DANGUOLE SEPUTAITĖ

dos bendradarbė. Taip pat, studijuodama farmaciją 
Wayne universitete Detroite ( studijas baigė šįpa- 
vasarį ) priklausė Lambda Kepa Sigma ir buvo vais
tininkų laikraščio redakcinio kolektyvo narė. Ten
ka maloniai nustebti kai kuriais visuomeniniais jos 
pasireiškimais, nes nors ir nebūdama humanitarė, ji 
pati savo noru papildomai klausė iškalbos paskai
tas. Po to, surengtame kalbėtojų konkurse, mūsų 
lietuvaitė buvo viena iš sesių laimėjusių pirmąsias 
vietas. Detroito priemiestyje Grosse Pointe, ku
riame gyvena pasiturintieji amerikiečių sluogsniai, 
Danguolė skaitė pirmąją paskaitą apie komunizmą, 
Po to sekė ilgos diskusijos, klausimai. Nevienas 
klausytoją dar tik pirmą kartą buvo išgirdę Lietuvos 
vardą. Vėl kviečiama kalbėti viename Dearborn, 
Mich, mokytoją ir tėvą klubo ruoštame susirinkime. 
Puikus pripažinimas ir pasisekimas. Būdinga ir 
tai, jog mūsų paskaitininke neskaito ir nesinaudoja 
jokiais užrašais ar pastabomis, gi savąsias mintis 
dėsto laisvai ir planingai. Tas faktas taipogi žavi 
klausytojus. Šiuo metu jau ir vėl ateina nauji kvie
timai ir pasiūlymai Įvairioms gyventojų grupėms kal
bėti ir aiškinti komunizmo grėsmę. Savo kalbose, 
ji paprastai naudoja pavyzdžius iš Lietuvos, juos 
gretina su amerikinio gyvenimo apraiškomis ir pan. 
iliustruoja bolševikinio gyvenimo tikrovę ir raudono
jo melo praktiką kasdieniniame gyvenime ir tarpt, 
politikoje.

Tegalime džiaugtis kol. Danguolės Seputaitės 
pasisekimu ir tegalime palinkėti jai ir toliau taip 
šauniai darbuotis Tėvynės laisvinimo kad ir netie
sioginėje kovoje. Po kiekvienos paskaitos, mūsų 
reikalams sąjungininkų gretos didėja, mūsų klausi
mas dar ilgai svarstomas ir apkalbamas klausytoją 
tarpe. Ir tereikėtą pageidauti, kad dar daugiau pa
našaus masto reprezentantą galėtą duoti išeivijos 
akademinis jaunimas.
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AS&^^ibaumg skyriaus Aus trahjoje akack savaitgalio s to vyk los dalyviai su paskaitininkais 
1956* IV^ 6-8 d.d. Nuotr. J. Seš takausko

AKADEMINE SKAUTIŠKA 
STOVYKLA AUSTRALIJOJE

Salia Liet. Stud. S - gos skyriaus, Mel
bourne gražiai reiškiasi ir akad. skautai, 
susijungę į ASS skyrių. Skyrius šiuo me
tu turi 10 tikr. narių ir 5 kand. Vadovauja 
E. Pankevičius, L Laisvėnaitės ir A. Ži
linsko padedamas.

Vienas iš efektyvesnių šio skyriaus 
pasirodymų buvo atvelykio proga suruošta 
savaitgalio stovyklėlė Mt. Evelyn apy
linkėse. Suvažiavo 33 stovyklautojai. 
Stovyklą atidarė skyr. pirm. E. Pankevi
čius. Vadovu pakviestas Alg. Žilinskas.

Greta malonaus poilsio gamtoje, sto
vyklos dalyviai išklausė keletą praneši
mų bei paskaitų, iš kurių pažymėtini: 1) 
D. Žilinskienės — “ Tautinių mažumų 
problema prelegentė - Melbourne U-to 
dėstytoja; 2) E. Zizienė - “ Tarpgene- 
raciniai nesutarimai ir lietuvybės išlaiky
mas ” ; 3) VI. Jakutis — “Lietuvybės 
išlaikymas tremtyje 4 ) Sktn. A. Zub- 
ras - “ Žvilgsnis į praeitį ’’ - nagrinėta 
paskutinieji Nepr. Lietuvos polit. įvykiai. 
Visos paskaitos susilaukė gyvų disku sijų, 
kurias pravedė iš eilės: L Laisvėnaitė, 
A. Žilinskas, A. Bakaitis, E.P ankevičius.

Sekmadienį išklausyta Sv. Mišių, ku
rias atlaikė Kun. Dr. Bačinskas. Šv. Mi
šių auka buvo paskirta Lietuvos akademi

kams, o pamokslo apie ieškojimą tiesos 
ir kovą dėl jos žodžiai visiems paliko gi
lų įspūdį.

Stovyklautojai dar žaidė, dainavo, šo
ko. Trumputę programėlę pravedė V. Bal
tutis, A. Staugaitis, L. Seštakauskaitė ir 
D. Butkeviciute. Būta ir “ sąmokslinin
kų ”, kurie sugalvojo pagrobti sesę Irmą, 
kuri it Cerberis saugojo miegančių mer
gaičių būrį ... Nors sąmokslas ir nepavy
ko, bet kitą rytą iš to turėta gražaus juo
ko.

Savaitgalio stovyklą uždarė fil. S. Ba
kaitis, padėkojęs prelegentams ir daly
viams už daugelį gražių minčių, už gražų 
skautišką darbą. Drauge stovyklavęs 
arch. Vyt. Žemkalnis pasidžiaugė tokia 
gražia stovyklą jos puikia nuotaika ir 
prisipažino visai pamiršęs, kad esąs ne 
Lietuvoje ... Kun. Dr. Bačinskas pagyrė 
stovyklautojų dvasią, prisipažindamas, 
kad lankosi pirmoje tokioje jaukioje aka
deminėje stovykloje Australijoje. Stovyk
los vedėjas A. Žilinskas padėkojo visiems, 
kuri e padėjo išvežti sunkią stovyklos naš
tą, ypač fil. S. Bakaičiui, arch. Vyt. Žem
kalniui, Kun. Bačinskui ir kitiems.

Stovyklautojai skirstėsi tik labai neno
romis. Garbė ASS skyriui, suruošusiam 
tokią šaunią savaitgalio poilsio stovyklą!

Senį, Alg.
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ASS RAJONINIO SUVAŽIAVIMO IV. 28 - 29 D. D. URBANO]E REZOLIUCIJOS

1. 4SS rajoninio sąskrydžio dalyviai džiaugiasi pavienių, narių ir skyrių atliktais darbais, ypatin
gai vertindami ASSnarių veiklą Lietuvių Skautų Sąjungos vienetuose su lietuvių skautiškuoju jau
nimu, skatindami ir toliau ASS nares bei narius aktyviai reikštis Lietuvių Skaučių Seserijos ir 
Brolijos veikloje.

2- Sąskrydis, susipažinęs su “ Mūsų Vyčio ” darbu, teigiamai vertina Redaktoriaus fil. Bro
niaus Kviklio ir Redakcinio Kolektyvo bei Administracijos pasišventimą akademines spaudos rei
kalams, reiškia jiems ypatingą padėką, linkėdamas ištvermės tolimesniam darbui. Visi ASS na
riai skatinami visais galimais būdais talkinti “Mūsų Vyčiui ”.

3. Sąskrydžio dalyviai teigiamai vertina ASS stovyklas, sąskrydžius ir studijų dienas, kurios sti
prina ASS veiklą bei jo narių tarpusavio ryšius, pageidaudami ateityje daugiau panašaus pobūdžio 
veiklos pasireiškimų. Sąskrydis siūlo kreipti reikiamą dėmesį į gimnazijas baigiančius abiturien
tus , supažindinti juos su s tudentiįos veikla ir skatinti siekti aukštojo mokslo. ASS nariai ragina
mi nuolatos gilinti skautiškos ideologijos studijas, stengtis gyventi pagal skautiškuosius princi
pus, pabrėžiant religinį, lietuviškai tautinį ir humanitarinį momentus kasdieniniame gyvenime.

4. Sąskrydis rekomenduoja ASS sus tiprinti veiklą lietuviškos kultūros įsisąmoninimui, ruošiant 
tam tikslui akade minia lygio paskaitas, diskusijas, debatus, studijų dienas ir kt.
5. Sąskrydis skatina akademikus skautes ir skautus aktyviai reikštis bendrines studentų organi
zacijos Lietuvių Studentų Sąjungos JAV veikloje bei glaudžiai bendradarbiauti su kitomis lietu
vių akademinėmis ar kito pobūdžio organizacijomis.
6. ASS rajoninis sąskrydis sveikina: P. Lietuvių Skautų Sąjungos Pirmininką, Pasaulio Lietuvių 
Skaučių Seserijos Vyriausiąją Skautininkę, Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausiąjį Skautininką, 
“ Mūsų Vyčio ” Vyriausią, Redaktorių bei Redakcinį ir Administracinį kolektyvus, Lietuvių Stu
dentų Skautų dr. Vydūno vardo Šalpos Fondą, Lietuvių Studentų Sąjungą JA V, Studentų Ateitininkų 
Sąjungą, Lietuvių Studentų Santarą., Tautinių Korporacijų Sambūrį, Korp! Neo - Lithuania, Švie
sos Sambūrį, visas kitas akademines organizacijas, Skautų vyčių sąskrydį Chicagoje.

MISKAS
Atėjo naktis. Kažkur toli už horizonto 

dingo saulė, dangus pasidarė kaip mėly
nas aksomas, prisagstytas sidabrinių 
žvaigždžių. Tyliai, monotoniškai ošia 
miškas, spragsi degdamos sausos šakos, 
rausvos liepsnos šešėliai glosto aplink 
laužą sėdinčiųjų veidus. Iš lūpų veržia
si daina: tyli, liūdna, ilgesinga; pakyla 
iki medžių viršūnių ir dingsta jų ošime. 
Eina valanda po valandos, blėsta laužas 
ir tilsta daina ... Ir norisi tada iškelti ran
kas į aksominį dangų, apkabinti mišką, 
prisiglausti prie drėgnos, kvapios žemės. 
Ir įsitikinti, kad naktis savo tamsiu dra
bužiu pašalino ribas: dangus, miškas ir 
žemė susiliejo į vieną.

Tik liko žmogus. Išsprukęs iš didmies
čio triukšmo jis godžiai geria miško oši
mą, akys ilsisi ant tamsių siluetų, jų ne
erzina ryškios reklamų šviesos, nosis 
įkvepia drėgną miško sąmanų kvapą ir jai 
svetimi kartūs fabrikų dūmai.

Kodėl miške taip viskas sava ir miela? 
Kodėl žmogus jaučia kiekvieną šlamėji
mą, užuodžia kiekvieną kvapą, pastebi

R MES
kiekvieną krūmą ? Kodėl į širdį įslenka 
nepaprasta ramybė, o akys prisipildo aša
rų? Ir norisi verkti, ir dainuoti, ir mels
tis, tikint, kad viskas susigers į aksomi
nę miško tamsą, kaip į sunki as užuol ai
das.

Todėl, kad lietuvis nuo senų senovės 
buvo miškui draugas. Miškas jam davė 
prieglobstį, maistą ir drabužį. Miškas bu
vo artimas jo sielai, taip artimas,, kaip 
žmogus, kuriam galima išsakyti-visą 
skausmą ir visą ilgesį. Miškas sugėrė 
medžioklės ragų aidą, ir kirvių poškėjimą 
ir partizanų šūvius.

Tad ar nuostabu, kad mes, pakliuvę nors 
porai dienų į mišką, pasijuntame sužavė
ti, pavergti, sustiprinti, įsigiję naujų jė
gų, naujo ryžto? Miškas buvo ir bus tas 
šaltinis iš kurio sėmėsi senovės lietuvis, 
šių dienų partizanas ir mes, kurie netru
kus sėdėsime prie blėstančio laužo, dai
nuosim liūdnas, pilnas ilgesio dainas ir 
patys nežinosim, kodėl taip gera ir ramu, 
tik trakšime, kad tuo jausmu galėtumėm 
su kuo daugi ausi a pasidalinti. J.E.
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ASU skyrius Illinoiso U- te Urbanoje. Stovi iš kaires: R. Firantaite, į). Oželyte, D. Miecevi- 
čiūtė. Sėdi vidurinė j eilėj: R. Kliorytė, G. Stepaitytė ( pirmininkė ), Sl Pagalytė, D. Tutlytė. Že
mai — i\i. Tapuliony te, -b. Miknaityte-

AKADEMIKES SKAUTES IR 
VILNIAUS VERBOS

Kovo 18 d. Čikagoje, Marijos aukšt. mo
kyklos patalpose įvyko priešvelykinė ar
batėlė, kurią Čikagos lietuvėms moterims 
suruošė ASD skyrius Seserijos Vadijoje, 
talkininkaujamas Čikagos akademikią.

Šiuo buvo palaikyta graži tradicij a kas
met išeiti į visuomenę ir pabendrauti su 
savo bičiuliais, bei įsigyti naują, duo 
pačiu buvo atgaivintas lietuviškas papro
tys gaminti Vilniaus verbas, kurios buvo 
išmoktos iš p. Tumicnės i r demonstruotos 
mažėjuje. Paskaita apie Vilniaus verbas 
buvo pagrindinė programos dalis: ją skai
tė v. s. (i. Drangelienė, surinkusi žinią 
apie ją kilmę iš Vilniaus krašto lietuvių. 
Sekė muzikinė programa, atlikta v.s. A. 
Sidzikauskaitės ir ta pačia proga seselės 
kazimierietės M. Pcrpetuos suruošta lie

tuvi šką kry žią paro dėl ė. P ačio s arbatėl ė s 
metu buvo loterija, kurioje buvo galima 
laimėti tų gražią Vilniaus verbą bei namie 
gamintą kepinią.

Arbatėlėje dalyvavo ir anksčiau Ameri
kon atvykusios lietuvės, kaip p. Vanagai- 
tienė, p. Biežienė, Lithuanian University 
Club atstovės,ir kit., kurios buvo gražiai 
pagerbtos gėlėmis. Vietos Amerikos laik
raščiai įdėjo nuotrauką bei aprašymų. Ar
batėlės pelnas skirtas Seserijos Vadijos 
leidiniui apie Lietuvos skautes anglą kal
ba.

Arbatėlės tikslas — išlaikyti lietuviš
kus papročius, atgaivinti užmirštus, su
pažindinti su nežinomais. Didelis tos ar
batėlės pasisekimas tegu būna paskatini
mas ir kitiems skyriams panašiu būdu iš
eiti į viešumą, įsigyti draugą vi suomenės 
tarpe bei garsinti Lietuvos vardą.
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Šauksmas iš tėvynės varpas

K. Kodatienė

Tėvyne mano iškankinta;
Už jūrų, klonių, už kalnų. 
Šventąja tu buvai vadinta 
O kiek ten kraujo, kiek aukų.

Tave juk mindžiojo kryžuočiai, 
Gudai, ir prusai, ir lenkai. 
Ir gynė Lietuvos narsuoliai, 
Gynė ryžtingai ir drąsiai.

Dabar ir vėl tau juodos dienos, — 
Tu kraujo ašaroms verki.
Palikę moterys, ten vienos; 
Kasdien baisiau, Tu vis kenti.

Tenai mirtis palydi mirtį.
Negieda linksmai vieversys. 
Tik kankinys dar turi viltį, 
Kad laisvės paukštis aplankys.

O, ar išgirstame mes šauksmą 
Lėtos mirties tautos vaikų ?
O ar atjaučiame tą skausmą, 
Kaip jaunam mirti yr' sunku ?...

DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI

Violeta Mitkutė

Vieną rytmetį tylų, be vėjo, 
Toli varpas skambėjo.
Iš giliosios varinės krūtinės, 
Gaudė malda rytinė.

Per laukus,
Per miškus, 
Ir per klonius
Sklido garsas skardus.
Virš vilnių, 
Virš bangų, 
Ir dirvonų 
Nešė dūžių aidus.

Skelbė varpas užgimusią dieną, 
Kėlė mintį prie Dievo.
Artojėlį vadino į darbą, 
Vėl pradėt dienos vargą.

Nuskambėk,
Nuaidėk,
Bet sugrįžki, 
Varpo aide skardus !
I dausas
Tolimas, 
Nematytas, 
Neški mano maldas !

Danutė R.

Pradėjom naują dieną.
Viešpatie, palaimink mus.
Savo maldas ir darbą Tau aukojam, 
Tik Tu palaimink mus.

Tėvynės vardas yra Šventas,

Jos laisvės kaina — kruvina kova, 
Mylėt ir gint Tave mes pasiryžę, 
Brangi senolių Lietuva.

Dangus kai apsiniaukia,
Kai vargo naštos nulenkia pečius, 
Ištieski kiekvienam pagelbos ranką, skau 
Gyvenk kitam ir būk ramus.

SENTIMENTAS

Ant lango jau nuvytusi, sena, 
tavo pirštais suplėšyta verbų šaka — 
sentimentas iš anų laikų... 
Zinai kas? — Šita verbų šaka, 
laiškas ir valanda trumpa.

Sentimentas iš anų laikų 
sekmadienio saulėto...
Sentimentas iš anų laikų 
sekmadienio saulėto...
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apkrovimas
Vyr. skltn. Martynas Kopūstlapis

Nūdien mes mėgstame skųstis, kad esa
me labai apkrauti darbu. Taigi, dažnai 
daug laiko sugaištame vien tik bekalbėda
mi apie apkrovimą ir besiginčydami, kaip 
patogiau galima būtų nusikrauti. Ten, 
žiūrėk, skautininkai apkrauti begale pa
reigų. Vadovybių žmonės apkrauti raštais, 
posėdžiais, neatsakytais laiškais; studen
tai apkrauti mokslu, formulėmis, testais, 
atstovybių rinkimais, ginčais dėl vadova
vimo ir dargi visokiais baliais, peranksty- 
vomis vedybomis, o taip pat tautiniais šo
kiais, kaip dzitterbagais, mambais, lin- 
dais. Kitur vėl, žiūrėk, vadovai bei vado
vės saldžiai miega ir negali pajudėti skau-

t

Atkartais nepermažai vandens ?...

tiskame darbe dėlto, kad yra jau perdaug 
per eilę metų apkrauti medaliais bei laips
niais. Antai, netgi Korespondencinės su
eigos metu dalyviai šukė savo korespon- 
dencines galvas, kaip tas naštas paleng
vinti. Kai kas net išsitarė, girdi, jeigu 
nulengvinsime kiek laipsnius, gal tada 
skautininkai lengviau pajudės ir daugiau 
dirbs. Bet ir po to valdžios liko gerašir
dės, duosnios; apkrovimas nesumažėjo. 
Teko tiems, kam reikėjo ir kam nereikėjo. 
Gavo tie, kurie norėjo ir tie, kurie nenorė
jo.

Didžioji dalis vyresniojo amžiaus skau
tų bei skautininkų sueigų bei posėdžių 
perkrauta dūmais. Tiesa, dūmeliai esą 
neblogi ( mat rūkoma gerų markių cigare
tėmis, nesgi kitokių šiame krašte nėra), 
bet visdėlto dūmeliais ir lieka. Senoji dar 
iš Lietuvos atsivežta skautybės dvasia 
juose kažkaip labai išsivenzyj a,lieka iš
blyškusi, tokia jau menka. Būdingą kad 
ir čia sesės bando neatsilikti nuo brolių, 
kaip jau dabar visur Seserijai priprasta 
sekti brolių pėdomis. Ar paseks vadovais 
ir vyresniai šiai s j aunimas ? Tai klausi
mas, Į kurį pats gyvenimas jau duoda at
sakymą: Taip!

Bet kaip iš visų taisyklių, taip ir iš šių, 
yra išimčių. Antai Brolijos ir Seserijos 
abudu Vyriausiųjų Skautininkų pavaduoto
jai jau iš kalno mokėjo atsispirti apkrovi
mo dėsniui: nuo pačių pirmųjų išrinkimo 
dienų ( tikėkime, kad taip bus ir ligi ka
dencijos pabaigos)niekas jų nematė skau
tiškame darbe. Rodosi, kad ir kiti toron
tiškiai skautininkai neapsikrovė darbais 
Brolijos vadijos skyriuose, kaip sakoma,
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“arti bažnyčia, Dievas toli”. Žinia, tas 
pats ir su Seserijos gausia visuomeniška 
vadi j a. Clevelande, kur neregistruotas 
skautas buvo virtęs registruotam ( ir at
virkščiai ) nebe “ lupus ”, bet “ lupissi- 
mus ”, viskas baigėsi net dvylikos vado
vių. visišku nusikrovimu nuo skautiškojo 
darbo. Čikagoje, kaip girdėti iš pletkų ir 
spaudos, skautininkės nemaloniai nuste
bino brolius skautininkus, įsteigdamos 
savo atskirą ramovę, nors broliai ir kaip 
stengiasi — jau antrai kadencijai išrinkda
mi ramovės ne seniūną, o seniūnę. Vadi- 
naši, nemokėjote, tai dabar šekite! ... Ir 
po saulėtuoju Kalifornijos dangumi vis dar 
nej auci ame ap si kro vi mo ger a v ai i a.

Tuopačiu metu, kai mūsų vadovai vargs
ta apsikrovę popieriniais, atsiprašau — 
korespondenciniais posėdžiais, statutais, 
taisyklėmis, programomis, instrukcijomis, 
nuomonių suderinimo, 1 aipsnių kėlimo, or
dinų teikimo reikalais, pamirštas!s jauni- 
mas apsikrovė komikais, laisva nuotykių 
literatūra, cigaretėmis, kortomis, tuopa
čiu nusikraudami nuo šeštadieniniu litua- 

čių, netgi gimtosios kalbos liekanų.
Mūsoji spauda iš dešinės, kairės ar vi

durio, ypač jos gausūs studentiškieji sky
riai, perkrauti naujųjų herojų — šių dienų 
lietuvių studentų garbinimu. Čia stengia
masi per kelius laikraščius užrašyti ne tik 
visi buvusieji ar esamieji, bet ir busimie
ji nu si či au dėjimai, kad anot tūlos “Vieny
bės”, jie daugiau garbinami, kaip princai. 
Tačiau, kiek spauda apkrauta tokios rū
šies žiniomis, tiek naujieji herojai nesi
domi lietuviškąja spauda. Mūsų laikraš
čiai ir ypač savoji knyga studento knygų 
lentynoje nesusiranda vietos, nes ji per
dėm perkrauta nelietuviškomis knygomis. 
Bet visa tai rodo, kad mūsiškiai “ moka 
orientuotis gyvenime ”, kaip teisingai 
liaudies buvo sakoma: “ Guvus veršis dvi 
karvi žinda ”.

Jeigu prie to visko dar pridėsime dažną 
mūsiškių apsikrovimą namais, beizmen- 
tais, garažais, sklypais, automobiliais, 
bizniais, reikalingais ir nereikalingais 
važinėjimais ir kitais dalykais, gausime 
išvadą, kad kalbėti apie apsikrovimą ne-

nistinių mokyklų, savųjų knygų laikraŠ- betenka. Geriau jau apie nusikrovimą. 
Bet apie tai kita proga.

vykios.
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Skautininkas žmonai: — Štai tau malonus siurpryzas, Brangioji, aš atvedžiau pas mus vakarie
nei visą mūsų tunto vadiją...

PADĖKA

Šių metų balandžio 13 d. *’ Dirvoje ” kol. Z. V. 
Rekašius užjaučiančiais ir pilnais gailesčio žo
džiais paminėjo Korp! VYTĮ, bei ASS. Anot tos lie
tuviškos dainos, " už meilius žodelius ” “ Sumuš
tinio ” redakcija sako " ačiū, ačiū!”

"Sumuštinio ” redakcija giliai užjaučia 
išsišokusius ’’ Studentų Žodžio ” redak
torius, kurių garbė dabar reikalauja arba 
patiekti prof. St. Ylos ” ateitininkiško 
dviveidiškumo ” teoriją arba skelbtą "Įro
dinėjimą ” atšaukti.

PR A N ESI M AS

“ Sumuštinio ” redakcija patikslina ži
nias, pagal kurias “ Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Partija suteikė Garbės Nario 
titulus kolegoms L. Valiukui ir A. Dun- 
dzilai už jų nepaprastus nuopelnus krik
demų partijai, suformuluojant Lietuvių 
Studentų Sąjungos studijų komisijos anke
tą pagal partijos liniją”.

Papildomomis žiniomis, anketos reda
gavimo darbuose nuoširdžiai dirbęs San
taros C V narys kolega VI. Muchliayra 
Įsižeidęs, jog jo didžių pastangų virš mi
nėta partija nepripažino ir todėl nuo š. m. 
balandžio mėn. 1 d. iš ateitininkų organi
zacijos išstojo.
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• Pirmijos nariui vyr. sktn. Faustui Kiršai šiais 
metais suėjo 65 metai amžiaus. Ta proga mūsų 
skautiškosios vadovybės buvo nuoširdžiai pasvei
kintas visų liet, skautų, - čių vardu. ( sks )

• Pirmija patvirtino tokios sudėties " Skautų Ai
do ” redakciją: Vyr. redaktorius — v. s. Stepas Kai
tys, Seserijos redaktorė — s. O. Gailiūnaitė ir LSB 
redaktorius — s. C. Senkevičius.

• ASS Valdybos pakviesta speciali komisija jau 
paruošė vyresniųjų akademikų skautų, - čių sąjun
gos įstatų projektą. Pagal projektą, naujoji ASS 
or - ja vadinsis Akademikų skautų, - čių ramove. 
Jos įstatus dar turės patvirtinti ASS Valdyba.

• Skautininkų laipsnių teikimo nuostatams pa
ruošti Pirmija komisijon pakvietė skautininkus: K. 
Grigaitį, O. Gailiūnaitę ir V. Skrinską.

• Ordinų nuostatams paruošti pakviesti skauti
ninkai:}. Gulbinienė, Pr. Karalius ir V. Senbergas.

• PLSS statuto komisiją sudaro: A. Aglinskas, 
Kun. J. Vaišnys, M. Budrienė, S. Jurkynienė, E. 
Korzonas. Si komisija jau apsvarstė ir pirmuoju 
skaitymu priėmė naująjį statuto projektą.

• Pirmijos sekretorius vyr. sktn. K. Jonaitis ba
landžio mėn. viduryje lankėsi Čikagoje ir Clevelan- 
de, kur tarėsi su skautų, - čių vadovais. Aplankė 
ir M V Redakciją.

• PLSS Tarybos Pirmijoje jau priimti skautų sky
relių neskautiškuose laikraščiuose nuostatai.

• Vyriausias Skautininkas Stp. Kairys IV. 28 • 29 
d.d. aplankė LSB JAV I-jį rajoną — Atlanto pa
kraščio skautus. Šia proga buvo sušauktos specia
lios sueigos, posėdžiai, išklausyti atitinkami pra
nešimai. Aptarti skautų uniformos, ženklų ir kiti 
klausimai.

• LSB Vadijos Tautinio Auklėjimo skyr. vedėjas 
s. V. A. Mantautas paruošė ir VS paskelbė Brolijos 
vienetams platesnę ir išsamią instrukciją valstybi
nio ir tautinio skautų ženklo reikalu. Tuo tikimasi 
sustiprinti šių dalykų mokymą Brolijoje.

• "Naujienų” dienraštyje Čikagoje vėl įvestas 
skautų skyrius ’* Skautybės Balso ” vardu. Tuo 
tarpu pasirodo kas dvi savaites. Skyrių tvarko Z. 
Biliūnaitė, O. Mendelevičiūtė, V. Vidugirys ir V. 
Motusis. Skyrius patiekia apsčiai informacinio po
būdžio medžiagos iš skautų, - čių, ypač Čikagiškių, 
gyvenimo.

— Kiek kartų tau sakiau, kad tų virvių nega
lima naudoti mazgams mokytis !?
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III. 29 d. Argentinos liet, skautai gražiai atšventė Sv. Jurgio šventę. Kairėje — kalba sktn. gen. 
T. Daukantas, dešinėje — prie lietuviško kryžiaus padeda gėlių puokštę.

• Nesenai susiorganizavęs New Yorko jūros skau
tą laivas "Audra” praveda jūrininkystės kursus 
visiems laivo nariams bei šiaip jau skautams. In
struktorių tarpe yra V. Zelinkevičius ( siu kursų or
ganizatorius), Prof. A. Benderius, Dr. Jasaitis, jur. 
kar. M. Slapšys, j. sktn. dr. M. Brakas. Pačiam 
laivui sumaniai vadovauja R. Penikas. ( k )

• J AV ir Kanados rajonų PLSS vadovų, - ių su
važiavimas įvyksta V. 19 " 20 d.d. Korp! VYTIS 
Mecenato p. J. Bačiūno farmoje, prie Sodus, Mich. 
Suvažiavimo komisijai pirmininkauja v. s. kun. J. 
Vaišnys. Tikimasi, kad suvažiuos keliasdešimts 
vadovų. Bus aptarti įvairūs organizaciniai reika
lai.

• Visos liet, studentų or - jos JAV - bėse sutarti
nai renka 25-000 parašų po peticija JAV Preziden
tui Lietuvos laisvės reikalu. Parašą rinkimo akci
joje uoliai talkininkauja ir mūsą skautai, - ės, ypač 
akademikai. Daugelyje sueigą jau pravesta parašų 
rinkimo akcija.

• LSB Vyriausiojo Skautininko patvarkymu, Pa
saulio skautų patrono Sv. Jurgio diena šiemet buvo 
paskirta mūsų kankinių skautų paminėjimui. Šiuo 
tikslu įvairiose vietovėse buvo suorganizuoti minė
jimai, pamaldos, atitinkamos paskaitos.

• LSB Jūros Skautų skyrius paskelbė mūsų spau
doje pranešimą, kuriame pažymima, kad Clevelande 
veikiančioji " Baltijos Budžių” organizacija nie
ko bendra neturi su LSB jūros budžiais ir nurodė, 
kad ’’ budžių ” vardas priklauso skautams, o ne 
kuriai nors kitai organizacijai. Kaip žinia, " Bal
tijos budžiai ”, pastaruoju metu pradėję veikti Cle
velande, yra lyg savotiška PLSS - gos atskala.

• Tik pr. metais atgaivintas ASS skyrius Toronte 
rodo ypatingo judrumo. Neretai šaukiamos sueigos, 
— arbatėlės, kurių metu skaitomos temos skautiš
kaisiais bei visuomeniškais reikalais. Jos paįvairi
namos pačių skautų pagamintomis filmomis.

» Ak. skautų - B. Petrulytės, B. Vaškelio ir A. 
Banelio redaguojamas mėnesinis studentų skyrelis 
" T. Z. ” eina pastoviai jau antri metai. Studentai 
skautai kviečiami šį skyrių paremti savo raštais, 
kuriuos prašome siųsti adresu: B. Vaškelis 23 Oak- 
monnt Rd., Toronto, Ont.

• Torontiškiai ASS nariai aktyviai dirba K. L. 
Sąjungos eilėse. MV čia mielas svečias. Jį užsi
prenumeravo 100%.

• Detroitiškiai studentai balandžio 1 d. proga iš
leido gražų ir nuotaikingą jumoro laikraštėlį, skirtą 
savo skyriaus nariams — '* Pavasario Temperatū
ras ”. Redaktorių ir bendradarbių eilėse: D. Sepu- 
taitė, D. Bulgarauskaitė, D. Racevičiūtė, M. Lek- 
niūtė, P. Zaranka, A. ir J. Polikaičiai. A. Bara- 
kauskas. Jiems visiems pavyko pagauti daug links
mų nuotaikų. Malonu, kad jų eilėse aktyviai daly
vavo akad. skautai, - ės.

• Los Angeles akad. skautai,- ės suruošė visuo
menei didžiojo mūsų tautos menininko M. K. Ciur- 
lionies 45 m. mirties minėjimą. Puikią paskaitą 
apie Čiurlionį skaitė dail. A. Rukšlelė. Mažos iš 
minėjimo gautos pajamos paskirtos "Mūsų Vyčiui”.

• Skyrius planuoja suruošti platesnio mąsto kru
vinojo birželio minėjimą.

• Čikagiškiai akad. skautai IV. 7 d. suruošė pa
vasario žiedų balių. Rausvais žiedais papuoštą 
salę pripildė daugumoje studijuojantis jaunimas, 
kuris su entuziazmu sutiko jaunąsias S.Veibasio 
studijos šokėjas ir akademikų trio, su įdomia pro
grama, sumaniai išdėstyta šokių tarpe. Tikimasi, 
kad kitais metais į panašų ASS vakarą atsilankys 
ne tik jaunimas, bet ir vyresnieji, kurių čia ypač 
pasigedome. ( DE )

" Misų Vyčio ” leidimo reikalams aukojo: Wor- 
cesterio Vietininkija — $ 3, R. Mišauskas — 3 2; 
po S 1 — R. Viskanta, E. Slavinskas, S. Gudaus
kienė, Jz. Trečiokas. Skautiškas ačiū!
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DANUTĖ BAJORAITYTĖ, 
g i m. Pakuonyje, Lietuvoje. Mokėsi U chtės 
liet, gimnazijoje. JAV - bėse baigė aukštes
niąją mokyklą, o nesenai ir Bowling Green 
State Universitetą j Ohio ), gaudama oakalau- 
rės laipsnį iš sąskaitybos dalykų. Už gerą 
mokymąsi pakviesta į Beta Alpha Psi Garbės 
Korporaciją. 1955 m. įstojo į akad. skaučių 
dr - vę Clevelande, kurioje visą laiką ir yra 
aktyvi narė.

AKADEMIKU SKAUTU, ' Čllį 
SĄSKRYDIS URBANOJE

IV. 28 - 29 d.d. Urbanoje, kur veikia Korp! VYTIS 
ir ASD skyriai, buvo sušauktas rajoninis akad. 
skautų, - čių suvažiavimas, į kuri, be pačių urba- 
niškių, dar atvyko būrys sesių ir brolių iš Cleve- 
lando ir Čikagos. Taip pat čia susirinko visi ASD 
Korp! VYTIS ir ASD centrinių valdybų nariai. Su
važiavimą atidarė ASS c. valdybos pirm. fil. Al. 
Plateris. Prisiminti paskutiniuoju metu žuvusieji 
ir mirusieji ASS nariai: fil- A. Jurskis, fil. K. Kas- 
ponis ir t. n. L. Petrauskaitė.

Posėdžiams, kurie vyko per abidvi dienas, gra
žiai pirmininkavo senjorai A. Kliorė ir Minkūnas. 
Išklausyti ASS, Korp! VYTIS ir ASD centrinių val
dybų, o taip pat Čikagos, Clevelando, Urbanos sky
rių pranešimai. Fil. V. Šliupas pranešė apie kuria
mą akademikų skautų ramovę. Vyt. Kamantas ir kt. 
kalbėjo įvairiais organizaciniais klausimais. Ap
tarti tolimesnieji MV leidimo reikalai. Šiuo reikalu 
pranešimą padarė ASD c. valdybos pirmininkė G. 
Prialgauskaitė. Didelė dalis sąskrydžio narių da
lyvavo diskusijose.

Ta pačia proga apžiūrėtas IIIinois’o universitetas 
Urbanoje, suruoštas jaukus pasilinksminimas. Iš 
viso dalyvavo per 40 narių. Suvažiavimo nuotaiką 
kiek sutrukdė blogas oras. Būta ir kai kurių orga
nizacinių trūkumų. Visdėlto, aplamai, viskas praėjo 
gražiai, nuotaikingai.

Koresp

PAS CLEVEL ANDIŠKIUS

Nors akademinė skautija čia pasirodė jau 1951 
metais, bet iki šiol Korp! VYTIS ir ASD vienetai 
veikė visiškai atskirai, nesudarydami atskiro ASS 
skyriaus. Reikia tad labai pasidžiaugti, kad 1956. 
III. 24 čia buvo įsteigtas ASS skyrius, kurio valdybą 
sudaro: pirm. fil. Alf. Juodikis, K! VYTIS skyriaus 
pirm. V. Kamantas ir ASD pirm. B. Juodikienė. Ža
dama gražiai, sutartinai veikti.

III. 3 d. bendros sesių ir brolių sueigos metu sen
joro pasižadėjimą davė Steponas Matusevičius, me
talurgijos inžinierius, 1954 m. baigęs Technologi
jos institutą Clevelande, jau senai besireiškiąs 
skautiškoje veikloje.

Šia proga visi sueigos dalyviai pasigrožėjo spal
votomis filmomis bei vaizdais iš ASS gyvenimo.

Korp! VYTIS ir ASD skyriaus nariai aktyviai pri
sideda prie skautiškojo darbo jaun. sesių ir brolių 
tarpe. Tunto vadiją sudaro beveik išimtinai vyrie
čia i. šoje srityje neatsilieka ir sesės-

ASS skyriaus nariai stengiasi būti aktyvūs ir stu
dentiškame gyvenime. Pastaruoju metu jie aktyviai 
remia 25.000 parašų rinkimą lietuvių peticijai.

V.
BENDRADARBIAMS

• Kai kurie mūsų* Bendradarbiai, ypač ko- 
resjiondentai, aprašinėdami kurį nors įvykį, 
rašo mašinėle pre kalkę ir tą patį dalyko pa
siunčia keliems laikraščiams. Panašiai daro 
ir kai kurie foto mėgėjai. Tokiu atveju prašo
mi mums pranešti, kurioms redakcijoms tie pa
tys dalykai pasiųsti.

• Rašant rašinius mašinėle, prašomi palik
ti didesnius tarpus tarpe eilučių ( rašyti ne- 
taip jau labai suglaustai), kad turėtumėm ga
limybės atlikti reikalingas pataisas.

• Redakcija turi labai daug vargo su ilgais 
rašiniais. Dažniausia jie būna geri, išsamūs. 
Nenorime jų grąžinti autoriams. Iš kitos pu
sės, negalime jų įdėti, kai tik vieno autoriaus 
rašinys užimtu pusę laikraščio. Prisieina to
kius rašinius trumpinti, skaldyti. Ar negalėtų 
tą patį, atlikti patys autoriai, juos trumpesnius 
parašydami ?

• Jeigu Jūsų rašomoji mašinėle neturi lie
tuviškų ženklų, pridėkite juos ranka.

Šia proga MV Redakcija nuoširdžiai dėkoja 
mūsų Mieliems Bendradarbiams, - ėms, kurie 
be jokio atlyginimo visada patiekia M V - čiui 
tiek daug gražios ir aktualios medžiagos.

SKELBIMU REIKALU

Šiuo metu “ Mūsų Vytis ** nededa komerci
nių skelbimų, tačiau mielai pasitarnauja savo 
Skaitytojams, spausdindamas užuojautos, svei
kinimo ir panašius mūsų skautiškuosius skel
bimus. Trumpų skelbimų kaina nuo 2 iki 4 do
lerių ( pagal didumą ). Kadangi M V adminis
tracija, kaip ir redakcija, neturi nė vieno nors 
dalinai apmokamo pareigūno, kad sutaupius 
laiką ir lėšas,prašome, siunčiant užuojautas 
bei sveikinimus, drauge pridėti ir pinigus, ne
reikalaujant specialių sąskaitų.
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ATSIUSTA PAMINĖTI

GRIMU PASAKOS Vertė St. Vaišnoras ir V. Civins- 
kas Išleido TERRA, 3333 S°- Halsted str., Chica
go 8,111. Spaudė Draugo spaustuvė. 1956 m. Iliustr. 
170 * 1 nnm pusi. Tai visame pasaulyje žinomų 
Brolių Grimų pasakų naujas leidimas lietuviškai. 
Visos pasakos gražios, patrauklios, jaunimo labai 
mėgiamos. Daugelis jų tinka ir skautiškose sueigo
se skaityti.

Ieva Simonaitytė PAVASARIU AUDROJ Mažosios 
Lietuvos laisves kovos. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė, Chicago, III., išleido Knygų Leidykla TERRA. 
228 pusi. Si knyga — gražių novelių rinkinys.

Victor liūgo VARGDIENIAI II tomas Iš prancū
zų kalbos išvertė Vikt. Kamantauskas. II leidimas. 
Tiražas 500 egz. Išleido NEMUNAS, 729 W. 18 str., 
Chicago, Ill. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 216 
pusi. Žinomo prancūzų klasiko vienas geriausių 
kūrinių lietuviškai.

F. M. Dostojevskis PAŽEMINTIEJI IR NU
SKRIS USTEI JI II tomas Vertė V. Andriukaitytė. 
II leidimas Tiražas — 500 egz. Išleido NEMUNAS, 
729 W. 18 str., Chicago, Ill. Spaudė M. Morkūno 
sp. 290 pusi. Žinomo rusų klasiko vienas geriau
sių kūrinių.

A. P. Bagdonas SUTEMŲ UGNYS Lyrika Čika
ga. 1956 m. Tiražas — 400 egz. Išleido NEMUNAS 
Spaudė M. Morkūno sp. 104 pusi.

AD MELIOREM Akademinio Skautų Sąjūdžio biu
letenis No 1, 1956. Rašytas rašom, mašinėle, sp. 
rotatorium. 4 nnm pusi. Tiktai ASD ir KorplVTTIS 

nariams. Techn. redaktorius ir administratorius Z. 
Ramanauskas, Chicago, Ill.

LSS AUSTRALIJOS RAJONO VADIJOS BIULE
TENIS LIEPSNOJANTI LELIJA Nr. 1/4 Maribyr- 
nong, 1956- 3- 4 d. Leidžia LSS Australijos Rajono 
Vadija: A. Krausas, 4 Grandview Ave., Maribyrnong, 
Australia. Rašytas rašom, mašinėle, sp. rotatorium. 
18 pusi.

Stasys Yla LAISVĖS PROBLEMA Immaculata 
Press, Putnam, Conn., 1956 m. 246 pusi. Viršelio 
aplankos Ados Korsakaitės. Autorius žinomas 
dvasininkas, PLSS Seserijos Dvasios Vadovas ir 
skautininkas, čia nagrinėja laisvės problemas: kaip 
suprasti ją, kuo pagrįsti, kaip atskirti teisingas pa
žiūras nuo iškreiptų. Kiekvienam skautų vadovui 
ir vyresnio amžiaus skautui, ypač akademikui, la
bai pravartu susipažinti su šio veikalo mintimis.

H. Sienkievičius — KRYŽIUOČIAI, I tomas, isto
rinis romanas iš Vytauto Didžiojo ir Jogailos laikų. 
368 psl.,prieš titulinį puslapį paveikslas. Vertė 
lituanistas Kazys Jankūnas. Viršelio piešinį darė 
dail. V. K. Jonynas, viršelis su aplanku. Spausdi
no Tėvų Pranciškonų spaustuvė Brooklyne. Išlei
do KARYS, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, New 
York. Kaina $ 3-50.

MUSU LAPINĖ. Nr. 1, 1956- IV. 27 d. Leidžia 
Šarūno Dr - vė, Waterbury, Conn. Rašytas rašom, 
mašinėle, sp. rotatorium. 2 pusi. Tiražas — 100 
egz. Kaina 1 į. Nedidelis, labai kuklus lapelis, 
bet per jį pasakoma dr - vės skautams viskas, kas 
būtinai reikalinga.

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.
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