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PASTATYKIME PAMINKLĄ A. A. KĘSTUČIUI KASPERAVIČIUI

Visa mūsų skautiškoji šeima, ypač akademinė skautija, su didele širdgėla prisimena š. m. ko
vo mėn. 6 d. mirusį ir Cikadoje palaidotą skautininką, Korp! VYTIS filisterį ir vėliavos mecenatą 
Ęęstutį Kasperavičių - Kas poni. Iškilo reikalas jo atminimą įamžinti bent kukliu paminklu. 
Šiuo reikalu ypač rūpinasi V elionies Žmona, giminės, o taip pat Veterinarijos gydytojai, kurių 
nariu buvo ir A. A. Kęstutis. Ir Akademinis Skautu Sąjūdis nutarė prie šio gražaus sumanymo 
prisidėti bent savo kuklia auka.

Siam reikalui maloniai kviečiame Seses ir Brolius Skautininkus, Korp! VYTIS, ASD, Ak. Skau
tų Ramovės narius ir visus kitus, kuriems vienu ar kitu būdu yra brangus A. A. Kęstučio atmini
mas, sumanymą paremti savo pinigine auka. Aukų lapai jau išsiuntinėti ASS padaliniams. Ku
rių jie nepasieks, prašomi pinigus siųsti ASR pirmininkui Eugenijui Vilkui, 12601 So. Stewart 
Ave., Chicago, I IL

A. A. Kęs tutis 20 metų dirbo skautybei. Dabar atėjo mūsų eilė pasakyti jam ačiū bent kuklia 
medžiagine auka.

AKADEMIKU SKAUTU RAMOVĖ.

Mokykla ar skautiškasis auklėjimas tik su 
religijos elementu 1) atitinka patį pilnutinį 
gyvenimą, 2) derinasi su žmogaus prigimtimi 
bei psichologija, 3) tinkamiau prisitaiko prie 
kiekvieno vaiko individualybės, 4) tiksliau, 
vaisingiau gali varyti dorinimo darbą (nes 
aiškius religinius tipus veikia tik religinio 
pobūdžio motyvai ), 5) stovi arčiau savo tau
tos, 6) giliau supažindina su pasauline ir sa
vo tautiška kultūra, 7) remiasi bendrosios ra- 
cianalės pedagogikos bei geriausiu pedagogi
kos autoritetu.

Sktn. Kun. VI. Mažonas

AR TAVO ŠIRDIS RAMI ?

Ramus žmogus gali būti tik tada, kai neturi 
skolų ir kitokių prievolių. Ir Tu, Mielas Skai
tytojau, galėsi ramiai ilsėtis, kai sutvarkysi 
savo finansinius reikalus su “ Musu Vyčiu ”. 
J eigų šią pareigą esi jau atlikęs, gali ramiai 
skaityti laikrašti. O jeigu ne — jei ant širdies 
dar jauti kelių dolerių skolą savo Bičiuliui ar 
tai už prenumeratą, ar kurį nors MV leidinį, — 
dar šiandien pasiųsk jam tai, kas teisingai pri
klauso. Administracijos adresas: “Mūsų Vytis” 
3717 K’. 70 Pl., Chicago 29, III.
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P. L. S. S. VADU, VADOVIŲ IR AKADEMIKU SKAUTU- ČIŲ LAIKRAŠTIS

N r. )5 ( 73 ) 19 56 M. RUGSĖJIS - SPALIS IX METAI

NEATIDĖLIOTINAIS REIKALAIS
Bronius Kviklys

Nors patys vadovai kuo geriausiai žino 
kas veikti, kas jų sąlygose reikia ir gali
ma atlikti, visdėlto skautiškosios spaudos 
uždavinys yra bent retkarčiais pažymėti 
vieną kitą ir ateities darbo gairelę. Štai 
pora jų:

Netruks praeiti dar porą metų, ir 1958. 
XI. 1 mūsų skautiškoji šeima švęs garbin
gą 40 metu amžiaus sukaktį. Tai amže
lis, kurio mums gali pavydėti daugelis 
or - jų. Nėra bet kurių duomenų, kad šią 
sukaktį galėtumėm atšvęsti toje žemėje, 
kur lietuviškoji skautybė gimė. Teks ten
kintis kraštais, kurie mus priglaudė. Mums 
atrodo, kad šį jubiliejų tektų jau dabar 
pradėti atžymėti stropesniu skautišku dar
bu, geru narių paruošimu, tobulesnių as
menybių ugdymu, tautinio paruošimo su
stiprinimu. Ar nebūtų naudinga sukaupti 
jėgas didingos jubiliejinės (ketvirtosios) 
tautinės stovyklos suruošimui ? Čia reik
tų visiems suvažiuoti ir parodyti tiek sa
vam jaunimui, tiek svetimiesiems, kiek 
mūsų yra ir ką mes galime. Reiktų pa
kviesti ir kitų tautybių skautus, - es, su
stiprinti informaciją ir teisių gynimą tarp
tautinėse skautu institucijose. Prie to vi
so jau dabar vykdyti našų darbą skiltyse, 
draugovėse, tuntuose, rajonuose. Bandy
ti sujungti nutrupėjusias, atskilusias ir 
netgi pasišalinusias iš s - gos gyvenimo 

bei darbo jėgas. Be to, tiems metams 
reiktų patiekti j.au gražiai ir išsamiai 
Sąjungos Įkūrėjo P. Jurgėlos paruoštą mū
sų skautišką istoriją — Lietuvių Skautiją. 
Žinia, kad atsiras ir kitų sumanymų bei 
proj ektų.

Bet prieš tai dar greitesnis reikalas: 
1957. IIL 12 mūsų jūros skautija švęs sa
vo 35 metų sukaktį. Tai seniausias mūsų 
Brolijos skyrius. Mes neturime žinių, ką 
ruošia ir planuoja jūros skautijos vadovai, 
- ės. Bet jeigu būtų galima ir mums žode
lį pridėti, palinkėsime jiems ta proga šią 
sukaktį gražiai atšvęsti, per jūros skau
tus išplėsti mūsų jaunimo tarpe vandens 
sportą, suorganizuoti vieną kitą stipendi
ją jūrininkystės dalykams studijuoti, su
ruošti mūsų jūros skautų sąskrydį, į kurį 
artimesnieji laivai atvyktų su savo pasta
tais, pravesti Lietuvos jūros propagandą 
mūsų tremties visuomenėje, išleisti spe
cialų. leidinį ... Bet prieš visa tai: susti
prėti viduje!

Džamborės Fondui lėšų telkimas, rodo
si, vyksta pakenčiamu tempu. Visdėlto 
lėšų neperdaug surinkta, nors šiuo reika
lu propaganda, ačiū Fondo Vadovui, pra
vesta neblogai. Iš mūsų centrinių insti
tucijų tik vienas Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje yra pažadėjęs padėti 500 $ au
ką. Kadangi DF reikalas yra virtęs ne tik

LIETUVOS
NACI LMA LlNft Į
M MAŽVYDO i
BIBLIOTEKA j
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Is B. P. vizito Lietuvoj e. Šefų sutikimas stovykloje parado metu.
GENERAL BADEN - POWELL VISITS LITHUANIAN SCOUTS IN 1933.

skautiškuoju, bet ir plačiau suprastu lie
tuviškosios kovos reikalu, tebelaukiame 
aukų, ir iš mūsų Tautos Nepriklausomybės 
Fondų, diplomatijos, bendruomenės. Pa
galiau ir patys skautai nevisur aktyvūs. 
Taigi -darbas nebaigtas, kaip nebaigtas 
lietuviškai skautiškų reikalų atstovavimas 
svetimtaučių tarpe. Nereiktų sustoti.

Kalbant apie mūsų santykius su kitų 
tautų skautais, reikia maloniai prisiminti, 
kad tuo metu, kai dauguma dabartinių tarp
tautinių sk. institucijų vadovų labai nepa
lankūs atstatymui jų pačių sugriauto tarp
tautinio pripažinimo Lietuvos ir kitų pa
vergtų kraštų skautijai, mus maloniai nu
teikia Šiltos nuotaikos iš pasaulinės skau- 
tijos tikrojo lopšio — Pasaulio Skautų Še
fo ir įkūrėjo Baden Powellio šeimos na
rių. Čia nuoširdžiai prisimename Pasau
lio Skaučių Šefės Lady Oval Baden - Po
well Šiltuš pareiškimus mūsų skaučių va
dovėms ir jos suteiktas viltis. 0 štai šio
mis dienomis ir B. P. sūnus Lordas Peter

Baden-Powell, prisiuntė lietuviams skau
tams per šio laikraščio skiltis šiltus pri
siminimus iš savo kelionės i Lietuvą, o 
taip pat nuoširdų mūsų tremtinių skautų 
darbo įvertinimų. Jo pareiškimas mums 
labai malonus ir daugeliu atžvilgiu nau
dingas, ypač turint galvoje autoriaus la- 
bai didelę įtaką tarptautinėms skautų ins
titucijoms. Mes neabejojame, kad mūsų 
skautų, - čių vadovai suras tinkamų formų 
pareikšti savo dėkingumą laiškais ar kitu 
būdu Lordui Peter Baden - Powell’iui. 0 
štai dėl visa ko ir jo adresas: Abbotts 
Comer, Dockenfield, Farnham, Surrey , 
Engl and.

AR TURI “AKADEMINĘ SKAUTU Ą”?

236 puslapių gausiai iliustruota knyga, paruošta 
Br. Kviklio, patiekia pilną mūsų akademines skau
tuos istorinį ir ideologinį vaizdą,. Labai naudinga 
visiems a kad. 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, UI-

196
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Šefai Garbės estradoje.

I REMEMBER LITHUANIA
BY PETER BADEN - POWELL

I am happy to have been asked to 
write these few words for “ Mūsų Vytis”; 
and am glad to have seen a copy of this 
magazine for Lithuanian Scouts, even 
though I do not understand your language!

Whenever I meet anyone from Lithuania, 
I look back with such great pleasure on 
that one glorious day in 1933 when a ship 
— the old s. s. ‘ Cal gari c ’ — put in at 
Klaipeda. In that ship were some six hun
dred British Scouters and Guiders, who 
were making a three - weeks’ goodwill vi
sit to the Baltic ports; and included in

*) Šio str. autorius — Lordas Baden - Powell, 
A. A. Pasaulio Skautų Šefo sūnus, didelis tremtinių 
lietuvių skautų bičiulis, MV Redakcijos paprašytas, 
maloniai patiekia savo įspūdžius iš 1933 m. kelio
ne s * į Lietuvą. Atsižvelgdami, kad Pasaulio Skau
tų Šefo Sūnaus žodžiai yra labai reikšmingi tremti
niams skautams, - ėms, juos mes patiekiame angliš
kame originale ir lietuviškame vertime. MV Red. 

the party were my father and mother and 
my two sisters and myself. I often feel 
that that voyage we made around the Bal
tic Sea was the last time our family was 
all together as a complete unit. And in 
rather the same way, too, we visited var 
rious countries, such as your own, who, 
all too soon, were to come under the do
mination of those who do not like Scout
ing, and who were thus, like our own fam
ily, together for the last time as a com
plete Scouting and Guiding unit.

It is, of course, particularly pleasing 
that so many Lithuanians, now living in 
exile - though only temporarily, let us 
hope — in Britain and other lands, are 
continuing to live up to the true ideals of 
Scouting and Guiding. Such people must 
surely be true Scouts and Guides, having 
great faith in our aims and objects, and 
carrying them out to the best of their abi
lity in the land of their adoption.

197
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Is B. P. ir anglų, skautų, - cių kelionės į Lietuvą 1933 m. Anglų skautų, - cių grupė.

Yes; I well remember that wonderful day 
in August of 1933, when we landed at 
Klaipeda from the good ship ‘ Cal gari c 
I particularly recall the warm and friendly 
welcome we received as we came ashore 
on Lithuanian soil, and the charming and 
gracious hospitality we received from your 
people whom we met. The singing and 
laughter and good fellowship were so 
spontaneous and delightful: a true revela
tion of the fact that, despite difficulties 
of language, we in Scouting are members 
of a worldwide brotherhood.

That memorable day in the woods near 
Klaipėda we enjoyed such a lunch party 
as I shall never forget; how we sat at 
‘ tables ’’built on the ground and beauti
fully decorated with flowers and moss, 
fir - cones, leaves and so on. Our visit 
was all too short, but was nonetheless 
made memorable by the wonderful spirit 
of true friendship shown by your Scouts 
and Guides.

Since then, I have, regrettably, seen 
little of Lithuanian Scouting and Guiding, 
though it was a real pleasure to visit last 
summeryour reunion camp .at Head! ey Park, 
only some two miles from my home. It is 
good to know that you have such a place 
for your gatherings, where you can keep 
alive the old Lithuanian crafts and songs 
and customs and dances, and where your 
language can be spoken freely and Scou
ting and Guiding activities enjoyed.

Let us hope, then, that the day is not 
too far distant when you will be able once 
again to live in [Teace and enjoy these 
things in your beloved homeland, Lithua
nia.

And may I, in conclusion, extend to all 
Lithuanian Scouts and Guides, in Great 
Britain or elsewhere, my warm personal 
greetings, with best wishes for all success 
in your Scouting and Guiding endeavours.

July, 1956.

198
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AS PRISIMENU LIETUVĄ

Rašo Lordas Peter Baden - POWELL, specialiai “ Mūsų Vyčiui

Jaučiuosi laimingas, gavęs pakvietimą 
parašyti “ Mūsų Vyčiui ” keletą žodžių. 
Džiaugiuosi, matydamas Šį lietuvių skau
tų žurnalą, nors ir nemoku lietuviškai.

Kai tik pasitaiko proga susitikti su lie
tuviais — nepaprastu malonumu prisimenu 
vieną 1933 metų dieną, kai S. S. “ Calga- 
ric” įplaukė į Klaipėdą. Tuo laivu atvy
ko apie600 britų skautų ir skautininkų,-ių, 
kurie vizitavo, lankė Baltijos uostus. To
je grupėje buvo ir mano Tėvas, Motina, 
dvi seserys ir aš. Dabar jau man dažnai 
atrodo, kad minėtos kelionės metu pasku
tinį kartą mūsų šeima dalyvavo tokiame 
įvairių tautų skautų susibūrime kaipo pil
nutinis vienetas: juk tuo pačiu sutapimu 
mes aplankėme visą eilę kraštų, gi jų tar
pe ir jūsų žemę, kuriai likimas lėmė pa
tekti į tokių valdovų rankas, kurie mūsų 
visų- skautiškosios šeimos nemėgsta.

Man yra ypač malonu išgirsti, kad visa 
eilė lietuvių, gyvenančių, tikėkime - lai
kinoje emigracijoje, neužmiršta tikrųjų 
skautavimo idealų. Svetimose šalyse skau- 
tybės idėjomis persiėmę žmonės jau turi 
būti tikri skautai pilna ta žodžio prasme, 
turi tikėti į mūsų idealus, idant dar jų ban
dytų siekti.

Taip, aš visados puikiai prisiminsiu tą 
rugpiūčio mėnesio dieną, kai iš S.S. “Cal- 
garic ” mes išlipome Klaipėdoje. Aš pri
siminsiu tą šiltą ir malonų sutikimą, pa
tirtą Lietuvos žemėje, tokį žavintį vaišin
gumą, kurį teko pergyventi. Dainos, juo
kas ir draugiškumas buvo tiesiog sponta
niškas ir džiuginarttis: tikras įrodymas 
fakto, kad nepaisant kalbų skirtumo, mes, 
skautai, esame nariai vienos pasaulinės 
Brolijos.

Neužmiršiu, kai tą dieną Klaipėdos apy
linkių miškuose turėjome progos pietauti 
prie žiemėje iškasto “ stalo ”, taip pui
kiai išpuošto gėlėmis, samanomis, lapais 

ir skujomis. Mūsų viešnagė buvo, deja, 
labai trumpa, tačiau lietuvių vaišingumas, 
parodytas draugiškumas, brolybė, skauty- 
bės dvasia tą viešnagę padarė sunkiai už
mirštama.

Gaila, bet nuo anų laikų lietuvių skau
tų teko mažai sutikti. Dži augiausi pereitą 
vasarą, galėdamas aplankyti lietuvių sto
vyklą Headley Park, kuris yra tik keletas 
mylių nuo mano namų.. Buvo malonu suži
noti, kad lietuviai turi tokią vietovę susi
rinkimams, sueigoms, kur gali bujoti‘seni 
lietuvių tautos rankų dirbiniai, papročiai, 
skambėti dainos ir šokiai, kur lietuvių kal
ba yra nevaržoma ir skautybė pasiekia su
sirinkusiųjų širdis.

Tikėkimės, kad netrukus išauš diena, 
kada galėsite džiaugtis taika ir laisve sa
vo numylėtoje tėvynėje.

Baigdamas noriu pasveikinti lietuvius 
skautus Didžioje Britanijoje ir visame pa
saulyje, noriu palinkėti kuo geriausios 
sėkmės jūsų skautiškuose siekimuose!

KALNAI IR ŽMONĖS

Nors ir gražūs būna kalnai vakare,
Nors ir saulė pati juos auksuoja,
Mano akį vilioja plati lyguma —
Joj gimiau, jos išsinešiau vaizdą sieloje.

Saulė šviečia pas mus — V
Šviečia,'šildo ir derlių augina.
Gi kalnuos jinai skaldo uolas
Ir paskum, lyg skolinga, viršūnes jų auksu dabina.

Lygumoj — saulė mūsų šviesa.
Kalnuose — ji šviesa ir šešėlis.
Lygumoje žmogus — tai valdovas, jėga.
Kalnuose — pakelės akmenėlis.

V. Mičys
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Vadovai stiprinasi “Laisvosios Tėvynės” stovykloje Kanadoje. Nuotr. V. Bacevičiaus

P.L.S.S-gos STATUTO REIKALU
NAUJASIS SĄJUNGOS statutas

K. P e treikis

Kiekviena visuomeninė organizacija tu
ri savo statutą, kuris nusako tos organi
zacijos pobūdį, tikslus ir nustato josios 
valdomųjų, organų sudarymo tvarką, jų kom
petenciją ir priklausomybę. Jeigu organi
zacijos statutas yra pilnas, aiškus ir ati
tinkąs gyvenamojo laiko reikalavimus, ta- 
da negaištama bereikalingai laiko grynai 
organizaciniams klausimams irvisas orga
nizacijos darbas vyksta sklandžiai ir sėk
mingai. Priešingai, jei kurios organiza
cijos statutas yra pasenęs, jis labai daž
nai yra stabdis tos organizacijos veiklai.

Netenka abejoti, kad kiekvienas skautų 
vadovas ir skaučių vadovė yra pastebėję, 
kad nuo to laiko, kai mūsų sąjungos nariai 
pasiskleidę po visą pasaulį, esame pate
kę į valdomųjų organų rinkimo ir vadijų 
komplektavimo ratą. Per kelioliką mėne
sių laiko rinkę valdomuosius organus, kar
tais dar nebaigus pilnai sukviesti visų 

talkininkų darbui ir tik išvystyti veikimą, 
jau turime sukaupti visą dėmesį ir 6ai sinti 
laiką naujiesiems rinkimams. Kaskart vis 
labiau aiškėjo, kad mes neįstengsime iš 
to sūkurio išeiti, jei visa eilė veikusiojo 
statuto nuostatų nebus radikaliai pakeis
ta.

L SS Taryba, aukščiausias sąjungos or
ganas ir kompetetingas pakeisti statutą, 
Tarybos nariams pasisklaidžius po visą 
pasaulį, per septynerius metus negalėje 
susirinkti gyvo žodžio posėdžio, o nei 
viena iš buvusių tuo metu Pirmi jų nesiry
žo pravesti statuto pakeitimo korespon- 
denciniu būdu.

Pagaliau tik š. m. rugsėjo 1-3 dieno
mis LSS Taryba susirinko posėdžio prie 
Wheatly miestelio Kanadoje.

Tarybai buvo patiekti du statuto pakei
timo projektai. Užimtų perdaug vietos de
talus abiejų projektų nusakymas, tad tik

200
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Turime naują skautininką? Skin. Kun. Yla užriša žalią kaklaryšį V. Bliumfeldui. Nuotr. R. Kezio.

bendrai pažymėsiu, kad vienas statuto 
projektas, kuris buvo sudarytas statuto 
komisijos, siūlė sumažinti ir radikaliai 
suprastinti skautų, sąjungos aukščiausius 
valduomuosius organus, antrasis projek
tas, kurį iškėlė pati Pirmi j a, lietė maž
daug tuos pačius klausimus dėl kurių, bu
vo atsiklausta sąjungos suvažiavimo, tar 
čiau pagrinde paliekantis tą pačią, sustin
gusią organizacinę schemą.

Seniai keltasis klausimas įsileisti Pir- 
mijon be R. Katalikų dar ir kitų konfesijų 
vyriausius dvasios vadovus buvo Tarybos 
išspręstas teigiamai, tačiau su aprėžimu, 
kad tokį vyriausią dvasios vadovą Tary
boje ir Pirmijoje galės turėti kiekviena 
konfesija, kuri skautų sąjungos narių tar
pe turi bent 5% tos religijos išpažinėjų.

Dabar jau galime spėti, kad pagal šį 
nuostatą turėsime dar vieną, būtent pro
testantų vyriausiąjį dvasios vadovą, nes 
atrodo, kad ši konfesija turi 5% narių są
jungoj e.

Be to Taryba nutarė įvesti Tarybon na
riais kiekvienos konfesijos dvasios vado
vus, kurie bus skirti prie Brolijos ir Sese
rijos. Tas reiškia, kad įskaitant 2 vyriau
sius dvasios vadovus, Taryboje iš viso 
turėsime 6 dvasios vadovus.

Kaip žinome, visuotinas skautų sąjun
gos vadų suvažiavimas buvo rekomenda
vęs sumažinti ir Pirmijos ir Tarybos na
rių skaičių. Statuto komisija buvo pasiū
liusi panaikinti vieną iš tų institucijų, 
atseit, paliekant vien padidintą Pirmiją 
ar sumažintą Tarybą. Tačiau Taryba bal
sų dauguma pasisakė už palikimą abiejų 
institucijų, kaip buvo iki šiol.

Tarybos Pirmija susidės iš to paties 
skaičiaus asmenų. Tiesa, buvo nutarta 
sumažinti Pirmiją vienu nariu, bet vieton 
to įeinaPirmijon antras vyriausias dva
sios vadovas. Antras pakeitimas, liečian
tis Pirmiją, yra tas, kad dabar įeiną iš 
Tarybos į Pirmiją 4 nariai bus ne Tarybos 
renkami, o Pirmijos Pirmininko pasiren
kami savo nuožiūra.

Pagal naująjį statutą, LSS Taryba lie
ka tokios pat struktūros, kaip buvo anks
čiau. Dabar Tarybos sudėtin įeis: 2 vyr. 
Skautininkai, 2 Rajono Vadai, ASS Pirmi
ninkas, 6 Dvasios Vadovai, 18 rinktų Ta
rybos narių ir 3 pačios tarybos kooptuoti 
nariai. Šiuo metu Taryba turėjo 3 5 narius, 
o naujuoju statutu numatoma turėti 37 na
rius .

Taryba yra priėmusi ir labai naudingų 
sąjungos statuto pakeitimų. Pirmiausia
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Nuoširdūs mūsų skautijos bičiuliai. Viduryje: 

yra priimtas aiškiai suformuluotas nuos
tatas, kad kol egi j alinių, sąjungos organų, 
posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja 
bent pusė narių, ir posėdžiuos e-nu tari am a 
paprasta balsų dauguma. Sis statuto pa
keitimas pašalins pagrindą bet kokiems 
ginčams dėl valdomųjų organų nutarimų 
tei sėtumo.

Antru pakeitimu - visų renkamųjų vado
vybės organų kadencija pratęsta nuo 2 me
tų iki 3 metų.

Pagaliau, trečias labai reikšmingas pa
keitimas yra tas, kad Rajonų Vadai,.ku
rie iki šiol buvo Pirmijos skiriami ir įei
davo Tarybon pilnateisiais nariais, dabar 
bus kiekvienas savo rajone renkamas. 
Mums visiems yra nusibodę tie nesibaigią 
rinkimai, tai nelabai malonu, kad prisidės 
dar vieni. Tačiau šio statuto pakeitimo 
reikšmė labai didelė. Rajonų vadovai, 
skautų ir skaučių vienetų vadovų išrinkti, 
turės didesnį pasitikėjimą ir autoritetą jų 
rajonuose, o taip pat ,įeidami Tarybon na
riais su balso teise, turės didesnio svo
rio, nes nebus kokie tai Pirmijos skirti 
pareigūnai, bet demokratišku principu ra
jonų išrinkti atstovai.

Minis teris Žadeikis ir p. J. Bačiūnas.
Nuotr. V. Bacevičiaus.

Viską suglaudus, tenka konstatuoti, kad 
naujasis statutas nei kiek nesuprastino 
sąjungos valdomųjų organų ir Taryba nie
ko nepadarė sudaryti sąlygas Tarybos na
riams susirinkti gyvo žodžio posėdžio, ne
žiūrint, kad visi turi puikią patirtį, kiek 
daug laiko reikia gaišti tik bebandant ką 
nors nuveikti ar nutarti susirašinėjimo bū
du.

Dabar įvykęs Tarybos posėdis įrodė, 
kad per ilgesnį laiką neturėjus asmeniško 
kontakto yra daug geresnės sąlygos įsivy
rauti nepasitikėjimui vienų Tarybos narių 
kitais.

Tenka apgailestauti, kad nič nieko ne
padaryta padėti pagrindus geram ir aktin
gam vyriausių valdomųjų sąjungps organų 
veikimui. Kitų metų ui denį vėl bus pasuk
tas amžinai nesustojantis rinkimų ir orga
nizavimo ratas, kurį vargiai sustabdys ir 
pratęstas valdomųjų organų kadencijos 
1 aikas.
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GEN. K. GOPPERS -
LATVIJOS SKAUTU 

PREZIDENTAS

K. Palciauskas

1. Gyvenimo kelias.

Gen. Karlis Goppers buvo viena žymiau
sių ir ryškiausių nepriklausomos Latvijos 
asmenybių. Jau toks faktas, kad pirmas 
nekrologas *) apie gen. Goppers buvo at
spausdintas daugiau kaip 20 metų prieš jo 
mirų, rodo jo eito gyvenimo kelio įvairu
mą. ir nepaprastumą. Sis asmuo buvo la
bai artimas ir Lietuvos skautams, todėl 
apie jo gyvenimą ir tragišką mirtį mes vi
si privalome daugiau žinoti.

Gen. K. Goppers gimė 1876 m. balan
džio mėn. 2 d. skaitlingoje neturtingų ūki
ninkų šeimoje Maskatuose. Lankė Trika- 
tos mokyklą, kurioje ir gyveno. Tik šeš
tadieniais parbėgdavo į tėviškę. Buvo ge
ras mokinys, tvarkingas, daug dirbo. Gim
nastikos užsiėmimuose iš visų išsiskirda- 
vo, pasižymėdavo. Baigęs šią mokyklą dėl 
lėšų stokos nebegalėjo toliau mokytis, to
dėl įstojo į carinės Rusijos karo mokyklą. 
Tapęs karininku, tarnavo įvairiuose dali
niuose, bet daugiausia dirbo latviškuose 
karių pulkuose. Taigi, su savo tautie- 
v* • ciais.

FYasidėjus I Pasauliniam karui 1914 m., 
Goppers jau turėjo pulkininko laipsnį. Da
lyvavo kovose įvairiuose frontuose pries 
vokiečius, keletą kartų buvo sužeistas, 
kontūzytas. Kovose pasižymėjo drąsa, 
protingais sprendimais ir sugebėjimu va
dovauti. Užtatai caro armijoje buvo apdo
vanotas visais galimais ordenais: Sv. Jur
gio, Sv. Vladimiro, Onos ordenu, Aukso 
kardais it kc Ypatinga retenybė buvo Ja, 
kad ne rusas ir ne aukštos kilmės gavo Sv. 
Jurgio ordeną.

Prasidėjus bolševikinei revoliucijai, su 
savo pulku buvo nublokštas į Rusijos gi
lumą, kur su Latvijai ištikimais latvių ka
riais, atsiskyrė, nuo subolševikėjusiųjų, 
kovodami nusiirė net iki Vladivastoko, iš 
kur aplinkiniais keliais grįžo į Latviją tik 
1920m. Latviją rado nepriklausomą, lais
vės kovas pasibaigusias. Kaip prityręs 
karys tuojau buvo paskirtas Karo Tarybos 
Pirmininku, vėliau Vidžemės divizijos va
du ir Rygos įgulos viršininku. 1934 m. 
dėl amžiaus paleistas į atsargą, pensijon. 
Be karinės tarnybos reiškėsi ir visuomeni-
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LATVIU SKAUTU ŠEFO KELIAS PAVEIKSLUOSE
_______________________________________mrTSCHE ZEmj«3 IM OSTIXNP 1

i Neue Graber klagen an
Auch General Coppers unter den lettischen Blatopjern aufgefunden

Skautų Šefas Generolas NKVD kalėjime Kankinio kape

nėję veikloje: Latvijos Skautų. Centrines 
Organizacijos Prezidentas, Latvijos Rau
donojo Kryžiaus Valdybos narys, Latvijos 
- Švedijos susiartinimo D-jos narys ir tt

Bolševikams okupavus Latvija 1940 m., 
tąpatį rudenį lapkričio mėn. bolševikų su
imtas, kankintas, nuteistas mirti, 1941 m. 
vasario mėn. nužudytas dviem šūviais į 
pakaušį ir drauge su kitais kankiniais už
kastas Ulbrokas miškelyje apie 15 km. 
nuo Rygos miesto. Vokiečiu okupacijos 
metu 1944 m. balandžio mėn. 4 d., šis ma
sinis kapas atrastas, aukos identifikuotos, 
tarp jų ir gen. Karlis Goppers. Gegužės 
mėn. 6i dalyvaujant milžiniškoms mi
nioms, kankinio Goppers palaikai iškil
mingai palaidoti Broliu Kapuose — Latvi
ja vaizduojančio paminklo papėdėje.

2. Asmens bruožai.
Gen. Goppers buvo vidutinio ūgio, gana 

petingas, tačiau daugiau inteli gentinės, 
bet ne kareiviškos išvaizdos. Šviesaus 
žvilgsnio, bet išvargusio ir liūdno veido, 
liudijančio pergyvenimus. Balso tembras 
malonus, kalba trūkčiojanti: tai pasekmė 
kontūzyjos fronte. Būdamas visuomet nuo
širdus ir paprastas, kur reikėjo, buvo griež
tas ir aiškus, bet teisingas. Duodavo tik 
gerai apgalvotus patvarkymus, tokius aiš
kius ir tikslius, kad patvarkymo gavėjui 
nelikdavo ne mažiausios abejonės ką, ir 
kaip padaryti. Kur reikėjo — nebijojo im
tis atsakomybės.

Visa generolo šeima buvo labai demo- 
,kratiška. Jo šoferis seržantas Strautnieks 
visuomet pietaudavo prie vieno stalo gene
rolo šeimoje, sėdėdamas greta namų šei
mininkės. Nebūdavo kitaip net svečiams 
esant.

Gen. Goppers buvo žinomas ir kaimo 
žmonėms. Juos žavėdavo jo paprastumas, 
neišdidurnas ir turėjimas su kiekvienu kal
bos.

Jis buvo karininkas pilna šio žodžio 
prasme: vilkėti karininko uniforma ir būti 
tikru karininku nėra vienas ir tas pats da
lykas — buvo jo norma.
į. Skautiškas darbas.

Gen. Goppers pirmą, kartą dalyvavo Lat
vijos skautų iškilmėse Rygoje 1921 m. 
balandžio mėn. 24 d. Tada jis pasakė 
skautams ir savo pirmaj ą kalbą. Po mėne
sio, gegužės 23 d., skautų organizacijos 
bičiuliu - rėmėjų visuotiniame susirinki
me jis buvo išrinktas Centro V - bos pir
mininku, vėliau pavadintu Prezidentu, ku
riuo pasiliko be pertraukos iki kankinio 
mirties. Kad Latvijos skautai gražiai iš
augo, susitvarkė, buvo visuomenės ir vy
riausybės palaikomi ir remiami ir kad tarp
tautiniame skautijos pasaulyje turėjo ge
rą vardą — dideli nuopelnai priklauso gen. 
Goppers ir jo bendradarbiams.

1936 m. rugpiūčio 23 d. Garezere **) 
po generolo pašnekesio kursų dalyviams, 
kursų vedėjas paskelbė, kad generolas
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Gen. K. Goppers buvo nuoširdus lietuvių skautų bičiulis. Čia matome ji besikalbantį su vienu is 
mūsų skautų vadovų.

jau yra tiek dienų, praleidęs Gar ežero sto
vykloje, kurių, skaičius viršija vienų kur
sų. laiko ilgumą, ir turėtais pašnekesiais 
parodęs kursų tikslų ir metodų supratimą, 
todėl jam suteikiamas Garbės Miško Ženk
las.

Gen. Goppers buvo populiarus ir tarp
tautinėje skautų vadų šeimoje. Tarptauti
nėse konferencijose jis visuomet dalyvau
davo ir visų buvo mėgiamas. Jis spindėjo 
tikru skautu, lyg nuo vaikystės dienos juo 
būtų buvęs. Nors ir labai sunku buvo ma
žos tautos vyrui patekti į Tarptautinį Skau
tų Komitetą, bet Latvijos ir kaimyninių 
kraštų skautininkai tą mintį puoselėjo ir 
laukė patogios progos. Bet kai vėliau at
sirado galimybė jam kandidatuoti — jis 
pats to nebegalėjo padaryti dėl Latvijos 
vidaus politinių sąlygų.

1940 m. liepos pradžioje Latvijos skau
tų vadobybė su Goppers priešakyje susi
rinko savo būkle išklausyti, kąpasakys 
bolševikų valdžios įgaliotinis skautų o-jos 
reikalams E. Berkiavs. Jam paaiškinus, 
kad skautų darbas galėtų būti tęsiamas, 
jei skautizmas tarnautų komunizmo idėjų 
platinime, gen. Goppers tuojau atsakė, kad 
skautai yra jaunuomenės organizacija ir 
todėl negali dėtis su jokia politine partija 

ar tarnauti jos siekimams. Visame pasau
lyje skautai yra apolitiniai. Politika — 
suaugusių reikalas. į tai įgaliotinis pri
kišo, kad tuo būdu skautai neturi savo nu
garkaulio, jei trinasi tarp visų partijų. 
Generolas tuoj atkirto: “Tas faktas, kad 
skautybė pajėgė per eilę metų palikti lais
va nuo įvairių partijų politikos, aiškiai 
įrodo, kad skautybė kaip tik turi savo nuo
savą nugarkaulį ”.

Visiems buvo aišku, kad įgaliotinis pa
skirtas skautų organizacijai likviduoti. 
Po šio įvykio skautų vadai, susirūpinę 
savo Prezidento likimu, patarė jam pasi
salinti į užsienį ar slėptis. Tada jis 
skautų vadams atsakė: ° AŠ žinau, kas 
manęs laukia, nes nuolatos buvau kovoto
jų prieš destruktyvinį komunizmą eilėse. 
Komunistai gerai žino mano įsitikinimus. 
Negalvoju slėptis, nes tas galėtų pakenk
ti mano artimiesiems. Be to, kaip karys 
aš to nenoriu daryti. Aš esu visiškai ra
mus, būkite ir jūs-tokie. Greičiausia, man 
teks žūti, ir, galbūt, vienam kitam iš jū
sų ... Tačiau, dauguma pasiliks — mūsų 
auklėtiniai - ir jie pradėtą darbą tęs mū
sų tėvynės ir tautos gerovei ” ...
4. Ryšiai su Lietuvos skautais.

Gen. Goppers labai vertino lietuvių ir
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Čikagos jūros skautes 
stovykloje stiprinasi. 

Nuotr. L. Knopfmilerio.

latvių, bendravimą. Jis pats kelis kartus 
lankėsi Lietuvoje, ^erai pasipažino su Dr. 
J. Alekna, Pik. J. Barausku ir kt. Daly
vavo II - oje Tautinėj e stovykloj e. Tarp
tautinėse stovyklose ir konferencijose bei 
kitų tautų tautinėse stovyklose, kur tik su
sitikdavo su Lietuvos skautų atstovais, 
kad ir žymiai už save jaunesniais, visuo
met nuoširdži ai ir draugiškai sveikindavo
si ir nepraeidavo netaręs bent keletą ma
lonių žodžių. Kviesdavo Lietuvos skautų 
vadus ir skautus lankyti Latvijos skau
tus, kiek atspėdamas nuo gausybės darbų 
visur dalyvaudavo kur tik svečiai būdavo 
priimami ar užimami, vyresniuosius vado
vus net pasikviesdamas j savo šeimą ir 
ten su savo ponia maloniausiai priimda
mas ir pavaišindamas. Už nuopelnus jau
nuomenės auklėjimo darbe ir ypač už gra
žias pastangas ugdyti draugystę tarp lie
tuvių ir latvių skautiškosioms jaunuomenės, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas A. Smeto
na apdovanojo gen. K. Gopperį Gedimino 
ordenu.

★ ★ ★

Dar nepriklausomos Lietuvos laikais 
skaitydamas rusų kalba knygą “ Nuo dvi
galvio erelio iki raudonosios vėliavos”, 
sustojau ties sakiniu, kuris tada pirmą,
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kartą man šiurpulingai atvėrė visą kruvino
jo komunizmo filosofiją: ” Sunaikinkite 
visus geruosius ... Pradėkite nuo geriau
siųjų ... J’ Kodėl ? Geriausieji ir gerieji 
— tai dvasios elitas, kuris nenusileis iki 
purvyno ir nesusiterš. Taigi, nušluot jį ! 
Ir taip krenta gopperiai, šarauskai ir tūks
tančiai kitų Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 
ir visose tose šalyse, kur tik raudonasis 
maras užplūsta.

Naudotasi: Generalis Goppers. Kara un laika 
biedru atminas. Karla Lobes un Mikela Goppera re
dakcija. 1951-

*) A. Plensners “ Li durna ” 1918 m. spalių, m. 1 d.
**) Garezerio vardu buvo pavadinti Latvijos skautų 
Gillwel kursai .
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Dalis stovyklautojų “ L. Tėviškės ” stovykloje. Nuotr. V. Bacevičiaus.

SOVIETIŠKAS JAUNIMO AUKLĖJIMAS'

R. Šilbajoris

Iš pirmo žvilgsnio pažvelgus Į sovieti
nę jaunimo organizaciją, galima susidary
ti klaidingą vaizdą, kad, neskaitant būg
nų mušimo ir raudonų, vėliavų nešiojimo, 
komunistai palieka jauną sielą ramybėje 
ir nesistengia išugdyti dvasinius iškrypė
lius — komunistinės mašinos ratelius. 
Daugelis reikalavimų statomų jaunam pio
nieriui yratokie patys kaip ir jaunam skau
tui: jis privalo būti Švarus, sakyti visuo
met teisybę, klausyti vyresniųjų ( “ pio
nierius klauso vado ” yra taip pat geleži
nis j statas, tik jo vykdymas daug griež
tesnis kaip pas mus ). Didelis dėmesys 
kreipiamas i gerą mokymasį, tvarkingumą, 
punktualumą ir t.t

Tačiau visi šitie panašumai turi svarbų 
politinį skirtumą, kuris ypač aiškus pažiū
rėjus į pionieriškas auklėjimo priemones. 
Pirmų pirmiausia — vaikui jau nuo pat ma
žens stengiamasi įdiegti aiškią, nors ir 
primityvią idėją apie tai, kas yra “ liau
dies draugai ” ir kas tl liaudies priešai”.

Jaunimo elementoriuose yra nupiešti du 
paveikslai, vienas iš jų užvardintas: “mes 
už ... ” ir antras “ mes prieš ... ” Pirma
me paveiksle vaizduojami darbininkas, 
sovietiškas kareivis, tėvas Stalinas, an
gliakasys ir t-t. Antrame — pilvotas kapi- 
talistas, susiraukšlėjęs kunigas, supelė
jusi davatka, barzdotas šnipas, “ bandi
tas ” su kreivu šautuvu rankose ir pan. 
Žinoma, mokytojas nepraleidžia progos 
smulkiai paaiškinti to paveikslo “ reikš
mę ”, taip , kad jauni pionieriai jau nuo 
pat mažens susidaro sau neapykantos sim
bolius ir sužino, kad neapykanta tam tik
rais, aiškiai apibrėžtais atvejais yra ge
ras, kilnus ir patrijotiškas jausmas.

Iš viso, neapykantos ir karingumo ugdy
mas yra nepaprastai stiprus, nežiūrint vi
sos “ taikos propagandos ”. Kartais ra
šytojai jaunimui persistengia ir įdeda į 
vaikų lūpas žodžius, kurie galėtų būti ta
riami tik suaugusių komunistų ir tai dar 
skambėtų kaip dirbtinos prakalbos. Ka-
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Nekalto Prasidėjimo St 
serys Putname grožisi jaut 
skautų ( vilkiukų ) stovyk 
los įrengimai s.

Nuotr. ps. R. Keži c

daise Lietuvoj šiek tiek žinoma feljeto
nistė Liūne Janušytė parašė karo metu vai
kams knygą “ Pirmosios Dienos ”, apie 
vaiku komunistinę pogrindžio organizaci
ją vokiečiu okupacijos metu. Keturiolika- 
metis to pogrindžio būrio vadas’savo sėb
rams, kurių vyriausias dar nedėvi ilgų, kel
nių, i šdroži a toki ą prakalbą:

” Draugai ... nors šiandien mes gyvena
me amžinojo mūsų tautos priešo - vokie
čio pavergti, tačiau nebetoli jau išgelbė
jimas, jau švinta mūsų kraštui laisvė. Rau
donoji Armija baigia triuškinti hitlerinin
kus. Tarybų Lietuva greit bus išvaduota, 
greit mes vėl būsime laisvi žmonės. Mu
mis rūpinasi ir globoja mūsų mokytojas 
draugas Stalinas ” ( p. 70 ).

Šitoks yra jauno pionierio idealas - ma
žametis senis, pilnas komunistinės išmin
ties ir propagandinių tuščių žodžių, pasi
ruošęs didžiausi ems žygdarbi am s: primuš
ti “ buožes ” vaikus, pradurti vokiškos 
mašinos padangą ir 1.1. Tarp kitko, šioje 
knygoje buožių vaikai pavaizduojami ne 
tik kaipo žiaurūs ir kvaili išdykėliai, bet, 
vien dėlto, kad jie yra buožių vaikai, jie 
nenori praustis, ir net grąsinimas, kadne- 
siprąusę jie atrodys kaip “ mužikų vai
kai ” jų negali paveikti.

Savaime aišku, jauni pionieriai ugdomi 
antireliginėje dvasioje. Mykolas Sluckis 
savo knygoje “ Geri namai ” aprašo kovą 
tarp jaunų pionierių būrelio ir parapijos 
klebono. Vienas kandidatas į pionierius 
dar vis tarnauja mišioms, todėl, kad mama 
jam taip liepia ir todėl, kad jį traukia baž
nyčios paslaptingas auksinis blizgėjimas, 
mišių ceremonija, giesmės ir Lt Klebo
nas, tartum kino artistas kuriam liepta vai
dinti ūsotą niekšą, visaip išnaudoj a jauną 
berniuką, liepia jam ravėti daržą, ragina 
atsivesti su savim daugiau jaunų pionie
rių, grąsina amžinu prakeikimu, jeigu jo 
neklausys ir 1.1. Kiti jauni pionieriai, apie 
tai sužinoję, tuojau praneša mokytojui, 
kuris sudraudžia kleboną; paskui jie pasi
šaukia mažąjį kandidatą pas save, paro
do jam raudonas vėliavas, papasakoja apie 
Sovietų Sąjungos herojus ir, kad panaikin
tų “ nuodingą ” bažnyčios vargonų įtaką, 
muša pionieri škus būgnus ir saliutuoj a vė
liavas. Tartum pasakoj, viena simbolių 
sistema yra pakelei am a kita, ir mūsų jau
nuolis, visai “išgijęs,”, atsisako “ su
pelėjusios klebonijos ” ir patampa geru 
pionierium.

Kas dėl gamtos pažinimo ir supratimo , 
pionieriai auklėjami kitokioje dvasioje
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Pavakariai “ Laisvosios Tėvynės ” stovykloje, PJuotr, V. Bacevičiaus.

kaip skautai. Jeigu skautai, gyvendami 
gamtoje ir pažindami jos apraiškas, moko
si gamtą pažinti ir gamtos įtakoj e ugdyti 
savo asmenybes, tai pionieriams pasako
jama apie tai, ką sovietinis žmogus su 
gamta padaro, kaip jis iš lygumu padaro 
ežerus, iš kalnų — lygumas ir Lt. Pasa
kojama apie Sibirą, apie j ame esančius 
gamtos turtus, apie didelę to krašto ateitį, 
ir pionieriai raginamų kai užaugs, būti 
“ tikrais pionieriais ” ir eiti naujų velti
nu versti Sibiro ar Kazachstano plotuose. 
Lietuvos vaizdas yra visuomet subordi
nuotas visos “ plačiosios tėvynės ” vaiz
dui ir paaiškinama, kad nors lietuviu būti 
gerai, plačiosios tėvynės piliečiu būti dar 
geriau. Pionierių stovyklos yra panašios 
į vokiškąsias Hitlerjugend stovyklas tuo, 
kad pats gyvenimas gamtoj, sugebėjimas 
pasistatyti palapines, pažinti augalus, 
sekti pėdsakus ir LL yra mažiau vertina
mas kaip masiniai užsiėmimai - rikiuotė, 
dainos, scenos pasirodymai, organizuotas 
maudymasis ir 1.1 Gamta yra tik fonas, 
kuriame vyksta politinis komunistiškas 
vaikų auklėjimas.

Galbūt pagrindinį skirtumą tarp skautiš

ko ir pionieriško auklėjimo galima susu
muoti taip: jeigu skautybė pirmoj eilėj 
stengiasi išugdyti žmogų, kurio politinės 
idėjos išsivystys laisvai, ant kūrybingai 
išugdytos asmenybės pagrindo, tai pionie
rių organizacija pirmoj eilėj stengiasi iš
ugdyti vaiko dvasioje tam tikrą kompleksą 
politinių idėjų ir įsitikinimų, ir užaugu - 
šio žmogaus asmenybė bus verta tiek, kiek 
vertos, iš komunistinio taško žiūrint, jo 
politinės idėjos. Jaunas žmogus su “pa
senusiomis ” politinėmis idėjomis tuo pa
čiu komunistų akyse yra ir moraliai men
kavertis, gi didžiausia moralinė vertybė 
yra besąlyginis paklusnumas komunistų 
partijai ir jos, tiesa, nuolat besikaitalio
jančiai linijai. Besitaikindamas prie tos 
nepastovios partijos linijos, jaunas žmo
gus pasidaro tam tikras dvasinis akroba
tas ir, paradoksiškai, taip stipriai “ su- 
idėjintas ” jaunuolis faktiškai neturi jo
kio idėjinio ar moralinio nugarkaulio. 
Mums, skautams, grįžus Lietuvon teks už
davinys išaiskinti jaunimui, kad žmogaus 
dvasinė vertė stovi aukščiau už bet ko
kios, o tuo labiau komunistiškos, politi
nės ideologijos principus.
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Skyrių veda v. s. L. Čepienė ir v. s. Bronius Kliorė

SKAUTIŠKA VEIKLA DEBARTINĖSE SĄLYGOSE

V. sktn. P r. Karalius

Šių dienų sąlygose skautų vadovui ten
ka susidurti .su visa eile negerovių, kurių 
neturėdavome laisvoj e Lietuvoje. Tas ne
geroves skirstysime į tris kategorijas:

a) negeroves, kylančias iš pačių skau
st

b) negeroves, ateinančias iš šalies,
c) negeroves, atsirandančias dėl pa

čiuose skautų vaduose glūdinčių priežas
čių.

Išnagrinėję visas šias negeroves ban
dysime ieškoti realiu priemonių joms pa
šalinti arba nors jų blogai įtakai susilp
ninti.

a). Skautų, kaip ir bendrai mūsų prie
auglio charakteris ir nuotaikos, lyginant 
jį su laisvosios Lietuvos 1 aikų j aunimu, 
yra gerokai pakitusios. Kažin koks ne
varžomos laisvės psichozas yra apėmęs 
ir mūsų vaikus. Jų elgesio normos kritu
sios daug žemiau, kaip savo laiku DP sto
vyklose, nekalbant apie 1 aisvosios Lietu
vos laikus.

Autoritetų jiems, atrodo, nebėra. Netgi 
tėvai, kurie gyvenimo aplinkybių dėka 
daugeliu • atveju socialiai degraduoti ligi 
žemi austųjų darbininkų kategorijų, kaip 
reikiant neišmokę naujųjų kraštų kalbos 
ir neprisitaikę prie naujų gyvenimo sąly

gų, nebegali vaikams imponuoti ir tinka
mai atlikti pilnutinio auklėjimo darbo. Ka
žin kokia apatija, nerūpestingumas apima 
mūsų prieauglį. į jo charakterį briaunasi 
labai nesimpatingos savybės: ieškojimas 
vien sensacijų, pomėgių, paviršutinišku
mas, arogancija, nesiskaitymas su vyres
ni ai si ai s ir kL Kalbėti apie jiems mažai 
žinomus Lietuvos reikalus, reikalauti iš 
jų pasiaukojimo, idealizmo šių dienų va
dovui yra labai ir labai sunkus uždavinys. 
Nenuostabu tat, kad dauguma vadų, neno
rėdami prarasti "auditorijos”, apie tuos 
dalykus kuo mažiausiai užsimena.

Ieškant būdų ir priemonių kovoti su šio
mis negerovėm! s, tektų pirmiausia nebijo
ti pažvelgti realybei į akis ir bandyti pa
čiam vadovui ° perjungti ” bėgį, tariant, 
pakeisti savo metodus ir taktiką santy
kiuose su jaunesni alsi ai s broliais. Su
rasti išeities tašką — bendrą interesų ir 
pomėgių platformą.

Pav., pastebėjus, kad gera dalis viene
to berniukų nuolat stumdosi, eina imtynių 
ir kitokius akrobatikos pokštus išdarinė- 
ja, duot jiems čia pasireikšt, parodyt su
sidomėjimą, netgi vieną kitą naują, jiems 
nežinomą " numerį ” pademonstruot ir tik 
po to, kai jie išsisiautę, liežuvius iškišę
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Pašnekesys “ Laisvosios Tėvyne's ” stovykloje. Nuotr. V. Bacevičiaus.

aprims, galima pradėt kalbą apie kitus, 
skautiškus dalykus. Arba pastebėjus, kad 
didelis % berniukų, daugiausiai kalba apie 
filmus, artistus, kaubojus — įsijungt į jų 
pašnekesius, prisidėt savo žiniomis ir pa
stabomis ir tik temai išsekus — ateit su 
savo programa. P anašiomis progomi s bus 
galima pamažu įsibrauti į berniukų pasau
lį ir ten jau kaip lygus partneris pradėti 
savo veiklą. Būti vien draugininku, pa
skirtu iš “ aukščiau ” autoriteto, šiomis 
dienomis nepakanka. T apti draugininku, 
išsikovoti autoritetą - sunku, bet svarbu. 
Nuo to priklausys visas darbo sėkmingu
mas. Jeigu draugovėj dominuoja vien po
mėgių ieškotojų elementas — tat ir drau
gininkas, pradėdamas darbą, turi tapti 
“ tokiu ”. Jis turi organizuoti jiems iš
kylas su “ledais ir saldžiais išgėrimais’,’ 
vykti su j ai s į maudykles it 1.1 Skautai 
“ pomėgininkai ” turi pajusti, kad drau
gininko asmenyje jie turi geriausią ir juos 
labiausiai suprantantį draugą. T at ir bus 
išeities taškas tolimesnei veiklai. Ne
kalbėkite ji ems apie idealizmą ir kitokius 
sunkiai suprantamus reikalus, nes tat bus 
tik tuščias burnos aušinimas. Būkite veik

lūs kaip ir jie, būkite kantrūs susidūrę su 
jų tuštybėmis ir menkysta ir tik rodykite 
pavyzdžius, kad esama tikrojo vyriškumo, 
kurs daug kuo skiriasi nuo jų dabar mėg
džiojamo, kad esama gyvenime vertybių 
daug didesnių ir svarbesnių, kaip tos, ku
riomis jie dabar žavisi.

b). Negerovės iš šalies, trukdančios 
pasiekti geresnių rezultatų, kylančios ne 
dėl skautų ar jų vadų kaltės, bet dėl susi
dėjusių nepalankių gyvenamo momento ap
linkybių.

Čia tektų paminėti: materialiai - finan
siniai organizacijos vargai - rūpestėliai ir 
nepritekliai ( kaip tai: savų buklų, suei
gų vietos, stovyklavietės neturėjimas, 
perdaug kuklios lėšos stovyklavimui, iš- 
kylavimui, skautiškajai spaudai leisti, 
negalėjimas išlaikyti vien organizacijos 
reikalams dirbančių pareigūnų ir 1.1.).

Ieškant išeities, siūloma daugybė ir 
įvairių kelių. Kai kuriuos, konkretesnius, 
paminėsime. Viso materialio klausimo 
sprendimo pagrinde šiuo metu tėra skautų 
tėvai ir rėmėjai. Parama iš bendruomenės 
ar kitų skautybei palankių organizacijų 
tuo tarpu negali būti reikšminga. Be to,
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Vadovai tariasi, Hartfordo sk. vyč 
vadas ps. V. ZdanceviČios ir vietini 
kas v. si. P. Bernotas. Nuotr. p. Keži

žymia dalimi gali prisidėti suaugusieji 
skautai ( skautininkai, skautai vyčiai ) . 
Sutelktinėm jėgom ( darbu ar pinigais), 
turint šiek tiek drąsos ir atkaklumo, gali
ma būtų daug ką pasiekti. Pav. iškylom 
ir stovyklom nuosava vieta. Visi žinom, 
kaip pav. Amerikoj pigiai gal ima įsigyti 
nemažas farmas. Jeigu vienas žmogelis, 
susitaupęs keletą tūkstančių, dolerių, pa
jėgia tapti didelių žemės plotų savininku, 
tai ką tat turėtu reikšti, sakysime vienos 
vietovės 30 - 40 suaugusių skautų ir jų bi
čiulių sudėti po 100 - 200 dol., nupirkti 
nepertoliausia nuo miesto farmą, kurios 
žemė tiktų vasarinėms pasistatyti ( šei
moms) ir skautams stovyklauti. Per ke
letą metų įsikurtų jaukus tikras lietuviš
kas kurortukas, kur senimas ir jaunimas 
praleistų vasaros atostogas tikrai jaukioj, 
lietuviškoj aplinkoj. Bendras sutelktinis 
darbas paverstų eilinę farmą jaukiu, kul
tūringu kampeliu. Kas galėtų tvirtinti, kad 
tat nebūtų įmanoma ?

Savo pastovaus buklo klausimas tegali 
būti išspręstas suradus pasiturintį vien
gungį skautų bičiulį ar mažą šeimą, kurie 
už tam tikrą kompensaciją užleistų savo, 
name 1-2 kambarius skautų buklui. Šiaip 
jau skautams tektų glaustis prie visų kitų 
lietuviškųjų organizacijų laikančių ar no
rinčių įsigyti savus namus.

Galų gale ir pačių skautų akcija telkti 
lėšoms gali duoti gerų rezultatų. Imkime, 
pav., Amerikos didmiestį, kur yra šimtai 
galimybių “ padirbti pinigą iš nieko!” 
Seno metalo, laikraščių, popierių, sune
šiotų drabužių rinkimas, pasirodo, yra ga
na pelningas “ biznis ”. Draugovė gali 
įsigyti nuosavą automobilio priekabą ir 
duot ja naudotis skiltims savaitės bėgyje 
nustatytoj vietoj surenkančiom bet kurias 
minėtų rūšių prekes. ( Tokia priekaba dr- 
vei visada gali būti reikalinga.) Patiems 
į tam tikrus surinkimo punktus pristatant, 
viena tokia važma duoda vidutiniškai 10 
dol. Galima drąsiai skaičiuoti, kad darbš
ti skiltis per metus tuo būdu lengvai su
keltų gal ir ne vieną šimtinę.

Drabužinių laikymas ruošiamuose kitu 
organizacijų vakaruose, pačių skautų ruo
šiami vakarai ir pan. progos pačių skautų 
uždirbtų pinigų fondą taip pat didintų.

Nėra čia minties raginti skautus tapti 
skudurninkais arba vien dolerių medžioto
jais - norima tik duoti sugestijų, kad ir 
patys skautai gali savo jėgomis ko nors 
vertingo pasiekti. Idėja yra tokia, kad 
skautas nuo jaunų dienų įprastų apseiti 
be suaugusių, be valdžios pagalbos, kad 
jis galėtų jaustis visai savarankiškas, ne
priklausomas. Gal tada ir skilties ar. drau
govės inventorius bus labiau branginamas,
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taikos ir įtakos gali pradėti veikti vieto
je, kurios gali labai daug pakenkti skau
tiška} ai veiklai, nespėjus įsikišti vyres
nybei.

Taupant laiką, jėgas ir gerus norus, 
tektų prastinti ir pačių organizacijų sche
mą, kuri dabar perdaug jau išpūsta, lyg ir 
svetima kukliam ir praktiškam lietuvio bū
dui. Pagalvokite tik, kiek visokių pirmi- 
jų, vadijų, tarybų turime. Yra Vyr. vadi- 
ja, yra rajono vadija, kurios turi dar savo 
skyrius ir šakas... Visur “ sėdi ” vado
vai, pavaduotojai — ir visi rašo aplinkraš
čius, instrukcijas, įsakymus — kiek čia 
rašymo, kiek čia darbo ir išlaidų, — o kiek 
iš to naudos — didelis klaustukas...

c). Objektyviai problemą svarstydami, 
turime pripažinti, kad ir vadovų šeimoje 
yra nepageidaujamų reiškinių, kurie skau
tišką veiki ą apsunkina. Tačiau šis klau
simas yra tiek platus ir opus, kad dėl jo 
teks pasisakyti atskiru straipsniu.V Y R. SKTN. ANTANAS KRAUSAS, 

žinomas pedagogas, rašytojas, žurnalistas ir 
visuomenininkas sumaniai ir gražiai vadovauj a 
P.L.S.S. Australijos rajonui.

kada jis bus įsigytas už pačių nelengvu 
darbu pelnytus pinigus.

Nemaža kliūtis darniam skautų darbui 
yra pernelyg didelis išsisklaidymas. Bet 
koki platesnio masto sąskrydžiai, suva
žiavimai, taip reikšmingi ir svarbūs ugdant 
organizacijos vieningumą — sunkiai įma
nomi. Nuomonių pasidalinimas gyvu žo
džiu turi užleisti vietą korespondeneini am 
būdui, taip labai ribojančiam galimybes ir 
pareikalaujančiam iš organizatorių perdaug 
pastangų ir laiko - ir galutinoj išdavoj 
neduodančiam lauktųjų rezultatų. Bet ko
kios išeities iš šios būklės surasti nega
lėsime. Teks todėl prisitaikinti ir bandy
ti verstis šiose sąlygose. Pirmutinė są
lyga būtų suteikimas skautams pilno sa
varankumo teisių kaip juridiniam asmeniui 
( decentralizacijos idėja). Tuntas savo 
ribose tegul tvarkosi demokratiniais pa
grindais ( per išrinktą tunto valdybą su- 
aug. sk. reikalams ). Nebūtų patartina vi
są atsakomybes naštą sukrauti ant skirto 
tuntininko pečių, nes nežinia, kokios nuo

Skautiška šypsena pro palapinės plyšį.
Nuotr. VI. Vijeikio.
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Malonu ir puodus 
sveis ti...

Nuotr. R. Kezio.

LAUŽAVEDYS IR PUBLIKA

Skin. Vilius Bražėnas

Grynai skautiškam, uždaram lauže pub
likos nėra. Kiekvienas skautas yra pilnas 
ir aktyvus laužo dalyvis su visomis parei
gomis ir teisėmis. Publikos lauže turime 
tada, kada ji stebi svečiai, ne skautai, ne 
specialiai kokiu tikslu pakviesti asmenys. 
Publika praktiškai (nors ir nebūtinai ) 
kiek pakeičia laužo programą, dvasią, ei
gą ir laužo vedimo techniką. Nežiūrint 
kiek tos publikos ( jei net ir vienas sto
vykloje užsibuvęs skauto tėvas ar mama, 
ar netyčia užklydęs girininkas ar kaimy
nystės ūkininkas ), laužavedys turi skai
tytis su faktu, kad jos yra. 0 kokias iš 
to pasidaro' išvadas, pareina nuo to, ar 
publika laužan buvo kviesta, kas jai ža
dėta ( kaip laužas reklamuotas ), kiek jos 
ir kokia ji ( sena, jauna, mišri ... )

Gera dalis svečių vargiai surastų laiko 
ar noro pavažiuoti i koncertą ar vaidinimą, 
bet jie nesjbijo rizikos paklaidžioti, kol 
suras kurioje pasvietėje laužavietę... Tad 
juos reikia širdingai ir priimti. Jei skel
biant laužą nepriminta svečiams pasiimti 

kėdutes, brezentus, lietpalčius, antklodes 
ar ką kitą atsisėdimui, reikia patiesti at
liekamus stovyklinius brezentus (švarius), 
bent daliai svečių susodinti.

Laužavietės ribos turėtu būti atžymėtos 
virvutėmis, kad svečiai galėtų iš anksto* 
pradėti sėsti, nesibijodami, jog vėliau bus 
pakelti ir išprašyti iš “ šiltos vietos ”. 
Jei laužavietė didesnė, ir tikimasi daug 
skautų ir svečių, virvėmis atžymėtina ir 
pora takų nuo laužo. Budį skautai besi
renkančiai publikai turėtų mandagi ai nuro
dyti vietas arčiausiai laužo, kad svečiai 
iš kuklumo nepradėtų sėsti pertoli, kuk
lesni dar už jų ir galų gale publika pa
sėlys skystai perdideliame plote. Visa 
tai atlieka ne laužavedys jei galima, bet 
jam turi rūpėti, kad tai būtų padaryta. Nuo 
to nemažai pareina 1 aužo pasisekimas.

Mūsų lietuviška publika yra labai man
dagi, širdinga, atlaidi ir netriukšminga. 
Ir laužavedys toks turėtų būti santykiuose 
su publika. Priedu — skautiškas. Nežiū
rint visos pagarbos publikai, laužas, tik
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PSKTN. VLADAS VIJ EIKIS, 
senas ir aktyvus skautas iš Nepr. 
Lietuvos laikų Kaune. Visą laiką 
aktyviai dirba Čikagos skautų tarpe, 
jiems visokeriopai gelbėdamas. Čia 
matome ji jo nuo savoj e spaustuvėje, 
kurioje gimsta jo redaguojamas “Tė
viškėlės ” žurnalas mūsų mažie
siems, o taip pat visa eilė smulkes
nių spaudos darbų skautams.

r "t i Vr:

_____

su gal pora išimčių, yra skautų laužas, ne 
teatras publikai patenkinti ar įspūdį suda
ryti. Tad pirmoje eilėje skautai turi būti 
įtraukti į dainas, šūkius, žaidimus, lyg 
publikos visai nebūtu, o jau tada palaips
niui ir svečiai - publika “ suskautės ”, 
užsimirš ir nejučiom įsijungs aktyviais 
dalyvi ai s, ne tik abejingais žiūrovais. Tad 
niekad nedaryk regimo spaudimo dainuoti 
į nešk autus svečius pačioje laužo pradžio
je. Ir tik džiaukis, jei visa ar dalis pub
likos tiek skautiškai nusiteikę, jog patys, 
ir nekviečiami, tuoj pat įsitraukia. Šyp
senos palydėtas paraginantis mostas link 
publikos niekad nekenks. Tačiau tokie 
žodiniai paraginimai, kaip - “Tai ką— 
nemokat, ar ką? ”, ” Na, nebijokit pra
sižioti truputį ” ir pan. taikomi publikai 
gali užšaldyti ją iki pat laužo pabaigai. 
Net ir skautams panašūs posakiai naudo
tini tik su neabejotina juoko gaida ir aiš
kiu tikslu.

Kartais gulimos ir patartinos dainų var
žybos tarp svečių ir skautų, jei jaučiama 
apylygės jėgos. Jei jėgos nelygios, tai 
persvara būtinai turi būti svečių naudai. 
Galima pakviesti vyresniąją kartą parody
ti skautams, kaip tą ar kitą dainą Lietu
voje, Žemaitijoje, Aukštaitijoje ir pan. 
dainuodavo. Ta proga galima ką iš svečiu 
paprašyti ir dainai pravesti, jei jauti, jog 
jis ar ji neperdaug spirsis ir įdomiai tai 

atliks. Laužavedys turi būti visada pasi
ruošęs grakščiai prisiimti kaltę arba bent 
gerą jos dalį, jei daina nepavyksta. Net 
ir tuo atveju, jei svečiai patys dainą bei 
toną pasirenka, patys ją praveda. Labai 
pravartu tą patį metodą naudoti ir su skau
tais. Tai nėra net didelis prasilenkimas 
su tiesa; vienokiu ar kitokiu būdu lauža- 
vedžio kaltės čia visada bus. Jei nepar 
vyksta prisiimti kaltę, tai bent kokiu juo
keliu ar skautų šūkiu nesmagios nuotai
kos debeselį išblaškyk.

Jokiu būdu nenaudok ir skautams neleisk 
naudoti asmens iš publikos, apgauto bei 
išjuokto rolei kokiuose nors kad ir visais 
atžvilgiais estetiškuose pokštuose. Jei 
( grakščiai ir su saiku! ) išjuoksi ir ap
gausi visą publiką, nė vienas sau to ne
prisitaikys ir neįsižeis. Bet ... jei išjuok
si vieną iš publikos, veik kiekvienas jau
sis įžeistas. Tokiems pokštams naudoti
ni skautai ir net reikia juos taip suorga
nizuoti, kad pasišovę savanoriai iš publi
kos nespėtų pralenkti skautų savanorių 
ar “ savanorių ”.

Laužavedžiui turi rūpėti, kad laužas 
laiku prasidėtų ir neperilgai ( ne virš 2 
valandų!) užsitęstų. Tai irgi dalis jo par 
reigos publikai ir ... laužui. Gi visus, 
kiekvienam lauže pasitaikomus, trūkumus, 
nesusipratimus geriausia atitaisyti širdin
gu atviru žodžiu ir tokia pat šypsena.

215

23



“LAISVOSIOS TĖVYNĖS” STOVYKLOS VAIZDAI 
Kairė j e ( žemyn ): 1. Tremtiniu sesių žvilgs
nis į Pavergtą Lietuvą. 2. Skautininkės sto
vykloje. 3. Stovyklos v - kas sveikina stovyk
lautojus .
V i dury j e ( aukštai ): Stovyklos v - kas Prof. 
S. Kolupaila su artimais bendradarbiais V. Ka
mantų ir R. Minkūnu; ( žemai ) jūros sk. vado
vai tariasi.
Dešinėje:!. Senieji bi tiuliai: V. B razėnas , 
M. Budrienė, S. Kairys; 2. Sesių ir brolių va
dovai; 3. V. Bražėnas praveda laužą.

Nuotraukos V. Bacevičiaus.
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KĄ, KAIP, KADA
Y

L. Čepiene

Su si bū rusi o s skilti n ar draugovėn skau
tės bando sudaryti veiklos planą. Bando 
šaukti dažnas sueigas bei arbatėles. Ką 
veiksime, kaip ir kada klausimai kelia ne
rimą ir užslegia nemaloniu naštos slogu
čiu, kurio nepalengvina nei ilgiausi pašne
kesiai apie skautavimo tikslus bei užda
vinius.

Ne kartą sueigon atėjusios mergaitės 
prašneka valandą ir kitą, besitardamos 
ką daryti šioje sueigoje. 0 laikas greit 
bėga ... Nutariama “ tai padaryti kitą 
sueigą ”. Ir taip pasaka be galo. Nenuo
stabu, kai atsiranda nuobodulys, nubyra 
skautės, kaip rudens lapai nuo apmirštan
čio medžio.

Laimei, vis atsiranda sumanių mergai
čių su idėjomis, entuziazmu ir žiniomis.

Bitės ima nešti medų ... Jau ruduo Čia 
pat. Čia pat ir greitos sutemos ir lietus. 
Grįžta vaikai ir jaunimas į šeimas, į mo
kyklas, į draugoves, j skiltis.

Motina tvarko butą ir rūbus, kad tvarkin
gai prasidėtų naujieji mokslo metai. Mo
kytojai pasiskirsto klasėmis, mokiniais, 
vadovėliais. Tai vis sveiki, jaukūs koriai. 
Oką gi veikia draugininke, skiltininkė ir 
kitos pareigūnės, skautiškos šeimos ug
dytojos ?

Jos, kaip ta motina ir kaip ta mokytoja, 
patvarko savo vienetą, sudaro naujiesiems 
skautavimo metams gerą vieneto adminis
traciją bei darbo planą visiems metams.

Skiltis. Viso pasaulio skautės veikia 
pagal skilčių sistemą Tai tradicinė skau
čių savivaldos forma, skiltis renkasi skil- 
tininkę — mergaitę, kuri geriausiai iš šio 
būrelio žino skautavimą, kuri laiko žodį, 
kuri tiesi, teisinga, linksmą sumani ir 
tolerantiška.

Skiltininkės pareigos aiškios: pirminin
kauti skilties posėdžiuose bei vesti suei
gas, atstovauti skilti,— draugovės vado
vių sueigoje, rūpintis skaučių instruktavi

mu, pravesti veikimo plano sudarymą, rū
pintis jo vykdymu, būti pavyzdžiu.

Skiltininkė pasirenka paskiltininkę, ku
ri tvarko skilties raštinę ir padeda praves
ti sueigas.

Kitos pareigūnės — iždininkė, sportinin
kė, menininkė, siuvėja, dainininkė, gam
tininke ir kt. -pasisiūlo savanoriškai ei
ti pareigas arba yra renkamos.

Skilties sueigos bus gyvos ir įdomios, 
kai kiekviena pareigūne paruoš bent 10 - 
15 min, programos. Tokioje skiltyje nepa
sijus ne vieną kad ji niekam nereikalin
ga. Skilties dvasia atsiras savaime.

Draugovė. Draugininkės ramstis — skil
čių sistema. Pirmajame rudens vadovių 
posėdyje draugininke patikrina skiltis, jų 
vadoves bei darbo planą. Sudaromas me
tinis darbo planas, pramatomi švenčių su
eigų tvarka, iškylos ir stovykla.

Vadovės nutaria, be įprastos metinės 
skautiškos veiklos, šiais metais ypatin
gai sekti lietuviškų švenčių tradicijas.

“ Voverys ” susipažins su lietuviškų 
Kūčių tradicijomis ir paruoš tokias Kūčias 
draugovei. Tai bus 23 gruodžio vakarą

“ Kregždės ” pasisiūlė pastudijuoti 
lietuviškų Velykų papročius ir pagal juos 
pravesti Velykų pusryčius, pvz., balan
džio 3 d. rytą - Verbų sekmadienį.

“ Tulpės ” apsiėmė paruošti ir praves
ti Kaziuko Mugę kovo 4 d.

“ Gegutės ” nori pravesti Jurginių lau
žą. Jos rinks Jurginių papročius į albu
mėlį. Jurginių laužas įvyks balandžio 23 
d.

Kiekvienoje sueigoje, šalia skautiškos 
programos ir įvairių užsiėmimų bei pramo
gų, šiais metais įvedamas tautosakos pus
valandis ar valanda, studijoms, diskusi
joms, darbui.

Ką, kaip ir kada mes darome sueigoje 
ar namie, atlikime smagiai ir noriai.
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Kalifornijoje. FU. p,, dr. J. Naujokaitis ušriša kaklaryšį naujai pakeltai psktn. Ap. Naujokaitienei.
J i\uoir. Ln Briedžio •

SKAUTU VADOVAI

Fil. Vy^ Šliupas

Skautų organizacija yra viena iš tų 
nedaugelio grupių, kuri skirta vien tik jau
nimo auklėjimui ir lavinimui, apimdamd vi
sų rasių, luomų, bei religijų žmones. Čia 
sau lygias teises gali rasti ir jaunas ir 
vyresnis, tiek pasiturintis, tiek visiškas 
beturtis. Skautas organizacijoje yra ver
tinamas pagal savo gerąsias savybes, o 
ne pagal priklausomybę kuriai partijai.

Aukščiau patiektos mintys yra gan idea
lios, nes tai nelengva įgyvendinti. Ta
čiau to neturėtų būti. Skautai privalome 
būti broliai vieni kitiems. Pasižiūrėjus į 
mūsų skautų vadovus, dažnai galima pa
stebėti keturius skirtingus skautiškus ti
pus, apie kuriuos trumpai noriu užsimin
ti .

Pirmasis skauto tipas yra pats idealu
sis skautas. Šiam skautui pirmoje eilėje 
yra skautavimas, lavinimas, stovyklavi
mas ir džiaugsmo troškimas per gamtą ir 
jos duodamas žmogui gerybes. Jam svar

bu tik jaunimo auklėjimas, o ne peštynės 
kas bus tuntininku, draugininku ar kitu ku
riuo vadovu. Jis daugiau laiko pašvenčia 
jaunųjų labui, o ne “ aukštąj ai politikai ” , 
statutų priėmimams bei keitimams, išdi
džių pareiškimų rašymams, bei kabinėji
muisi prie vieno ar kito vadovo pareikštos 
nuomonės. Štai pavyzdys tikro skauto va- 
dovo, kuris atėjo į organizaciją skautauti, 
o ne karjeros ieškoti.

Kitas tipas tai būtų skautas egoistas. 
Toks žmogus yra mūsų organizacijai ne
pageidautinas, nors negalima pasakyti kad 
būtų kęnk'smingas. Šiam skautui žodis 
“ Aš ” yra pirmoje vi etoje. Tik jis vie
nas gali vadovauti, tik jo vieno nuomonė 
neklaidinga, tik jis vienas visiems teisy
bę tedrįsta sakyti. Šitoks skautas dažnai 
smarkiai darbuojasi sk auti jos labui ne 
idealo trokšdamas, bet bandydamas pasta
tyti savąjį “ Aš ” aukščiau už viską. Jis 
dirbs tol, kol jo darbas bus aukštai įver
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Gražus jūros skaučių 
atžalynas Čikagoje. 
Nuotr. L. Knopf miler io.

tintas, kol jo pavardė bus minima spaudo
je arba linksniuojama tunto įsakymuose.

Bet jei kartais to “ Aš ” kartojimas 
sustotų, tai ir mūsų skauto veikimas su
stotų; pradėtų jis sau karjeros ieškoti ki
toje organizacijoje.

Trečias skauto tipas tai skautas politi
kierius. Jis pirmoje eilėje stato savo po
litines partijos arba siaurai suprastoskon- 
fesijos interesus. Visi kiti, skautai ne
atitinką jo vedamai linijai, yra statomi kai
po jo tiesioginiai priešai, kurie turi būti 
pašalinti iš skautų tarpo ir jų pareigos pa
vestos tik patikimiesiems savos grupės 
žmonėms. Šiam skautui j au nebesvarbu, 
kad Lordas Baden - Powelis įkūrė skauti- 
ją lygiateise visiems ir kad kaipo tokia 
skautija pajėgė taip smarkiai išsiplėsti 
pasaulyje bei išsilaikyti didelių audrų ne
sukrėsta. Skautija jam yra tik tas raktas, 
kuris pajėgia atidaryti duris į plačiuosius 
politikavimo horizontus, s ąsk ai ton to j au- 
nimo, kuri s dar nesupranta koks kartais 
kenksmingas partinis aparatas. Džiugu 
kad šitokių skauto tipų mūsų tarpe mažai 
tepasitaiko ir kad jiems sunku mūsų orga
nizacijoje netik kad atsiekti savo troški
mų, bet ir iš viso, ilgiau vadovaujamose 
vietose išsilaikyti.

Ketvirtas tipas yra pats žalingiausias 

skautams, su kuriuo reikėtų be atodairos 
kovoti, o jį išaiškinus be pasigailėjimo 
šalinti iš mūsų tarpo. Sis, nors ir labai 
retas mūsų tarpe tipas yra atsidavęs ki
tos valstybės interesams ir vienintelis jo 
tikslas mūsų organizacijoje yra griauti 
skautiją iš pamatų, ardyti jos veiklą, kir
šinti vadovus savo tarpe ir tarnauti jo pa
sirinktam “ izmui ”. Neretai šitoks as
muo yra apmokamas iš šalies už jo žalin
gą darbą. Jis atėjo pas mus ne kaipo skau
tas, todėl jam ir negali būti vietos. Sito«- 
kių “ skautų ” nedaug, bet jų turime, to
dėl budėkime,kad jiems nepavyktų šio blo
go uždavinio atlikti.

Baigdamas noriu atkreipti dėmesį ir kar
tu prašyti kad mes, skautai vadovai, tol 
kol esame skautų organizacijoje, atsiža
dėkime visokių kitokių idealų ir bandyki
me siekti tik vieno tikslo: tai lietuviškos 
skautijos išbujojimo. Atiduokime visas 
savo jėgas jaunimui, nes tik ten glūdi mū
sų tautos ateitis, o ne krislo ieškojimas 
kito akyje. Geriau pagalvokime bei pasi- 
klauskime savęs, kuriam skauto tipui tik
rai norėtume priklausyti ir, apsisprendę 
dvasioje, tą vykdykime būdami tikrais 
skautais, o ne vien tik vaikščiojančiomis 
uniformomis.
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Argentinos lietuviai skautai, - ės su talkininkais, viena proga suruošę visuomenei gražu minėjimą.
Nuotr. L. Kančiausko.

VYR. SKAUČIŲ SUEIGOS PLANAS

Sktn. Sofija Stasiškienė

1. Susimąstymo — rimties valandėlė
2. Pašnekesys ( diskusinė tema )
3. Žaidimas
4. Naujos dainelės mokymasis
5. Dainelė
6. Klausimai ir sumanymai
7. Rankdarbiai

Rimties valandėle pradėta sueiga su
kaupia mergaites. Paskaityti ar padekla
muoti gražų eilėraštį ( geriausiai pritai
kytą tos dienos pašnekesiui) arba paskai
tyti ištrauką iš rimtos knygos.

Pašnekesys tūri būti trumpas, kad už
tektų laiko diskusijoms. Labai mergaitės 
domisi pašnekesiais iš joms rūpimų klau
simų, neišskiriant — meilės, temų apie 
berniukus ir LL Ne viena nedrįsta su 
mama taip išsikalbėti, gal ji daugiau var
žo, nes mamai vis atrodo, kad jos dukra 

mažytė. Jei skiltininkė yra maždaug to 
paties amžiaus kaip skautės, patartina 
pasikviesti paskaitininke vyresnę ponią, 
kuri sugebėtų švelniai, gražiai tuos rūpi
mus klausimus mergaitėms išaiškinti. Pa
šnekesiams temos gali būti ir iŠ Vyr. 
Skaučių patyrimo laipsnio programos — in
telektas, rankdarbiai, sveikatingumas, 
socialiniai reikalai, gamta, namai.

Vyr. skautės mėgsta ir pažaisti — kimo, 
orientacijos, pastabumo žaidimai, taip 
pat žaidžiant galima pakartoti Lietuvos 
geografiją, istoriją.

Dainuoti Vyr. skautės mėgsta labai, 
taip kaip kiekviena lietuvaitė. Patartina 
kiekvieną sueigą išmokti naują dainą 
Būtų gerai, kad kiekvieną sueigą vis kita 
skautė atneštų naują dainą.

Einamuosius reikalus galima atlikti
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LAUŽAS - ŽOLINES
L. Liepsnelė

1. Kol kraunamas laužas, mes piname 
vainikus. Gėlėtus, lapuočius, spygliuo
čius, pagal savo skonį ir sugebėjimą. Vię- 
na skiltis ateis pasipuošusi vainikais, ki
ta gal sūgalvos kitokį pasipuošimą — iŠ 
Šaką ar lapą, o trečia gal atneš gydomąją 
ir valgomąją augalą parodą. Čia skilčių 
lenktyniavimas. Kuri sugebės gyviau ir 
įdomiau žolines pavaizduoti ?

2. Pats laužas sukraunamas taip, kad 
užkūrus atrodytą — degantis vainikas.

3. Laužą užkuria gražiausiai pasipuo
šusi skiltis. Po to: Lauželis, lauželis...

4. Dainos: Vai gi gražus, gražus rūtelią 
darželis ”, “ Kai aš grėbiau lankoj šie
ną ... ”

5. Šokis: “ Rugeliai ”.
v 6. Skilčių pasirodymai: vaizdeliai iš 
Žoliniu šventės Lietuvoje. Pvz. skautu 
skiltis galėtu pasidaryti birbynes, švilpy
nes ir jomis pamuzikuoti. Arba pademon
struoti pirmąją grūdą, pirmąją javą duonos 
kepimą. Galima atvaizduoti gydomąsias 
žoįeles ir jomis “ pagydyti ligonį ” ir 1.1 
“Cia parduodama silkė ” — linksmas skil
ties pasirodymas. Skiltininkas rašo, pie
šia, braižo didelę iškabą “ Čia parduoda
ma silkė ”. Skautai miega, snaudžia. Ka
da iškaba gatava ir skiltininkas ją paka
bina, vienas sako: “ Visai nereikalingas 

rankdarbelius dirbant — juostas audžiant, 
tautiškai puošiant lėles, kaišant ir Lt 
Su ei gą nereikia užtęsti ilgiau, kaip — 
2 vai. Perilga sueiga pasidaro nuobodi 
ir mergaitės liausis į jas ėjusios. Sueigą 
reikia baigti, kuomet dar visos prašo su
eigą pratęsti, tuomet kitą kartą ateis su 
malonumu.

Skiltis gali įvesti savo skilties šven
tes — pav. skilties įsikūrimo dieną, skil
ties vardines ( Gražinos, Živilės ...). Tą 
dieną padaryti iškilmingesnę skilties su
eigą su arbatėle, pasikviesti svečią. 

žodis “čia”, kiekvienas mato, kad “či a ”. 
Skiltininkas iškerpa žodį “ čia ”. Kitas 
sako: “ Nereikalingas ir žodis “ parduo
dama ”, kiekvienas mato, kad silkė padė
ta ant stalo pardavimui ”. Skiltininkas 
iškerpa žodį “ parduodama ”. Trečias 
sako: “ Ir žodis silkė nereikalingas. Jau 
iš tolo galima užuosti silkę Skiltinin
kas iškerpa žodį “ silkę ”. Pamatęs sky
les sako: “Tai kam aš dirbau? ” Skautai 
atsako jam: "Tam, kad žinotum,jog ir mes 
galvas turime ! Žolinės mūgėn vežk sūrį, 
o ne silkę! ”

7. Sūkis: “ Vienas žodis ne Šneka , 
vienas vyras ne talka, kai du stos, visa
dos daugiau padarys ...”

8. Dainos: “Palankėj, palaukėj, saulu
tė tekėjo ... ” “ Ta mūs seselė vandrau- 
nikėlė...” “Vedė bobutė ožiuką turgun...”

9. Laikraštėlio skaitymas
10. įvairenybės: skilčių Šūkiai, sukur

tos dainos ir kt.
W.Seku, seku pasaka — meniškai pa

skaitoma ar papasakojama žolią ar gėlių 
legenda ar senovės poringė.

12. Giesmės: “ Dievui, Tau'Tėvyne, ir 
Žmonijai ”, “ Ateina naktis ”.

ĮSIGYK ŠIAS NAUDINGAS KNYGAS

1. Br. Kviklys - AKADEMINĖ SKAUTIJA. 
236 pusi. S 4.

2. K. Dineika ir B. Mantvila — SKAUTISKI 
ŽAIDIMAI, 120 pusi. $ 1.50.

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

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

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

JAI NEMUNO POEMAI, su Prof. S. Kolupai
los ižanga ir originalia 400 metą senumo 
lotyniško teksto fotografija. $ 1.

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

Užsakymus siųsti adresu: “Musų. Vytis”, 
631 W. 54 Pl., Chicago 9, Ill.
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GRAŽIOS PENKERIŲ METŲ 
PASTANGOS

SKTN. KAZYS VAITKEVIČIUS,

PLSS Anglijos Rajono Vadas. Skautininkas 
yra gimęs 1911. III. 6 d. Kybartuose. Mokėsi 
Vilkaviškio gimnazijoje; Vilniaus U-te studi
javo ekonomijos mokslus, kol Lietuvos iš
vaduotojai ” naciai išvaikė iš u-to. 1923 m., 
kuriantis Vilkaviškio tuntui, įstojo į skautų ei
les ir iki 1930 m. aktyviai reiškėsi skautiškoj e 
veikloje. 1945 m. Vokietijoje vėl įsijungė į 
liet, skautų eiles, eidamas draugininko, vieti
ninko, tuntininko pareigas. Atvykęs į Angliją, 
perėmė čia lietuvių skautų vadovavimą kaip 
vadeivos pavaduotojas, vėliau LSB rajono va
deiva ir, pagaliau, PLSS Rajono vadas. Akty
vus skautiškos spaudos bendradarbis Lietuvo
je, Vokietijoje, Anglijoje. Dabar — “ Budėki
me ” laikraščio redaktorius. Jo vadovaujamas 
PLSS Rajonas, savo veikloje turįs bene dau
giausia sunkumų, yra vienas iš geriausia susi
tvarkiusių PLSS- je.

Liepos 15 d. Anglijos rajono skautai, - 
ės šventė kuklią sukaktuvinę šventę: jų 
laikraštėliui “Budėkime” suėjo p enk eri 
metai. Pirmasis jo numeris — vos keturi 
rotatorium spausdinti lapeliai, senj. V. 
Fidlerio ir J. Trečioko redaguoti. Toliau 
laikraštis, kad ir retai lankydamas savo 
skaitytojus, augo puslapių, skaičiumi, tu
riniu ir dvasia Prie jo pagerinimo savo 
rankas pridėjo J. Bružinskas, B. Linkus, 
G. Zinkienė, F. Ramonis, D. Fidlerienė, 
o ypatingai PLSS Rajono vadas, laikraš
tėlio spiritus movens, dabartinis “ Budė
kime ” redaktorius sktn. K. Vaitkevičius. 
Paskutinis, 17 - asis iš eilės numeris, 
ypač didelis — 32 * 4 pusi, ir turiningas. 
Čia rasi ir apsakymėlių, žinių iš mūsų tau
tos garbingos praeities, stovyklų, iškylų 

aprašymų, žinių apie gimtąją kalbą, ištrau
kų iš dienoraščių, pasakų mažiesiems, 
gražios Anglijos Rajono kronikos, spe
cialų D. Fidlerienės puikiai tvarkomą 
skaučių skyrių ir daugelį kitų tikrai nau
dingų dalykų. Reikia tik stebėtis, kaip 
redaktoriai gražiai sugeba visa tai kruopš
čiai surinkti ir patiekti savo skaitytojams.

Iš viso, “Budėkime” penkerių metų 
kelią ręjkia vertinti teigiamai. Aplink jį 
susibūrė kaip bendradarbiai eilė Europoje 
likusių skautų, - čių vadovų, įnešdami čia 
savo gražų kraitį. 0 visam redakciniam 
kolektyvui, ypač redaktoriui K. Vaitkevi
čiui ir nenuilstamam administratoriui B. 
Zinkui, tenka palinkėti geriausios kloties!

MV.
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Skyrių veda D. Elvikytė - Vaičiūniene ir A. DundzilaĮVYKIAI IR KOMENTARAI
• Su naujo semestro pradžia, redak

cija nuoširdžiai sveikina visus mielus 
kolegas ii koleges, pradedančius artai 
pirmą ar paskutinį ar kurį kitą mokslo eta
pą. Mūsų linkėjimai plaukia Studentų Są
jungos nariams, naujajai CV, jos darbo 
komisijoms; studentiškoms organizacijoms; 
studentiškųjų 1 eidinių bei periodikos sky
rių redakcijoms; mielajai ASS šeimai — 
broliams ir sesėms. Tikimės, kad ateinan
tieji mokslo, metai dominuos mūsų gyveni
mą savo konkrečiais darbais ir sveikais 
sumanymais, kad neteks patirti visos ei
lės neigiamų reiškinių matytų praeityje.

• Skaitytojus pasiekė naujas LITUA- 
NUS, Nr. 2(7). Ir šis numeris savo straips
nių įvairumu bei savo meniniu apipavida
linimu maloni ai nuteikia. Bene žymiau
sia naujenybė — tai įtraukimas amerikie
čių žurnalistų į bendradarbių eiles. Kyla 
mintis: šio pobūdžio žurnalui imantis spe
cialių temų, galbūt atsirastų reikalas vie
ną viršelio puslapį smulkiu šriftu pašvęs
ti grynai Lietuvos istorijos, geografijos 
santraukai bei dabartinės tragedijos iškė
limui ir kartoti per kitus numerius.

Si sugestija yra keliama sekančio mo
tyvo: svetimtautis, pasiėmęs vieną iš pa
skutinių penkių numerių, nebegalės susi
daryti apypilnio vaizdo apie Lietuvos rai
dą amžių bėgyje, per paskutinius 16 metų. 
Būtų labai gerai, kad toks skaitytojas pa
sistengtų susirasti daugiau medžiagos. 
Priešingu atveju, reikalas liks toje pačio
je plotinėje — iš turimo savo rankose lei
dinio, pastarasis nepajus ir nesužinos pa
čių svarbiųjų Lietuvos gyvenimo bruožų.

• Vis daugiau ir plačiau sklinda anglų 

kalbos, barbarizmų vartojimas mūsų stu
dentijos tarpe. Einama prie to, kad susi
tikę lietuvaitės ar lietuviai tiesiog auto
matiškai pradeda kalbėtis angliškai, arba 
peršoka ton kalbon visai nepajusdami, na
tūraliai, po keleto s sakinių. Ko galima 
tikėtis iš pastarųjų rašybos ir tokio tik ne
natūraliomis sąlygomis išplaukiančio lie
tuvių kalbos naudojimo ? Stebint dabarti
ne linkme einantį gyvenimą, prašosi atsa
kymas: eventual aus lietuviškojo skurdo.

Reikia pripažinti, kad yra sunku apsiei
ti be keletos kasdieninių barbarizmų, vi
si pripažins, kad retkarčiais yra visiškai 
vietoje pavartoti ir kokį anglišką posakį 
- jei jis priduoda ką nors pačiai kalbai, 
ko lietuviškai išreikšti ne visada būna 
įmanoma. Čia ir iškyla lietuviškosios dva
sios atsparumo, savosios kąlbos išlaiky
mo momentas. Sąmoningai ar ne, bet gal 
pirmieji šį reikalą pajudino Urbanos sjtu- 
dentai 1954 - 55 mokslo rųetų bėgyj e. Čia, 
su gera jumoro doza, atsirado tiesioginiai 
vertimai į lietuvių kalbą, kurie gana grei
tai paplito kuone visoje lietuvių studen
tijoje ir dabar dar visą laiką yra puoselė- 
jami, “ tobulinami ”, palaikomi. Šia min
timi — versti angliškuosius terminus į lie
tuvių kalbą — buvo parodytas ir stiprus 
lietuviškas nugarkaulis. Iš kitos pusės, 
ar tai vardan mados ar tai mokėjimo pade
monstravimo, visa eilė kitų savajame tar
pe kalbasi angliškai. Perspektyvos yra 
gana liūdnos: ir šeima ir organizacijos tu
ri “ sunkius laikus ” ( — virš minėtas ver
timas ... ) besiūlydamos lietuvių kalbą 
vieton angliškosios.
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Korp! VYTIS ir ASD 
vadovai stovykloje. 
Buotr. V. Bacevičiaus

MES SVETIMTAUČIU TARPE
Ina Čepėnaite

, Dažnai girdime sakant, jog mes visi 
gyvendami laisvuose kraštuose, turime bū
ti savo krašto ambasadoriais. Juk mes, 
santykiaudami su svetimšaliais kasdieni
niame gyvenime, diena iŠ dienos visai ne
jučiomis kuriame vienokią, ar kitokią nuo
monę apie lietuvius. Tačiau prielankumas 
ar neprielankumas mums daugi ausi a pri
klauso nuo mūsų asmenybės ir todėl pir
miausia iškiltų mūsų pačių asmenybės ug
dymo klausimas. Neneigdami asmeniškų

• Iš studentiškosios spaudos leidinių 
teko susipažinti su “ Santara ” - Lietu
vių Studentų Santaros Biuleteniu Nr. 4, 
1956 birželis. Tai kol. L. Janulevičiūtės 
ir Z. Rekašiaus redaguojamas keturių pus
lapių leidinėlis, savo turiniu liečiąs visą 
eilę_pranešimų, kronikos, “ Žodžiu ir dar
bu ”, net žinių iš Lietuvos. Savo išvaiz
da primena gerai pažįstamas Studentų Są
jungos “ Studentų Gaires ”, Santaros 
masto organizacijai, be abejo, biuletenis 
yra reikalingas, tad ir Šis informacijos bū
das yra natūralūs reiškiny s.

ryšių svarbos ( daugelis didžiųjų Lietuvos 
draugų buvo asmeniška pažintim laimėta), 
prisiimkime už malonią pareigą 1 aimėti 
Lietuvai naujų draugų.

Tačiau nuomonė apie lietuvius nėra ir 
negali būti paliekama vien asmeniškiems 
kontaktams, bet turi būti formuojama ap
galvotai, išnaudojant tinkamas progas, 
panaudoj ant priemones, pradedant informa
cija ir baigi ant propaganda. Apie šį antrą
jį atvejį ir norėčiau plačiau pakalbėti, pa
liesdama konkrečius būdus sudaryti ame
rikiečių tarpe apie mus pal anki ą nuomonę.

Pagrindinis ir geriausias būdas būtų 
teisingos informacijos patiekimas, nes 
mums nereikia tuščios propagandos: turi
me užtektinai faktų dėl kurių galėtumėm 
būti gerbiami. Informacija turėtų siekti 
supažindinti įtakingesnius asmenis su 
lietuviškais reikalais, juk tai, kas yra pa
žįstama, kartu lieka artima ir brangu.

Šiai informacijai patiekti gali būti daug 
būdų. Vienas iš paprasčiausių ir vėl būtų 
asmeniški ryšiai. Tam tinkamai atlikti, 
pirmiausia kiekvienas turėtumėm jaustpa- 
reigą pažinti savo literatūrą, istoriją, tau-
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tosaką liaudies dainas, žinoti apie mūsų, 
muziką bei meną nors tiek, kad sugebėtu- 
mėm išmaningai apie šiuos klausimus sve
timtaučiui papasakoti. Daugumas studi
juojame ir baigę universitetą būsime lai
komi šio krašto inteligentais, kurie turi 
nusimanyti apie savo krašto kultūrinį gy
venimą; mes laikome save Ii etų vi ai s,, to
dėl turime dar tiek pat nusimanyti apie 
lietuvišką kultūrinį gyvenimą.

Idealu būtųturėti platų lituanistinių da
lykų veikalą anglų kalba. Taip pat gerai 
būtų turėti trumpesnių įvairių sričių infor
macinių knygų. Nors gal jau seniai reikė
jo, bet ir dabar nepraėjęs reikal as leisti 
gerą informacinį žurnalą anglų kalba. Bet 
tokįdeidinį leisti būtų mūsų laisvės kovos 
veiksnių par eigą gi mes, jaunimas, turė
tumėm prie tokio darbo prisidėti. Studen
tų Sąjunga mėgina šią spragą užkišti, leis
dama LITU ANUS, bet nemanau, kad to 
pakanka. Nenoriu mažinti LITUANUS ver
tės, bet manau jog tokių veiksnių leidžia- 
mas leidinys būtų svaresnis. Reikia tikė
tis, kad toks leidinys turėtų gausesnius 
išteklius ir pajėgtų sukaupti geriausias 
mūsų pajėgas tinkamiems straipsniams pa
rengti; išvaizda tokio leidinio irgi galėtų 
būti impozantiškesnė. Aš kartais bijau, 
kad LITUANUS, būdamas tik jaunimo or
ganizacijos leidinys, nors savo turiniu to 
ir nėra vertas, gali nepasiekti savo tikslo 
ir būti palaikytas tik paprasta propagan
da, kurios neverta skaityti. Juk įtakinges
ni asmenys, kuriems dabar siuntinė}.amas 
LITUANUS ir kurie gautų kurį kitą mūsų 
leidžiamą panašų leidinį, gauna panašios 
rūšies medžiagos labai daug ir, norint pa
traukti tokio asmens dėmesį bei sukelti 
jo susidomėjimą ir pasitikėjimą, reikėtų 
tikrai puikaus leidinio.

Mažai išbandytas, o mano manymu labai 
naudingas būdas, yra įsiskverbimas į ame
rikoniškus žurnalus. Kokį mes informaci
nį leidinį beišleisime, jis vistiek turės 
propagandos atspalvį, nes bus mūsų pačių 
išleistas. Nors tai nėra lengva, bet ar ne
vertėtų pamėginti pakliūti su savo straips
niais į amerikoniškus žurnalus, nes kalbą 

jau užtektinai gerai mokame? Gal iš pra
džios lengviausia būtų patekti į kokį pro
fesinį žurnalą, parašant straipsnelį iš sa
vo srities; kartą pasidarius tokio žurnalo 
bendradarbiu, galima būtų mėginti parašy
ti straipsnį apie tą pači ą mokslo šakąLie- 
tuvoje. 0 būnant jau kokio amerikoniško 
žurnalo bendradarbiu, gal būtų lengviau ir 
kokiam populiaresniam žurnalui straipsne
lį lietuviška tema įpiršti. Panaši mintis 
įau buvo iškelta per Kultūros Kongresą 
Čikagoje ir manau vertėtų pamėginti.

Mums trūksta ir bent stambesnių mūsų 
poetų bei beletristų veikalų vertimų. Kas 
susiduria su mūsų reprezentacijos reikalu, 
anksčiau ar vėliau užkliūva ir už šio klau
simo. Dabar, kalbant apie bet kurį mūsų 
rašytoją, yra beveik neįmanoma jo kūrybą 
pavaizduoti, nors trumpomis jo veikalų iš
traukomis, nes tokių vertimų beveik nėra. 
Čia galėtų būti viena proga valdantiems 
plunksną padirbėti; o bent būdingesnių iš
traukų vertimai tikrai būtų labai naudingi. 
Ilgainiui labai gerai būtų išleisti ir nela
bai dideles poezijos ir prozos antologijas 
anglų kalba.

Daug progų reprezentacijai pasitaiko 
universitetuose, kurias neblogai išnaudoja 
Studentų Sąjungos skyriai. Šias pastan
gas reikia tik tęsti ir visiems uoliau prisi
dėti. Nebijokime atitinkama proga “ len
ciūgėlio ” sušokti ar paskaitėlės apie 
Lietuvą paskaityti. Tik gal galėtumėm 
pamėginti daugiau žinučių apie savo veik
lą į universiteto laikraštėlius patalpinti, 
kad studentai dažniau susidurtų su Lietu
vos vardu ir pajustų mūsų esimą.

Ir klasėje galime rasti būdų teisingai 
informacijai apie mūsų kraštą A.r nesar 
me perdaug užsidarę _tik savo ratelyje ir 
tiesiog kartais vengiame surasti sau ir 
kartu lietuviams draugų amerikiečių stu
dentų tarpe? Mokslo darbus taip pat ga
lėtumėm panaudoti lietuviškai informaci
jai — juk čia reikia rašyti galybę laisvų 
temų ir nemažai semestrinių darbų ( term 
papers ). Nors teisinamės medžiagos sto
ka, bet visdėlto reiktų nepagailėti kele
tas valandų triūso viršaus ir mėginti rašy-
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A. S. S. Los Angeles skyrius.

ti kokiu nors lietuvišku klausimu. Nors 
toks darbas pasiektų gal tik tą profesorių, 
o daugi ausi a būtu perskaitytas prieš kla
sę, tačiau semestras po semestro būtų pa
informuotas nemažas skaičius profesūros 
bei kolegų, kurie tuo būdu būtų bent gir
dėję apie Lietuvą ar skaitę apie j ąteisin
gų, faktų.

Seniai svarstomas būdas, bet mažai kon
krečiai vartojamas yra reagavimas laišku 
ar atvirute į įvairias kalbas, pasakytas 
įžymių žmonių, straipsnius laikraščiuose 
ar pastebėtus netikslumus knygose. Stu
dentai yra mėginę tai pravesti platesniu 
mastu per savo skyrius, nors ir nelabai 
sėkmingai. Gal vertėtu skautams bandyti 
panašų dalyką per skiltis ir draugoves, o 
daugiau susiklausant gal ir geriau pavyk
tų. Galima čia būtų šį tą nuveikti ir as
meniškai. Radus knygoje kokį netikslu
mą, galima autoriui parašyti laišką, nuro
dant kokį tikslų šaltinį ir prašant sekan
čioje laidoje atitaisyti. Čia ir vieno laiš
ko pakaks.

Būdami skautai, mes galėtumėm dalį sa
vo energijos nukreipti amerikiečių skautų, 
pusėn, nes mums jie yra ypatingai priei
nami. Galėtumėm išleisti keletą propa
gandinių leidinėlių apie Lietuvos skautus 

Nuotr. L. Briedžio.

anglų kalba, kurie turėtų būt įvairiomis 
progomis dalinami. Taip pat galėtumėm 
dėti visas pastangas, kad būtumėm oficia
liai pripažįstami Lietuvos skautais ir ga
lėtumėm džiamborėse ar kitose stovyklose 
turėti savo rajonus. Šiam reikalui jau yra 
dedama pastangų ir reikia linkėti tik sėk
mės. Gal daugiau dėmesio reprezentaci
jos klausimui reiktų kreipti draugovėse ir 
mėginti sueiti į artimesnius santykius su 
vietiniais amerikiečiais skautais. Gali
ma būtų atskirus būrelius pasikviesti pas 
save, o jiems parodžius susidomėjimą, ir 
jų sueigas su trumpais pašnekėsėliais lie
tuviškomis temomi s aplankyti. Daug čia 
būtų galima padaryti vietoje, draugovių ir 
net skilčių iniciatyva.

Gal čia nieko naujo ir visų būdų nesu
minėjau; bet kaip matome, galimybių daug, 
tik reikia jas tinkamai išnaudoti. Svar
biausia, talkinki m vieni kitiems ir nieka
da nenumokime ranka, jei rezultatų tuoj 
pat ir nebūtų matyti. Svarbu, kad būtų ži
noma jog Lietuva yra, kur ji yra ir kad ji 
dabar neteisinai okupuota; supažindinę 
su tikrąja padėtimi laimėsime ir simpati
jas. Skaitykime kiekvienas savo pareiga 
reprezentuoti Lietuvą ir budėkime stropiai 
šią pareigą atlikdami.
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TAUTOS IR VARSTYBĖS PAŽINIMAS
V. Šėmis

Prieš akis guli LSS vyr. sktn. St. Kai
rio išleistas aplinkraštis, liečiąs tautinį 
ir valstybini ženklą. Prie šių ženklų pa
grindinės minties noriu ir sustoti.

Iš aplinkraščio sprendžiant, didžiausias 
dėmesys yra skiriamas skautams, kurie 
savo amžiumi ir subrendimu jau gali kva
lifikuoti į vyčių būrelius. Tačiau pačios 
ženklų programos apimtis ir reikšmė tie
siog siūlo, jog jaunuolis dar neturėdamas 
minėto pasiruošimo, bet stodamas ar tai į 
skautus akademikus ar skautus vyčius 
tą pasiruošimą galėtų gauti suminėtose 
dvejose organizacijose. Kadangi visa ei
lė tu organizacijų narių minėto ženklo ne
turi, prašosi patiekiama keletą minčių.

Šiuo metu bręsta karta, kuri lietuviško - 
je gimnazijoje buvo labai trumpai. Dėl šio 
trukumo gal dauguma neturėjo progos pa
justi lietuvių kalbos grožio, du kartus per
eiti Lietuvos istoriją, nuodugniai susipa
žinti su geografija, pereiti lietuvių kalbos 
pagrindus. Žvelgiant į šiuos faktus, ga
lima konstatuoti, kad minėtas aplinkraštis 
yra pasirodęs pačiu laiku.

Atsižvelgiant į dabarties sąlygas, ap
linkraštyje nurodoma lyg ir tl lengvatų 
nurodoma, kurią medžiagą reikia giliau, 
kurią gal labiau paviršutiniškai studijuoti. 
Juk savaime suprantama, kad nuodugniai 
išeiti kursai gimnazijose keletos metų bė
gyje vargiai gali būti sutalpinti į minėtų 
ženklų programų rėmus. Tačiau ar subren
dęs skautas vytis ar akademikas skautas 
turėtų jausti pareigą kurioj e nors ženklo 
programos dalyje pasidaryti “ žinovu 
Čia sugestijonuojama “ žinovo ” sąvoka 
yra patiekiama labai si aura prasme: “ Ži
novu ” būtų laikomas būrelyje ar skyriuje 
su savo srities medžiaga kiek plačiau su
sipažinęs skautas. Iliustracijai, gali bū
ti istoriją studijuojanti sesė, ypač 4 * tvir
ta ” Lietuvos istorijoje, ar politiniais 
mokslais, teise besi domis brolis, jau su
sidaręs progos giliau pastudijuoti konsti

tuciją; turėkime galvoje sesę ar brolį, kiek 
plačiau besidominčius literatūra. Be abe
jo, skautiškojo gyvenimo plotmėje plačiau 
išstudijavę minėtų ženklų programų dalis, 
vėliau gali būti kviečiami lektoriai s į įvai
rius kursus, referentais — būrelių, skyrių 
sueigose, diskusijose.

“ Geriau pažinti savąją tautą, valsty
bę ” motto galėtų užimti žymią dalį vyres
niųjų skautų veiklos plano. Kitais žo
džiais tariant, ką šioje srityje nespėja 
paruošti skautų draugovės, turėtų imtis 
skautai vyčiai, akademikai. Be savųjų, 
jaunosios kartos lektorių paruošimo, čia 
susi darytų puiki ir nepamainoma proga su
eiti su dabartiniais mūsų visuomenės pro
fesionalais, atskirų šakų žinovais. Pa
skaitų, kursų ar diskusijų metu čia išplauk
tų ne tik specifinę, temą liečiančios žinios 
ir mintys, bet kartu ir platus visuomeni
nio gyvenimo horizontas, į kurį dabar ir 
žengiame.

Virš patiektomis mintimis pailiustruoti 
prisimena 1948 m. Sch. Gmuend’o skautų 
tunte suorganizuoti kursai tautiniam - val
stybiniam ženklui įgyti. Tik vyresnieji, 
nuo IV kl. mokiniai - skautai buvo kviečia
mi, gi neprisimenu, kad būtų reikėję ką 
raginti ar kad būtų buvę nuobodu paskaitų 
metu. Patiektoji medžiaga pasirodė esan
ti reikalinga ir įdomi tuometiniam bręstan
čiam jaunimui, gi ir pati perdavimo forma 
buvo be priekaištų: su daugeliu tuometi
nių gimnazijos mokytojų, visuomenininkų 
buvo sueita visiškai kitoje plotmėje, po 
paskaitų sekė klausimai ir t.t. Sunku yra 
visą medžiagą mintinai susitelkti, smul
kesnius dalykėlius visą laikąnepamiršus 
išsinešioti. Iš minėtų kursų liko užrašai, 
kurienetfir šiandien pasirodo esą vertin
gas medžiagos Šaltinis, nežiūrint visos 
išleistos literatūros, vadovėlių, periodi
kos.

Taip, šalia aplinkraštyje suminėtų tie
sioginių siekinių, dar glūdi ir visa eilė
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evelando akad. skautes, 
'.s i os tikr. narės įžodį.

Nuotr. V. Bacevičiaus.

KORP! VYTIS IR SKAUTAI VYČIAI
V. PU

Neturime nuslėpti fakto, jog tam tikras 
skaičius studijuojančių skautu vyčių ne
stoja arba nenoriai stoja į akademikų skau
tų korporaciją. Neturiu galvoje tų, kurie 
savo studentišką veiklą kreipia politine 
linkme, tačiau yra ir tokių, kurie skautau- 
ja toliau, bet studentiškoje veikloje lieka 
pasyvūs ar “ neutralūs ”. Net spaudoje 
pasitaiko straipsnių, nukreiptų prieš akad. 
skautus. Didesnė jų dalis yra rašyta as
menų su politiniu tikslu — smugdyti visus 
kitus ir kelti tiktai savąją grupę. Kita da
lis tų rašinių buvo rašyta aktyvių skautų 
vyčių ir net su skautininkų laipsniu. Be 
abejo, tie autoriai ir jų rašiniai smarkiai 
pasidarbavo skautų korporacijos, o kartu 
ir skautybės nenaudai. Nemanau, jog skau
tai vyčiai ar skautininkai norėtų sąmonin
gai pakenkti studentų skautų korporacijai, 
tačiau tokie reiškiniai verčia mus pagal
voti ir iš arčiau pažvelgti i save, mūsų 
veiklą, ieškant trūkumų ar klaidu.

Studentu skautu korporacija turi gražų 

antraeilių, kurie tačiau, nemažiau svar
būs gali kitose gyvenimo šakose pasiro
dyti .

e ik a
ir aiškų tikslą - išlaikyti bei ugdyti skau
tiškus elementus, aktyviai reiškiantis stu
dentiškoje veikloje. Skautai vyčiai, duo
dami įžodį, pasižada likti gerais skautais 
ir būti pavyzdžiu jaunesniesiems; jie re
mia Skautų Sąjungą, vadovauja Brolijai, 
kai kada užtinkami visuomeninėje veiklo
je. Kaip pastebėjote vienų ir kitų tikslas 
yra tas pats — skautauti ir veikti pagal 
skautiškus principus. Korporantai yra pa
sirinkę tiktai specifinę veiklos šaką — 
studentiją, o skautai vyčiai yra užtinkami 
ir kituose gyvenimo sluoksniuose. Toliau 
pažvelkime į pačius korporantus ir skau
tus vyčius. Korp! Vytis narys turi būti 
pirmoj eilėj studentas, o šalia to ir skau
tas. Korporanto kaipo skauto lygis gali 
būti įvairus, imant nuo skauto kandidato 
iki skautininko. Skautai vyčiai pirmoj ei
lėj yra skautai su aukštu skautišku paty
rimu ir visi išėję, daugiau ar mažiau, tas 
pačias programas. Visiškai nekreipiamas 
dėmesys į jų profesinio išsilavinimo lygį, 
bei kasdieninį darbą — tol, kol jis derina
si su skautų ir religijos moraliniais dės
niais. Štai čia ir jaučiame didelę spragą 
tarp korporanto ir skautų vyčių skautybės 
lygio atžvilgiu. Skautai vyčiai, be abejo,
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Jau nebe pirmas kartas į akademikų skautų šeimą ateina akademinės skautijos pionierių vaikai. 
Toks gražus įvykis neseniai mus vėl nudžiugino. Kairėje — Kazys Palciauskas, Korp! VYTIS fi
listeris ir buv.jos pirmininkas, dešinėje — jo sūnus vytietis Rimas, aktyvus vytietis Urbanoje.

turi moralinės teisės užsigauti, kai koks 
jaunas kofporantas pasižiūri į juos “ iš 
aukščiau ”. Kadangi tokiu dalykų pasi
taiko, todėl, mano nuomone, iš to ir kyla 
kai kurie neapykantos ir pagiežos burbu
lai. Jeigu šią spragą išlygintume, tuomet 
visi būtume lygūs ir nereikėtų žiūrėti vie
nas į kitą “iŠ aukščiau ” ar “iš že
miau

Skautai vyčiai, įstoję korporacijon, ne
turėtų būti tikrinami skautiškuose daly
kuose. Užtektų jiems parašyti po temą iš 
korporacijos istorijos bei tradicijų ir pa
talkininkauti junjoru tėvūnui-i ruošiant silp
nesniuosius kandidatus. Šiuo mostu kor
poracija pripažintų ir pagerbtų vyčių šaką, 
be to turėtu pagalbos ruošiant kandidatus. 
Visi kiti kandidatai turėtų duoti skautų 
vyčių įžodį, bei susipažinti su korporaci
jos istorija ir tradicijomis, prieš duodami 
senjoro pasižadėjimą. Tuo atveju korpo
racija, be abejo, sulauktų daugiau skautų 
vyčių ir smarkiai pakeltų savo skautišką 
lygį. Visi senjorai būtų ir skautai vyčiai.

Korporacijos skyriai už vidujinę veiklą 
turėtų būti atsakingi tiktai Korp! Vytis 
vadovybei, tačiau, kaip skautiški viene
tai, jie galėtų priklausyti rajonų vadei
voms, bei atskiru vietovių vietininkams ar 

tuntininkams. Tokiu būdu korp. skyriai 
įsijungtų bendron ir sistemingon skautiš- 
kon veiklon, taip kaip ir skautų vyčių bū
reliai ar kiti Brolijos vienetai. Kad aka
demikai skautai nebūtų perkraunami dar
bais, ypač mokslo metų bėgyje, korporaci
jos vadovybė su Brolijos Vyr. skautininku 
galėtų paruošti taisykles, kurios reguliuo
tų korporacijos skyrių skautišką veiklą ir 
apibrėžtų jų teises.

Bet kokioj organizacijoj galima užsi
tarnauti garbingą vietą, tačiau negalima 
sau jos prisiskirti. Kiti nariai tiktai gali 
įvertinti asmens ar asmenų grupės darbus 
ir nuopelnus. Korp! Vytis gali išlaikyti 
garbingą vietą mūsų skautiškoje šeimoje 
be jokių nuolatinių derybų su Brolijos va
dovybe dėl teisių ar privilegijų. Tą gali
ma atsiekti pilnai skautaujant ir glaudžiai 
bendradarbiaujant su kitomis skautų šako
mis, bei jų vadovais. Jeigu skautais va
dinamės, tai ir būkime kuo pilnesnį skau
tai, pagal kiekvieno išgales. Dirbkime 
taip, kad visi jaustų, jog mes ne mažiau, 
bet daugiau už kitus turime skautiškumo 
ir pasiryžimo tęsti skautiškai tautinį dar
bą korporacijoje ir už jos ribų. *)

*) Str. diskusinis. Red.
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RINKIMAMS PRAĖJUS

Romas Kezys

Pirmą kartą, trumpoje Liet. Stud S-gos 
istorijoje ASS turi daugumą narių Centri
nėj Valdyboj. ASS nariai ir visi skautai 
turi pagrindo džiaugtis, tačiau toks džiaugs
mas būtų labai pigus, jei, laimėję rinki
mus, užmigtume lokio miegu ir skaitytu
me, kad didžiausias darbas jau yrakatlik- 
tąs. Turėtų būti priešingai — dabar yra 
laikas rūpintis, idant -šios kadencijos me
tu studentų veikla būtų vaisinga atliktais 
darbais, kad ji taptų dinamiška ir pozity
vi jėga lietuviškos visuomenės sluogs- 
niuose ir kad ji plistų, apjungdama vi s 
naujus jaunų studentų būrius. Būtų skau
du ir žalinga ASS - džiui, jei išsipildytų 
vieno nelabai draugiško kolegos žodžiai: 
“ Lengva buvo jiems pakliut į valdžią, 
bet pažiūrėsim ką jie parodys per šiuos 
metus. Tikriausiai po šios kadencijos 
ASS užbaigs savo karjerą kaip aktyvi gru
pė Liet. Stud. S- gos rėmuose. Jie moka 
tik, garsi ai šaukti, bet ne pozityviai dirb
ti. ” Taip galvojančių, tikriausiai, yra ir 
daugiau, tad Centrinės Valdybos ir visų 
ASS narių - studentų pareiga yra aktyviai 
dirbti Liet. Stud. S - gos ribose ir tuo pa
rodyti pavyzdį, kaip iŠ tikrųjų reikia iš
vystyti S- gos veiklą

Šia proga noriu duoti keletą pasiūlymų 
Centr.Valdybai ir visiems studentams, ką 
šalia standartinių S - gos uždavinių būtų 
galima padaryti, kad S - gos veikla būtų 
produktinga.

1. Kadangi S - gos veikla daugiausia 
reiškiasi skyriuose, ASS nariai privalo 
aktyviai dirbti skyrių valdybose, ar joms 
padėti, ir traukti į S - gos eiles naujus 
žmones, ypatingai tuos, kurie yra atitrū
kę nuo lietuviško veikimo.

2. CV turėtų imtis iniciatyvos suburti 
visus pavergtųjų kraštų studentus į vieną 
organizaciją, kaip tai yra padarę paverg
tųjų kraštų skautų s - gos. Tokiai pla
taus masto or - jai būtų lengva pakelti

DALIA MIECEVIČIŪTĖ,
įsigijusi bakalauro laipsnį is chemijos Illinoi- 
so U-te. Gimusi 1934 m. Marijampolėje. Skau- 
tauti pradėjo 1945 m. Bay reuthe, Vokietijoje. 
Į ASD eiles įsijungė 1955 m. Urbanoje. Aktyvi 
akademike skautė ir veikli Stud. S - gos narė.

balsą į viešą Amerikos spaudą ir būtų ne
sunku pasiekti įtakingų žmonių ausis. To
kiu būdu ir Lietuvos laisvinimo darbui bū
tų palengvinta dirva. Seniau įsteigta Bal
tų Studentų Federacija veikia silpnai ir, 
atrodo, žengia likvidacijos kryptimi. Tad 
reikia ieškoti naujų kelių — jungtis į di
desnį tarptautinį vienetą jei norim, kad 
mūsų balsas būtų išgirstas. Turint pa
vergtųjų kraštų studentų federaciją, tokie 
žygiai, kaip mūsų jaunimo peticija ( gar
bė Santarai už parodytą iniciatyvą petici
jos orgavižavime!) susilauktų ne tik žinu
čių amerikiečių spaudoje, bet, manau, ir 
vedamuosiuose str. būtų komentuojami. 
Jei lietuviai studentai imtųsi iniciatyvos 
tokiai federacijai organizuoti, mes įrody
tum e, kad mokame ne tik sekti kitatau-
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Čiams iš paskos ( kas dažnai pasitaiko), 
bet mokame ir jiems kelią parodyti. Šios 
kadencijos metu tokiai federacijai turėtų 
būti padėti pagrindai.

3. Ar nebūtų naudinga studentijai susi
pažinti su mūsų laisvinimo veiksnių dar
bais, ir remti tuos, kurie Lietuvos laisvės 
byloje nuoširdžiausiai dirba? Man neteko 
iki šiol girdėti, kad kur nors studentų su
važiavimuose rezoliucijų forma ar pana
šiai studentija būtų pasižadėjusi remti 
vieną ar kitą laisvinimo veiksnį. Susida
ro įspūdis, lyg studentija n e si interesuotų 
tų veiksnių darbais arba nieko apie juos 
nežinotų. Bet taip nėra. Trūksta tik or
ganizuotos akcijos tuos veiksnius ir jų 
darbus pažinti. Juk dabartiniai studentai, 
praėjus vienam ar dviem dešimtmečiams, 
užpildys dabartinių politikų kėdes, tad 
dabar verta jų darbais susidomėti. Kon
krečiai — būtų galima sušaukti visuotiną 
studentų suvažiavimą Lietuvos laisvinimo 
reikalų apžvelgimui. Čia iš savo veiklos 
studentiją galėtų apšviesti Vliko narys, 
diplomatų atstovas, Lietuvos Laisvės K - 
to narys, ALT o narys, rezistencinių gru
pių atstovas ir dar kiti, jei tokių yra. Kad 
ir neprieitume tokiam suvažiavime vienin
gos nuomonės, tai bent gautume platų aki
ratį, kaip Lietuvos laisvinimo darbas vyks
ta.

4. Jau kelinti metai yra tęsiamas ir vis 
neužbaigiamas lietuviškos studentijos 
metraštis - istorija. Didelė dalis to dar
bo yra atlikta. Reiktų jį tik užbaigti re
daguoti ir atspausdinti. CV turėtų imtis 
iniciatyvos šio darbo pradininkus suorga
nizuoti, įtraukti naujas jėgas, ir šį didįjį 
mūsų studentijos veidrodį patiekti visuo
menei ir patiems studentams. Manau, kad 
dalį spausdinimo išlaidų galėtų padengti 
mūsų turtingos or - jos, kurios būtų suin
teresuotos šio istorinio veikalo išleidimu.

5. Reiktų taip pat susirūpinti darnesniu 
mūsų akademinių or - jų sugyvenimu. Pra- 
ėjusiam*MV “ Akademiniam gyvenime ” 
buvo labai geras pasiūlymas šia prasme, 
ir jis neturėtų likti vien ant popieriaus - 
suorganizuoti bendrą visiems akademikams

ALGIS ŠIMOLIŪNAS, 
šiais metais gavęs bakalauro laipsnį iš elek
tros inžinerijos. Gim. 1931. I. 10 d. Vabalnin
ke. Skautauti pradėjo 1946 m. Hanau stovyk
loje eidamas įvairias pareigas. Pakeltas į 
pa skautininkus. Pradėjo studijuoti 1952 m. 
Detroito U - te. Be skautų, aktyviai reiškėsi 
JAV Liet. Stud. S - gos Detroito skyriuje, ei
damas skyriaus p-ko pareigas, priklauso Liet. 
Stud. “ Santarai ”, visai eilei ame r. stud, 
garbės or- jų. S. m. birželio mėn. pašauktas į 
JAV aviacijos tarnybą, pakeltas į II leitenanto 
laipsnį. Šiuo metu ruošiasi masterio laipsniui 
iš matematikos dalyku.

stovyklą. Tokioj stovykloj be abejo savo 
sueigas galėtų turėti ir atskiros or - jos, 
tačiau daugelis užsiėmimų galėtų būti at
likta bendrai. Tokiu būdu turėtume progos 
pabendrauti su kitais kolegomis ne tik 
** kovos lauke ” ( rinkimuose ) ar darbo 
metu ( suvažiavimuose ), bet ir pasilinks
minti su jais gamtos prieglobstyje.

Čia yra patiekti tik keli pasiūlymai S- 
gos darbui. Nauji sumanymai ir pasiūly
mai turėtų kilti iš kitų kolegų. Tačiau, 
užsibrėžiant naujus darbus, senesnieji, 
iš tradicijos atliekami Liet. Stud. S - gos 
darbai, neturėtų būti apleisti. Pažymėti- 
ni:Lituanus leidimas, S - gos suvažiavi
mai, lietuviškos studentijos reprezentavi- 
mas ir kt. Jie visi šios kadencijos jnetų 
turėtų būti dar kruopščiau atlikti. Tad 
sukru ski me 1
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SVEIKINAME !

KĘSTUTIS MIKĖNAS ROMUALDAS VISKANTA

Korp! Valdybos Pirmininką, Kęstutį Mikėną, ir 
Vice - pirmininką, Romualdą Viskantą! Pirmasis 
rugpiūčio mėn. tapo diplomuotu architektu, gi ^antra
sis iš šilimos perdavimo srities gavo magistro laips
nį .

Įsižiūrėjęs į nuotraukas, nejučiomis vaizduotėje 
ištrinu keletą jų veido vyriškumo bruožų. Atjaunė
ję, jie žvelgia iš DP stovyklų aplinkos, pirmųjų me
tų JAV, Illinois universiteto sienų, pagaliau visos 
eilės dabarties įvykių.

Kęstutis A. Mikėnas gimė 1931- XII. 3 d. 
Rokiškyje ir dar Lietuvoje turėjo laimės duoti jau
nesniojo skauto įžodį. Karo audros Mikėnų šeimą 
atbloškė į Vokietiją, kur, tuoj po kapituliacijos, su
sisiekimo nelaimėje žuvo jo tėvelis. Jei šiandiena 
mes galime džiaugtis Kęsto sėkmė pasirinktoje ar
chitektūroje, jo diplomu, mes liekame dėkingi moti
nai p. Mikėnienei — už draugą, už dėtas pastangas 
įduoti galimai greičiau aukštąjį mokslą.

Nuo 1946m. lankė Nuert'ingeno, vėliau Sch. Gmuen- 
do gimnaziją; emigravo į JAV. Paraleliai ėjo ir 
skautiškasis gyvenimas, pareigos jame: Jamboree 
de la Paix, darbas oro skautų dr - vėj, kur ypač iš
kilo jo nagingumas, rankų darbai, tautodailės droži
niai, palinkimas į meną. 1951 m. Illinois u-te pa
sirinko architektūrą. Navy Pier’e atsirado ir vadi
namų ” Mikėno parodų ” — klasės geriausių pieši
nių išstatymų, kur keletą atvejų Mikėno darbų buvo 
išstatyta daugiau kaip pusė...

Su studijomis atėjo ir Studentų Sąjunga, Korp! VY

TIS. Čia vėl iškyla Kęsto visuomeniškumas, dina
mika; pareigos Lituanicos klube, Nepriklausomųjų 
studentų tarpe, Studentų Sąjungos CV, Čikagos sky
riaus valdyboje, darbas Užsienio skyriuje, LITUA- 
NUS redakcijoje. 1953 m- gauna spalvas, sekan
čiais metais pirmininkauja K! Urbanos skyriui, gi 
1955 išrenkamas Korp! Valdybos Pirmininku.

Kolegų vadinamas ” Romuliu ”, Viskanta gi
mė 1932- VII. 16 Marijampolėje. Pradėjęs gimnaziją 
Lietuvoje, ją tęsė Uchtėje, baigė Englewood Eve
ning High School Čikagoje. Vakarais studijavęs 
Wilson Junior College, 1952 m. ateina į University 
of Illinois, Navy Pier. Čia iškyla jo gabumai, pui
ki atmintis, pajėgumas susikaupti, galvoti. Už ge
rus pažymius jau Urbanoje yra kviečiamas į visą ei
lę amerikiečių garbės organizacijų, 8 - tam semes
tre gauna pramonės stipendiją. 1955 m- su pasižy
mėjimu baigia mechaninę inžineriją ir išvyksta į 
Purdue gilintis šilimos perdavimo srityje. Purdue 
vėl studijuoja su pramonės stipendija, vykdo tyri
nėjimus, ruošia tezę. Visa eilė darbo pasiūlymų 
laukia ramaus, besišypsančio Romo, mechanikos 
magi stro.

Skautauti pradėjo 1945 m. Uchtėje. Čikagoje įsi
jungė į Korp! eiles. 1954 m. Vasario 16 d. proga 
Urbanoje prof. Kolupaila jam uždėjo ir spalvas. 
Bestudijuodamas talkininkavo, dirbo skyriaus val
dyboje, 1955 m- išrinktas į Korp! Valdybą.

Abu Valdybos narius sveikiname, kartu su visais 
baigusiais, šviesios ateities linkime!
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SĖKMINGA VYRESNIŲJŲ SKAUTU,- CIU STOVYKLA

Kanadiškojo Wheatley apylinkėje rug
pjūčio 25 — rugsėjo 3 d. d. plėvesavo lie
tuviška trispalvė, skambėjo lietuviškos 
dainos ir juokas. Tuo metu ten stovykla
vo vyresnieji lietuviai skautai - beartėją 
wr. skaučių, vyčių amžių, sk. vyčiai ir 
vyr. skautės, akad. skautai, - ės. Buvo 
prasminga, malonu matyti ir PLSS Tarybą, 
šios stovyklos metu susirinkusi ą po s ė- 
dži auti.

Stovykla sutraukė apie 270 stovyklauto
jų, iš kurių apie 100 buvo skautai akade
mikai. Buvo Įspūdinga matyti korp! VYTIS 
Garbės Narį, stovyklos priešakyje, kaip 
jos viršininką, sktn. St Kolupailą, prade
dant dieną vėliavų pakėlimo apeigomis, 
lygiai ir dienos pabaigoj e begęstantį žė
rinti lauža, kylantį viršų maldos žodžiams 
“ Ateina naktis ” .

Pilnesniam vaizdui, paminėsime ir visą 
vadovybę: sktn. St. Kolupailos adjutantu 
buvo pskt. senj. R. Minkūnas,' sesių sto
vyklai vadovavo psktn. D. Pulkauninkai- 
tė, akademikėms — t. n. Dalia Tall at- 
Kelpšaitė, broliams - psktn. V. Anužis 
ir vytiečiams — fil. K. Mikėnas. Stovyk
los kapelionu buvo kun. J. Vaišnys. Ūkio 
tvarkymas priklausė detroitiečiui broliui 
A Banioniui, gi “ Sumuštinio ” redakto
rius — senj. R. Vėžys.

Stovyklautojai suvažiavę iš 15 Siaurės 
Amerikos vietovių, turėjo progos išgirsti 
visą eilę pranešimų, dalyvauti diskusijo- 
se, išgirsti vertingų ir Įdomių pašnekėsiu. 
Būtų sunku užmiršti du paskutinius lau
žus, kuriuos su pasakojimuose girdėtu gy
vumu pravedė sktn. V. Bražėnas. “ Ame
rikos Balso ” ir sktn. J. Labanausko pa
galba, stovyklautojai perdavė keletą dai
nų Lietuvon, gi, šalia kitų sveikinimų, ir 
ASD bei Korp! VYTIS valdybų žodžius.

Akademikams skautams buvo malonu 
tapti gausių naujų narių pasižadėjimo-pa
kėlimo liudininkais, buvo džiugu matyti 
ASD pirmininkę Gabrielę Prialgauskaitę, 

Korp! pirmininką Kęstutį Mikėną ir akade- 
mikę L Ciplijauskaitę duodančius skauti
ninkų įžodį.

Stovykla sutraukė seses ir brolius nuo 
Atlanto ir Ramiojo vandenyno krantų. Su
traukė, kad mus suartintų “ Dievo, Tėvy
nės ir Artimo žygiui ”, nepaisant atstumų, 
glaudesnėn šeimon suvestų.

Taigi visiškai prasmingai Šiai stovyk
lai buvo duotas ‘1 Tėvynės ” stovyklos 
vardas.

Vy tietis.

DANUTĖ RACEVlČlŪTE,
Detroito U-te baigė prekybos administracijos 
dalyKus, gaudama bakalailrės laipsnį. Į skau
čių or - ją įstojo 1945 rn. Schiv. Gmuendo sto
vykloje, ėjo skiltininkės, dr -■ vės adjutantės 
pareigas. 1949 m. akty viai įsijungė' į liet, skau
čių Detroite veiklą. 1952 m. pradėjo studijuo
ti, 1954 m. įstojo į Akad. Skaučių, Dr - vę, 
1956 m. pradžioje išrinkta ASD Detroito sky
riaus pirmininke. Be to, aktyviai reiškia
si taut, šokių, dramos mėgėjų grupėse, Tarpt. 
Studentų Klube. Uoli JAV Liet. Stud. S - gos 
Detroito skyr. darbuotoja: 1953-54 m. skyriaus 
valdybos vice pirmininkė, 1954 - 55 tn. — pir
mininkė.
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Kai valtyje perdaug virvių, būna ir taip...

Kai kurios senesnės skautininkės nepaten
kintos, kai jas komanduoja jaunos vadovės.

( Iš postovyklinių pletkų ).

JŪROS SKAUTU LAUŽUI SUDUŽUS
— Kaip bus su S. O. S. semaforu ?
— Nemoku, nes nesu išlaikęs egzaminų į II 

patyrimo laipsnį. O tu pamėgink sukurti šia 
laužą...

Sesių stovykla Windsore išsirašė s ai vado
vę stiprios rankos iš tolimo krašto.

Sakoma, kad Pacifiko pakraščių stovyklose 
buvę ir tokių vaizdų •••
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nei

Skautininkas: Reikia tiesą pasa
kyti, kad tamsta labai puikiai riši 
mazgus ...

Paslaugi sesė: — Gal as galėčiau 
broliui padėti, atnešdama šveitimo 
miltelių ?

_ Šviežiausi pietūs is virtuvės pa
lapines, broli Viršininke!

Yra skautų vadovu, kurie sueigai 
ruošiasi tik į ją skubėdami...
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SllfiU
Skyrių veda Pranas Pakalniškis

• 1957 M. DZAMBORE, kurios metu bus paminė
tas 100 metų nuo B. P. gimimo ir 50 metu nuo skau- 
tijos Įkūrimo sukaktys, pasirengimas Įgauna kasdien 
didesnį įkaršti. Anglijos Skautų S - ga ta prbga iš
leis 8 * nių pašto ženklų serijas. Inž. architektas 
Graham Jones suprojektavo specialius džamborė 
vartus, kurie bus pagaminti iš plieno vamzdžių ir 
turės 56 pėdas aukščio. Iš iki šiol užsiregistravu
sių užsieniečių didžiausią skaičių žada pasiųsti 
Vokietija — 2600 skautų. Džambores vadovybė jau 
yra susirūpinusi, iš kur gauti dideli skaičių atmatų 
dėžių, o kasdien sunaudos tik ... 2500! Anglijos 
katalikų skautų vadovybė, ryšium su artėjančia jam
boree, paskelbė kataliku skautų numatomus specia
lius darbus, jų tarpe stovyklos katalikiškų pamaldų 
tvarkaraštį. 1957 m. rugpiūčio 15, 16 ir 17 dienomis 
aukšti katalikų, dvasiškiai laikys iškilmingas Šv. 
Mišias intencijomis: a) padėkoti už skautybės idė
jos atsiradimą, b) už mirusius skautus, c) prašant 
Visagalio palaiminimo ateities skautybės klestėji
mui .

® JAV. Skautų s - gos buv. dir. pavaduotojas ir 
didelis lietuvių skautų bičiulis Mr. W. Arthur Mc 
Kinney, šiuo metu vadovaująs JAV filatelistų skau
tų skyriui, kviečia viso pasaulio skautus keistis 
pašto ženklais.

New - Yorke š. m. birželio 20 d. sulaukęs 82 me
tų amžiaus, pasimirė I. B. M. Corp, pirmininkas ir 

didelis skautavimo praktikas - pionierius Mr. Tho
mas J. Watson, Sr.

Antarktikos tyrinėtojas admirolas Byrd paprašė 
JAV vadovybės prisiųsti vieną skautų s - gos narį, 
kuris dirbtų kaip mokslininkas būsimoje ekspedici
joje į šiaurės ašigali.

• Vokietijos Skautų S - gos turėjo suvažiavimą, 
kurio metu diskutuotos problemos, surištos su jau
nimo bėgimu iš rytinės zonos į vakarus ir kaip tą 
jaunimą pritraukti į skautų s - gos ribas.

• AIRIJOJ Įsteigti pirmieji oro skautų vienetai. 
Airijos skautai turi savo futbolo klubus.

• CEILONO skautas Ratnayake neseniai dviračiu 
atvyko į Londoną, padarydamas 14 tūkstančių mylių 
kelią.

• KANADOS skautų delegacijai vadovauti būsi
moje pasaulinėje džamborėje paskirtas Kanados VS 
pav. Jackson Dodds, lietuvių skautams pažįstamas 
iš buvusios 8 - tos pasaulinės džambores. Įvairios 
Kanados religinių sektų vadovybės ruošia savo ti
kėjimų skautams religines programas. Kanados va
karuose, Calgary mieste, neseniai Įvyko didelis 
sąskrydis, kurio metu skautai demonstravo buvusius 
vakariečių - pilgrimų papročius.

• PRANCŪZIJOJE, Paryžiuje, gražiai veikia jau 
nuo seno susiorganizavę armėnų pabėgėlių skautai.
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Stovyklos ūkio skyrius Čikagos 
skautų stovykloje p. Rako ūkyje.

Nuotr. VI. Vijeikio.

• ŠKOTIJOJE įvyko n . ta r. Katalikų skauti
ninkų tarptautinė konferencija. Ta proga nutarta, 
kad Škotijos Skautų S - ga 1957 m. suorganizuos 
dedelę skautavimo parodą, kuri užims ’keturių akru 
žemės plotą. Panašias parodas škotai jau yra orga
nizavę ir praeity, iš jų garsiausia 1928 metais, ka
da devynių dienų laikotarpy parodą aplankė 98.000 
žiūrovų.

• Trys BRAZILIJOS skautai, džypu atvykę į pa
saulinę džamborę prie Niagaros, dar tebėra kelionė
je. Šiuo metu jie jau yra atlikę per 31.000 mylių 
kelio.

• ANGLIJOS Skautų S - ga yra paskelbusi garsųjį 
skautiškų kelionių konkursą.

• INDONEZIJOS skautų šefu paskirtas sultonas 
Hamengku Buwono, keletą kartų buvęs Indonezijos 
krašto vyriausybėje kaip ministras.

• ITALIJOJ E,Romos universitete, pradėtas skai
tyti paskaitų apie pasaulinę skautybę ciklas. Pa
skaitas skaito garsūs italų profesoriai.

• LYBIJOS Skautų S - ga, įsisteigusi vos prieš 
porą metų, skautavimo srity daro didelę pažanga. 
Sėkmingai veikia per 20 skautų d - vių.

• PIETŲ AFRIKOS skautininke Miss Beth Wiid 
yra pasirengusi šiais metais perplautki savo jėgo
mis Anglų Kanalą.

• TASMANIJOS Skaučių S - ga smarkiai renka au- 
kas DP pabėgėlių vaikams, esantiems Vak. Vokie
tijoje.

• J. A. V. Namai, kuriuose gimė ir užaugo Ame
rikos skaučių Įkūrėja Juliette Gordon, Savannah, 
Georgia, š. m. spalių 19 d. bus oficialiai perduoti 

JAV skautėms, kaip dovana amžinam Įkūrėjos prisi
minimui. Greičiausia, ten bus Įkurtas Amerikos 
skaučių istorinis muziejus. Skautėms Amerikoje 
šiuo metu vadovauja Mrs. Roy F. Layton.

• Pasaulinė Skaučių S - gos vadovybė 1957 m. ju
biliejui atžymėti yra numačiusi suorganizuoti dide
lio mąsto tarptautines stovyklas prie Doe ežero Ka
nadoje, Anglijoje, Šveicarijoje ir Filipinuose.

• D. BRITANIJA- Britų imp. skautų vyr. vadija 
visuose britų kraštuose išbraukė iš jaun. skautų ir 
skautų patyrimo laipsnių programų Morzės ir Sema
foro signalizacijos reikalavimus. Priežastis: skau
tai signalizacija nesidomi ir skaito ją nuobodžia 
našta, jos nemėgsta, o retkarčiais net dėl jos pabė
ga iš pačios organizacijos. Signalizacija palieka
ma tik kaip specialybės dalykas. ( MV: Ar nereiktų 
šis reikalas peržiūrėti ir mūsų organizacijoj ? ).
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» Naujoji PLSS Tarybos Pirmija pasiskirstė pa
reigomis: pirm. Dr. V. Čepas, pavaduotojai: agr. E. 
Gimbutienė ir K. Jonaitis, ižd. poetas Faustas Kir- 
ša, sekretoriai — Kun. J. Klimas su R. Moliene.

Susivienijimo Lietuvių, Amerikoje ( SLA) 49-as 
seimas specialiai priimtoje rezoliucijoje jaunimo 
reikalu pavedė Pildomąjai Tarybai, apskričių ir kuo
pų valdyboms teikti moralinę ir materialinę paramą 
liet, skautams, - ėms, savaitraštyje ” Tėvynėje” 
užleisti bent porą skilčių skautų reikalams ir tuo 
tarpu paskirti Dzamborės Fondui 500 $.

< Lietuvos Diplomatinė Tarnyba pažadėjo teikti 
skautams, - ėms pagalbą pagal savo išgales. Tuo 
tarpu laukiama mūsų diplomatų pagalbos lietuvių 
skautų pripažinimui tarptautinėse skautų, - čių ins
titucijose.

• Čikagos skautai, - ės sėkmingai stovyklavo 
pirmą kartą nuosavoje, Mecenato Pono Rako dova
notoje stovyklavietėje, kur jau buvo suskubta pa
daryti reikalingiausi įrengimai. Skautų stovyklą 
tvarkė fil. Vyt. Černius, J. Kauno ir A. Levano pa
dedamas; skaučių stovykla vedė s. A. Karnavičie- 
nė, M. Butkienės, Luneckienės, Svarienes, T. Zu- 
kienės ir kt. padedama .

0 Čikagos akad. skautai, - ės porą dienų sėk
mingai iškylavo prie Ženevos ežero, netoli Čikagos. 
Nuotaikingą laužą pravedė senj. Ad. Mickevičius. 
Dalyvavo apie 60 akad. skautų, - čių.

« Akademikų Skautą Ramovė Čikagoje buvo su
ruošus! išvyką i Tėvų Saleziečių ūki. Vienas šio 
tikio šeimininkų vytietis Kun. A. Perkūmas papasa
kojo savo atsiminimus, kaip jam teko dirbti Palan
gos skautų tarpe, drauge su žinomu bolševiku M. 
Gedvilą, tada buvusiu skautų globėju. Be to, eile 
nuotykiu iš savo misijų darbų Kinijoje. Labai gai
la, kad Ramovės narių susidomėjimas šia iškyla 
nebuvo didelis.

• Psktn. Br. Juodelis pradėjo vesti skautišką 
skyrių ” Drauge ” pasitraukusio sktn. A. Kerelio 
vietoje.

• JAV I - sis rajonas gražiai pravedė jaun. skau
tų ( vilkiukų ) stovyklą prie So. Woodstock, Conn. 
Stovyklai buvo duotas '* Pilėnų ” vardas. Stovyk
lavo 35 ir apie 15 vadovų. Vadovavo ps. J. Bene- 
šiūnas, ps. V. Bliumfeldo ir kitų padedamas. Pir
moji šios rūšies stovykla pavyko labai gerai. Pa
našią stovyklą jaun. skautėms suruošė to paties ra
jono vadovės prie Putnam, Conn.

® Clevelando “ Neringos ” tunto 22 skautės sėk
mingai stovyklavo prie Round - up ežero. Vadova
vo s. J. Gulbinienė, M. Leknickaitė ir kt. Stovykla 
praėjo skautiško pažangumo ženkle.

• PLSS Tarybos akivaizdinis posėdis pirmą kartą 
užjūryje įvyko vyr. sk. stovyklos metu, Wheatley vie
tovėje IX- 1 - 3 d. d. Dalyvavo 20 Tarybos narių. 
Priimtas naujas PLSS statutas ir išspręsta visa ei
lė organizacinių klausimų.

» PLSS Taryba nutarė suvienodinti Tarybos, Pir- 
mijos, G. T., Kontr. K - jos, Brolijos ir Seserijos 
renkamų organų kadencijų pradžią. Visų šių orga
nų kadencijos pabaiga nustatyta 1957- XI. 1 d. Ta
da bus pravesti nauji rinkimai, kurie ir išrinks val
domuosius organus. Naujasis kadencijos terminas: 
3 metai.

Ir tokių pramogų turėjo stovyklautojai 
“ Laisvosios Tėvynės ” stovykloje.

Nuotr. V. Bacevičiaus.
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ATSIUSTA PAMINĖTI

Victor Hugo VARGDIENIAI III tomas. Iš pranc. 
kalbos išvertė Pranas Povilaitis. II leid. Išleido 
NEMUNAS. e 500 egz. Spaudė Morkūno sp. Chicago, 
Ill. 314 * 1 nnm pusi. Šio garsaus prancūzų klasi
ko daugiau kaip prieš 100 metų parašytas veikalas 
yra vienas geriausiųjų kūrinių pasaulyje, išverstas 
į visas kultūringas kalbas. Ir lietuvių kalba susi
laukęs jau net trijų laidų. Tinka visiems, ypač jau
nimui.

Kotryna Grigaitytė SIRDIS PERGAMENTE. Lyrika. 
Dail. V. Jonynas. Išleido VENTA, Vokietijoje, 
1956 m., 500 egz. 74 pusi. Knygos autorė čia pasi
rodo su ketvirtuoju savo eilėraščių rinkiniu ir yra 
viena iš ryškiausių mūsų tremtinių moterų poečių. 
VENTOS išleidimas gražus, puikus (kieti viršeliai) 
ir be priekaištų.

Pulk. A. Birontas VARDAN TEISYBES- Trys at
sakymai mane puolusiems priešams. 31 pusi. Iš
leista Argentinoje. Knyga gaunama pas autorių.

GAIRELE. Neperiodinis PLSS *’ Aušros ” Tun
to laikraštis, 1956 m. birželio mėn. Nr. 11. Rašyta 
rašom, mašinėle, sp. rotatorium. 26 pusi. Redaguo
ja Petras Cibitis, ( 16 ) Huettenfeld bei Lampert
heim, Lit. Gymnasium, Vokietija .

• PLSS Taryba išsamiai svarstė mūsų skautų, - 
cių santykius su tarptautinėmis skautiškomis insti
tucijomis. Šiuo reikalu priimta atitinkama rezoliu
cija, kurios ištisas tekstas dar nebuvo pasiekęs MV. 
Tarybos narių aiški dauguma pasisakė už LSS tęsti
numų tremties sąlygose ir reikalą atgauti mūsų or - 
jai tarptautinių sk. institucijų pripažinimą. Vienetų 
registracijos reikalu priimtas specialus nutarimas.

O K anados skautų rajono vadovybė vyr. sk. sto
vyklos metu, kanadiečių ir lietuvių skautų brolišku
mui atžymėti, įteikė mūsiškiams gražią dovąną — 
graviruotą lėkštę.

• LSB sk. vyčių skyrius parengė ir atspausdino 
specialią instrukciją skautams vyčiams. Viena šios 
instrukcijos dalis yra visiškai vieša, kita skiriama 
tik sk. vyčių įžodi davusiems.

9 P s. I. Laisvėnaitė paskirta Seserijos vadei ve 
Melbourne, Australijoje, pasitraukusios iš pareigų 
s. T. Reizgienės vietoje.

• Sktn. fil. V. Stasiškis Australijoje baigė skau
tų grupių vadovų kursus. Taip pat gavo Gilvell’io 
kursų baigimo pažymėjimą ir miško ženklą. Šiuo 
metu jis tvarko visus kursų užrašus, kuriuose yra 
daug naudingos medžiagos vadovams .

o
9 VIII. 24 d. Adelaidės skautai ir ateitininkai 

bendromis jėgomis suruošė dainos ir baleto vakarą, 
išvykstančiai į baleto mokyklą Londonan skautei ir 
ateitininkei R. Plokštytei atsisveikinti.

• East St. Louis mieste, Illinois© pietinėje daly
je, jau kuris laikas gražiai veikia nedidelis, bet 
gražiai susiklausęs skautų vyčių " Šarūno ” būre
lis, vedamas senj. Alg. Manvydo. Birelio iniciaty
va numatyta čia išplėsti skautiškąjį judėjimą ir liet, 
jaunimo tarpe. IX. 1-2 d.d. būrelį aplankė v. s. 
Br. Kviklys. Drauge su juo birelio nariai diskuta
vo šių dienų skautų vyčių uždavinius.

* Vyr. skaučių, - tų stovyklos metu eilė akad. 
skautų davė senjoro ir t. n. įžodį. Jų tarpe — Sigita 
Dobkevičiūtė, pirmoji iš ASD Los Angeles skyriaus.

* Korp! VYTIS ženklelių nauja laida ( sidabri
niai ) jau gatavi ir gaunami K! Valdyboje. Kaina 
S 2,50. Priimami ir juostos užsakymai. Rašyti: R. 
Tallat - Kelpša, 2300 W. 23 rd str., Chicago, Ill.

9 Senj. K. Mikėnas, Korp! VYTIS valdybos pirmi
ninkas, išeina į kariuomenę. Ryšium su tuo šiuo 
metu pertvarkoma Korporacijos valdyba.

# Sktn. A. Petukauskienė paskirta ” Neringos ” 
tunto tuntininke Clevelande, išvykusios ps. A. Pa- 
žemėnienės vietoje.

3 Lietuviai skautai Anglijoje turėjo nuotaikingą 
stovyklą prie Headley Parko. “ Mūsų Vytį ” ir jo 
skaitytojus pasiekė iš ten gražus sveikinimas su 
per 70 parašų. Stovyklai vadovavo s. K. Vaitkevi
čius, D. Fidlerienės ir Br. Zinkaus padedamas. Pa
našių nuoširdžių sveikinimų susilaukėme iš skilčių 
džamboretės Anglijoje, kur lietuvius skautus atsto
vavo visa skiltis, brolio Alkio vedama.

3 Laiške iš Prancūzijos MV - čiui rašo: ” Siun
čiame skautiškus linkėjimus iš prancūzų skautų 
stovyklos. Čia esame atvykę 5 lietuviai skautai iš 
PLSS ” Aušros ” tunto Vokietijoje. Mūsų tikslas 
atstovauti lietuvius skautus. Užmezgame glaudžius 
ryšius su kitų tautų skautais ir vis budime ”.

• Sktn. Prof. Ignas Končius, savo 70 metų am
žiaus sukakties proga, susilaukė gausių sveikinimų 
iš savo Bičiulių, ypač skautų tarpt), o taip pat tin
kamo jo darbo įvertinimo lietuviškoje spaudoje. Už 
visa tai sukaktuvininkas nuoširdžiai padėkojo.

• Fil. sktn. Al. Broel - Plateris, ASS centro val
dybos pirmininkas, šiuo metu ruošiasi doktorato eg
zaminams iš sociologijos mokslo dalykų.

“MUSU VYČIO” ADMINISTRACIJA PRAŠO

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

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

31.3 36.! 7 5
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