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P rasmingų Sv. Kalėdų Švenčių ir s ėkmingų 1957 metų linkime mūsų Sesėms ir
Broliams Pavergtoje Tėvynėje, sunkioje tremtyje Sibire, o taip pat išeivijoje
dirbantiems: Tėveliams bei Globėjams, skautų, - čių Vadovybei, mūsų Skaityto
jams, Bendradarbiams, Platintojams, Skautininkams, Skautams Vyčiams, Vyr.
skautėms, Jūros ir Akademikams skautams - skautėms.
Telieka mūsų tremties skautija vis lietuviška, tealsuoja savosios Tautos ir
atkursimos Nepriklausomos Lietuvos labui. Aukščiausias telaimina mūsų užsi
mojimus !
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KALĖDŲ GERIEJI DARBELIAI
Tuščia, šalta ir beprasmė skautybė be gerų darbų.
Nei viena organizacija nepriduoda tiek reikšmės geram darbai, pagalbai artimui, kaip skautų, kur
ir obalsy, įžodžiuos e, įstatuose ir net maldoje tas pabrėžiama, kur nuo pat mažens skiepijama ge
rojo darbelio reikšmė. Šia gilia krik ščioniŠkos tiesos mintimi persunktos visos mūsų programos.
Kas iš jūsų,mano mielos sesės, nenorėtų kasdien vis tobulėti ir būti geresnėmis? Tačiau,nei
tobulybė pati neateina; reikia daug dirbti, aukotis savęs išsižadėti, kad šių gerų būdo savybių pa
siekti .
Besiartinančio s Kalėdų šventės, tai geriausia proga artimo meilei pareikšti ir einant mūsų skau
tiškomis tradicijomis kuo daugiau organizuotai ir pavieniai gerųjų skautiškų darbelių atlikti. Dar
didelis skaičius mūsų sesių- brolių skautų vargsta Vokietijoje. Tik mūsų tiesioginė pareiga jiems
padėti. Dar daug ligonių, senelių ir kt. nelaimingųjų šaukiasi pagalbos — skautės turi išgirsti ir
jų balsą.
Jau keli metai, kai kreipiuosi į jus įvėdriomis progomis, ragindama prie gerų darbų, esu šventai
įsitikinusi, kad tuščia, šalta ir beprasmė skautybė be gerų darbų.
Nebijokite rinkliavų bei prašymų geriems tikslams, geram darbui. Su atvira širdimi, skautišku
šypsniu skirkite nors ir kukliausią savo auką ir prašykite iš kitų jūsų gerą darbą paremti.
B esiartinančių Kalėdų švenčių proga pinigus ar siuntinius siųskite Vokietija s skaučiųvadeivės
vardu arba tiesioginiai skaučių, - tų vienetams, sergančioms skautėms,- ams, arba kitiems nelai
mingiesiems, kam tik jus randate reikalo padėti.
Padėdamos artimui, jūs kartu pačios gaivinsitės ir taurinsitės savo jaunas širdis.
Budėkime artimo pagalbai!

v. s. K. Kodatienė
Socialinio skyr. vadovė

VIRŠELY: MADONA.

DaiL B. Milaknio piešinys.
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SAUGA
Ignas Končius

Valia yra ne kas kita, tik veikiąs žmo
gaus pradas. Valia nustato judesius, nu
sako veikimo akimirkas, įtempia atidą,
vykdo pačius judesius bei sustabdo bet
kurį veikimą Žmogui įgimta valios juti
mas savyje, bei įsijautimas. Akyliems
žmonėms šita savijauta yra ryški ir aiški.
Svarbiausi valios veikimąsudaro sielos
susijaudinimų pritaikym as ir rimties bei
taikos teikimas sielai. Tolimesni valios
pasireiškimai glūdi susivaldyme, atidoje,
veik smuose.
Valia parodo žmogų, pagal jo veiksmus,
veiklą ir nusako jį tegu ir nevisiškai, bet
plačiau ir giliau, negu tai ryškėja iš pro
to bei jausmo darbo.
Rastuose valią aptinkame dramų veika
luose. Drama nuo eposo ir lirikos atsiski
ria ne vien savo dėstymo išore, bet ir es
me. Epos yra bešališkas, ramus stebėji
mas, dėstymas faktų bei įvykių. Lirika
iškiša paties rašytojo viduję būklę irjausmus. Drama vaizduoja žmogų veikimo me
tu. Tačiau, tai nėra žmogaus proto ir jaus
mų rodymas, net nei žmogaus valios ste
bėtojui parodymas,
bet tai atskleidžia
ir parodo visą žmogaus buitį veikimo akimirksnyj — ir darpačiais sunkiaisiais ir
atsakingais gyvenimo protarpiais, kai žmo
gui tenka sukelti visas jėgas, sukaupti vi
sus savo galvosenos gebėjimus, - neretai

ilgokai besitęsiančiu metu, kai Įvykiai
vyksta, kišdami ir reikalaudami vis kitų ir
kitų priemonių. Dažnai toks veikimas iš
sprūsta toli iš įprastų ribų ir virsta drama.
Dramoj e žmogui tenka dirbti darbą, 'nu
galėti kliūtis ir pasipriešinimus, - tačiau
ne tuos, kuriuos teikia negyvoji gamta ar
negyvosios jėgos. Antraip tenka čia ko
voti su žmogumi arba daugeliu žmonių:
čia sielų kova. Sis jaudinantis, skaudžiai
sielą veikiantis darbas reikalauja pasi
kalbėjimų, aštrių kalbų. Dramoje kaip ir
nėra monologų, bei veiksmų iškalbų, vie
no asmens sakomų, nukreiptų pačiam sau
bei stebėtojui. Meniškoji drama vaizduo
ja ne pavienio asmens gyvenimą, bet ap
lamai bendrą žmogiškąjį gyvenimą prakil
ni ai s akimirksniais, ypač kai gyvenimas
iš veikiančio asmens reikalauja būti vei
kėju, būti pareigos žmogumi pagal bendrai
žmonijos priimtus idealus bei reikalavi
mus. Drama savo esme vaizduoja arba
žmonių išminties - doros kovą, kad kilnios
idėjos klestėtų, arba kovą su žmonių tru
kumais, 'nusikaltimais.
Taip samprotaujant atsiminkime mūsų
ar mūsų tėvų Gimtąjį Kraštą!
Ir toli nuo gimtojo krašto būdami, turi
me visomis savo išgalėmis, visais pasie
kiamo patyrimo bei mokslo mūsų mintį gi
linančiais akstinais remiami, ryžtingai
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VISUOMENĖS VEIKĖJAI
Skin. -prof. Steponas Kolupaila

<• Mūsų Vyčio ” No. 5 fil. Vytautas
Šliupas apibūdino keturis skautų, vadovų
tipus: idealų, egoistą, politikierių ir grio
viką. Organizacijos tikslas ir yra jungti,
koordinuoti,
šlifuoti atskirų asmenų bū
dus, kad ji e būtų naudingi kilniam tikslui.
Suprantama, kiekviena organizacija turi
eliminuoti griovikus. Panašus suskirsty
mas tiktų apskritai visuomenės veikėjams
Ir čia galima rasti patriotų, vadukų, fana
tikų - partiečių ir diversantų.
Visuomenė kuriasi amžiais ir gauna sa
vo veidą ne iŠ karto. Istorija padarė su
mumis įdomų bandymą: žymi lietuvių da
lis pasitraukė nuo aziatų teroro iš savo
krašto, pergyveno karo baisenybes ir at
sidūrė sugriautos Vokietijos tremtinių
stovyklose. Čia spontaniškai atsirado

nešti savo užgrūdytus pasmailintus sypulėlius į bendrą savosios tautos likimo ko
vos lauką.
Panašus mūsų veikimas turi rasti at
spindį, kaip Saulė mažam vandens lašely
je, ir savųjų tarpe. Čia mūsų veikimas tu
ri išsitekti savose ribose, neišsprūdęs iŠ
mūsų bendro si o-s galvosenos, iš mūsų se
niai ir jautriai puoselėjamų nusistatymų.
Mūsų sukauptos vidujinės jėgos tikrai
padės mums.
Visuomet tiesus Akademikų Skautų Są
jūdžio kelias nepasidavė iškraipomas, pa
kreipiamas. Beveik visų vienaip galvota.
Ir nesusitarus ataveiksmiai kliūtims buvo
vienodi. Lig ir nejaučiamai tą vienodumą,
drąsią mintį dėl einamojo kelio tiesumo
teikė mums “Mūsų Vyti s”. Brido “M. V.”,
plušėjo. Ilgai, sunkiai. Išbrido, išplušėjo. “M. V.” kelias - mūsų kelias. Ačiuokime už ištvermę steigėjui, vedėjui, palai
kiusiems. Jų veiksmas mūsų veiksmus su
darė. Tačiau, labai nesi salinkim - save
neslėpkime, vis patys pasirodykime, nepamesdami akylumo, drąsos savojo kelio
saugai.
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savo administracija, spaudą mokyklos,
teatrai, chorai, bažnyčios. Buvo atgaivin
tos kai kurios organizacijos. Skautai vie
ni pirmųjų susitvarkė ir išplėtė savo nau
dingą darbą Pirmas tremties laikotarpis
buvo labai aktingas ir našus: visi tapome
lygūs, ubagai, maitinami iš bendro katilo,
buvom daug pasimokę iš ži aurių okupaci
jų. Mūsų širdys buvo jautrios kiekvienam
lietuviškam reikalui, jos dar nebuvo apau
gusios taukais po kelerių metų bado ir
baimės. Tada mes tebuvom lietuviai, mus
jungė bendras noras sulaukti grįžimo į
laisvą tėvynę kartu su išmokslintu ir ne
pagadintu j aunimu.
Tačiau tokia idilija nedavė ramybės
mūsų išoriniems ir vidujiniems priešams.
Atsirado politinės partijos, tikriau jų va
dai ar pavaduotoj ai, bene aštuoniolika par
tijų! Toms partijoms teužteko narių pa
siskelbti valdybas ir pretenduoti į vado
vybę politiniuose organuose. Partijosįsiskverbė į spaudą kuri ėmė skaldytis ir
nykti. Partijos turėjo kilniausius ©bal
sius ir tikslus, joms vadovavo garbingi
idealistai, tačiau jos ugdė neapykantą
viena kitai ir griovė viena kitos vykdomą
gerą darbą Ne be to, kad kurstymą vyku
siai skatino įsprausti į mūsų tarpą diver
santai. Juk yra ir mūsų tarpe tokių tipe
lių, kurie sutiktų parduoti savo motiną
jei tinkamai bus atlyginti. Ateiti s iššif
ruos tokius “ veikėjus ”: mes tegalime
nujausti, iš kur eina visokios intrigos,
šmeižtai, propaganda.
Mūsų visuomenė pasirodė gan atspari
skaldymo pastangoms: didžiuma nepalaiko
politinių partijų. Pernai įvyko laisvi rin
kimai JAV Bendruomenės tarybos: buvo
išrinkti asmenys, kaip tokie, bet ne parti
jų delegatai. Žmonės tolsta nuo lietuviš
kos spaudos, nenori skaityti nusibodusių
partinių rietenų. To parapijinio susiskal
dymo nesupranta mūsų j aunimas: todėl taip
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Karžygiška vengrų tauta, bandydama atgauti laisvę,nesenai buvo sudaužiusi bolševizmo retežius.
Tačiau jau prieš 15 metų, tai padaryti bandė lietuviai. Čia matome Kauno gatvėse sukurtą, laužą
1941 m. birželio m^n., kuriame deginami bolševizmo stabai.

sunku partijoms su jaunu prieauglium. Tu
rime skaudų patyrimą, matome, kokios varžyboseina laimėti jaunimui į savo siaurą
“ kromelį
Sutinku su V. Šliupo mintimis ir išvado
mis. Tik norėčiau dar pridėti vieną tipą,
kurį turime tiek mūsų organizacijoje, tiek
visuomenėje apskritai. Tai yra pasišven
tėlių tipas, kurie, lyg darbščios bitės, ty
liai atlieka didelį, didžiai naudingą, bet
dažnai nedėkingą visuomeninį darbą. Čia
turiu galvoje pirm viso mūsų specialios
spaudos žmones. Prisimename, kaip pui
kiai buvo išaugusi tokia spauda Lietuvo
je: ir dabar malonu paimti į rankas seną
žurnalą, jei pasitaiko tokia laimė. Ją su
kūrė keli idealistai, kurie buvo kartu ko
rektoriai, metranpažai, < braižytojai, net
ekspeditoriai, ir dar prirašydavo patys
“ įvairenybių ”. Su gilia pagarba prisi
menu tokį “ vargo redaktorių ” prof. Prar
ną Dovydaitį; turime tokių pavyzdžių ir
dabar. Mūsų žurnalai tegyvuoja tik jų pa
sišventėlių redaktorių ir kitų bendradarbių
dėka.
Jų darbas neapmok am as, ir negali
būti atlygintas. Didžiąją spaudą išlaiko

skelbimai, specialią mecenatai ir organi
zacijos. Mūsų žurnalus palaiko keli idea
listai: mes tą tesuprasime jų netekę. Be
savo spaudos pastatykime kryželį organi
zacijai. “ Mūsų Vytis ” ir “ Skautų Ai
das ” abudu padarė be galo gražią pažan
gą, tik dėka jų redaktorių ir leidėjų pasiau
kojimo. 0 mes, skaitytojai, ar tą vertinar
me? Ar ne gėda skaityti, kadprenumerar
torių skaičius mažėja? Juk galėtume pa
skirti vieną- kitą valandą parašyti žurna
lui savo pastabas ar reportažą, paskatinti
prenumeratorius ir platintojus 1
Reikalinga visuomenės pritarimo ir kita
spauda, ypač skirta jaunimui. Mūsų atei
tis - priauganti karta: be jos ir mūsų dar
bas niekam. Epochinis darbas — Lietuvių
Enci klopedija — taip pat vienas iš mūsų
rūpesčių. Žaviuos dar vienu specialiu
žurnalu “ Muzikos Žinios ”: jis labai tu
riningas, puikiai redaguojamas, aktualus,
ir duoda priede Muzikų biografinį žodyną
ir po keletą gaidų, ir tai vis už 2 doleriu
per metus! 0 muzika yra aukščiausias
kultūros rodiklis..
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PA VASARIS *)

KUR PABĖGT NUO TAVĘS

Pavasario vėjas šilkinis
Ir saulė jau šildo maloniai,
Ir greit purienos auksinės
Papuoš mano tėviškės klonius.

Tu sekioji mane, kaip šešėlis,
Kaip aidas girdėtos dainos,
Nepabėgt, nepabėgt, rūpestėli,
Man nuo tavo vargingos dalios.

P arskridusi os pempės šauks “ gyvi ”,
Cyrens vyturėliai padangėj,
Svaiginantį kvapą alyvų
Kvėpuosi pro atdarą langą.

Sūrios ašaros skruostą man vilgo
Pilna sielvarto mano širdy,

►

Vėl puošis seklyčios berželiais,
Drugelio žieduos nepavysi...
O mielas pavasaris žalias,
Tavęs aš ir vėl nematysiu.
Lietuva, 1954. UI. 8.

PAVASARIO PRANAŠAS

Menu: įbėgai trenkusi durim,
Akyse džiaugsmas, juokas !
Saukei tu plakančia širdim
Mamyt ! Atskrido špokas !
Ir bitė dūzgiant jau girdėjos,
Kur žydi gelsvos pienės.
Mamyt, ir toks švelnutis vėjas.
Ir tokios šiltos dienos!...

Išskrido, rankomis suplojus,
Pati kaip ta saulutė,
Pabėrus džiaugsmą man po kojų,
Palikus saulę bute.
tr

Šiandien matau pro aukštą
Dangaus sklypelį aš.
Vai kas šiandien nelaisvės paukščiui
Pavasarį atneš?..,

Lietuva, 1954. III. 30.

•) Šie eilėraščiai mus pasiekė iŠ Lietuvos.
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Ir tos dienos nubodo, prailgo.
O dienų tų dar daug ateity.
Saulė leidžias ir keliasi vėlei,
O diena tokia pat vis niūri,
Kaip pabėgt nuo tavęs, rūpestėli,
Kaip pabėgt, jei tu mano širdy...
Lietuva, 1954. IV. 10

7

Kardinolas Piazza aplankė lietuvių institucijas Vokietijoje. Čia matome jį skautų atstovų tarpe.

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTUOS TEISINĖ BŪKLĖ
FU. sktn. Ed. Korzonas

Šio laikraščio skiltyse ( “M.V.” 1954
m. 4 Nr. ) tilpo v. s. Br. Kviklio straips
nis “ Tarptautinės skautisko šio s institu
cijos ir mes ”, kuriame buvo plačiai ap
žvelgto. lietuviškosios skautuos teisinė
būklė. Nuo to laiko praėjo jau 2 metai, o
šis kl susimas vi s dar tebėra nei sspręstas,
nors ji s nemaži au aktu alus, kaip anksčiau.
Pastaruoju metu skautų organizacijos le
galizavimo problema yra pasidariusi labai
opi, kada kai kurių vietovių skautų, - čių
vadovų, o taip pat skautų,-cių tėvų nuo
monės ir nusistatymai kaip praktiškai isspręsti lietuviškų skautų vienetų įteisini
mo klausimų, pasidalino į du diametraliai
priešingus polius.
Didis susijaudinimas ir griežtas nuomo
nių skirtumas kilo dėl to, kad kai kurie
lietuvių skautų vienetų vadovai J.A.V- se
skaitė, kad yra jau pribrendęs laikas įtei
sinti lietuviškąją skautijąir pasiulėjų
vadovaujamiems skautams įsiregistruoti
šio krašto vietos skautų organizacijose.
Tokios registracijos priešininkai nurodė,
kad nesą reikalo įregistruoti lietuviškąjį
skautiškąjį j aunimą į vietos skautų ir skau

čių organi z aci j as, o reikia, esą, ieškoti ir
rasti kitą būdą išspręsti lietuviškosios
skautijos legalizavimo klaušimą.
Reg. klausimas buvo įneštas į L. S. S go s Tarybos darbų tvarką. L.S.S-gos Ta
ryba š. m. rugsėjo 1 - 2 d. posėdyje svars
tė šį klausimą ir priėmė rezoliuciją, ku
rioj e
1) deklaruoja, kad Lietuvių Skautų Są
junga tremtyje yra veikusios Nepriklauso
moje Lietuvoj e Lietuvos Skautų Sąjungos
tęsinys;
2) paragina Skautų Broliją ir Skaučių
Seseriją suaktyvinti savo pastangas iskovoti Lietuvių Skautų S - gos pripažinimą
pilnateisiu nariu tarptautinėse skautų ir
skaučių organizacijose;
3) leidžia toliau vykdyti lietuviškųjų
skautų ir skaučių vienetų registracij ą gy
venamo krašto skautų, - čių organizacijo
se, kada yra gautas užtikrinimas dėl pa
lankių sąlygų lietuviškiesiems skautų vie
netams veikti ir kai gautas vyriausių skau
tininkų sutikimas įsiregistruoti.
Kaip galime matyti iš šios rezoliucijos
trečiosios dalies, L. S. S - gos Taryba,
247
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Mūsų mielus Korp! VYTIS Filisterius

Akademikių Skaučių Draugovės
Garbės Narę

KAZĮ ir STASĮ JONAIČIUS,

patyrusius apie jų mylimo Tėvelio
mirtį Lietuvoje, broliškai užjaučia

JOSEFINĄ DAUŽVARDIENĘ,
Jos mylimam Tėveliui mirus,

nuoširdžiai užjaučia
Akademinis Skautų Sąjūdis

svarstydama registracijos klausimą nebuvo
visai laisva spręsti, nes buvo suvaržyta
jau įvykusio fakto, kad dalis lietuvių, skau
tų vienetų ir vienas kitas skaučių viene
tas buvo jau įregistruoti gyvenamojo kraš
to skautų, - čių organizacijose. L.S.S gos Tarybos priimtosios rezoliucijos tre
cioji dalis yra kompromisinė, o todėl ne
konstruktyvi ir neišsprendžianti lietuviš
kosios skautijos įteisinimo klausimo. Ta
ryba leido vienetų registraciją, bet josios
pastatytos sąlygos į si r egi stravimui gyve
namo krašto vietos skautų organizacijose
yra nelengvos ir sunku tikėtis, kad artimoj
ateity Vyriausias Skautininkas ar Vyriau
sia Skautininke duotų savo sutikimą to
kiam į ši regi stravimui.
Tad dabar turime tokią, sakyčiau, mar
gą padėtį, kada vieni lietuvių skautijos
vienetai įregistruoti, o kiti ne. Daug kas
abejoja, ar tokia būklė yra gera lietuviš
kosios skautijos auklėjimo darbui vykdyti.
Reikėtų vadovautis vienu pagrindiniu dės
niu: - jei ką ketiname daryti, apsvarstykime ir nutarę darykime visi vienaip, nes
einant kitais keliais yra rimtas pavojus
lietuviškajai sk auti j ai suskilti.
Kaip Šiandien atrodo, skaičius tų, kurie
vis dar siūlytų lietuviškosios skautijos
legalizavimo klausimo sprendimą atidėlio
ti, -yra labai sumažėjęs. Kaskart darosi
vislabiau aišku, kad mes negalime delsti.
Turint galvoj, kad lietuvių skautijos pri
pažinimo tikru nariu tarptautinėse skautų
organizacijose gali dar užsitęsti, turime
du kelius lietuviškiesiems skautijos vie
netams įteisinti. Vienas kelias — visus
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vienetus įregistruoti gyvenamojo krašto
skautų, - čių organizacijose, o antras —
kiekviename krašte oficialiai įsiregistruo
ti L S. S - gą kaipo savarankišką lietuvių
skautų ir skaučių organizaciją.
Teko girdėti nuomones ir pasisakymus
skautų vadovų, skaučių vadovių ir skautų,
- čių tėvų tuo klausimu ir, manau, būtų
verta čia juos suglaustai išdėstyti.
Lietuvių skautų ir skaučių vien etų įre
gistravimo gyvenamojo krašto skautiškose
organizacijose šalininkai teigia:
1) L.S.S. pripažinimas tikru nariu tarp
tautinėse skautų organizacijose, užsitę
sęs visą eilę metų, dar vis nėra mums pa
lankiai išspręstas, o priešingai, kaip jau
dabar aiškėja, yra beviltiškas. Toliau tęs
ti veikimą nesiregi stravus nesąprasmės,
o norint išlaikyti mūsų organizacijos skau
tiškąjį pobūdį, vienintelis kelias ir esąs
užregistruoti visus L.S.S -gos vienetus
gyvenamo krašto vietos skautiškose orga
nizacijose;
2) Skautai yra pozityvi jaunimo auklėji
mo organizacij a ir pagrindinis dalykas tin
kamam auklėjimui pravesti esąs liet skau
tų, - čių organizacijos įteisinimas, nes
pats nelegalaus veikimo faktas labai nei
giamai veikiąs į patį jaunimą.
3) Skautų organizacija yra tarptautinė
ir kaipo tokia ji teikia tinkamas sąlygas
lietuviškajam jaunimui auklėti skautiško
je dvasioje, nežiūrint kurioje valstybėje
skautiškose organizacijose mūsų skautai
ir skautės bus įregistruoti: iš skyrę lietu
viškąją sk auti ją į atskirą organizaciją,
kuri n era lai koma nariu tarptautinėse skai-
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tiškose organizacijose, esą, liksime at
skalūnai ir nustosime buvę iš viso skau
tiška organizacija.
4) Lietuvi škos sk auti jos vienetų įregi
stravimas vietos skautiškose organizaci
jose, -atliekamas to vieneto globos komi
tetui išsirūpinus leidimą, vadinamą* ‘ char
ter ” draugovei ar kitam skautų, vienetui
steigti. Minėtas “ čarteris ” gaunamas
vienų metų laikui. Tam laikui praėjus,
nesant palankių sąlygų, u čarteris ” gar
lįs būti neatnaujintas tolimesniam laikui.
Tai, esą, rodo, kad įstojimas į vietos
skautų organizacijas nėra nuolatinis ir
neatšaukiamas, o tik laikino pobūdžio;
5) Lietuvių skautiškasis jaunimas, bū
damas tuo būdu įregistruotas, turėsiąs ge
resnes sąlygas artimai bendrauti su vietos
skautija ir turės progos įgyti reikalingų
skautavimui žinių ir patyrimo.
Išklausius antrąją šalį, aiškėja, kad
skaučių vadovės, -skautų vadovai ir skau
tų, - čių tėvai, pasisaką už atskiros vie
nalytės lietuviškos skautų organizacijos
išlaikymą, -priešingai aukščiau išdėstytai
nuomonei, štai ką mano:
1) Lietuvių Skautų Sąjungos vedama by
la dėl jos pripažinimo tikruoju nariu tarp
tautinėse skautų ir skaučių organizacijo
se nesanti visai beviltiška. Svarbiausia
tai. kad toji mūsų byla yra teisinga. Lie

tuvos Skautų S - ga, pilnateisis tarptauti
nių skautų organizacijų narys, nesusilikvidavo pati, bet buvo okupantų įsakymu už
daryta, tačiau ir tada, nežiūrint didelių
pavojų ir aukų, lietuvių skautiška veikla
nebuvo nutraukta, o buvusi tęsiama pogrin
dyje. Dėl karo sąlygų nutrauktas ryšys
su Tarptautiniu Skautų Biuru ir nesumokė
ti nario mokesčiai^ praėjus karui ir išny
kus “ vis maior ”, galį būti atitaisyti ir
priklausą mokesčiai sumokėti. Laisvųjų
kraštų vyriausybės nepripažįsta Lietuvos
okupavimo ir tebelaiko teisėtais Lietuvos
atstovais josios ambasadorius, įgaliotus
ministerius ir konsulus, tad net politiškai
žiūrint, negalima rasti jokio rimto ir tei
sėto pagrindo nebepripažinti Lietuvių Skau
tų S - gos teisėtu tarptautinių skautų orjų nariu.
Sekančių metų vasarą įvyksta Brazili
joje Tarptautinės Skaučių Organizacijos
posėdis, kuriame mūsų skaučių byla bus
iš naujo svarstoma. Lietuvių skautėms
kaip tik ir, esą, svarbu būti atstovauja
moms vienos savarankiškos Lietuvių skau
čių organizacijos. Priešingai, jų įsijun
gimas į gyvenamo krašto vietos skaučių
organizacijas, esą, gali tik pakenkti mū
sų bylai laimėti.
Brolių skautų padėtį Šiuo klausimu ne
galima laikyti beviltiška. Tik vieningas
249
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MALONUS SKAITYTOJAU’
Mūsų Vytis ” Tave lankė per vi
sus 1956 metus. Aplankyk ir Tu jį
bent kartą: dar šiandien išsiųsk jam
prenumeratos mokestį už 19 57 metus!

Skautiška spauda, taigi ir “ Mūsų
Vytis ”, reikalinga pagalbos. Į Nebūti
nai aukomis: surask naują prenumera
torių?
ryžtas ir nuolatinis šio tikslo siekimas'
nepertolimiausioj ateity galįs iškovoti iš
Tarptautinio Skautų Biuro palankų spren
dimą.
2) Įsi registravimas gyvenamo krašto
vietos skautų organizacijose nėra tikras
ir pilnas Lietuvių Skautų S- gos įteisini
mas. Galima, esą, įregistruoti atskiras
draugoves ar skiltis, bet tuntai, rajonai,
Brolijos ir Seserijos Vadijos vi stiek pa
lieka neoficialiai veikiančios. Kiekvie
nas skautas ar skautė, pasirašydamas in
dividualų pareiškimą įstoti į vietos skau
tišką organizaciją, o taip pat skautiškų
vienetų globėjai, išsirūpindami ir pasira
šydami taip vadinamąjį “ charter’į ”, pa
sižada vykdyti visus įsakymus ir nuosta
tus, privalomus tai organizacijai. Kaip,
esą galima tai suderinti su skautiška gar
be ir žodžio tiesumu, kai pasižadama pil
dyti vienus nuostatus ir eiti vienas pro
gramas, o praktikoje vykdyti kitką — duo
ti savo įžodį, «iti savo lietuviškas pro- gramas ir klausyti savo neoficialios vy
resnybės nurodymų?
3) Skautų organizacija yra tarptautinė,
ugdanti visų tautų skautų tarpe brolišką
bendradarbiavimą tačiau pagrinde, kiek
vienos tautos skautai yra savo krašto my
lėtojai.
Tinkamą lietuviškos skautijos
auklėjimą galimą esą suprasti tik taip,
kad Nepriklausomos Lietuvos vaizdas tu
ri būti piešiamas auklėjamam lietuviškąjam skautiškam jaunimui įvairiom gražiom
spalvom, nes kas kovos dėl pavergtos tau
tos laisvės, jei ne jaunoji karta. Skautų
vadovai, kurie pataria nesižavėti Nepri
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klausomos Lietuvos romantika, vargiai ga
li būti patikėti vadovauti lietuviškąjam
skautų j aunimui.
Pirmieji Lietuvos skautų vienetai, nors
dar ir nebuvo formaliai įregistruoti Tarp
tautinėse Skautų institucijose, argi nebu
vo skautais, ir ar įsteigtoji Liet. Skautų
S - ga, esą nebuvo skautiška organizaci
ja? Dabar irgi, esą galima pal aukti, kol
formalus L.S.S - gos pripažinimas būsiąs
iškovotas, o Lietuvių Skautų organizaci
jos esmė vi stiek bus ta pati, vis skautiš
ka.
4) Skautų vieneto globtų išrūpintas ir
pasirašytas “ chartefis ” įpareigoja glo
bėjus žiūrėti, kad minėtas vienetas veiks
pagal veikiantį įstatymą irkitus nuostatus.
Neoficialus vadovavimasis lietuviškomis
programomis, vykdymas tuntų ir vadijų nu
rodymų, ar nesą nusižengimas duotam pa
sižadėjimui pasirašant “ chartet’į ” ?
5) Nesą reikalo įsiregistruoti vietos
skautų organizacijose tuo tikslu, kad įgy
ti daugiau skautiškų žinių ir patyrimo.
Lietuvių skautų s - ga turi savo prityrusių
skautų vadų, skaučių vadovių, turi savo
gi Įveli stų, kurie galėtų atiduoti viską kad
savo įgytas žinias skautiškajame auklėji
me galėtų perduoti jauniesiems vadovams.
Pagaliau skautiškąsias žinias ir patyrimą
galimą esą papildyti ir taip, o nėra būti
no reikalo formaliai būti vietos skautų orjos nariais.
Bendradarbiavimas su vietos skautais
ir jų organizacijomis yra būtinas, bet ga
lima, esą bendrauti, kaip vienos skautiš
kos or - jos nariai, su kitos tokios pat
skautiškos organizacijos nariais. Einant
įsiregistravimo keliu, esąs pavojus, kad
vieną dieną galime pasijusti esąperėję
vietos skautu or - jos vadovų pilnon ži
nion. Panašus dalykas turįs tendencijos
įvykti vienoje vietovėje, kur lietuvių skau
čių vienetas buvęs įregistruotas tik is for
malumo, o dabar vietos skaučių or - jos
vadovės vis klausia mūsų tuntininkės, kadaji perduosianti joms savo lietuves skau
tes...
Be reikalo esą sielojamasi, kad suda-
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Sartų žuvėdros girdis
Šilų daina tyli.
Berželis turi širdį,
Pravirkęs pakely.

Berželis mano baltas
Su lopais baltinių,
Ir ašaros jo šaltos
Gaivina šaltiniu.
Nuo lopšio ligi karsto
Jis lydi mus keliais.
Gailiom rasom pabars to
IJzukastus giliai.
Lydėjo jis už marių
Išeivių vežimus
Ir sėjo lapų varį
Į vėtrų ūžimus.

Lydėjo išlydėjo
Jis pusę Lietuvos
Ir vienas pats liūdėjo,
Palikęs ant kalvos.
Ir ošia beržas, ošia
Praplėšta krūtine
Ir sunkiasi pro tošį
Jo skausmas į mane.

Rytinis vėjas pūčia
Gailumą nuo šakų.
Ir liūdnas toks gegučių
Ku - kū, ku - kū, ku - kū
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•) Iš leidinio •’ Ošia gimtinės beržynai ”, Vilnius,
1955 m.
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ANTANUI SAULAICIUI JAU PUSŠIMTIS
K, Palčiauskas

Kiek čia, rodos, seniai Saulaitis ir visi
kiti jo vienaamžiai buvo jauni gimnazis
tai, o šiandie jau imame jų amželį pusšim
čiu metų atžymėti. Tai nėra daug ir tai
dar nereiškia senatvės, bet visgi tai yra
pusė šimtmečio! 0 pro pusę šimtmečio
tylomis praeiti negalima. Ypatingai nega
lima dėl to, kad jo daug gražių ir naudin
gų darbų padaryta.
Saulaitis savo gyvenimą surišo su skautybe pačioje jaunystėje 1920 metais. Li
gi 1928 metų skautavo Šaulių tunte, eida
mas įvairias pareigas. 1927 m. buvo iš
rinktas į Vyriausiąjį Skautų Štabą Kaune,
kur pirma buvo skautų vyčių skyriaus ve
dėju, vėliau bendrosios dalies vedėju, o
nuo 1928 m. — štabo adjutantu — vyriau
siojo skautininko pavaduotoju. Nuo 1935
m., kai buvo suorganizuota Skautų Sąjun
gos Taryba, ligi Sąjungos uždarymo 1941
m. buvo jos narys. Nuo 1928 m. ligi 1935
buvo ir Skautams Remti Draugijos centro
valdybos narys.
Saul aid s nepasidarė vadas iškarto. Jis
yra buvęs eilinis skautas, paskiltininkis,

skiltininkas, d - vės adjutantas, draugi
ninkas, tunto vadijos narys ir tuntininkas.
Taigi yra ėjęs visas “ rikiuotės ” vado
vo pareigas. Taip pat iŠ eilės yra išėjęs
patyrimo laipsnius ir įgijęs visus vyres
niškumo laipsnius — nuo paskiltininkio
iki vyresniojo skautininko.
Saulaitis mėgsta spaudos darbą ir suge
ba jį dirbti. Tik,dėl to jis galėjo ištverti
“ Skautų Aido ” redaktoriaus pareigose
12 metų ( 1929 * 1941 ). Jo redaguojamas
“ Skautų Aidas ” išaugo, subrendo ir ta
po reikšmingu Lietuvos jaunuomenės laik
raščiu.
Tuo pat metu SaulaiČio rankose
koncentravosi ir skautiškos literatūros
leidimas. Tame laikotarpyje buvo išleis
ta virs dešimties originalių ir verstinių
knygų bei skautiškų vadovėlių. Dažnai
pats Saulaitis, kokią idėją pasigavęs, su
sirasdavo autorių ar vertėją originaliam
veikalui parašyti ar vertimui padaryti ir
jau neatleisdavo vadžių, kol darbas nebū
davo užbaigtas. Šioje srityje SaulaiČio
įnašas Lietuvos Skautų Sąjungai yra ne
paprastas.
Saulaitis statutų, nuostatų ir taisyklių
redagavimo meisteris. Todėl be jo neap
siėjo nė viena komisiją kurios ruošė Lie
tuvos Skautų Brolijos 1930 m. statutą ir
Lietuvos Skautų Sąjungos 1935 ir 1946 m.
statutus. Kadangi statutais nustatoma or
ganizacijos struktūra, tai ir dabartinės
Lietuvių Skautų S - gos struktūros vienas
žymiau šiųjų.autorių yra Saulaitis.
Nedaug kas pajėgs suprasti, kad Saulai
tis daugiau rišosi prie skautybės, kaip
prie savo teisininko profesijos. Todėl jis
nuolatos studijuoja skautybės ir vadova
vimo klausimus. Nuo 1923 m. yra lankęs
įvairius skautų vadovų bei specialybių
kursus. 1934 m. lankė Gilwell skautų va
dovų kursus Anglijoje, o 1947 m. Gilwell
vyčių vadovų kursus Vokietijoje. Ir pats
yra instruktavęs Įvairiuose vadovų kur253
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suose Lietuvoje ir tremtyje, ir dabar dar
nuolatos instruktuoja emigracijoje. 1948
m. gavo leidimą organizuoti Gilwellio skau
tą vadovą kursus lietuviams vadovams.
Yra stovyklavęs bent 3 5 stovyklose. Pats
yra organizavęs ir vadovavęs apie 25 sto
vyklas skautams bei vadovams. Su repre
zentaciniais Lietuvos skautą vienetais
yra dalyvavęs tarptautinėse džamborėse,
ir užsienią skautą tautinėse stovyklose.
Saulaitis kilęs iš Meškuičių v.,Šiaulių
apskr. Mokslus ėjo Šiaulių gimnazijoje ir
Vytauto Didžiojo U-te. Studijavo teisę.
Yra dirbęs Lietuvos teisme, buvo Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus centro valdybos
reikalą vedėju ir generaliniu sekretoriu
mi. Po karo gyvendamas Vokietijoje, su
organizavo Augsburgo Raudonojo Kryžiaus
skyrių, visą laiką buvo jo valdybos nariu
ir kelerius metus jo pirmininku.
I JAV atvyko 1949 m. ir įsikūrė Water
bury. Čia gyvendamas aktingai prisidėjo
prie JAV Lietuvių Bendruomenės organi
zavimo ir ligi 1955 m. buvo jos Laikinojo
Organizacinio Komiteto nariu. Dalyvauja
ir kitose lietuviškose organizacijose.
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Nepamiršo ir skautiškos spaudos: ben
dradarbiavo visoje eilėje laikraščių, rašy
damas
sk. klausimais, redagavo L. S. S.
biuletenį, aktyvus šio laikraščio skiltyse
ir kt.
x
Saulaičio Šeima skautiška. Žmona Ona
— vyresnioji skautininke, sūnus Antanas
- skautų draugininkas ir duktė Marija skautė.
Mid am sukaktuvininkui ir jo gražiai šei
mai linkime dar daug daug 1 aimingų metų,
geriausios sveikatos ir našių darbų lietu
viškai skautybei.
/ Korp ! VYTIS Valdybos Pirmininką

Filisterį ROMUALDĄ VISKANTĄ
ir
BIRUTĘ BARPSYTĘ,

sukūrusius lietuviškos šeimos židinį,
broliškai sveikina ir prasmingo
šeimyninio gyvenimo linki
Akademinis Skautų Sąjūdis
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GRĮŽKIM PRIE GROŽIO
Psktn. N. Jankutė

Kartą bevartant * Life ” žurnalą, krito
į akis vienasgražiomis nuotraukomis iliustmotas straipsnis. Tai buvo vieno žurna
listo Įdomus ir vaizdus “ interview ” su
keletu Amerikos moterų. Tų pokalbių ve
damoji mintis buvo moderniojo žmogaus
ilgesys. Ilgesys ramybės, susikaupimo,
ilgesys grožio. Kiekviena tų moterų jau
triai nupasakojo savo troškimą nors vie
nai kitai valandėlei pabėgti nuo mechani
zuotos, triukšmingos ir dirbtinos moder
niosios aplinkos į gamtą — tikrąjį, žmo
gaus nesugadintą pasaulį — ir ten atsigau
ti.
Vienos jų — ūkininkės ar mažų mieste
lių gyventojos — džiaugėsi dažnu ryšiu su
gamta, kitos — didmiesčių vaikai — nuos
tabiu dvasios giedrumu mokėjo surasti
grožį palangės vazono žieduose, los ne
pažįstamos, bet savo galvosena labai ar
timos moterys davė man mintį pasisakyti
šia tema.
Daugumas mūsų gyvename milžiniškuo
se didmiesčiuose. Jie savo aplinka ir gy
venimo būdu, tiesiai visa savo esme, yra
svetimi lietuviškam charakteriui. Jie ati
ma iš mūsų žymiai daugiau, negu duoda.
Jie žmogų atbukina ne tik fiziniai — tem
pu iškošdami jėgas — bet ir dvasiniai užtrenkdami bet kokį j au trumą įvairi ausioms
dažnai labai svarbioms, problemoms. Did
miesčio gyventojas pamažu, jei neieško
priemonių atsispirti, iš individo tampa mi
nios trupiniu, bevardžiu, standartiniu mil
žiniškos mašinos rateliu, besisukančiu su
minia, dėl minios, per minią.
Belekiant su ta mase žiburiuotomis ir
reklamomis užtvinusiomis gatvėmis ir besineriant į didmiesčio tempą, žmogaus
galvosena ir vertybių matai ima keistis.
Daugelis dalykų, kurie anksčiau buvo as
meniui neginčijamai svarbūs, kurie užėmė
jo gyvenime pirmąsias vietas, ima grimsti
triukšmingos skubos srovėje ir prarasti sa
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vo spalvas. Didmiestis, tartum,milžiniš
kas liejyklos katilas, sutirpdo mintis, jaus
mus ir polėkius į vieną pilką, vientisą
masę.
Sis katilas tirpdo ir mus. Tirpdo labiau,
negu norime prisipažinti. Tirpstame ir liejamės į pilkumą ne vientik nutautėjimu.
Tai jau paskutinis žingsnis į brangiausių
žmogaus egzistencijos vertybių praradim ą,
į išnykimą prieš jį tačiau eina kitas,
kruopščiai ir sėkmingai ruosiąs kelią pa
skutiniajam. Tai — atbukimas. Atbuki
mas
grožiui, sentimentui, džiaugsmui ir
skausmui, pareigai ir žmoniškumui.
Turbūt nėra nieko skurdesnio kaip at
bukęs žmogus, ypač atbukęs j aunuoli s - ė.
Jie patys nemato savo dvasinio neturto;
jie vaikšto kaip užsimerkę povai, visus
peikdami, viską kritikuodami ir viskąisjuokdarni. Viskas jiems neįdomu, viskas
nevertinga; kiekvienas rimtesnis pokalbis,
kiekvienas vaizdesnis žodis ar pakilesnė
mintis jiems kelia žiovulį ir kreivą šyp
seną. Jie nebegali netuščiai kalbėti ir
nebeskiria rimties nuo triukšmo, susikau
pimo nuo banalių juokų. Neretai jau gali
ma pastebėti, kaip daugelis privačių ar
viešų pobūvių pamažu virsta tuščio kalbė
jimo estafetėmis.
Turiningesni s pašne
kesys, nesvarbu kokia tema, sutinkamas
su didžiausiu nesidomėjimu, ir tas kuris
jį praveda, pasijunta tartum koks įsibro
vėli s.
Atbukimas “ pilsto tuščią į dyką” kuo
tolyn, tuo labyn nupratindamas mus nuo
galvojimo, nuo atsakomybės, nuo skonio
apsirengime ir elgesy, nuo mokėjimo gėrė
tis tikrosiomis vertybėmis ir nuo grožio.
Nežinau, ar daugelis mūsų, skubėdami
su gatvės minia, sugeba pastebėti žalią
medį, saulės spindulį žaidžiantį lange, ar
ramiai krintančią snaigę, ir pagalvot — gra
žu! T am juk nereikia būti nei poetu nei
menininku, tačiau dažnai praeiname pro
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Iš skautiškojo rato
Los Angeles.
Nuotr. L. Briedžio.

vi ską užsimerkę, kad tik n epą si rodytum ėm
“romantiški
“ sentimentalūs
“ne
realūs ’’ savo atbukusiai draugijai, kurio
je turinys ir grožis yra tabu.
Trumpai, mes nebemokame grožėtis ir
tuo skriaudžiame save, nes grožis duoda
daig džiaugsmo, nusiraminimo ir netik fi
zinio, bet ir dvasinio poilsio. 0 dvasinis
poilsis yra mums visiems g ai bū t labi ausiai
reikalingas šitame svaiginančios skubos
ir aukštos nervų įtampos krašte. Žmogus
čia yra nuolatos išblaškomas, ir net trum
palaikė minčių koncentracija sunkiai be
įmanoma. Tačiau, nežiūrint to, prisiverskime laikas nuo laiko stabtelėti, atsipalai duot nuo kasdienybės, ir išėję į gamtą,
nurimti. Tik būdami patys su savim ramy
bėj ir tyloj, pastebėsime daugelį dalykų,
kurių seniai nebematėme, kuriuos pamir
šom ir kurie netikėtai grįžo pas mus, kaip
mylimi broliai. Tada nustebsime, kad vėl
galime mąstyti ir pajusime, kad, anot ra
šytojos Ann e Morrow Lindbergh, populia
riosios “Juros Dovanos ’’ autorės, mūsų
mintys,taip kaip nurimęs vandenynas, sle
pia didelius lobius. Tik susikaupkime
mes juos ir pačius save surasim. Susi
kaupimas vėl išmokys mus grožėtis, nes
grožio yra tiek daug visur. • Nereikia ieš
kot jo vien kalnų viršūnėse, pietų egzoti

koj, ar pyramidžių šešėly. Jis supamus
ir čia - vakaro žaroj, sprogstančiam pum
pure, meno galerijoj, vaiko juoke ir bib
liotekos tomuose — tik turime plačiai at
verti akis ir pamatyti. Nepraeikime akli,
kurti ir abejingi pro tai, kas gali praturtint
ir nuskaidrint mūsų gyvenimą.
Nesiveržkime žemyn į standartizuotos
kasdienybės pilkumas, kada su mažom pa
stangom -galime laimėti sau ir savo tautai
turiningą buitį,. Grįžkim prie grožio ir grožėkimes atvira širdim, -atviru žodžiu, kad
niekad mūsų neužvaldytų atbukimas, ve
dąs į dvasinį susmulkėjimą ir sunykimą!
SKAUČIŲ ŽINIAI
Pasibaigus stovyklų ir iškylų metui ir skautiš
kai veiklai mūsų bukluose ir minėjimams salėse vėl
pagyvėjus, pasipuoškime gražiomis skautiškomis
rūtelėmis! Seserijos Vadijos Ūkio Skyrius praneša,
kad ten galima gauti skautiškų žalių rūtelių papi
ginta kaina — tik $ 1.00 už rūtelę. Taip pat visiems
vienetams Ūkio Skyrius siūlo apsirūpinti praktiško
mis vienetų knygelėmis, kurios labai palengvina dar
bą
skiltininkėms.draugininkėms ir kitoms vienetų
vadovėms. Jų kaina — S 0,75
knygelę. Pinigi
nes perlaidas ar čekius kartu su užsakymais prašo
me siųsti Ūkio Skyriaus Vedėjos adresu: Sofija Ja
nuškevičienė, 6111 So. California Ave., Chicago 29,
Ill.
Skaučių Seserijos Vadijos
Ūkio Skyrius
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Skyrių veda v. s, L. Čepienė ir v. s. Bronius Kliorė

DARBĄ PLANUOJANT
V. s. S. Kairys,
Po vasaros stovyklų susitvarkius, kai
jau pradeda įsibėgėti darbas skiltyse ir
draugovėse, norėčiau atkreipti vadovų ma
lonų dėmesį į eilę dalykų, kurie liečia mū
sų vienetų veikimą, 1956 - 57 m.
AUKLĖJIMAS IR LAVINIMAS

1) Atkreipiamas ypatingas dėmesys į
skautų vidinį auklėjimą, mūsų obalsio ir
įstatų - įsakymų dvasioje.
2) Skatinamas nuolatinis noras siekti
aukštesnio patyrimo laipsnio, nelaikant
skautų tame pačiame patyrimo laipsnyje
ilgiau negu reikia.
3) Religinio ugdymo programos išeina
mos drauge su atitinkamais patyrimo laips
niais, bendradarbiaujant su dv. vadovais,
kaip numatyta Pirmijos nuostatuose. Ska
tinamas religinių specialybių įsigyjimas.
Rūpinamasi religinio auklėjimo praktiškaja puse ir religiniu dvasios ugdymu vie
netuose.
4) Vienetuose visomis pastangomis sti
prinama lietuviška dvasia, į veiklos pro
gramas įtraukiant kaip gedima daugiau li
tuanistinės medžiagos.
* 5) Skautai, skatinami įsigyti Tautinį ir
Valstybinį Ženklą.. Vienetai kviečiasi,
reikalui esant, šių ženklų programoms iš
eiti instruktorius, pav. mokytojus ir pan.
Artimiausia iškilminga proga Šiems ženk
lams ir jų diplomams įteikti yra 1957 me
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tų vasario men. 16 d.
6) Skautai skatinami įsigyti Tarptautinį
Ženklą, kurio konspektą BUS paruoš iki
š. m. galo.
7) Skautai skatinami įsigyti specialy
bių. Tam tikslui vienetų vadovai suranda
vietovėse instruktorių.
Pastabos: a) Vadovai nelaiko skautų be
darbo, nes nieko neveikimo nuotaika kaikuriose vietovėse yra pagrindinė skautų
nubyrėjimo priežastimi.
b) Vadovai tikrina ne tik skautų įvairių ži
nių įsigyjimą, bet ir skautiškų įstatų bei
obalsio taikymą gyvenime, c) Vadovai pri
žiūri, kad programos būtų išeinamos visu
rimtumu, d) Vadovai skatinami dėti pa
stangų įtraukti į darbą vietovėse “ nuby
rėjusius ” vadovus.

VIENETŲ VEIKIMAS
1) Stiprinama skilčių ir dr - vių veikla:
skilčių sueigos šaukiamos jokiu būdu ne
rečiau kaip kas 2 savaitės ir dr - vių — ne
rečiau, kaip kas mėnesi s. Draugovės, o
kur įmanoma ir skiltys, skatinamos įsiruošti savo buklus.
2) Rūpinamasi skiltininkų ir paskiltininkių lavinimu, prižiūrint jų visokeriopą
skautišką pažangą. Organizuojami skilti
ninkų ir draugininkų kursai tunt/viet. ar
rajonuose, taip pat kursai vilkiukų vado
vams.
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Vadovai “Nemuno ”
stovykloje stiprinasi
ir galvoja.
Nuotr. G. Peniko.

3) Rūpinamasi, kad kiekvienas vienetas
turėtiį savo aukštesnių, vadovų, patvirtintą,
veikimo planą..
4) Prižiūrimas veikimo planų vykdymas
ir LSB Vadi jo s instruktavimo skyrių siun
čiamų aplinkraščių medžiagos panaudoji
mas.
5) Skatinamas veikimo įvairumas, patie
kiant skautams išbalansuotą auklėjimo ir
lavinimo medžiagą, vengiant vienpusiško
nuobodumo.
6) Skatinamas “ atviro dangaus ” skautavimas rengiant dažnas vienetų iŠkylas,
savaitgalio stovyklas, sk. vyčiams — žie
mos sto/yklas ir pan.
7) Stiprinamas vienetų ryšis su tėvų ir
rėmėjų būreliais. Rėmėjai pagal galimy
bę organizuojami ir prie draugovių. Tėvai
- rėmėjai nuolat informuojami apie vienetų
veiklą ir ateities planus.
8) Ypatingas visų vadovų dėmesys at
kreipiamas į vilkiukų šakos vienetų vei
kimą.
9) Visi vienetai aktyviai įjungiami į
bendrąsias visos Brolijos pareigas ir dar
bus: parama DF, §y. Kalėdų gerasis dar
belis, “ SK. Aido ” vajus ir pan.
Visi čia suminėti dalykai sudaro bend
rojo Brolijos veikimo plano pagrindines

minti s.
1957 ir 1958 m. yra nepaprastai svarbūs
mūsų judėjimui. 1957 m. vyksta eilė tarp
tautinių skautiškų įvykių, į kuriuos žūtbūt
stengiamės prasiveržti, o 19 58 m. Švęsi
me savo Sąjungos 40 metų jubiliejųTautinėje Stovykloje. Tam laikas jau ruoštis
šiandien stiprėjant ir skautiška dvasia gi
lyn augant.

Ir kaip su bacilomis tegali daryti bandymus,
be pavojaus sau ir kitiems, tik prityręs moksli
ninkas, taip politikos klausimus tegali tinka
mai spręsti ir išspręsti subrendę, tam dalykui
atsidavę ir atitinkamus gabumus turį žmonės.
J aunuomenei užtenka — tatai ir patartina ir bū
tinai reikalinga — tik teoretiškai susipažinti
su visokiomis valdymo formomis .
Julijonas Lindę - Dobilas,
Korp! VYTIS Garbės Narys.
Tas pats žmogus vienur yra vadas, kitur ei
linis asmuo, destis, kokia gyvenimo sritis. Vi
sur vien vadu būti negalima. Geras vadas ži
no, kad dalykas išloš, jei tam tikru atveju jis
prisiderins prie kito valios, ar dėlto, kad anas
tos srities geresnis specialistas, ar kad jis
numato galėsiąs pagal savo sugebėjimą bei
aplinkybes geriau tam darbe eiti, pavyzdžiui,
ranką pareigas, negu smegenų.
Sktn. Viktoras Ceceta.
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RELIGINES IR NERELIGINĖS PROBLEMOS
V. sktn. Juozas Vaišnys, S. J.
Kartais yra keliamas klausimas: ar dva
sios vadovams tinka siielotis skautų orga
nizaciniais reikalais, ar jie turi apsiribo
ti tik grynai dvasiniu skautų auklėjimu?
Taip pat kai kurie stengiasi išspręsti pro
blemą: ar geresnis tas dvasios vadovas,
kuris yra tik kunigas, ar tas, kuris yra ir
skautas, L y., kuris nusimano apie skau
gybę, yra davęs skauto įžodį, stovykloje
gyvena tą patį gyvenimą kaip ir kiti skau
tai ? Kitais žodžiais tariant, yra klausia
ma, • ar dvasios vadovas geriau pasieks
savo tikslą tada, kai stovės nuošaliau,
kai bus tik skautų mokytojas, ar tada, kai
jis bus vienas iŠ jų kai jis bus vyresny
sis skautų brolis.
Jeigu kas tikrai nusimano apie skautybę ir supranta skautavimo metodus, jeigu
pažįsta skauto psichologiją ir skautybės
pedagogiką, tai tam į šiuos klausimus at
sakymas bus visiškai aiškus ir nedisku
tuotinas: kuo labiau dvasios vadovas pa
žins skautybę, kuo labi ai prisitaikys prie
skautų gyvenimo, kuo skautiškesnis bus
jis pats, tuo aitimesnis jis bus skautams,
turės daugiau pasitikėjimo ir galės geriau
atlikti savo pareigas. Jeigu dvasios va
dovas turės labai daug teologiškų ir filo
sofiškų žinių, jeigu jis mokės gražiai pa
kalbėti ir savo paskaitomis jaunimą žavė
ti, bet jeigu jis nebus skautas, jeigu jam
skautavimas bus svetimas, jeigu jis gėdysis apsivilkti skautų uniformą, tai jis nie
kados nebus geras skautų dvasios vado
vas. Gal jis skautams patiks, kad yra sim
patiškas, kad gražiai kalba, bet jiems ne
bus artimas. Jis nebus laikomas vienas
iš jų, jis bus svetimas.
Skautybės auklėjimo sistema turi būti
vieninga. Religija yra ne koks nors prie
das prie skautavimo, bet neatskiriama jo
dalis. Skautavimas be religijos yra nepil
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nas. Kai kas labai neišmintingai pasako,
kad skautai dabar turi dvi program as: skau
tiškąją ir religinę. Ne! Jie turi tik vieną
programą — skautiškąją. Religija yra tos
programos dalis, panašiai kaip tėvynės ar
gamtos pažinimas, morzė, mazgai, 'kelio
nės ženklai. Iki skautų vadovai to nesu
pras, visuomet bus daug nesusipratimų ir
keblumų. Bet nereiki a užmiršti, kad ir re
liginis auklėjimas neduos reikiamų vaisių,
jei pirma nebus padėta skautiško pagrin
do. ' Jeigu draugovėse ir skiltyse nebus
tvarkos, drausmės ir skautiškos dvasios,
tai ir gražiausi dvasios vadovo žodžiai
kris, lyg ta sėkla ant sauso kelio arba ant
kietos uolo's - toji nors ir labai gera sėk
la neišdygs. nepražys ir vaisių neatneš.
Todėl ir dvasios vadas turi rūpintis, kad
vienetuose būtų skautiška dvasia, skau
tiška drausmė, kad būtų laikomasi skau
tiškų metodų. Ir jis pats tų metodų laiky
sis, skautišku būdu dvasinį peną patiek
damas.
Galbūt, viena svarbiausiųjų priežasčių,
dėl ko dabar yra taip sunku vienetuose iš
laikyti skautišką dvasią, yra toji,kad dau
gelis vadovų serga kiekybės liga ir nesu
pranta, kad daug svarbiau yra kokybė. Jie
nori pritraukti į savo vienetus kaip galima
daugiau skautų, visai nesirūpindami, ko
kie tie kandidatai yra. Manoma, kad ir organizacijai ir lietuvybės išlaikymui išeis
į gerą, jeigu bus pritraukta į skautų eiles
šimtai ir tūkstančiai jaunuolių, nors ir vi
sai nepavyzdingų. Sakoma, kad kaip tik
mūsų tikslas yra juos padaryti pavyzdin
gais. Bet nereikia užmiršti, kokį metodą
siūlo Baden - Powell. Jis sako, kad, -stei
giant naują vienetą, reikia surinkti kelioliką berniukų. Paskui juos gerai “persi
joti per skautybės rėtį ”. Už kelių savai
čių pasiliks maždaug pusė. Tai bus pir-
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JAV I rajono vadovų suvažiavimo prezidiumas.

moji skiltis. Po to, kai skiltis bus pakan
kamai stipri, bus galima priimti, vieną po
kito, ir kitus kandidatus, visuomet darant
labai stropią atranką. Juk reikia žinoti,
kad vienas blogas skautas gali sugadinti
visą skiltį. Turėtą būti kiekvienam vado
vui aišku, kad geriau turėti dešimt gerų
skautų, negu šimtą ar tūkstantį tokių, ku
rie negali prisitaikyti prie skautiškos
drausmės ir skautiško gyvenimo.
Todėl vienintelis vaistas kai kuriems
mūsų ap snūdu šiem s tuntams, pakrikusioms
draugovėms ir skiltims yra griežtumas ir
atranka. Jeigu skautai bus sunkiau pri
imami ir lengviau atleidžiami, jeigu ne
taip greitai bus keliami į laipsnius ir ap
dovanojami ordinais, tai bus pasirinktas
tikrai teisingas kelias į šviesesnį Sąjun
gos rytojų. Jeigu koks nors asmuo yra pa
skiriamas Sąjungoje kokioms nors parei
goms ir tose pareigose nieko blogo nepa
daro, tai jis yra keliamas į vyresniškumo
laipsnius arba apdovanojamas ordinais!
Tai nėra tuščias sarkazmas, bet tikras ir
labai liūdnas faktas. Tad jeigu mūsų val
domieji ir vykdomieji organai pakreiptų savo galvoseną priešinga kryptimi ir iš Są

Nuotr. G. Peniko.

jungos pašalintą bent tiek netinkamą na
rių, kiek netinkamą yra pakelta į laipsnius
ir apdovanota ordinais, tai mūsą Sąjunga
nuo šios operacijos labai sustiprėtą.
Pagaliau manome, kad, padarius tokią
operaciją, būtų patenkinti ir kiekybės ša
lininkai, nes tada į pašalintųjų narių vie
tą ateitų gal dar daugiau, bet jau tinkamų
ir pavyzdingų skautų, kurie dabar organi
zacijai nepriklauso arba savo noru, arba
tėvai neleidžia, nes nenori, kad ir jie tap
tų tokie kaip skautas X arba skautė Y.
Daugumas tėvą savo vaiką neleidžia į or
ganizaciją dėl to, kad vienam kitam tuntui
ar vienai kitai draugovei vadovauj a koks
nors net žaliu kaklaraiščiu pasipuošęs as
muo, kurs yra paviliojęs svetimą žmoną
arba kokia nors moteris, gyvenanti su sve
timu vyru. Ruošiame statutą projektus,
diskutuojame, ginčijamės dėl kiekvienos
smulkmenos, bet užmirštame labai svarbų
mūsų turimo statuto paragrafą, kuris sako,
kad “ asmens, kurią pažiūros bei gyveni
mo būdas kenkia religiniam - doriniam
skautą auklėjimui, negali būti LSSnari ais”.
Turime vieną kartą atmerkti akis ir pama
tyti, kad tokių asmenų, kurie neturėtą bū261
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Neries - Nemuno stovyklų
“Santakos” laikraštėlio re
dakcija ir administracija dar
bo metu, Nuotr. G. Peniko.

ti mūsų Sąjungoje, mes turime net vadovų
tarpe. Tai yra asmenys, kurie nemoraliai
gyvena, kurie aktyviai ar pasyviai kovoja
prieš religij ą ir prieš jos atstovus. J eigų
mes kuo greičiausiai šios žaizdos neišgy
dysime, padarydami drąsų ir energingą
žingsnį, tai mūsų organizacija teisingai
kitų bus vadinama esant be nugarkaulio
ir. neverta pagarbos.
Kai kas gal pasakys, kad nėra jokios
naudos kelti tokias negeroves, reikia ver
čiau dirbti pozityvų darbą. Taip, pozity
vų darbą, ir jeigu mes juos savo tarpe to
leruosime, tai iŠ mūsų pozityvaus darbo
jokių vaisių nebus, nes ką vienas statys,
kitas griaus. T ai bus tik tuščias energi
jos eikvojimas. Kai nebus griovėjų ir ken
kėjų, tai ir ne taip labai prityrę mūsų va
dovai sugebės daugiau padaryti.
Reikia pripažinti, kad dabartinis mūsų
skautavimo lygis yra labai žemas. Kartais
pasiskundžiamą kad jaunimas nieku nesi
domi, kad nenori priklausyti organizaci
joms. Tačiau, prisiminus, kiek mes turi
me narių savo organizacijoseir pažvelgus
į mūsų sueigas ir stovyklas, pagalvojus,
ką tas jaunimas organizacijoje gauna, rei
kia stebėtis, kad dar tiek daug jaunimo
mes turime. Žinoma, yra išimčių, bet dau
gumoje vietovių skilties ar draugovės su
eigos praeina be jokios naudos. Jaunimas
ten negauna nei ideologiškų nei techniškų
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žinių. Reikėtų peržiūrėti patyrimo laips
nių programas ir specialybes. Reikėtų duo
ti draugininkams ir skiltininkams konkretų
darbo planą ir tinkamos medžiagos, tai jie
tada sugebės dirbti ir vaikus sudominti.
Veltui mes ruošiame draugininkų ar skiltininkų kursus. Geriausiai jie šiam darbui
pasiruoš patys, dirbdami draugovėse ir
skiltyse, prižiūrint ir duodant tinkamų nu
rodymų tuntininkui arba kitam jo paskirtam
instruktoriui.
Taip pat reikėtų peržiūrėti ir mūsų sto
vyklavimo metodus. Dabar mūsų stovyk
los yra tapusios atostogavimo vasarvietė
mis ir pasimatymo punktais. Bet stovykla
turi būti rimto skautiško gyvenimo mokyk
la. Nors daugeliui bus ir labai nemalonu,
bet būtinai turime grįžti prie atskirų sto
vyklų, bent skautų amžiaus jaunimui. Kai
stovyklauja berniukai ir mergaitės drauge,
tai yra labai sunkiai įmanomas bet koks
rimtas darbas, stovykloje viešpatauja di
delis pakrikimas, berniukai ir mergaitės
taaa nesi domi skautybe, o tik vieni kitais.
Iškėlėme čia vieną kitą gana skaudžią
mūsų Sąjungos problemą ne iš pagiežos
kam nors, bet vien tik iš meilės skautybei. Gal kai kas pasakys, kad blogas
paukštis, kurs savo lizdą teršia, bet j am
atsakome, kad dar blogesnis yra taspaukštis, kurs savo lizdo, kitų suteršto, neišva
lo.

22

Į ■'

PAMĖGINK PATI
v

L. Čepiene

I
Vadovė nuolat girdi kitus sakant, kad
ji turi būti pavyzdžiu jaunesnei skautei.
Ne tik savo pastangomis vykdyti įstatus
bei įsakymus, bet ir bendrai tuo, kad žmo
nių, yra laikoma gera ir dora.
Iš kiekvienos skautės laukiama, kad ji
būtų religinga, tiesi, teisinga, linksma,
paklusni, maloni, meili, vikri, mandagi,
paslaugi, naudinga ir gera. Šių paprastų,
o kartu ir didelių ypatybių visų pirma lau
kiama iŠ pačios vadovės.
Skautiškoji dvasia atsiras ne iš savim
patenkintų, <pasipūtėlių skaučių, bet iŠ
nuoširdžių merg aičių, kurios sugeba dirb
ti, juoktis ir liūdėt kartu, kurių pirmoji
mintis — apie kitus ir tik apie kitus: na
mie, mokykloje ar skiltyje.
Melas temdo tiesumą, užsispyrimas —
nuoširdumą, neapykanta ir pavydas — mei
lę, nerangumas ir abejingumas — vikrumų
ir grakštumą, Šiurkštumas -mandagumą,
tingėjimas — naudingumą ir paslaugumą,
ir galop surūgimas temdo linksmumą.
Nugalėjusi bei suvaldžiusi anas tem
dančias būdą ypatybes, skautė iškyla ne
tik idealios skautės grožiu, bet ir gražaus
žmogaus didybe.
Augti yra gamtos dėsnis. Ne tik medis
ir gėlė nori augti, bet ir žmogus. Nori aug
ti ir skautė: patyrimu, laipsniais, pareigo
mis bei atsakomybe. Skautiškoji patyrimo
laipsnių programa, visas skilties ir drau
govės gyvenimas duoda geras sąlygas
džiaugsmingam augimui. Jei vadovė pa
jėgia išjungti savo ambiciją jei ji suge
ba padėti skautei augti net ir tada, kada
jaunesnioji pradeda pralenkti jąpačią, ta
da skiltis, draugovė ir tuntas ir visa seserij a augdamos pasieks žydėjimą.
Sustojęs vispusiškai augti vienetas ar
pavienė skautė, kaip stovintis kūdros van
duo, netenka gyvybės ir pradeda skleisti
nemalonų raugą

Nieko nėra nuobodesnio, kaip merdintis
vienetas, na ir abejingas be entuziazmo
vadovės veidas. Merdėjimas ir abejingu
mas atsiranda iš pasyvumo. Iš nuotaikos
to mažo “ neįdomu ”.
Štai virtuvėje motina kepa pyragą. Pa
togiai atsilošusi kėdėje abejingu veidu
stebi duktė. Motina ai skina ir aiškina kaip
reikia prieskonius sudėt, kaip tešlą mai
šyt, o dukters veide nė krislelio intereso.
Bet vos tik motina padavė medinį šaukš
tą ir pasakė: “ Pamėgink pati ” — abe
jingo veido nebeliko. Virtuvėje ir per vi
sas lentynas sukinėjosi linksmą entu
ziastinga šeimininkėlė.
Panašiai ir skautiško vieneto gyvenime.
Kol vyresnioji vadovė viską daro pati, kol
ji nurodinėja bei aiškina ką kaip ir kada
daryti, tol bus abejingos ir rankos ir akys
tų jaunesniųjų. Kad ir kažin kas gražaus
būtų sugalvota.
Tačiau užgniaužusi savo norą vadovauti
bei valdyti, ir leidusi jaunesnei sesei gal
voti ir daryti, kad ir su klaidom, kad ir
“ ne taip kaip Lietuvoje buvo ”, vadovė
užleis kelią skautei ne tik sparčiai aug
ti, bet ir entuziastingai dži augti s patyri
mu. Draugiškai, šelmišku paslaptingumu
ji sugebės kai kada ir kitai pasakyti:
“ P amėgink pati 1 ”

AUKOS
” Mūsų Vyčiui ” aukojo: Akademinio Skautų Są
jūdžio c. Valdyba — $ 100, Seserijos Vadija — S 25,
ASS Los Angeles skyrius — S 21, Sktn. Dr. Kęstu
tis Aglinskas — S 9, P°v. Labanauskas — S 2Visiems mūsų Rėmėjams nuoširdus ačiū! Jų pa
stangų dėka MV galėjo gražiai užbaigti savo finan
sinius 1956 metus.
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JAV l rajono vadovai su
važiavimo metu dainuoja
Nuotr. G. Peniko

VAIVŲ" SKILTIES SUEIGA
L. Liepsnelė
Sueigos vedamoji mintis “ Šeima ir tra

dicijos
Skautės Birutės, sociologijos
studentės kambarys.
v
Laikas: Seštadienjs 7 v. v.
Dalyviai: .** Vaivų, ” skiltis, brolių, vy
čių, Petro VileiČio būrelis.
Pasiruošimas: 1) “ Vaivų ” skiltininkė
pakviečia brolių vyčių būrelį bendron sueigon.
2) Sociologijos studentė Birutė paruo
šia pašnekėsį: “ Šeima ir tradicijos ”.
3) Skautės Julija ir Marytė paruošia vai
šes, kurios nors mūsų tradicinės šventės
valgius, skautės turės įspėti, kurią šven
tę tie valgiai vaizduoja.
4) Skautės Onutė ir Daiva paruošia pra
mogas, iŠ kurių nors mūsų tradicinių šven
čių pramogų.
5) Brolių vyčių būrelis paruošia dainas,
kiekvienai šventei ar lietuviškai tradici
jai pavaizduoti.
6) Skiltininkė su paskiltininke paruošia
dramatizaciją Šeimos evoliucijai pavaiz
duoti: a) paukščių šeima, b) didžioji par
triarchalinė Šeima ( kiniečių, japonų šei
ma ), c) mažoji patriarchalinė šeima ( Eu
Vieta:
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ropos tautos ), d) modernioji - demokrati
nė šeima ( amerikiečių ). ( Skaityk “ The
Family ” Ernest w. Burgess ).
Arba paruoši a dramatizacij ą: kaimo lietu
vi ška Šeima, miesto, tremties šeima.
7) 0 dabar pamėgink pati iš šios pa
ruoštos medžiagos sudaryti skilties suei
gos planą ir pravesti sueigą...
K. Kodatienė

JAUNYSTĖ
Jaunystė aukso nepažįsta,
Jai meilės ir kančios gana.
Jaunystė saulėje pražydus,
Skaisti, kai rytmečio rasa.

Iškėlus galvą ji žygiuoja,
Medžių viršūnes siekdama.
Jaunystė juokiasi, kvatoja...
Džiaugsmo ir laimės sklidina...

Irkas išdrįs pastoti kelią?
Ji skrenda disko greitumu.
Sparnais ji liečia dangų, žemę...
Gyvena saldžiuoju sapnu...

24

Liet, skautų Kanadoje
Dvasios Vadovas
surado zuikučius.
Nuotr. E. Putvytės.
•r

ŽAIDIMAI
( Sesių su broliais )

Sudaromi du rateliai:
merging ir vaikinų,. Muzikai pradėjus gro
ti maršą, vaikinai atsisuka į merginas, su
sipažįsta, pasisveikina ir marširuoja. Me
lodijai pasikeitus, žaidėjai pasikeičia po
romis ir vėl turi susipažinti, pasisveikin
ti, <eiti, kol visi bus susipažinę.
Surask partnerį. Žaidėjai iškerpa silue
tus ir ant jų. parašo savo ypatybes: ūgį,
svorį, plaukų, akių spalvą, batų numerį,
ir kt Kortelės - siluetai sumaišomi, vai
kinai traukia po vieną. Pagal ten duotas
žymes vaikinas turi rasti merginą. Tik
suradęs gali eiti prie vaišių stalo vaišin
Būk pažįstama.

tis, arba šokti, žiūrint,kaip yra suplanuo
ta,
v
Ką ai turiu? ( Žaidimas prie stalo ).
Žaidimo vadovė - as surenka 10 - 20 ma
žų daiktelių: bulvė, pirštukas, pieštukas,
saga, dantų šepetėlis ir Lt Vadovė pra
deda siųsti po stalu per rankas tuos daik
tus vieną po kito. Žiūrėt nevalia! Ir kal
bėt nevalia! Tik rūpestingai apčiuopti.
Kada visi daiktai bus apkeliavę visų ran
kas, žaidėj ai surašo vi sus daiktus, kuriuos
jie atsimena, kad turėjo savo rankose. Kas
surašys daugiausiai?

“MŪSŲ VY CIO” PRENUMERATORIAMS
r

Sis “Mūsų Vyčio ” numeris yra paskutinis šiais metais. Redakcija ir administracija, rodosi, sa
vo pažadą ištęsėjo: laikraštis, kad ir nelengvomis sąlygomis, padidintas puslapių skaičiumi, punk
tualiai lankė visus jį užsisakiusiems per 1956 metus.
Mes maloniai kviečiame užsisakyti MV ir 1957 metams. Šiam reikalui čia pridedame (JAV, Ka
nados skaitytojams ) specialų lapelį ir voką. Pasinaudokite: užpildę, drauge su mažu piniginiu
priedu, mums sugrąžinkite nevėliau š. m. pabaigos. O kur MV platintojas Jus aplankys — neišleis
kite jo tuščiomis rankomis.
Mūsų geriausi broliški linkėjimai Tamstoms.
“Mūsų Vytis **
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IŠ SKAUTIŠKOJO GYVENIMO N. LIETUVOS

METAIS

Viršuje kairėje — Svečiai anglai skautai su
mūsiškiais stiprinasi Palangos pušyne 1933
m. prie skautiškojo stalo, kuri savo atsimi
nimuose mini Lordas P. Baden - Powell pr.
MV numeryje.
-

Apačioje kairėje — Draugoves žygis Kauno
gatvėse.

Dešinėje iš viršaus žemyn: Skautės sveikina
Lietuvos raitelius, raiteliai skautai parade
A ly tuj e, skilties pusryčiai iškyloje.
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Skyrių veaa D. Elvikytė - Vaičiūnienė ir A. Dundzila

LIETUVIŠKOSIOS TRADICIJOS LAUKIA
JAUNŲJŲ ENTUZIASTŲ
Sktn, Kun, Stasys Yla

Liečiame labai jautrų klausimą, kuris
būdingas mūsų kultūros gyvenime: stoka
mūsų tautos gyvenime tradicijų ir baimė
pasisakyti už jas.
J. Žlabys, Akademikas 1937, nr. 2-

Studentai
dažnai primena: Nesijau
dinkit dėl mūsą! Išaugom dar Lietuvoje ir
ji mums liks brangiausia už viską. Bet
kas bus su tais, kurie ateina po mūsą?
Savos žemės atrama yra vienas stipriau
sią veiksnią tautiškumui bręsti. Bet ji nė
ra vienintelis veiksnys. Stipresnė už že
mę yra tautinė tradicija. Tradicija yra su
kaupta ir Įpavidalinta tautos ismintts tr
patirtis, IŠ amžių glūdumos išaugusi bei

susiklosčiusi, ji įsibrėžia amžiams savuo
ju tęstinumu. Ii virsta ugdomuoju tautos
kodeksu visais laikait, visomis aplinky
bėmis.
Ar gali būti tauta be tradiciją? Sunku
tokią tautą įsivaizduoti. Gali būti jaunų
tautų, kurios savo išminties ir patirties
dar nėra sukaupusios arba n esur adų šio s
formą joms išreikšti. Gali būti valstybių,
kurios dar nesudaro vienos tautos. Gali
būti ir tokių tautų, kurios save sulaužė
laiko audrose; turėjo savas tradicijas, bet
jas nuvertino, užmetė, ją išsigynė.
“ Taura be tradicijos, — sako rašytojas
F. Neverąvičius, <- tai lyg kūdikis lopšy
je, be atsiminimų, ilgesio, praeities. Tau
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ta be tradicijos — ta» tartum žmogus, pra
gyvenęs savo amžių monotoniškai ir be
spalviai, nepalikęs ateities kartoms jokio
atminimo, net to menko, kad jis kitados
gyvenęs. Tauta turinti tradicijas, bet jų
nevertinanti, prilygsta ilgo ir našaus tėvų
ir protėvių gyvenimo sukurtų vertybių nai
kintojui. Tauta, nevertinanti savo tradici
jų, — tai, -sakytum, bedvasis, pilkas ak
muo, kuris ritasi kelių, nežinia kur, neži
nia kieno pastūmėtas ” ( Laiškas broliui,
Santarvė 19 54, nr. 7 ).
Mes buvome tauta su gausiom ir giliom
tradicijofti. Kas su jom pasidarė? Civi
lizacija jas tirpdė, miestų gyvenimas ne
šė pakaitus. Tai vyko pastarųjų dešimt
mečių bėgyje. Mes vijomės miestinę pa
viršinę kultūrą, sekėm vadinamus Vakarus,
intemacionalėjom. Mes skubėjome švies
tis, -būti modernūs, pažangūs, susipratę.
Gal buvome kiek Įbauginti ° chlopo ”,
“ mužiko ” vardo. Norėjom skubiau išsi
vaduoti iš visko, kas turėjo kaiminį ženk
lą, Būta ir kitokios baimės: tautinės tra
dicijos alsavo giliu krikščioniškumu, o
mes tuo metu buvom pasukę nukrikščionėjimo keliu.
Pirmoji ir antra miesčionių - inteligentų
karta nejuto ko netenka. Nejuto dėl to,
kad buvo augusi kaime ir dažnai į jį su
grįždavo. Viena ir antra dar turėjo tradi-
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VIKTORAS KAMANTAUSKAS,
Gyveno 1899 - 1951 m. Taigi jo mirties penk
metį Švenčiame šiuo metu. Velionis buvo nuo
širdus skautininkas, Korp! VYTIS Garbės Na
rys. Rašytojas, vertėjas, 13 - os originalių ir
45 verstinių veikalų autorius. Palaidotas Nor
wood kapinėse, JAV - bėse. Mūsų skautiškoji
šeima jo tebeliūdi.

cijų tęsinio sąmonę. Tos sąmonės ėmė
netekti trečioji karta, < augusi miestuose.
Su kaimu, su tuo lietuvi škųjų tradicijų
lopšiu, ji nebesusilietė tiesiogiai. Šį kar
tojau galėjo pajusti, ko negavusi perda
vimo keliu. Bet ji dar turėjo po savo ko
jų. tėvų žemę. Pati žemė, 'Sakytum, buvo
dar pilna įvairių ženklų ir simbolių, nuo
taikų ir dvasios, išaugusių iš tradicijos.
Žemė, lyg ta senoji motulė, dar buvo pri
sikrovusi savas kraitines skrynias gausių
turtų.
Simboliškos tos kraitinės skrynios. Jau
noji, išleidžiama iš namų į naują šeimyni
nį gyvenimą, gaudavo motulės suaustų tur
tų gražiausią] ą dalį. Tik našlaitės išei
davo be kraičio, kaip nūnai mūsų jaunimas
— ketvirtoji karta — be tradicijų kraičio
išklydo į svetimą šalį. Tradicijos, lyg tas
izraelitų ženklas, besiruošiant iškeliauti
iš namų, išskiria savos tautos žmones.
Tradicijos išlydi iš savos žemės, seka

klajonėse, riša vienus su antrais, vieną
šeimą su tūkstančiais to paties kamieno
kitų. Šeima visad yra tvirčiausias tradi
cijų depozitas. Ne kitur jos ir išlaikomos
ir ne kitaip perduodamos, kaip per šeimą.
Nūn mes esame tautos dalis, .praradusi
turėtą ženklą. Tai įvyko pakelėje iš liau
dinės į miestinę kultūrą ir, gal nemažiau
įsidėmėtina, — kuriant dažnai nebe lietu
viškas šeimas.
Pastaruoju laiku pradėjom ieškoti kelio
atgal. Pirmiausia kažkaip instinktiškai
grįžom prie Rūpintojėlio. Rinkom jo relik
vijas iš pakelių, nešėm į muziejus. Kvietėm ir į namus, netgi siuntėm į Paryžiaus
parodą. Norėjom išsaugoti, o gal susigrą
žinti bent simbolį. Panašiai drožinėjome
liaudies kryžius, koplytėles. Nešėmės
juos į savus saliomis, o paskui ir į didžią
ją kelionę.
Būta savotiškos romantikos, gal net kul
to meniškajai liaudies išraiškai, — ne tik
dainai, 'šokiui, audiniui, bet ir liaudinei
Pietai, Rūpintojėliui, šv. Jurgiui. Visa
tai primena dabartinę romantiką išsineštai
savos žemės saujai, gintaro gabalėliui,
lietuviškajai monetai.
Bet kur pati tradicija, kur ugdomoji jos
veikmė šeimose? Vienas, vedęs vokietai
tę ir auginąs ketvertą mažylių, suburia
juuo vakarais prie Aušros Vartų paveikslo
ir kalba lietuviškas maldas. Dar porą žva
kelių uždega. Kai jo nėra namie, maldai
vadovauja žmona — lietuviškai, nors lau
žytu akcentu. Tai yra tradicija, veikianti
ritmiškai žodžiu, vaizdu, tėvų nusiteiki
mu. Kažkas pastovaus brėžiama tų vaikų
Širdysna, 'kažkas perduodama.
Rūpintojėlį, lietuviškąjį liaudinį kryžių,
gal ir Aušros Vartų, Pažaislio ar Žemai
čių Kalvarijos Mariją rasi ne vienoj mūsų
šeimoj. Bet ar rasi, kad jie būtų vakarai s
visos šeimos sutelkiamasis centras? Visi
tie simboliai galėtų virsti ugdomąją tikro
ve, jei tik netrūktų religinės sąmonės, jei
dar nelydėtų savotiška baimė. Be religi
nio prado vargiai sugrįš tradicijos į mūsų
lietuvišką šeimą įMes kalbame apie laiko
tėkmę, kuri laidoja mūsų viltis, kuri neša
269
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SESĖ JŪRATĖ CIP UJ AUSKAITĖ -DAKTARĖ
Labai ne eilinis įvykis mūsų sesių gyveni
me: Sese' Jūratė gavo daktarės laipsnį!
Gimusi 1926 IV. 21 Kaune; 1944 m. baigė
Kauno “ Aušros ** mergaičių gimnaziją, 1945
- 1949 m. studijavo medicinos mokslus Tuebingeno U - te. Nuo 1949 m. gyvena Kanado
je,
kur 1950 m. įstojo į McGill universitetą,
kur 1952 m. įsigijo bakalaurės laipsnį iŠ bak
teriologijos ir liko dirbti u- te. 1953 m- įai
buvo pasiūlyta stipendija, 1954 m. gavo Mas
ter of Science laipsnį, o šių metų rudenį —
Ph. D. už tezę ** Vieno iš antibiotekų įtaka
vidurių šiltinės gydyme ”. Nuo rugsėjo mėn.
dirba Ottawoje, valstybiniame Animal Disea
ses Res erebe Institute.
Aktyvi skautė nuo 1936 m. Klaipėdoje, vė
liau reiškėsi skaučių dr - vėje Tuebingene,
1952 m. Montrealyje vadovavo " Vaivos ” drvei, 1955 m. pakelta į paskautininkes.
Mes nuoširdžiai sveikiname Sesę, pasieki*šią didelių laimėjimų moksle ir linkime sėk
mės .

su savim svetimybę. Mes užmirštame lai
ko ritmą — kasdieninį ir metų, tarpsniais ritmą, ‘kuris gali sukurti ir savąją atspa
ruNei daugis šeimų, nei mūsų spauda ne
praeina pro du ritminius metų tarpsnius —
Kūčias ir Velykas. Šiuo metu dar atgyja
sena mūsų tradicija — su Kūčių stalu ir
velykiniais margučiais. Ar viskas tačiau
išlaikoma savitoj formoj? Civilizacija,
noras sekti kitus įterpė į Kūčias eglutę.
Mes bijomės ją atidėti net kitai dienai 270

Kalėdoms. 0 ji ( eglutė ) svetima Kūčių
dvasiai. Kūčios yra rimties — ne džiuge
sio, prieblandos — ne blizgesio, agapės —
ne dovanų, kūdikio — ne senelio vakaras.
Ar prie to paties stalo, kaip kitados, 'besusitelkia šeima maldai — už gyvus ir mi
rusius, esančius ir išklydusius narius. 0
juk vienintelis vakaras, kuris šia prasme
suveda visus Šeimos narius, visų kartų
ligi giliausios protėvių senovės, į dvasi
nės vienybės ryšį.
Ta vienybė turi savo ryšininką —neturte
gimusį Kūdikį. Jis yra tradicinis Ryšinin
kas su kiekvienu neturtėliu. Nebūdavo
didesnių Jo Švenčių, kada lietuvis ta pro
ga nepasidalintų pasirengtomis sau gery
bėmis su vargingesnį ai s.
Civilizacija
mums atnešė popieriaus kortelę ir pasiūlė
įrašyti trafaretinį sveikinimą. Mūsų už
dirbtų gerybių dalis nueina į šiukšlių dė
žę. Mes pragaištam daug laiko susirasti
adresus ir juos įrašyti, užuot ieškodami
žmogaus, kuris vargingesnis už mus. So
cialinė tradicija išblokšta: pasisavinta
eti ketinė.
Prakeliaudami svetimus kraštus, 'Stebė
dami juos ir vis lydimi baimės neišsiskir
ti, mes prisirinkom nemaža svetimybių. Jų
rasi ir vestuviniuose lietuvių pobūviuose.
Keletos aukštų tortas - tampa naujai pa
sisavintu svetimu simboliu. Jį piaustant,
plaukia vokeliai su žaliu pinigu... Jau
nieji užmiršta paprašyti tradicinio giliai
reikšmingo tėvų p ai aiminimo. Jaunoji nebededa ant galvos rūtų vainiko. Puotos
metu — partizanų dainos, ne vestuvinės...
Žinia, nebeatkursi viso ceremonialo, kuris
trukdavo keletą dienų. Bet kaikas būtų
dar atkuriama ir pritaikoma.
Yra daug galimų kelių atgaivinti, per
kurti, pritaikyti. Bet reikia svarbiausio
dalyko — susidomėjimo, noro, entuziazmo,
sakyčiau, sąjūdžio. Tokį sąjūdį sukelti
nebe mūsų kartai. Tai galėtų padaryti jau
nimas - studentai, kurie pradeda naują gy
venimą, nauju entuziazmu, kurie ruošiasi
kurti ar jau kuria naujas šeimas.
Tradicijų problema yra ir lietuviškojo
šeimų stiliaus problema. Čia įeina ir auk-
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Clevelando akad. skautės su laužavedziu senj. V. Bražėnu.

Nuotr. V. Bacevičiaus •

STUDENTU SĄJUNGOS KELIAS
B. Petraitis

Be triukšmo, be fanfarų, be kritiško žo
džio ir be vertinimo iš vyresniosios k arto s
lūpų, Lietuvių Studentų Sąjunga JAV pra
eitą pavasarį atšventė penkių metų veik
los sukaktį. Penki metai yra neilgas lai
kas, neapimąs ne rimtesnių studijų laiko
tarpį, tačiau tempo ir momentu gyvenan
čio krašto nuotaikos jau baigia užnešti sar
vo dulkėmis Sąjungos steigėjų vardus, ku
rių dalis dar ir šiandien mindo universite
to slenkstį, siekiant aukštesniojo laipsnio.
Darbščiųjų centro valdybų žmonių pastan
gos ir darbas išaugino Sąjungą iš mažo
studentų būrelio į sukakties metu labiau-

lėjamoji šeimų linkmė, ir bendravimas šei
mų su šeimom , irvaišingumo stilius,ima
mų įsirengimas. Reikia tik pradėti bent
vienoj srity, o atsiras nuotaika ir entuzia
zmas visose srityse susirasti lietuvišką
tradicinį, gal kiek kitokį nei liaudies, bet
artimą kelią. Tegu tik sutaria keletas ar
timųjų jaunųjų šeimų pradėti ir bandyti, o
nejučiom susikurs tonas ir plėsis į kitus.

šiai bežydineią organizaciją visų kitą or
ganizacijų tarpe kiekybės ir kokybės at
žvilgiu, tačiau kaip dažnai šiandien tie
vakarykščiai veikėjai, vietoje padėkos
žodžio, iš jaunesnės kartos kolegų susi
laukia nepelnytą kritikos ir apkaltinimo
šūkį.
Yra “ akademikų ” - studentų, kurie ir
taip stato klausimą: “ 0 ko būtų nustojęs
mūsų akademinis jaunimas, jei tokią Stu
dentų Sąjunga nebūtų egzistavusi ?
Ga
limybių skalė labai plati. Prielaida labai
drastiška, tačiau tokias prielaidas labiau
sia tiktų svarstyti tai beždžionei, kuri pe
lėms sūrį dalino.
Vietos stoka neleidžia čia išvardinti
Studentų Sąjungos penkmetyje nuveiktų
darbų. ' Nemaža dalimi jie vis buvo pri
statomi visuomenei “ in person ” bei
mūsų spaudos puslapiuose. Taipgi sunku
patiems vertinti vakarykščio s dienos žings
nius preciziniai, tačiau pažiūrėjus atgal į
Sąjungos nuveiktus darbus akademiniame,
lietuviškos kultūros bei propagandos bare
galima drąsiai tvirtinti, kad sąjungą vado271
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vavusių žmonių laisvalaikis, sunaudotas
stumiant tą, vežimą labai ir labai duobėtu
kelium nenuėjo veltui. Ir jei po.metų ar kitųLietuvių Bendruomenės, ALT’o, BALF’o
VLIK’o ar kitokių institucijų vadovai, iš
sigandę trečiojo Širdies negalavimo, pa
norės pavaduotojų, ■— suras juos vakar ir
šiandien studentijos priešakyje einančių
asmenų tarpe. Suras jau neblogai pasiruo
šusius tam ar kitam visuomeniniam darbui,
pasiruošusius geriau,, negu vienos ar kitos
grupelės “ darželio ” auklėtinius, paruoš
tus specifiniams uždaviniams.

šokti ant arklio ir atakuoti modernaus For
do šoferį. Vargiai pasiseks ir džiunglių
garbintoją sužavėti operos uvertiūra, ta
čiau būtų netikslu daužyti simfonijų plokš
teles ir paleisti į darbą džiazo birbynes
tam, kad suradus naują klausytoją.
Šiuo metu sąjungai priimant naujus ke
leivius į savo vežimą reikalinga naudoti
minkštesnes sėdynes, kad jie mažiau pa
justų kelio kietumą, tačiau vežimas neturi
būti sukinėjamas į šalis, kad nepraradus
tikrosios krypties.
■f,

Dabarties posūkiai

Laikrodžiui reguliariai sukantis, metai
po metu Sąjungos eiles palieka jos steigėj ai, pareigūnai, vadovai, iniciatoriai ir ei
liniai nariai. Studento dienos juk ribotos!
Mokomasi gyvenimui, — ne mokyklai! Šar
vo auklėtinius mokykla išleidžia į gyveni
mą su sąlyga, kad jie tiesioginiai ar ne
tiesioginiai grąžintų jai daugiau, negu is
jos kad gavo. Sakoma, kad iŠ to ir susi
daro žmonijos progresas. Ne kitaip yra ir
su organizacija. Ne kitaip turi būti su mū
sų Studentų Sąjunga, kuri lietuvišku matu
matuojant, yra tiek pat svarbi, kiek ir mo
kykla, parengianti tai ar kitai profesijai.
Ar šių dienų studentas baigęs univer
sitetą, jau yra subrendęs gyvenimui ar ne,
— paliksime spręsti auklėtojams, tačiau
yra aišku, kad ir sąjungą apleidus yra rei
kalingas tolimesnis lietuviškojo kultūri
nio, 'visuomeninio gyvenimo studijavimas
ir iškylančių problemų analizavimas vie
nodo intelektualinio išsilavinimo žmonių
grupėje.
Alumnų organizacija čia geriausiai gali
išspręsti studijas baigusiųjų apjungimo
uždavinį. Kiek žinoma, alumnų organiza
vimas jau pradėtas didesnėse lietuvių ko
lonijose, tik tuo domėjimosi stoka baigu
siųjų tarpe, stabdo intensyvų darbą.
Alumnų organizacij a, laikui bėgant, galė
tų pasidaryti bemaž tiek skaitlinga, kiek
šiandien yra Studentų Sąjunga, o savo in
telektualiniu potencialu net gerokai pra
lenkti studentus lietuviškojo darbo plote.
Alumnai, kaip profesionalai, finansiniai

... Sunku išauginti vynuoges Suvalkijos
žemėje, kaip lygiai sunku Floridos saulė
je išbujoti Lietuvos miškų pušims. Metai
po metų vis darosi sunkiau Studentų Sąjun
gai išlaikyti tikruosius charakterio bruo
žus. Amerikonizmas,
materialistinis
mieščionizmas, dvasinių vertybių ignorancija vis anksčiau ir anksčiau sutinka da
bartinį Sąjungos narį, jauną, neužsigrūdinusį, dažnai nepažįstantį pagrindų, ant
kurių pastatyta Studentų Sąjunga. J ei pir
mųjų Sąjungos metinių suvažiavimų daly
viai daugiausiai rūpinosi prelegentų parin
kimu, 'tai šių metų suvažiavimo dalyviai
labiau suks galvas apie Šokių vakarą ir
ar kapela bus pajėgi sukelti kraująpasiutusiam “ džiterbugui
nereikalaujančiam
jokios elegancijos.
Tiesa, to priežasčių nereikia ieškoti
vien tik eilinių tarpe. Valdybų nerūpestin
gumas ( jos irgi iš eilinių! ) parengiant
su si rinkimų programas, pasidavimas “chebrų ” įtakai, perdaug “ pudros ir dažų ”
dėjimas ant sąjungos veido, norint jį pa
daryti patrauklų kiekvienai “ Raseinių
Magdei ” ar tam džiunglių garbintojui,
blogai veikia į visą likusią tautos dalį ir
net atstumia tuos kolegas, kurie daugiau
žavisi ne peroxi du išbaltintomis garbano
mis, bet charakterio bruožais ir natūraliu
pulsu.
Beabejo, einant su gyvenimu nebūtų pro
tinga išeiti į viešumą su viduramžių dra
bužiais, ar užsidėjus gladiatorių Šarvus
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Nežinia kiek ilgas mūsų, emigracini s ke
li as, nežinomi nė rytdi enos'posūkiai mūsų
dabartinėje aplinkoje, tačiau jei Sąjungai
ir toliau seksis išleisti tiek auklėtinių su
lietuviška ambicija, kiek per pirmąjį, penk
metį, ■— Studentų Sąjunga savo darbą bus
padariusi.
paj ėgi ausi a mū sų bendruomenės dali s, ga
lėtų daug padėti Sąjungai materialiniai
ir vien jau tas įgalintų Studentų Sąjungą
aukščiau pašokti, labiau pajudėti, praves
ti didesnius darbus, kurių eigą dažnai su
trukdo lėšų stoka. Didesni studentijos
darbai labiau patrauktų naujus narius,
esančius gi labiau paskatintų dirbti ir iš
jų tarpo daugiau atsirastų Žvirgždžių, Ka
volių, Mieželių ir Jogų, nesigailinčių lai
ko, poilsio bei pinigo Sąjungos veiklai bei
lietuvybės darbui.
Ateities Problemos

Analizuojant praeitųjų metų Sąjungos
darbų raidą, pasiektus laimėjimus, dabar
tines studentijos nuotaikas ir dvasią tos
mokyklos, iš kurios ateina nauji Sąjungos
nariai, peršasi išvada, kad ateinančių me
tų bėgyje, laikui nešant Sąjungą prie dešimtemcio, <veiklos potencialas ir darbin
gumas dar daugiau priklausys nuo Sąjun
gos vadovaujančiųjų organų, negu, kad tai
buvo praeityje. ■ Iš amerikiečių vidurinių
mokyklų išplaukianti nuotaika: “ Nieko
neieškok ir džiaukis duona bei žaidimais!
Pamiršk iš kur atėjai ir nesuk galvos kur
eini! ” dar nėra pilnai paglemžusi lietu
viukus, kurių auklėjimu pakankamai rūpi
nasi tėvai bei ideologinės organizacijos,
tačiau ir tie nariai Šiandien daugiau linkę
būti tik stebėtojais, paskutinio suolo da
lyviais, bet ne galvojančiais, išradingais
iniciatoriais.
Nelengva bus išsiauginti naujus vado
vaujančius žmones, jei tas darbas nebus
pilnai ir planingai pradėtas jau dabar, dar
tebedirbančių Sąjungos kūrėjų iniciatyva.
Parlamentariniai s pagrindai s renkant cent
ro valdybas bei skyrių valdybas, didelė
atsakomybė krinta ant kandidatus parenkančių grupių bei pasyvumo tinkamiems

BIRUTĖ C1PLI] AUSKAITĖ

Gimusi 1929. IV. 11 Kaune. 1947 m. baigė
Liet, gimnaziją. Tuebingene, Vokietijoje. Stu
dijavo Tuebingene ir Germershaime. 1949 m.
emigravo Kanadon ir tęsė filosofijos studijas.
1953 m. išvyko Ispanijon, kur baigė specialius
vasaros kursus Saragosos U- te ir įsigijo “Dip
lomą de Estudios Hispanicos ”. 1954 - 1956
n vėl studijavo Montrealio U-te ir nesenai
gavo “ M ai tr e ės Arts ” laipsnį už tezę ** Mei
lės ir šeimos vaidmuo Unamuno kūryboje “.
Šalia ispanų kalbos, studijavo italų ir rusųliteratūrą. 1956 m. sausio mėn. Ispanijos Švie
timo Ministerija paskyrė jai stipendiją pasito
bulinimo kursui Salamancos u-te Ispanijoje,
kurį ir baigė su “ Diploma de Filologia Hispcr
nica
Skaučių or - joje reiškiasi nuo 1938 metų,
Pradėjus atsikurti mūsų skautėms Vokietijoje
Tuebingene suorganizavo liet, skaučių pirmąją
skiltį. Vėliau čia ėjo dr - vės adjutanto ir
ryšininkės su prancūzų - anglų skautėm parei
gas. Nesenai paskirta Kanados Rajono skau
čių vadeivės pavaduotoja. 1956 m. pakelta į
paskautininkes. Be ko kita, yra ir “Mūsų Vy
čio *' bendradarbė.

kandidatuoti, nes išrinkti pareigoms nepa
jėgūs žmonės, kaip tas netinkamas sporto
komandos treneris, neparuos žmonių rung
tynėms, nepajudins neišvystytų talentų ir
praleis daug progų laimėti, nors nariai ir
turėtų visas reikiamas kvalifikacijas.
Iki Sąjungos dešimtmečio, lietuvių kal
bos nemokėjimo problema gyvu žodžiu
silpnai dar tėpasirodys, tačiau lietuviškai
rašymo problema jau šiandien plačiai eg
zistuoja. Jau dabar būtina tą problemą
pradėti spręsti su mūsų vyresniosios kar
tos ir net alumnų pagalba. 0 tas irgi te
gali išplaukti iš vadovaujančių institucijų
ar jų pagalbininkų pastangų ir pajėgumo
išjudinti abejojančius.
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SKAUTAI VYČIAI IR VYTIECIAI BENDRU KELIU
Sk. y. vyr. sklt. Al g. Avižienis

Džiugu pastebėti, kad straipsnyj e “Korp!
Vytis ir skautai vyčiai ” ( Mūsų, Vytis,
1956 m. Nr. 5 ) psktn. V. Pileika nuodug
niai peržvelgia skautų vyčių ir Korp! Vy
tis santykius ir korporacijai siūlo tris
konkrečius žingsnius. Šie pasiūlymai yra:
1) į Korp! Vytis stojančius skautus vyčius
netikrinti skautiškuose dalykuos ef2) Kiek
vieną Korp! Vytis junjorąparengti skauto
vyčio įžodžiui prieš duodant senjoro pasi
žadėjimą, ir 3) Korp! Vytis skyriai, kaip
skautiški vienetai, turėtų priklausyti vie
tos skautų vienetui - rajonui, tuntui ar vietininkijai. Šių siūlomų žingsnių tikslas
yra išlyginti spragą, kurią, sudaro nelygus
skautiškasis patyrimas tarp skautų vyčių
ir vytiečių.
Pasiūlymai yra konkretūs ir reikalauja
rūpestingo svarstymo ir iš skautų vyčių,
ir iŠ Korp! Vytis pusės. Siūlomus žings
nius apžvelgus, reikia pastebėti, kad pir
mųjų dviejų praktiškas įvykdymas daro
trečiąjį nereikalingu, nes visi, būdami skau
tai vyčiai ar s. v. kandidatai, korporantai
turėtą pareigą vietos Brolijos vienetui pri
klausyti per jo skautų vyčių būrelį. Pats
baidymasKorp! Vytis skyrius įjungti į vie
tos skautų organizaciją negali atnešti tei
giamų pasekmių. Dalinis priklausymas neakademiniam organizaciniam vienetui pa
žeistų pačią korporacijos, kaip nepriklau
somos studentų organizacijos sąvoką,nes
korporacijų tradicijos reikalauja, kad visi
jų reikalai būtų sprendžiami tik pilnatei
sių narių. Taip pat tenka laukti sunkumų
bandant apibrėžti dviejų paralelių vadovy
bių atsakomybės ribas.
Dėl šių priežasčių turi būti dedamos pa
stangos, kad kiekvienas aktyvus korporantas būtu įjungtas [vietos skautų vyčių vie
netą. Čia vytieČiai vykdytų Brolijos skauĮ
tiškąjį darbą pagal savo pajėgumą, o ypa
274

tingi susitarimai ar taisyklės, siūlomi
psktn. Pileikos, būtų nereikalingi. Eilė
aktyvių korporantų, šiuo metu einančių
tuntininko, draugininko ar kitas pareigas
Brolijoje jau įrodė šio metodo sėkmingu
mą.
Grįžtant prie pirmųjų dviejų psktn. Pi
leikos pasiūlymų, pažiūrėkime į galimus
būdus jiems įvykdyti. Pirmasis pasiūly
mas yra skautus vyčius, stojančius į Korp!
Vytis, netikrinti skautiškuose dalykuose.
Šių eilučių autoriaus patyrimu, daugeli s
Korp! Vytis skyrių jau seniai tai vykdo,
pripažindami tvirtą sk. vyčių skautišką
pasirengimą Šį pasiūlymą tenka perduoti
Korp! Vytis centro valdybai, iš kurios lauk
tina pilno pritarimo ir atitinkamo sprendi
mo .
Antrasis siūlymas — tik sk. vyčius kelti
į senjorus — sutinka daugiau sunkumų.
Korp! Vytis nustatytas kandidatavimo lai
kas yra du semestrai, tai yra, devyni mė
nesiai. Jaunuoliai, kurie per paskutinius
porą metų ar ilgiau aktyviai neškautavo,
per Šį laiką vargiai pajėgs, Šalia studijų
ir kandidatavimo korporacijoje, išpildyti
griežtus reikalavimus, statomus skautams
vyčiams kandidatams, ir duoti vyčio įžodį.
Gi senjoro pasižadėjimo atidėjimas, jei
junjoras išpildė visus korporacijos reika
lavimus, būtų sunkiai pateisinamas. Ypač
pavojinga yra galimybė, kad šis griežtas
reikalavimas atstumtų tuos studentus, ku
rie iš Korp! Vytis turėtų gauti daugiausiai
naudos — studentus, jau kiek nutolusius
nuo skautybės ir ją vėl randančius naujo
je aplinkoje ir formoje.
Siekiant 100% skautų vyčių Korp! Vytis
eilėse, atsakomybė krinta skautams vy
čiams, o ypač tiems, kurie šiuo metu yra
aktyvūs Korp! nariai, ir tiems, kurie gali
Korp! Vytis priklausyti, bet į ją nestoja.
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Pamaldos “Neries ” s tavy kloję.

tyčio pareigos iš jų reikalauja, kad, bū
dami aktyvūs vytiečiai, savo pavyzdžiu ir
draugiškumu patrauktų korporantus, kurie
dar nėra skautai vyčiai ir jiems padėtų
subręsti skautybėje ir tapti skautais vy
čiais. Jei sk. vyčiai korporantai tai įvyk
dyti nepajėgs, veltui rašysime taisykles
ir reikalavimus, nes įsakymai ir formulės
dar nei vieno asmens nepadarė tikru skau
tu vyčiu.
Ypač vyčio pareigai nusikalsta tie sk.
vyčiai studentai, kurie nestoja į Korp! Vy
tis, bet ją kritikuoja dėl trukumų, kuriuos
jie patys kaip korporantai, galėtų paša
linti ar sumažinti. Naudodami savo gilų
skautišką patyrimą -kaip argumentą jie
kritikuoja už save mažiau patyrusius, nors
vyčio įžodis [pareigoj a jiems padėti. To
kia kritika tegali tik sudaryti nereikalingų
ginčų ir nuteikti studentus skautus prieš
visą skautų vyčių organizaciją.
Nestudijuoją skautai vyčiai irgi gali
daug padėti, suprasdami šį ypatingą skau
tų vyčių - korporantų uždavinį ir, jiems pa
dėdami, patraukti ir parengti vyčius kan
didatus iš korporantų tarpo. Tik tadą kai
kiekvienas skautas vytis tinkamai įvykdys

Nuotr. E. P utvytės.

savo pareigą skleisti skautų vyčių idėją
galime laukti, kad visi vytiečiai bus skau
tai vyčiai, ir psktn. Pileikos iškeltoji
spraga tarp sk. vyčių ir korporantų skautybės lygio atžvilgiu bus galutinai ir vi
siškai panaikinta.
Baigiant tenka pabrėžti, kad glaudus
sk. vyčių ir Korp! Vytis suartėjimas ir
skautams vyčiams daug padėtų. Vyčių bū
reliai sau rastų tinkamų ir paj ėgių kandi
datų, dar neturėjusių progos su skautais
vyčiais susipažinti. Korporantai - vytie
čiai atsineštų patyrimo, įgyto visuomeni
niame darbe bei kituose Korp! Vytis vyk
domuose darbuose. Štai, pavyzdžiui, Mū
sų Vytis galėtų puikiai tarnauti lygiai tiek
pat visiems sk. vyčiams ir vyr. skautėms,
kiek ir ASS nariams, ypač kai tiek daug
klausimų yra visiems bendri ir svarbūs.
Neabejotina, kad aktyvus sk. vyčių ir vyr.
skaučių bendradarbiavimas Mūsų Vytį pa
darytų dar tvirtesniu įrankiu mūsų tautinei
ir skautiskajai minčiai skleisti.
Delsimas neša tik nuostolius, ir tuojau
privalome suartinti kelius, kad atsiskyrę
nepaklystume tremties kasdienybėje.
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UŽDOKUMENTUOKIME ATEIČIAI
PRAEITIES LIUDIJIMĄ
S. Dobkeviciūtė
Ar yra pasaulyje tauta, -kuri neieškotų.
i|r nekeltų, savo dvasios individualumo
viešoje tautų, arenoje ir juo ii esi didžiuoju?
Argi noras surasti ir pažinti savo tautos
sielą nepastumėjo XVIII - XIX šimtmečio
romantikus kreipti dėmesį į liaudį, išlai
kiusią savo tyrą dvasią, kurioje atsispin
dėjo tautos charakteris? Atgi daugumai
rašytojų buvo svetima savosios žemės
traukos jėga, kuri buvo jų kūrybinė ugnis,
palaikanti dvasios egzistenciją, gimdanti
naujas gyvybes, 'valdanti žmogaus pasi
reiškimus ? Nepriklausomoje Lietuvoje
ir mums tai buvo įmanoma, - tačiau dabar
mes" nebeturim e tiesioginio dvasios šalti
nio — savojo krašto. Ten liko ir visa lie
tuvybės palaikymą liečianti medžiaga —
vardai, metai ir darbai tų XVIII - XIX am
žiaus veikėjų, kurie tikėjo ateities aušrą
savo sūnų, anūkų laisva ateitim, bei prie
spaudą neš ančių tironų braškančiais sos
tais.
Aišku, -dabar yra sunku pasakyti kiek
mūsų knygų, rankraščių, -žinių žuvo karo
metu Lietuvoje ir tremtyje, kiek komunis
tai j_ąu spėjo likviduoti “nepageidauja
mos ” mokslinės medžiagos ir literatūros.
Tačiau, -jei prileisime, kad jie jau neblo
gai “ apvalė ” mūsų knygynus ir priva
čius rinkinius, -tai turbūt nelabai klysime!
Gal daugelis iš mūsų nepagalvojome
kiek vargo buvo Vokietijoje išleisti lite
ratūros ar istorijos vadovėlį, < ir kodėl ?
Atsakymas glūdi beveik kiekvienos kny
gos pratarmėje*. “ Gaila, -kad daugelio
vertingų dalykų negalima buvo įdėti vien
dėl pačios paprasčiausios priežasties —
jų stokos; taigi įdėta ne kas norėta, bet
kas turėta
Mūsų didžiausias rūpestis šiandieną
yra išsaugoti tai, kąmes turime. Nėra jau
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taip sunku išsaugoti spausdintą žodį. Čia
kyla mintis paruosti ateičiai tąmedžiagą,
kuri yra neatspausdintą galimai žuvus,
ar dabartinėmis sąlygomis nepasiekiama.
Mūsų dabartinės leidyklos skursta, gi
mokslinti ar pseudo - mokslinei medžia
gai rinkos nėra. Taip pat ir mūsų kvalifi
kuoti žinovai, kurie galėtų tokią minėtą
medžiagą patiekti, neturi sąlygų: jie sun
kiai pelnosi duoną ar vargsta spaudžiami
gyvenimo. Ką daryt ? Kad taip svarbi ir
brangi medžiaga neliktų vien tik atminty
je, o būtų ir užrašyta ir tokiu būdu pateik
ta ateities kartoms, -siūlau studentiškoms
organizacijoms imtis iniciatyvos šį darbą
palengvinti ir dirbti.
Nebūtų sunku juk rasti mecenatų, kurie
nupirktų kalbamąją juostą arba diktofoną
Pastaroji mašina būtų skolinama mūsų
lietuvių kalbos bei literatūros mokslinin
kams, 'tyrinėtoj ams, istorikams, kad jie
savo prisiminimus ar turimą medžiagąįrašytų į magnetines juostas ar i plokšteles.
Tada būtų galima įkalbėtas juostas siųsti
tiesiai į Kultūros Muziejų, -arba suorgani
zuoti mašinraščių tinklą ir jas perrašyti.
Perrašyta medžiaga irgi būtų siunčiama į
Kultūros Muziejų arba spausdinama perijodikoje.
'Kaip pavyzdį paimkime Los Angeles.
Čia gyvenant daug kartų yra tekę girdėti
profesorių Mykolą Biržišką kalbant minė
jimuose, - kultūriniuose parengimuose ar
A.S. S. sueigose. Ne kartą nusistebėj au,
kiek žinių bei atsiminimų ši asmenybė tu
ri apie ** Aušros ” laikus, Vilniaus uni
versitetą ar tai atskiras asmenybes, kurie
turėjo įtakos Lietuvos istorijos išsivys
tyme, bei žmones, kurie savo įtaka ir dar
bu davė vienokią ar kitokią formą mūsų li
teratūrai, -kultunniam gyvenimui. Juk ši
asmenybė yra tiesiog gyva enciklopedija
ir mums būtų labai naudingą -jei profeso-
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ĮVYKIAI IR KOMENTARAI
• Studentiškų
organizacijų esmė yra
veikla, tačiau dauguma skyrių narių tą, są
voką, labai plačiai interpretuoja. Tad prie
skyriaus veiklos ir nori si truputį sustoti.
Tiesiogine prasme veikiančio skyriaus
visdelto negalima būtu laikyti tokio, ku
rio nariai metų bėgyje tik keletą kartų
skyriaus aplinkoje vienas kitą pamato išsirenka valdybą, suruošia vakarą, na,
dar kokį kartą susirenka. Jei balius dar
yra ruošiamas grynai pasipinigavimo tiks
lais — tiesioginio skyriaus narių ryšio ug
dymo ir nėra. Ateinančioms jaunesnėms
studentų kartoms susidaro vaizdas, kad
mes tik kokį nors pasirinktą bendrą vardą
tenešioj ame ir tik tas vardas keletą kartų
metuose mus tesuveda.
Yra keista ir nesuprantama, kad truktų
veiklos, to bendro darbo, -kuris riša, ar
čiau vienam kitą pažinti padeda. Retas
kolega tegali nusiskųsti, kad ir to laiko
jau taip absoliučiai nebūtų. Reikia turėti
galvoje, kad studentiškos organizacijos
skyriai negali vien tik vietiniame gyveni
me merdėti — jie turi ką nors visuomenei
duoti, į visuomeninį gyvenimą savo darbo
įnešti. Svarbiausiomis sritimis juk gali
ma išvardinti įnašus į kultūrinį gyvenimą
talkininkavimą laisvinimo darbe, mūsų
šalpos organizacijas. Skyriai, kurie pa
silinksminimų klubais virstą nepateisina
studentiškos organizacijos nešiojamo var
do, -gi tokių skyrių nariai niekad ir ben
drai atlikto darbo jausmo neturi progos
pergyventi. Tas pats pasilinksminimas,
ta iškyla prie vandens, -tie “ initium ”
rius galėtų savo žiniomis su mumis ir mū
sų ateinančiomis kartomis pasidalinti.
Turėdami šiuos faktus prieš akis, pa
galvokime: ar mes leisim e šioms tautinėms
vertybėms dingti neįamžintoms? Ar mes
turime teisę rizikuoti nustoti paskutinių
mokslo šaltinių apie savo tėvynę, žmones
ir palikti ateinančias lietuvių kartas dva
sinėje tam sumoj e ?

daug tuštesni lieką jei linksminamasi,
nes nerandama ką dirbti ar tam darbui lai
ko.
• Tik iš Santaros stovyklos aprašymo
pastebėjome, jog didis lietuvių rasytoj as
Balys Sruoga visuomenės šiemet liko kaip
ir nepastebėtas: kiek teko sekti spaudą
tai tik vieni s an tari eči ai tepaminėjo 50
praslinkusių metų nuo šio rašytojo gimi
mo .
Gaila, kad nė viena iš mūsų visuomeni
nių organizacijų nesiėmė šio įvykio kiek
plačiau spaudos puslapiuose paskleisti.
Žvelgdami tačiau ateitin į 1957 metus,
dar turėsime progos šį dramaturgą poetą
prisiminti — spalio 16 d. sukaks 10 metų,
kai, iškentėjęs kaceto žiaurumus, B. Sruo
ga Vilniuje mirė. Planuojant į ateitį, ne
būtų perdaug gal net visą Studentų Sąjun
gos suvažiavimą lietuvių kalbos grožio
išryškinimui paskirti, tuo pačiu ir jauni
mo, visuomenės dėmesį į tokią p atri j ori
nę, gaivalingą bet kartu ir paprastą mie
lą B. Sruogos kūrybą atkreipti.
• Mūsų akademiniame gyvenime įsivy
rauja “ initium ”, “ finis ”, rudens, pa
vasario baliai, pokyliai. IŠ raportažų skai
tome apie puošnius apsirengimus Čikago
je,
kituose miestuose, stovyklose. Šia
proga norėtųsi pasiūlyti bandyti grąžinti
lietuvišką tautinį rūbą į iškilmių sales,
bent kokį vieną kitą akademinį pokylį.
IŠ pasakojimą -iš literatūros žinome,
jog ASD pastangomis tautinis aprėdas ra
do sau vietą Kauno visuomenės pokyliuo
se. Ar neatėjo laikas šį lietuviško tauti
nio rūbo renesansą bandyti grąžinti į mū
sų visuomenę? Ar ne patraukliai skambė
tų parašas, kad ne vakariniai rūbai, bet
taurinis aprėdas pageidautinas? Ar nega
lėtų būti surengtas lietuviŠkas pokylis,
atsispindįs Pietario aprašyta lietuvių se
novės dvasia? Ar midus nerastų pritari
mo įvairiais valgiais ir gėrimais išlepin
toje burnoje? Ar toks įvykis nebūtų įna
šas į lietuvybės kraičio skrynią?
277
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BAIGĖ AUKŠTUOSIUS MOKSLUS
Vėl keletas sesių, ir brolių skautų. Kanadoje už
baigė aukštuosius mokslus ir gražiai papildė akade
mikų eiles:

ANYSAS, JURGIS šiais metais baigė studijas To
ronto u - te, įsigydamas goefizikos bakalauro laips
nį. Jurgis aktyvus jūros skautas, ir ilgą laiką buvo
’* Vaidoto ” laivo vadas.

APERAVIČIŪTĖ, VIDA Toronto u-te įsigijo hu
manitarinių mokslų bakalauro laipsnį, specializuo
damasi maisto chemijoje. Vida veikli skautė To
ronto tunte ir įsisteigus skautų akademikų skyriui,
pasižymėjo kaip uoli jo narė.
MICKEVIČIŪTĖ - KULIENĖ, REGINA pernai To
ronto u-te įsigijo humanitarinių mokslų bakalauro
laipsni, specializuodamasi anglų literatūroje. Šie
met Regina įsigijo bakalaureatą iš socialinių moks
lų ( Social Work ). Nuo pat vaikystės yra skautė ir
aktyvi ASS Toronto skyriaus narė.
GRAŽYTEI ILONAI šiemet MCGill u - te, Monre
alyje, buvo suteiktas magistro laipsnis. Ilona gili
no studijas anglų literatūroje. Salia studijų, Ilona
aktyviai veikia skaučių draugovėje.

Vyr. sk. vyr. skltn. ILONA GRAŽYTĖ gimė
1933- X. 9 Kaune. Gimnaziją lankė tremtyje
Wiesbadene, Kass elyj e ir Hanau.
Atvykusi
Kanadon 1950 m. įstojo ir baigė Luke Calaghan
Memorial High School Montrealyje. 1951 - 1955
m. lankė ir baigė Marianapolio College, Montreal'io Universitete, gavo Bachelor of Arts
magna cum įaudė laipsnį su ** first prize in
English Literature ”. 1956 už tezę apie Ka
nados poeto RobertService kūrybą gavo Master
of Arts laipsnį ir Atherton Prize. Dabar toliau
tęsia studijas Montreal'io Universitete, ruoš
damasi doktoratui.
Ilona į SkaučiųSąjungos eiles įstojo 1945 m.
Wiesbaden’e ir visą laiką, tiek tremtyje, tiek
Kanadoje, aktyviai darbavosi skaučių, viene
tuose. Be to, yra aktyvi narė Studentą Sąjun
gos Montr. Skyr. ir Liet. Akad. Sambūrio.

BOSTONTSKIAI SUJUDO
ASS skyrius Bostone pastaruoju metu pradėjo gy
vinti savo veiklą. Visi 25 skyriaus nariai su dide
liu entuziazmu imasi darbo. Viename narių susi
rinkime sudaryta skyriaus valdyba iš pirm. B. Banaitytės, narių— M. Giedminaitės, Alg. Banevičiaus
ir R. Tamošiūno.
G. Kurpis pravedė įdomų pašnekesį, po kurio se
kė diskusijos. 11. XI. panašų pašnekesį pravedė
J. Spakevičius. G. Kurpis davė senjoro pasižadėji
mą. Jaunuosius dalyvius labai suinteresavo N. Lie
tuvos pinigų — litų demonstravimas. Senjoras Al
gis Banevičius supažindino su dabar išeinančiais
lietuviškais laikraščiais. Sueiga baigta dainomis
ir arbatėle.
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NUOTAIKINGA A.S.S. ŠVENTĖ
ČIKAGOJE
Čikagos akademikai skautai, - ės savo metinę
šventę gražiai atšventė XI. 4 d. Iš ryto buvo pa
maldos T. T. Jėzuitų namuose, kurias atlaikė ir
pamokslą pasakė Korp! VYTIS Kapelionas Kun. J.
Raibužis & J. Vakare vieno viešbučio salėje — iš
kilmingas minėjimo aktas, kurį pravedė ASS skyr.
pirm. senj. J. Karklys. įneštos vėliavos, pagerbti
žuvusieji ir mirusieji ASS nariai, išklausyta fil. V.
Černiaus paskaita. Minėjimo Prezidiumą sudarė ir
gražias sveikinimo kalbas pasakė Lietuvos Konsu
las P. Daužvardis, Kun. J. Raibužis, VS O. Zailskienė, fil. S. Jurkynienė, M V Redaktorius fil. B.
Kviklys. Raštu sveikino Garbės Nariai: Prof. Ig.
Končius, S. Kolupaila, P. Jurgėla. Jaukaus pobū
vio metu susilaukta daugiau sveikinimų iŠ studentų
or - jų ir atskirų asmenų, išklausyta trumpa bet nuo
taikinga meninė dalis, pagaliau, gražiai pasilinks
minta. Dalyvavo per 100 ASS narių ir svečių. Rei
kia pasidžiaugti, kad vėl gražus būrelis davė ASD
t. narės — senjoro įžodį. Specialios sueigos metu
jie gražiai pasveikinti. Iki šio rudens ASS skyriui
vadovavo senj. Karklys. Jo įpėdiniu išrinktas ener
gingas vytietis senj. Adomas Mickevičius.

Skautams rūpi savo tėvyne ir ją privalo pa
rodyti kitą tautą tėvynėms, kad yra graži ir
prakilni, — parodyti gražiai išauklėtu lietuvio
būdu.
Antanas Smetona,
Paskutinis L SS Šefas.
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Nors buvo jau vėlyvas vakaras,bet nuo
vados viršininkas Petras Greičiūnas vis
dar tebesėdėjo, kaip ir daugelį pr-abėgusių
vakarų., prie savo rašomojo stalo. Ranko
mis galvą parėmęs, akis įsmeigęs vienan
taškan, mintimis skrido į netolimą praeitį,
kuri kaip baisus sapnas nuolat vaidenos
jo akyse.
Lietuvą užplūdo raudonarmiečių gaujos.
Tuoj pat po to, prasidėjo ir tie pasibaisė
tini žmonių trėmimai į Rusijos gilumą, už
daruose gyvuliniuose vagonuose, be van
dens, be maisto. Visame krašte siautė
enkavedistai, padedant vienam kitam vie
tiniam išdavikui. Nepriklausomybės lai
kais jis taip pat buvo nuovados viršinin
kas tame pačiame mažame miestelyje. -Gy
veno jis kartu su savo motina. Ak, moti
na! Jos prisiminimas ašarom suvilgo jo
akis. Jaunas netekęs tėvo, motinos buvo
užaugintas ir jos menku uždarbiu išmoks
lintas. Ji buvo jam ne tik motina, bet ir
draugas, patarėjas, kuri jo sunkesnėse
gyvenimo dienose, mokėjo taip švelniai
jį paguosti, nuraminti, paskatinti. Mylėjo
jis ją, kiek tikrai mylinti sūnaus širdis
savo motiną mylėt begali. Dar daugiau,
jis dievino ją.
Bolševikams užgrobus kraštą, jis tuo
jau pat buvo atleistas iš policijos. Jo
vietą užėmė miestelyje buvęs smulkus
pirklelis Alperovičius. Alperovičiusl Tas
vienas vardas kerštu ir pykčiu užvirina jo
širdį. Nuo to vieno vardo, Greičiūno
skruostai dar labiau išbąlą, kumšty s
skaudžiai susigniaužia. Alperovičius su
rusų enkavedistais siautė miestelyje ir
apylinkės kaimuose. Girtas, su lazda
rankoje, Jis stumdė į sunkvežimius dre
bančius
senelius, verkiančias moteris,
vaikus ir tylinčius išbalusius vyrus. Su

kreiva šypsena lūpose, jis pats palydėda
vo kiekvieną sunkvežimių koloną į gele
žinkelio stotį, nelaimingųjų baisiam ir ne
žinomam likimui.
Greičiūnas laiku įspėtas apie jam gre
siantį pavojų, motinos maldaujamas, pa
sislėpė netoli miestelio esančiam miške.
Ankstyvais rytais, jis atslinkdavo krūmais
iki vieškelio ir stebėjo, kaip pilni sunkve
žimiai žmonių, saugomi aziatiškų sargy
binių skubėjo stoties link. Ir visuomet
viename i š tų sunkvežimių jis matydavo
AlperoviČių, su ant viršugalvio nustumta
kepure, lazda mosikuojantį ir kvatojantį
kaip demoną. Kartais Greičiūnas pagal
vodavo, argi iŠtikrųjų gali būti žmogaus
širdis tokia'žiauri. Alperovičius savo
žiaurumu viršijo net jo mongoliškus drau
gusVieną nepamirštamą ankstų rytą, pasi
slėpęs krūmuose jis stebėjo vieškelį. Šį
kartą važiavo tik vienas sunkvežimis,
kuriame buvo tik viena moteris, saugoma
keturių enkavedistų. Ir Alperovičius su
savo lazda ir kreiva šypsena. Ta moteris
buvo jo motina, sutinusiomis nuo ašarų
akimis, staiga visai susenus, bejėgė.
Alpstančia iŠ skausmo širdimi jis mate,
kai ji staiga pakilo ir tarytum savo moti
niška širdimi pajutusi netoli esantį jos
sūnų, iškėlė ranką ir peržegnojo mišką ir
krūmus, kuriuose jis buvo pasislėpęs. Dar
matė jis, kaip Alperovičius iš visų jėgų,
sudavė lazda per iškeltą motinos ranką,
kaip ji sukrito ant sunkvežimio grindų ir
dulkių debesys paslėpė tą baisų vaizdą
nuo jo akių. Ką pergyveno jis tą valandą,
kas dėjosi jo širdyj e, vienas Dievas te
žinojo.
Bėgo dienos, savaitės, mėnesiai j am be
si slapstant, gyvenant svetima pavarde to279
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Clevelando skautų Bičiulis “ Dirvos ” Redaktorius B. Gaidžiūnas apdovanotas Padėkos iymeniu.
Nuotr- V. Bacevičiaus.

Ii nuo jo mielo miestelio. Krašte siautė
baimė, areštai ir priespauda. Kilus rusų
vokiečių karui, jis vienas iš pirmųjų įsi
jungė į sukilusios tautos sūnų eiles, bu
vo sužeistas, bet pagijęs ir vokiečiams
užėmus Lietuvą, grįžo j savo mielą mies
telį ir į savo buvusiąsias nuovados virši
ninko pareigas. Grįžo labai pasikeitęs.
Retai kada nusišypsodavo, mėgo vienumą
ir dažniausiai būdavo susimastęs. Moti
nos, su iškelta ranka, vaizdas, kaip gy
vas stovėjo jo akyse visur ir visuomet, o
virš jo, lyg kruvimon raidėm išrašytas
vardas — AlperoviČius.
Alperovičiaus
smūgi s jo motinai, pagimdė jo širdyj ekerštą, kuris su kiekviena nauja diena augo,
smaugė jį, kankino. Aloerovičiu s! Sį var
dą jis matė visur, kur tik akimis pažvelg
davo. Jis jį sapnuodavo naktimis, jis
skambėdavo jo ausyse dienomis.
Tik grįžęs į miestelį, jis gavo žinių,
kad Alperovičius slapstosi apylinkėje.
Kiek
naktų jis nemiegojo tykodamas ir
jieskodamas jo. Ir po kiekvieno nepavy
kusio žygio jo noras atkeršyt už motinos
skri au dą dar 1 abi au bu j oj o j o ši rdyj e, n eduodamas jam nei ramybės, nei poilsio.
280

Jis gyveno tik vienam tikslui: rasti Alperovicių, susitikti su juo bent vienai minu
tei, bent vieiai sekundei.
Greičiūnas staiga pakilo ir lyg oro pri
stigęs, priėjęs prie lango praskiedė užuo
laidas. Lauke krito snaigės, lengvos kaip
pūkeliai, pakibdamos ant stogų, krūmų ir
medžių šakų. Gamtoje kažkaip jautėsi
rimtis, tyla ir paslaptis. Pro miestelio
namų langus, nors ir uždangstytus, vienur
kitur skverbėsi šviesos ruoželiai, kuriuo
se žaidė krisdamos snaigės lyg balti dru
giai. Tamsūs sniego debesys aptraukė
dangų ir tarytum Visagalis pats panoro
šią naktį kuo gražiausiai padabinti žemę,
iškloti ją baltu sniego kilimu, išpuošti
medžius ir paslėpti stogų tamsumą, kad
visur būtų balta, balta.
Juk šiandien Kūčių naktis. Prisiminus
tai, Greičiūno lūpas iškreipia skausminga
šypsena.
Kiekviename namelyje yra pa
dengti kūčių stalai, prie kurių renkasi Šei
mų nariai, vienur linksmi, kitur su liūde
siu ir gedulu. Tik jo viengungiškam kam
barėlyje, jo niekas nelaukia ir kūčių star
lo ten niekas neparuošė. Kur šiuo metu
jo motina? Gal kenčia šaltį ir alkį toli-
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Iš skautininkų įžodžio “ Laisvosios Tėvynes ” stovykloje. Nuotr. V. Bacevičiaus.

mam Sibire, gal kur kamputyje susigūžus
šnabžda maldas už jį, jos sūnų. Gal mi
rus, o gal šiuo metu kankinama žiaurių
budelių, dėl jo, jos sūnaus. Alperovičius!
0 Viešpatie, tik vienai minutei, tik vienam
trumpam akimirksniui leisk, kad jis susi
tiktų jį. Leisk išlieti tą susirinkusį kerš
tą ir skausmu... Gal po to ji s ras ramybę,
galės ramiai miegoti ir šypsotis kaip se
niau .
Jis negirdi, kaip kažkas beldžiasi į du
ris, negirdi kaip įeina dežuruojantis poli
cininkas ir keletą kartų kartoja — pone
viršininke!
Pagaliau Greičiūnas lyg pabunda iš
miego ir krūptelėjęs atsisuka į jį.
— Pone viršininke, - kartoja policinin
kas. — Jukna su Degučiu Alperovičiu pa
gavo. Jie atvedė jį čia, į nuovadą.
Greičiūnas žiūri į kalbantį policininką
ir junta,kadjis sapnuoja Taip, tai tik
sapnas. Be abejo tai netiesa Jis papur
to galvą, lyg pabust norėdamas ir vėl pa
žvelgia į policininką. Ne, jis nesapnuo
ja, bet greičiausia, policininkas ką kitką
jam pasakė, o jam nusigirdo apie Alperovičių.
Policininkas nustebęs žiūri į išbalusį
kaip mirtis savo viršininką, ir staiga pa
sijutęs nejaukiai nuleidžia akis ir dar pri
duria:
— Gal į daboklę jį uždaryti ?

_ Ką tokį ?
— Alperovičiu, pone viršininke. Juk
sakiau, kad jį Jukna su Degučiu ties
Gluosnių kaimu pagavo.
— Alperovičiu!? ... — rėkte išrėkia Grei
čiūnas. — Ar tu nemeluoji ? ...
_ Ne, — sako policininkas, keistai žiū
rėdamas į jį. - Jis čia, nuovadoj.
Greičiūnas atsiremia į stalą. Pagaliau
taip laukta valanda atėjo. Jis junta, kaip
jo širdis lyg pamišusi daužosi krūtinėje,
kaip skruostai išbąlą iki šaltumo ir kumštys nejučiom gniaužiasi kaip replės.
— Atveskite jį čia, — sako lediniu bal
su, o akys keistai ir žiauriai sužiba.
Policininkas stuktelia kulnimis ir apsi
sukęs greit išeina. Greičiūnas valandėlę
stovi vietoje, giliai įtrauki a oro ir ranko
mis suspaudži a krutinę, tarytum norėda
mas bent kiek’apraminti savo Šėlstančią
širdį. Pro duris, grubiai dviejų policinin
kų į kambarį įstumiamas Alperovičius,
apiplyšęs, senai neskusta barzda ir suny
kęs kaip šešėlis.
Greičiūnas visas drebėdamas valandėlę
stebi jį. Pagaliau žengia prie jo kumštis
sugniaužęs ir rėkia baisiu, dusliu balsu:
— Niekše, loir padėjai mano motiną!?...
Motiną mano... motiną...
Greičiūno baisus balsas, jo iš pykčio
iškreiptas veidas, mirtimi žibančios akys,
Alperovičiui sukelia pasibais'ėtiną baimę,
281
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Jis krinta ant kelių, rankomis užsidengia
veidą ir drebančiu balsu paskubom sako:
- Atleiskite man... atleiskite... atleis
kite...
- Atleisti tau, žvėrie tu! Atleisti tau,
už šimtų žmonių ašaras ir kančias. At
leisti tau, už tavo smūgį mano motinai...
Niekuomet niekše tu ... niekuomet..
Jis žengia dar žingsnį Alperovičiaus
link ir savo baisiame pyktyje nežino, ar
suspardyti jį kojomis, ar Čia pat vietoje
nušauti. Staiga jam atskrenda išganinga
mintis. Jis jį nuvež į tą vietą, kurioje
aną atmintiną rytą Alperovičius lazda
skaudžiai sudavė jo motinai ir ten jis iš
lies ant jo visą savo susirinkusią tulžį,
pyktį ir kerštą.
- Pakinkykite arklį į rogutes. Aš pats
jį nuvešiu į apskrities kalėjimą, — sako
jis nustebusiems, niekuomet jo tokio pik
to nemačiusiems policininkams, baisiu,
Šiurpą sukeliančiu balsu.
y
Po valandėlės jis sėda į rogutes. Sa
lia jo, surištomis rankomis, drebėdamas
lyg sugautas žvėris — Alperovičius. Grei
čiūnas net nepažvelgia į jį ir greitai su
raginęs arklį įsuka į gatvę.
Snaigės nustoja kritusios irprablaivėjusiam danguje linksmai nusišypso mėnu
lis, savo malonia šviesa apšviesdamas
baltai pasipuošusią žemę, tartum norėda
mas dar ją labiau pagrąžinti Tam, kuris
ateis šią naktį su kūdikiška sypsenair
gailestinga širdimi.
Greičiūnas ragina arklį greita rišcia ir
kažkaip junta, kad šį kartą jo lūpose to
kia pat kreiva šypsena, kurią matydavo
Alperovičių besišypsant, žmonėmis pri
kimštuose sunkvežimiuose ir tą atmintiną
rytą, kai jo motina skaudžiai užgauta jo
lazdos, parkrito ant sunkvežimio grindų.
Dar vai an dėlę ir ji s primins šiam niekšui
tą smūgį, primins kiek jis iškentėjo dėl to
ir atkeršys, žiauriai atkeršys už savo mo
tiną.. Motina! Staiga Greičiūnas sudre
ba. Jo akyse stojas kaip gyvas jo moti
nos vaizdas. Ne, nekrintančio s ant sunk
vežimio grindų, bet laimingų dienų moti
na, malonia geraširdiška Šypsena lūpose,
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savo mielom akim žiūri į jį ir tarytum sa
ko: “ Ar tu gerai darai, sūneli, norėdar
m as sutepti savo rankas bejėgio žmogaus
krauju ? ... Juk tu man tuo nieko nepadė
si, bet liksi tp.ks pat nusikaltėlis kaip ir
Alperovičius. ”
Greičiūnas papurto galvą, stengiasi ne
galvoti apie tai ir išblaškyti maloniai šyp
sančios motinos vaizdą. Taip, jis gerai
žinojo, kad giliai religinga jo motina, vi
suomet buvo pasiruošusi atleisti visiems
jai padarytas skriaudas. Ne, jis nenori
apie tai galvoti. Jis nori keršto. Per iš
tisus metus ji s ugdė jį savo širdyje ir...
Ne, ne, šią keršto valandą jis nesuabejos.
Bet motinos vaizdas nedingsta. Ji šypso
si ir sako: “ Tu atleisi jam... ” 0 ne!
Greičiūnas mintimis Šaukia motinos vaiz
dui. Pagaliau ne j ą vi eną ji s nuskriau
dė... 0 kur šimtai kitų moterų, vaikų ir
senelių ?!.. Jis žvėris, o tokį reikia už
mušti, sunaikinti. Bet šypsančios moti
nos lūpos šnabžda: “Ne tau teisti žmo
gų už jo nuodėmes, bet Tam kuris gims
ta šią naktį... ”
Veltui Greičiūnas dar bando mintimis
ginčytis su motinos vizija, įrodinėti jai,
kad jis negalįs Šiam niekšui atleisti, kad
perdaug jo širdyje noras keršyti išbujojo,
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Vjr. skautę V. Ramanauskaitę ir brolį A. Puzinq jų sutuoktuvių proga sveikina Filadelfij os
“ Šešupės ” tunto skautės. Nuotr. E. Jakaičio.

kad neįvykdęs jo, jis neturės ramybės ir
bus dar nelaimingesnis, kaip kad buvo.
Bet šypsančios motinos lūpos sako: “Iš
ganytojas gimė ne kerštui, bet meilei; ne
bausmes vykdyti, bet žmoniją, atpirkti sa
vo krauju. Tu turi sekti jį. Ir jeigu tu
praliesi šią, šventą Naktį to žmogaus krau
ją, kaip tu nusikalsi Jam, -kuris daugiau
kentėjo kaip tu ir vistik mirdamas atlei
do savo kankintojams. 0 be to, kaip tu
pažvelgsi man į akis, jeigu mes kada nors
vėl susitiksim? Praliejęs jo kraują, tu

amžinai širdyje nešiosi žaizdą, gi atlei
dęs jam, -tu pajusi savo sielos ramybę ir
Vsagalio bei mano palaiminimą... ”
Paskendęs savo mintyse Greičiūnas,
kaip per sapną girdi, kaip Alperovičius
drebėdamas visu kūnu nuo šalčio ir bai
mės pro ašaras sako:
— Dievas nubaudė mane už tai... Vo
kiečiai sušaudė mano žmoną, vaikus ir
motiną... Ak, as buvau žvėris...
Valandėlei dingus motinos vizija vėl
pasirodo ir liūdnu pilnu užuojautos veidu
sako: “ Vargšas... Visagalis nubaudė

jį už jo bloguosius darbus. ” Staiga ji
vėl pradeda šypsotis ir šnabžda: “ Ar
prisimeni Petriuk, kai mažą būnant tave
mokindavau, kad geriausias žmogaus kerš
tas yra atleidimas ”.
Vizija dingsta. Greičiūnas kažkaip
lengvai atsidūsta ir junta, kaip nuo krūti
nės tarytum nuslenka kažkoks sunkumas,
slėgęs jį ištisus metus. Širdyje noro ker
šyti nebelieka. Dar daugiau, jis net tru
putį gėdinasi savo staigaus pykčio išsi
veržimo ten nuovadoj. Jis apžvelgia miš
ką ir krūmus ir staiga stabdo arklį. Alpe
rovičius mirtinai išbąlą ir neramiai žiūri
į Greičiūną.
— Tu buvai žvėris, — ramiai sako Grei
čiūnas. - Štai čia, žiūrėk, prieš metus
laiko iš tų krūmų aš mačiau kaip tu sunk
vežimyje su lazda sumušei mano motiną,
kai ji kryžiaus ženklu palaimino mane ir
mane saugantį mišką, IŠ Čia aš stebėjau,
kai šimtus žmonių verkiančių ir alpstan
čių tu vežei jų baisiam likimui. Nežinau
kaip kiti, bet mano motina tau už tai tik
rai atleidžia.
283

42

Skautų įžodis Clevelande.
Nuotr. V. Bacevičiaus.

Greičiūnas pamažu išlipa iš rogių., atri
ša Alperoviči aus rankas ir tyliu, kiek liūd
noku balsu sako:
— Eik, tu laisvas ir tebūna Dievas tau
gailestinags.
AlperoviČius nelipa iš rogių. Jis Įta
riamai žiūri į Greičiūną, visas drebėda
mas, lyg jausdamas, kad jam išlipus jo
laukia mirtis. Jis žino, kaip lengvai Grei
čiūnas galėtų pasiteisinti, jei iš viso to
reikėtų, jį nušovęs.
Greičiūnas atspėdamas jo mintis nusi
šypso ir padrąsinančiai taria:
- Nebijok. Teisingai tu spėji, kad aš
vežiau tave kerštui ir mirčiai, bet Visaga
lis leido mano motinai mane laiku įspėti.
0 dabar eik, tu laisvas.
Nuo miestelio pusės atskrenda tylūs,
bet aiškūs bažnyčios varpų garsai, kvies
dami žmones pagerbti Tą, kurisgimė silp
nu kūdikėliu, bet kuris valdo dangų ir že
mę, likimą ir žmonių širdis.
AlperoviČius išlipa is rogių, bet taip
dreba, kad turi atsiremti į jas.
_ Tau šalta, <- su užuojauta sako Grei
čiūnas ir nusivelka s avo kailiniukus.
- Štai apsivilk, be to, jie tau pravers miš
ke.
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Apvelka jį ir lėtai pastumia miško link.
AlperoviČius eina kažkaip keistai išsitem
pęs, lyg laukdamas kulkos iš užpakalio,
pagaliau pradeda bėgti, užkliuvęs už kaž
ko parpuola, greit vėl pakyla ir dingsta
sniegu pasipuošusiam m i ške. Greičiūnas
stebi jį ir lengvutė šypsena žaidžia jo lū
pose, o širdyje kažkaip gera, ramu.
— Viešpatie, — šnabžda jo lūpos. — Vi
sagali mano... Buvau suklydęs, kad ne
sikreipiau į Tave, pirm negu kerštą savo
širdyje puoselėti pradėjęs.
Visa mano
žmoniška Širdimi dėkoju Tau, kad ir ne
prašomas per mano motiną mane nuo to
sulaikei...
Tolumoj varpų garsai tilo pripildydami
Greičiūno sielą nepaprasta ramybe ir
džiaugsmu.
Jo lūpos šypsojos, o širdis
ramiai plakė meile, tikėjimu ir viltimi.
Kai atsukęs arklį miestelio link, Grei
čiūnas įlipa į rogutes, jis mato tolumoj
prie medžio palinkusį, lyg po sunkia naš
ta, tamsų žmogaus siluetą. Gal atbudusios sąžinės graužiamas AlperoviČius
verkia, gal dėkoja Dievui už stebuklingą
jo gyvybės išgelbėjimą, o gal piktais žo
džiais plūsta jam kilniai atleidusį Grei
čiūną. Gal... Kas žino?...
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ASIKEITIMAI "MŪSŲ VYČIO" ADMINISTRACIJOJE

ALEKSAS KARALIŪNAS

Su šių metų pabaiga iš MV administracijos
pareigų išeina senį. Aleksas Karaliūnas,
keletą metų ( su pertrauka ) tvarkęs MV adm jos reikalus.
Tai senas skautas, dar iš N.
Lietuvos laikų. Skautauti pradėjo 1935 mSeinų skautų tunte, čia įsigydamas reikalingą
patyrimą. 1938 ai. jam buvo pavesta suorgani
zuoti 3-ją D. L. K. Vytauto D. Dr - vę, kurio
je Aleksas iki okupacijos ėjo draugininko pa
reigas. Tremtyje, studijuodamas Aukštojoj e
Technikos mokykloję Darmstadte, 1947 m. įsi
jungė į akademinės skautijos eiles. Čikagoje
aktyviai reiškėsi Korp! VYTIS skyriaus veik
loje, kurį laiką eidamas junjorų tėvūno parei
gas. Visada aktyvus MV platinime, sąžinin
gas atskaitomybėje. 1952. H. 16 d. apdovano
tas skautiškuoju žymeniu *• Už Nuopelnus
Tvarkydamas MV reikalus, Aleksas yra įdėjęs
labai daug triūso ir daug niekieno neapmoka
mų darbo valandų, už ką priklauso jam mūsų
visų skautiška padėka.
MV Administratoriaus pareigas perima Vy
tautas Namikas. fjimęs 1925- V. 4 d. Mažei
kiuose. Mokėsi Šiaulių, Sakių, Rokiškio, Vil
niaus gimnazijose, kurią ir baigė. Skautauti
pradėjo Šiauliuos e 1935 m- Tremtyje gyveno
Austrijoj e, Italijoje, o 1948 - 1955 m- bėgyje
Argentinoj e. Čia reiškėsi kaip vienas didžiau
sių liet, skautų organizatorių, skautų vyčių
vadovas. Vyr. skiltininkas. Bendradarbiavo
“Mūsų Vytyje ”, ” Laike” vedė skautų sky
rių.
Yra išvertęs iš ispanų kalbos romaną
“ Vienišas Vijįi ”. Nuo 1955- X. 12 gyvena
su savo šeima Čikagoje. Žmona — aktyvi skau
čių vadovė Argentinoj e, Čikagoje — vyr. skau
čių darbuotoja.
Pradedant 1957 m. 1 - uoju MV numeriu, V.
Namikas perima laikraščio administravimą į

VYTAUTAS NAMIKAS

savo rankas. Linkime jam sėkmės ir prašome
Skaitytojų bei Platintojų pagalbos jam šiame
atsakingame darbe.

. . IR REDAKCIJOJE
A T SISVEIKINANT
Daugiau kaip aštuonerius metus išdirbęs
“ Vyčio ” ir ” Mūsų Vyčio ” redakcijoje, su
šiuo numeriu is pareigų išeinu. Atsisveikinda
mas su Mielaisiais Skaitytojais, nuoširdžiai
dėkoju visiems už talką: kas padaryta — visų
dirbta, visų ir atlikta, nes redakcija ir Skaity
tojai jautėmės lyg viena šeima. Ypatinga ma
no padėka priklauso Bendradarbiams. Negaliu
jų visų pavardžių surašyti: jųbuvo apie du šim
tu ir visi jie, tai vienu, tai kitu būdu, yra įne
šę savo kraitį skautiškosios spaudos pratarti-'
nimui. Nemažiau buvo maloni Skaitytojų, Auko
tojų ir ypač Platintojų talka. Jų visų dėka
kasmet būdavo sutelkiamos kad ir kuklios, bet
laikraščiui leisti labai reikalingos lėšos. Ma
no nuoširdi padėka ir artimiausiems Bendra
darbiams — Redakcinio kolektyvo žmonėms .
Per aštuonerius metus MV iš kuklaus rota
torinio lapelio, spausdinto tremtinių stovyklos
pastogėje, išaugo į pusės šimto puslapių iliu
struotą žurnalą. Jo tiražas, pradėtas šimtine,
beveik dešimteriopai paūgėjo. Pagerėjo ir laik
raščio apipavidalinimas, technika, palengvėjo
leidimo sąlygos ir finansavimas. Tokį jį ati
duodu į naujųjų redakcijos žmonių rankas, ti
kėdamasis, kad jiems nebebus sunku įsibėgė
jusį darbą tęsti.
Visiems sėkmės!
Jūsų Bronius Kviklys.
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REFORMOS
Vyr. skltn. M. Kopūstlapis

Nūdien gyvename reformų amžių. Vieni
reformuojasi patys, kitus reformuoja galin
gesnieji iš Šalies.
Andai amžinatilsio
“ tėvo ” žemėje jo Įpėdiniai vis reformuo
ja naujosios valdžios sostą, mėgindami
visi į jį susėsti. Bet kadangi sostas tėra
vi oras, o norinčių jame sėdėti labai daug,
minkštoji kėdė taip ir lieka tuščia. Pasi
tenkinama jos perkėlimu iŠ vienos vietos
į kitą. Tūlas Nasseris tiek perreformavo
Suezo kanalo valdymą, kad !S to išėjo net
kariukas. Reformuojasi ir mūsų lietuviš
kieji veiksniai jau nuo pat savo pirmosios
gyvavimo dienos. Pasėkoje tų veiksnių
skaičius labai padidėjo ir vieni kitus re
formuodami taip susipyko, kad priežodžio
“homo homini lupus ėst” pritaikymas čia
nebetinkąs: peršvelnus esąs ir kaip toks
neatitinkąs tikrovei.
Nenuostabu, 'kad tokioje aplinkumoje
neišvengi a reformų ir skautų organizacija.
Tremtyje ji reformuojasi jau 11 metų, nes
tiek ir tegyvena. Gal todėl, kad jos gimi
mas lyg ir nebuvo normalus: prasidėjo su
dviemis aukščiausiomis vadovybėmis, o
kai kūdikis auginamas dviejų motinų, tai,
pasak liaudies išminties, augąs be nosies.
Kad sumažinus tų auklių skaičių, vieni
siūlė panaikinti tarybą, -kiti pirmiją, dar
kiti rajono vadus, vadeivas. Ir, jeigu vi
sų būtų buvę išklausyta, šiandieną mes
skautiškosios vadovybės visiškai neturė
tumėm. Tūlas draugovės adjutantas skiltininkas Akėtvirbalis, vienų karštų disku
sijų metu išsireiškė, ‘girdi, gal tai būtų ir
gerai buvę, nes visi “ tarybininkai ” būtų
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nuėję į draugininkus. Mes visdėlto nesa
me perdaug linkę tikėti šiais brolio Akėt
virbalio i švadžiojimais,nesgi,tiek valsty*
binė, tiek organizacinė ir tai mūsų pačių
santvarka prikišamais pavyzdžiais rodo,
kad iŠ valdžių žmonės netaip jau lengvai
išstumiami. Štai kad ir paskutiniųjų tary
binių posėdžių metu, šiaip jau ne visada
sutartinai nusiteikę skauti škieji veiksniai,
seseriškai ir broliškai betgi sutarė viena
me klausime: pasiilginti savo kadencij as
dar vieneriems metams, neatsiklausus rin
kikų valios. Žinia. kad vadovavimas di
delė našta. Tačiau, reikia pasidžiaugti,
kad kai kurių vadovų pečiai prie tos naš
tos per eilę metų taip jau priprato, kad nu
ėmus j ą ji e j au nebemokėtų ir vaikščioti.
Grįžtant prie mūsų reformų, reikia pripa
žinti, kad daugiausiai popieriaus buvo prigadinta dėl perdidelio tarybos narių skai
čiaus. Girdi, mūsų or - ja baisiai nelanks
ti, vis posėdžiaujama korespondenciniu,
t. y. popieriniu būdu. Gal todėl nutarimai
dažniausia tik popieriuose ir telieka. 0
tokios tarybos tai esąužtektų ir visai Bri
tų imperijai, tegu pastaruoju metu ir labai
aptrupėjusiai bei sutriunėjusiai, admini
struoti. Gal todėl kai kurie aukšti sąjun
gos pareigūnai nutarė tarybos nuomones
visiškai nepaisyti, neatsiklausti. Paga
liau visdėlto taryba buvo sušaukta. Jos
posėdžiai, anot mūsų korespondento Ka
nadoje, vyko didžioje * * cirko ” palapinėje,
o dalyviai ištisas dienas ir naktis buvo
užgulę naujo statuto projektus. Visiems
vyriškosios lyties tarybininkams užaugu-

45

sios didelės barzdos, kol pagaliau buvę
prieita pilno susitarimo, tarybos narių skai
čių, .. padidinti. Mat, kai buvę pradėta
skaičiuoti, kam įeiti ir kam ne, visi suta
rė, kad visi turi įeiti. Kurį gi dabar išme
si ? Per tas tris posėdžių dienas ir naktis
tiek jau suminkštėjusios netgi kai kurių
taip vadinamų “ liberalų skautininkų ”
širdys, kad verkė drauge apsikabinę su
dvasios vadovais ir vieningai sutarė įsi
leisti į tarybą Šešis iš katalikiškosios ir
evangel i ško s vietos. Paskui esą palapi
nių pavėsyje viena konfesija netgi bėdavojosi, iš kur reiksią paimti tiek daug dva
sininkų, kai jau vien tik į tarybą,neskai
tant kitų skautiškų postų, reiksią deleguo
ti tiek daug saviškių.
Tula Pirmi j a, norėdama parodyti pavyz
dį kitiems, reformavo ordinų tiekimo tvar
ką, pradėdama lelijas užkabinėti nebe
skautininkams, o Seserijos galvos taip sureformavo į skautininkių laipsnius kėlimo
tvarką, kad kairė pradėjo nebežintoi, ką
daro dešinė. Neatsilikdamas toks busas
taip toli nuvažiavo su savo įgaliotiniais,
kad Tarptautinio Skautų Biuro ėmė nebeatskirti nuo vietinių kraštų organizacijų.
Reformų esą pastebima ir periferijose.
Ypač jų problema iškilusi stovyklų metu.
Kai dabar Seserijos ir Brolijos galvos gy
vena taip vadinamą “ medaus mėnesį ”,
šią inieiatyvą nutarė paremti vyresnio am
žiaus skautai, - ės iš apačios. Pasėkoje
vienoje stovykloje toji meilė nuėjusi taip
toli, kad stovyklos vadovai tegalėję vos
porą valandų nusnūsti ir tai dienos metu,
nesgi naktį jiems buvusi didžiausia darbymetė, idant nebūtų papiktinti tos žemės
šeimininkai. Gi Atlanto pakraščiuose vi
sada buvę 1 abai triukšmingi skautiški lau
žai reformavosi: virto tylinčiais. Kai sto
vyklos vadovai seses pasodino vienoje
laužo pusėje, brolius kitoje ( sako vien
dėlto, kad geriau galėtų vieni į kitus įsi
žiūrėti ), tai ir vieni ir kiti čia netgi “ge
ležinę uždangą ” įžiūrėję ir nė posmelio
neužtraukę. Mat kokia didelė meilė tarp
Brolijos ir Seserijos!
Reformų dvasia ypatingai reiškiasi mū

sų studentiškame gyvenime. Ir nenuosta
bu, nes visuose kraštuose ir visais laikais
studentai linkę viską reformuoti. Andai
netgi kraštuose anapus geležinės uždan
gos jie patys pirmieji šokosi reformuoti
komunistines valdžias. Mūsiškiai kolegos
irgi nesnaudžia. Nemaža jų dalis ima re
formuoti savąją kalbą, atskiedžiant ją sve
timais žodžiais ar netgi nebelietuvišku
akcentu. Kai kurios kolegės taip sure for
mavo savo suknias, ypač jas kirpdamos iš
viršaus, kad iš jų nedaug kas belikę. Be
visos eilės veiklos sričių, vis labiau įsi
gali šeimyniniai pobūviai su garsiuoju švie
sų užtemdymu. Nepamirštamos ir lietuviš
kosios tradicijos, paimant iŠ Tėvynės lai
kų kas buvo geriausia — tai visokius
“ Krambambulius ” ... Daug kur reformuo
tos ir knygų lentynos, iš jų pašalinant
lietuviškas knygas, žurnalus, o neretai iš
metant ir pačias lentynas, girdi joms nie
kaip nesą galima surasti vietos modemiš
kame bute, kai tas riestais minkštasuo
liais, foteliais, televiženais kimšte pri
kimštas.
Ne paskutinę vietą reformų bare užima
ir mūsų akademinė skautija. Kai kurie
skyriai reformavosi nieko neveikimo ir ne
sirūpinimo kryptimi; centriukai nepajudėjo
netgi dėl savosios tradicinės akademinės
stovyklos: kam, girdi, mums vargti, kai ki
tos studentiškos organizacijos jas tokias
šaunias ištaiso, kad mūsiškiams belieka
su sumuštiniais nuvažiuoti. Už tat akade
mikai skautai
ir “ eina kursus ” pas kiv
tus ... Zinia, kad ir atitinkamo kvapo na
mo atsigabena, nuo kurio ir nebuvę turi
čiaudėti. Už tat žiemos stovyklos čia vi
sada šaunios, netgi su šampano taurėmis,
kurios esą virsiančios tradicijomis. 0
čigagiškiai jau antri metai iš eilės perre
formavo savo metinės šventės tradiciją
dalyvauti pamaldose drauge su savo vėlia
va. Girdi, kam visur nešioti vėliavą, dar
gali greitai suplyšti. 0 be to, pasak kai
kurių išminčių, ir iš viso kažin ar verta
dalyvauti pamaldose kam Ponui Dievui
priklytis? ... Geriau jau vakare valandą
kitą Bacho garbei uždėti.
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Pastangos...
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— Kas atsitiko? Turėjai auto katastrofą?
— A'e, turėjau tik pravesti jaun. skautų sueigą.

Beveik visose vietovėse reformų įtakoj e
amžinai besireformuoj autieji vyčiai ir aka
demikai įsivedė rūkymo pamokas netgi su
eigų metu. Pasak “ Sumuštinio ” kores
pondento, kai kur net kirvis nuo to galįs
kaboti: taip jau stropiai šių dalykų moko
masi, 'žinia, kad labiau kaip skautiškųjų.
Šią naują, Lietuvos skautams dar negirdė
tą tradiciją, paseka stipresnieji gėrimai,
girdi, kam tručytis kokiais nors limonadai s,
kai čia nebrangūs ir romai.
Nepamiršta ir mūsų lietuviškoji skautiš
ka uniforma, kaip išėjusi iš mados, dažnai
pakeista svetimųjų kraštų, 'dargi ją apkabinėjant svetimais ženklais, trikampiais,
numeriais, žvaigždutėmis, net kaklaraiš
čiais, neretai užmirštant kur nors neaiš
kioje vietoje mažytį lietuvi ško s trispalvės
trikampiuką prisiūti. Taip, kad tik iš kal
bos begali atskirti, kuris čia mūsiškis.
Ir taip vienos reformos veja kitas. U z
tat ir šis rašinys nebus nei, pilnas, nei
baigtas: baigsis reformos, - baigsime ir
mes.
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• Vyriausioji Skautininke O. Zailskienė specia
liu aplinkraščiu paragino vadoves po vasaros atos
togų aktyviau įsitraukti į skautiškąjį darbą.

S V. s. L. Čepienė perėmė vyr. skaučių, skyriaus
Seserijos vadijoje vadovybę.

• Yra žinių, kad 1957 m. liepos mėn. Brazilijoje
įvykstančioje tarptautinėje skaučių konferencijoje
būsiąs svarstomas tremtinių skaučių, taigi ir mūsiš
kių, statuso klausimas.
• Raimunds Čaks, Latvių skautų or - jos tremty
je Informacijos skyriaus vedėjas ir skautų laikraš
čio ” Ugunskurs ” redaktorius, prisiuntė MV Redak
cijai savo sveikinimus ir ypatingą padėką už at
spausdinimą pr. Nr. rašinio apie Latvijos Skautų
Šefą Gen. Goppersą.
• Sktn. D. Fidlerienė sumaniai vadovauja liet,
skautėms Anglijoje. Jos rūpesčiu 8 mūsų skautės
ateinančią vasarą pakviestos dalyvauti tarpt, skau
čių stovykloje Windsore, Anglijoje.
• Seserijos
vadovaujamųjų organų rinkimai bus
pradėti ateinančių metų rudenį .

• Seserijos soc. skyriaus vedėjos v. s. K. Kodatienės rūpesčiu, šios vasaros Vokietijos skaučių
stovyklai paremti vadeivei Aid. Gasnerienei buvo
pasiųsta 260 S, kuriuos suaukojo ir surinko įvairūs
skaučių vienetai.
• Sktn. A. Karnavičienė perėmė '‘Aušros Vartų”
skaučių tunto vadovybę, pasitraukusios s. O. Siliūnienės vietoje. Tikimasi skaučių darbo Čikagoje
pagyvėjimo.
• Darbingas skautų - skaučių vadovų suvažiavi
mas įvyko New Yorke - Brooklyne.

• Informacinį biuletenį anglų kalba pradėjo leisti
Brolijos Užsienio skyrius. Čia informuojama apie
mūsų skautų veiklą laisvajame pasaulyje. Biulete
nį redaguoja si. L. Sabaliūnas. Pavadinimas ang
liškai: ” Lithuanian Scout Activities ”. Spausdi
namas šapirografu.
• Lietuvos valdovo Traidenio skautų vyčių būre
lis jau kuris laikas sėkmingai veikia Los Angeles.
Vadovauja Alg. Raulinaitis pasitraukusio Alg. Avi
žienio vietoje.

• Korp! VYTIS Los Angeles skyriaus valdybon
išrinkti: senj. K. Pažemėnas, fil. V. Variakojis ir
fil. A. Dundzila. ASD valdybon — t. n. & Dobkevičiūtė ir t. n. Ina Bertulytė.
• Korp! VYTIS centrinė valdyba persitvarkė ir ją
dabar sudaro: pirm. R. Viskanta, vice pirm. K. Ječys, junj. tėvūnas — L. Maskaliūnas, sekr. J. Grina
ir ižd. R. Tallat Kelpša. Naujasis pirmininkas pa
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siekiamas šiuo adresu: 4003 So. Francisco Ave.,
Chicago 32, HL

• Senj. Adomas Mickevičius išrinktas K! VYTIS
Čikagos skyriaus pirmininku. Valdybos nariais: A.
Jakubauskas, R. Korzonas, R. Vėžys, Z. Viskanta.
• Bostono skyriaus naująją valdybą sudaro: B.
Banaitytė, M. Gedminaitė, A. Banevičius ir R. Ta
mošiūnas .
• K! VYTIS Urbanos skyriaus valdybos pirminin
ko pareigas perėmė Vyt. Germanas. Valdybos na
riai: Alg. Stepaitis ir Alg. Avižienis.

• Fil. Stp. Matusevičius vadovauja Korp! VY
TIS Clevelando skyriui. Jam padeda Vyt. Kamantas
ir V. Muliuolis.
• Korp! VYIio filisteriais pakelti: V. Variakojis,
V. Varnas, S. Matusevičius, G. Vėžys; senjorais —
A. Kudirka, Vyt. Pileika ( Hartforde ), J. Navickas
— Los Angeles, Ged. Kurpis — Bostone, Grigaliūnas
— Čikagoje.

• K! VYTIS Čikagos skyriaus filisteriai A. Ba
kaitis ir A. Paulius išvyko į JAV kariuomenės ei
les, atlikti karinę prievolę.
• Prof. Igno Končiaus, ASS Garbės Nario 70 metų
amžiaus sukakties minėjimą ruošia Akad. Skautų
Ramovės Čikagos skyrius š. m. gruodžio mėn. 9 d.
Į minėjimą atvyksta ir pats jubiliatas.
9 Ak. Skautų Ramovės naujas skyrius įsteigtas
Bostone.

• Pr. Pakalniškis, MV bendradarbis, išrinktas
Los Angeles senųjų liet, skautų židinio seniūnu.
Židinys apjungia vyresnio amžiaus skautus, - es.
• LSB jaun. skautų skyriaus vedėjas A. Valatkaitis ruošia tautinės savišvietos vadovėlį, Leidi
nėlis būsiąs parašytas lengva, jaunuoliams supran
tama kalba.
• ASS metinę šventę savo sueigoje gražiai pami
nėjo Los Angeles skyriaus nariai. Ta proga ASD
spalvos uždėtos Inai Bertulytei, o Korp! VYTIS —
J. Navickui ir V. Varnui.

PASIKEIČIA ** MŪSŲ VYČIO ”
ADRESAI
Ryšium su persitvarkymais MV - y j e, pasikeičia ir
adresai. Nuo dabar prašome rašyti:
REDAKCIJAI: ” Musų Vytis ”, c/o Eug. Vilkas,
12601 So. Stewart Ave., Chicago, Ill., Telef. WA
8 - 2638.
ADMINISTRACIJAI: " Mūsų Vytis ”, c/o Vyt.
Namikas, 6041 So. Fairfield Ave., Chicago 29> Ul«
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REMTINOS GRAŽIOS PASTANGOS

ATSIUSTA PAMINĖTI
Jeronimas Cicėnas OMAHOS LIETUVIAI ( LI
THUANIANS OF OMAHA )• Išleido Omahos šimt
mečio minėjimo atstovauti komitetas. Iliu-str. Tai
graži vienos lietuvių kolonijos istorija. 278 pusi.

BUDĖKIME
PLSS Anglijos Rajono leidinys.
1956 m. rugsėjo mėn. Nr. 18- Rašyta rašom, maši
nėle, sp. rotatorium. 32 pusi. Red. K. Vaitkevičius,
21 Cobden str., Derby.

SV. JONAS BOSKO. Parašė kun. Jonas Lemoyne.
Prakalba vysk. M. Reinio. Lietuvių Saleziečių lei
dinys. Crown Point, Indiana, 1956- 755 pusi. Pa
trauklus, visais atžvilgiais jaunimo sektino Šven
tojo gyvenimas ir darbai.

Alfa Sušinskas JAUNYSTĖS MARSASKnyga
jauniesiems
— jaunuoju gyvenimo keliu. II leid.
Išleido Prel. M. Juras, Brooklyn,. N. Y. . 260 pusi.
Pedagoginis veikalas, skirtas lietuviui moksleiviui,
i skeliąs visą eilę jam aktualių problemų, Tai trem
ties jaunuolio gyvenimo vadovas, patiektas gilaus
jo sielos žinovo. Veikalas visais atžvilgiais reko
menduotinas musų skautams, - ėms. Puikus vyt.
skautės dail. A. Korsakaitės aplankas.

H. Sienkievičius—KRYŽIUOČIAI,II tomas, isto
rinis romanas iš Vytauto Didžiojo ir Jogailos laikų.
360 psl., prieš titulinį puslapį paveikslas. Vertė
lituanistas Kazys Jankūnas. Viršelio piešinį darė
dail. V. K. Jonynas, viršelis su aplanku. Spausdi
no Tėvų Pranciškonų spaustuvė Brooklyn’e. Išleido
KARYS, 9 16 Willoughby Ave, Brooklyn 21, New York.
Kaina $ 3-50. Mūsų jaunimui reikia gerų knygų iš
Lietuvos didingos senovės laikų. Kaip gerai, kad
vieną įdomiausių veikalų — H. Sienkevičiaus istori
nį romaną, patiekė ’* Karys ” lietuviškame vertime.

Jau beveik tradicija virto faktas, kad Akad. Skau
tų Dr. Vydūno Vardo Šalpos Fondas kiekvieni me
tai išleidžia Kalėdinius atvirukus. Tikslas: patiek
ti mūsų visuomenei lietuviškų, mūsų pačių meninin
kų pieštų sveikinimo kortelių ir ta pačia proga su
šelpti mokslus einantį jaunimą. Ir šiais metais ši
akcija
gyva. Ji vykdoma žymiai platesniu mastu,
parūpinant įvairesnių atvirukų ir atspausdinant jų
didesnį skaičių.
Visi skautų, - čių vadovai ir vyr. amžiaus skautai
kviečiami ši gražų užsimojimą paremti, minėtus at
virukus platinant ar kitu būdu padedant jiems pra
skinti kelią visose vietovėse, kur yra daugiau lietu
vių. Vienas atvirukų pokelis tekaštuoją dolerį. Jei
gu kas negautų savose vietovėse, maloniai prašome
jų paprašyti iš pačios Dr. Vydūno Fondo Valdybos
adresu: R. Chainauskas, 4333 So. Artesian Ave.,
Chicago 32, Ill.

SKAITYTOJAMS
Peržiūrėję mūsų prenumeratorių kartoteką,
pastebėjome, kad nemažas mūsų Bičiulių skai
čius dar neatnaujino prenumeratos 1957 me
tams. Kadangi “Mūsų Vytis” išsilaiko beveik
išimtinai iŠ prenumeratos mokesčio, mums la
bai svarbus kiekvienas doleris, kurį čia kaip
įmanydami taupome.
Laikraščio Redakcijos,
administracijos žmonės, o taip pat bendradar-,
biai bei platintojai aukoja daug darbo valan
dų “Mūsų Vyčiui”, o tuo pačiu ir lietuviškai
skautiškajam reikalui. Rodosi nebūtų perdaug
jeigu mūsų Skaitytojai bent savo prenumerata
ir tiksliu atsiskaitymu paremtų mūsų pastan
gas. Taigi, jeigu dar nesate atsiteisę, būki
te malonūs atsiskaitymą pagreitinti. MV ir to
liau punktualiai Jus lankys. Iš anksto skau
tiškas ačiū už tinkamą pareigos supratimą.

SKAUTIŠKOSIOS PRAEITIES DOKUMENTAI
LIETUVOS SKAUTU SĄJUNGOS LIKVIDAVIMO ĮSTATYMAS

( “ Vyriausybės Žinios ” 1940. VII. 25- Nr. 720, eil. 5749 )

1. Lietuvos Skautų Sąjunga su visais jos daliniais nuo 1940 m. liepos m. 18 d. likviduojama.

2. Lietuvos Skautų Sąjungos likvidavimo ir turto perdavimo tvarką nustato Švietimo Ministras.
3. Lietuvos Skautų Sąjungos Įstatymas ( V. Z. Nr. 338, eil. Nr. 2321 ) ir Lietuvos Skautų Sąjun
gos statutas ( V. Ž. Nr. 473, eik 3324 ) panaikinami.
4. Sis įstatymas veikia nuo 1940 m. liepos 18 dienos.

J. Paleckis,
E Respublikos Prezidento p.

Prof. V. Krėvė - Mickevičius,
Ministro Pirmininko Pavaduotojas
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