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“Mūsų Vyčio” Redakcijos kolektyvo nare

DANGUOLĘ ELVIKYTĘ 
ir

senj. ALBINĄ VAIČIŪNĄ,

jų sutuoktuvių proga nuoširdžiai sveikina

“ Mūsų Vvtis ”

Mūsų Draugovės Narę

T. n. DANGUOLĘ ELVIKYTĘ
ir

Senj. ALBINĄ VAIČIŪNĄ, 

sukūrusius lietuviškai skautišką šeimą, 
mielai sveikina ir laimingo šeimyninio 
gyvenimo linki

Akad. Skaučių Draugovė 
----------------------------------------- - ------- .------ 1

SKAUTU SKYRELIU NESKAUTU LAIKRAŠČIUOSE NUOSTATAI

(Iš PLSS Biuletenio Tarybos Nariams Nr. 4 / 1956- V. 15, str. 62 )

Brolijos Vadijai pasiūlius, Pirmi ja priėmė šiuos nuostatus :

1. Skautiškieji skyreliai neskautų spaudoje steigiami tikslu informuoti skautus, jų tėvus ir 
visuomenę apie skautų veiklą ir skautiškąją ideologiją. Poleminiai straipsniai negali būti spaus
dinami tokiuose skyreliuose, bet turi būti nukreipiami į skautišką spaudą.

2. Skautišką skyreli neskautų laikraštyje gali steigti to laikraščio leidimo vietos draugovė, 
tuntas, vietininkiįa ar rajonas.

3. Nusistatęs tokį skyrelį steigti vienetas praneša apie jį Rajono Vadui ir pristato jam numa
tomą skyrelio redaktorių,pranešdamas laikraščio ir redaktoriaus adresus bei kitas būdingas ži
nias .

4. Rajono Vadas tvirtina skyrelio steigimą ir pristato Pirmijai tvirtinti redaktorių.
5. Pirmija tvirtina redaktorių arba nurodo savo motyvus, kodėl netvirtina pristatytojo asmens 

redaktoriumi.
Prieš sprendžiant šį klausimą Pirmijoje, apie jį painformuojami abu Vyriausieji skautininkai.

VIRŠELIO 1 pusi, nuotrauka J. Karklio.
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P. L. S. S. VADŲ,, VADOVIŲ, IR AKADEMIKŲ, SKAUTŲ-ČIŲ LAIKRAŠTIS

NR. i / 72 / 19 56 M. LIEPA - RUGPIUTIS IX METAI

STOVYKLAVIMO AUKLĖJAMOJI REIKŠMĖ
K. Palčiauskas, J. A. V.

1. Auklėjimo tikslų nustatymas.
Skautų, stovyklos turi būti taip suorga

nizuotos ir pravestos, kad jos turėtų sto
vyklautojams auklėjamosios reikšmės, 
Jei stovykla negali suteikti auklėjamosios 
naudos josios dalyviams, tokia stovykla 
iš viso neturi būti ir organizuota. Todėl, 
pradedant organizuoti stovyklą, iš pat pra
džių turi būti nustatyti jos auklėjamieji 
tikslai. Auklėjamuosius stovyklos tiks
lus, paprastai, sudaro: 1) Bendrieji skau
tiškojo auklėjimo uždaviniai ir 2) Specia
lus rengiamos stovyklos auklėjimo uždavi
niai. Bendrieji skautiškojo auklėjimo už
daviniai visuomet bus tie patys: jie apima 
skautiškosios ideologijos ir skautiškų 
papročių sustiprintą įgyvendinimą, jų reikš
mės išryškinimą, jų prasmės pagilinimą ir 
pasisavinimą. Specialieji rengiamos sto
vyklos auklėjimo uždaviniai formuluojami 
atsižvelgiant į laiko ir vietos sąlygas. Jei 
laiko sąlygos reikalauja daugiau dėmesio 
kreipti į tautinio auklėjimo sustiprinimą, 
tautinio auklėjimo uždaviniai įrašomi į 
stovyklos auklėjamuosius tikslus ir atitin
kamai paruošiama jos programa. Jei vie
tos sąlygos verčia susirūpinti vaikų supa
žindinimu su gamta ir jos apraiškomis, į 
stovyklos programą reikia įrašyti gamtos 
pažinimo dalykų, kurie praplėstų ne tik jų 
pažinimo akiratį, bet ir sužadintų domėji
mąsi gamtos reiškiniais ir ugdytų atitinka
mus papročius.

Kai stovyklos tikslai nustatyti, galima 
sudaryti pačią stovyklos gyvenimo progra
mą ir užsiėmimų tvarkaraštį.

2. Asmenini s stovyklautoju tvarkingumas.
Stovykla turi įpratinti tvarkingumo tuos 

vaikus, kurie nėra pratę tvarkingai elgtis 
ir tvarkingai laikyti savo daiktus. Bėda, 
jei stovykl a įpratina netvarkos ir tuos vai
kus, kurie namie buvo įpratę būti tvarkin
gi ir gražiai laikydavo savo daiktus. Rū
bų, lovos, asmeninių daiktų ir indų laiky
mas turi būti griežtai žiūrimas, kad stovyk
lautojai galėtų dviejų trijų savaičių bėgy
je įsigyti atitinkamų gerų įpročių, kurių 
jau laikytųsi ir grįžę namo. Vadai turi 
paaiškinti savo skautams reikalaujamos 
tvarkos prasmę. Siektina, kad skautai są
moningai pasiduotų nustatytos tvarkos rei
kalavimams. Skautų vado žodis čia daž
nai gali turėti didesnės reikšmės, kaip tė
vų nuolatiniai pamokymai ar reikalavimai 
namie.

3. Drausme ir bausmes.
Negalima įsivaizduoti stovyklos be draus

mės. Tada būtų suirutė, bet ne stovykla. 
Drausmė yra tikslus nustatytos tvarkos 
laikymasis. Stovyklautojai turi būti iš 
karto įsąmoninti, kad visi stovyklautojai 
yra mažos “ respublikos ” gyventojai ir 
todėl jie privalo laikytis nustatytos tvar
kos taisyklių. Kaip valstybėje įstatymai

LIETUVOS 
NAC’ON ALINft 
M MAŽ YDO 
BID’ iOTEKA
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yra privalomi jos piliečiams, taip stovyk
los gyventojams yra privalomos visos sto
vyklos tvarkos taisyklės ir vadovybės nu
rodymai. Bet kaip valstybėje, taip ir sto
vykloje vis atsiras nusižengimų, kuriuos 
vadovybė turi išaiškinti ir atitinkamai nu
bausti. Tačiau bausmės turi būti taikomos 
labai atsargiai. Nekaltai ar per sunkiai 
nubaustas vaikas labai skaudžiai įžeidžia
mas, į jo širdį įdiegiama pagiežos ar net 
keršto jausmų. Jautresnis gali net iš or
ganizacijos išeiti. Jei jau skirti bausmę, 
tai tik gerai ištyrus. Skiriamoji bausmė 
turi būti auklėjanti ir prasminga. Jokios 
auklėjamosios reikšmės neturi tokia baus
mė, kaip nusikalusiojo pastatymas laiky
ti du vandens pilnus kibirus tam tikrąlai- 
ką. Tai yra fizinė bausmė ir neprasmingai 
varginanti baudžiamąjį asmenį. Tegu jis 
tą patį vargą patiria padarydamas stovyk
lai kokį naudingą darbą. Tokių extra nau
dingų darbų reikia turėti visą sąrašėlį. 
Tačiau, nepatartina įkibti į kurį vieną, pav. 
darbus virtuvėje. Tuo atveju virtuvė tam
pa lyg ir priverčiamųjų darbų ar bausmių 
vieta. Reikia vengti negatyvių bausmių: 
neisi ten, negausi to, ir pan. Pozityvios 
bausmės yra auklėjančios, nes jos pratina 
kūrybos ir parodo darbo vaisius, kuriais 
galima pasigerėti.

4- Stovyklos vadovai.
Aš visuomet su pasigerėjimu prisimenu 

savo kuopos kuopininką. Jis viską žinojo 
apie savo kuopos kareivius. Jis, pav., net 
žinojo, kieno marškiniai suplyšę ( mat, 
kareiviai gaudavo valdiškus rūbus ) ir turi 
būti pakeisti sveikais. Buvo darbštus, 
teisingas, draugiškas, bet griežtas. Ka
reiviai už tai jį mylėjo ir gerbė. Be viso
kių kitų gerų savybių, stovyklos vadai tu
rėtų turėti ir paminėto kuopininko savybių. 
Verta nuolatos sueiti į tiesioginį ryšį su 
skautais, paklausinėti, pakalbėti, įsidė
mėti jų vardus ir vadinti vardais. Vadas 
turi būti geros nuotaikos. Sustingusi, bei 
valdoviška veido išraiška nepatrauks skau
tukų, ir neižiebs juose noro dirbti ir steng
tis dėl stovyklos gerovės. Tačiau, sto-

New Yorko skautų Tauro tunto ad-tui 

psktn. VACIUI MIKALAUSKUI 

reiškiame gilią užuojautą,
jo mylimai motinai mirus.

Tauro tuntas

Mielą “ Tauro ” Tunto adjutantą

ps. V. MIKALAUSKĄ,

dėl jo mylimos Mamytės mirties, 
atjaučia ir drauge liūdi

New Yorko “Neringos” Skaučių
Vietininkija

vykios vadovai neprivalo tapti ir komiš
kais. Natūraliai nuoširdi ir šilta nuotaika 
turi spindėti jų veiduose. Kantrybė ir ran 
mumas turi atsaikėti kiekvieną jų žodį ir 
judesį. Gerų papročių laikymasis turi ly
dėti kiekvieną jų darbą ir elgesį. Stovyk
los vadovų pareigos yra sunkios, reikalau
jančios pasiaukojimo, bet atsimenant, kad 
aukojamąsi už didelį dalyką — tos parei
gos pasidaro lengvos.

5. Skautų tėvai.
Skautų tėvai mėgsta aplankyti savo vai

kus stovyklose. Tas yra natūralu ir nau
dinga abiem pusėm: skautų organizacijai 
ir tėvams. Tik reikia susipratimo iš abie
jų pusių. T'ėvai, atvykę į stovyklą, turi 
gerbti stovyklos tvarką Turi vengti ardy
ti stovyklos gyvenimą. Gi skautų vadai 
privalo nustatyti, kaip skautai gali praleis
ti sekmadienius, kai pas juos atvyksta jų 
tėvai. Tėvai turėtų neužmiršti aplankyti 
stovyklos vadovybę, pasikalbėti ir pasi
keisti maloniais žodžiais, kurie suteiktų 
didelio dvasinio pasitenkininimo jiems už 
sunkų ir atsakingą stovyklos vadovavimo 
darbą.
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Sktn. Kun. St. Yla su Prof. S. Kolupaila Clevelando skaučių tuntininkės ps. M. Pažemėnienės 
ir tuntininko senj. V. Kamanto draugystėje. Nuotr. V. Bacevičiaus.

SKAUTU KANKINIU DVASIA
s. Kun, Stasys Yla, Seserijos dv. vadovas

Susidomėjimas savais kankiniais *) yra 
naujas, gražus ir girtinas reiškinys mūsų 
skautijoje. Girtinas ypač ta prasme, kad 
jis rodo norą išeiti iš savęs ir atsikreipti 
į tuos, kurie, sakyčiau, daugiau skautai 
nei mes.

Žmogus yra daugiau žmogus, kai jis 
kenčia - prasmingai, herojiškai kenčia. 
Kenčiame visi, bent visi turime savų kan
čių. Šios tačiau asmeniškos arba tik tam 
tikra prasme supintos su visuomeniškais 
santykiais. Musų kančios nėra tokios pla
čios, visuotinės, nesiekiančios didžiųjų 
idealų. Kas kita, kai žmonės kenčia už 
^"ugelį, už tautos ir žmonijos vertybes.

Dėmesys tokiems kankiniams yra kartu 
nesys gilesniam žmoniškumui. Sis dė

mesys, spėju, bus kilęs iš to, kad pradė
ta rinkti medžiaga apie skautus anapus 
geležinės uždangos — nukankintus, kali
namus, ištremtus. Tokių yra daug. Buvo

•) Žodis, pasakytas 1956- IV. 22 Clevelande Nerin
gos ir Pilėnų tuntų iškilmingoje sueigoje, minint 
lietuvius skautus kankinius. 

gyvas reikalas rinkti apie juos žinias. Tų 
žinių reikia ir viešumai. Gal nebloga jas 
panaudoti ir prieš sovietinę genocido po
litiką. Bet visas šis žinių rinkimo tiks
las ir panaudojimas vargiai būtų pateisin
tas, jeigu tai mumyse pačiuose nepažadin
tų didesnio susidomėjimo kankinių dva
sia ir pačios kankininkystės prasme. Kan
kiniai negali virsti propagandine priemo
ne arba tik viešumos tikslų objektas. Ver
tesnis mūsų akyse ir veiksmingesnis pe
dagoginiu atžvilgiu bus nežinomas skau
tas kankinys ar kankinė. Kodėl ?

Ne faktų ir pavardžių žinojimas ar iš
garsinimas turi pažadinti mumyse pagar
bą didžiajai aukai, kurią yra sudėję mūsų 
kankiniai. Didžiosios aukos nejieško rek
lamos. Jos slepiasi nuo viešumos ir nori 
būti nežinomos. Tylios ašaros visad bran
gesnės už matomąsias. Kas tyliai ken
čia, tas keleriopai daugiau kenčia: tas 
didesnis didvyris, ir to auka neabejotinai 
eina tiesiai prie Dievo sosto. Kas savo 
kančią išneša į gatvę, į aikštę, - atsiima
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pigios paguodos užmokesti, iš žmonių, ir 
tuo viskas baigiasi. 0 taip nesinorėtų, 
kad ir mūsų kankinių vardas skintų tik pi
gią mūsų paguodą, užuoj autą! Nesinorėtų, 
kad iš jų aukos mes patys sau j ieškotume 
pasididžiavimo ar reklamos. Kitų kančią 
reikia apvainikuoti, o ne nuvainikuoti.

Skaičiai ir pavardės, jeigu ir pajėgtume 
juos suregistruoti, būtų tik dalis to, ką 
mes turėtume žinoti. Jie liudytų apie prie
vartos pritaikymą. Bet prievartos kančia 
dar nieko nesako apie tikrąj ąkankininkys- 
tę. Priverstieji, tiesa, gal daugiau ken
čia už tuos, kurie laisvai pasirenka kan
čios kelią. Jie kenčia nenorėdami ir siųs
dami savyje. Tai yra daug baisiau, negu 
kęsti ir džiaugtis, arba kęsti ir matyti to 
prasmę.

Meni kenčia ir nemato tikslo. Kiti jį 
praregi ir savotiškai džiaugiasi. Argi jie 
būtų patyrę, koks nuostabus dalykas, ken
čiant, atsipalaiduoti nuo daugelio dauge
lio gyvenime vertintų, bet menkavertiš- 
kiausių rūpesčių, reikalų, ryšių, santykių. 
Prievarta jiems atvėrė duris i savotišką 
laisvę — išvidinę, kurios jie nesuprato 
anksčiau. Ar jie nebuvo pavergti garbės, 
turto, padėties ? Ar jie patys nevartojo 
prievartos, bent moralinės, kitiems, kad 
savo garbę išlaikytų, savo turtą padidintų, 
savo padėtį paaugštintų? Jie buvo lais
vi vergai daugelio savo įpročių ir papro
čių, pažiūrų ir įnorių. Nūnai kanči a juos 
padarė laisvus - blaiviau į viską žvel
giančius, drąsiau besiryžtančius kovai 
prieš visokią ir bet kokią prievartą - ne 
tik išorinę, bet ir išvidinę.

Kančia išskaidrina žmogų. Kančia iš
laisvina tautą Keista, bet teisingą kad 
ir išoriškai laisva tauta kartais pati įpuo
la į vidinę nelaisvę. Gerbūvis ir platūs 
karjeros galimumai kartais taip supančio
ja ir sumenkina žmonių sąmonę ir moralę, 
kad tauta sprogsta ir lūžta iš vidaus. Išo
rinė vergija gali nuostabiai išlaisvinti 
tautos dvasią

Juo daugiau tokių kankinių, kurie kan
čioj atrado tikrąją žmogiškąją laisvę, juo 
geriau mūsų tautos ateičiai. Šis faktas 

mums turėtų būti pats įdomiausias ir džiu
giausias. Tokie kankiniai yra tikrieji mū
sų tautos išlaisvintojai.

Išorinė laisvė vis tiek bus kada nors 
laimėta. Tam dirba ir visada dirbs pakan
kamai žmonių. Ir jie dirbs visad su tam 
tikru pavojumi pervertinti savo darbą, už
miršdami, kad išorinė laisvė tėra tik da
lis tautos laisvės. Vidinės laisvės bu- 
džiai ir sargai visada bus tie, kurie bus 
išėję giliausią kančios mokyklą Jie bus 
nepaperkami ir nesuklaidinami giliausio 
žmoniškumo, krikščioniškumo ir tautišku
mo atstovai. Jie nebus politikai, o jeigu 
tokie bus buvę,ar iš reikalo tokiais pasi
darys, jų žvilgsnis nebus susiaurintas 
partinio akiračio.

Jeigu jie neis į plačiuosius viešojo gy
venimo barus, o grįš į visuomeninius, į 
savas organizacijas, — tai ir čia jie daug 
į ką pažiūrės kitaip, negu mes dabar žiū
rime. Kankinių dvasia juos lydės ir jų 
pažiūras nuspalvins gilesnis įžvalgumas. 
Jie bus tie, kurie išlaisvins ir lietuvišką
ją skautiją iš jos negalių, kurios ypač iš
augo praėjus suskaldytuosius tremties til
tus ir atsidūrus neribotos išorinės laisvės 
lankose.

Mūsų ir jų šūkis tas pats - Dievui, Tė
vynei ir Artimui. Bet mūsų požiūriai ir 
nusiteikimai bus pasikeitę. Mūsų žvilgs
nis daugiau išorinis, formalinis, suskal
dytas. Mes kartais imame ir skaldome net 
patį mūsų šūkį, kaiką išskirdami, sumen
kindami, kaiką nukreipdami į deklamaciją 
patosą pigią romantiką. Jie nepakęs mū
sų ginčų: ko mums daugiau reikia — Die
vo, Tėvynės ar Artimo, nes jie bus supra
tę, jog mums reikia visumos - žmogiškos, 
krikščioniškos ir tautiškos.

Skautas kankinys niekad nebus vienpu
siškas. Tikras skautas kankinys bus ken
tėjęs ir už savo Dievą, ir savo Tėvynę, ir 
Artimą. Už viską jis bus atkentėjęs, ir 
ta kančia bus suvedusi jame viską į glau
džią vienybę. Ši kančios vienybė už visus 
aukščiausius ir visuotinus pradus ne vie
ną skautą kankinį bus padariusi šventuo
ju. Tuo faktu taip pat negalima nesido-
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IGNO KONČIAUS 70 METU KELIAS
Bronius Kviklys

Nedaug turime senesniosios kartos ats
tovų, taip neatskiriamai suaugusių su lie
tuviškąja skautija, kaip sktn. prof. Ignas 
Končius. Ir štai, šiam didžiajam mūsų 
or-jos Bičiuliui, dar daugiau—jos nariui, 
vadovui, tam visada jaunam skautui - 70 
metų! Jau ne per vieną dešimtį metų, pra
dėjęs skautauti ne vaikas, o profesorius, 
liko neatskiriama mūsų dalis. Končius ir 
skautystė šiandien tarsi Krėvės Lapinas 
su Grainio liepa. Jie vienas antrą ir gra
žiai papildė: pirmasis atvyko į mūsų or- 
jąsu dideliu kraičiu, atnešė čia daug lie
tuviškos dvasios, net formos, širdies, 
sveiko ir linksmo jumoro, gi skautybė, jos 
iškylos, stovyklos suteikė jam kai kurių 
progų atjaunėti, dažniau bendrauti su jau
nimu. Yra tiesa, kad per beveik 40 metų 
į mūsų or - ją įsijungė nemaža jaunystėje 
neskautavusių visuomenininkų, pedagogų, 
kariškių, bet taip pat tiesa, kad didžioji 
jų dalis šiuo sąjūdžiu žavėjosi tik kurį 
laiką*.liko, taip sakant, “ pravažiuojan
tieji ”• Ir tokių vyrų, kaip Končius, Ko
lupaila, nedaug teturime. Vadinasi, kol 
Apvaizda juos 1 aiko mūsų tarpe, turime 
labai branginti, naudotis jų dvasinėmis 
vertybėmis. Tai didžiuliai mūsų ramsčiai, 
ne tik remi ą mūsų or - j ą, bet ir rišą j ą su 
mūsų tautos praeitimi, jos mokslu, tauriai
siais papročiais, tradicijomis. Išvesk 
nelaiku juos iš mūsų tarpo ir or - joje at
sivers didžiulė spraga.

Šio nelabai dideli savo ūgiu, bet labai 
aukšto savo dvasinėmis savybėmis vyro 

gyvenimas nepaprastai turtingas, pamo
kantis, sektinas. Apie jį galima kalbėti 
be krašto, lygiai kaip jo klausytis: Kon
čius vis naujas, sąmojingas. Jo gyveni
mas - lyg įdomus romanas ir MV skiltys 
per siauros jam išsemti. Teks tad viena 
kita būdingesne apraiška pasitenkinti.

Ignas Končius, kaip pats dažnai juokais 
nušneka, — “ ne lietuvis ”, o žemaitis, 
— pasaulio šviesą išvydo apsišvietusių 
ūkininkų šeimoje, pačios Žemaitijos šir
dyje - Telšių apsk. Žarėnų valse. Pur
vaičių kaime. Jis gimė 1886. VII. 31 iš 
tėvų Antano ir Anastazijos Končių. Mokėsi 
Pal angos progimn. ir Liepoj aus gimnazijoj, 
kurią baigęs, pagal atestatų konkursą, bu
vo priimtas į Peterburgo U-to Fizikos- 
Gamtos fakultetą. Besimokydamas akty
viai reiškėsi politinėje veikloje prieš tuo
metinį caro rėžimą, sakė agitacines kal
bas, vaidino lietuviškuose vakaruose. 
Materialinė būklė buvo kietoka ir Končiui 
tekdayo pragyvenimui pačiam užsidirbti, 
besiverčiant pamokomis. Peterburge su 
dideliu atsidėjimu dirbo lietuvių or - jose 
ir nuo agitacinio darbo nutolo. Tuo metu 
jis, vienas iš nedaugelio mūsiškių, klau
sė priv. doc, E. Volterio paskaitų ciklą 
“ Litovsko — latyšskije drewnosti ”. 
Klausytojų buvę nedaug ir, kai Končius 
tepaliko vienas, paskaitos nutruko. Kiek 
vėliau suėjo į glaudų ryšį su tuometiniais 
lietuvių veikėjais ir lituanistais: A. Vol
demaru, K. Būga, J. Balčikoniu. U-te 
suorganizavo lietuvių studentų būrelį
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11 Kružok litvoviedenija ” ir buvo jo pir
mininku. Ratelis ypač rūpinosi savo gim
tojo krašto pažinimo reikalais. Atostogų 
metu lankė gimtosios Žemaitijos vietas; 
Plungėje surežisavo ir pastatė “ Tadų 
Blindą ”, pats vaidindamas. 1913 m. bai
gė U - tą ir laimingai išsisuko nuo ilgos 
karo prievolės carinėje armijoje. “ Bal
tasis bilietas ” nebrangiai teatsiėjęs. 
Kai baigęs mokslus panoro mokytoj auti 
Palangoje, o ne važiuoti į Rusijos gilumą 
pelningesnei tarnybai, Apygardos Globė
jas jam pasakęs: “ Tu ten pražūsi, paga
dinsi sau karjerą. Pats gerai supranti, 
kad Palangoje eina rusifikacija; visuome
nė sulenkėjusi; esi lietuvis — negalėsi 
su savais nesidėti. Jei ne vieni, tai kiti 
suės... ” Ir tikrai,bemokytojaudamas tu
rėjo nemažus susirėmimus su gimnazijos 
popu ir policijos v - ku.

Kai 1914. VIII. 3 d. Palangoje, jo ves
tuvių su Marija Kentraite proga, įvyko va
karienė, jos metu pasigirdo Didžiojo Karo 
pirmieji šūviai: vokiečių karo laivas ap
šaudė Palangą. Gimnazija buvo iškelta į 
Rusiją. Karo metu Končių matome visur, 
kur tik reikalingas. Uoliai dirba mūsų 
šalpos or - jose, ruošia liet vadovėlius, 
programas, mokytoj auna. Gyvenimas var
gingas. Karo meto tremtiniams trūksta 
visko. Susikimšę .Sirgo dezinterija, plau
čių uždegimu. Sirgo visi šeimos nariai, 
mirė duktė. Sunku išsimaitinti. Končiaus 
alga siekė 6000 rublių Į mėnesį, gi pieno 
butelis kainavo 1000 rublių. Augino tad 
triušius, išmoko batsiuvio amato, įsigijo 
ožką... Kaukaze betgi suorganizavo šal
pos or - ją, rūpinosi visais, ypač lietu
viais. Kai atsirado galimybė lietuviams 
grįžti į Lietuvą, K. išdavinėjo pasus su 
pažymėjimu “ Graždanin Litovskoj Derža- 
vy ”. Pagaliau, gavęs atskirus vagonus, 
su nemažu transportu mūsų tautiečių per 
Maskvą 1921. VII. 21 atvyko į Kietingos 
stotį „

Čia vėl įvairios pareigos. Pakviečia
mas mokyklų vizitatorium, dėsto fiziką 
Žemės ir Miškų Mokykloje, Žemės Ūkio 
Technikume Dotnuvoje, rašo knygas, va

dovėlius, tyrinėja Minijos upės baseiną, 
kala fizikos terminus. Paskiriamas 
Žemes Ūkio Akad. docentu. 1926 m. per
eina dirbti i Kauno U-tą docentu, vėliau 
pakeliamas ekstraordinariniu profesorium, 
dėsto fiziką aukštuose karininkų kursuo
se, ruošia fizikos žodynus. Nemaži jo 
nuopelnai šiai mokslo sričiai. Tačiau 
mes esame linkę Končių daugiau vertinti 
kaip Lietuvos etnografą. Jis be paliovos 
tyrinėja gimtąjį kraštą, fotografuoja, re
gistruoja, inventorizuoja lietuviškus kry
žius, koplytėles, pastatus. Išvaikščiojęs 
ir išvažinėjęs per 3.000 kilometrų Žemai
tijoje, nustatė, kad 0,7 km. tenka vienas 
Šventasis. Surinkta medžiaga paskelbta 
“ Soteryje ”, ‘ ‘ Gimtaj ame Krašte ” ir ki
tur. Fotografijos negatyvai deponuoti V. 
D. Kultūros Muziejuje. Vėl nenuilstamai 
dirba Lietuvos etnografijos apsaugoje, 
Archeologijos Komisijoje, praveda etno
grafų kursus, įkuria Tėviškės Muziejų 
Kaune, Parodos aikštėje, čia su nemažu 
vargu sugabendamas ir pastatydamas visą 
16 - 18 amž. lietuviškąją sodybą, padėjo

Iš 1& Končiaus drožinių
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Telšių, Šiaulių, Kretingos, Alytaus muze- 
jams, buvo vienu didžiausių Kauno zoolo
gijos sodo iniciatorių. Paruošia ir išlei
džia keletą veikalų, mokslo knygų. Visą 
laiką keliautojas - entuziastas, aktyvus 
Prof. Kolupailos kelionių baidarėmis daly
vis. Visos eilės studentų or - jų Garbės 
Narys, jų vėliavų krikšto tėvas.

Kai lenkai 1939 m. paskelbė Lietuvai 
ultimatumą, Končius nuvyko į Lietuvos 
Šaulių Sąjungą ir tapo jos nariu. Tų pa
čių metų 1 apkričio mėn. jam teko dar vie
nos sunkios pareigos: Švietimo Ministeris 
paskyrė jį Vilniaus Stepono Batoro U-to 
Valdytoju. Teko sunkios pareigos perim
ti Lietuvai šį Universitetą. Ir tai atliko 
su didžiausiu rūpestingumu, labai tvarkin
gai, grąžindamas šią seną Lietuvos moks
lo instituciją savaj am kraštui. Kai po to 
Švietimo Ministerija pasiūlė j am likti Vil
niaus U-to Rektorium, Ig. K. atsisakė, 
grįždamas Kaunan prie savo tiesioginių 
pareigų.

Prasidėjo nelengvi okupacijos metai. 
1941. V. NKVD suėmė j auniausią Kon
čiaus sūnų Liudą, o netrukus ir tėvą. Ig. 
K. buvo įmestas į Kauno kalėjimo Nr. 1, 
IV skyrių. 1941. VI. 22, prasidėjus karui, 
K. išvežtas į Minsko kalėjimą. Pirmąją 
naktį vokiečiai subombardavo tą kalėjimą. 
Tik per stebuklą išliko gyvas. Po to jis, 
drauge su 3.000 kalinių slinko mirties 
kolonoje į Červenę, kur į iškankintas mir
tininkų kolonas pasipylė NKVD kulkosvy
džių ugnis. Jų tarpe žygiavo ir Ig. K. Li
kimo betgi buvo lemta 27 lietuviams išlik
ti gyviems. Jų tarpe, mūsų laimei, buvo 
ir Končius. Vėl dirba universitete, orga
nizuoja Savitarpinę Pagalbą ir jai vado- 
nauja, nušluosto daugelio mūsų tautiečių 
ašaras, lengvina jų vargus. Tremtyje dir - 
ba Lietuvių S - goję ir Šalpos or - jose, 
vadovauja Lietuvių Tremtinių Bendruome
nės centrinei or - jai, mokytoj auna.

Gyvenant toliau nuo gimtojo krašto, 
ypač atgyja paiilgirnas Gimtosios Žemės. 
Didysis mūsų etnografas tampa dievdir- 
biu; šiam darbui paskiria tūkstančius va
landų ir aštrus peiliukas išleidžia kelius

Mūsų skyriaus pirmininką senjorą 
JUOZĄ K ARKLĮ ir

p - lę ELVYRĄ KRIA UCIŪNAITĘ, 
sukūrusius lietuviškos šeimos židinį, 

nuoširdžiai sveikina

Čikagos ASS Skyrius 

šimtus nuostabiausių kūrinių, sukurtų mū
sų liaudies dievadirbių pavyzdžiu. 1954 
m. šimtinė jų paskelbiama specialiame 
leidinyje. “Medžio Drožiniai Gimtajam 
Kraštui atsiminti ”.

Nuo 1949.V. 18 d. gyvena Bostone, JAV
- bėse. Aktyvus lietuviškų or - jų narys. 
Duoną pelnosi darbu Tufts University fi
zikos laboratorijoje.

Darbas skautuose - jo neatskiriama da
lis. Lietuvoje aktyvus skautininkas, LSS 
Tarybos Narys, Studenčių Skaučių Dr-vės 
ir Korp! VYTIS Garbės Narys, skautiškų 
vėliavų kūmas, tėvų - rėmėjų organizato
rius. Tremtyje — PLSS Tarybos Narys, 
skautų vyčių globėjas, 1947 - 1954 m. 
Akademinio Skautų Sąjūdžio Pirmininkas, 
skautiškosios spaudos bendradarbis, ak
tyvus visų skautiškų stovyklų dalyvis.

Ig. Končius - gražiausias pavyzdys 
mūsų jaunimui. Nekartą tenka matyti, kad 
tuo metu, kai jauni vyrai kratosi skautiš
ko darbo, pareigų, skundžiasi nuovargiu,
- visa tai miel ai mūsų or - jos naudai pri
siima šis 70 metų jaunuolis! Skautybės 
labui nepabūgsta ilgos ir varginančios ke
lių šimtų ir net tūkstančių mylių kelionės, 
iriega daugelį nakčių skautiškose palapi
nėse, brenda per vandenį, purvą, kantriai 
perneša karštį, lietų, šaltį mūsų or - jos, 
jaunųjų labui. Už tat ir jaunuomenės jis 
mylimas.

Štai kodėl šiandien, švęsdami mes gar
bingą šio Didelio Vyro Gimtadienį, ne dvi
prasmiškai šypsomės Šiam mūsų Vyres
niajam Broliui, iš širdies spaudžiame kai
rę ir sakome: Gyvenk mūsų tarpe dar il
gus metus!

Pastaba: rašant naudotasi A. Rukuižos 
paruošta Ig. Končiaus biografine medžia
ga.
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DIDYSIS SKAUTŲ RĖMĖJAS F. RAKAS
80 AK ERIŲ ŽEMĖS UŽ VIENĄ DOLERĮ...

Sakoma, kad pasaulyje esą daug gera
širdžių. žmonių, bet tik nelengva juos su
rasti. Čikagos skautai ir skautės jaučiar 
si laimingi vieną tokį suradę. Sis didy
sis Geradaris yra Ponas Frank R ak as, 
neseniai paaukojęs skautams, - ėms pui
kią stovyklavietę. Kilimo Rytų aukštai
tis, anykštėnas. Iš profesijos - vaisti
nės savininkas.

Sis didžiulis mūsų jaunuomenės Bičiu
lis yra senesniosios kartos ateivis. Per 
eil ę metų j am pavyko J AV - bėse žmoniš
kai įsikurti, prasigyventi. Žinia, nebe 
vargo tai buvo atsiekta.

Iš mūsų skautiškosios Budrių šeimos 
sužinojęs, kad lietuviškasis jaunimas ne
turi kur stovyklauti, jis patsai pasakė: 
“Jeigu šis m ano.žemės gabalas būtų nau
dingas lietuviškam jaunimui — imkite jį!” 
Kai mes stebėjomės jo gera širdimi, di
džiadvasiškumu ir lyg netikėjome tokią 
didžiulę dovaną gavę, mūsų Didysis Rė
mėjas dar pridėjo: “ Atidaviau tą žemės 
gabalą Mičigano valstybėje, kad lietuviš
kas jaunimas turėtų kur susiburti ir pa
žaisti tautiškoje dvasioje. Mano jaunys
tės metais tokių dalykų nebuvo. 0 jie vis 
dėlto yra geri ”,

Pono Fr. Rako dovana nėra maža ir 
menka. Tai didžiulis žemės gabalas, net 
80 akerių. Gražioje vietoje, tarpe dviejų 
ežeriukų ir netoli didesnio kelio.

Si Pono Rako sodyba ( taip projektuoja
ma pavadinti stovyklavietę), randasi apie 
230 mylių nuo Čikagos, maždaug 6 mylios 
nuo Custer vietovės, keliolika mylių nuo 
didžiojo Mičigano ežero.

Taupumo sumetimais dokumentai suda
ryti nuomos sutarties būdu. Teisiškai 
kalbant, Ponas Rakas šia stovyklavietę 
išnuomavo skautams 50 - čiai metų, su 
teise-pratęsti, už 1 dolerį. Nuosavybė 
valdyti patikėta Dr. St. Budriui, Dr. K. 
Aglinskui, na ir pačiam F. Rakui. Savi

ninkas pasilaikė sau teisę nuomos sutar
tį nutraukti tuo atveju, jeigu per dvejus 
metus iš eilės sodybos ribose nebūtų su
ruošta nė viena skautiška stovykla.

Birželio mėn. 2 d. Čikagoje, susirinkus 
50 - čiai skautų tėvų ir vadovų, - ių Po
nas Rakas ši ą stovykl avietę perdavė skau
tams ir jų tėvams. Kalbų metu išryškėjo, 
kad šiuo reikalu jau labai daug rūpinosi 
Dr. St. Budrys, dr. M. Budrienė, K. Pal- 
čiauskas, inž. Pavilčius, p. Sakalauskas 
ir eilė kitų. Pradžiai jau sutelkta ir keli 
šimtai dolerių. Užprojektuota iškasti rei
kalingus šulinius, įtaisyti virtuvę, pasto
vią laužavietę, pagerinti kelią, įsigyti 
daugiau stovyklinio inventoriaus ir kita. 
Visi Šie pagerinimai atseis keletas tūks
tančių. Sodybai valdyt sudaryta speciali 
skautų tėvų komisija iš 3 asmenų: inž. Pa
vilčius — vyr. sodybos prižiūrėtojas, K. 
Palčiauskas — planuotojas ir p. Sakalaus
kas — iždininkas. Zinia, kad skautai ir 
jų tėvai turės dar daug padirbėti, kol so
dyba bus pavyzdingai sutvarkyta. Visdėl-
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PIRMIEJI DŽAMBORĖS FONDO ŽINGSNIAI
P s. O. Gešventas

Nors apie Džamborės Fondą MV jau bu
vo rašęs, tačiau manome, kad nebus pro 
šalį apie tai dar priminti. Kaip žinia, šis 
Fondas nėra eilinis: jis skirtas viso pa
saulio lietuviškosios skautybės reprezen
tacijai. Taigi jis yra tiek skautų, tiek 
lietuviškosios visuomenės Fondas. Ne
nuostabu, kad buvo kreiptasi ir dar krei
piamasi į visus pagalbos. Įneškime savo 
asmenįšką piniginę auką šiam reikalui!.

Galime pranešti, kad pradžia jau pada
ryta. Tiesa, ji nėra didelė, bet vis jau 
šis tas. Štai pirmieji Fondo rėmėjai ( iki 
VI. 15) :

P. A. Andrulionis - $ 20; p. X. - $ 30; 
A. Aglinskas, Dr. K. Aglinskas, E. Ven- 
gianskas, L. Knopfmileris, A. Augustinai
tis — $ 5,05; G.J. — $ 5; S. Daukanto Dr - 
vė Londone - $ 5,25; S. Daukanto Dr-yės 
rėmėjai - $ 5; Baltijos Jūros Tuntas Či
kagoje - 9,80; Waterburio Vietininkija - 
$ 5; Hamiltono sk - tės - $ 15; Kanados 
PLSS suvažiavimo dalyviai — $ 52,50; S. 
Daukanto Dr - vė Londone — $ 4; Toronto 
skautai — $ 25,60; M. Liet Bičiuliai Lon
done - $ 5,14; p. K. Kudukis — $ 2. Viso 
- $ 189,33.

Be abejo, skautų vienetai dar turi dau
giau surinkę ar veikiai surinks ir tikima, 
kad Fondas augs.

Fondo Valdyba, norėdama atžymėti au
kotojus, nutarė įvesti specialias jų kate
gorijas sekančiai: paaukojęs iki $ 10 tam
pa DF aukotoju, 10 - 25 $ - Geradariu, 

to jau šią vasarąčia įvyks Čikagos skau
tų ir skaučių stovyklos. Pirmutinius di
desnius įnašus aukomis padarė Dr. M. ir 
St. Budriai su Dr. Stp. Biežiu. Reikia 
manyti, kad juos paseks ir kiti. Planuo
jamas platesnio masto piniginis vajus tė
vų tarpe.

Mūsų nuoširdžiausia padėka Didžiajam 
skautų Mecenatui Ponui F. Rakui, kuris 
su šia gražia dovana taip mielai įėjo į mū- 
S<1 skautišką šeimą. A Kalnaitis 

25 - 75 $ — Rėmėju, $ 75 ir daugiau — 
Garbės Rėmėju. įvairiose vietovėse sten
giamasi sudaryti DF Komitetai.

Tenka pasidžiaugti, kad gavome ir dau
giau džiuginančių žinių: vien tik Detroite 
DF Įgaliotinio ps. A. Banionio rūpesčiu 
jau surinkta apie $ K)0. Ypatingai esame 
dėkingi p. Dr. Mikšienei ir DariausGirėno 
klubui, paaukojusiam po 25 $.

Tenka turėti vilčių, kad Fondas augs ir 
stiprės.'Tikimės, kad Mieli Vadovai ir Vi
suomenė mus gražiai parems.

FIL. EUGENIJUS VILKAS, 

įsigijęs magistro laipsnį iš mechaninės inžinerijos 
Illinois’© Technologijos Institute. Gim. 1921 m. 
Panevėžyje. Mokėsi Panevėžyje, Kaune, Darm- 
stadte, Čikagoje. I skautų or - ją įstojo 1931 m. 
Tėvynėje ėjo skiltininko, draugininko ir skautų vy
čių būrelio vado pareigas. 1939 m. įstojo į Korpo
raciją VYTIS ir davė senjoro pasižadėjimą. Vokie
tijoje pirmininkavo Korp! VYTIS Darmstadto skyriui. 
1950 - 19 52 m. Korp! c. valdybos pirmininkas, ASS 
Valdybos vicepirmininkas. Visą laiką rūpinosi MV 
leidimo reikalais, organizavo stovyklas. 1956- VI. 
11 išrinktas ASR Čikagos skyriaus pirmininku. Šiuo 
metu vadovauja vienai tyrimų laboratorijai metalo 
virinimo mašiną srityje.
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P er 200 mūsų, skautų, - čių dalyvavo lietuvių kongrese Vašingtone. Čia matome jų dalį Lietuvos 
Pasiuntinybės sodelyje, kur juos sveikina Lietuvos Diplomatijos Šefas Ministeris S. Lozoraitis.

Nuotr. V. Bacevičiaus

SKAUTU UNIFORMOS REIKALU
P s. V. Pileika

Pirmame JAV lietuviu skautų brolijos 
rajone veikia Skautų Uniformos Komisija, 
kurios uždavinys yra paruošti naujus skau
tininkų, skautų vyčių, oro skautų, skautų 
ir vilkiukų uniformų projektus. Jūros skau
tų uniforma apeinama, nes jūros skautų 
skyrius tuo reikalu tiesioginiai rūpinasi .

Komisijoje dirba penki vadovai, kurie 
palaiko glaudų ryši su jų ruošiamo unifor
mos projekto skautų šaka. Nuo 1955. II. 
20 d. komisijos nariai, rajono vadeivos 
pakviesti ir Brolijos Vyr. Skautininko pa
tvirtinti, pamažu, bet kruopščiai dirba.

Projektuotojai vieningai laikosi nuomo
nės, jog uniforma pirmoje eilėje turi patik
ti jos nešiotojams. Prieš pusę metų buvo 
kreiptasi į brolius per spaudų ir prašyta 
pasisakyti uniformos reikalais. Be to, 
komisijos nariai, užmezgę ryšius su skau
tais, tyrė ir bandė nustatyti, kokia krypti
mi reikia dirbti, norint nustatyti daugumos 
pageidaujamą uniformą. Buvo gauta apie 
15 svarių pasisakymų raštu ir darbuotojai, 
atsižvelgdami į pakartotinai pabrėžtus 
punktus, bei savo nuožiūra išlygindami 

spragas, paruošė pirmuosius provizorinius 
projektus. Brolijos pirmo JAV rajono va
dovų suvažiavimo metu, Š. m. balandžio 
mėn. 28 - 29 d. d Waterbury’j e, tie projek
tai buvo pristatyti suvažiavimui. Per la
bai trumpą laiką, tam paskirtą 1 vai., va
dovai nespėjo aptarti smulkmenų, tačiau 
pasisakė pagrindiniai s klausimai s. Po su
važiavimo atskirose vietovėse buvo su
šaukti štabo posėdžiai, kuriuose disku
tuoti uniformų projektai ir patarimai bei 
pastabos raštu nusiųstos komisijai. Su
darant galutinius projektus į šiuos pasiū
lymus ir patarimus kreipiamas pagrindinis 
dėmesys.

Šiuo metu skautų Brolijoje, o ypač pir
mame JAV rajone, jaučiamas nemažas su
sidomėjimas uniformos reikalais ir pasek
mėje to uniformos komisija yra gavusidaug 
įvairiausių pasiūlymų. Jie peržiūrimi. Nors 
dar darbas nėra baigtas, tačiau komisija 
jau gali aptarti mūsų būsimos uniformos 
pagrindines dalis.

Pasirodė, jog tremtis mus išmokė prak
tiškumo bei kuklumo. Norime turėti uni-
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Skausmo valandoje, netekus Brangios Mamytės, 

Psktn. V. MIKALAUSKA 

užjaučia ir kartu liūdi

New Yorko Skautų Vyčių Draugovė

formą be blizgučių ir kad kiekviena jos 
dalis būtų praktiškai reikalinga arba’turė- 
tų aiškią auklėjamąją prasmę. Skautinin
kai ir skautai vyčiai atsisako švarkų, ta
čiau komisija juos paliks kaip specialios 
reprezentacinės uniformos dalį. Peržiūrė
jus kitų tautybių uniformas buvo pastebė
ta, kad skautininkai turi švarkus, todėl bu
tų gerai jeigu ir mūsiškiai, esant reikalui 
galėtų juos užsidėti. Skautininkai, sk. 
vyčiai ir skautai žiemą nešios chaki spal
vos palaidines ir mėlynas kelnes. Oro 
skautai ir vilkiukai nešios šviesiai mėly
nas palaidines ir ilgas kelnes. Vasarinė 
uniforma skautininkams, sk. vyčiams ir 
skautams susidės iš chaki spalvos palai
dinės ir trumpų kelnių. Oro skautai ir vil
kiukai nešios šviesiai mėlynos spalvos 
palaidines ir trumpas kelnes. Skautinin
kai, sk. vyčiai ir skautai, pagal reikalą, 
galės nešioti fetrus arba valtukes. Oro 
skautai nešios tiktai šviesiai mėlynas 
valtukes, o vilkiukai šviesiai mėlynas ke
pures su matikais, kaip amerikiečių ‘' Cub 
Scouts Skautininkų vyresniškumo laip
sniai bus žymimi nešiojant skautų ženkle
lį raudoname, žaliame ar geltoname fone. 
Sk. vyčiai ir skautai nešios žali as juoste
les. Oro skautai — žydrios spalvos juos
teles ant antpečių. Pareigos iki draugi
ninko bus žymimos švilpuko virvutės spal
va, nes įvedant atskirus ženklus prisidė
tų tiktai daugiau blizgučių. Nuo vietinin
ko iki vyriausio skautininko žymėsime 
kaip kad ir anksčiau, metaliniais apskriti
mais papuoštais atitinkamu skaičiumi ąžuo

lo lapelių. Metinės žvaigždutės bus me
džiaginės ir be fonų, beto šalia 1 - nų ir 
5 - kių metų turėsime ir 15 - kos bei 25 - 
kiųmetų žvaigždučių. Yra pagaminti tarp
tautinio, tautinio ir vaistybinio ženklo pro
jektai. Šie ženklai bus nešiojami ant de
šinės kišenės klostės. Siūloma panaikinti 
Tėvynės Skauto Ženklą ir tą, patį ženklą 
vartoti prityrusių sk. vyčių atžymėjimui. 
Prityrę skautai vyčiai nenešiotų tarptauti
nio bei valstybinio ženklo, nes jie turėtų 
būti įsigyjami prieš laikant prityrusio sk. 
vyčio egzaminus.

Yra padarytas diržo sagties projektas, 
tačiau kaklaraiščio sąvarža yra paliekama 
pasigaminti kiekvienam individualiai.

Skautų įr vilkiukų specialybių ženklai 
bus išsiuvinėjami raudonais siūlais ant 
kairės rankovės, virš alkūnės. Sk. vyčiai 
turės amatų ženklus, tačiau kaip jie atro
dys ir kur jie bus nešiojami, dar nėra aiš
ku. Garbės ženklai, kaklaraiščiai, patyri
mo laipsniai bei kitos neišvardintos uni
formos dalys pasiliks tokios, kokios ir 
buvo. Dar gali būti ir pakeitimų, tačiau 
jie nebus esminiai.

Galutiniai uniformos projektai š. m. liepos 
mėn. bus įteikti pirmo JAV rajono vadei
vai. Vėliau juos dar peržiūrės brolijos 
vyriausias skautininkas ir perduos sąjun
gos pirmijai. Kai jie bus galutinai priim
ti, uniformos komisija, “MV” redakcijai 
sutikus, mielai patalpintų keletą brėžinė- 
lių bei smulkesnį uniformos dalių aprašy
mą.

158

13



Hartfordo sesių chorelis, vedamas muz, J. Petkaičio.LAIŠKAI REDAKCIJAIVARDAN TOS LIETUVOS
Liūdna, kad reikia imtis plunksnos “pil

kąjį nedėkingąjį ” darbą dirbančios vado
vės nuomonei pareikšti. ( Aukštoji poli
tika ne mano sritis.) Tačiau drįstu pasi
sakyti, nes LSS esu įstojusi 1924 m., o 
paskutinis Mūsų Vyties numeris teikia vil
ties, kad redaktorius neatsisakys patal
pinti ir periferijoje susiklosčiusias mintis.

Kodėl mūsų, tautą tremtyje griaužia ne
santaikos vėžys ? Ypač baugu darosi, kai 
tas vėžys vis besiplėsdamas, ima liesti 
iš eilės ir j aunimo organizacijas. Negi 
tuo būdu mes tarnaujam savo tautos lais
vės siekiams? Ar nepakanka to, kad po
litinės srovės savo kovoje dėl tuščio bur
bulo teršia mūsų praeitį ir kerta šaknis lie
tuviškajam jaunimo ugdymui ?

LSS kūrėjas P. Jurgėla pradėjo viešai 
ir atvirai kalbėti apie nesklandumus LSS, 
paliesdamas ir Seseriją, tad kalbėkime ir 
pažiūrėkime, kaip dalykai atrodo iš toli.

12 skautininkių, tokių stiprių asmeny
bių, išstojimas buvo lyg perkūno trenks
mas iš giedro dangaus. Kiekvienoj e or
ganizacijoje pasitaiko nesklandumų. Tai 

gyvenimiškas dalykas. Gali būti įvairių 
pasitraukimo priežasčių. Ne man ir ne čia 
jas spręsti. Pritrenkė ne tiek pasitrauki
mas, kiek pasirinktasis iš LSS išstojimo 
kelias, kuriam niekaip negaliu rasti patei
sinimo nei skautišku, nei tautiniu požiū
riu. Faktas įvykęs.

Mano nuomone, padarytos 2 stambios 
kl aidos:

1. Neduota motyvų, tik bendri, migloti 
posakiai. Jei po pusės metų ir būtų pa
tiekti motyvai, jie nebepadarys efekto.

2. Pats išstojimas. LSS turi tęstinumą, 
Vadija,vadovybė pereinamas, laikinis da" 
lykas. Yra viena, bus kita. ( Mes supran
tame, kad buvimas vadovybėje yra auka, 
už kurią mes esame dėkingos tiek esamai 
vyriausiai skautininkei, tiek buvusioms 
vyr. skautininkėms.) Tylus pasitraukimas 
būtų buvęs protestas, viešas gi iš sei
mas iš LSS yra skautiškų principų panei
gimas bei jų atsisakymas.

Beskaitant gi MV Nr. 3 IR ŠVIESA IR 
TIESA MUS ŽINGSNIUS TELYDI mintis: 
** šių s - kių išstojimą iš PLSS lydi pa-
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stangos steigti naują or-ją, kurioje mūsų 
jaunuomenė žadama auklėti pagal tą pačią 
lietuvišką skautybę su sustiprinto tautiš
ko auklėjimo programa ”, ne tik perkūnas 
trenkė, bet žaibas palietė pačią širdį. Ne
gana kad išstota, dar einama prie skaldy
mo. Dar viena nauj a organizacija! Sesės 
ir Broliai, ką gi mes, periferijose, daro
me? Manote, kad vienaip ar kitaip para
šytas aplinkraštis pakeis mūsų darbo są
lygas vienetuose, pakeis aplinką ir palen
gvins mūsų darbą? Manau visiems aišku, 
kad ne. Pagaliau, lyg mes ne tais pačiais 
principais vadovaujamės? Lyg mums ma
žiau rūpi lietuviškas skautiško jaunimo 
auklėjimas ?

Gal reikėtų ieškoti kelio atgal. Kaip jo 
ieškoti ? P. Jurgėlos pranešimas ° Lydi 
pastangos steigti naują or - ją” neprave
ria tam durų.

Sunku be atgaminti jausmų pynę, pasi
reiškusią išstojimo metu, ypač dėl tų skau- 
tininkių, kurias pažinau. Skaudu dar ir 

šiandien. Tačiau, jei kalbėti atvirai, ga
liu patikrinti, kad s - kių išstojimas nei 
Kanadoje nei Anglijoj e skaičių darbui 
vienetuose nė kiek nepakenkė. Vyresnės 
vadovės susidomėjo kas įvyko, bet jau
nesnės ir eilinės skautės nesiteiravo. Tai 
natūralūs reiškinys visais laikais. Jos 
yra skaučių eilėse ne dėl skautiškos va
dovybės, bet dėl skautiškų idealų, skau
tiškos sistemos bei lietuviško bendravi
mo.

Antra organizacija pagrįsta skautybę? 
Juk už tai reikės atsakyti prieš skautinin- 
kes, kurios sėdi kalėjimuose Lietuvoj e 
arba vargsta Sibire. Ar jų kančia ir atmi
nimas nėra verti pagarbos? Šie žodžiai 
rašomi ne dėl pigaus efekto, bet iš įsiti
kinimo. T ai nėra juokai. Atsiminkime, 
kad tuo būdu su jaunimu žaisti negalima. 
Jis atsisuks ir nuo organizacijų ir nuo tau
tos. Mūsų gi tikslas yra išlaikyti jį tau
tai .
Torontas, 1956, birželio 4 d.

Ona Gailiūnaitė

DĖL LEIDINĖLIO ANGLU KALBA

Šio laikraščio skiltyse gerbi amas Pet
ras Jur gėla padarė smarkių priekaištų Bro
lijos Užsienio Skyriui dėl ruošiamo ang
lų kalba leidinėlio apie skautus kankinius. 
Tie priekaištai nėra tikslūs ir pozityvūs.

BUS ir leidinėlio komisijos vardu turiu 
apie šį leidinėlį patikslinti, kad:

1. Brolijos VS dar šių metų pradžioje 
pavedė BUS išleisti trumpą informacinio- 
propagandinio pobūdžio leidinėlį apie mū
sų kankinius ir žuvusius skautus, lietuvių 
skautijos veiklą nepriklausomoje Lietuvo
je, tremtyje ir dabar.

2. Tuo leidinėliu norima atkreipti angliš
kai kalbančio pasaulio skautų dėmesį į 
mūsų sudėtas aukas dėl skautybės ir mū
sų teises tarptautiniame skautų judėjime.

3. BUS sudarydamas leidinėlio komisi
ją yra kreipęsis ir kvietęs į šį darbą visą 
eilę patyrusių skautininkų ( jei kas dėl 
kokių nors priežasčių atsisakė, ar BUS 

dėl to kaltas ? )
4. Šis BUS darbas nekliudo ir nekenkia 

kieno nors renkamai skautų martyrologijai 
ar liet, skautus liečiantiems leidiniams, 
nes BUS leidinėlis skiriamas ne lietuviš
kai kalbantiems skautams, per ateinančias 
didžias!ąs anglų ir amerikiečių skautų 
jamboree’s.

Tarp kita ko, leidinėlio turinio planas 
sudarytas pasinaudojant v.s. A. Saulaičio 
patarimais ir prisiųstu tokio leidinėlio 
planu. Jo prisiųstas planas buvo plates
nės apimties leidinys, kas šiuo metu ir 
trumpame laiko tarpe sudaro išleidimo 
sunkumų. Jo pasiūlymas, berods, yra pa
tiektas Egzilų Skautų Tarybai. Brolijos 
Užsienio Skyrius mano, kad platesnės 
apimties ir išsamaus pavergtųjų tautų 
skautijos likimą liečianti veikalėlį turėtų 
leisti ĖST.

ps. Antanas Banionis, B. U.S.
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PERANKSTI NULAUŽTAS IRKLAS
A. A, JURGIO GARMAUS 20 METĘ MIRTIES SUKAKČIAI ATMINTI 

Sktn. Algirdas Aglinskas

Lietuvos jūros skautai pirmieji išgirdo 
Baltijos bangų himnų ir suprato jūros 
reikšmę tautai. Todėl nenuostabu, kadis 
tolimiausių krašto kampų ir paežerių jie, 
tarsi gervės, traukė į savąjį pajūrį ir su
ko savo vairus Kuršių marių ir pačios jū
ros link. Jūros skautų žygiai neapsiėjo 
be aukų. 1933. VIII. 15 d. netekta “ Bu- 
džio ” su trimis broliais, o 1936. VII. 16 
d. vėl dvi tos pačios jūros aukos: nuo pie
tinio Klaipėdos uosto molo buvo nuplauti 
du buriavimo mokyklos mokiniai: Jurgis 
Garmus ir S. Niemcinavičius. Pirmasis 
— aktyvus jūros skautas. Taigi šiandien 
ir prisimename šią skaudžią 20 metų su
kaktį. Prisimename šį įvykį ne tik gedė
dami mūsų žuvusių brolių, bet ir todėl, 
kad šios aukos lietuvius, sausumos gy
ventojus, uždegė didesniam jūros sieki
mui. Tokios aukos būdingos kiekvienos 
jūrinės tautos gyvenime. Jos turi savo 
prasmę ir mūsų tautoje: sukurtas jūrinis 
palikimas.

Šia proga mes mėginsime pasakyti ke
letą žodžių apie A. A. Brolį Jurgį Garmų. 
Jeigu jį nebūtų skaudi nelaimė ištikusi, 
jis būtų mūsų tarpe kaip 39 metų vyras. 
Tremtyje turėjome jo taip pat Amžiną Atil
sį Tėvelį ( mirė pernai metais ), turime 
sesutę. Jurgis buvo gimęs 1917. V. 16 d. 
Mokėsi “ Aušros ” gimnazijoje Kaune, 
kurią baigė 1936 m. Gyvendamas Basa- 
navičiaus vardo šilo paunksmėje ir Nemu
no pakrantėje, iŠ mažų dienų pamėgo mė
lynąją Nemuno juostą. Dažnai vakarais 
jis atidžiai klausėsi tylios senelio Nemu
no pasakos. Pro jo akis prabėgdavo šios 
upės nuostabaus grožio krantai ir istori
nės mūsų tautos vietovės. Jis žavėjosi 
Lietuvos vandenimis: upėmis, ežerais, 
Kuršių marėmis ir pačia Baltijos jūra. Jis 
svajojo pastatyti tvirčiau koją prie jūros. 
Šiam tikslui ryžosi studijuoti inžineriją ir 
būti laivų statybos inžinierium

1930 m.įstojo į “ Birutės ” jūros skau
tų laivą Kaune, kur visa siela atsidavė 
skautystei. Savo rankomis pasistatė bai
darę, būriniai keturi rklę valtį, rengėsi sta
tyti motorlaivį. Aktyviai dalyvaudavo vi
sose Prof. Kolupailos vadovaujamose ke
lionėse, buvo didelis vandens sporto en
tuziastas. 1936 m. įstojo į buriavimo kur
sus Klaipėdoje, kur vieną audringą liepos 
16 d. naktį išėjo pasižiūrėti putojančios 
jūros stichijos, kur su savo mokyklos 
draugu Niemcinavičium ir buvo nuplauti 
nuo molo. Jurgis visa savo siela veržėsi 
į jūrą ir jai atidavė brangiausią auką - 
savo gyvybę. Tai taurus jūros skautijos 
pavyzdys.

Nuo to laiko praėjo 20 metų, bet šis kil
nus vyras ir šiandien tebestovi mūsų aky
se, kaip taurus jaunuolis, puikus jūros 
skautas.

Ilsėkis, Mielas Broli Jurgi, Gimtojoje 
Žemėje, o mes, lietuviai jūros skautai, 
ryžtamės tęsti Tavo nebaigtąjį darbą.
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DIENOS TEMOMIS
IŠ REDAKTORIAUS UŽRAŠU

Sėkmingai tvarkomi skautiškosios 
informacijos reikalai

Pastaruoju metu gerokai išsiplėtė skau
tiškoji informacija. Visuose pasaulio laik
raščiuose randame apsčiai žinių iš liet, 
skautų, - čių gyvenimo. Daugelyje laik
raščių yra netgi specialūs skautų skyre
liai. Informacijos reikalais labai daug 
darbuojasi sktn. G. Juškėno^ vedama Skau
tų Koresp. Skilti s ( SKS ). Šiais reikalais 
pasirūpino ir Pirmija, priėmusi ir paskel
busi specialius nuostatus ( juos spausdi
name šiame MV Nr.). Nors Šie nuostatai 
nėra pilni ir nenusako kaip išspręsti dau
gelį svarbių problemų, visdėlto jie įneša 
kai kurio aiškumo. Be ko kita, įdomi pa- 
straipėlė: “ Poleminiai straipsniai negali 
būti spausdinami tokiuose skyreliuose, 
bet turi būti nukreipiami į skautišką, spau
dą ”. Labai teisingi žodžiai. Tikrai, kad 
organizacinius klausimus svarstykime sa
vuose laikraščiuose. Čia drąsiau pasisar- 
kykime ir aiškinkimes. Tik neskalbkime 
mūsų nešvarių baltinių svetimuosekiemuo- 
sel

Iš gaunamų laiškų matyti betgi, kad ne 
visos redakcijos yra objektyvios skautiš
kųjų skyrelių atžvilgiu. Kai kur nepraeina, 
pav., rašinėliai apie skautams labai bran
gius asmenis vien dėlto, kad šie yra kiek 
kitokių politinių ar pasaulėžiūrinių įsiti
kinimų, kaip laikraščio oficialioji kryptis. 
Žinia, skautai čia jau nieko daugiau pa
daryti negali. Gal tik sukrusti daugiau 
remti savąją skautiškąją spaudą ir suteik
ti jai galimybę būti dažnesne. Svetimi 
namai vis svetimai s ir lieka...

Bėda su tais medaliais
Kaip viena iš pedagoginių priemonių 

paskatinti skautus ir jų vadovus uoliau 
dirbti, o taip pat atsidėkoti už jų įdėtą 
triūsą yra skautiškieji žymenį ai arba pa
sižymėjimo ženklai. Yra visiškai tikslu, 
kad daug dirbęs Sąjungai asmuo, negavęs
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materialinio atlyginimo, bent morališkai 
įvertinamas ar tai padėka, ar kokiu žyme
niu. Tiesa, kartais taip jau įvyksta, kad 
tokio žymenio negauna tas, kuris jį tikrai 
nusipelnė, o gauna asmuo su mažesniais 
nuopelnais. Bet ir skyrėjus dėlto kaltinti 
nedaug tetenka: labai sunku praktiškai su
rasti vertinimo mastą. Blogiau jau kai ap
dovanotasis jam skirtos dovanos negauna. 
0 kad taip yra, matyti iŠ keletos laiškų, 
kuriuos MV redakcija yra gavusi. Štai iš 
tolimos Anglijos vienas aktyvus liet, skau
tų vadovas mums rašo:

— Mielas MV Redaktoriau, praneškite 
skautiškoms valdžioms, kad yra šiuo rei
kalu tvarkytinų dalykų. Kaip jau gal pri
simenate, mūsų Rajono Vadas buvo apdo
vanotas Lelijos ordinu prieš trejus metus. 
Deja, iki šiai dienai to ordino jis nėra gar 
vęs. Mes, rajono skautai, labai norėjome 
jam jį galimai gražiau įteikti. Juk jis or
dino tikrai vertas, jį nusipelnė ir po šiai 
dienai daugiausia iš mūsų vi sų skautijai 
dirba. Nemanykite, kad mes šiuo reikalu 
nesirūpinome. Jau senokai parašėm Pirmi- 
jos Pirmininkui, prašydami šio žymenio. 
Šis tuojau atsakė ir prašė kreiptis į v.s. 
K. Parašėm it tam. Jis irgi atsakė, deja, 
negalįs šiuo reikalu nieko padaryti ir sa
vo ruožtu patarė rašyti v.s. J - ui,kuris 
rūpinasi ordinų reikalais. Rašėm ir šiam. 
Po mėnesio gaunam atsakymą: pranešk, 
girdi, kuriais dokumentais remiantis jis 
apdovanotas ir aš tuojau jums išsiųsiu. 
Vadinasi, tie valdžios žmonės prašo do
kumentų, kada patys ant jų guli. T aip ir 
neturim, ką jiems atsakyti. Gal MV čia ką 
padėtų ? ... ”

Kitas uolus skaitytojas iš Vokietijos ta 
pačia tema prideda:

— Štai klausimas, kurio per dvejus me
tus mums nepavyko išjudinti. Jis liečia 
mus visus. 1954 m. vasario mėn. mūsų Ra
jono vadeiva buvo apdovanotas Lelijos 
ordinu. Buvo daryta viskas, kad minėtas
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Skyrių veda v. s. L. Čepienė ir v. s. Bronius Kliorė

TAUTINIO UGDYMO KLAUSIMU
Vyr. skin, Antanas Saulaitis

Tautinio ugdymo *) klausimas dabarti
niu metu ir dabartinėje mūsų tautos padė
tyje yra pats aktualiausias skautų vado
vams. Mūsų skautavimas turi tiek pras
mės, kiek jis prisideda prie lietuviukų 
tautinio ugdymo pastangų. Bandykime pa
svarstyti, kas, kaip ir kieno turi būti da
roma, kad vienetuose būtų sėkmingiau 
įvykdomas tautinio ugdymo uždavinys.

TAUTINIO UGDYMO MOTYVŲ 
KLAUSIMAS

Tautiniu ugdymu norime į vaiką ir jau
nuolį galimai plačiau ir giliau įteigti gy
vąją lietuvybę.

Lietuvybės turinys labai platus. Bet 
per kelioliką skautavimo metų ( nuo 7 ligi 
21 metų amžiaus ) vaikui bei jaunuoliui 

žymenis pasiektų vadovą (čia laiško au
torius nurodo ilgą jų žygių raidos kelią). 
Deja, reikalas nėra išspręstas. Aš net 
negaliu įsivaizduoti kodėl taip įvyko. Bet 
esu tikras, kad sutiksite su manimi, kad 
tai labai negražu iš kai kurių vadovų pu
sės. parašykite, kas dar lieka mums da
rytį ? ”

0 mums atrodo, kad reikalas visiškai 
paprastas: turėtų viena skautiška žinyba 
žinoti, ką daro kita. Reiktų daugiau infor- 
muotis ir paskirtus žymenis laiku įteikti. 
Tik tada bus prasmingas ir pats apdovano
jimas.

galėtų atitekti didelis tautinio lobyno krai
tis.

Pirmiausia kalbame apie vaiką ir jau
nuolį, bet ne apie vadovą, kurį.šiuo atve
ju laikome lietuvybę jau įsisavinusį ir ją 
jau gyvendinantį. Vadų tautinio ugdymo 
klausimas tegul eina vadų lavinimo titu
lu, gal ir tais pačiais principais pagrįstu, 
kaip j aunuolių tautinis ugdymas.

Pirma, negu įsiimti lietuvybę, reikia ir 
žinių bei mechaninių patyrimų, taigi, 
reikia lyg kokio korio, į kurį bus sunešio- 
jamas lietuvybės medus.

Čia ir įeina nusiteikimas, ir pasitikėji
mas, ir pasiryžimas, ir norėjimas, ir žino
jimas ir mokėjimas.

1. Nusiteikimas priklauso prie tų dvasi
nių savumų, kurie reikalingi lietuvybei 
įsiimti ir kurie atidaro vartus tolimesnei 
įtakai. Žinoma, nusiteikimui sukelti, rei
kia sudominimo reikalu, reikia pagarbos 
lietuvybei, reikia simpatijos saviems rei
kalams. Prievoles motyvo nepakanka; ir 
ne visais atvejais juo remiamasi.

2. Pasitikėjimo dėsnis turi išreikšti tei
singumo pajautimą, turi reikalas atsistoti 
idealistinėje plotmėje. Pasitikėjimo rei
kia pačiais vadovaujamaisiais.

3. Pasiryžimo ir norėjimo motyvas išau
ga į užsimojimą siekti, labiau domėtis., 
ieškoti, daryti, stengtis, bandyti, veikti 
ir pan.
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4. Žinojimo pagrindas yra vienas svar
biausiųjų. Lietuvybė negali likti abstrak
ti. Ji ateina žodžiais, tekstais, skaičiais, 
formomis, figūromis, judesiais, melodijo
mis ir 1.1, ir visokiais kitokiais aprėpia
mais duomenimis. Lietuvybei įsiimti ir 
jai išsilaikyti žinojimas, pats didžiausias 
iš visų, yra toks būtinas ir daugiausia pa
stangų perteikti reikalingas.

5. Mokėjimas yra ta lietuvybės išreiš
kimo forma, kuri labai pabrėžiama praktiš
kojo skautybės metodo. Žinoti labai ge
rai, tai reiškia jau įsiimti, bet to nepakan
ka. Reikia mokėti išreikšti, reikia mokė
ti perteikti savo žodžiu, savo veiksmu, 
savo rankų darbu, savąja kūryba. Iš vie
nos pusės tai yra žinojimo vaisius, iš ki
tos — tai yra žinojimo įasmeninimas bei 
paties žinojimo pagilinimas.

Kai stojamės šalia kartais nebepajė
gios šeimos ir svetimos mokyklos, lietu
vybės turinio apimties perteikimas dažnai 
išauga į didelį darbą.

0 net ir tokį darbą turime imtis vykdy
ti.

Taigi, prie konkrečių klausimų vienete

VIENETAS TAUTINIO UGDYMO 
ŽYGYJE

Pagrindinis tautinio ugdymo darbas at
liekamas vienete: draugovėje ir skil
tyje. Kiti organizaciniai veiksniai yra 
labiau padedamieji, pagelbiniai ar papil
domieji prie draugovės ir skilties.

Taigi, visas lietuvybės turinys turi bū
ti išgyvenamas vienete visu, bendrai ir 
kiekvieno jo nario paskirai.

Kaip tas lietuvybės turinys teikiamas? 
Štai pluoštas konkrečių užuominų lietuvy
bės darbams.

1. Patyrimo laipsnių ( su pabrėžtinai 
lietuvybės turinio medžiaga) išėji
mas visiems.

2. Specialybių bei sk. vyčių amatųįypaČ. 
lietuviškojo turinio ) išėjimas individua
liai.

3. Specialiųjų ženklų ( ypač Valstybi
nio ir Tautinio ) visuotinis išėjimas.

4. Lietuviškųjų knygų organizuotas 

skaitymas; jų turinio santraukų darymas, 
jų savitas iliustravimas piešiniais; jų tu
rinio atpasakojimas žodžiais; jų veikėjų 
apibudinimas; jų teksto ypatingumų išra
šymas ar kai kurių vietų ir mintinai išmo
kimas; jų atskirų dalių ar viso veikalo 
inscenizavimas, vaidinimas; Knygynėlio 
organizavimas. Knygų parodėlių ruoši
mas. Naujų knygų rodymas ir recenzavi- 
mas. Namuose lietuviškųjų knygų lenty
nų tvarkymas, knygų katalogavimas ir Lt.

5. Lietuviškosios spaudos sekimas; bu- 
dingesniųjų rašinių skaitymas, straipsnių 
nagrinėjimas, apžvalgų sudarymas; perio
dinės spaudos parodėlių organizavimas; 
spaudos iškarpų rinkimas; žurnalų bei 
laikraščių kolekcijų sudarymas, jų įriši
mas ir Lt.

6. Lietuviškosios tautosakos rinkinių 
sudarymas, medžiagą surankiojant iš lei
dinių ar ir iš gyvųjų žmonių; ypatingųjų 
tautosakos kūrinių mintinai mokymasis; iš 
jų vaidinimų rengimas; tautosakos kūry
bos prie laužų ir kitų “ pasirodymų ” me
tu reiškimas bei perdavimas. Pasakų se
kimas, mįslių minimas, priežodžių saky
mas. Ir t.t.

7. Tautinio turinio rankdarbių darymas 
pagal liaudies darbų pavyzdžius ( grėb
liai, kultuvės, verpstės, rateliai, skrynios 
ir k.); taip pat lietuvių buities — trobesių, 
pilių, pastatų, paminklų ir k. modelių da
rymas. Lietuviškųjų kryžių modelių bei 
miniatiūrų nuotraukų gaminimas. Ir Lt.

8. .Liaudies meno pavyzdžių rinkimas; 
jo savybių pažinimas; mokymasis piešti 
liaudies meno “ raštus ”. Liaudies me
no parodėlių rengimas. Liaudies meno 
namuose branginimas. Ir Lt. 0 ir lietu
vių dailininkų kūrinių pažinimas, jų paro
dų lankymas, net jų kūrinių įsigijimas. 
Margučių dažymas, Viln. verbų darymas 
ir p.

9. Lietuviškosios dainos ir giesmės 
kultas; dainų bei giesmių tekstų rinkimas, 
gaidų, į rinkinius rašymas; žodžių minti
nai mokymasis; kiekviena proga ir nuolat 
sk. vienetuose liet, dainų dainavimas; 
pažinimas lietuviškųjų muzikos instrumen-
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New Yorko skautų “ Tauro ” £to vadovai. Nuo ir. G. Peuiko

tų; pramokimas jais groti, skambinti ar 
juos pūsti. Lietuvių muzikų kūrinių rin
kimas, geros lietuviškos muzikos plokš
telių rinkimas ir jų organizuotas klausy
masis. Ir t. t

10. Įžymiųjų lietuvių pažinimas; jų dar
bų bei jų kūrybos žinojimas; jų sukakčių 
vienete minėjimas; jų paveikslų, biogra
fijų bei kūrybos ištraukų rinkinių sudary
mas. Susitikimas su gyvaisiais tautos 
žmonėmis, su kūrėjais, veikėjais ir p. Ir 
Lt.

11. Lietuvių bažnyčių, mokyklų, sody
bų, vienuolynų, paminklų ir p. lankymas, 
jų fotografijų rinkimas, jų veiklos apra
šymų santraukų darymas. Ir k.

12. Literatūros valandėlių, vakarų, sa
vo kūrybos pasirodymų, literatūrinių “tei s- 
mų ” ir p. ruošimas savybėje ar ir su ki
tais vienetais bei kitomis organizacijo
mis. Tautinių papročių, tradicinių šven
čių ir p. palaikymas, Ir 1.1.

13. Buklų ir irštvų grynai lietuviška 
dvasia ir tautiniu stiliumi įrengimas; sto
vyklų gražia lietuviška nuotaika ir lietu
viškoje aplinkoje organizavimas. Įvairių 
tautinio turinio parodėlių būkle organiza
vimas. Lietuviškų vakarojimų ruošimas. 
Ir k.

14. Įkiekvįjznus namus su pagalba, kiek 
galima, bute lietuviška dvasi a reikštis; 
lietuviškajai knygai kelią skinti; knygų 

lentynai vietą rasti; kiekvieno skauto bu
te arba bent jo kambaryje išlaikyti lietu
viškąjį kampelį su liet, paveikslais, mo
deliais, rinkiniais, rankdarbiais, simbo
liais ir Lt

15. Branginti lietuvių kalbą ir jąja kal
bėti visuose skautų užsiėmimuose, viso
se sueigose ir visais kitais atvejais. Ne
mokančius kalbėti, mokyti; nemokančius 
skaityti, lavinti. Padėti ir rašyti pramok
ti. Grupelėmis ar paskirai.

KAIP ORGANIZUOTIS?
Sugebančio vadovo uždegti berniukai ir 

jaunuoliai patys daug padaro ir daugiau 
gali padaryti. Bet jie, kad ir labai gerų 
norų, lietuvybės turinio patys atkurti ne
gali: jie būtini išmaningos paramos. Drau
gininkas su vadija ar skiltininkas gali 
rūpestingai organizuoti atskirus darbus 
ar visą veiklą, bet daugeliu atveju jiems 
labai toli ligi tobulo to ar kito lietuvybės 
turinio reikalo išmanymo.

Norint sėkmingai tautiniu ugdymu per
teikti gyvąją lietuvybę, reikia pagalbos 
iš šalies. Laimei, beveik kiekvienoje 
vietoje yra mokytų lituanistų, yra daili
ninkų, yra muzikų, yra liaudies kūrybos 
bei liaudies meno specialistų. Daugelis 
šių asmenų yra net pasižymėję pedago
gai; tarp jų yra nemaža ir skautininkų,-ių, 
nebedalyvaujančių vadovaujančioje veik-
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ŽAIDIMAI
Skin. A. Lahuckaite.

LENKTYNĖS. Žaidžia dvi skiltys ar 
daugi au.

Žaidėjų skaičius kiekvienoje skiltyje 
vienodas. Skiltys sustoja kolonomis. Tarp 
jų 5 - 6 m. atstumas. Žaidėjai sunume - 
ruojami. Kolonoje žaidėjai stovi 2 metr. 
vienas nuo kito.

Draugininkei sušukus, pav. nr. 4, kiek
vienos skilties ketvirtas numeris bėga 
kaire puse numerio trečio, dešine puse nr. 
2 ir iš kairės pusės apibėga ratu apie nr. 
1, ir taip, vingiuodamas apie kiekvieną, 
žaidėją, perbėga visą koloną ir grįžta sa- 
von vieton.

Pirmasis apibėgęs laimi 2 tašku savo 
skilčiai.

GREITA SKALBĖJA. Žaidėjų, skaičius 
dvi ar daugiau skiltys.

loję. Reikia jų pagalbos.
Gilus tautinio ugdymo darbas negali 

būti atliktas apgraibomis, tik imitacijo
mis ar be tinkamo išmanymo.

Be pastangų vietoje ir be vietinių žmo
nių pagalbos, reikia rimto plano, gerų 
instrukcijų ir periodiškai ateinančios 
skautavimo metodui pritaikytos medžiagos 
visokia forma — spaudinių, žaidimų, pasa
kojimų, vaidinimų, brėžinių, planų ir t.t 
ir Lt. Juo labiau, kad vadovai vietoje, ar 
dėl savo būdo, ar dėl lituanistinio išsilar 
vinimo stokos, ar dėl to, kad išsimoksli
nę svetimose mokyklose, gali būti nepa
kankamai pajėgūs didžiajam tautinio ug
dymo uždaviniui visomis detalėmis aprėp
ti. Tos pagalbos reikia iŠ skautų organi
zacijos centrų, taip pat ir bendruomeninių 
kultūrinių įstaigų vadovybės.

0 iš vietinių vadovų pusės: kiekvienas 
draugovės ar skilties užsiėmimo, sueigos, 
iškylos, stovyklos ar kitokio veikimo pla
nas turi ryškėti aiškia lietuvybės medžia
ga. Ir kiekvienas skautavimo veiksmas 
turi būti įderintas į tautinio ugdymo srovę 
skiltyje, draugovėje ir visur.

Kiekviena skiltis turi 4 segtukus skal
biniams kabinti, 2 nosines, kepurę ir skal
biniams virvę. Abi skiltys įsirengia gre
ta viena kitos. Maždaug 50 metrų, atstu
me ištiesiama skalbiniams kabinti virvę. 
Po virve guli 2 keturgubai sudėtos nosi
nės. Pusiaukelėje padėta kepurė su 4 
segtukais.

Davus ženklą, kiekvienos skilties pir
mas žaidėjas bėga prie kepurės, paima 
segtukus, nubėga prie virvės, pakabina 
nosinę ir atbėgęs savo vieton suduoda 
ranka sekančiam, kuris nubėga, nuima no
sines, sulankstė keturgubai, nuneša seg
tukus, sudeda kepurėn ir parbėgęs suduo
da sekančiam, kuris bėga, pakelia segtu
kus, kabina nosines ir t.t.

Pirmiausiai sulaksčiusi skiltis laimi.
IRGI ŽAIDIMAS... Žaidėjų skaičius 

10 ar daugiau. Žaidimo priemonės nedi
delis sviedinys ir puodo dangtis.

Žaidėjai stovi ratu. Vadovas išmeta 
sviedinį į orą ir dangtį žemėn. Žaidėjas, 
pagriebęs dangtį dengiasi juo kaip skydu, 
o kiti, stovėdami ratu, taiko į jį. Patai
kęs į “skydu” neapsaugotų vietą, eina 
rato vidun ir ginasi “ skydu”, o kiti tai
ko .

166

21



New Yorko vyr. skaučių kandidačių būrelis su “Neringos” Vietininke ps. ]. Janulevičiene.
Nuotr. G. P e nik o.

TUNTO BEI VIETININKUOS ADMINISTRAVIMAS
Y t

L. Cepiene

Tunto ( Vietininkijos ) vadiją sudaro: 
tuntininkė ( vietininkė ), tunto adjutante, 
iždininkė, ūkio vedėja, instruktorės skau
tiškiems dalykams, ( pionerijos, žaidimų, 
dainų, ideologijos, šeimininkavimo, dar
belių, grožio ir madų ir kt.) dvasios vadai, 
visų draugovių draugininkės bei draugovių 
adjutantės. Kartais ir tėvų komiteto at
stovas, o kur bendraujama su gyvenamo 
krašto skautėmis — tunto vadi joj e į veda
ma ir ryšininkė tarptautiniams santykiams 
palaikyti.
Tuntininkės ar vietininkės pareigos:

1. Tuntininkė ar vietininkė, apsiėmusi 
eiti pareigas, visų pirma prisistato L. S. 
Seserijos Vyriausiajai Skautininkei, pra
šydama tvirtinti ir pranešdama iš ko ir nuo 
kada pareigas perima.

2. Gavusi patvirtinimą prisistato ir su
sipažįsta su vienetų vadovėmis ir tėvais.

3. Palaiko glaudžius ryšius su Seserijos 
vadi j a, savo tunto ar vietininkijos vado
vėmis, lituanistinės mokyklos mokytojais, 
dvasios vadovais, skaučių tėvais ir su 
didesnėmis kultūrinėmis bei labdaringo
mis lietuviškomis organizacijomis.

4. Saukia vadijos posėdžius, sueigas re
guliariai bent kartą per mėnesį.

5. Lanko draugovių sueigas, parenka 
skautavimo ir meno reikalams instrukto
res, skautininkes.

6. Ruošia vadovių specialius kursus, 
skelbia konkursus.

7. Savo pavyzdžiu ir entuziazmu įvai
riausiomis priemonėmis skatina vadoves 
augti patyrimu, laipsniais, ir pavyzdingu
mu. Jokiu būdu neslopina iniciatyvos.

8. Kartą per metus patikrina draugovių 
knygas, iždą, ir pažangumą, arba paskiria 
komisiją toms knygoms patikrinti.

9. Rūpinasi darbo plano sudarymu ir 
vykdymu.

10. Kelia savo tunto draugininkės į vy
resniškumo laipsnius iki vyr. skiltininkės. 
Pristato Seserijos Vadijai kandidates į 
skautininkes laipsnį.

11. Skiria draugininkės, instruktores 
bei kitas pareigūnes.

Adjutantės pareigos
1. Veda visas tunto ar vietininkijos kny

gas; registracijos ir pažangumo knygą, 
dienoraštį, vadijos posėdžių protokolų
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knygą, veda skaučių kartoteką, įsakymų 
knygą, korespondenciją.

2. Per iškilmingas sueigas tvarko skau
tes, skaito įsakymus, rūpinasi patalpų ga
vimu, jų atsiskaitymu bei švara.

3. Rūpinasi sk. spaudos platinimą ( per 
draugininkes ).
Iždininkės pareigos-'

1. Veda tunto ar vietininkijos kasos 
knygą

2. Renka narių mokesčius ( iš draugi- 
ninkių, o šios — iš skiltininkių ir skau
čių).

3. Kas mėnesį vadijos posėdžių metu 
daro pranešimą apie iždo stovį. ( Kokios 
pajamos ir išlaidos ).

4. Rūpinasi iždo didinimu.
5. Siunčia Seserijos iždininkei nario 

mokesčius ir metinę apyskaitą.
Instruktorių pareigos:

1. Kiekviename vadijos posėdyje duoda 
draugininkėms sueigoms reikalingų žinių: 
draugovės sueigos planą, naujų žaidimų, 
dainų, darbelių, pionerijos, gero darbelio 
progų ir kt.

2. Vadijos instruktorė yra įvairiausių 
staigmenų ir žinių Šaltinis. Ji pati nuo
lat skaito skautišką literatūrą, tobulinasi 
ir ieško naujų kelių smagiai skautauti.

Draugininkes pareigos tunto ir vadijospo
sėdžiuose :

1. Padaryti pranešimą apie draugovę: 
skaučių skaičius, kiek skilčių, kas skilti- 
ninkės, skilčių veikla, draugovės planai 
bei pageidavimai ar sunkumai.

2. Dalyvauti vadijos posėdžiuose: pa
čiai kartais negalint, pranešti ir užtikrinti 
adjutantės dalyvavimą.
Tunto ( vietininkijos ) vadijos posėdžio 
pavyzdy s:

1. Tuntininkės žodis 5 min.
2. Adjutante skaito pereito posėdžio 

protokolą.
3. Draugininkių pranešimai: “Birutės” 

draugovėje yra 35 skautės, veikia trys 
skiltys. “ Bičių ” skiltis turi sueigas 
kas antrą šeštadienį, šiuo metu ruošiasi 

laužavedžių konkursui. “ Kregždžių ” 
skiltis ruošiasi II pat 1. ir renka albumą , 
apie kregždutės gyvenimą, dainas, poezi
ją, pasakas, paveikslus. Sueigas saukia 
kiekvieną penktadienį. “Našlaičių” skil
tis ruošiasi III pat 1. ir mokosi siuvinėti 
šilkais našlaites, sueigas šaukia kiekvie
ną šeštadienį. Tėvų komitetas nupirko 
stakleles, ir mes tuoj pradėsime juostų 
audimą. Pereitą mėnesį turėjome dvi drau
govės iškylas.

Panašius pranešimus apie draugovių 
veiklą padaro ir kitos draugininkes.

4. Tunto adjutantės pranešimas: . Tunto 
posėdžių protokolų knyga sutvarkyta. įsa
kymų knygai reikalingas naujas viršelis. 
Gal “ Našlaičių ” skiltis išsiuvinėtų ki
tą viršelį su našlaitėmis? Sekančioje 
tunto sueigoje komandą duosiu ne žodžiu, 
bet judesiais, mūsų sutartais ženklais, 
kuriuos šiandien visas pamokysiu. Tad 
prašau draugininkes išmokyti skiltininkes, 
kad mūsų rikiuotė būtų atlikta tyliai ir 
darni ai.

5. iždininkės pranešimas: Tunto kaso
je turime 8 5 dolerius. Nario mokesčius 
išsiunčiau. Pakvitavimą gavau. Perspau
dą visuomenė prašo paremti į vargą pate
kusius Mažosios Lietuvos Patriarcho Mar
tyno Jankaus vaikus. Nors skautybė nėra 
šalpos organizacija, tačiau mes jaučiame 
pareigą tarnauti artimui ir rūpintis nelai
mės ištiktais.

Prašau draugininkes šį reikalą draugo
vėse apsvarstyti ir sekančion tunto suei- 
gon atnešti konkrečius pasiūlymus ar net 
jau atlikto darbo pranešimus. Adresą 
kiekvienai tuoj pat ir duosiu.

Instruktorių pranešimai ir užsiėmimai:
Dainų instruktorė išmoko dvi naujas 

dainas.
Žaidimų instr, praveda 3 skilčių ir 2 

draugovės žaidimus.
Seimininkavimo instr, duoda receptą py

ragui “ Bitutė ” ir pamoko greitų vaišių 
paruošimą, netikėtam svečiui užėjus pa
vaišinti.

Darbelių instr, parodo, kaip galima de-
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Vikriosios sesės 
niujorkietės, tauti
nių šokių šokėjos. 
Nuotr. G. Peniko.

DAINUOKIME !
F i L sktn. V. Barmiene

Daina lietuvį visur ir visuomet lydėjo 
ir lydi ir, anot mūsų didžiojo dainiaus- po
eto Balio Sruogos, lietuvis, kad ir kažkaip 
jam būtų gyvenimas sunkus, — saulėtu žy
dėjimu, saulėta ateitim jis vistiek tikėjo 
ir tiki!

Kad tas saulėtas žydėjimas ir skautiško 
jaunimo Širdyse prasiskleistų pilnam savo 
gražume, duodame įvairioms tautinėms 
šventėms, iškilmėms, pasirodymams, iš
kyloms, laužams, skilties bei draugovės 
sueigoms ir kitoms skautiškoms progoms 
ištisą, dainų pynę. Sumaniam skautiško 
vieneto dainų vadovui tik reikia pasirink
ti ir suderinti su rengiama programa bei 
nuotaikomis.

.......... ' --------—l--------- ' ---------------------------------------------------------------------------------------  

ginimo būdu pasidaryti dekoratyvines lėkš
tes.

Ideologijos instr, praveda pašnekesį ir 
diskusijas apie tiesumą ir žodžio ištęsė- 
jimą.

Einamieji reikalai — svarstomi įvairūs 
pasiūlymai bei Vyriausios Skautininkės 
pageidavimai.

Arbatėlė ir lengvi pokalbiai, kuriuose 
vyrauja vaišingumas, mandagumas ir mo
teriškumas.

TĖVYNEI -
Lietuvos Himnas; Lietuviais esame mes 

gimę; Tautinės stovyklos daina - Atgimė 
Tėvynė; Lietuva brangi; Leiskit į Tėvynę; 
Dievui, Tau Tėvyne ir Žmonijai; Jubilie
jinė stovyklos daina — Juokiasi saulė; 
Kur bėga Šešupė; Namo, broliukai; Lietu
va brangi... ( 10 dainų).

motinėlei, Širdužėlei -
Motulė mano, širdelė mano; Vai tai dė

kui, močiute; Pas savo motinėlę; Augino 
močiutė, augino dukrelę; Močiute, širdele, 
tai tau; Oi močiut, motinėle, močiute sen
galvėle; Pas motinėlę, pas širdužėlę; Pas 
močiutę augau, valelę turėjau. ( 8 dainos). 
ŽYGIUOJANT -

Aš pasėjau kanapėlę tėvelio sodelyj; 
Išėjo tėvelis į mišką; Už jūrelių, užma- 
relių; Atskrend sakalėlis; Vai tu žirge, 
žirge; Siuntė mane motinėlė; Rūpinosi tė- 
vužėlis; Šėriau žirgelį; Saulutė tekėjo; 
Kad subatos vakarėlyj; Tykus vakars be 
vėjo; Gieda gaideliai anksti rytelį; Du bro
liukai kunigai; Eisim, broleliai, namo; Oi, 
tu strazde, strazdeli... ( 15 dainų).

SVAJONĖLĖ -
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Čikagos jūros skau
tai,- ės pagerbė žuvu
sius jūros draugus,nu- 
leisdami jų garbei vai
niką,
Nuotr. L. Knopfmil erio

Vai žydėk, žydėk balta obelėle; Iš rytų. 
Šalelės; Kas bernelio sumįslyta; Vai ūž
kit gauskit girios medeliai; Tekėjo saule-, 
lė pro debesėlį; Bijūnėlis žalias; Ta mūs’ 
seselė, darbininkėlė; Oi liūdnas, liūdnas 
žalias berželis; Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka; Kur tas šaltinėlis; Oi kas sodai, do 
sodeliai; Šią naktelę miego nemiegojau; 
Sėjau rūtą, sėjau mėtą; Ar negaila, sese
rėle, rūtelių; Lakštingalėle; Aš išdaina
vau visas daineles; Kad aš grėbiau lankoj 
viena šienelį; Tris dienas, tris naktis; 
Ant marių krantelio; Už jūrelių, už mare
lių... ( 20 dainų ).
LINKSMOSIOS -

AŠ mergytė, kaip uogytė; Salia kelio 
vieškelėlio; Vai kur buvai, dzieduk mano; 
Ar aš ne vyšnelė, vyšnelių sodelyj; Per 
Klausučių ulytėlį; Palankėj, palaukėj; 
Pradės aušrelė aušti; Ei, jaunime, būki 
linksmas; Turėjo bobutė žilą oželį; Kai 
aš mažas buvau; Oi tu bite, bite, bite, 
saldi tavo uodegytė; Pempei, pempei kuo
duotoji; Aš pasėjau žalią pupą; Aš pasė
jau kanapėlę tėvelio sodelyj; Kas bus mo
čiute, kas bus ? (15 dainų ).
SKAUTIŠKOS -

Sesės skautės, saulutė mums nušvito;

Ėjo skautas iškylauti; Kaip gera ir links
ma; Ten kur ošia pušynėlis oi; Nusileido 
saulužėlė; Žiūrėk į tolį; Lauželis; Aš su 
savo skiltim išėjau grybauti; Broliai, se
sės, dainątraukim; Vėliavos žydrios plaz
da padangėj.

Čia duotos dainos daugiausia yra per 
ilgus amžius ugdytas ir sukrautas lietu
vių Haudies lobynas, kuris įdomus ir savo 
poezija ir melodija. Mūsų liaudies dainų 
melodija yra skardi, plati, nuaidinti. Dai
nos aidas tarytum riedėti rieda per lygius 
laukus, klonius, pašiliais, giraitėmis ir 
kalneliais, kol užgęsta kur pakalnėse ar 
erdvėj... Daina be melodijos — ne daina! 
Už tai mokykimės dainuoti, pajuskim 
skambią melodiją ir tegul plaukia dainos 
aidai, išliedami mūsų ilgesį ir meilę per 
laukus, vandenyno erdves iki mūsų bran
gios Tėvynės.

Pastaba: Tas dainas, bent jų žodžius, 
galima rasti knygelėse: “ Dainos skau
tiškam jaunimui ” Studentų Skautų “Vy
čio ” Korp! leidinys; Laužam liepsno
jant” paruošė v. s. vyr. valt. P.P.; “Bu
dėk ” Skautų Kalendorius 1952 m. taip' 
pat ir Dr. Jono Balio “ Lietuvių Tautosa
kos Skaitymai ”.
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V. 17^18 cLd, Clevelande įvyko didžiulis amer. skautą paradas, kuriame dalyvavo ir jau n. skraitu. 
“Kęstučio” dr- ve, ps. Bacevičiaus vedama. Mūsiškiai vaizdavo lietuvius piovėjus — grėbėjas su 
šieno vežimu ir dviem arkliais. Viso parade dalyvavo 17.000 skautų. Nuotr. V. Bacevičiaus.

DR-VĖS SUEIGA TAUTINIAM ŽENKLUI ĮSIGYTI
Paruošė Anglijos rajono skautės

Tema: Tautiniai šokiai ir žaidimai; jų, 
charakteris, mokėti juos šokti, žaisti, su
organizuoti ir vesti. Vieta: draugovės 
buklas. Laikas: 4 vai. p. p.

Papuošti buklą tautinėmis lėlėmis, juos
tomis. Atskleistas tautinių šokių nuo
traukų. albumas. Jei galima, pagroti iš 
tautosakos archyvo įdainuotą liaudies šo
kio ar žaidimo melodiją su žodžiais.

Sueigą praveda draugininke ir skiltinin- 
kės, tam iš anksto pasiruošusios.

Sueigos pradžia. Adjutante išrikiuoja 
draugovę. Įeina draugininke. Po pasi
sveikinimo ir raportu seka žaidimai:

Žaidimai. Juos praveda “ Kregždžių ” 
skiltininkė. Žaidžiame ratelius, kartu 
dainuodamos: “ Klausė žvirblis Čiulbo- 
nėlis pas tą pilką karvelėlį...”. Tai la
bai lėtas žaidimas. Sekantis — “ Grybs, 
ąrybs, baravyks ” išjudina visą draugovę. 
Žaidžiant “Siūlai, siūlai susivykit ”, iš
tvermingiausią skautė,„.gera sportininkė, 
apsiima vesti “ siūlą”.

Pašnekesys. Pavargusias skautės mie

lai susėda ratu aplink draugininkę. Drau
gininke pasakoja: šokis, tai yra nuotaikos 
išraiška judesiais su muzikos pagalba. 
Mūsų tautiniai šokiai savo vardais aiš
kiai nusako, kas vyksta. Pvz. “ Rugu
čiai ”, — merginos ir vyrai dirba — kerta 
ir grėbia rugius. Dirba sunkiai, bet kar
tu ir žaidžia. Už tai šokant šį šokį rei
kia stengtis atvaizduoti vienais judesiais 
darbą, kitais — žaidimą. “ Malūnas ” 
vėl linksmas šokis su daugybe ratų, ratu
kų. Švelnus mergaičių šokis “ Blezdin
gėlė ” taip labai skiriasi nuo vyrų “ Mi
kitos ”. Čia jaunuoliai stengiasi parody
ti savo vikrumą šokdami su lazdomis. Tai 
labai sunkus šokis. Vienas iš paprastes
nių gražiųjų šokių yra “ Kubilas ”.

Užsiėmimai. Praveda ° Bičių ” skil
tininkė. Mokomės šokti “ Kubilą”.

Daina. Jau pavasaris. Netrukus ir sto
vykla. Šiandien mūsų naujoji daina apie 
stovykl ą:

Ei, vis pirmyn, dainelės skamba, 
Mes koja kojon stovyklos link.
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Gražus liet, skautų, - čių Clevelande būrys. Ir tai dar nevisi... Nuotr. V. Bacevičiaus.

Nors debesys ir dengs saulelę 
Bet, skaute, tu nenusimink ir bus gerai.

Lenkiasi gėlės ir skamba miškai, 
Tai skautės stovyklon žygiuoja linksmai. 
Ten, prie pakrantės, prie upės sraunios, 
Joms linksmą dainelę lakštutė lakštuos.

Tik pažiūrėk, aplinkui darbas.
Ir stalas raitos tarpe pušų.
Ir palapinės kelia galvas,
Palydimos dainos garsų, tai stovykla.

Lenkiasi gėlės......

Dar sudainuojame visų mūsų mėgiamą 
‘ ‘ Į pasaulį margą

Einamieji reikalai. Nario mokestis. Se
kančios sueigos laikas.

Rimties valandėlė. “ Skruzdžių ” skil
ties skiltininkė skaito lietuvių partizanų 
poeto Vandenio -eilėraštį...
Kas gražiau ant žemės už gegužės rytą, 
Kada paukščių giesmės žadina tav.e, 
Ir jauti, kaip žiedas vėjo nuraškytas 
Glosto tavo širdį Viešp aties ranka.

Štai, žiūrėk, kaip saulė šypsosi maloniai 
Ir sidabras krinta ant gelsvų kasu!
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Bet kodėl, Pušele, rūkas toks raudonas, 
Tartum šaltas kraujas, slenka iš rytų?...

Sa! Klausyk, Lakine, girdi — žemė dunda, 
Vieškeliu nuo Simno tankų ūžesy s...
Virpa rausvos lūpos, virpa ne pagundai, 
Ne iš baimės vyrui suvirpa širdis...

Lyg jauni ereliai viens į kitą žiūri, 
Pro ausis pračiuo žia vėjas neramus. 
Eik, Lakūne mielas, siųsk į žygi būrį, 
Nepamiršk Pušelę siųsti į žvalgus.

Greitos lyg balandžiai, grįžta žvalgų žinios, 
Atskrenda Pušelė palaidais plaukais: 
Vieškeliu nuo Simno rusų — minių minios, 
Alytaus ir Seinų siunčiami pulkai!

Ginsimės lig vieno, kaip Pilėnai gynės, 
Paskutinį šūvį tau, širdie, skyrių!
Tegul šitos pušys pasakys tėvynei, 
Kad lietuvis niekad nemirė vergu.

Lieknos pušys skilo, beržai virto kryžiais, 
Kraujo upės liejos, Kalniškės mišku.
Daug jaunu bernelių į namus negrįžo,, 
Nesugrįžo sesės — žuvo jos kartu.

Užbaiga. Šūkis: “Mūsų darbas, džiaugs
mas, liūdesys — tik Tau, Brangi Šalie! ’
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STOVYKLOS PLANO METMENYS
( Tąsa )

II. STOVYKLAVIMAS

a) Technikinis stovyklos įrengimas.
Stovyklos technikinį įrengimą vykdo pio

nierės, kurios išvyksta į stovyklą 2-3 
dienas anksčiau. Jei vyksta vienos mer
gaitės, išvyksta mažiausiai 10, o jei yra 
norinčių — 15 - 16 ( o norinčių visuomet 
turėsime, nes nėra ir negali būti linksmiau 
vykti į stovyklą kaip sunkvežimiu, ant pa
lapinių suvirtus.)

b) įsakymai, potvarkiai, dienotvarke’.
Kasdien prie vėliavos pakėlimo ir nu

leidimo skaitomi įsakymai ir potvarkiai. 
Juose stovyklos viršininkė išreiškia savo 
ir vadi jos pageidavimus. Jei stovykloj 
pravedamas įžodis, ji tai paskelbia įsaky
mu. Įsakymai ir potvarkiai leidžiami sto
vyklos tvarkai palaikyti ir tuo pačiu skau
tiškam lygiui išlaikyti. Po jais pasirašo 
viršininkė ir adjutante. Po įsakymo, ku
ris liečia Dvasios vado pageidavimus dar 
gali pasirašyti Dvasios vadas. Įsakymai 
ir potvarkiai yra privalomi visoms stovyk- 
1 autojoms.

DIENOTVARKĖ
7.30 - 7.45 kėlimasis,
7.45 - 8.25 mankšta, prausimasis;
8.25 - 8.45 pasirengimas maldai ir vėlia

vos pakėlimui;
8.45- 9.15 Vėliavos pakėlimas;
9.15 - 9.45 pusryčiai;
10 - 12 užsiėmimai;
12 - 1.30 maudymasis;
1.30- 3.15 pietūs ir poilsis;
3.15- 4.30 žaidimai;
4.30- 5 pavakariai;
5 -6.30 užsiėmimai;
6.30- 7.15 vakarienė;
7.15- 8.15 svečių lankymas, pasiruoši

mas laužui;
8.15- 8.45 vėliavos nuleidimas;
8.45 - 10.15 laužas,
10.30 gulimas

Šios programos vykdymą prižiūri komen
dante. Su ja bendradarbiauja — drauginin- 
kės.

c) Programiniai skaučių užsiėmimai.
Programiniai skaučių užsiėmimai prave

dami pagal lektorių pravestus planus. Pa
geidaujama stovykloje pravesti daugiau 
praktiškų programinių dalykų.

d) Dienos vedamoji mintis.
Kasdien prie vėliavos pakėlimo, stovyk

los viršininkė paskelbia dienos vedamąją 
mintį, pasirinkdama minčių iš lituanistinių 
dalykų: Tėvynės pažinimo, literatūros, ge
rų darbelių ir taip toliau. Prie vėliavos 
nuleidimo, per draugininkių raportus pati
riama kaip dienos vedamoji mintis stovyk
loj buvo pravesta.

III. STOVYKLOS UŽBAIGA.

a) Oficialus stovyklos uždarymas vyk
domas per paskutinį vėliavos nuleidimą. 
Prieš tai gali būti stovyklos paradas.

b) Technikinis stovyklos išformavimas.
Stovyklos technikinį išformavimą taip 

pat atlieka skautės pionierės, kurios, jei 
yra sąlygos, palieka vieną dieną vėliau ir 
tuomet niekeno netrukdomos gali gražiai 
ir tvarkingai atlikti šį darbą, kad nebūtų 
gėda ir sekančiais sugrįžti atgal.

c) Stovyklos raportas Seserijos Vadijai.
Po stovyklos, specialiame stovyklos 

vadijos posėdyje, atskiros pareigūnės įtei
kia viršininkei raportus: savo planą ir ap
rašymą, kaip joms pavyko tą planą praves
ti, kokių būta kliūčių. Pabaigoj e savo 
raporto kiekviena pareigūnė pareiškia sa
vo nuomonę apie buvusią stovyklą ir pa
tiekia naujų minčių bei patarimų sekan
čiai stovyklai. Stovyklos viršininkė iš tų 
visų raportų sudaro bendrą pranešimą ir 
įteikia ją Tunto Vadijai. Si, susipažinu
si su tuo raportu, persiunčia jį Seserijos 
Vadijai, pasilikdama sau nuorašą.

( Pabaiga )
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LAUŽAS
L. Liepsnelė

1. Sukrovėm laužą, susėdom aplink, 
pakviestas svečias brūkšteli pirmąjį 
degtuką. Kad laužas įsidegtų, skautai 
dainuoja ir sako:

Kuriu, kuriu pečiuku 
Laukiu, laukiu ve čiukų. 
Atvažiuoja Saulala 
V ariniais rateliais 
Masinziniais bateliais 
Ugniniais arklaliais

( Taip dainuodavo piemenys. Iš J. Bar 
lio “ Tautosakos lobyno”.)

2. Daina: Lauželis, lauželis... Nusi
leido saulužėlė...

3. Sūkis: “ Šventą Gabėta, sugobta go
bėk, sužėbta žibėk ” ( Taur. apskr. Kal
tinėnai). arba: “ Gabie dievaitė, pakeiki 
garų, nuleiski ( neleiski ? ) kibirkštų ”
( iŠ 1580 m. seniausia maldelė į ugnį J. 
Laši ckis).

4. Kepurės keliauja: dalyvauja visi lau
žo dalyviai. Kiekvienas atsineša po ke
purę, ar skrybėlę, ar čia pat susilanksto 
iš laikraščio kepurę. Šio kepurėto rate
lio dalyviai pagal žodį “viens ” kaire 
ranka.ima kaimyno kepurę, pagal žodį 
“ du ” deda kepurę ant savo galvos. Skai
čiuoja laužavedys 1-2, 1-2, 1..... ir t.L
Smagiau šį žaidimą žaisti su muzika.

5. Kelinta valanda? Įeina du skautai, 
( ės ). Vienas iš vienos pusės, kitas iŠ 
kitos. Vienas jų klausia: Malonėkit pa
sakyti kelinta dabar valanda? Antrasis 
atsako: - 0 žinoma, tuč tuojau! Iš kupri
nės ištraukia liniuotę, virvę, susiranda 
lazdą, smeigia ją į žemę, žiūri į mėnulį 
ir žvaigždes, matuoja ir galų gale pasako 
tikslų laiką. Pirmasis nustebęs sako: 
— Ačiū, labai ačiū. Bet pasakykit man 
meldžiamasis, kaip gi galėjai pažinti to
kį tikslų laiką? — Pasižiūrėjau į savo 
laikrodį, — atsako anas.

6. Šmėkla: Du vilkiukai eina ant galų 
pirštų Šnibždėdami esi. Vienas sako ty
liai: — Štai ta vieta,kur aš mačiau šmėk
lą. Antrasis garsiai sako: — Čia? Pir-
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masis matuoja vietą žingsniais, tyliai sa
ko: — Va, šitoj vietoj. Antrasis: — Ar 
ji buvo didelė? Pirmasis: — Ne, visai 
maža. Ranka rodo dydį — sulig nykščiu. 
Antrasis: — Kada, kada tu matei ? Pir
masis: - Pernai, kai stovyklavau. Antra
sis, supykęs: — Tai ko tu taip tyliai kal
bi ? Pirmasis: — Kad man gerklę skau
da.

7. Dainos: 0 tai dyvai, didi dyvai bu
vo...

8. Šūkiai: Koks valgai as, toks darba- 
las. Nepadėjus nėr ko kasti. Vyras iš 
stuomens ir liemens.

9. Skilties pasirodymas: Skiltis išeina 
“ verkdama”. Rauda skauteliai, vienas 
kitam ašaras šluostydami, apsikabindami 
ir 1.1 Galop laužavedys klausia: - Tai 
ko jūs raudat dabar! Skiltis atsako: —Kad 
mes neturim pasirodymo...

10. pasaka: ( Atlieka trise ). Vienas 
pasakoja gyvą, trumpą pasakėlę, pav. 
“ Dangus griūva ”. Antrasis ( atitinka
mą veido išraišką rodo, trečiasis - jude
sius. ( Ketvirtasis improvizuoja muzi
ką L

11. Dainės: skilčių tradicinės, kuple
tai ir kt.

12. Skilties pasirodymai: šukų muzika. 
( Šukas aplenkti popierine nosinėle ir pri
dėjus prie lūpų, groti dainelės melodiją ).

73. Dainos: Šaltyčius... Ant kalno Ra
mojaus ...

14. Ugniai patalo klojimas — reiškia ją 
gražiai apdėlioti, apipilti pelenais, kad 
jos vėjas neišnešiotų ( Laukuva ) 
“Šventa Ugnija, mygok užklota” ( Vyduk- 
!ė)
“Ugnele, Gabietėle, sukopta miegok, už
žiebta žibėk ir visuomet man padėk” 
( Kražiai )

15. Giesmės: Dievui, Tau, Tėvynei ir 
žmonijai... Ateina naktis...
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Skyrių veda D. Elvikyte ir A. V. Dundzila

ĮVYKIAI IR KOMENTARAI
• Nebus suklysta konstatuojant, kad į lie
tuvišką jaunimo organizacijų pasaulį sto
vyklos mintis atėjo iš skautų tarpo. Skau
tai įtikinančiai pademonstravo stovyklų 
pedagoginę reikšmę, sugebėjo įrodyti, kad 
gamtos prieglobstyje galima nagrinėti, 
spręsti reikalus, kad gamtos aplinka nepa
prastai daug įvairumo suvažiavimo prog
ramai atneša. Tad ir šią vasarą važiuos 
jaunimas į visą eilę stovyklų, vakarais 
degs laužai, skambės dainos. Toki mo
mentai visą lietuviškąjį jaunimą tik artyn 
sutraukti turėtų, pademonstruoti nuoširdų 
dalinimas! metodais, lietuvišką dainą, bei 
savosios tautos dvasią Kyla klausimas, 
ar 1957 metų vasarą nebūtų Įmanoma su
ruošti viso lietuviškojo studijuojančio 
jaunimo stovyklą, kad vieną kartą visi 
kartu po atviru dangum susirinkti galėtu
me savo mintimis pasidalinti ? Juk dau
guma stovyklaujame atskirai organizaci
jomis susiskirstę: 1957 metais prieš ar po 
savų organizacinių stovyklų sutarkime lai
ką ir visi kartu į gamtos prieglobstį suva
žiuokime — ar tai Studentų Sąjungos rė
muose ar.ASS ar kitų organizacijų inicia
tyva.
• Paskutiniu metu studentijos dėmesį yra 
patraukusi antroji metinė Santaros knyga 
“ Į laisvę veda mūsų kelias ”. Tai yra 
44 puslapių leidinėlis, savo turiniu lie
čiantis visą eilę įdomių temų. Su kai kuriomis 
dėstomomis mintimis galima sutikti ar nesutik
ti, tačiau pats tokio leidinio pasirodymas 
yra pozityvus reiškinys. Tik gailą kad 
visoje eilėje vietų liko nei štai syta lietu
vių kalba, gi dalies autorių vartojamas 
stilius straipsnių neskatina ir nepadeda 

skaityti: norint pabaigti, reikia save tie
siog prisiversti.
• Tamsiomis spalvomis Vincas Jonikas 
yra nudažęs studentus savo “ Tautinės 
vertybės ir jauni žmonės dabar”( “Į lais
vę ”, Nr. 9, 19 56, kovas ). Straipsnis lyg 
bando atsverti spaudoje tepamas pagyras, 
įvairias savosios veiklos apžvalgas. Nors 
daug kur yra sunku autoriaus išvedžioji
mus bei teigimus priimti, tačiau yra pra
vartu žinoti ir antrąją studentijos vertini
mo nuotaiką. Gi kai kurios straipsnio 
mintys galėtų sudaryti pagrindą ir Studen
tų Sąjungos studijų dienų tematikai.
• Skaitantieji " Naujienas ” pastebėjo 
vieną iš paskutinių studentiškos žurnalis
tikos “ deimančiukų”: tai gegužės 12 til- 
pęs kaltinimas, kad Urbanos ateitininkai 
iš viešos YMCA skaityklos vagia “Nau
jienas”. Zinutę rašiusiojo akim ir logi
kai pakako tokių įrodymų: minėtoje skai
tykloje autorius negalėjo rasti “ Naujie
nų ” ir sklido kalbos, kad ateitininkai 
“ pasiskolina laikraštį pasiskaityti ir jau 
nebesugrąžina atgal į lentyną ”. Tačiau 
įdomiausia tai, kad narsusis gandų regis
tratorius, turbūt, iš kuklumo nedrįso pasi
rašyti pavardės!

Žinia pasirodė tuo metu, kai buvo at
spausdinta visa eilė pasirašytų straipsnių, 
nukreiptų prieš ateitininkus. Šią žinią 
persispausdino ir visada šališkai nusitei
kęs studentų skyrius “Naujienose” 
( 1956 - V - 18 ). Naudojantis žinutės au
toriaus logiką nėra sunku numanyti iš ku
rių studentijos sluogsnių ši tarpusavio 
piktumą, neirodvtus kaltinimus metanti,
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JUOZAS KARKLYS, 
nesenai išrinktas JAV Liet. Studentu, S - gos 
valdybos Pirmininku. Kolega yra JAV karo ve
teranas, aktyvus ^kautas vytis, Korp! VYTIS 
senjoras ir ASS Čikagos skyriaus* pirmininkas. 
Šiuo metu studij uoja inžineriją, Čikagoj e.

ISRINKTA JAV LIET. STUDENTU 
SĄJUNGOS VALDYBA

Rinkimai į JAV Liet. Stud. S - gos val
domuosius organus pasibaigė. Iš 692 tu
rinčių teisę balsuoti kolegų balsavo 376. 
į Centro Valdybą išrinkti Šie ASS sąrašo 
kandidatai: R. Kliorytė — 229, D. Tall at 
Kelpšaitė - 215, T. Remeikis — 210, K. 
Jecius - 209, J. Karklys - 202, J. Liu- 
binskas - 189; iš Ateitininkų sąrašo: Vyt 
Valaitis — 217 balsų. Į Kontrolės komi
siją: Vyt. Kamantas — 193 ( iŠ ASS sąra
šo ) ir A. Vedeckas - 186 su R. Kontrimu 
( 181 ) - abu iš At - kų sąrašo. Į Sąjun
gos Garbės Teismą: Alg. Avižienis —185, 
R. Šilbajoris - 173 ( abu iš ASS sąrašo ) 
ir A. Sužiedėlis iš At - kų sąrašo.

Dalis išrinktųjų jau seniau reiškiasi mū
sų studentiškame gyvenime, kiti kolegos 
— naujai. Visiems Kolegoms, perėmu - 
siems Liet. Stud. S - gos vairą, tenka pa
linkėti sėkmingo darbo.

nepasirašyta žinia galėjo kilti: su dar di
desniu įdomumu perskaitysiu tos organiza
cijos išl ei stą sekanči ą metinę knygą, kur, 
reikia tikėtis, tarp kitu domėjimosi sričių, 
bus paminėtas ir šis anoniminis gandų 
skleidimas.
• Studentų Sąjungos centriniuose orga
nuose šiais metais turės progos darbuotis 
visa eilė jaunųjų skautijos veikėjų. Į Cen
tro Valdybą buvo išrinkti net sesi studen
tų skautų sąrašo kandidatai, Kontrolės 
Komisijon — vienas ir Garbės Teisman — 
du. Išrinktuosius su malonumu sveikina
me, linkime visokiariopos sėkmės. Nau
jajai Valdybai linkime plėsti ir tęsti pra
dėtus darbus, linkime naujų kelių ieškoti, 
kad bepradedą įsigalėti pikti grupiniai 
skirtumai, ignoracija, darbų trukdymas 
subankrutuotų, neryškūs ir nereikšmingi 
pasidarytų. Tuo pačiu kviečiame lietu
viškąją studentiją sukrusti ir Studentų 
Sąjungos horizontuose: aktyviau dalyvau

kime Sąjungos reikalų sprendimef per rin
kimus iš 20 skyrių 5 dalyvavo su mažiau 
kaip 50% ), prisidėkime prie bendrųjų dar
bų vykdymo, sudrebinkime žemę atskirų 
skyrių veikla. Skyrių darbų plotmėj nepa
kanka initium ir finis baliukų. Tarp kitų 
darbų, skyrių veikla savo narius turėtu už
imti ir lietuviškųjų klausimų studijomis - 
vienu iš tų mokslų, ko universitetų salė
se šiuo metu gauti negalime.
• Kiekviena redakcija stengiasi savo 
spausdinį padaryti kuo Įdomesniu, patrauk
lesniu, mieliau ir plačiau skaitomu. Ir MV 
Akademinio Skyriaus vedėjai kreipiasi į 
savuosius skaitytojus, prašydami naujų 
minčių, patarimų, pageidavimų, kritikos. 
Ar į atvirutę ar Į ilgesnį laiškelį bus krei
piamas dėmesis, gi jei tokių pasisakymų 
atsirastų daugiau, būtų galima ir skaity
tojų mintims vietos skirti. Tad laukiame!

176

31



AKADEMIKŲ SKAUTŲ VEIKLOS REIKALU
Prof. J. Kuprionis

Su vilko emblema virs matiko. Vienas 
žymus visuomenės veikėjas maždaug prieš 
metus savo laiške man rašė: “ Lietuvių 
vaikams skautai yra labai gera organiza
cija”. Daugelis skautų or - ją tikrai lai
ko vaikų, t. y. pradžios mokyklos bei gim
nazijos amžiaus j aunimo or - j a. Ūžtą 
jiems nedaug ką galima sakyti, nes skau
tų uniforma, ženklai ant kepurių, vėliavė
lių ir pati veikimo programa, žymioj daly, 
turi žaidiminį pobūdį. Šitoks or - jos char 
rakteris yra labiau patrauklus jaunimui, ir 
taip pat padeda Įgyti daugiau bičiulių iš 
suaugusiųjų tarpo, nes ir tiems malonu pa
buvoti su linksmai žaidžiančiu jaunimu. 
0 gamtos mylėtojai, sporto mėgėjai, jau 
iš kalno yra skautų draugai.

Algio - saksų kraštuose, kur skautų or - 
j a yra populiari ausi a, skautų eilėse ko
ne ištisai tik vaikus ir tematome. Vyres
nio amžiaus skautą, ne vadovą, čia retai 
tepamatysi. Net ir skautininkas čia “ne- 
i amžinam as ”. Kol vadovauji vienetui ar 
eini kitas aktyvias pareigas or - joje, tol 
esi scoutmaster. Tų pareigų nebeini, tai 
ir turėtos or - joj privilegijos savaime at
puola. Taip pat neteko užtikti, kad pav., 
kuriam JAV universitete veiktų studentų 
skautų vienetai.- Tiesa, išskyrus Urbaną, 
arba Illinois u - tą, kur lietuviai studentai 
perkėlė savo studentų skautų korporaciją 
iš Kauno u-to ir tuomi Įnešė lyg ir “dis
harmoniją ” Į šio krašto u - tus.

Akademikai skautų or - joje. Akademi
kus čia noriu apimti kiek plačiau: ne vien 
tik studentus, bet ir kitus jau iš mokyklos 
dabar ar anksčiau išėjusius ir šiaip vyres
nio amžiaus skautus. Jie liet- skautų or - 
jai priduoda kiek kitokį charakterį, negu 
kad jį turi, pav., Amerikos skautų or - ja. 
Tokiai or - jos formai susidaryti greičiau
siai bus paveikęs kitų liet or - jų pavyz
dys, kai kone visos ideologinės liet, jau
nimo or - jos kartą čia atėjusį jaunuolį 
stengiasi išlaikyti visą jo amžių. Šitokia

EUGENIJUS JANKUS,
Gim. 1930 m. žinomo rašytojo šeimoje. Skau- 
tauti pradėjo 1945 m. Studijuodamas Pabalti
jo U-te įsijungė į K! VYTIS eiles 1948 m. 
Vadovavo K! koresp. skyriui. 1954 m. gavo 
bakalauro laipsni iš mech. inžinerijos, o šį 
pavasarį magistro laipsnį iš to paties dalyko 
Chrysler institute Detroite.

forma visai tinka ideologinėms or - joms 
su sroviniu atspalviu. Skautams gi, šalia 
gražių teigiamų pusių, turi ir stiprių nei
giamų. Bet tai jau būtų atskira tema. Šiuo 
kartu tik konstatuosime faktą, kad liet, 
skautų or - ja be eilinių skautų turi dar ir 
mokytesnius skautus - akademikus.

Suprantama, kad ak. skautams tenka pa
sirinkti visai kitokią veikimo programą. 
Kokia gi ji galėtų būti ? Kada imama aiš
kinti skautų or - jos reikšmė, tai dažniau
siai naudojamas argumentas, kad skautai 
yra mokyklos papildymas. Tatai yra tei
singa, nes beveik kiekviena or - ja savo 
nariams duoda ką nors pamokančio, tuo 
labiau skautų, kuri turi gyvenimiškai prak
tišką programą. Kalbant apie mokyklą, 
tai išeivijoj ji mums lietuviams reikalin-
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ga dar didesnių papildymų. Svarbiausia 
ji nemoko lietuviškai skaityti bei rašyti 
ir neskiepija lietuviškos dvasios. Siu da
lykų papildymas yra labai aktualus tiek 
mažytėms paukštytėms, tiek ir mokytiems 
akademikams skautams, ir jie vienokioj 
ar kitokioj formoj turėtų būti Įtraukti į vi
sų skautų or - jos šakų programas. Salia 
to ak. skautams yra daug kitų svarbių už
davinių. Jų visų neaprėpsi. Kai Texas 
farmery s, nuvykęs i ganyklą, j ieško, ką 
jis gali iš jos paimti, tai pirmoj eilėj jis 
ima už ragų patį didįjį jautį. Taip ir vei
kimo programą sudarant turi būti įtraukia
mi patys svarbiausieji gyvenamo momento 
uždaviniai. Kokie jie būtų? Bandysiu 
juos sugrupuoti į tris punktus: 1. pagalba 
lietuvių skautų or - jai, 2. veikla Lietuvos 
laisvinimui, ir 3- ugdymas savy ir sklei
dimas visuomenėj gerų papročių.

1. Pagalba liet, skautų or - jai. Si už
davinį dedu pirmon vieton. Skautų or - ja 
suburia daug gražaus lietuviško jaunimo, 
dėl to ji turi būti stipri ir veikli. Jau vien 
faktas, kad jaunimas suseina, tarpusavy 
bendrauja, lietuviškai kalba, dainuoja, 
žaidžia, jau yra didelis dalykas. Jei or - 
ja bus ne veikli, ji bus neįdomi ir niekas 
joj nenorės dalyvauti. Ak. skautams la

biausiai pridera ir tinka, o svarbiausiai 
jiems tai būtų kaip savas reikalas, parem
ti jiems prieinamiausių vienetų veiklą 
Tai būtų pats vertingiausias darbas, kokį 
j tegalėtų atlikti dėl išlaikymo lietuvybės. 
0 juk netenka abejoti, kad ak. skautai 
yra jautrūs lietuviškam reikalui. Nebūti
na laukti kol kas ateis ir paprašys, nes 
kai kur gal nėr net kam ateiti, ar esančio 
vieneto vadas gal nedrįsta ar neturi laiko 
kviesti kitų į pagalbą. Pačių iniciatyva 
rasti tokį vienetą, padėt bent karts nuo 
karto tam vienetui pravesti sueigą išky
lą ar stovyklą o jei ten trūksta vado, ar 
ak. skautui netiktų užpildyti ir tą spragą? 
Jei mokslo metu išvyksti į kitą vietovę, 
tai vykdamas atostogų parvežk vietiniam 
sk. vienetui dovanų: paruošk jam vieną 
kitą pašnekesį ir tuomi paįvairinsi jų veik
lą
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ARVYDAS KLIORĖ

Gim. 1935- VIII. 5 Kaune. Mokėsi Vilniuje, Vokie
tijoje. Augsburge lankė liet, gimnaziją. Čikagoje 
baigė aukšt. mokyklą 1952 m. 1952 - 6 lankė Illi- 
nois’o U - tą ir baigė B.S. E. E. laipsniu, gaudamas 
elektros inžinieriaus vardą. Baigęs su aukštais 
mokslo pažymėjimais. Į skautą or - ją įstojo 1946 
m. 1953 m- davė senjoro įžodį. Dabar dirba Korp! 
Vytis Valdyboje kaip sekretorius.

2. Veikla Lietuvos laisvinimui. Ji sa
vaime išplaukia iš pirmojo punkto. Stip
rinant lietuvišką dvasią, savy ir palaikant 
ją kituose tuo patim stipriu am nepriklau
somos Lietuvos mintis. Jei tokiai min
čiai duotume žlugti, tai kokia kalba apie 
bet kokią lietuvių ateitį begalėtų būti. 
Praeitis rodo,, kad svarbiausiais ir kri- 
tingiausiais momentais lietuvių tautos 
likimą daugiausiai nulemdavo mokslus ei
nantis jaunimas. Kone visi, sakysim, 
“ Aušros ” gadynės veteranai tautos ža
dinimo ar gelbėjimo darban stojo būdami 
mokyklos suole. Nepriklausomybę paskel
bus, ištuštėję gimnazijų aukštesnių kla
sių suolai nulėmė nepriklausomybės įgy
vendinimą Pastarojo karo okupacijų pa
sipriešinimams jaunimas padarė daugiau, 
negu galima iš jo reikalauti. Dabar darbo 
stovyklose Sibire sutinkami netgi 14 - 16-
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metų, jaunuoliai jau tuomi pačiu pasako, 
kad jie herojai. Argi lietuviškas jauni
mas, ypač studentija, kuri dabar yra lais
vajam pasauly būtų iš kitokio molio ? Aiš
ku kad ne. Taip pat nemanau, kad būtų 
reikalas rašyti ilgus straipsnius ir nurodi
nėti būdus jaunimui, kaip jis gali prisidė
ti prie Tėvynės laisvinimo. Niekas nenu
rodinėjo kaip veikti Aušros gadynės me
tais, ar nepriklausomybės iškovojimo lai
kotarpy, niekas neskatino veikti ir Korp! 
Vytis fil. Juozą Milvydą, atidavusį gyvy
bę už Tėvynę. Jaunuolio idealizmas su
teikia jam intuiciją ir kiekvienoje aplin
koje jis moka susiorientuoti ir suprasti 
kuomi jis geriausiai gali prisidėti. Pa
čiam jaunimui savitarpiam bendravime bei 
susirinkimuose dera šiuos klausimus gvil
denti, diskutuoti ir jiems tinkamiausi pla
ną veiklai susidaryti.

3. Ugdymas savy ir skleidimas visuo
menėje gerų papročių. Kiekvieno veikla 
ar elgesys pakartojant savo ar kitu anks
tyvesnius veiksmus sudaro papročius. Ko
lektyvo ar or - jos pakartojamus veiksmus 
vadiname tradicija. Papročiai bei tradi
cijos gali būti gražūs, naudingi, arba prie
šingai. Pirmieji iškelia asmenis, or - jas 
bei tautas į aukštą lygį ir suteikia joms 
simpatišką ir kultūringą veidą. Negražūs 
papročiai arba netikęs kieno reiškimasis 
įneša disonansus, smugdo moralę ir že
mina vardą netik to asmens ar grupės bei 
or - jos bet ir visos tautos. Sakyčiau, kad 
yra didžiausia nelaimė or - jos ar tautos, 
kurioje tokie asmenys ar grupės plačiau 
pasireiškia. Papročių sąvoka labai plati, 
nes ir papročių yra daugybė rūšių. Vieni 
iš jų ribojasi tik vienu asmeniu ir palie
čia tik jį patį, pav. rūkymo paprotys, kiti 
paliečia plačią visuomenę ar visą tautą 
pav., skleidimas kenksmingų i dejų ar kė
limas perdėtos ambicijos bei nesiskaity
mas su daugumos nuomone ir norais. Šiuo 
kartu norėčiau kreipti dėmesį į kiekvieno 
iš mūsų reiškimąsi ar santykiavimą su pla
tesne visuomene. Šis reikalas yra labai 
aktualus, tuo labiau kai mūsų lietuviška- 
me gyvenime pasireiškia nemaža minusų.

GINTAUTAS VĖŽYS, 
įsigijęs bak. laipsnį iŠ mech. inžinerijos IIL 
Technologijos Institute Čikagoje. Gim. 1926 
m. Lietuvoj e.. Skautas nuo 1946 m., sk. vytis, 
vyr. skiltn. Ėjo įvairias pareigas iki draugi
ninko ir tunto ūkio vedėjo. Į Korporaciją įsto
jo Vokietijoj e. Senjoras. Dalyvavo visose K! 
stovyklose.

Petras Jurgėla vieną savo pirmesnių 
veikalų pavadino: “ Skautybė —piliečių 
auklėjimo mokykla ”. Šitokios prasmės 
suteikimas skautybei yra visai vykęs. 
Ypač tai tinka vyresnio amžiaus skautams. 
Jie čia turi gražių progų išmokti bei pri
prasti prie darnaus darbo, tarpusavio gra
žaus santykiavimo, nuomonių suderinimo. 
Šiandie moksleivis skautas ar akademi
kas — rytoj visuomenės veikėjas, gal jos 
vadas. Kiekvienas turi ruoštis būti ak
tingu visuomenės nariu, bet tas aktyvu
mas turi būti pozityvus, kūrybinis. Kiek
vienas, kurs dalyvauja bet kokioj kultūri
nėj, visuomeninėj ar politinėj or - joj, ko
kio ji pobūdžio, spalvos ar srovės bebūtų, 
turi aktyviai veikti, kad toji or - ja vis la
biau kultūrėtų, įgytų simpati šką ir patrauk
lų veidą netik saviems, bet ir oponentams. 
Bendrai paėmus, juk beveik nėra blogos 
or - jos, ar srovės, o yra tik blogi nariai, 
kurie savo nekultūringa veikla, netaktiš
ku elgesiu paverči a tą organizaciją nesim-
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„Waterburio liet. studentų skyrius Connecticut U - te suruošė liet, liaudies meno parodėlę. 
Čia matome iniciatorius _ V. Kiaunytę ir Alg. Žemaitaitį.

patingu ar net destruktyviniu visuomenės 
organu. Mums, lietuviams, tatai ypač yra 
aktualu. Tiesa, šioje srityje mes gal dar 
nesam paskutinėj vietoj, bet visi matome, 
kad turime labai daug ko taisytino ir kad 
daug kas pas.mus turi būti geriau. Iš kur 
tas “ geriau ” gali ateiti, kas jį gali at
nešti ? Sunku būtų laukti veiklos metodų 
žymesnio pagerinimo iš vyresniosios kar
tos. Net ir skaudžiausi pergyvenimai dau
gelio vi stiek nepamokė. Naujos sveikos 
dvasios banga turi ateiti iš jaunimo. Jie 
gali paveikti net ir užkietėjusius vyres
niuosius, kai pastarieji pamatys, kad or- 
jos ar srovės laukiamas prieauglis jų me
todams nepritaria. Būtų žalinga, jei nuo 
tokio vi su omen i nio darbo būtų šalinamasi, 
jo vengiama ir tik dėl to, kad ten įvestos 
blogos tradicijos, vartojami netinkami me
todai. Ne, nes juk tas darbas turi būti 
kieno nors vykdomas. Be jo negali egzis
tuoti jokia visuomenė, jokia valstybė. Taip 
pat būtų neišmintinga kurti naujas grupes 
ar or-jas. Gaila, lietuviai j au net per
daug prie to yra pasinešę. Jau mes turi
me net perdaug ir or - jų ir srovių ir parti

jų ir žurnalų bei laikraščių. Jei skaičius 
jų būtų sumažintas net per pus, bet tuomi 
būtų padidintas jųjų pajėgumas, tai mes 
būtume keleriopai geresnėj padėty. Tad 
tenka tik taisyti ir gerinti ką turime. 0 
tai yra galima ir ne taip j au sunku, tik rei
ki a, kad kas nuoširdžiai tam atsidėtų.

Būdami išsisklaidę po pasaulį, turime 
progos matyti gerų pavyzdžių. Sakysim, 
kad ir JAV visuomeninė santvarka, ar jos 
kultūrinių bei politinių or - jų santykiavi
mas. Jei mes tokių papročių įsigytume, 
tai mūsų tauta būtų keliariopai pajėgesnė. 
Ar nederėtų tos naujos dvasios ir gražių 
papročių skleidimo pionieriais būti aka
demikams skautams ar kad ir kitiems vy
resniesiems skautams? Ar nereiktų šito 
klausimo imtis svarstyti ir diskutuoti

Ne vienas tą perskaitęs gal šyptelės: 
“ Ką skautai gali atnešti kitiems ar vi
suomenei, jei patys tarpusavy nepajėgia 
sudarytų darnios atmosferos, pasiekti su
tarimo ”. Betgi turime to siekti ir siekti 
energingai. Čia tad paminėtinas šv. Jur
gio pavyzdys: “ Naikink piktą pasauly, o 
pirmiausiai panaikink jį pats savy
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KOVOJUSIEMS PAGARBĄ ATIDUODANT
V, Šėmis

Kova už laisvę lietuvių, tautos istorijoje 
užima didelį puslapių skaičių. Nedauge
lis tebuvo metų, kad pasipriešinimui ne
buvo ruoštasi: ar tai tautinės sąmonės ža
dinimo bei ugdymo forma, ar tiesioginiu 
ginklų sužvangėjimu, ar pasyviu pasiprie
šinimu. Nuo pat mūsų kunigaikščių ir ka
ralių įkurtos valstybės laikų trumpi tai
kos — teisingiau sakant — ne karo metai 
buvo išnaudoj ami kultūrini am, ekonominiam 
juridiniam gyvenimui įprasminti. Gi užė
jus kokiai priespaudai, okupacijai ar ne
pageidautinam politiniam susijungimui, 
buvo organizuojama, ruošiamasi, priešina
masi .

Bet katras priešų bandymas supančioti 
lietuvio pasąmonę buvo sutiktas su pasi
priešinimu. Si pasipriešinimo, okupantui 
nenusilenkimo dvasia ėjo iš kartos į kar
tą, ėjo iš lūpų į lūpas. Buvo laukiama po

litiniai ar taktiniai patogaus momento ir 
tada bandoma keltis, kilti. Toks pasiprie
šinimo dvasios perdavimo momentas yra 
ryškus vergijos periode, kuris savo pra
džią rado su pražūtingais Lietuvos - Len
kijos padalinimais 1772, 1793, 1795 m.

Jau 1794 m. lietuviai nepraleido bandy
mo išsivaduoti. Kosciuškai vedant suki
limą Lenkijoje, pik. Jasinskis vadovavo 
Lietuvoje veikusiems sukilėliams. Seka 
istorijoje įrašytas 1831 m. sukilimas: tau
tinė sąmonė kovai buvo paruošta ir, pato
giam momentui atėjus, buvo bandyta kovo
ti net neturint pakankamai ginklų. Nepa
vykęs 1831 m. bandymas nenumalšino lais
vės vilčių ir 1863 m. vėl buvo sukilta. Se
kė spaudos draudimas, trukęs 40 metų, ku
ris pasirodė gal pats sunkiausias lietuvio 
dvasios egzaminatorius. Ir tuo metu įvy
ko kovos prasiveržimų, iš kurių žinomiau
sias buvo 1893 m. Kražiuose. Pagaliau, 
prasidėjus Rusijos Imperijos braškėjimui, 
buvo ruošiamasi ir laukiama.

Tarp 1772 ir 1918 yra 146 metų tarpas. 
Charakteringa, kad per šį laikotarpį lietu

vis nepalūžo, nepasidavė veikiančiam iš
viršiniam spaudimui. Peržvelgus suminė
tas datas galima pasakyti dar daugiau: re
guliariai, kas trisdešimt keli metai buvo 
ginkluotas bandymas išsilaisvinti ar bent 
platesnio mąsto savo teisių gynimas. Čia 
jau peršasi sunkiai nugi nčij am a mintis, 
jog, maždaug, kiekviena karta laikė savo 
pareiga laisvės reikalą pajudinti, savo 
pralietu krauju testamentą perduoti atei
ties kartoms — kad ir jos šios laisvės min
tis neapleistų.

Arba kad ir 1941 m. sukilimas. Sis gar
bingas žygis, nors pavykęs, bet neatnešė 
eventualios laisvės, kaip kad ir devynio
likto šimtmečio kibirkštys. Tačiau 1941 
m. sukilimas, kaip kad ir jo pirmatakai, 
įpareigojo augančias, bręstančias lietuvių 
kartas, ydant savojo žodžio, galvosenos, 
dvasios ir vardo neatsisakytų. Tai nebu
vo tik jaunuomenei ranka parodymas kaip 
elgtis ir daryti. Sukilimas savo aukomis, 
krauju ir pasiaukojimu pasirašė didelį, ne
blunkantį įpareigojimo lapą ir laisvę ne
šančio ginklo ceremoniją į istorijos archy
vus padėjo, kad ateities kartoms liktų.

Praeities perspektyvoms žvelgiant į sa
vąjį ratelį, į savo organizaciją, kyla ir 
akademikų skautų įnašas — darbai ir au
kos kovoje už laisvę. Akademinė skauty- 
bė, šalia kitų studentiškų bei ideologinių 
organizaciją, prisidėjo prie šios pareigos 
vykdymo. Šiandieną tik iš vyresniųjų mū
sų brolių ir sesių pasakojimų, prisiminimų 
sužinome, kad visa eilė akademinės skau- 
tijos darbuotojų nesudvejojo laisvės var
po dūžiais ir nebojo savęs. Už tai jie 
kenčia Sibire, kentėjo koncentracijos sto
vyklose, kalėjimuose, ligoninėse, dalis 
mums ir visai tautai brangių asmenų savo 
kančias jau yra pabaigę. Jų pergyvenimų 
ištraukas kartais skelbia spauda, inicija- 
lais ar kukliu “ X ” pavardes, vardus pa
minėdama. Kiti jau yra žinomi, nes jų gi
minėms ar jiems patiems, paskelbus pa-
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sijdfėla Prisimename š. m. kovo men. IQ d. Čikagoje palaidotą Korp! VYTIS vėlia
vos . ecenatą . ji . Kasponį. Čia matome vieną vaizdelį, iš jo laidotuvių. Nuotr. V. Mikalavičiaus

“MŪSŲ VYČIO” GERADARIAI

Šiuo kartu mus parėmė clevelandiškiai vytiečiai: 
Alf. Juodikis - S 10, S. Chodakauskas - 5 10, B. 
Cekauskas — $ 7, Dr. M. Vaitėnas — S 7, Vyt. Ka- 
mantas - S 5. St. Matusevičius — $ 5. Visiems 
skautiškas ačiū •

MV Adm.

vardes ir įvykius, pakenkti nebegalima. 
Pastarųjų siluetai kyla šalia senovės mil
žinų, kad per visus amžius, visos Lietu
vos vaikams liudytų ir skatintų aukotis.

Grįžę į savąjį kraštą, šalia Nežinomojo 
Kareivio gerbsime ir Nežinomąjį Sukilėlį, 
nes per metų eilę, per savo pasiaukojimą, 
ar tai devynioliktame ar dvidešimtame šimt
metyje, jis tuo pačiu tikslu kovojo — kad 
mes laisvi gyventume. Šiuo momentu ne
paprastai prasmingai skamba žodžiai, 
“ Akademinės Skautijos ” knygos dedika
ciniame puslapyje: “ Savo pareigą atliku
si ems - įnirusiems bei kovoje, ištrėmime 
žuvusiems akademinės skautijos nariams; 
akademiniam skautiškam jaunimui tremty
je - kad pirmųjų idealais gyventų ”.

MARIJOS KASPONIENĖS PADĖKOS

ŽODIS

Š. m. kovo 6 d., ištikus didelei nelaimei — netikė
tai mirus mano Brangiam vyrui Korp! VYTIS filiste
riui, skautininkui, veter. gydytojui A.A. KĘSTUČIUI 
KASPONIUI - KASPERAVIČIUI, paruošiant jį pa- 
skutinėn kelionėn, labai daug padėjo akademinės 
skautijos nariai, broliškai su manimi pasidalydami 
tiek skausmais, tiek įvairiais rūpesčiais. Šiuo iš
reiškiu nuoširdžią padėką PLSS Tarybos Pirmijai, 
centrinėms ASS, Korp! VYTIS, ASD, Čikagos ir Cle- 
velando skyrių Valdyboms už šiltus užuojautos pa
reiškimus, vainikus, gėles. ** Mūsų, Vyčio ” Redak
toriui Br. Kvikliui už jausmingą atsisveikinimo žo
di, nekrologą, J. Karkliui už tvarkos priežiūrą, vy- 
tiečiams grabnešiams Alb. Vengriui, Ed. Zabarskui, 
V. Bložei, V. Šliupui už patarnavimą, Alb., VI. Pe- 
tukauskams, B. ir Alf. Juodikiams už užuojautas, 
visiems laidotuvių dalyviams už malonią pagalbą 
bei dalyvavimą. Ypatinga mūsų padėka priklauso 
Jolantai ir Vyt. Mikalavičiams, nepaprastu rūpestin
gumu lengvinusiems mano rūpesčius ne tik laidotu
vių. metu, bet ir joms pasibaigus.

Ačiū, Mieli Broliai, Sesės !

Jūsų MARIJA KASPONIENĖ
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įvykių dienyną apmąstant
A L Gi man tas

ASS nariams *) ir mūsų skautijos vado
vams giliai besisielojant visais įvykiais, 
kurie mažiau ar daugiau gali rištis su mū
sų Tėvynės reikalais, kartais gali būti 
įdomi ir viena kita mintis tam tikrų politi
nių ir visuomeninių įvykių plotmėje. Kaip 
tik dėl to, šis jūsų bendradarbis, negebė
damas jokių būdu suprasti “ taikingo iš
laisvinimo” sąvokos, kurią taip dažnai 
linksniuoja įvairūs amerikiečių ar ir kitų 
vakarinių galybių valstybininkai, paban
dė tuo klausimu atsiklausti nuomonės ke
letas savųjų tautiečių, kurie, rašančiojo 
nuomone, būtų pajėgūs ir kompetentingi 
bent kiek paaiškinti tą “ taikaus išlaisvi
nimo ” pažadą. Ir taip asmuo gyvenąs ne 
šiame kontinente, bet šiaip jau pakenčia
mai informuotas apie dabartinį gyvenimą 
pavergtaj ame krašte, bei žinąs kai kuriuos 
užkulisius lietuviškųjų laisvinimo veiks
nių laisvajame pasauly, atsakė gana įdo
miu laišku, kuriame pateikta savotiškai 
būdingų samprotavimų, teigimų. Rašoma: 
... “visa mūsų priešbolševikinė kova tu
ri būti labai apgalvota. Pagaliau, mums 
būtina realiai matyti esamą padėtį: aišku, 
jog tiranija tebėra, aišku, kad su Chruš- 
čevu teroras jokiu būdu nepasibaigė, kaip 
lygiai tiesa, jog jis nebuvo prasidėjęs ir 
su Stalinu. Tačiau, turi būti taip pat aiš
ku, kad visos išsilaisvinimo viltys glūdi 
tame daugelio nesuprantamame “taikin
game išlaisvinime ”. Yra svarbu, kad pa
ti rusų tauta pradėtų įgyvendinti TSRS 
konstitucijos nuostatus. Žinoki vieną, 
kad jų toji teorija yra labai graži, bet ją 
sumauna ir griauna pati kompartija. Dėl
to, mano supratimu., priešbolševikinė ko
va dabar turėtų būti paremta įtaigoj imu 
jiems įgyvendinti savuosius pažadus, t.y. 
vis didesnės laisvės davimas vietiniams 
organams, mūsų atveju, vietiniams inte-

•) Str. diskusinis. Red.

DR. INZ. ANTANAS ŠULCAS,

pirmasis iš Venecuelos lietuvių baigęs inžinerijos 
fakultetą daktaro laipsniu. Gim. 1923 m. Kaune. 
Pradėjo skautauti Vokietijoje, Wuerzburge 1946 m. 
1947 m. atvyko į Venecuelą. Visada buvo uolus 
skautas. Skaito ir remia ’* Mūsų Vytį ”. Šiuo me
tu dirba Shell Co. prie Maracaibo, eidamas atsakin
gas kelių taisymo skyriaus viršininko pareigas.

lektualams Lietuvoje. Šiaip esu visiškai 
apsivylęs “ laisvinimo ” politika — ato
miniai ginklai iš tikro nėra joks miražas, 
manau, jog protingiausia būtų moderaci- 
jos būdu vesti prie Tėvynės išlaisvinimo, 
nes gyvenimas liudija, kad tauta tikrai nė
ra išmirštanti. Tauta tebėra energinga ir 
kurianti. Taip pat aiškiai parodanti, jog 
gali pilnai apsieiti ir be mūsų — sauje
lės, kurių dauguma sumateriališkėjusi ir 
visais kitais būdais sumenkėjusių, tarpu
savy besiriejančių žmogystų ”.

Tiesa, šie visi žodžiai ganėtinai aitrūs, 
gal net ir labai taiklūs, bet nemažai atvi
ros tiesos mums pateikdami, šiek tiek su-
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“Musų Vyčio ** Bendradarbį

J. KARKLĮ ir p-lę E. KRIAUCIŪNAITĘ, 

jų sutuoktuvių proga nuoširdžiai 
sveikina

** Mūsų Vyčio ” Redakcija

{STEIGTA AKADEMIKU SKAUTU 
RAMOVĖ

Birželio 11 - ji akademinei skautijai buvo lyg ir 
istorinė: Čikagoje buvo įkurta Akademikų Skautų 
Ramovė ( trumpai ASR ). Ši akademinės skautijos 
or-ja pasiryžo suburti Ak. Skaučių Dr - ves ir Korp! 
VYTIS narius, jau baigusius savo studijas ( filiste
rius ), o taip pat pertraukusius mokslus ir dėl įvai 
rių priežasčių jo nebegalinčius baigti, nepriklausan
čius kuriai nors kitai akademinei ideologinei or- jai. 
ASR, be ko kita, pasižadėjo: saugoti akad. skauti
jos ideologiją, dvasią, tauriąsias tradicijas, repre
zentuoti akad. skautiją lietuviškoje visuomenėje, 
remti šalpos darbą, veikiančius ASD ir K! VY’TTS 
skyrius. ASR ateityje numato steigti savo skyrius 
tose vietose, kur susiras bent 5 nariai. Pirmasis 
toks skyrius jau Įsteigtas Čikagoj, į kurį susirašė 
sueigoje dalyvavę apie 20 narių. Išrinkta skyriaus 
valdyba, kuriai tuo tarpu pavestos laikinai eiti ir 
centrinės ASR valdybos pareigos. Valdybą sudaro: 
pirm. Eug. Vilkas ir nariai: M. Budrienė su Br. Kvik
liu. Priimtas laikinasis ASR statutas.

Būtų labai gerai, kad ir kitos vietovės pasektų 
čikagiškių pavyzdžiu. Platesnių informacijų šiuo 
reikalu teikia Pirmininkas, adr.: 12601 So. Stewart 
Ave., Chicago, Ill. Telef. WA 8 — 2638.

RAIMUNDAS KORZONAS, 
si pavasarį įsigijęs bakalauro laipsnį iš sta
tybos inžinerijos Illinois U - te. Gim. 1935 m. 
Kaune. Skautauti pradėjo Vokietijoje, Lands- 
hute 1945 m. Ėjo skiltininko pareigas. IK! 
VYTIS įstojo 1954 m. Čikagoje. 1956 m. Ur- 
banoje pakeltas senjoru. Aktyvus studentas, 
sportininkas, jo tėvas — Edmundas Korzonas 
yra K! VYTIS filisteris dar iš N. Lietuvos lai
kų.

teikia šviesos besidomintiems “taikingo 
išlaisvinimo ” pastangomis. Kita vertus, 
yra ir kitų duomenų spręsti, kad tautos 
kamienas pačioje Tėvynėje bent kiek atsi
gavęs nuo visos eilės lemtingu okupanto 
smūgių, pradeda geriau orientuotis padė
tyje ir, kad ir labai pamažu, pradeda veik
ti ta linkme, kad net ir prispaudėjai bent 
dalinai yra priversti su tuo skaitytis. Gi 
bet kurios rūšies išlaisvinimams būtina ir 
svarbiausia: kad pati Tauta rodytų pakan
kamą gyvastingumą ir norą gyventi. Mūsų 
atvejy tegalime pasidžiaugti, galėdami į 
tai atsakyti tvirtu — taip! Žinoma, už tai 
tegalime būti dėkingi tik Krašte likusiems 
ir vargstantiems lietuviams.

ALGIRDAS HENRIKAS MARCH ERTAS, 
įsigijęs bakalauro laipsnį iš mechaninės inži
nerijos III. U - te. Gim. 1934 m. Skautauti 
pradėjo 1945 m. Uchtėje. Turi įsigijęs skilti
ninko laipsnį. IK! VYTIS įstojo 1953 m. Či
kagoje. Veiklus liet, studentų darbuose. Ak
tyvus K! senjoras.
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Junj. P. DIRKIS ir senį. R. VĖŽYS, 
veikliausi parašų rinkėjai Jaunimo Peticijai. 
P. Dirkis atstovavo ASS Washington’e, įtei
kiant peticiją viceprezidentui R. Nixon’ui.

BROLIJOS UŽSIENIO SKYRIAUS
P ASTANGOS

Lietuvių Sąskrydžio metu, kuris įvyko šių metų 
birželio mėn. 16 • 17 d.d. Washingtone, Statler Ho
tel, šalia lietuvių liaudies meno parodos, buvo 
įruoštas ir lietuvių skautų skyrius.

Sąskrydžio dalyviai ir parodos lankytojai labai 
domėjosi skautų skyriumi. Skautų skyrių atstovavo 
BUS iniciatyva įruošta parodėlė, kurioje buvo išsta
tyta skautiškoji tremties ir emigracijos meto spau
da, tarptautiniai skautų jamboree žurnalai, mūsieji 
leidiniai ir svarbesnieji dokumentai, iš Lietuvos 
atgabentas skautiškas 1919 * 1934 metų albumas 
( v.s. Senbergo nuosavybė ), toliau asmeninė tardy
mų ir kalinimo byla, kurią leido parodėlei išstatyti 
ps. Toruta. Jis buvo bolševikų kankintas ir kalin
tas. Lankytojų dėmesį kreipė Čikagiečių sesių — 
*' Živilės ’’ draugovės meniškas darbelis — minia- 
tūrinė skautiška stovykla.

Nuotraukomis pavaizduota lietuviai skautai nepri
klausomoje Lietuvoje ir šiurpus skautijos likimas 
užėjus bolševikams. Po nuotraukomis duoti trumpi 
angliški prierašai vykusiai pavaizdavo lietuvio skau
to kankinio kelią.

BUS atstovai 1956- VI. 17 d. lankėsi Lietuvos 
pasiuntinybėje Washingtone, kur turėjo oficialų pa
simatymą su dipl. šefu min. St. Lozoraičiu ir Nepr. 
Įgaliotiniu min. Žadeikių. Aptarta bendradarbiavimo 
ir ryšių palaikymo reikalai bei pasirašytas atitinka
mas komunikatas.

BUS vedėjas ps. A. Banevičius Lietuvių Sąskry
džio atidarymo iškilmėse pasakė gražų sveikinimo 
žodį ir sąskrydžio ruošimo pirmininkui Dr. S. Bie- 
žiui įteikė lietuvišką, meniškai išdrožinėtą VYTĮ, 
kaip Lietuvos laisvės kovos simbolį. Arlington 
kapinėse skautai ir skautės padėjo vainiką prie lei
tenanto Samuel Harris kapo. Šioje iškilmėje daly
vavo arti dviejų šimtų skautų ir skaučių. Skautiška 
parodėle rūpinosi ir jai vadovavo ps. A. Banionis.

BUS leidinėlis anglų kalba išeis šių metų pabai
goje. Leidinėliui nuotraukomis bendradarbiauja ži
nomas martyrologas Jonas Rimašauskas. į.

BIRŽELIO SUKILIMO MINĖJIMAS

ASS Los Angeles skyrius birželio 24 dieną vieti
nei lietuvių visuomenei suruošė gražų ir įspūdingą 
1941 metų sukilimo minėjimą . Tylos minute, 1941 
m. Nepriklausomybės atstatymo žodžiais, Lietuvos 
Himnu buvo pradėta pirmoji minėjimo dalis. Sekė 
dvi sutrauktos paskaitos — atsiminimų pasakojimas, 
kuriuos klausytojams vaizdžiai, net iki susijaudini
mo perti ekė pogrindyje aktyviai dirbęs sktn. M. Nau
jokaitis ir bolševikų kalėjime kalėjęs sktn. A. Au
dronis — abu skautai akademikai. Antroje minėjimo 
dalyje buvo suvaidintas minėjimo nuotaikai pritai
kytas vaizdelis. Su pačia minėjimo programa nie
ko bendro neturįs, tačiau lietuvių visuomenei reikš
mingas faktas buvo tas, kad minėjimas buvo pradė
tas visiškai punktualiai!

PAIEŠKOMI ADRESATAI

MV adm - ja praneša, kad grįžo MV Nr. 3. nesura
dęs šių adresatų: V. Strilytė — Montreal, A. Cerne- 
vičiūtė-Muenchen, V. Zdancevičius — New Britain, 
S. Mockūnienė — Cleveland. Žinantieji adresus ma
lonėkite pranešti MV administracijai.

ZIGMAS VISKANTA, 
įsigijo bakalauro laipsnį is elektros inžineri
jos ILL. U-te Urbanoje. Gim. 1935 m. Mari
jampolėje. Skautauti pradėjo 1945 m. Vchtėje. 
Ėjo skiltininko pareigas. 1954 m. įstojo į K! 
VYTIS. Pakeltas senjoru. Kaip pažangus stu
dentas, priklauso amer. garbės korporacijoms.
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Čekų skautų laikraščio ben
dradarbis M. Hryhorijiv, 1934 
m. viešėjęs Lietuvoje, taip 
pavaizdavo mūsų skautų vado
vus: Dr. J. Alekną (viduryje ), 
Prof. S. Kolupailą (kairėje) ir 
Pulk. J. Sarauską (dešinėje).
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MŪSŲ SKAUTAI SPORTUOJA
J. Martinaičio karikatūros ir žodžiai.

j. Oi, subruzdo skautai, 
Mūsų vyrai miklūs — 
Kiekvienam jau rūpi 
Sportas mūs1 stovyklose. 
Rengiasi rungtynėms 
Skautas Ridikas — 
Pirmas bus stovykloj 
Jis Šiemet bėgikas.

2. Jei žvilgtersim į skautą 
Vytautą Kudoką — 
Ai, gražiai į aukšti 
Šitas vyras šoka! 
Keturi štai metrai 
Nieko jam nereiškia — 
Nugalės stovykloj 
Jis kiekvieną aiškiai.

3. O štai ir Spiriukas 
Davė smarkų šuolį — 
Apie dešimt metrų 
Nulėkė į tolį.
Jis laimės stovykloj 
Pačią pirmą vietą — 
Taip jau jam likimo, 
Matyti, žadėta.

4. Mūsų Mikė Švilpa 
Puikiai diską mėto — 
Gaus ne paskutinę 
Jis stovykloj vietą. 
Lekia Švilpos diskas 
Ūždamas, kaip vėtra, 
Nulekia mažiausia 
Šešiasdešimt metrų!

5. Ė, vikrus vyrukas 
Kasparas Rūkštinis: 
Ką jūs nedarykit — 
Sekas jam krepšinis. 
Kamuolį pačiupęs 
Įmeta ir baigta — 
Nėr už tai lengvesnio 
Jam pasauly daikto.

6. Na, dabar, brangieji, 
Eisime pas Rėtį — 
Jis specialistas 
Bėgti estafetę.
Stiprūs Rėčio plaučiai, 
Jo kojytės greitos — 
Nieks žvaliausio Kiečio 
Nepralenks net raitas!

7. Va, Kazys Kikilis 8.
Metė ietį smailią —
Ieties čempijonai 
Nersis dabar iš, kailio.
Šimtą metrų ietis 
Lėkė, kaip padūkus. 
Nuo tokio lėkimo 
Net galva man sukas.

Na gi aplankykim 
Algirduką Dauką. 
Ką šis vyras veikia? 
— Ugi puikiai plauko! 
Daukas vandenyje 
Kaip žuvelė nardo — 
Gaus jisai stovykloj 
Cempijono vardą.

9. Turi skautas Pūkas 
Mėlyną baidarę, 
Gali jis nuvežti 
Jus į pačią marią. 
Irkis tu, broleli, 
Nors ir įsispyręs, 
Nepralenksi Pūko — 
Jis puikiausiai irias!
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10. Kas čia? Skautas Žaibas 
Dviračiu nusmilko, 
Ai, jūs nepralenksit 
Šito seno vilko! 
Traukitės iš kelio, 
Gerbiamieji Žmonės, 
Jis sumuš rekordą, 
Nėra abejonės!

11. Skautas Jurgis Grucė 
Turi stiprią ranką — 
Ai, gražiai jis valdo 
Ąžuolinį lanką! 
Puikiai jis nutaiko 
Savo aštrią strėlę, 
Jūs taip pamėginkit, 
Brangūs bernužėliai.

12. O, štai, gerbiamasis, 
Skautas Rimtas Linga, 
Mėgsta ir jis sportą, 
Bet tiktai juokingą. 
Jis maišan įlindęs 
Mėgsta pasportuoti, 
Prašom šitą sportą 
Tamstos pakartoti.

RUOŠIMASIS Į STOVYKLĄ

Prieš 10 metų.- ... ir dabar

_ Jonai, ar įdėjai maistą dviem dienom ?
— Taip, silkę ir pusę kepaliuko duonos. 

— Hm, hm, lovos yra, matracai yra, maistas per
krautas, ką čia dar galėjau pamiršti ?

VYRESNIŲJŲ SKAUTU, - ČIU 
STOVYKLA

įvyksta VIII. 25 — IX. į d.d. netoli Windsoro, Kana
doje. Kviečiami dalyvauti JAV ir Kanados rajonų, 
skautai vyčiai, vyr. skautės, skautininkai, - ės, 
Korp! VYTIS ir ASD nariai. Stovyklavimo mokestis 

( už 10 dienų. ) $ 15, registr. mok. - $ 2. Techniš
kuoju stovyklos organizavimu rūpinasi detroitiškiai. 
Stovyklos rengimo komisijai pirmininkauja vyr. sktn. 
Kun. J. Vaišnys SJ, 5541 S. Paulina, Chicago 36, 
Ill. Skautai, - ės ( nuo 17 metų amžiaus ) registruo
jasi savo vienetuose, o paskiri dalyviai pas v.s. 
Br. Kliorę, 1407 So. 48 th Court, Cicero 50, Ill. Visi 
vyr. amžiaus skautai, - ės kviečiami dalyvauti.
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— Ką gero pagaminsite šiandien pietums, 
broli, virėjau ?

IS SENŲJŲ SKAUTŲ GYVENIMO
Senieji skautai praktikoje kiek 
liherališkiau aiškina X - ąjį įstatą 
išleidžia sau pasipypkiauti, o 
jaunieji mano, kad tai gaisras...

— Aukščiausios rūšies avieną ką tik įdėjome 
į katilą, Broli Komendante !
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KALNU UPELIS A. V. DUNDZILA

Stebiuosi upeliu kalnų:
Jis skuba, teka savo vagoje.
Ir negaliu suprasti jo versmių:
Ar žino jis. kas jo likimo angoje ?

Stebiuosi juo, tikiu — negali jis žinot.
Kitaip nesiųstų krist žemyn savo vandens, 
O tuomet žmonės keltųsi gyventi ant aukštų 

kalnų,
Jų sielas saulė skaidrintų metu ir vasaros, 

pavasario, žiemos, rudens.

Gyventų jiedu du tyri ir skaistūs, kaip žvaigž
dė:

Upelis, šniokščiantis kalnuos su prieteliu — 
žmogaus vaiku,

Abu tyri ir skaistūs kaip upokšnio kad vers
mė,

Gyventų — globoje kalnų.

KARUSELĖ

Kaip karuselė: triukšmą, muziką ir klegesį sumaišęs
Sukasi upe's verpetas, šniokščia krioklys, skamba paukščių daina.
Tai pavasaris pučia jau dūdą, skamba jos aidas —
Visa tai taip netikėtai, nors žinojai — ateis; bet vistiek, staigmena!

Kaip karuselėj: triukšme, klegėsyj ir dainoj pasimetus
Mano siela kažkodėl nerami:
Čia ji virpa, čia tyli, čia šoka, čia alpsta pamačius 
Upėje drumzliną vandenį nešamą iš toli, iš toli.

Taip, karus elčje: triukšmo, balsų, žmonių masėje stovi.
Dairais, vaikštinėji aplink pamažu.
Tiek čia visko, taip marga, taip linksma atrodė
Vaikystėj. Bet pritapt ar gali dar prie jų?

Kaip karuselėje — triukšmas ir dainos,
Kaip karuselėj — praeivių minia.
Taip metų bėgyį pavasariai mainos,
Tokia, turbūt, jau užaugusio vaiko dalia. '
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• TSB. Š. m. rugpjūčio mėn. Gilvelio Parke įvyks 
lavinimo kursai viso pasaulio skautų sąjungų aukš
tesniesiems vadovams. Ypatingai bus kreipiamas 
dėmesys į tinkamą vadeivų posto paruošimą. Biuro 
direktorius D. C- Spry, lankydamas pasaulio kraštų 
sąjungas yra pastebėjęs, kad kai kur jaunesnio am
žiaus irpatirties skautininkai pradeda aktyviai reikš
tis vaiko psichologijos analyzavime bei diskusijo
se. ” Mes visur ir visada turime atminti, kad dir
bame su kitų žmonių vaikais. Nėra nieko blogo, jei 
iškyla noras pažinti mažų berniukų - vaikų psicho
logiją, bet tokiais atsitikimais skautų vadovai ne
turi teisės daryti sprendimą, tarytum jie būtų tokių 
vaikų tėvai arba šeimų daktarai, kuriems tiesiogi
niai priklauso vaiko psichinio gyvenimo nelygumus 
ištaisyti. Skautų vadovai turi apsiriboti tik techni
nių dalykų mokyme, neišeinant iš patyrimo progra
mų veiklos laukų ”, — sako D. C. Spry.

• ANGLIJA. Skautų S - gos vadovybė nustatė, 
kad skautų vyčių amžius vyčių vienetuose gali būti 
iki 24 - tųjų metų gimtadienio. Tai reiškia, kad vy
čių vienetuose nariais gali būti laikomi jaunuoliai 
iki pilnų 23 metų amžiaus ribos. Po to, vyčiai, jei 
nori būti skautų s - gos nariais, turi glaustis kitų, 
aukštesniam amžiui atitinkančių šakų eilėse. An
gliją jau yra pasekusios dar 10 kitų pasaulio kraštų 
sąjungų, o kurios dar nėra šio potvarkio įvedusios, 
tai jau rimtai svarsto ir artimoje ateity mėgins vy
čių šakas pertvarkyti. Amžiaus riba įvairių sąjungų 
tarpe svyruoja nuo 20 iki 25 metų amžiaus. Ar ne
vertėtų ir mūsų lietuviškųjų vyčių vadovybei apie 
tai pagalvoti ?

B. - P. jubiliejinės tarptautinės stovyklos Sutton 
Parke, Anglijoje, viršininku paskirtas Anglijos VS 
pav. generolas Sir Rob Lockhart; jo pavaduotoju — 
vyr. vadeiva Mr. A. W. Hurll. Visa stovykla bus pa
dalinta Į 8 - nias pastovykles, kurioms vardai su
teikti pagal aštuonias buvusias pasaulines jambores. 
Pietų Afrikos ir Rodezijos sąjungos yra numatę pa
siųsti 648 skautus, anglų skautų s - ga 8750 skautų. 
Jiems vadovaus Mr. E. G. Neate, kuris s - goję yra 
išbuvęs 43 metus, apdovanotas aukščiausiais s - 
gos ordinais. Iš jamborei skirtų 35000 vietų, įvai
rios pasaulio s - gos jau užėmė 297 31-

Tarptautinio Skhutų Biuro ( Anglijoje ) pajamos 
ir išlaidos 1955 metais siekė 22.451 ang. svarą. 
Pažymėtina, kad biuras kiek gavo - surinko pinigų, 
tiek ir išleido, vadinusi, veikia be pelno ir be nuos
tolio. 1955 metais buvo užsiregistravusios 57 kraš
tų s - gos, iš jų narių skaičiumi skaitlingiausios : 
USA, Anglija, Kanada, Prancūzija, Filipinai ir Pa
kistanas. Iš anapus Geležinės Uždangos yra įsire

gistravusi tik viena Armėnijos Skautų S - ga, ir su
mokėjusi mokesčius už 2000 Armėnijos skautų.

• KANADOS Skautija artinasi prie 200.000 ribos. 
Šiuo metu s - goję yra 196-409 nariai. Praėjusiais 
metais Kanados skautų s - ga padidėjo 21.123 na
riais.

• SUOMIJA- Suomijos Skautų S - ga savo dabar
tiniam prezidentui Urno Kekkonnen suteikė 
Suomijos Skautų S - gos Patrono - Globėjo vardą. 
Prezidento nuomone, skautybe yra suteikusi aukštų 
idealų Suomijos jaunimui.

• PORTUGALIJOJ, Lisabonoje, š. m. vasario 
22 - 26 dienomis įvyko krikščionių evangelikų skau
tininkų tarptautinis sąskrydis, kuriame dalyvavo 17 
atstovų. Sąskrydžio pagrindiniu šūkiu pasirinktas 
posakis: Mylėk ir tarnauk savam kraštui ir Visaga
liui Dievui.

• ŠVEDIJOJE paskutiniu laiku jaučiamas didelis 
skautininkų trukumas. S - ga deda pastangas gali
mai greitesniu laiku pamokyti irparengti naujų skau
tininkų kadrą.

• OLANDIJOS Skaučių S - ga šiemet švenčia 40 
metų veiklos jubiliejų.

• GRAIKIJOJ lankėsi TSB dir. D. G Spry. Jis 
ypatingai domėjosi graikų invalidų skautų veikla ir 
tų vienetų tradicijomis.

• ANGLIJOS skautai B. - P. jubiliejaus proga 
yra pasiryžę padaryti spalvotą filmą iš B. - P. gy
venimo .

• NORVEGIJOS skautas Thor Heyerdahl, kuris 
kartu su kitais perplaukė Pacifiką ant pačių pasi
daryto plausto, garsiojo Kontiki raft, išsitarė, kad 
jo pasirinktai kelionei įkvėpimą davė skautiško gy
venimo pažinimas ir įsigyvenimas į jį. *’ Aš esu 
skautybei labai daug skolingas, nes ji išmokė ma
ne būti perdėm praktišku ” — pasakė nuotykingasis 
keliautojas.

AR TURI “AKADEMINĘ SKAUTUĄ”?

236 puslapių gausiai iliustruota knyga, paruošta 
Br. Kviklio, patiekia pilną mūsų akademines skau- 
tijos istorinį ir ideologinį vaizdą. Labai naudinga 
visiems akad. skautams, ypač jauniesiems mūsų 
or - jos nariams. Kaina 1 egz. - $ 3> kietais vir
šeliais — J 4 Užsakymus siųsti MV administraci
jai: 3717 W. 70 PL, Chicago 29, IU.
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• f PLSS Tarybos Pirmiją taryba išrinko: s. Gim
butienę, v. s. K. Jonaitį, ps. R. Molienę ir v. s. F. 
Kiršą. Dar vienas narys bus išrinktas artimiausiu 
laiku.

• PLSS Tarybos akivaizdinis posėdis šaukiamas 
Kanadoje, vyr. skautų, - čių stovyklos metu. Svar
biausias dienotvarkės punktas būsiąs PLSS statuto 
proj ektas .

• Sktn. Prof. S. Kolupaila sutiko vadovauti vyr. 
skautų, - čių stovyklai .

• VS O. Zailskienė ir VS Stp. Kairys Kultūros 
kongreso buvo pakviesti i Garbes Prezidiumų.

• Akad. skautai, - ės aktyviai dalyvavo jaunimo 
peticijos JAV Prezidentui parašų rinkime, iš visų 
studentų daugiausia surinko junj. Dirkys ir senj. G. 
Vėžys.

• ASD Čikagos skyriaus kandidačių būreliui iš
augus iki 30, skyriaus vadovybe, geresnio veikimo 
dėlei, būrelį padalijo į tris vienetus.

» Čikagos akademikės skautės gražiai talkininka
vo Kultūros Kongreso darbuose.

• Sydnėjuje, Australijoje, susiorganizavo senųjų 
skautų ” Liepsnojančios Lelijos ” Židinys, kurio 
tėvūnu išrinktas Z.Staugirdas, o kancleriu — Ir. Du - 
daitienė. Susirašė 12-

• į vyr. skautininkės laipsnį pakeltos Seserijos 
vadovės M. Budrienė ir St. Gudauskienė.

• Senųjų skautų židinys susiorganizavo ir Čika
goje. Jo vadovybe sudaro: D. Remys, O. Toliušie- 
nė ir K. Maldėnas.

• Po įvykusio sąskrydėlio Čikagos skautai vyčiai 
pamažu gyvina savo veiklą. Visi paskirai veikusie
ji būreliai sujungti į vieną dr - vę, kuriai vadovauja 
akad. skautas J. Liubinskas, jo pavaduotoju — V. 
Damijonaitis.

• Liet, skautų Anglijoje tradicinė stovykla įvyks 
VII. 28 — VIII. 6 lietuvių sodyboje. Dalyvaus skau
tai, - ės ir lietuviškasis jaunimas. Tikimasi, kad ir 
šiemet bus sutrauktas gausus dalyvių skaičius. Va
dovaus rajono vadas K. Vaitkevičius, kitų vadovų, - 
ių padedamas.

• Skautų vadovų, - ių suvažiavimas Tabor Parmo
ję pas p. J. Bačiūnų sutraukė netoli 150 dalyvių. 
Išklausyta visa eilė organizacinių pranešimų ir ap
tarta daug kitų reikalų. Dalyvavo ir abudu vyriau
sieji skautininkai.

• Čikagos skautų, - čių stovykla ruošiama p. Ra
ko sodyboįe ( pirma karta nuosavoje stovyklavietė

je ) VII. 6 — VII. 27 d.d. Mergaičių stovyklai vado
vaus s. A. Karnavičienė, berniukų — ps. Vyt. Čer
nius .

• Kun. A. Perkumas, kurio 30 metų skautavimo 
sukaktį nesenai minėjome, iš Venecueles laikinai 
atvyko i Tėvų Saleziečių sodybą netoli Čikagos, kur 
praves berniukų stovyklą .

• Cleveland© ASS nariai savo sueigoje diskutavo 
Prof. Šalkausko mintis apie skautus ir pasaulėžiū
rą. Surengta iškyla į Cleveland© priemiesčio parką. 
Numatyta suorganizuoti platesnio masto iškyla į 
Sanduky kurortą, kviečiant Detroito, Čikagos ir To
ronto ASS narius.

Žinomas Indijos technikos mokslų žurnalas ’’The 
Port Engineer ” š. m. 1956 m. Nr. 1 paskelbė ilgą 
ir įdomią net 7 pusi. Prof. S. Kolupailos mokslinę 
studiją ” Methods of Determination of the Kinetic 
Energy Factor ”. Studija gražiai pailiustruota moks
linėmis formulėmis, diagramomis ir netgi kai kuriais 
duomenimis iš Lietuvos vandenų srities.

Kaip žinia, šis aktyvus pasaulinio garso moksli
ninkas yra jau iš seno nuoširdus skautininkas, Korp 1 
VYTIS Garbės Narys.

ĮSIGYK ŠIAS NAUDINGAS KNYGAS

1. Br. Kviklys - AKADEMINĖ SKAUTU A, 
236 pusi. S 4.

2. K. Dineika ir B. Mantvila — SKAUTIŠKI 
ŽAIDIMAI, 120 pusi. S 1.50.

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

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

5. LSS Įstatymas ir statutas, 16 pusi. S 1.
6. Red. Br. Kviklys - 400 METU PIRMA

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

7. Paskiri (ne komplektais) “Mūsų, Vyčio“ 
1952- 1955 metų, numeriai po 50 centų, kiek- 
vien as.

Užsakymus siųsti adresu: “Mūsų, Vytis“, 
631 W. 54 Pl., Chicago 9, Ill.
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