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Kas jie? Tai lietuviai, kurie pasirįžta rašytu
žodžiu palaikyti lietuvybę savyje ir kituose lietu
viuose.
Kas tas rašytas žodis?
Paprasčiausioje
formoje tai yra laiškas toliau gyvenančiam lietuviui.
Ką rašyti?

Ką tik nori, bet lietuviškai.

Kam rašyti? Žinoma, tam ar tai, kuris ar kuri
nori susirašinėti.
Kaip sužinoti? Plunksnos Draugą adresų
centrą apsiėmė vesti sesė Marytė Kasponienė, kuri
yra pasiekiama ” Mūsų Vyčio ” administratoriaus
adresu: 6041 So. Fairfield Ave., Chicago 29, Ill.,
USA.

Ką jai rašyti? Savo amžių, vardą, pavardę,
adresą, mėgiamiausią užsiėmimą ir kraštą ar mies
tą, kuriame ieškai plunksnos draugo.

Ar galėtume tą padaryti per
savo
skautiškojo vieneto vadovybę arba mo
kyklos mokytoją? Taip, tai pats greičiausias
būdas organizuoti Plunksnos Draugus.
Ar šiuo metu tėra vienas Plunksnos
Draugų adresų centras? Taip, bet mes tiki
mės, kad visi lietuviškojo jaunimo laikraščiai pa
seks M V pavyzdžiu.
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Ifinas Končius

Nugirsti kartais ir pasiskaitai, būk jau
nuomenė turi savo gyvenimą pradėti nuo
šios dienos. Pakanka sugebėti susigau
dyti šių. dienų aplinkoje. Susieiti su sau
lygiais, gal kiek jauneiesniais bei kiek
senelesniais. Neturi būti didelio skirtu
mo. Jaunesniųjų nei akis, nei širdis, nei
protas dar iki tavęs nepriaugęs. Senesnie
ji gi vis saistosi su praeitim ir šių, dienų
ryškiai be praeities pinklių nebesugeba
įžiūrėti. Gal jaunesniuosius galėtumei ar
tektų kiek paakinti, bet jau senesniųjų
esą netenka paisyti.
Įdomus būtų žmogus, taip tik šia diena,
šios dienos dangum ėmęs dangstytis. Toks
nuosakus žmogus turėtų viską keisti, ki
taip sutvarkyti, nes juk vis tai praeities
kurta, keista, gerinta. Kažkaip sunkoka
susidaryti vaizdą, net jei tai liestų tik
galvoseną, elgseną, be senesniųjų įpras
tos galvosenos ir plačiai nusistovėjusios
elgsenos. Gal tik daryk, kaip nori, kaip
tau patinka, senesniųjų įpročių, nurodymų
ar patvarkymų neprisilaikydamas.
Kitaip tariant, kas man mano tėvai, juo
labiau jų tėvų tėvai, ar mano tėvų kilmė,
kas man manoji tauta, kas tautos praeitis,
ar jos išgyvenimai, jos istorija. Man ne
teik ryšių su ja. Kame gyvenu, ten mano
** tėvynė
Aš išeinu į pasaulį, aš ma

tau, suprantu pasaulį, as ir gyvenu, nie
kuo ne si ramsty damas, kokios tai praeities
neprilaikomas, nevaržomas, laisvas, kaip
paukštelis, linksmas, judrus, kaip druge
lis.
Kažin, ar taip jau ir reikia laikytis in
stinkto peršamų žingsnių. Tiesa, instink
tas ne tik veda, bet stumte stumia į gyve
nimą be varžtų, sakykim, į savotišką 1 ai svęAr šitokį a 1 aisvė nesusidurs su kitų pa
našia laisve? Ar neatsiras trinčių, nesu
sipratimų, ar nepastos kas kelią tokiai
laisvei ?
Paprastai proto pradas prilaiko spartą,
įsibėgėjimus. Protas lavėja, bendraujant
su žmonėmis. Juk čia ir knygos, ir mo
kykla, ir kiti anksčiau gyvenusių ar dar
tebegyvenančių žmonių atradimai, patobu
linimai .
3e prasmės klaidžiosi, kitų eitajam ke
lyje nuklydimų nežinodamas.
Žmogus esi aplinkoj. Vienas aplinkos
nesudarysi. Reik kitų pagalbos. 0 kiti
gal su praeitim, gal iš praeities ką yra pa
sisavinę.
Seniems, net senesni e šiem s, tokio el
gesio tik nuo šios dienos pradedamo gy
venimo, neįmanoma netik susigyventi, bet
net įsivaizdinti .
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“MŪSŲ VYČIO” PERORGANIZAVIMAS
A. Platens

Nuo šių metų sausio 1 d. “ Mūsų Vy
čiui ” ėmė vadovauti naujas redakcinis
kolektyvas. Iki šiol buvęs redaktorius v.
s. fil. Bronius Kviklys, įsteigęs “ Mūsų
Vytį ” 1948 m., jį be pertraukos iki šiol
redagavęs, pašventęs jam nepaprastai
daug laiko ir energijos, jau seniai buvo
pareiškęs norą iš einamų pareigų pasi
traukti, pagaliau galutinai apsisprendė tai
padaryti nuo 1957 m. pradžios.
Šia
proga būtų tikslu padaryti trumpą
apžvalgą “ Mūsų Vyčio ” kelio, nueito
per pastaruosius 8 metus su viršum. Kai
fil. Kviklys, perėmęs pirmininkavimą kor
poracijai “ Vytis ”, Jubiliejinėje Stovyk
loj e Alpėse, pareiškė, kad jis ketinąs leis
ti korporacijos biuletenį, visi šiam suma
nymui principiniai pritarėme, tačiau dau
gel kas abejojome artai bus įmanoma įvyk
dyti. Nežiūrint visų abejonių, 1948 m.
rugsėjo 25 i pasirodė biuletenio “Vytis”
pirmasis numeris, išleistas Memmingeno
stovykloje, Bavarijoje, ir spausdintas šapirografu. Biuletenis buvo neviešas, tik
korporacijos nariams, jo turinys lietė dau
giausia organizacinius klausimus, bet
drauge pasirodė j au ir vienas kitas straips
nelis. Studenčių Skaučių Draugovei ėmus
savo žinias skelbti irgi per “ Vytį ”, jis
tapo viso Akademinio Skautų Sąjūdžio or
ganu .
Greitu laiku straipsnių ir koresponden
cijų “ Vyty ” atsirado tiek daug, kad nuo
194Q m. jo leidimą teko perorganizuoti,
suskirstant į dvi dalis: pirmoji dalis straipsniai, korespondencijos etc. — pasi
darė viešai platinamu laikraščiu, o antro
ji - organizacinė, liko nevieša, tik ASS
n ari am s.
“ Vyčio ” redaktoriui persikeliant gy
venti į Chicago, čia pat perkeltas ir “ Vy
čio ” leidimas. Tas įvyko 1959 m. gegu
žės mėnesį. Kadangi JAV jau ėjo žurna
las vardu “ Vytis ”, Lietuvos Vyčių or
ganas, tai musu laikraščio vardą teko pa
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keisti. Nuo 1051 m. pradžios, pirmoji dar
lis pavadinta “ Mūsų Vytis ”, antroji da
lis, biuletenis, visai atskirtas ir pavadin
tas “ Ad Meliorem ”. Tos antrosios da
lies buvo išleista 20 numeriai, is viso 74
pusi apiai.
Nuo 1953 m. “ Mūsų Vytis ” pradėtas
spausdinti spaustuvėje, kaip iliustruotas
žurnalas.
Laikraščio tiražas, tesiekęs 109 egz.
leidžiant pirmąjį “ Vyčio ” numerį, paki
lo iki 0Q0 egz. 1956 m. Jo bendradarbių
skaičius siekia virš 200 asmenų. “ Vy
čio ”, vėliau “ Mūsų Vyčio ” puslapių
skaičius didėjo sekančiai:
1048 metais išleista viso - 36 j2>U si.
- 182 , 9
1Q49 metais
- 204 99
10 50 metais
- 196 9 9
195 1 metais
- 240 9 9
1952 metais
- 204. 9 9
1953 metais
- 220 99
1054 metais
- 244 9 9
1055 metais
- 292 9 9
1956 metai s
“ Mūsų Vyčio ” redakcija netik laikrašti leido, bet jau nuo 1940 m. ėmė leisti
knygas bei brošiūras. Štai “Mūsų Vyčio”
leidyklos leidinių sąrašas:
Akademinio

Skautų Sąjūdžio Statutas,

lq51 m., - 2 pusi.
Barzdotas Tėvelis — Vytietis Tremtyje,
1940 m., - 24 pusi.
Kun. St. Yla — Skautų Maldos, 19^0 m.,
- 23 pusi.
Petro Jurgėlos — Akademikų Skautų Vy
čių Korporacijos uždaviniai, 1949 m.,
_ 16 pusi.
3r. Kviklys Red. su Kolupailos įžanga- 400
metų pirmajai Nemuno Poemai, 1953
m., — 35 pusi.
Korp! VYTIS Statutas, 1950 m., — 3pusi.
Lietuvių Skautų Sąjungos Statutas, 10 51
m., — 5 pusi.
Al. Ružancovas - Liet. Skautai tremty
je (bibliografija), 1950m., - 15pusl.
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Buenos Aires, Argentinoje, lietuvių atsargos karių ir skautų atstovai, pagerbdami žuvusius ui Lie
tuvos aisvę, apkr. 1 d., 1956 m.,padeda gėlių vainikų prie lietuviško kryžiaus parapijos sodelyje.

St. Šalkauskas — Skautai ir Pasauleziūra, III laida, 1953 m., - 28 pusi.
J. Zdanavičius —Dainos skautiškoj am
jaunimui, 1949 m., — 52 pusi.
Br. Kviklys — Akademinė Skautija, 1954
m., — 236 pusi.
Lietuvos Skautų Sąjungos Įstatymas ir
Statutas, 1955 m., — 16 pusi.
B.Mantvila ir K. Dineika - Skautiški
Žaidimai, 1955 m., — 119 pusi.

19 55 metais, ASS valdybai susitarus su
PLSS Pirmijos Pirmininku, Vyriausiąja
Skautininke ir Vyriausiuoju Skautininku
“ Mūsų Vytis ” tapo oficialus mūsų vadų
ir vadovių laikraštis. Tokiu būdu “ Mūsų
Vytis ” įgijo pareigų ir už ASS ribų. Tai
naujai darbo sričiai tvarkyti Vyriausioji
Skautininke ir Vyriausias Skautininkas pa
skyrė “ Mūsų Vyčio ” redakcijon po re
daktorių, būtent: v. s. L. Čepienę ir v. s.
B. Kliorę.
Taigi matome, kad 1948 — 19 56 m. lai
kotarpy, šio mūsų laikraščio padaryta ne
paprastai didelė pažanga. Kad ta pažan
ga padaryta, i š vi so kad si s 1 aikrasti s iš
silaikė, yra pirmoje eilėje vieno asmens,
jo iki šiol buvusio redaktoriaus Broniaus

Kviklio nuopelnas. Akademinis Skautų
Sąjūdis liks jam visuomet dėkingas už'ne
nuilstamą darbą, nepaprastą energiją ir
didelį pasišventimą steigiant, redaguojant
ir nuolat tobulinant “ Mūsų Vytį ”.
Mūsų padėka taip pat priklauso visiems
Broniaus Kviklio bendradarbiams, kurie
jam vadovaujant prisidėjo prie “Mūsų Vy
čio ’’ gyvavimo.

Nuo s. m. sausio mėnesio 1 d. redaga
vimą perėmė naujas kolektyvas, kurį šia
proga noriu maloniems sk aity toj am s pri
statyti :
Redaktorius ps. fil. Eugenijus Vilkas,
12601 South Stewart Ave., Chicago, Ill.
Redaktoriaus padėjėj ai: ps. t. n. Gabrie
lė Gedaugaitė - Pri ai gausk aite, 2130 West
Cermak Rd., Chicago, Ill. ir ps. fil. Vytau
tas Černius, 67 32 South Maplewood, Chi
cago, Ill.
Skyrių redaktoriai: vadų ir vadovių sky
rių redaguoti ir toliau maloniai sutiko v.
s. Lidija Čepienė, Box 62, Mattapan 26,
Boston, Mass, ir v. s. Bronius Kliorė,
1407 South 48 Court, Cicero, III.
5
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Akademinio skyriaus redaktorius — ps.
fil. A. V. Dundzila, 747 N. Lafayette Park
Place, Los Angeles 26, Calif.
“ Skautai Svetur ” skyriaus vedėjas —
senj. Rimas Vėžys, 6626 South Green Str.,
Chicago, Ill.
“ Mūsų Vyčio ” administratoriui senj.
Aleksui Karaliūnui, daugelį metų sumaniai
tvarkiusiam laikraščio administraciją, iš
pareigų pasitraukus, jo darbą perėmė vyr.
skilt Vytautas N arnikas, 6041 South Fairfield Ave., Chicago, Ill.
Akademinio Skautų Sąjūdžio Valdybos
įgaliotiniu prie “Mūsų Vyčio” redakcijos
pakviestas senj. Vytautas Mikūnas - Mikolavi&us, 2115 West Pershing Road, Chi
cago, Ill. Jo uždavinys rūpintis “Mūsų
Vyčio ” platinimu, propaganda ir finansi
niais reikalais.
Visiems naujiesiems pareigūnams linki
me geriausios sėkmės vykdant savo darbą.
Dieve padėk vieningai ir broliškai dirbti
“ Mūsų Vyčio ”, -Akademinio Skautų Są
jūdžio ir visos plačios mūsų Lietuvių
Skautų Sąjungos 1 abui.
NAUJĄ METŲ BARĄ PRADEDANT

“ Mūsų Vytis ”, žengdamas į 1957 me
tus, persitvarko. Užsitarnavęs šiolaikraščio puoselėtoj as v. s. Bronius Kviklys
pasitraukia iš redaktoriaus pareigų po il
gų darbo metų. Si jungtinį - Sąjungos va
dovių,-vų ir Akademikų skaučių,-tų laik
raštį toliau redaguos ps. Eugenijus Vil
kas, kaip vyriausiasis jo redaktorius.
Linkėkime jo vyriausiajam redaktoriui
kietos ištvermės ir gerosios sėkmės ne
lengvame spaudos darbe, o mes visi — ir
skautai akademikai ir Sąjungos vadovai
bei vadovės — pasistenkime, kad “ Mūsų
Vyti s ” būtų vi si em s mum s mi el as sveči as
ir našus talkininkas mūsų brangiajame lie
tuviškos skautybės kelyje ir kad visiems
jo redaktoriams jų darbas būtų malonus ir
pakeliamas.
Pirmi jos vardu,
v
V. s. V. Čepas,
Tarybos Pirmininkas
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NAUJŲJŲ METŲ AiNGOJE

Naujuosius Metus pradedame su didelė
mis viltimis. Bet gi nepamirškime, kad
daugkaspriklausys nuo mūsų pačių darbš
tumo, pastangų bei krypties gėrio pusėn.
Tad būkime mes patys savo laimės kal
viais.
Tikiu, kad nemažai mums rūpesčių su
darė ir ilgamečio “ Mūsų Vyčio ” vyr. re
daktoriaus v. s. Br. Kviklio iš pareigų pa
sitraukimas.
“ Mūsų Vyčiu ” mes gėrėjomės ir didžiavomės. Jei visdėlto kai kuriais at
vejais ir ne vi su mūsų nuomonės sutapda
vo, bet gi, manau, visi matėme ir jutome
to didelio redaktoriaus pasišventimo ir
meilę spaudos darbui.
Šia proga bu v. vyr. redaktoriui v. s. Br.
Kvikliui, techniškajam red. B. Milakniui ir
jo uoliajam administratoriui A Karaliūnui
savo ir Seserijos vardu reiškiu nuoširdžią
padėkąjr linkiu ir toliau likti “ Mūsų Vy
čio ” geriausiais bičiuliais.
Naująjį vyr. redaktorių Eugenijų Vilką
ir visus buvusius ir naujai bepradedančius
sveikiname ir linkime geriausios sėkmės
jų didelio pasiaukojimo darbe.
“ Mūsų Vyčio ” klestėjimas priklauso
ir nuo skaitytojų. Tad kiekvienas įsipa
reigokime surasti bent po vieną naują pre
numeratorių. Sesės, lenktyniaukime su
broliais.
Te verčia “ Mūsų Vytis ” jaunatviško
entuziazmo, taikos ir skautiškos meilės
vis naujus 1 apus. Te brandina vis naujus
bei kūrybingus lietuviškos skautijos va
dovus, vadoves.
V. s. O. Zail skiene,
Vyriausioji Skautininke

S V EI KINI M AS

Sveikiname Neiv Yorko Skautų Vyčių Oktetą,
jau 5 metus gyvuojantį ir kviečiame atvykti į
okteto Koncertą, įvykstantį kovo 2 d. 7 vai.
vak. Apreiškimo Parapijos salėje, Brooklyne,
N. Y.
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PIRMASIS SKILTININKAS B.P.
•

V. s. Cepas

Kai vasario mėnesio 22 d. minėsime 100
metų sukaktį nuo lordo Roberto Baden Powell’io gimimo, turėsime progos pagal
voti, kodėl Šio asmens gimtadienis dar ir
šiandieną apvaikščiojamas, nors sausio
8 d. j au bus sukakę 15 metų, kaip jis yra
išėjęs iš šio pasaulio gyvųjų tarpo į am
žinybės dausas.
Mes esame matę ir atsimename, kaip
kartais valstybės valdovų gimtadieniai
būna paskelbiami švente. Kai kur tai da
rydavo karaliai, kitur — diktatoriai. Bet
tokių gimtadienių minėjimai neperžengda
vo atitinkamos valstybės sienų ir veikiai
išnykdavo iš žmonių atminties, ligi tik
solenizantai numirdavo ar į jų sostą kas
kitas įžengdavo.
Tam tikrų asmenų gimtadieniai, ar net
mirimo datos, paminimos laiks nuo laiko
apvalių sukaktuvių proga, apvaikščiojant
juos daugiau ar mažiau siauruose pasekė
jų rateliuose. Kai 19 30 metais Lietuva
plačiai minėjo 500 metų jubiliejų nuo Vy
tauto Didžiojo mirties, -tai šita jau buvo
viena iŠ labai nedaugelio išimčių, kokių
tik mirtingasis šio pasaulio žmogus iš vi
so buvo kada sulaukęs.
3aden - Powell’io atsitikimu mes ste
bime naują reiškinį: jo gimtadienio pami
nėjimas darosi vis platesniu papročiu,
nors jo gimtadienio nenustatė nieks minė
ti — nei kurios valstybės valdžia, nei ku
rios organizacijos vadovybė; jo gimtadie
nis minimas įvairi atikybinėje ir įvairia
tautėje skautų masėje. Net ir skautės jau
nuo seniau apvaikšto vasario 22- ąjąkaip
kuklią Mąstymo Dieną Tas tiesa, kad la
dy Baden - Powell, tebegyvenanti pasau
lio skaučių šefė, taip pat yra gimusi va
sario 22 d., -tik po 32 metų. Ir taip pat
yra tiesa, kad lady Olave Baden - Powell
yra skautybės įkūrėjo lordo Roberto Ba
den - Powell’io našlė - žnona.
Ir skautybės įkūrėjo gimtadienis prade
damas minėti ne tik dešimtmečiais ar šimt-
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mečiais, bet metai iš metų, skiltyse ir
draugovėse, lyg tai būtų ideologinė jung
tis tarp visų skaučių ir skautų, nežiūrint,
kokios spalvos jų oda ir kuriame žemyne
jie gyvena. Nuo to laiko, kai pats skau
tybės kūrėjas ir pirmasis bei iki šiol bu
vęs vienintelis pasaulio skautų šefas pa
sitraukė į Amžiną Atilsį, likusiems skau
tams pasaulyje jo gimtadienis darosi vis
labiau apčiuopiamu idėjiniu rysiu, kuriam
tenka atstoti nustotą organizacinį ryšį, tu
rėtą pasaulinio Šefo gyvame asmenyje.
Kai visa tai vyksta mūsų akyse, mes
tiriamu žvilgsniu dairomės į to žmogaus
gyvenimą į jo darbus, norėdami aptikti
ten kokių sukrečiančių ir didingų įvykių.
Vienok Baden - Powell’io biografams sun
ku rasti jo gyvenime sensacingų žygių
įprastine prasme.
Galbūt, kad mes dar per arti esame lai
ko atžvilgiu prie jo asmens, idant mokėtu
me tiksliai aptarti Baden - Powell’io as
menybės didingumą Karvedžiai be abejo
ras profesinio karininko ir generolo Baden
- Powell’io gyvenime negirdėtų iki tol ka
riškos taktikos prašmatnybių. Bet sakys,
kad generolų yra daug, ir didesnių. Nuo
tykių aprašymų mėgėjai taip pat ras nema
žai įdomybių Baden - Powell’io knygose.
3et sakys, kad nuotykių literatūros rašy
tojų yra daug, ir įdomesnių net. Net piešėj ai - menininkai gali rasti medžiagos
3aden - Powell’io pieštų karikatūrų rinki
niuose. Bet sakys, kad karikatūristų yra
daug, ir dar įmantresnių. Pedagogai ir
sociologai gal ilgiausia sustos prie Ba
den - Powell’io gyvenimo ir gilinsis į jo
skautybės pagrindan padėtą ideologiją
Bet ir tai sakys, kad yra daug pedagogų,
ir žymesnių. Net moralistai, filosofai,
teologai, gamtininkai ir sportininkai gali
užtikti nemažai jų srities įdomybių Baden
- Powell’io gyvenime, darbuose bei raš
tuose. Bet nelaikys jo tos ar kitos speci
finės srities išsiskiriančiu autoritetu.
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Vienok Baden - Powell’is yra didingas.
Tai mes jaučiame nenuginčijamai. Didin
gi dalykai yra dažnai labai paprasti. Ir
dažnai didieji atradimai yra atradimai par
prasto dalyko.
Toksai paprastas ir be blizgančio pa
viršiaus Baden - Powell’io atradimas yra
skilčių sistema.

Nuo to laiko, kai 1907 m. ( 50 metų, su
kaktis! ) Baden - Powell’i s išplaukė su
būriu berniukų, i Brownsea Island stovyk
lą, jis išmėgino ir suformavo skilties me
todo galią: maža grupele berniukų — 7, 8,
9, gal 10, bet ne daugiau 12, su savo bendraamžium bet atsakingu vadovu - skiltininku yra didele jėga. Auklybos darbe
skiltis reikšminga tuo, kad jos nariai pa
tys auklėjasi, ir tuo prisideda prie jiems
duodamo auklėjimo papildymo. Tai sužadina entuziazmą. Tai atpalaiduoja ener
giją. Tai kuri a tikruosius gyvenimo drau
gus. Tai skiepija rimtos atsakomybės
jausmą. Ir visatai - žymiai giliau, negu
dideliame ištisiniame būryje - galėtų at
likti kad ir prityręs senas vadovas.
Ši Baden - Powell’io bandomoji stovyk
la turėjo kuklų tikslą - tik patirinėti bū
dų grupei berniukų iŠ jo artimosios kaiminystės sveikai, įdomiai ir naudingai laiką
praleisti, kad jiems būtų mažiau pavojaus
į didmiesčio gatvės pinkles nuslysti. Ir
tik tiek. Bandymas pasirodė labai sėk
mingas ir Baden - Powell’is tuoj ėmėsi
rašyti knygą 11 Skautybę Berniukams ”,
kurion sudėjo toj stovykloj išbandytą par
tyrimą ir kuri atspausta 1908 m.
Bet bandymas buvo daugiau, negu sėk
mingas: jis prašoko visokius lūkesčius ir,
paties Baden - Powell’io nustebimui, iš
siliejo į spontanišką skautų, - čių skilčių
bei draugovių steigimosi srovę, kurios
platumų nieks nebesugebėjo aprėpti iki
pat 1920 metų, kada skautų vadovai iš 21
krašto su 800 skautų pirmą kartą suvažia
vo į Olimpijos Džiamborę Londone ir iš
sirinko pirmąjį Tarptautinį Komitetą.
Skautų skaičius tada artėjo prie milijo
no. Srovė dar liejosi per kraštus. Šiais
metais skautės, - ai jau peržengė 12,000,000

skaičių išlygiuotuose vienetuose. Ir šis
skaičius dar vis didėja.
Skautybės metodas skverbiasi į dauge
lį kitų visuomeninių junginių. Skautybės
programa dažnai imituojama kitose organi
zacijose. Net skautybės ideologija sun
kiasi į viešojo gyvenimo apraiškas. Skautybė darosi didinga.
Jos fone s toj a ryškus Baden- Powell’io,
skautybės spontaniškojo kūrėjo, siluetas
visam jo didingume, kaip pirmosios skil
ties Pirmasis Skiltininkas, atrakinęs pla
čiuosius takus skautybei gyvenime skil
ties sistemos rakteliu ir jį palikęs mums
naudoti s.

Musų vyr. skautės Anglijoje stovyklauja,
huotr. V. Pidlerio.
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DR. J. BASANAVIČIUS IR MES
A. Raškėnas

Šių metų vasario 16 d sukanka 30 metų
nuo Dr. Jono Basanavičiaus mirties. Daug
ir plačiai dirbęs lietuvių tautos sąmonės
palaikyme, 1918 m. pasirašęs Lietuvos
Nepriklausomybės Atstatymo Aktą, Dr.
Basanavičius likimo rankos buvo neišski
riamai surištas su Vasario 16 dienos pras
me: 1927 metais vasario 16 dieną, Vilniaus
lietuvių visuomenei minint devintąsias
Nepriklausomybės paskelbimo metines,
didysis lietuvis mirė. Tad ir kiekvienų
Nepriklausomybės atstatymo metinių pro
ga i mus dvelkia Šio didžiūno dvasia, ne
nuilstamo darbo, savo tautai šviesesnės
ateities kelių tiesimo pavyzdys.
Iš Dr. Basanavičiaus biografijos į mus,
karo pabėgėlius - emigrantus, dvelkia vie
na reikšminga ypatybė: Dr. Basanavičius
25 metus praleido užsienyje( 1879 - 1905)
ir nenutautėjo! 1905 metais, susidarius
sąlygoms, grįžo į Vilnių, įsijungė į visuo
meninį, kultūrinį darbą, pradėjo kurti or
ganizacinius planus, iš kurių išaugo Lie
tuvių Taryba ir 1918 m. vasario 16 d. didysis dokumentas.
Gyvendamas užsienyje, Dr. Basanavi
čius vertėsi medicina. Štai jau 1879 me
tais 26 metų amžiaus lietuvio inteligento
pasąmonė buvo taip tvirtai suformuota,
kad net ilgas, ketvirtį šimtmečio trukęs
savojo krašto netekimas nedavė progos
nuo lietuviškosios dvasios nutolti. Šian
dieninėse sąlygose, be abejo, ieškome jo
tautinės stiprybės pagrindų, norėtume
įžiūrėti tą varžtą, kuris, kad ir tvirtai lie
tuviškai išauklėtą jaunąjį mokslininką
laikė taip arti lietuviškosios dvasios, tau
tos reikalų, jos pulso.
Gyvendamas Bulgarijoje, sali a savo pro
fesinių uždavinių, Dr. Basanavičius nebu
vo užsidaręs vien tik lietuviškame kiaute.
Anaiptol - jam rūpėjo ir vietinių žmonių
politinis judėjimas. Kaip aktyviai reiškė
si vietos bulgarų visuomeniniame, politi
niame gyvenime, šio straipsnelio rėmuose
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teliudija faktas, kad Dr. J. Basanavičius
1887 m. tapo politinio pasikėsinimo auka —
buvo peršautas dviem kulkom. Pasveikęs,
nuo ankstyvesnio darbo neatsitraukė: Var
nos atstovu dalyvavo Sofijos demokratų
partijos kongrese, net parašė sveikatos
reikalus liečiančia partijos programos dan*.
Nesuklysime sakydami, kad per 25 me
tus išsilaikęs lietuviškosios dvasios imu
nitetas buvo lietuvybės tyrinėjimo, lietu
viškojo veikimo plotmės skiepų pasėkoje.
Dr. Basanavičių domino kuo ne viskas,
kas tik lietuviška: kalba, praeitis, tauto
saka, lietuvių kultūriniai, meniniai laimė
jimai. Čia Basanavičius rašo straipsnius,
veda tyrinėjimus, ruošia knygas, redaguo
ja “ Aušrą ”. Jo sąlygose tokiam darbui
vesti yra reikalinga tikrai plati korespon
dencija, tad ir susirašinėja, bendrauja su
visa eile tuometinių lietuvių veikėjų. Ir
iškyla dar viena Dr. J. Basanavičiaus bū
do ypatybė — sugebėjimas iškilti virš par
tinių programų, ginčų, kivirčų. Tai jau
tikrai autoritetingo, -žinomo, Lietuvos la
bui nuomonių vienytojo asmuo, didingai
švietęs arais laikąsi, ryškiai tebesvieciąs ir dabar.

Trumpai su gi audus, būtų galima pasaky
ti:
politikos mokyklą jis ėjo svetimame
krašte - įgytą praktiką panaudojo grįžęs;
gyvendamas svetur, su lietuvybe susieju
siu darbu pasiliko artimas lietuvių tautos
dvasiai — svetima žemė ir materi j alini s
gerbūvis jam netrukdė savo tautos reika
lais sielotis, jiems dirbti.
Basanavičiaus vardas nėra svetimas
skautams. Dažna draugovė, sk. vyčių bū
relis yra sutinkami šiuo vardu besivadi
nant. Nėra abejonės, kad šio didžiūno
dvasia duoda daug inspiracijos vienetų
nariams, duoda akstino į Basanavičiaus
asmenybę, darbus įsigilinti, geriau pažin
ti.
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Čikagos juros skautai
stovykloje.
Nuotr. L. Knopfmilerio.

MŪSŲ BŪDAS IR JO LAVINIMAS
Romas Kezys

Dažnai sustojame ties didžių žmonių
siluetais, stebimės jų galinga dvasia,
stebimės jų karžygiškais žygiais ir pa
juntame, kokie mes maži esame: tarsi jų
keliais mes jokiu būdu nepajėgtume eiti,
ne mums jų keliai skirti.
Tačiau argi Giovani Papini neteisingai
pastebi: “ Visiems didiesiems ir gerie
siems, visiems atnaujintoj am s ir kūrėj am s
buvo metas, kuriame jie buvo nežinomi,
tamsūs, kuriame jie atrodė į kitus pana
šūs, kuriame atrodė žmonėmis ir daugiau
nieko. Niekas tuomet nežiūrėjo į jų kil
mę, niekas nežiūrėjo į juos su nusistebė
jimu, niekas nebandė prisiminti jų pirmųjų
žodžių ir aprašyti jų išvaizdą, jų papro
čius, jų išorinį, gyvenimą. Ir kada jie staiŽvelgdami į šią asmenybę sąmoningai
mintimis prabėgame per lietuviškąjį var
dyną, bandydami išskirti šį nesutikimų,
skirtingų nuomonių bei partijų ginčų ly
gintoją, Žavimės Dr. Jono Basanavičiaus
-nuopelnais Lietuvai ir savo pareiga laiko
me eiti jo praeitu keliu tremtyje idant kuo
didesnį kraitį Lietuvon parneštume.

g a pakilo virš visų jūsų... jūs nustebote.
Jie pakilo, nes ištvėrė. ” Taip ir norisi
pridurti: ”... nes ištvėrė tikrame žmogaus
kelyje, nes ir tamsiausioje naktyje nepa
metė vilties ir tikėjimo didžiąja žmogaus
dvasia, nes, ir patrankoms gaudžiant, ne
buvo kurčiais savojo “ Aš ” balsui, kurio
nuo pat jaunystės buvo įpratę klausytis ir
kuris buvo kietas, šiurkštus, bet malonus,
nes buvo giliai prasmingas.”
Ne visi mes galime tokiais sielos di
džiūnais tapti, tačiau mes galime ir priva
lome bandyti šiuokietuoju keliu eiti, idant
žmoniškumo principai ir skautybės idealai
rastų mumyse tinkamą, dirvą augti ir bujo
ti .
Kas yra tas būdas, apie kurį mes čia
šnekame ? — Tuo būdu mes laikome valios
pastovumą gerume. Reiškia, mes įgyjame
tvirtą būdą tuomet, kai mūsų valia pasto
viai traukia gėrio pusėn.
Antras klausimas kyla — ar verta mums
savo būdą lavinti, ar įdėtos pastangos pa
teisins gautus rezultatus ? Atsakymas į
šį klausimą mums, skautams, gali būti tik
teigiamas. Lepšiai nepajėgia tinkamai
11
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Virginija Kiaunytė
TĖVIŠKĖS ILGESYS

Kas vakarą, kai atkly stamen esi ena skaidri,
Lapeliai nusvyra, o ramunes snaudžia,
Aš kartoju savo dalią skaudžią, —
Ar tu jauti, ar tu girdi?
Kai rožes žiedas lapelius suglaudžia,
Ir rasos perlai dengia žemę,
Tada mintys mano pilku rūku skleidžias,
Apie tave, o miela, meilę didžią audžia.
Kaip laisvė, mano meile Tau didi,
Kartoju lapui, žiedui mėnesienoj,
O krikštolas vis vilgo, vilgpman blakstienas,
Ar tu jauti, ar tu girdi?

atlikti savo religiniu pareigų., silpno būdo
ir minkštos valios žmonės nedaug ir savo
tėvynei gali padėti, gi artimui jie dažnai
yra nepajėgūs padėti dėl savo nesugebė
jimą arba ryžto trukumo. Tad tik tvirto
būdo ir plieno valios skautas, skautė tin
kamai atliks savo kilnias skautiškas pa
reigas ir pateisins į juos sudėtas iškil
mingo įžodžio metu viltis.
Dabar pažvelkime į tuos kelius, kuriais
einant, mums yra parankiausia savo būdą
išlavinti ir valią sutvirtinti. Pirmoje ei
lėje reiki a įsigyti idealų. - principų. To
liau, nuolatiniu lavinimuisi reikia įgusti
visose gyvenimo aplinkybėse elgtis taip,
kaip tie principai reikalauja. Kas gyvena
be principų, tas sunkiai atsakys, koks yra
jo gyvenimo tikslas. Mūsų principai yra
aiškūs ir griežti — tarnauti Dievui, Tėvy
nei ir artimui, ir šio tikslo siekti, einant
seniai išmintu Vakarų Kultūros tradicijų
keliu, paremtu krikščioniškosios dorovės
pagrindai s.
Negalvokime, kad išlavinti savo būdą
ir sutvirtinti valią reikia ieškoti ypatingų
priemonių. Ne. Pakanka to kasdieninio
gerojo darbelio ir jo tinkamo atlikimo, ir
mes jau daug būsime nuveikę šioje srity
je. Mūsų būdas, mūsų viso gyvenimo su
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tvarkymas pareina nuo ištikimai atliktų
mažų darbelių. Pagaliau visas mūsų gy
venimas susideda tik iš smulkmenų. Pa
bandykime tas smulkmenas tinkamai atlik
ti,
apsikraukime vienu ar kitu darbeliu,
kuris mums gal nėra labai malonus, bet
žinome jį naudingu esant. Bandykime jį
ištesėti per vi są mūsų užsibrėžtą laiką
Pamatysime, kaip savo valią tuomi sutvir
tinsime. Pav., kas yra užsibrėžęs rašyti
dienoraštį, tas puikiai žino, kaip maža
pastangų, fl/ror/o, reiki a padėti, idant kiek
vieną dieną paaukoti po 5 min. aprašyti
savo dienos įspūdžius. Bet kiek daug va
lios reikalingą idant tai įvykdyti! Ir kas
tokiame menkniekyje save nugali, tas jau
yra
galiūnas, ir galima tikėti s, kad jis
daug didelių darbų nuveiks.
Nemažiau tvirtos valios reikalinga, kad
išdrįstum šnekėti ir elgtis pagal savo prin
cipus visur ir visuomet. Kas vaikosi tik
minios nuomonės, kas rūpinasi savo dar
bais tos minios neužgauti, tas tegul žino,
kad būdo niekad neįsigis. Tvirtos valios
\yras ar mergaitė lyg vandens krioklys
prasimuša kelią ir pro uolas, o drąsios,
savarankiškos ir didvyriškos sielos, lyg
piramidės, kyla iš 1 ėkštos, moderniškos
becharakterystės lygumos.
Tvirto būdo žmogus visada mokės su
valdyti savo nuotaiką Iš jo veido nesu
prasi, kas dedasi jo sieloje. Jis kompa
nijoj bus linksmas, bažnyčioj bus rimtas,
varžybose bus energingas, visuomeniniam
veikime - veiklus ir patrauklus, savo stu
dijoje — gilus ir išmintingas. Skurde jis
moka tikėtis geresnės ateities, drąsiai
pasitikti ateinantį vargą nepalūžti skaus
mo metu, neprarasti galvos pavojaus at
veju. Kas nori įgyti tvirtą būdą tas turi
mokėti įsakyti savo jausmams visose sri
tyse ir visais atvejais. Siekiančiam tvir
to būdo turi būti lengva atsisakyti pato
gumo ir turi būti malonu kovoti su ištiži
mu. Reikia taip įgusti, jog, siekiant rei
kalingo gėrio, nereiktų visiškai abejoti ir
delsti. Ir tai tadą kai prieš darbą jau ne
reikės svarstyti, ar jis darytinas, ar ne.
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New Yorko sk. “Šarūno”
dr-ve su tunto vadovais .
Nuotr. G. Peniko.

kada iš Įpročio sieksi gėrio visais fron
tais, tuomet galėsi didžiuotis savo tvirtu
būdu. Šią mintį gražiai yra i šrei skęs Goe
the: “ Kas gyvenimu žaidžia, visuomet
pralaimi, kas nemoka sau įsakyti, tas tuoj
lieka vergas. Tik susivaldyme pasirodo
vyras, ir tik įstatymas gali mums duoti
laisvę. ”
Savo būdą išlavinti nebūtų taip sunku,
jei mes pajėgtume tapti savo valios vieš
pačiais. Mes dažnai užsibrėžiam daug ką
padaryti, ir tie tikslai tokie kilnūs, tačiau
mums trūksta valios juos atlikti. Žymu
sis prancūzu rašytojas V. Hugo yra pasa
kęs, kad žmonėms niekad netrūksta jėgų.
Jiems trūksta tik valios. 0 kažkas tai
pasiūlė, kad “ Tėve mūsų ” m aidą reiktų
šitaip pradėti: “Tėve mūsų, kurs esi dan
guje, suteik stiprybės mano geriems pasi
ryžimams... ’’ Kiniečiai turi posakį, ku
ris Šitaip skamba: “ Didžios sielos turi
valią, menkos sielos — tiktai norą ”. Ir
mes, lietuviai, sakome, kad geri norai be
valios ir pasiryžimo yra visai beverčiai.
Mes privalome įsigyti tvirtą valią Valia
turi būti mūsų gyvenimo kalvis, ir jos sun
kiems kūjo dūžiams turi viskas nusilenkti.
Labai gera priemonė išbandyti savo va
lią ir lavinti būdą yra skausmo, nedateklio ar nelaimės metu, kuomet dažnas pa

lengvinimo ieško skunduose, ašarose ar
keiksmuose. Bet, jei surinkęs visas jė
gas, nepasiduosi kentėjimų smūgiams, pa
rodysi, kad moki valdyti savo prigimtį, su
giedria nuotaika ir tvirtu pasiryžimu kovo
ti pasitiksi visus nedateklius, tuoj paju
si, kiek daug gyvenimas palengvėjo ir
kiek daug šviesesnių valanlų atsiras blan
kiose tremties gyvenimo dienose. Kieno
valia silpna, tą likimo smūgiai greit su
gniuždo. Seneka, sakydamas, kad ir li
gos patale galima būti didvyriu, - kaip ir
kovos lauke, turėjo galvoj tai, jog skaus
mas yra geriausias būdo išbandymas. Mar
murinėj būdo statuloj kančios iškala pui
kiausių bruožų, jei mes tas kančias mok ar
me tinkamai pasitikti.
Baigiant reiktų pabrėžti, jog žmogaus
laisvė reguliuoti savo būdą ir jo laisvos
valios nuosavybė yra žmogiškiausios ap
raiškos jame. Todėl stenkimės, vydūniš
kai pasakius, žmoniškėti — lavinti savo
būdą ir tvirtinti valią — o ta kryptimi su
dėtos mūsų pastangos mūsų niekad neap
vils.

“ Visi stokime darbu ir aukomis į di
džiąją talką mūsų visų Lietuviškajam
Dziamborės Fondui!“
13

13

PAGALBA ARTIMUI
P. Nedzinskas

Genys margas, pasaulis dar margesnis
— sako patarlė. Žvilgterėję į Šiame že
mės rutulyje gyvenančių žmonių padėtį,
mes rasime didelių kontrastų. Vienoj pu
sėj turtuoliai, dangoraižiai, laisvė, stalai
apkrauti valgiais, baliai, linksmybės ir
t. L, kitoj pusėj apgriuvę nameliai, elge
tos, girtuokliai, pilnos ligoninės sergan
čių, kovojančiu su badu.
Sktn. Pranas Nedzinskas priklauso L. S. S. nuo
1925 m. Lazdijuose jam teko vesti skiltį ir draugo
vę, o vėliau porą metą redaguoti ** Seinų Skautą ”.
II - je Tautinėje Stovykloje Pranas vadovavo Mari
jampolės Tunto stovyklai. Tremtyje jam vėl teko
vadovauti
Šeinfeldo ir vėliau Švabiš Gemundės
skautų tuntams. Chicagoje pradžioje buvo tėvų ko
miteto pirmininku ir nuo 1955 rn. vadovauja Lituanicos tuntui.

Tokiame margame pasaulyje, pilname
kontrastų, gimė Skautų Sąjunga. Ji gimė
su šūkiu “ išauginkime gerą, žmogų”.
Žmogų, kuris mokėtų netik pats gražiai ir
tvarkingai gyventi, bet taip pat mokėtų
suprasti, atjausti ir padėti kitam, kurio
gyvenimas nėra toks laimingas bei rožė
mis klotas. Žmogų, kuris nesiskųstų sa
vo sunkiu gyvenimu, bet matytų kitą, sa
vo artimą, kuris gal daug vargingi au, 'di
desnių nelaimių prispaustas galėtų ir mo
kėtų su juo pasidalinti savo džiaugsmais
ir skausmais bei padėtų sušvelnint sunkią
jo gyvenimo dalią.
Artimui pagalba yra visų ir visais lai
kais aukštai vertinama ir tai mes galime
suprasti iš kažkieno pasakytų žodžių!‘Tik
tą draugu pasirink be baimės, kuris pamy
lėjo tave prie pirmos nelaimės ”.
Todėl ne be reikalo ir skautų principuo
se, greta didžiųjų šūkių “ Dievui ir Tė
vynei ” yra įdėtas ir trečias šūkis — tar
nyba artimui. Toks gražus ir garbingas
tarnybos artimui šūkis turėtų būti karto
jamas netik teorijoje, bet įgyvendinamas
ir praktikoje. Juk skautas yra ne rekla
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mos, o sąžiningo ir praktiško darbo žmo
gus.
Mūsų pagalba artimui gali būti indivi
duali ir grupinė. Individuali pagalba daž
niausia reiškiasi kiekvieno atskiro skau
to darbais. Skautas pats rūpinasi atlikti
gerus darbus, parodyti savo riteriškumą
Kur galima atlikti gerus darbus ir kur rei
kalinga artimui pagalba, labai lengva su
sivokti. Ligonių lankymas, vargšų šelpi
mas, pagalba seneliams, pagalba savo
draugui moksle arba moraliai palūžusiam,
pagalba kenčiančiai tėvynei ir Lt. Progų
atlikti genis darbus atskiram skautui vi
sur pilna. Reikia tik turėti noro juos da
ryti. Daugiau žinių apie tai galima rasti
ir Prano EnskaiČio skautiškoje knygelėje
“ Artimui Pagalbon ”.
Grupinė pagalba artimui gali reikštis
skilčių, draugovių, tuntų ir Lt ribose, o
taip pat ir atskirų grupių: meno kolektyvų,
tautinių šokių grupių ir Lt veikloj e. Tokie
kolektyvai turėtų linksminti netik jau ir
be to linksmą publiką, bet nepamiršti ir
tų, kurie tos galimybės linksmintis neturi.
Kas liečia skiltis, draugoves ir tuntus,
tai gerų darbų vykdymu bei pagalba arti
mui turėtų rūpintis vienetų vadovai arba
atitinkami štabai. Jie savo metų veiklos
programoje turėtų tai numatyti. Grupiniai
gerieji darbai gali būti panašūs kaip ir
individualūs, tik viskas turėtų būti dides
niu mastu ir efektingiau atlikta. Ypatin
gos reikšmės čia reikėtų priduoti savos
tėvynės artimui. Čia įeitų dalyvavimas
pasauliniuose skautų sąskrydžiuose, au
kos džiamborės fondui, šelpimas esančių
Sibire ir iš jo grįžusių ir LL
Sibiro taigose, pro suplyŠusio barako
sienas pūČia šaltas vėjas. Jame kenčia
nešdamas vergo naštą tavo tautietis. At
likęs vergo bausmę, sugrįžęs į gimtąjį
kraštą apiplyšęs, išbadėjęs, negaudamas
darbo bei pastogės ir dažnai pajuokiamas
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MŪSŲ PAREIGA SKAUTYBEI
Gediminas P. Kurpis
Aš miegojau ir sapnavau, kad gyvenimas
yra džiaugsmas, bet nubudęs pamačiau,
kad gyvenimas yra pareiga. Aš dirbu ir
dabar matau, kad pareiga yra džiaugsmas.
( Rabindranath Tagore )

Žodis PAREIGA man pirmiausia prime
na viena sena paveikslą mažoje bažnytė
lėje ( kuris meninės vertės galbūt ir ma
žai teturi ), gražiai apibūdinantį pareigos
esmę. Viename to paveikslo kampe stovi
popiežius pasipuošęs ornatu, o po juo pa
rašas: “ Aš mokau jus visus ”. Šalia jo
stovi karalius su karūna ir skeptru — po
juo užrašas: “ Aš valdau jus visus. ”
Toliau eina karvedys su šalmu ir kardu,
ir žodžiai: “ Aš ginu jus visus ”. Arto
jas aria dirvą, sakydamas: “ Aš maitinu
jus visus ”. Bet pačiam kamputy, apa
čioje, nupaišytas ligi ausų, besišypsąs
velniukas su vežimuku, ir po juo parašas:
“ 0 as parsigabensiu jus visus, jei jūs
neatliksite savo pareigos ”.
Vieną gražią dieną man nejučiomis kilo
mintis - kur gi vargšas skautukas ( ar
skautuke ) į tilptų į šį paveikslą, kuriame
dar yra vietos, ir koks būtų parašas po
juo. Nejaugi tas velniukas nereiškia jo
kių pretenzijų Į jį? Jei skautas turi pa
reigą— kuo mes ne vienas neabejojame,
- į ką ta jo pareiga krypsta, 'kur yra jos
ribos, motyvai ir atpildas? Ar galima
skautą ir jo pareigą lyginti su tokiais ga
liūnais kaip karaliais, popiežiais ir jų pa-

beviltiškai blaškosi. Europoje, tremtyje
tavęs laukia ligoniai ir tavo broliai skau
tai. Lai jie visi pajunta, kad ten toli, už
jūrių marių yra lietuviškos žemės išaugin
ti broli ai, 'kurie jų nepamiršta.
Tad paklausykime mūsų vadovybių ra
ginimų, sušvelninkime nuskriaustiesiems
šaltos žiemos vargą. Tą mums sako ir
mūsų šūkis ‘"Budėk’ - būk visada pa
siruošęs kam nors padėti. Skautybė be
gerų darbų — nėra skautybė.

reigomis? Klausimas trumpas ir papras
tas — pasiraitokime rankoves ir eikim ieš
koti, kur glūdi atsakymas.
Kiekvienas jaunuolis stengiasi jau nuo
mažų dienų ieškoti savo būties pateisini
mo. Jau pats gyvenimas ir jo aplinkybės
kreipia jo galvoseną ta linkme: padarius
kokį pokštą atsiranda reikalas rasti gerą
pasiteisinimą, kad išsigelbėjus nuo tra
giškų pasekmių. Iš kitos pusės, padarius
ką nors gero, ieškoma kas paglostytų —
atseit, įvertintų. Motyvai ir vienam ir ki
tam darbui surandami jei ne prieš, tai po
įvykio. Gi vaiko gyvenime dar nėra tos
inercijos, kuri jį vestų į kokį apgalvotą
tikslą. Jis susideda iš atskirų fragmentų,
kurių kiekvienas, kaip matėme, yra dau
giau ar mažiau motyvuotas.
Senj. Gediminas Kurpis gim. 1931- IV. 24-, Zara
suose.
Į L. S. S. įstojo 1945 m., Vokietijoje. Ėjo
įvairias pareigas pradedant paskiltininko baigiant
tunto adjutantu. Dalyvavo Moisson Jamboree, Pran
cūzijoje. Nuo 1954 m. priklauso Korp! ** Vytis ”.
Tarnavo 4 metus Dėdės Šamo aviacijoje. Studijuo
ja elektros inžineriją. Tufo Universitete. Be to Šiuo
metu vadovauja D. L. K. Vytauto draugovei, pava
duoja Bostono Žalgirio tunto tuntininką ir pirminin
kauja Liet. Stud. Sąjungos Bostono skyriui.

Bręstantis jaunuolis susiduria su gyve
nimu kaip visuma. Atskiri fragmentai yra
įsilieję į vieną grandinę, kuri krypsta į
vieną tikslą To tikslo pasirinkimas ir jo
siekimas yrą galbūt, vienas iš dramatiš
kiausių momentų jaunuolio brendimo lai
kotarpyje. Dramatiškas elementas šiuo
atveju yra laisvas apsisprendimas. Dali
nio suvaržymo laipsnis yra diktuojamas
gyvenimo aplinkos, bet tai dar labiau instiguoja jaunuolio motyvavimą nes jis pa
prastai ieško originalių kelių savo tikslo
atsiekimui. Motyvai kiekvienam gyvenimo
aspektui būna skirtingi, bet juos jungia
viena idėją ir tos idėjos motyvavimas ir
yra jaunuolio būties pateisinimas.
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Mylimai Žmonai ir Mamytei

LIUDVIKAI

ČERNIAUSKIENEI

tragiškai žuvus, p. Juozui Černiauskui,
sesėms Irenai ir Rožei ir broliui Sauliui
reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi

“ Baltijos ” Tuntas Detroit’e

Jaunuoliui, žengiančiam į gyvenimą,
yra siūloma daug kas. Atsidaro vartai —
vieni plačiau, kiti siauriau — į mokslo,
meno, politikos ir kitas sritis, kurias gal
teisingiau būtu pavadinus žemiškomis
gerybėmis. Pakeliui jis randa daug sun
kumų, pagundų, džiaugsmo, gal ir ašarų.
Kiekviena minėta sritis sudaro atskirą,
sakyčiau, gyvenimo aspektą ir jaunuolis
jose renkasi; jis renkasi tai, kas jam ar
čiausia prie širdies, kas jam yra naudin
ga nusistatyto tikslo ( ar tikslų ) sie
kiant, ar — kartais — kas jam labiausiai
imponuoja. Kiekvienas pasirinkimas ir jo
vykdymas ar dalinis bei vi si škas nevyk
dymas, yra motyvuotas. Tačiau, kaip mi
nėtą visi tie aspektai yra įsilieję į gran
dinę, kurios pagrinde yra idėja. Su idėja
mes pradedame ekskursiją nuo konkrečių,
žemiškų gerybių į abstrakčias, nes pati
idėja nėra materija, o sąvoka. Kyla klau
simas, kas gali būti ta idėja: ar religija
( — kur atsiimsi procentus, jaunuoli, pa
daręs gyvenimo balansą, ar kepdamas ar
psalmes giedodamas? ), ar tautiškumas
( — juk ir Kristus buvo vienos tautos na
rys! ), riteriškumas, tiesa, kuris nors izmas, ar viena iš daugelio neišvardintų?
Pasirinkti tik vieną iš jų galbūt ir netei
su būtų reikalauti. Vienos vertybės iškė
limas ir jos pasirinkimas visa apjungian
čia idėja būtų kitų vertybių visiškas nu
vertinimas arba bent jų subordinavimas
tai pasirinktajai. Pagaliau, vien tiktai
pasirinkimas idėjos ( abstrakčios sąvo
kos ) yra savyje bevertis veiksmas. Tuo
tiktai parodoma, kad idėja yra atpažįsta
16

ma kaipo priimtina, žodžiu, įvertinama.
3et tik su tos idėjos įgyvendinimu mes
grįžtame iš šios ekskursijos po abstrak
tųjį pasaulį atgal į žemiškąjį, ir tik įgy
vendinta idėja apjungia materialius gyve
nimo aspektus. Idėjai įgyvendinti reikia
pirmiausia ją motyvuoti, o motyvavimas
be pažinimo tos idėjos nėra įmanomas.
Skautybė yra idėja, ir mes, kaip ir dau
gelis kitų jaunuolių, pasirinkome ją savo
žemiškų gyvenimo vertybių apjungimui.
0 tos mūsų žemiškos vertybės yra gana
įvairios: vieni studijuojam meną, kiti mu
ziką inžineriją ekonomiją, stenografiją,
kalbas ir Lt; vieni domimės politika, ki
ti sportu, baseball’u ir įvairiais kitokiais
dalykais. Bettie skirtumai mūsų nėkiek
neatbaidė nuo skautybės. Skautybės pa
sirinkimas buvo tik pirmasis žingsnis —
idėjos įvertinimas, kuris mus įpareigojo
skautybę pažinti.
Sykį skautų stovykloje paprašiau vie
nos mažytės mergaitės nupaišyti man ar
klį. Ji brūkštelėjo du brūkšnius, šalia jų
didelį apskritimą panašų į kiaušinį, pa
dėjo tašką ir sako — čia arklys! Paprar
šiau nupaišyti šunį. Ir vėl tie du brūkš
niai, kiaušinis ir taškas. Klausiu, koks
gi skirtumas tarp tų dviejų piešinių. At
sakymas paprastas: “ čia arklys, o čia
šuniukas ”. Kitą rytą, pamačiusi krūmuo
se šešką, mažytėbėgo jo paglostytų šauk
dama: “ Koks gražus kačiukas! ” Jai
buvo atleista už tą mažą apsirikimą, bet
ar mums būtų atleistą jei mes skautybėje
matytume
tik du brūkšnius, apskritimą
padėtume tašką ir sakytume, kad mes
skautybę j au i š pagrindų pažįstame ? Idė
jos, ar vertybės, apjungtos skautybėje ir
išreikštos šūkiu “ Dievui, Tėvynei ir ar
timui ” yra gražios, bet kartu ir daug sa
kančios ir išsišakojančios įstatų pavida
le į ne tik religingumą, tautiškumą, bet ir
į tiesą, riteriškumą ( sesių — kuklumą ),
gamtos meilę, skaistumą, sąžiningumą ir
Lt. Nors pačiu žodžiu mes ir apibūdina
me paskirą sąvoką bet mūsų pareiga būtų
žiūrėti gilyn ir pažinti sąvoką iš esmės.
Pavyzdžiui, gamtos meilė nereiškia vien
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Čikagos jūros skautai,
s Mičigano ežere.
Nuo ir. L. Knopfmilerio.

tik kačiukų glostymo, bei paukščių, lesinimo, bet turi daug gilesnę prasmę gam
tos grožio supratime. Taip pat, riteriš
kumas nereiškia vien tik aklo žmogaus per
automobiliais užtvenktą gatvę pervedimo,
bet taip pat ir saugojimą partnerės šokią
salėje nuo susidūrimų su kitomis poromis,
bei taktą ir tolerancij ą ypač santykiuose
su kitu pažiūrų žmonėmis. Geležinis įs
tatas — skautas sąžiningai atlieka visas
savo pareigas — apjungia savyje visus
mūsų veiksmus dvidešimtketuriose valan
dose į parą ( ar tai reiškia, kad skautas
sąžiningai išsimiega? ).
Šios idėjos yra senos, bet jos nėra pa
senusios. Prieš tūkstančius metų Dioge
nas vaikščiojo su žiburiu po Atėnus tie
sos ieškodamas. Tiesos mes ieškom ir
dabar, nes ji mums lygiai tiek pat vertin
ga, kaip ir Diogenui, tik metodai pasikei
tė: vietoj žiburio mes turim mėlo detekto
rių.
Sekantis žingsnis būtų mūsų jau pasi
rinktos ir pažintos idėjos motyvavimas.
Jei pašalietis mūsų paklaustų, kodėl mes
esame skautai, gal mes sugebėtumėm jam
atsakyti pasinaudodami savo gražbylyste.
Bet, kada klausimas statomas pačiam sau,
retai kas nori save apgaudinėti sufabri
kuotais įrodymais. Skautybės supratimas
skiriasi galbūt trupučiu Šen ar ten tarp
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atskirų asmenų. Skautybės motyvavimas
skiriasi jau žymiai daugiau. Taip ir turi
būti, nes kiekvienas asmuo skiriasi nuo
kitų ( tame ir glūdi visas tarpusavio ben
dradarbiavimo grožis ) ne tik išore, bet ir
vidumi. Idėjos motyvavime pilnai pasi
reiškia kiekvieno asmens intelektualinis
lygis. Kuo giliau žiūrima į idėjos esmę,
tuo stipresni s yra tos idėjos motyvavimas,
tuo pačiu daugiau energijos yra priduoda
ma idėjos įgyvendinimui.
Paskutinis žingsnis, gal teisingiau —
etapas, nes jis yra sunkiausias ir trunka
ligi mūsų žemiškos kelionės pabaigos,
yra skautybės idėjos įgyvendinimas. Skau
tybės motyvavimas parodė mūsų intelek
tualinį lygį, gi skautybės įgyvendinimas
parodo mūsų dvasinį potencialą, kuris lai
ko bėgyje virsta nuveiktu darbu. '‘Gerais
norais ir pragaras grįstas ”, sako patarlė.
Geri norai neparodo asmens potencialo,
nes jie yra ir visad pasilieka neapčiuo
piama vertybe, o mums reikia kapitalo pa
ruošto panaudojimui, kada iškyla reika
las. ____________________________
“ MŪSŲ VYTIS ” VELTUI TIK KIEK PADIRBĖK !
Surink jam 10 prenumeratorių. —
laikraštį gausi nemokamai per visus
1957 metus.
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VADOVŲ LAIKRAŠČIO TAKAIS
V. Gruodžius

"Mūsų Vytis ” — dvigubas laikraštis

Vadovų, laikraštis yra kiekvienos orga
nizacijos pulsas, mokykla ir entuziazmo
šaltinis. Taip ir skautų šeimoje mes jau
nuo seno kūrėme tokius laikraščius: “Va
dovę ”, “ Skautų Vadą ” ir “Skautybę”.
Tremties metais Vokietijoje pastaroji bu
vo kuriam laikui atgaivinta.
Prisitaikant prie emigracinių sąlygų,
pradžioje teko koncentruoti visas pastan
gas neleisti sustoti bent vienam skautiš
kam laikraščiui — “ Skautų Aidui ”, nes
pereinamasis laikotarpis, kada iro viene
tai senajame kontinente, o dar nebuvo su
silipdė nauji vienetai naujuose žemynuo
se, organizaciniu požiūriu buvo gana sun
kus laikotarpis. Tad ir vėl kurį laiką li
kome be vadovų laikraščio.
Besidairant naujų galimybių vadovų
laikraščiui leisti emigracijoje, buvo nu
spręsta bandyti priglausti Sąjungos vado
vų laikraštį po Akademinio Skautų Sąjū
džio laikraščio pastoge. Toksai dvilypis
sava paskirtimi yra šiandieninis “ Mūsų
Vytis ”. lis yra ir Akademiku Skautų sa1957 m. “ SKAUTŲ AIDO ”
VAJAUS PABAIGA
ne balandžio 1 d., bet kovo 1 d.
Paskubėkim!

vi tarpinė šeimiŠka jungtis su polėkiais į
lietuviško visuomeninio gyvenimo platu
mas, bet kartu jis yra ir specifinis Sąjun
gos vadovų lavinimo ir lavinimosi orga
nas su polinkiu į Sąjungos vadovaujamų
organų talkininkes.
Interesų skirtingumas.

Nėra kalbos, kad kiekvienas naujas
bandymas iškelia tam tikru sunkumų, juo
labiau - Šį kartą, kai reikėjo rasti ir pa
ieškoti visiems priimtiną su si glaudinimo
būdą po bendrąja pastoge.
“ Mūsų Vytis ” — akademinis — atspin
di studentiško gyvenimo plazdenimus, jis
nori sklisti į visą lietuviškąj ą studentiją,
nešti jai šiltą ir jaukų žodį, dalintis uni
versitetinio gyvenimo naujienomis bei
idėjomis, jis nori natūraliai prasiskverbti
dar plačiau — į lietuvišką inteligentinę
visuomenę ir ją sužadinti lietuviško stu
dijuojančio jaunimo mintimis. Akademi
niam “ Mūsų Vyčiui ” todėl kuodaugiau
prenumeratų tuo geriau, kuo daugiau skai
tytojų visuomenėje, tuo gražiau, kuo dau
giau žurnalistinių talentų, tuo įdomiau.
“ Mūsų Vytis ”, kaip Sąjungos vadovų
laikraštis, negali išvengti, pasakykime,
oficiozinio atspalvio, per jį einainstruktuojamoji medžiagą gyvybinė ribotam vie
netų skaičiui, bet neįdomi skaitytojui iš
platesnės, neskauti škos,
visuomenės
19
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New Yorko skautų. Šarūr
no draugovė “ Nemuno *’
stovykloje prisimena Lie
tuvos Partizanus.
Nuotr. A. Eidukevičiaus

sluogsnių. Jame vadovai pasidalina savo
mintimis, opesniais organizaciniais klau
simais. Gi aštresnės diskusijos gali var
žyti dažną vadovą, jei jis žino, kad jis
pasisako ne savame vadovu ratelyje, bet
prieš platesnę, ne vien skautų vadovų,
prenumeratorių auditoriją: juk kai kas iš
prašaliečių galės tuo būdu pasisemti me
džiagos nenaudingai interpretacijai apie
pačią organizaciją.
Lyginamai tariant,
savo baltinius skalbti yra būtinybė, visi
juos skalbiame, tačiau nieks nesinešame
jų
skalbti į salioną, ir dar prie svečių.
Todėl sąjunginiam vadovų “Mūsų Vyčiui”
nevisada geriau žumali stinis sensacingumas, dažnai pravartu instruktyvi rimtis,
ne skaitytojai prašalaičiai, bet dirbantie
ji vienetų vadovai, ir net ne prenumeratų
gausumas, bet visų draugininkų ir kt. va
dovų pasiekimas.
Realistinis emigracinio gyvenimo sąly
gų vertinimas sako, kad akademiniam ir
vadovų laikraščiams geriau yra tilpti po
bendru “ Mūsų Vyčio ” viršeliu. Norma
liose sąlygose būtų kitaip, nes pajėgtume
turėti du 1 aikraščius, ne viena. 3et šian
dien, išsiskyrę į atskiras pastoges, visi
jaučiame, sunkiai besi verstume abejose.
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Todėl tai priimkime, ne kaip būtinąją blo
gybę, ne kaip bėdos prievartą, bet kaip
gyvenamo šio s dienos išmintį. Aišku, tam
reikia ne tik gerų norų, bet ir sąmoningu
mo išminties balsui išgirsti; reikia ir šir
dies, kaip tiems per suglaudinimo akciją
pasidalinantiems bendrojo buto karnbar
riais; reikia ir aiškumo iš anksto, kuriais
kambariais bus naudojamasi kiekvieno
skyrium, o kuriais — kartu.
Pripažinkime, kad, jei nėra lengva re
daguoti vienalytį laikraštį, tai dar sunkiau
yra redaguoti tokį dvilytį laikraštį, 'kaip
šiūdienis “ Mūsų Vytis'”, jo redaktorių
našta yra juo painesnė.
Jei “ Mūsų Vytis ” į naujuosius metus
išeina budrus jo laukiamiems sunkumams,
galime visi pasidžiaugti ir sveikinti. Gali
būti, kad lengviausia išeitis redagavimo
sunkenybėms nugalėti, bus jo redakcinio
kolektyvo atitinkamas išsilygiavimas: jei
akademinę MV dalį rikiuos Vyri ausias Re
daktorius su ASD ir Korp! Vytis redakto
riais, ji nenustos studentiško patrauklumo;
jei Sąjungos vadovams skirtą M V medžia
gą tvarkys jo Vyriausias Redaktorius kar
tu su Seserijos ir Brolijos redaktoriais, ji
išlaikys ir sąjunginio laikraščio orumą.
Linkėkime geros sėkmės “ Mūsų Vy
čiui ” 19 57 metais!
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Fyr. skautės užsiėmimų,
metu “Neries ” stovykloje.
Nuotr. E. Putvytės.

VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ DARBAS
IR PRAMOGOS
V. s. L. Čepienė

( kandida
tėms ). Įstatai - skautiškos ideologijos
turinys. Įsakymai - skautiškų įpročių pagrindas. “
Tikrosioms narėms referatai: Teisingu
mas, linksmumas, religingumas, patriotiz
mas ir kt.
Antra sueiga (k) “Įžodis - susimasty
mas
( T. n. ) Referatas: “ Minties ga
lia. ■”
Vasario mėn. Pirma sueiga (k.) “Lie
tuvos skaučių seserijos istorija ir san
tvarka
( T. n. ) “ Kuo vyr. skautės galėtų pa
dėti seserij ai ? ”
Antra sueiga. 16 Vasario minėjimas,
pramoginė sueiga su jaun. skautėm “ Tri
spalvė arbatėlė“.
Kovo mėn. Pirma sueiga. “ Kaziuko
mugė “.
Antra sueiga. “ Lietuvių skautų, sąjun
gos santvarka.“, “ Lietuvių tautos me
nas ir papročiai. ’’
Sausio vien.

Pirma sueiga.

“Pa
saulinės skaučių organizacijos santvar
ka
Antra sueiga. “ Vyr. skaučių sąjūdis
ir jų santvarka. ” “Jurginių laužas“.
Gegužės mėn. Pirma sueiga. Arbatėlė
Motinoms pagerbti.
Antra sueiga. Lietuvių literatūra ( Spau
dos draudimo laik., nepriklausomybės laik.
ir tremties laik. )
Ualandzio mėn.

Pirma sueiga.

Dalė Kokly te

VAIZDELIS
Praėjo vasara,
Nukrito spalvų rinkinys šlaituos.
Ir paskutinės mano daržo astos
Užmigo jau ant visados..,
Ruduo atėjo —
Ir i štrėm ė p auk ščiu s k ažkur to H, toli.
Nurimo už palangės rūsčiai staugęs vėjas,
Nes sninga — pamaži.
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draugininko UŽRAŠAI
Vytenis Stasiškis

Dirbdamas su skautais, draugininkas
( ar ir bet kuris kitas vadovas ) įsigyja
vienokio ar kitokio patyrimo, žinių, -pa
stebi vienokių ar kitokių naudingų dalykų
savo ir kitų vienetų veikloje. Deja, mūsų
atmintis yra gerokai nepatikima ir laikas
daug ką iŠ jos iŠdildo. To išvengti pa
deda sistemingai vedami užrašai.
Užrašams geriausiai tinka nedidelio
formato, nešiotis patogi knygutė, tvirtais
viršeliais, išimamais ir vėl įdedamais lar
pais. Dalis lapų turėtų būti neliniuota,
škicams ir brėžiniams, kurie sutaupo daug
aprašymo.
Ką į tokią knygelę rašyti ir kuria siste
ma, priklauso nuo ją vedančiojo. Skiltininko, vilkiukų vadovo, draugininko, -vy
čių vado, tuntininko užrašai bus skirtingi
nuo vieni kitų, bet jie visi bus rašančiam
vertingi.
Galima įrašyti įvairias skautiškas apei
gas ( įžodžio, vėliavos pakėlimo...), sto

vyklinės aprangos sąrašus, stovyklinę die
notvarkę, įvairių įžodžių tekstus, aprašyti
ir škicuoti stovyklines įrangas ir papuoši
mus, ugnies kūrimo būdus, skautams tin
kamas maldas, atstumus ir kL dydžių ma
tavimo ar sprendimo metodus, signalizavi
mo ir jo mokymo metodus, šifrų metodus,
stovyklinių patiekalų receptus, žaidimus
(ypatingai vertinga! ), laužų pasirodymus,
šūkius ir Lt. ir Lt Vyresnis vadovas į
šiuos užrašus įtrauks ir savo pastabas bei
patyrimą apie jaunesnių vadovų lavinimą,
didesnių vienetų administravimą ir kt.
Užrašams vis pasipildant nauji lapai
įdedami prie ankstesnių, liečiančių tą patį dalyką, tuo būdu išlaikant užrašus ne
išblaškytus po visą knygelę. Kiek tik ga
lima, reikia naudoti savo Škicus, brėži
nius, iškarpas iš spaudos, nuotraukas ir
kt. vaizdinę medžiagą, nes tai žymiai pa
lengvina užrašus vesti ir suprasti.

VADOVIŲ PAKĖLIMAI IR
APDOVANOJIMAI
LS Sąjungos 38 metinių proga už darbštumą bei
pažangumą skautiškam darbe pakeltos į aukštes
nius laipsnius sekančios skaučių vadovės:
Į vyr. skiltininkės laipsnį:
Skltn. Birutė Malskytė, einanti Venezuelos rajono
vadeivės pareigas, ir skltn. Gražina Kovaitė, Omahos skaučių vietininkė.
Ta pačia proga apdovanojamos:
Tėvynės Dukros Ženklu:
Vyr. skiltininkės: Sigutė Dabkevičiūtė, Los An
geles, Milda Grigaravičiūtė, Čikaga, Zita Černeckaitė, Čikaga, Violeta Mitkutė, Los Angeles, Vita
Pavilčiūtp, Čikaga.
Vėliavos Ženklu:
Vyr. skiltininkės: Regina Bliudžiūtė, Čikaga, Zi
ta Bliudžiūte, Čikaga, Judita Junkerytė, Čikaga, Ma
rija Černiūtė, Čikaga, Tida Rūkaitė, Čikaga, Regi*
na Vaitkevičienė, Čikaga.
Pažangumo Ženklu:
Vyr. skiltininkės: Vida Frankaitė, Čikaga, Graži
na PamaraviČiūtė, Čikaga,
Skiltininkės: Marija
Laucevičiūtė, Čikaga ir Žibutė Balsytė, Los Angeles.
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** Nemuno ” stovyklos viršininkas v. s.
A. Saulaitis su adjutantu psk. V. Bliumfeldu
ruošia nurodymus stovyklai.
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“PASIŽADU TARNAUTI..
( Laiškas vyresnei sesei )
Mieloji, praeitą vasarą girdėjau Tavo
tylu pasižadėjimą per visą gyvenimą būti
skautiškoj e šeimoje ir tarnauti mūsą skau
tiškiems idealams, kuriuos Tu gerai ži
nai.
Sniego gausumas užpustė kelius ir aš
sėdžiu namie. Pro langą matau bizantiš
ką groži; apskritus kupolus krūmą ir me
džią. Galvoju apie Tave. Ką beveiki, —
ar radai konkretų būdą tarnauti, kaip kad
esi pasižadėjusi, ar vis lauki ateities ir
didelių žygdarbių?
Man kartais atrodo, kad mes daugiau
linkę deklamuoti apie tą mūsų skautišką
tarnavimą, nei ištikruju tarnauti.
Mes linkę laukti didelių progų, didelių
darbų. Gal tai mūsų romantika ?
Vyresnieji žiūri praeitin, atsiremia į ją,
gyvena ja, idealizuoja, nes ten įdėtas dar
bas, ten susidarė pagrindas, profesija, pa
dėtis visuomenėje ir kt.
Jaunieji žvelgia ateitin — ten laukia jų
gyvenimas, darbas, laimė, žy gdarbiai...
Dabartis lieka lyg ir pusiau išgyventa,
prabėgta, praskubėta, daugelio darbų iš
vagota, be pilnutinio vertinimo dabarties,
to brangaus nesugrąžinamo šiandien. Tai
lyg žiūrėjimas ir nematymas to, kas čia
pat vyksta. Na, kad ir nukarusiam šakom
apsnigtos eglės, alkano paukštelio kieme,
lietuvių kaimyną vaikų ant laiptų su komi
kais atostogų laisvalaikį praleidžiančiu,
nuobodžiaujančios iširusios skilties skau
čių ir visa kita.

Nepastebėti, neišgyventi, nepasidžiaug
ti, neišliūdėti slenka maži debesėliai ir
saulutės, žvaigždės ir žiedai...
O kai ateina didžiosios šventės, mes
sakome montažėlyje jautriai didžiųjų poe
tų didelius žodžius apie Dievo ir Tėvynės

meilę, apie pagalbą žmogui, pačios jau
čiamės geros ir didelės, nieko neatliku
sios.

Kad nedaug reikia norint tikrai, realiai
tarnauti, mačiau vienos vyr. skaučių skil
ties Kūčių sueigoje. Kukli šios skilties
vadovė mažais dalykais suruošė skautėms
nuostabų vakarą. Ji apie viską pagalvojo,
apie Kūčių valgius, šieną, dovanėles sa
vo sesėms, apie lietuviškas pramogas Kūčiose. Visa tai sukūrė iškilmingą ir jau
kią Kūčių nuotaiką, kuri atskleidė savo
kraštą vos menančiom mergaitėm tėviškės
papročių turtingumą, jų įvairumą ir turinį.
Kada rūbinėje aidėjo entuziastingi įspū
džių pasakojimai, aiškiai matėsi, kad šian
dien kažkas įvyko, kad šiandien išleistos
šaknys savo krašto žemėn, nors ji ir toli.
Gal ateitis ir p areikalau s iš daugelio
didelių aukų ir didelių darbų, gal ir gyvy
bės.
Tačiau dabartis laukia vieno —kad
kiekviena skautė, kur ji bebūtų, kurtų lie
tuvišką aplinką ne tik sau, bet ir kitiems,
ypač jauniesiems, mažiesiems.
Kai ką galėtum padaryti viena:
1. Sutikusi lietuvį vaiką — užkalbink,
pasiteirauk, kaip jam sekėsi, kur eina, pa-

Danutė R.

LIKIMO SVARSTYKLĖS
Kai ant lūpų juokas,
Kai širdis linksma,
Atrodo, kad pasauly skausmo
Nebuvo niekada.

Bet juok dary s likimas —
Jo tu ne suprasi...
Tik žinau, kad už kiekvieną šypseną
Ir ašarą atrasi,
Užtat ar verksi ar šypsosies
N eužmirški tu,
Kad nauja diena prasideda
Nauju gyvenimo lapu.
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lydėk galelį ir pati jam ką nors papasa
kok .
2. Lankyk kaimyną vaikus, p askaityk
jiems, pamokyk kaip sulankstyti laiveli,
malūną ir kt. darbelių. Kaip ant sienos
parodyti kiškio siluetą sudėjus atitinka
mai savo rankas, mink mįsles, paskaityk
pasaką, pamokyk naujų dainelių, eilėraš
čių, patarlių. Parodyk šviesos paveikslu
( jų galima gaut knygynuose). Isvesk pa
sivaikščioti, miesto įdomesnes vietas ap
lankyk ir t. t
3. Pasikviesk kaimynų vaikus pas save,
ar j. skaučių vienetą, užimk žaidimais,
dainomis, p ašakomis, šokiais ir darbe
liais.
Kai k ą g a l ė tų p a dar y t i ir skilti s:
1. Kartą per mėnesį suruoškit žaidimų
popietę vaikams.
2. Prieš didžiąsias metines šventes su
ruoškit darbelių popietes, kuriose vaikai
išmoktų pasidaryti lietuviškų papuošalų

eglutei ( šiaudelių vėriniai ), vėliavėlių
16 - tai Vasario, margučių ir Vilniaus ver
bų — Velykoms ir t. t.
3. Lėlių teatras turėtų didelį pasiseki
mą, tai puiki priemonė kalbai ugdyti.
4. Vaikų šventės, paruoštos specialiai
vaikams: Trijų Karalių eglutė, 16 Vasario,
Kaziuko mūgė, Margučių ridenimas, Gėlių
šventė Sekminėse.
Kaip matai, mieloji sese, sumanymų ne
maža. Manau, kad putlumo liga nepagavo
Tavęs, nueisi į mažesniųjų tarpą ir kursi
lietuviškos kultūros aplinką, kad tos ma
žosios lietuviškos šaknelės tvirtai isišaknytų, džiaugsmą irdraugystępas savuosius
radusios.
lodei Tau ir rašau, kad tikiu Tavo aša
ra, Tavo mąstymo valandėlės gilumu aną
pasižadėjimo naktį prie ežero.
Skautiškai sveikinu ir budžiu.
Tavo L. Liepsnelė

KAZIUKO MŪGĖ
V. s. V. Barmienė

Dažnai vyresniųjų skaučių vienetai ar
paskiros vyr. skautės galvoja, kaip galėtų
stipriau įsijungti į skaučių tunto darbą.
Čia duodame vieną pasiūlymą, kurį ne
abejojame, daugelyj vietovių vyr. skautės
įvykdys. Jos gražiai pagyvintų skautišką
veikimą, o ir Tunto iždą praturtintų, surengdamos “ Kaziuko mugę
“ Kaziuko mūgė ” buvo plačiai žinomas
vilniečių paprotys. Sv. Kazimiero dieną
Vilniuje, vienoje miesto aikštėje, būdavo
suruošiama “ Kaziuko mūgė ”, kurion Vil
niaus krašto gyventojai sunešdavo savo
pagamintas gerybes pardavimui, lyg kokion
parodom ?\pie pačią “ Kaziuko mugę”,
gal kitą kart teks pakalbėti. Čia duosime
pluoštą sumanymų, kaip svetur, lietuvių
apgyventose vietovėse, galima būtų ins
cenizuoti “ Kaziuko mugę ”.
24

Darbas turėtų būti darniai pasiskirsto
mas, o kur nėra didesnio skaičiaus vyr.
skaučių, ten reikėtų pasikviesti talkon
skautes ar skaučių tėvelius bei mums pri
jaučiančius bičiulius.
Viena vyr. skautė rūpinasi patalpų su
radimu ir jų sutvarkymu. Gi kur klimatas
palankus (Kaiifomij ą Venecuela, Austra
lija ir kt),net galima surengti gegužinę
“ Kaziuko mugės ” forma bei turiniu.
Vėl viena vyr. sk. grupė rūpinasi keps
niais, kaip: baronkomis, medauninkais,
riestainiais, “ širdelėmis ”, sausainiais,
aguoniniu pyragu ir pan. Viskas gamina
ma namuos! Ypatingai reikėtų pasisteng
ti iškepti gražias 11 širdeles ”, išmargin
ti jas įvairiais raštais. Tokias širdeles,
paprastai dovanoja savo “ širdies išrink
tiesiems - išrinktosioms... ” Kiek daug
džiaugsmo, juoko ir linksmybių teikia
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'* Audros *’ laivo skautai
N. Y. stovykloje.
Nuotr. G. Peniko.

“ širdelių,” rinkimas! Pabandykit!
Kita grupė nupina “ Vilniaus verbas ”
mugės stalams papuošti; o tų stalų bus
juk įvairių: kepsnių, sumuštinių, dešrelių,
kavos, giros ir Lt Kiekvienu stalu rūpi
nasi paskira vyr. skautė ar grupė.
“ Kaziuko mugės ” metu būdavo parda
vinėjamos knygos, atvirutės, paveikslai.
Putų gražu ir naudinga, jei stalą, su lietu
viškomis knygomis bei atvirutėm įrengtų
vyr. skautės. Šiuo metu tai ypatingai ak
tualu.
Reikėtų susitarti su lietuviškų
knygų leidyklom, kaip: Terra, Gabija irkt,
kad atsiųstų knygas bei atvirutes platini
mui ( Tuntas gaus komisą). Žinoma, neisparduotas knygas susitarkite iš anksto,
turite tei sę grąžinti.
Dar “ Kaziuko mugėje ” svarbų vaidme
nį turėjo vaistažolės. Kur būtų botanikų
ar vaistažolių parduotuvių, gal sugebėtų
kuri vyr. sk. suorganizuoti vaistažolių pa
rodėlę. Tai būtų gera proga supažindinti
skautes ir visuomenę su gydomom žolelėm.
0 gal ir “kerėjimo ” Šaknelėm?
Vėl kita grupė pačios pagamina saldai
nius arba nupirkusios pigių pailgų saldai
nių į vynioja į spalvotus popierėlius. Ypač
atkreipiamas dėmesys į saldainių popierė
lių galų efektingą sutvarkymą.
pagaliau ir skautės galėtų darniai įsi
jungti į “ Kaziuko mugę ” savo pagamin

tais rankdarbiais loterijai: mažų juoste
lių išausti, pasiūti, apmegzti mažas lėly
tes, mezginių, pynimo darbų, žaislelių,
medžio drožinių^ čia pasinaudokite “Skau
tų Aide ” Miškinio sumanymais! ) ir kt.
Mugėje netrūksta ir įvairiaspalviųbalionų. Mumatyta “ Kaziuko mugės ” vieta
gražiai išdekoruojama ( turime juk skauČiųtėvelių bei pačių skaučių menininkių),
visos pagamintos gerybės sunešamos, iš
dėstomos pardavimui.
Į tokią mūgę iš anksto kviečiami ( kvie
timais per spaudą, bažnyčioj e per pamoks
lą ir pan. ) skaučių, - tų tėveliai, bičiu
liai, rėmėjai, bendrai — visa lietuviška
visuomenė, o taip pat ir svetimtaučiai.
Jei pakviečiami gyvenamosios Šalies
skautų, - čių atstovai, tai reikėtų numaty
ti atskirą stalą jiems pavaisinti lietuviš
kais kepsniais, taip pat kava, arbatą co
ca - cola ir pan.
“ Kaziuko mugėje ” turi skambėti lie
tuviška daina bei Ii etuviškų plokštelių
muzika. Mugėje linksmą saulėtą džiaugs
mas veržiasi iš krūtinių, laukiama dovanų
... širdelių.
Tokia tai “ Kaziuko mugė ” būdavo
Vilniuje. Bandykime tą gražų paprotį at
kurti svetimoj šalyj — tai bus kartu ir mū
sų tarnavimo Tėvynei apraiška.
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TRISPALVĖ ARBATĖLĖ
V

V. s. L. Čepiene

Vyresniųjų skaučių vienetai, skiltys ir
draugovės paruošia “ Trispalvę arbatėlę ”,
į ją pakviečia ir jaunesniųjų sesių, viene
tus: skaučių skiltį ar draugovę, arjaun.
skaučių dr - vę. Jau pats vardas sako,
kad visa bus ruošiama trijų, spalvą stiliu
je. Kai kas geltono, kai kas žalio ir kai
kas raudono. Šios spalvos vyraus papuo
šimuose, vaišėse, rasi ir programoj e.
Papuo Šimas — puošime lubas, langus ir
duris. Trispalviai kaspinai, trispalvės
vėliavėlės, balionai, gafmoto popierio gir
liandos žaismingai švytės nuotaika. Mąs
lios ir kūrybingos skautės šiai progai ne
pagailės triūso, kad šventės patalpa pri
mintų gintarą ir medų, žaliąsias pievas,
saulę ir savanorių auką.
Centrinėje patalpos vietoje improvizuo
jamas aukuras. Kur nors šone ant stalo
p aro dele daiktų is Lietuvos: gintarai, au
diniai, medžio drožiniai, akmenėliai, kny
gos ir t L
Vaišių stalas apkaišomas tulpėm ar ki
tokiom gėlėm, geltonos, žalios, raudonos
spalvos deriniu. Ant stalo padedamos di
delės plokščios lėkštės lietuvišku stilium,
papuoštos sumuštinėm, žagarėlių pintine,
trispalviai papuoštas tortas, obuoliai, laz
dynų riešutai, lietuviškas sūris, obuolių
gira, saldainiai varpo forma, štai ir visos
vaišės.
Programa. Lietuviškų plokštelių muzi
ka tyliai grojama maloniai nuteiks vieš
nias. Mergaitės tepasipuošia trispalviais
kaspinėliais, tepasišneka, pasižvalgo.
Surask draugę. Šventes rengėjos pnsisega miestų vardus, viešnioms prisegami
upių vardai. Uždavinys — upės susiranda
savo miestą: pav. Nemunas — Kaun^, Vili
ja - Vilnių, Nevėžis - Kėdainius, Šešupė
_ Marijampolę, Dubysa - Raseinius ir Lt
Su si radusi o s tuojau pat dainuoja “ savo
dainą” - k. a “Už Raseinių ant Duby
sos...”, “ Vilija mūsų upelių motutė...”

26

Suktinis — Poros šoka suktinį.
Pagauk dangtį — sustojama rateliu. Žai

dimą vedanti sušunka čia pasirinkto mies
to ar upės vardą ir pasuka dangtelį. 3ėga
dvi — miestas ir atitinkama upė. Pav.,
sušunka Kaunas, atbėga ir Nemunas — abi
stengiasi pagaut dangtelį,kol jis dar su
kasi .
Laisvės varpas. (Kiekviena skautė gau
na dovanėlę — mažą varpelį ). Karo muzėjaus bokšte, Kaune, skambėjo Laisves
Varpas. Per Naujuosius Metus ir 16 Va
sario jo balsas ypač buvo skardus. Žai
dimo vadovė pasakoja ką nors, kai ji i star
ria: “ Naujieji Metai ” ar “ 16 Vasario ”
skambina savo varpeliu. Nesuspėjusi pa
skambinti atsisėda ant grindų. Kuri liks
ilgiausiai ?
Visos pasakoj am. Žaidimo vadovė ką
nors pasakoja. Staiga, po kelių sakinių,
nutyla ir liepia pasakoti toliau iš eilės
sekančiai žaidėjai. Si po kelių sakinių —
kitai i r t. t.
Kai visos bus papasakojusios, žaidimų
vadavę pakviečia pasivaišinti.
Vaišės — “ Nemunas ” vaišina “ Kau
ną ”, “Vilija ” — “Vilnių ”, atseit su
darytos draugiškos geografinės poros vai
šina viena kitą.
Šviesos paveikslai — rodomi šviesos
paveikslai iš vaizdų stovykloje ar skau
tiškų švenčių, ar gyvulių, paukščių, gė
lių, kuriuos galima pasiskolinti iŠ miesto
bibliotekų.
Muzika ir poezija — šeimininkės ir vieš
nios užpildo koncerto ir literatūros valan
dėlę; skambindamos, dainuodamos, deklamuodamos.
Užbaiga. Visos skambina savo varpe
liais ir dainuoja: “ 0 skambėkit per am
žius vaikams Lietuvos... ”.
Lietuvos
himnas pabaigia šventę.
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NAUJŲ KELIŲ BEIEŠKANT
Algirdas Aglinskas

Ne paslaptis, kad dabartinės skautavi
mo apraiškos musų, lietuviškąjį jaunimą,
nepajėgi a pakankam ai sudominti ir patrauk
ti. Mūsų, sueigos esą Šabloniškos ir blan
kios.
Iš jų jaunuoliai nieko neišsineša.
Mūsų šventiniai minėjimai perkrauti žo
dingumu ir yra virtę forumu k ai betoj am s
pasireikšti. J aunimas daugumoje tų kal
bų nesupranta, jose neįsijaučia ir pradeda
jų vengti. Kas čia kaltas: mūsų skautiš
kasis jaunimas, pasikeitusios gyvenimo
sąlygos ar mes - skautų vadovai ?
Mano giliu įsitikinimu mūsų jaunimas
su dideliu susidomėjimu seka naujas skautavimo apraiškas ir prie jų noriai dedasi.
Tenka pastebėti, kad šioje srityje jūrų
skautų vadovai yra pralenkę kitas skautų
šakas. Jie savo sukurtose skautavimo
apraiškose pajėgę apjungti netik jaunimą
bet ir senimą, jei galima būtų taip išsi
reikšti. Jie sukūrė tai, ko mes neturėjo
me nė Laisvoje Lietuvoje. Nors daugu
mas skautų vadovų Šitą jūrų skautų vado
vų užsimojimą, sutiko su didele kritika ir
net pasipriešinimu, bet jis atitiko jaunimo dvasią ir jaunimas noriai prie jų dėjo
si. Taip išeivijoje sukurta Jaunieji Jūrų
Skautai “ Bebrai ”, Jaunosios Jūrų Skau
tės “ Bangelės ”, Vyresnieji Jūrų Skau
tai “ Budžiai ”, Vyresnės Jūrų Skautės
“ Gintarės ”, Akademinės Jūrų Skautijos
Židinys, Jūrų Skautininkų Institutas su
atskiromis specialybinėmis programomis,
kurių tiek jaunimas, tiek senimas noriai
ir su atsidėjimu mokosi. Skautiškieji gy
venimo principai, Ii etuviškumas,ir jūrinė
idėja mėlynu siūlu eina per visas šias
programas.
Šiuo keliu galėtų eiti ir oro skautai. Jie
taip pat galėtų sukurti naujas apraiškas:
jaunius, oro skautes, vyresniuosius oro
skautus arba skautus vyčius, vyresniąsias
oro skautes. Specialybinėje srityje šalia
modelizmo, galėtų eiti prie sklandytuvų
statymo arba jų įsigijimo ir panaudojimo.

Kas gali būti malonesnio ir 1 abiaupatrauk
laus, jei ne sklandymas dangaus mėlynė
je, jei ne oro erdvės apvaldymas, jei ne
piloto teisių įsigijimas. 0 kur skraidy
mas lėktuvais, tai vis sritys,į kurias no
riai patrauktų mūsų skautiškasis jauni
mas. 0 kaip su tais jaunuoliais, kurie
nei jūrų, nei oro skautams nepriklausytų?
Atrodytų, kad jiems tikslinga būtų steigti
skautų dviratininkų ir motorizuotus viene
tus. Šiuo metu tiek daug paauglių dvira
čiais bastosi gatvėmis nenau'dingai laiką
leisdami. Ar nederėtų jų turimas priemo
nes tikslingiau panaudoti skautavimui.
Jiems tektų ruošti atskirus užsiėmimus,
išvykas ir tolimąsias keliones sausuma.
Panašiai tektų pasielgti ir su skautų
motociklistų ir auto vienetais. Šių moto
rizuotų skautų vienetų laukia specialios
iškilos ir tolimosios pilnos nuotykių ke
lionės. Atrodytų kad užuot desperavus,
tektų tinkamai priderinti patyrimo laips
nių programas šiems naujiems reikalavi
mams.
Susisiekimo priemonių tinkamas panau
dojimas skautavimui sausumoje, vandeny
ne ir ore turėtų atnešti naujo impulso mū
sų. gyvenime. Šias skautavimo apraiškas
mūsų jaunimas noriai pasektų, belieka tik
mums vadovams pareikšti Šioje srityje sar
vo kūrybingą iniciatyvą. Jūrų skautų va
dovų praminti keliai aiškiai byloja, kad
specialybinis skautavimas yra įmanomas
ir patrauklus mūsų skautiškajam jauni
mui .
/

Broliui ANTANUI PRAPUOLENIUI ir

sesei STASEI KAZLAUSKAITEI

sukūrus skautišką šeimos židinį,,
laimingos ateities linki

Dr. Vinco Kudirkos Sk. Vyčiu Būrelis,
Worcester, Mass.

27

26

ĮVYKIAI IR KOMENTARAI
• Į mus žvelgia 1957 metai. Neiš
vengiamai kyla klausimas, ką jie mums
atneš, ką mes, mūsų organizacijos duos
gyvenimui sekančių 12 mėnesių 1 aikotarpyje. Akademinis Gyvenimas naujųjų me
tų angoje sveikina visus lietuvius studen
tus, viso pasaulio lietuviškąj ą vi suomene, laimės ir pasisekimo linki! 1957 me
tais visų mūsų darbai tepriartina Lietu
vos laisvės aušrą testiprina mūsų tarpu
savio ryšius ir jėgas. Diplomai, naujos
žinios, įvykdyti darbai bei nauji sumany
mai vis vaisingesnioms ateinančių dešimt
mečių krūvoms mus teparuosia! Ad Meliorem! - Vis aukštyn idealų pasaulyje
kilkime, kilkime!
• Bene gražiausia švenčių dovana Aka
deminiam Skautų Sąjūdžiui tapo naujai
įsikūręs ir pradėjęs veikti ASD Waterburio
skyrius. Pirmąją skyriaus pirmininkę, se
sę Ireną Pesytę, kūrimo inicijatores, vi
sas skyriaus nares MŪSŲ VYTIS nuošir
džiai sveikina.
Waterburio akademikių
iniciatyva, pasiryžimu ir darbais džiau
giamės, visokeriopos sėkmės linkime!
• Studentų Sąjungą savojo gyvavimo
penkmečiui atžymėti, 1957 metų pradžioje
pasirodys su seniai laukiamu metraščiu.
Prieš 2 - 3 metus bandyto išleisti didelio
ir plataus metraščio apimties šiuo metu
yra atsisakyta. Busimajame leidinyje ne
bematysime Lietuvoje studijavusios jau
nuomenės apžvalgos, nebebus kituose
tremties kraštuose studijavusių lietuvių
kronikos. Skaitantis su finansais, šiuo
metu apsiribojama Studentų Sąj. J AV penk
mečio veikla bei darbais. Nežiūrint visų
28

“ apkarpymų” jubilejinis leidinys apims
apie 100 puslapių, bus iliustruotas, susi
dės iš trijų skyrių: bendrojo, statistinio
ir istorinio. Redakciją sudaro kolegos —
I. Čepėnaite, T. Remeikis, J. Sapkus ir
J. Soliūnas. Akademinis Gyvenimas su
malonumu pastebi, kad pirmieji du yra
skautai. Svarstant metraščio apimtį, kai
nas bei turimas pajamas, yra sveikintiną
kad CV apsiribojo dabartine metraščio
plotme: bus įmanoma didesnį pinigų kiekį
skirti LITU ANUS bei Šalpos Fondo reika1 ams.
• Paskutinis Sąjungos suvažiavimas
pasižymėjo ramumu. Su atsidūsėjimu Šį
vidinės
pusiausvyros lygį sveikiname.
Tačiau aukso vidurį sunku išlaikyti — ky
la kiti pavojai: apatiją susidomėjimo sto
ką gal net apsileidimas. Pavyzdžiui, juk
buvo sunkiai pateisinamas reiškinys, kai
du iš trijų pagrindinių suvažiavimo prog
ramos kalbėtojų — referentų pasirodė tri
būnoje savo užduočiai nepasiruošę. Čia
jau pasityčiojama iš visų suvažiavimo da
lyvių. Mieli kolegos kalbėtojai, galima
lengvai pasišaipyti linksmosios dalies
“ Krambambulio ” metu, bet ne pagrindi
nėje suvažiavimo programoje.
Labai galimas dalykas, kad susidomėji
mo stokos užsikrėtėme iš mūsų plačiosios
visuomenės. Juk akademinės spaudos konferencijon sukviesti lietuviški laikraščiai
pasirodė tik išimtinais atvejais — tik ke
letą laikraščių teatsiuntė savo atstovus!
Studentija gali būti tikrai dėkinga ( kabu
tėse... ) lietuviškiems laikraščiams už
parodytą tokį nepaprastą susidomėjimą.
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RYŠKIEJI

T. n, I. ČEPĖNAITĖ

Ina Čepėnaite —

čikagieciams, urbanieciams pažįstama,
tyli, darbšti, pareiginga kolegė, sesė.
Gimusi 1937 gruodžio 2 Kaune. Gimna
ziją pradėjo lankyti Uchtėje, atvykusį
JAV, tęsė S v. Kazimiero Akademijoje ir
Maria High School Čikagoje.
1953 m.
pradėjo studijuoti psichologiją Universi
ty of Illinois. Pasižymi moksle, visą ei
lę kartų paminima universiteto garbės mo
kinių sąrašuose. Savo ketvirtaisiais stu
dentavimo metais priklauso amerikiečių
garbės organizacijoms: Phi Kappa Phi ir
Phi Alpha Theta.
Skautauti Ina pradėjo Uchtėje 1945 me
tais, tęsia ir dabar. Savo laiku ėjo skiltininkės pareigas, turi skiltininkės laipsnį,
priklauso Akademikių Skaučių Draugovei.
Inos visuomeninis gyvenimas išryškėjo
pradėjus studijas. Priklausė Navy Pier,
Čikagoje veikiančiam Lituanus klubui,
1954 buvo to klubo valdybos narė. 195455 — Studentų Sąjungos Čikagos sk. val
dybos narė. 1955 - 56 dirbo Užsienio Sky
riuje, LITU ANUS redakcijoje. Šiuometu
yra Stud. Sąj. Metraščio Redakcijos narė.
Spaudoje taip pat bendradarbiauja. 1955
m. pavasarį, LITUANUS antrame numeryje

VEIDAI

P s. fU. Vytautas ŠLIUPAS

tilpo Inos straipsnis apie Lietuvą — tuo
metu, kai dar dalis mūsų jaunųjų visuome
nininkų lyg ir abejingai į LITUANUS lei
dimą žiūrėjo. MV puslapiai Inai irgi nėra
svetimi, tikimės, kad toki ai s paliks ir atei
tyj e-v
L Čepėnaitei savo pasiektaisiais laimė
jimais linkime nepasitenkinti: tęsti toliau
studijas aukštesniems mokslo laipsniams,
visuomeninio, skautiško darbo barų neaplei sti.
Pask. fil. Vytautas Jonas Šliūpas

Vytas Šliūpas - energingas, darbštus,
uolus Čikagiškės skautijos darbuotojas.
Gimęs 1Q30- X. 24 Palangoje, didžiojo
aušrininko, Dr. Jono Šliūpo ir Grasildos
Grauslaitės sūnus. Mokytis pradėjo Pa
langoje, vėliau tęsė Vokietijoje, vidurinę
mokyklą baigė JAV.
Studijavo matematiką Ohio Wesleyan
University, 1953 baigė Illinois Institute
of Technology. Tais pat metais gavo ty
rinėjimų asistento vietąUniversity of Wis
consin, kur 1954 m. statybos inžinerijos
magistru tapo. Studijose pasižymėjo —
buvo išrinktas į Chi Epsilon — JAV staty29
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bos inžinerijos studentų, garbės korpora
cijąJAV Vytas jau trečiu kartu: du kartus
dar prieš karą čia lankėsi su tėvai s. 1939
m. Čia ir karas juos užklupo, tačiau Dr.
Šliūpas laikė savąja pareiga neramumų
metu dirbti ir gyventi Lietuvoje: aplinki
niais keliais, per Skandinavijos kraštus
grįžo. Tuo metu Dr. J. Šliūpas taip išsi
reiškė: “ Pereito karo metu atgavome Ne
priklausomybę, tai Šį, kartą atgausime Vil
nių ir Karaliaučių! ”
Į skautų organizacij ą Vytas įstojo 1945
Tuebingen e. 1949 buvo pirmosios lietu
vių skautų JAV “ Geležinio Vilko ” drvės dr - ku. 1952 davė skauto vyčio įžo
dį, Korp! VYTIS pasižadėjimą Čia jau
pasipylė pareigos, atsakomybė, darbai:
Korp! CV narys, ASS ir Korp! Chicagos
sk. Pirmininkas, Chicagos sk. junj. tėvū

V.

nas, sk. vyčių būrelio vadas, oro sk. drvės dr - kas, Dr. Vydūno vardo Stud. Skautų Šalpos Fondo narys, Lituanicos tunto
spaudos skyriaus vedėjas. Vyto plunks
na nėra svetima MV puslapiams, visai ei
lei skautiškosios spaudos, lietuvių visuo
menės laikraščiams. Šiuo metu jis jau
baigė Lituanicos tunto sukaktuvinį leidi
nį redaguoti.
Taip pat priklauso American Society of
Civil Engineers, ATO Fraternity, Susi
vienijimui Lietuvių Amerikoje, Lietuvių
Akademikų Alumnų Klubui. JAV Armijos
Rezervo vasaros mokyklos metu buvo ap
dovanotas “ eksperto ” medaliu už šau
dymą: iš galimų 160 taškų surinko 153!
Vytas 1954 m. gražią lietuvišką šeimą
sukūrė: savo gyvenimo palydove pasirinko
akademikų skautę, farmacijos studentę,
Vandą Fabijonavičiūtę.
V

.

Mičys

STOVYKLOS LAUŽAS

Prie tavo kojų laužas dar žėruoja.
I tave žvelgia Viešpaties dangus.
Ir tamsoj e girdi, kaip žemėlyg alsuoja,
Pasaulio kojų mindoma, per ištisus metus.
Prie tavo kojų kibirkštis sužėri
Ji blygstelia, tartum šviesi mintis:
"Kas gali duoti Iiepsn ai įkvėpimą - vėjas?”
Pasaulio klausi, bet pasilieka paslaptis.
Begęstąs laužas primena tau dangų —
Tenai žėruoja, blėsta tiek žvaigždžių.
' ’Kas Įpučia padangių laužus?" — spėti bando
Vaizduotė, ošiančių prisiklausiusi miškų.

Stovyklos laužas jau senai užgęso
Ir žvaigždės blėsta, ruošiasi rytams.

Žėrėdamas savose mintyse, tu visą

Savo gyvenimą skautybės paskiri darbams.
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SIGITAS MIKNAITIS
Chicago Technical College gavo Bachelor of
Mechanical Engineering laipsnį. Sigitas gimė
1927. X. 29 Bartininkų valsčiuje. 1948 m. bai
gė lietuvių gimnaziją Dedelsdorfe, pradėjo
studijas Pabaltijo U - te. [ skautus įstojo
1946, yra skautas vytis, vyr. skiltininkas. Į
Korp! įstojo 1948 Pinneberg’e. Skautaudamas
vadovavo sk. vyčių būreliui, vadovavo keletai
draugovių, Chicago j e buvo " Akademinės Skautijos ” administratorium. Vedęs, augina gra
lių lietuviškų šeimą — gi vakarais ištesėjo
baigti! Sveikiname!
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STUDENTĖS LAIŠKAS IŠ VILNIAUS
20 spalio 1956 m.

Brangus Tetule, Dėdė ir Visi!
Kadangi man jau paskutinieji metai bū
ti nokinės rolėje, tad prieš galą visi ger
bė, laiko svečiais, tai yra mažiau apkrau
na tiek visuomeniniais, tiek specialybės
darbais. Pasėkoj to, turiu nemažą laisvo
laiko skaitymui grožinės ir savo specialy
bės literatūros, o beto turiu laiko ir laiš
kų rašymui, o tuo labiau, kad šiandien
šeštadienis, kadangi nesu " madinga da
ma ” tai yra nelankau šokių, kurie aps
čiai organizuojami.
Tokia laisvę, laiko atžvilgiu, apturėjo
me prieš trejetą savaičių, kai išlaikiau
egzaminą, kuris buvo kebliausias iš visu
laikytų egzaminų, o taip pat neliečiantis
specialyb ės, o turintis didžiulę įtaką į
diplomo gavimą ir nemėgstamas, neįkanda
mas moterįško proto, tačiau nežiūrint di
džiulio bijojimo, drebėjimo, ypač jeigu
materijalinis suinteresuotumas dominuoja,
pasekmės buvo labai geros. Mat jau tokia
mokinių dalis vis tenka bijoti savo dėsty
tojų, tačiau džiugu, kaip viskas baigiasi
gerai, tad aš po egzamino jaučiuos dy
džiai I aim in ga.
Dažnai
lankau kinus, rečiau teatrus,
koncertus. Kodėl dažniau kinus? O to
dėl, kad taip įprasta mūsų šalyj, čia nei
nusirengti, nei puoštis..,, nei laiko daug
atima, žodžiu mėgstame kas praktiškiau,
pigiau, o ypač mokiniai.
Pas mus ruduo, šlapia šalta aplinkoje.
Gyvenu bendrabuty, gyvename keturios
merginos. Kambariukas mūsų gan jaukus,
tik dar neapkūrianamas, kas šiek tiek nu
slopina šį jaukumą. Viena iš mūsų mėgs
ta dailę, tad prie kiekvienos lovų, simet
riškai,
kabo po paveikslą, kas be abejo
šiek tiek puošia, beto ant kiekvienos sta
liuko po gėlę, kurias įsigyjam nuo pat
pradžios mokslo metų. Merginos linksmos
ir draugiškos, žodžiu sugyvenamos.

iš namų jau beveik du mėnesiai ir grįšiu
tik 1957 m. sausio mėnesio pabaigoj, tad
apie narniškius nieko konkrečiai šiuo me
tu negaliu parašyti, be to tėvukas apie
tai pats parašys. Norėtųsi dažniau grįžti
į namus, tačiau kas būdinga kiekvieno
žmogaus gyvenime, kad mūsų norai ne vi
sada išsipildo ir turime taikintis prie kar
tais n epą geidautinai su siklosčiusio liki
mo .

Waterburio sesės akademikės: pirmoje e ir
lėje iš kairės į dešinę A. Jankauskaitė, Ire
na Pesytė, N. Kudirkaitė; antroje eilėje R.
Tonkūnaitė, A. Pesytė, J. TaraškeviČiūtė,
V. Kiaunytė.
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Pas mus dabar paplitęs ekskursijų or
ganizavimas j užsienio daugiau ar mažiau
atsilikusius ar mus norinčius pralenkti
kraštus. Daug kas vyksta. Kas gi gali
būti įdomiau už keliones ten, kur įdomi ir
mums nepažįstama gamta, susipažinti su
įpročiais, bei papročiais eilės kraštų, pa
sidalinti su jų pasisekimais technikos bei
kitose srityse. Pas mus irgi organizuoja
ma ir net 70% kelioniųišlaidų apmoka prof
sąjungos, žodžiu puikiausios sąlygos, mū
siškiai kai kurie ruošiasi važiuoti, tačiau
aš pakol kas nesiruošiu vykti, gal už me
tų, kitų, kada tapsiu daugiau subrendusiu
ir savy stoviu nuo nieko materijališkai ne
priklausančiu žmogeliu, tada gal ir jus
aplanky siu, o tai būtų įdomu. Tiesa! Bi
jau, kad jau manęs nepažintumėt, nes ei
lė praėjusių metų įbrėžė naujus bruožus,

pasėkoj kurių tapau nepanaši į tą su ka
sytėmis. gimnazistę, tuo labiau, kad tos
kasytės jau nukirptos.
Norėjau daug ką, daug įdomaus parašy
ti, tačiau kaip matot nesugebu. Kodėl ne
sugebu, iš dalies dėl to, kad trūksta lite
ratūriškų gabumų, o iš dalies dėl to, kad
už lango siaučia niūrus lietingas ruduo,
drąskydamas paskutinius nuo medžių la
pus, kas veda nors ir judriausią tipą į pe
simizmą, tas ir yra priežastimi dėl mano
nesugebėjimo suįdominti Jūsų.
Tuo šiandien baigiu. Atleiskite už ne
sklandumus, kuriuos sutiksite skaitydami
šį trumpą laišką. Laukiu Jūsų laiškų.
Bučiuoju Jus visus
Jūs išsiilgusi
L

LAIŠKAS IŠ ANAPUS
Štai, perskaitėme Vilnietės studentės
laišką. Tik permetus akimis, rods, nieko
ypatingo ten neparašyta, tačiau įsi skai
čius, galima daryti visą eilę įvairią išva
dą, šiokį tokį Vilniuje studijuojančio jau
nimo vaizdą nusipiešti.
L aiške yra paliesti kai kurie studentiš
kojo gyvenimo momentai: mokslas, egza
minai, pasilinksminimai, kinai, teatrai,
ekskursijos. Charakteringa, kad nieko
nepažymima apie studentą kultūrinį, ideo
loginį, organizacinį gyvenimą!
Jau pačioje pradžioje buvo suminėti
egzaminai. Tarp savosios specijalybės
dalyką, • atrodo, • visiems bebaigiantiems
reikia
baigti vieną dalyką, kuris nieko
bendro su specijalybe neturi. Nesunku
nuspėti, kad tai yra koks nors komunizmo,
leninizmo, marksizmo mokslas: juk kas gi
daugiau turėtą didelės įtakos į diplomo
gavimą?
Bendrus fizinius nedateklius liudija
sakinys, kad spaliu mėnesio pabaigoje
Vlniuje dar nekūrenami studentą bendra
bučiai! Taigi, šalia visokią komunistinią mokslą pompavimo, mūsą jaunuomenė
32

dar yra ir fizinėmis priemonėmis engiama.
Norisi taip pat išryškinti ir vienapusišką
profsąjungą susidomėjimą būsimais profesijonalais. Taigi, apmokama 70% ekskur
siją išlaidą, tačiau žiemos semestro vidu
ryje bendrabučiai dar šalti... Ekskursi
jos, kelionės, be abejo, prisideda prie
mokslinio išsilavinimo, gi propagandai
daug lengviau prakiŠamas tas studentas,
kuris turėjo progos draugiškas respubli
kas apkeliauti... Ar pastarasis šalo žie
mos metu ar ne, tai jau smulkus, specifi
nis klausimėlis...
Nejučiomis sustoji prie labai reikšmin
go ir labai plataus išsireiškimo: “... bū
dinga kiekvieno žmogaus gyvenime, kad
mūsą norai ne visada išsipildo ir turime
taikintis prie kartais nepageidautinai su
siklosčiusio likimo. ”
Iki pat laiško pabaigos, iki paskutinią
dvi ėją punktelią dvelkia paprastas pasa
kojimo stilius, aprašymo nuotaika. Prieš
paskutiniame punktelyje ši nuotaika kinta:
čia, šalto rudens pagalba, patiekiamas
gilus pesimizmas, apatija. Čia pasirodo
nelaimingo likimo šešėlis, gyvenimo skriau-
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LIETUVYBĖ IR JOS PALAIKYMAS
Sen/. Sigitas Liaukus

Prieš kiek laiko teko dalyvauti vieno
studentų skyriaus surengtose diskusijose,
kur, nuo temos nuklydus, buvo pradėta kal
bėti lietuvybės i šiaikymo kl ausiniais. Tarp
visų išreikštu nuomonių, buvo galima iš
skirti tris pagrindines.
Senj. Sigitas Liaukus gim. 1935- V. 22 d., Klai
pėdoje. Į L. S. S. įstojo 1946 tn., Vokietijoj. Nuo
1955 m. priklauso Korp! ” Vytis ”.
Studijuoja
Elektros Inžineriją University of. Conn.

Pirmoji buvo, kad lietuviams norint pa
laikyti lietuvybę savo tarpe reiki a sekti
kokios kitos tautos ar žmonių grupės pa
vyzdžiu, kurie taip pat buvo atsidūrępanašioje padėtyje. Pavyzdžiu buvo duoti
žydai. Sis būdas buvo atmestas kaip ne
tinkamas, nes kas buvo sėkminga žydams
ar kitiems, nereiškia, kad jųv pavyzdžių
sekimas padės lietuviams. Žydai gyveno
ir gyvena kitokiose sąlygose ir žydųnenutautėjimui ir nesusimaiŠymui su kitomis
tautomis turi didelės įtakos jų religija,ku
ri yra glaudžiai 'susijus su žydų tautos
istorija.
Antra nuomonė buvo, kad mums visiškai
nereikia rūpintis lietuvybės palaikymu,

da. Žodžiai, kad “ nesugebu... ” labai
silpnai pateisina tokį laiško užbaigimą,
nes visas laiškas kalba, jog autorė kalbi,
gabi, praktiška studentė.
Žvelgiant į laišką bendrai, ryškėja kiek
silpstanti lietuvių kalba.
D ai ei džiaut,
kad autorė ir nebaigė lietuvių kalbos pen
ketuku, reikia pastebėti ilgą sakinių struk
tūrą, pasitaikančią nelietuviškų žodžių
tvarką, kiek neįprastą sintaksę, kai kur
neteisingai parašytus žodžius. Gramati
ka, sintaksė, rašyba galėjo ir būti tiksliai
neišmokta, tačiau žodžių tvarka aiškiai
rodo į dominuojančią, rusų kalbos įtaką
jaunimo tarpe.

nes tie kurie dar nenutolo nuo lietuvybės,
pasiliks lietuviais, o tie, kurie nutolo —
jų jau nebus galima grąžinti. Pastarųjų
nutolimas įvyko dėl to, kad jie neturėjo
gero lietuvybės pagrindo: jiems gal nerū
pėjo, kad gimė lietuviais, jiems nebuvo
prie širdies nei lietuvių kalba, nei jos pa
pročiai nei dainos.
Trečioji nuomonė vyravo, kad mums ne
reikia rūpintis lietuvybės palaikymu, bet
jos atgaivinimu ten, kur jau lietuviški reikalai ir lietuvybe pasidarė svetimi.
Atydžiai pažvelgus į tas tris nuomones
matysim, kad mes nežinome, ko ieškome.
Galbūt tai yra dėl to, kad kiekvienas iš
mūsų turime kitokią lietuvybės sąvoką
Vieniems lietuvybės palaikymas susideda
iš kelių dolerių aukos Lietuvos laisvini
mo reikalams. Kitiems - atsilankymas į
vieną ar du susirinkimus ar minėjimus.
Atsiranda ir tokių, kurie iš Kęstučių tap
dami Kent’ai ar iŠ Jurgių Georg’ai s save
laiko patrijotais. Tokių įvairių ir kartais
keistų Iietuvybės supratimų priežastis yra
tą kad nėra tiksliai suformuotos lietuvy
bės sąvokos. Nežinant jos negalim a pra
dėti ieškoti būdų lietuvybei palaikyti.
Mano supratimu lietuvybė tai yra saves
priklausymo lietuvių tautai pajutimas, pa• mylimas Lietuvos praeities, jos papročių,
tradicijų, pastarųjų vykdymas: rimtas su
sirūpinimas jos ateitimi, dalyvavimas jos
kovoje dėl laisvės; pasididžiavimas būti
Ii etuviu.
Iš visų girdėtų diskusijų ir pasisakymų
susidaro vaizdas, kad lietuvybės palaiky
mui mažai kas yra daroma. Daugelis, ta
čiau ieško kokio nors būdo, kuris padėtų
mums išlikti lietuviais. Ieško lyg kokio
vadovėlio, kurį perskaičius, viskas būtų
nustatyta ir aišku. Gerai pagalvojus, mes
pamatysime, kad visi rūpesčiai ir ginčai
surasti lietuvybės palaikymo būdą yra ne-
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reikalingi.
Mes tą būdą, tokią priemonę
jau turime: lig tai yra mūsų organizacijos.
Jeigu jos nepajėgs išlaikyti lietuvybės
mūsų tarpe, nieks kitas nepadės.
Šiandieną mes turime mūsų mokslinio
amžiaus jaunimui ateitininkus ir skautus,
studentams — skautus, santariečius ir
ateitininkus, gi visai kitai visuomenei
daugeli kultūrinių, bei politinių organiza
cijų. Pastarosios, turėdamos atskirus su
pratimus ir didelius ginčus dėl praeities,
visdėlto palaiko lietuvybę.
Būdamas skautas, norėčiau keletą min
čių išryškinti lietuvybės darbą savo orga
nizacijoje.
Baden- Powell’is, įkurdamas skautų or
ganizaciją, atliko žmonijai didžiulį darbą.
Šia organizacija jis sujungė viso pasaulio
j aunim ą bendram tikslui — tobulėti. Jo
skautybė ne tik suartino pasaulio jaunimą,
bet kartu jį ir privertė geriau pažinti, la
biau pamilti savo kraštą — per krašto gam
tą, papročius, idealus. Skautybė reikalau
ja iš jaunuolio atlikti savo pareigą tėvy
nei. Mūsų atveju tai būtų išlikti lietuviais
ir palaikyti lietuvybę.
Paimkime devynių ar dešimties metų
jaunuolį ir sekime, kaip jam augant skau
tybė padės išlikti lietuviu. Devynių ar
dešimties metų jaunuolis tikriausiai ne
galvoja apie lietuvybę įstodamas į skautų
organizaciją Jis gali turėti daug kitų už
siėmimų, bet nuo pirmos į stojimo dienos
jis atsiduria lietuviškoje atmosferoj e. J am
sueigose reikia kalbėti lietuviškai, reikia
išmokti kelis Lietuvos miestų vardus, ži
noti kelis Lietuvos kalnus, ežerus ir upes.
Jis galbūt tai niekad neatliktų paprastose
sąlygose, bet norėdamas būti pranašesniu
už
draugus, vi sur pirm auti — išmoksta.
Jis įsigyja jaunesniojo skauto p atyrimus
ir paraleliai tampa geresniu lietuviu.
J aunuoliui sulaukus 13 ar 14 metų, skau
tybė uždeda naujus reikalavimus, priver
čia įsigyti daugiau žinių apie Lietuvą sa
vo tėvynę. Bet dabar jis yra vyresnis ir
turi platesnę vaizduotę. Jis turi savo he
rojus; jis ieško nuotykių. Ir Šiuo momen
tu skautybė vėl gali pasitarnauti ugdant
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jo lietuvybę. Vėl žaidimų bei konkursų
formoje ji gali p atiekti Lietuvos didvyrius,
tuo jį sudomindama Lietuvos praeitimi.
Taip jaunuolis išmoksta Lietuvos istoriją
jos laimėjimus ir kančias ir pamato savo
pareigas Lietuvai. Ne vien žaidimas gali
skatinti skautą domėtis Ii etuvyb e. Skau
tybė, mokindama skautą nagingumo, gali
lengvai jį sudominti lietuviško medžio
drožinėjimo menu; per laužus — lietuviš
kos liaudies dainos skambumu. Taip per
skautybė yra duodamas geras lietuvybės
pagrindas, kurį turint nėra reikalo baugin
tis dėl nutautėjimo ar nutolimo nuo lietu
viškų reikalų.
J aunuolis, tapdamas vyčiu, gauna progą
pradėti dirbti Lietuvai, jos išlaisvinimui.
Šiandieną skautų suvažiavimuose gali
ma dažnai išgirsti pasakymą kad lietuvy
bę reikia pirmiau statyti negu skautybę.
Tačiau pamatysime, kad be skautybės ne
bus galima galvoti apie sėkmingą lietuvy
bės i ši aikymą Skautybė juk ir yra ta prie
monė, kuria naudojantis, bus galima iš
laikyti lietuvybę mūsų jaunimo tarpe.

KALĖDINIS SVEIKINIMAS
Sesei Vyr. Skautininkei O. Zailskienei
Myli, kenti, jauti, atleidi
Ir pamiršti klaidas kitų...
Kur tik eini, švelnumą skleidi,
Kad žmonės — broliais vien būtą.

Jei, Miela Sese, pažadėsi
Budėt, jei dar nepavargai, —
Mes Dievui, Artimui budėsim,
Ir Tėviškėlei — dar ilgai...
Budėkim Sesės, ir tikėkim,
Kad pergalės trimitai gros...
Neveltui žemėn aidas lėkė:
Taika tam, kas širdies geros.

1956 m. Kalėdos

Los Angeles Skautės
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NAUJOS JĖGOS KORP! VYTIS VALDYBOJE
V

FU.

Korporacijos Centrinėje Valdyboje įvy
ko pasikeitimų, kurių pasėkoje turime ne
tik naują pirmininką, bet ir du naujus na
rius: J. Griną ir K. Ječių, Ankstyvesniajam Korp! pirmininkui, fil. K. Mikėnui iš
vykus į JAV kariuomenę ir fil. A. Kliorei
persikėlus studijuoti į kitą miestą jų vie
ton buvo kooptuotos naujos jėgos.
Valdybos pirmininko vietą užėmė ener
gingas ir gabus vytietis, fil. inž. Romual
das Viskanta, Illinojaus universitete bai
gęs mechanikos inžineriją ir dabar dirbąs
Čikagos atominėje laboratorijoje. Nors ir
jaunas ( gimęs 1932 m.), bet moksle par
žangus Romualdas buvo tinkamai įvertin
tas universitete ir apdovanotas sekančiais
garbės pažymėjimais: du kartus 11 Class
Honors ”, ir po vieną “ College Honor ”,
“ Scholarship Key ”, “ 3.S. with High
Honors ”. Pakviestas į garbės organizar
cijasTBn ( Engineering Honor Fraterni
ty ) irJ1TS( Mechanical Engineers Honor
Fraternity ). Prieš metus laiko, gilinda
mas studij as, įsigijo Magistro laipsnį Pur
due universitete. Skautiškoje veikloje
reiškiasi jau nuo 1945 m. Tarp daugelio
stovyklų dalyvavo irpasaulio skautų Džamborėje Paryžiuje. Į Korp! VYTIS įstojo
1953 metais.
Vicepirmininkas senj. Kęstutis Ječius
šiuo metu studijuoja architektūrinę inži
neriją Illinojaus universitete ir tikisi
mokslą baigti 1957 metais. Moksle irgi
gabus, nes dar gimnazijoje buvo išrinktas
į “ National Honor Society ”. 1952 me
tais davė skauto įžodį ir kartu įstojo į
Korp! VYTIS. Be skautiškos veiklos Kęs
tutis dar aktyviai dalyvavo studentų spor
to klube ” Lituanica ”, kartu būdamas ir
Liet. Studentų Sąjungos Centro Valdybo
je.
Junjorų tėvūnas fil. inž. Leonas Maskaliūnas senai sutinkamas Korp! aktyvių
jų veikėjų tarpe. Jau 1946 m. Hamburge,

Šliupas

o vėliau ir Pinneberge jį matėme kaipo
Korp! skyriaus pirmininką JAV - ėse
studijuodamas Illinojaus universitete bu
vo vienas iš Korp! skyriaus steigėjų. Liet.
Studentų Atstovybės pirmininkas, o taip
pat ir Korp! Centro Valdybos narys - net
du kartus! Baigęs statybos inžinerijos
studijas 1952 m. Leonas buvo išvykęs at
likti kariškos tarnybos, iŠ kurios sugrįžęs
vėl aktyviai įsitraukė į korporacijos veik
lą- v
Iždininkas senj. Rimtis Tall at - Kelp
ša, aktyvus K! narys nuo pat įstojimo
1952 metais. Studijuoja mechanikos in
žineriją Chicagoj e, kartu reiškiasi sporte,
priklauso studentų “ Lituanicos ” sporto
klubui. Pereitais metais buvo K! Čikagos
skyriaus narys.
Sekretorius senj. Juozas Grina yra j auniausias iŠ valdybos narių, nes tik šią
vasarą tapo senjoru. Skautauti pradėjo
su Austrijos skautais 1946 metais Tiroly-

K. Kodatienė
ŽIEMA
Nelaukta, neprašyta —
Ji atkūprina...
Rimta, susikaupusi
v
v .
Žiemuže ta.
Ir išpuošia mums langus
Raižiniais.
O kietą žemės plutą,
Varške drop st o.
Nuogas medžių šakas
Priden gi a
Drobės baltumo
Rūbeliu.
O tu, o tu, sesule,
Džiaugiesi ja;
Ar purtaisi jos
Pridengta skara?...
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j e, vėliau įsitraukė į pulk. J. Sarausko
vardo skautų, vyčių, būrelį Chicagoje. Ak
tyviai reiškiasi sporte. Savo studiją ša
ka yra pasirinkęs chemijos inžineriją ir
ją studijuoja Illinojaus Technologijos In
stitute Čikagoje.
Naujoji Centro Valdyba yra numačiusi
kai kurių organizacinių pakeitimų, yra nu
sistačiusi pagyvinti bendrą K! veikimąir
išjudinti “bemiegančius” skyrius. 1957
metuose yra numatyti du rajoniniai suva
žiavimai JAV - ėse: vienas Čikagoje arba
Urbanoje ir antrasis prie Atlanto pakraš
čių. Vasaros metu visuotinas organizaci
jos narių suvažiavimas bus pravestas
Clevelande, kur tikimasi išdiskutuoti daug
svarbių klausimų. Vėliau, Kalėdų atosto
gose,
kaip ir kiekvienais metais, įvyks
tradicinė žiemos stovykla šiauriniame Michigane, skirta slidinėjimui ir artimam
akademiškam bendradarbiavimui.
Nors ir turime Šiuo metu 16 Korp! sky
rių ( 9 JAV - se: Čikagoje, Urbanoje, Cle
velande, Hartforde, Bostone, New Yorke,
Los Angeles, Detroite ir Korespondencinis; 3 Australijoje; 1 Vokietijoje; 1 An
glijoje; 1 Venecueloje ir 1 Kanadoje), bet
toli gražu ne visi parodo užtenkamo gyvu
mo ir darbštumo. C. V - ba yra numačiusi
pagyvinti jų veiklą, ne vien tik korespondenciniu būdu, bet ir asmeniškais apsi
lankymais, kur tik įmanoma.
Skautiškos spaudos platinimui ir geres
nių santykių palaikymui bei bendradarbi ar
vimui
su Akademikių Skaučių Draugove
bus skiriama dar daugiau reikšmės. Taip
pat ir informacinis biuletenis “ Ad Meliorem 1 ” numatomas spausdinti dažniau ir
reguliariau, dabar kai jis perduotas darbš
čiam sekretoriui J. Grinai.
Bendrai pažvelgus į dabartinę padėtį
tenka konstatuoti, kad naujoji valdyba,
būdama darbšti ir pilna energijos, atneš
į Korporaciją daug naujų idėjų bei gerų
veikimo
gairių. Jau seniai buvo laikas
pribrendęs
pereiti prie produktingesnio
darbo ir ko rpo r an tiško s, lietuviškos darbš
čios dvasios atgaivinimo. Tad ir tikėki-
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SKAUDUS PRISIMINIMAS

A. A. Lilei Petrauskaitei, žuvusiai
1956 m. vasario mėn. 10 d. Detroite
Kiekvienas iš mūsų svetys tik ant svieto,
Keleivis ištremtas iš savo tėvynės;
Ir Tavo tik skirtoje vargdamas vietoj,
Nueis ten, kur atilsio, laimės šaltinis.

( Margalis )

Ar ateina mums jauniems panašios min
tys? Ne, niekuomet. Tačiau būna gyve
nime įvykių kada tenka susimąstyti.
Vakaro tyloje mes budėjome prie karsto
brangios mūsų sesės skautės akademikės
Lilės Petrauskaitės. Nuolat i kambarį už
eidavo lankytojai. Su ašaromis akyse jie
priklaupdavo prie karsto pasimelsti už jos
sielą. 0 ji jauna, graži, buvusi pilna gy
venimo energijos, pilna noro veržtisį moks
lą ir dirbti, gulėjo tarp gėlių kaipo gražiau
sia Lietuvos gėlelė. Atrodė,kad ji švel
niai šypsosi abejingai mūsų sielvartui.
Mes tarėm jai paskutinį sudiev ir ji išėjo
amžinai.
Tačiau jos nemirtingoji siela gyvena
tarp mūsų. Juk ji buvo skautė - akade
mike. Tarnauti Dievui, Tėvynei ir Arti
mui, kokia tai didi idėja. Ir štai toji idė
ja riša mus su išėjusia sese. 0 šviesu
sis jos atminimas yra tvirtas mūsų ryšys
su lietuvybe. Prisiminkime kaip su meile
ji dainavo Tėvynės dainas, šoko tautinius
šokius, ugdė jaunesnioms sesėms meilę
savo Tėvynei. Net paskutinę savo gyve
nimo dieną ji rūpinosi savo tautos menu.
Budėkime ir ad meliorem, sakydavo Li
lė. Sakysime ir mes atiduodami savo jė
gas, kad klestėtų mūsų skaisčios idėjos.
Ad Meliorem!
Marytė Lekniutė

me kad naujų brolių vadovaujami, ‘mes ir
toliau žengsime tiesiu skautišku keliu ir
nesustosime tol, kol užsibrėžti tikslai ne
bus su kaupu atsiekti.
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LIETUVA PRO LĖKTUVO LANGĄ
Rimtautas A. Dapšys,

Paskutiniu laiku dauguma išeivių susi
rašinėja su Lietuvoje likusiais artimai
siais ir gauna iš Lietuvos šiokių tokių
žinių apie tenykščią būklę. Tačiau visi
rašantieji yra labai atsargūs ir tik teigia
mai tedrįsta atsiliepti apie dabartinę pa
dėtį Tėvynėje.
Norint sužinoti tikrą, tiesą apie gyveni
mo sąlygas Lietuvoje, reikėtų pačiam nu
važiuoti, bet, žinoma, susidarytų sunku
mų su grįžimu atgal. Todėl, kai sužino;
jom, kad vienas žmogus buvo Lietuvoje ir
laimingai sugrįžo, pasistengėme su juo
pasimatyti.
Tas Retenybė, tai malonios išvaizdos,
maždaug 50 m. ponas W. P. Lear, pramo
nininkas,
gyvenąs Santa Monica, Calif.
P. W. P. Lear yra tipiškas Amerikos
sūnus: nebaigęs pradžios mokyklos, ta
čiau gavęs garbės daktaratą inžinerijos
srityje iš Michigan Un. pradėjęs dirbti su
dviem darbininkais, dabar turi šešias įmo
nes — penkias Amerikoje ir vieną Šveica
rijoje; padaręs žymių išradimų elektroniko
je, avijacijoje.
P. W. Lear mūsų, lietuvių studentų de
legaciją ( Bertulytė, Dabšys, Dundzila ir
Variakojis ) priėmė savo įmonėje, esan
čioje Santa Monica, Calif. Amerikoniškai
pradėjęs pasimatymą anekdotu, kalbėjosi
visą valandą, pamainomis pats pasakoda
mas ir atsakinėdamas į mūsų klausimus.
Jo Lietuvoje lankymosi istorija sekan
ti: 1956 ra. vasarą, skraidydamas savo pri
vačiu lėktuvu po Europą, nuskrido į Ber
lyną, ten pamėgino iš rusų gauti leidimą
tuo pat lėktuvu skristi į Maskvą. Savo
dideliam nustebimui jis tokį leidimą gavo
ir 1956 m. birželio 26 d. išskrido iš Ber
lyno į Vilnių, o iš čia į Maskvą. Kartu
su juo skrido jo žmona ir rusas- vertėjas,
navigatorius ir bendrai “angelas sargas’!
Lear Maskvoje išbuvo tris dienas ir birže
lio 29 d. vėl per Vilnių grįžo į Berlyną.

P. Lear Lietuvos nedaug tematė, nes
pakilęs iš Berlyno, turėjo skristi virš de
besų ir pro debesis teprasimušė būdamas
apie 70 km. nuo Vilniaus, maždaug ties
Alytum. Nusileido Vilniaus (Pomeranek)
aerodrome, kur praleido porą valandų ant
Lietuvos žemės.
Vilniaus aerodromas
prastas. Visi pastatai seni, dar lenkų
okupacijos metu statyti, tačiau viduj ga
na tvarkingi. Aerodromo techniški įren
gimai labai primityvūs. Trūksta net pa
čių elementariški ausiu reikmenų, pvz. vi
same aerodrome tik vienas telefonas! Ae
rodrome judėjimas nemažas — pakyla ir
nusileidžia apie 20 keleivinių lėktuvų į
dieną Lėktuvams pakilti yra išlietas
meksfalto pakilimo takas.

RIMTAUTAS A. DAPŠYS
gimė 19.35. I. 1 Marijampolėje. Gimnaziją lan
kė Uchtėje, Diepholtz, Los Angeles. Šiuo se
mestru baigė statybinę inžineriją ( Los Ange
les City College, University of California )
Bachelor of Science laipsniu .
I skautų organizaciją įstojo 1945 m. 1953
davė skauto vyčio Įžodį, ėjo skiltininko, drau
gininko, nuo 1952 eina “ Žalgirio ” Vietininkijos ad - to pareigas. Priklauso Stud. Sąj.
( 2 kartus LA sk. pirmininkas )t bendradarbia
vo Stud. Sąj. Studijų Komisijoje, priklauso st.
ateitininkams. Jau penki metai priklauso vie
tiniam lietuvių chorui, teatro mėgėjams.
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Lear lėktuvui nusileidus, jis buvo ap
suptas civilių žmonių ir kariškių, kurie
pirmą kartą, per visą bolševikų okupacij ą,
pamatė svetimos valstybės lėktuvąir žmo
nes. Sutiktieji žmonės buvo labai malo
nūs ir draugiškumo išsiilgę. Kadangi p.
Lear nei rusiškai nei lietuviškai nemoka,
tai visi pašnekesiai susidėjo iš plačių
nusišypsojimų.
Žmonės buvo apsirengę gan blogai; at
rodė, kad senai nešiojami, nors tvarkin
gai užlaikomi drabužiai, gyveno jau savo
paskutines dienas. Apsirengimas, p. Lear
pastebėjo, buvo daug blogesnis negu ryt.
Berlyne ar Maskvoje.
Lear sustojimas Vilniuje turėjo du tiks
lus: prisipilti kuro ir pavalgyti. Ir lėktu
vui kuras ir žmonėms maistas buvo ne ko
kie. Susimokėjęs už valgį ( Aerodrome kei
čiama svetimų valstybių moneta, doleris
ant 4 rublių, nors tikra rublio vertė yra
maždaug 1:20 ), p. Lear norėjo atsilyginti
už lėktuvo kurą, tačiau čia atsirado keb
lumų. Mat Rusijos lėktuvų kuro sunkve
žimiai neturi jokių prietaisų matavimui,
kiek kuro įpilta, kas jų nuomone visai ne
reikalinga, nes valdiški sunkvežimiai,
valdiškas benzinas, ir valdiški lėktuvai,
tai kam gi čia vargti su sąskaityba? Pi
la tiek, kiek telpa ir gana. Taigi, neži
nodami nei kiek kuras kainuoja, nei kiek
jo įpylė, nieko už jį ir neėmė. P. Lear
nuomone, dauguma aerodromo darbininkų
tarp savęs kalbėjo lietuviškai.
Patį Vilniaus miestą p. Lear matė tik
iš lėktuvo. Miestas, jo žodžiais, atrodo
15 metų dulkių sluogsniu apdengtas, vis
kas nedažyta, pilka. Taip pat pilkai ir
skurdžiai atrodo ir visas Vilniaus kraš
tas, kurį matė skrisdamas tiesiai į rytus
link
Naručio ežero. Sodybos prastos ir
apgriuvusios, keliai prasti ( tuo tarpu Ru
sijoj žymiai geresni ). Prie kelių mieste
lių matė aerodromus, kuriuose matėsi mo
komųjų lėktuvų.
Maskva — miestas ir žmonės, atrodė ne
blogai, tačiau ir Čia matėsi daug pasibai
sėtinų reiškinių, kaip tai: moterys skaldė
akmenis, lūšnos be elektros šviesos ir
kita.
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JONAS ANTANAS NAVICKAS
University of California in Los Angeles gavo
bakalauratą is statybinės inžinerijos srities.
Gimęs 1933. II. 26, jau Los Angeles baigė vi
durinę mokyklą, ir 1952 įstojo į UC1A. Studi
juodamas inžineriją kartu ėmė ir ROT C apmo
kymą, universitete turi artilerijos kapitono
laipsnį.
Į skautą organizaciją įstojo 1945 m. Vokie
tijoje. Los Angeles ėjo draugininko pareigas,
davė skauto vyčio įžodį, 1956 m. gavo Korp!
spalvas. Aktyviai dalyvauja vietinėje jaunuo
menėje, yra šiuometinis L. Studentą Sąj. s k.
valdybos iždininkas.

Kur tik ėjo, visur buvo klausinėjamas
apie gyvenimą Amerikoje. Pastebėjo, kad
ne visada įtikindavo, kad Amerikoj yra
tiek geras gyvenimas, kaip jis pasakojo.
Žmonės prašė knygų bei plokštelių. Pa
sirodo amerikoniškas džiazas Rusijoje
labai populiarus. Bendrai žmonės buvo
draugiški ir jo perdaug nevengdavo ( jo
vizitas buvo pačiame “ laisvės ” periodo
aukštume).
Baigdamas apgailestavo, kad negalėjo
suteikti daugiau žinių apie mūsų gimtąjį
kraštą. Paklaustas ar norėtų vėl padaryti
panašią kelionę, atsakė: (t Pereitos ke
lionės patyrimų bei įspūdžių neparduočiau
už milijoną dolerių, bet kitos tokios ke
lionės nepirkčiau už du centus”.
Palyginus, nedaug sužinojom apie Lie
tuva, bet pasimatymas ir pasikalbėjimas
su p. Lear buvo įdomus ir malonus. Vistik prieš mus sėdėjo žmogus dar pereitą
vasarą buvęs Lietuvoje! Atsidėkodami
jam įteikėme ir paskutinį Lituanus nume
rį-
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TOBULAS ŽMOGUS IR JO UGDYMAS
Mary te Lekniūte'

Ištrauka iš skautės akademinės
kandidatės Marytės Lekniūtės referato.
“ J ei kiekvienais metais atsikratytame
nors vienos ydos,greitai taptume tobuli.
0 jeigu jūs žinotumėte, kokį džiaugsmą
sau ir kitiems sudarytumėte gyvendami
taip, kaip turėtumėte gyventi, tikiu, kad
daug uoliau siektumėte dvasinės tobu
lybės
Thomas d Kempis

“Teisiam būti yra beveik tiekjau, kiek
tobulu savo prigimties valdonu
būti.
Mažiausiuose dalykuose norint būti tei
su, reikia nuolatai aiškiai išmanyti ir
spręsti. Vis mėginant teisu būti, auga
žmoniškumas nuostabiai greitai. Teisu
būti yra tiekjau, kaip sąžinės klausyti.
T ik tuomet ji aiškiau tampa žinoma, kad
žmogus yra ir savyje patvirtėjęs ir tei
singas bei teisus pastojęs. .Sąžiningas
žmogus yra ir vedybas pagal kūną ir vi
są prigimtį. Jis myli visa, kas dailu ir
patogu. Negali jis nieko daryti, kas
negražu ir žema **.

Vydūnas

Žmogus, apšviestas mokslu ir giliai pa
žinęs savo “ aš ”, saugodamasis blogy
bių, stengsis eiti gėrio ir šviesos keliu
prie savo tikslo — būti tobulu. Sis tikslas
turi būti jo kelias, jo vedamoji linija per
visų gyvenimų. Gal jam teks suklupti ar
ba padaryti vingį iš tiesaus kelio dėl žmo
giškų silpnybių, tačiau jo sųžinės apmąs
tymas gali jį vėl sugrąžinti į tikrąjį keli%Tas kelias sutampa su mūsų skautiška
ideologija: būti skaisčiu, žmogišku ir su
meile tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui,
griežtai prisilaikant mūsų įstatų bei sū
kių. Mes, skautės akademikės, eidamos
mokslą ir mūsų kilniosios ideologijos nu
brėžtu keliu, turime stengtis, kad mūsų gy
venimo tikslas būtų tobulybės siekimas.
Tačiau mes turime neužmiršti svarbiausio:
mes esame lietuvaitės. Tai mus įparei
goja dar plačiau pažvelgti į tobulybės sie
kimą.

Mes esame skirtingoje padėtyje, negu
dauguma kitų žmonių. Neužmirškime, kad
mes esame praradusios savo Tėvynę. Esa
me kaip gėlės nuplėštos nuo medžio ir iš
blaškytos po pasaulį. Gyvename Šioje
laisvoje ir garbingoje šalyje, kuri teikia
mums geriausias galimybes ir sąlygas
mokslui bei maloniam ir patogiam gyveni
mui. Bet kultūringas žmogus negyvena
vien dabartimi ir ateitimi. Jis domisi sa
vo krašto praeitimi, istorija ir tradicijo
mis, o tuo pačiu ir savo kilme. Dėl to
mes, skautės akademikės, turime pažinti
savo Tėvynę, turime domėtis visu tuo,
kas jai priklauso: jos dabartimi ir praeiti
mi, jos kalba ir gamta, jos žmonėmis ir jų
kultūra,
raštais, papročiais —visu tuo
kas yra lietuviška. Mes turime džiaugtis
Lietuvos laimėjimais ir kentėti jos skausma^s'
(Nukelta į40 pusi.)
MARYTĖ LEKNIUTĖ gimė Lietuvoje. Tremtyje
gyveno Vokietijoje ir ilgesnį laiką Šveicarijoje.
1949 m. atvyko į JAV. 1956 m. pirmąją mokine magna eum Įaudė ir su atsižymėjimais baigė aukštes
niąją mokyklą. Laimėjo American Legion Award.
Išrinkta National Honor Society nare.
Būdama 15 metų amžiaus Įstojo į Wayne State
Universitetą, Liberal Arts fakultetą.
Gavo Wayne
State Universiteto Stipendiją. Laimėjo Ford Fund
stipendiją.
1953
įstojo į Skautų Sąjungos Detroito " Ga
bijos ” tuntą. Tunte pasižymėjo aktyvia veikla.
Laimėjo tunte darbščiausios skautės konkursą. Lai
mėjo pirmąją premiją rankdarbių konkurse. Geriau
siai savo tunte parašė konkursinį darbą " Kelionė
per Lietuvą ”. Vėliau už šį darbą iš Seserijos Vadijos laimėjo tautinį kostiumą. Buvo " Kregždžių”
skilties paskiltininke ir " Bičių ” skilties skiltininke. Yra įgijusi Tautinį Ženklą ir šešioliką spe
cialybių.
Nuo 12 metų amžiaus bendradarbiauja spaudoje.
Rašo į "Eglutę ”, " Tėviškėlę ”, ** Skautų Aidą ”
" Mūsų Vytį ”, " Draugą ”, " Dirvą ” ir laimėjo
dienraščio " Detroit News ” Award’ą uŽ mokslinį
rašinį *’ Saulės energija ”.
Marytė skambina pianinu. Yra daug kartų dalyva
vusi lietuviškos mokyklos, vėliau skautų ir viešuo
se D.L. B. ir kituose pasirodymuose .
Šiuo metu Marytė Lekniutė yra Detroito skaučių
akademikių draugovės valdyboje ir Lietuvių Studen
tų, Sąjungos Detroito skyriaus valdyboje.
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Dr. V. Kudirkos s k. y. bū
relis Worcesteryje. Iš kai
res į dešinę ( sėdi ): A. Bar
ziliauskas, A. Glodas, P.
Molis ( būrelio vadas ), V.
Bliumfeldas (vietininkas)
ir R. ]okubauskas. Stovi:
R. Židziūnas, D. Glodas, R.
Marc in k e vi šių s ( spaudos
vedėjas ), A. Norkevičius ir
A. Pranckevičius. Tai pir
masis sk. vienetas 100%
užsisakęs M V 1957 m-

SKAUTAI VYČIAI VVORCESTERYJE
Dr. V. Kudirkos skautų vyčių burelisWorcesteryje,
Mass., baigia jau trečius gyvavimo metus. Būrelį
įsteigė pasklt.V. Bliumfeldas, tuo metu vienintelis
skautas vytis Worcesteryje. Metų laikotarpyje bū
reli s padidėjo, du skautai davė skauto vyčio įžodį.
Po pusantrų metų būrelio vadovavimą perėmė tik ką
atsikėlęs į Worcesterį s. v. vyr. sklt. Petras Molis.
Būrelis sustiprėjo, išplėtė savo veiklą, ir išaugo
iki septynių skautų vyčių ir keturių kandidatų. Bū
reliui ir dabar energingai vadovauja s. v. vyr. sklt.
P. Molis.
Worcesterio skautai vyčiai nors ir neskaitlingi ir
veikia dar neilgai, padarė jau gana daug. Būrelio
rankose yra visos Worcester!© skautų vietininkijos
vadovavimas, jo eilėse randasi vietininkas s. v.
pasktn. V. Bliumfeldas, abiejų draugovių drauginin
kai ir kiti vietininkijos štabo nariai.
Norisi čia
pažymėti, kad visi būrelio nariai yra labai jauni ir
be jokios tiesioginės vyresniųjų pagalbos sugebė
jo suburti jaunimą taip skaitlingai, kad per trumpą
laiką buvo Įkurta ir vietininkija,kuri dabar yra viena
iš
pavyzdingiausių ir darbščiausią J A V rytiniame
rajone. Daugiausia pastangų ir darbo čia padėjo
brolis Bliumfeldas, bet ir kiti būrelio nariaidirbo su
entuziazmu. Būrelis, taip pat, eina skautų vyčių
programą, dalyvauja skautų suvažiavimuose ir sto
vyklose. Didesnė būrelio narių dalis siekia aukš
tojo mokslo.

Kas gi, j ei ne mes, skautės akademikės,
turi saugoti Tėvynės tradicijas, kaip di
džiausią relikviją perduodamos jas iš kar
tos į kartą. Tai vienas būdas, kuriuo skau
tė akademike gali ugdyti tobulybę kaip
lietuvaitė. Jos atsiektas tikslas bus gra
žiausias paminklas Tėvynei.
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Senjoras ALBERTAS SNARSKIS
gimė 1925. A. 77 d. Siesikuose. Lanke Ukmer
gės gimnaziją, čia 1938 m. davė skauto įžodį.
1946 m. baigė Braunschiveig’o liet, gimnaziją
ir pradėjo architektūros studijas Pabaltijo Uni
versitete.
Čia 1947 m. Įstojo į Korp! Vytis
skyrių, kuriame ėjo visą eilę pareigų. 1949 m.
atvyko į JAV. Įsikūręs ir atlikęs karo tar
nybą, nuo 1953 m. studijavo Illinois U - te, š.
m. sausio mėnesį įgydamas architekto diplomą
( B.A. ), ir šiuo metu ruošiasi valstybiniams
egzaminams.
v
Veiklus vytietis Čikagoje ir Urbanoje, senį.
Albertas 1955- 56 metais pirmininkavo ASS ir
Korp! Vytis l rbanos skyriams. Visad gera
nuotaika, skambus balsas ir meilė lietuviškai
dainai — buvo jo nepamainomas įnašas į Urba
nos lietuvių studentijos gyvenimą ir darbus.
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“AŠ BUVAU LAIMINGA..
Salia savo sąrašų, statutų, spalvų ir
ženklelių akademikai skautai turi tradici
jomis virtusias iškilmingo pasižadėjimo
ceremonijas. Taip, šalia šaltai iroficijaliai skambančių taisyklių, šalia didingos
ideologijos tikslų, mūsų krūtines juosia
ir spalvų rinkinio reikšmė, gi dvasinėje
aukštumoje susilieja mintys, darbai ir nuo
taikos.
Žemiau patiekiame keletą įspūdžių —
nuotaikos paveikslų, kurie čia patenka iš
tik ką pasižadėjimą davusių akademikių
sielos gilumų:

" Mus viliojo skautiškoji idėja, gražio
ji gamta ir dėl to palikę pilką kasdienybę,
S v. Klaros pakrantėj e mes pasistatėme pa
lapinių miestą, sukūrėme ugnį... ugnį —
kuri mūsų veiduose įžiebė skautišką šyp
seną, pasiryžimą dirbti skautybei ir tapo
simboliu: tėvynės ilgesio ir tikros broliš
kos meilės. ”
'* Vakaras, paskandinęs saulę ežero
bangose, nešė tylą. Po linksmo laužo, su
įkaitusiais
veidais ir stipriai plakančia
širdim, skubėjom per aukštas aštrias žo
les į ten, kur po ilgų pasiruošimų ir svajo
nių, galų gale galėsime duoti tą priesaiką,
kuri mus suriš visam gyvenimui su akade
mine
y skautija.
v
Štai tenai, tarp ąžuolų sukrautas stovė
jo laužas. Greit jo smagios liepsnos jun
gė ir džiugino mūsų jaunas širdis, užkrė
tė savo paslaptinga magika. Koks sma
gus ir nepaprastas jausmas, kai prieš akis
dunkso siekiamo tikslo galas, kai sieki
mas įvertintas ir pripažintas. Tokiais stip
riais dvasiniais momentais, kai būrys idė
jos draugų pergyvena tą patį džiaugsmą,
tą patį iškilnumą ir at siekimą, atsiranda
noras dirbti toliau, siekti aukščiau ir ke
liauti ranka į ranką tuo pačiu, pradėtu ke
liu.
Tuo momentu bendra jėga jungė visus,
o stiprūs ir nuoširdūs rankų paspaudimai,
simboliškas ąžuolo šakelių įteikimas tik

tvirtino, kad tas dvasinis prisisėmimas
vyravo tarp visų ir buvo išsineštas: nau
jųjų tikslų siekimui bei senųjų gilinimui.
Žiežirbos, kylančios nuo gęstančio lau
žo nešė mintis į pro ąžuolo šakas mato
mą žvaigždyną. Aš buvau laiminga ir pil
na pasiryžimo siekti ir dirbti toliau. **

” Kažin kodėl tokios reikšmingos apei
gos taip greitai praėjo, kad net ir neturė
jau laiko pajusti, kad buvau priimta į Aka
demikių Skaučių Draugovę. Tik viskam
pasibaigus, kai turėjau progos pagalvoti,
tik tada pasijutau esanti tikra narė. Man
šis ilgai lauktas įvykis paliko labai gilų
ir mielą įspūdį. **

INA BERTULY T E

sį pavasarį baigė bibliotekos mokslą Bachelor
of Arts laipsniu. 1952 įstojo į University of
California in Los Angeles, 1956 m. vasarą is
panų kalbos studijas gilino Meksikoj e, Mexico
City. Savo specijalybes studijas žada toliau
tęsti UCLA.
Gimusi Klaipėdoj e, gimnaziją pradėjo lanky
ti Vokietijoje, baigė jau Los Angeles. Yra
vyr. skautė, ASD Los Angeles Valdybos narė,
Studentų Sąj. LA sk. viena iš steigėjų, buv.
vice - pirmininke, dabartinės valdybos sekre
torė .
Inos planus aukstesniems mokslams siekti
nuoširdžiausiai sveikiname, ligšioliniais lai
mėjimais džiaugiamės !
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MES VĖL SL1DINĖJ0M ...

Akademinio Skautų Sąjūdžio III - ji
1956/ 57 m. Žiemos Stovykla įvyko gruo
džio 28 - šaulio 1 d. netoli Wellston,
Mich., prie 55 kelio. Nenumatytai atkri
tus stovyklavietei Mesick, Mich., teko im
ti kas bebuvo galima gauti ir dalintis dvie
jose stovyklavietėse: “ ožių ” ir “ pira
tų ”. Kabinos po keturis, sesi s ir aštuo
nis, priglaudė stovyklautojus. Aplinkui
gi miškai ir sniegas, kurio tiesa iš pra
džių mažokai, į galą gi ir visai patenkina
mai prisnigo. Dienos prabėgo beslidinėjant, vakarai praslinko senj. Vyt. Kam an
te ir jo asistentų vedami kur nors “ skishelterhouse ”, ar šeimininkų gyvenamuo
se kambariuose margas kojines paraduo
jant, di skutuoj ant, ■ dainuoj ant, Šokant —
atsirado
ir tokių, spalvotas nuotraukas
bežiūrint, senj. R. Vėžio “ Sumuštinio ”
beklausant, ar pagaliau ir ASS veiklą benagrinėjant. Sekmadienį, gruodžio 30 d.
buvo išklausytos Sv. Mišios kaimyninia
me miestelyje. Linksmai prabėgo Naujų
Metų išvakarės po svetainės sniegu ap
verstu ir varvekliais nukarusiu stogu.
Stovykloje dalyvavo arti 70 sesių ir
brolių iš Čikagos, Cleveland©, Detroito,
Urbanos, Bostono ir net viena sesė iš Bra
zilijos. Jai vadovavo fil. Vyt. Černius,
padedamas t n. R. Stravinskaitės — sesių
vadovės, senj. R. Minkūno - brolių vado
vo ir senj. R. Tallat- Kelpšos - finansų
ministerio.
Visi iš miestų subėgę ir senus bei nau
jus draugus sutikę, klegėjo, juokėsi^plaučiais gaudė, žiopčiojo tyrą, sniegu kve
piantį orą. Kai kurie poetiškesni žiūrėjo
į sniegu pasidabinusias egles, bei ąžuo
lų šakas, nukarusius ledo varvuoklius ir
kartojo: “ Kaip gražu! Kaip gražu! ”
Kiti praktiškesni, po diskusijų apie idea
lų gyvenimo draugą viduryje stovyklos su
statė iš sniego “idealų vyrą” pasipuo
šusį varvekliais ir tik bėda, kaip kad vie
na iŠ merginų nusiskundė, kad jojo ranka

tebuvusi tokia Šalta, bejausmė ir betirpstan ti.
Tačiau žymiausi “ ^rajovai ” vyko beslidinėjant Caberfae. Čia žinoma drąsiau
si pasirodė esą pradedantieji, kuriems vi
si Šlaitai buvo neperstatūs ir kalnai neperaukšti. Užvažiavę, atsidusę, akis už
merkę jie arais leidosi žemyn.
“...as keliu baltuoju tiktai vienas te
važiuoju... ”,
tad nenuostabu, kad senieji slidžių vete
ranai širdis saujosna sugniaužę p ergastingai sekė kaip toks aras krūmus užkabinęs,
porą eglaičių po šonais pasibraukęs, apa
čioj e nusileidęs gailiai šnekėjo: “ Žiūrėk
ir eglaitę nulaužiau... o juk jau po Kalė
dų... ”
Gaila darėsi tų visų Šlaitų, kurie taip
puikiai dar nepaliesto sniego deimančiu-

Iskyla ASS žiemos stovykloje. Nuotr. G. Vėžio
i
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Iškyla ASS žiemos

stovykloje.
Nuotr. G. Vėžio

kais blizgėdavo, gi praėjus visiems šiem s
slidinėjimo arams tapdavo švariai iki be
sikalančių žolelių nušluoti. Nenuostabu
tad, kad slidinėjimo instruktorius Aliukas
ir visa stovyklos vadovybė vakarais sto
vyklaujančius tyliais, ramiais balsais pra
sydavo: “... susimildami, mes žinome jū
sų drąsą ir aiškiai matome, kad jums joks
kalnas nėra peraukštas, tačiau susimilda
mi, pasigailėkite savo tėvelių, kurių pa
guoda ir viltis esate, ASS, — nes jai rei
kalingi sveiki jos nariai, savo kojų, sli
džių, mūsų nervų, krūmų ir sekančiais me
tais toje vietoje besiganysiančių karvu
čių. Palikite bent kiek dar sniego ant
šlaitų, neišarkite velėnų ir neisi au zyki te
medžių... ”, šioje vietoje stovyklos vir
šininkas pridėdavo virpančiu balsu: “ o
visdėlto mes esame skautai — gamtos
draugai ”. Po to visi griaudingai apsi
verkdavo, pora mergaičių klaikiai suklyk
davo nervams neišlaikius, visi gi atsisto
ję sugiedodavo sužeistiesiems ir prisimuŠusiems: “ Kovoj Jūs žuvot mielieji drau
gai...-” Sekantį gi vakarą, Ši procedūra
vėl kartodavosi.
Iš viso slidinėtoj ai tai keista grupė žmo
nių. Daug kas abejoja jų protingumu ir jų
veiksmų racionalumu; terminas “ durne
liai ” baigia jiems pritapti. Jie važiuoja
Šimtus mylių, paskui senų ir garbingų tra
dicijų prisilaikydami geria kavą, demon

struoja savo aprangą, bei įvairių slidinė
jimo vietų ženkliukus, kurių skaičius pa
prastai nieko bendro neturi su pačio slidi
nėjimo kokybe, o tik pagarbiai nuteikia
pradedančiuosius prieš jų savininką, anot
Freudo, pakelia jo Ego. Gerdami kavą
slidinėtojai kalba apie sniego kokybę, nu
laužytas kojas,iki staiga vienam sukly
kus: “ Vyrai, einam darbo dirbti ”, visi
metasi prie lenciukių, slidėmis vadinamų.
Tada jie užsideda akinius, matyt, kad krū
mai akių neišbadytų, apsivelka megzti
niais, šalikais, turbūt, kad minkščiau bū
tų pulti ir “ aida! ” lynu į viršų kur vė
jui pro ausis švilpiant 1 ei džiasi žemyn —
° ašarų pakalnėn ”. Kai kurie gi dar lie
ka viršuje ir akimis seka kitus slidinin
kus, kurie tyliai ir gracingai, rods, lyg
valso garsų lydimi, liūliuoja žemyn. Ap
linkui gi sniego prieš saulę betvyksancios
kibirkštys, balti beržų kamienai, žydras
dangus, tolimi melsvi toliai kažkur mintis
bevilioja, melsvi šešėliai, žalios eglių
viršūnės...
Viena iš svarbiausių kalbos temų buvo
— Ocrfiuvimai. Dažniausia žinoma, taip
bent iš kalbos aiškėjo, griūnama buvo del
įvairių pašalinių priežasčių, pvz., medis
ne vietoje pasitaikė, vėjas ne iš tos pu
sės papūtė, slidžių vaskas buvo blogas,
takas ne į tą pusę sukosi, kitas “ durne
lis ” po kojom pasitaikė ir panašiai. Ta43
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Akademinės Skautijos oficiozas “ Sumuštinis ” praleido savo devintąjį gimtadienį lygiai
kaip ir paskutiniuosius du prigimtose apystovose — akad. žiemos stovykloje. Stovyklautoją
džiaugsmui ** Sumuštinis ” pasirodė tebeėsąs toks pat sveikas ir nuotaikingas nors ir bu
vo daugelio peštas ir kartas paskutiniųjų, metų begyje. Štai keletas retų įvykių bei svarbią ko
mentarų, kurie buvo paminėti dviejuose “ Sumuštinio ” numeriuose.

• “ Sumuštinio " korespondentas beslidinėdamas po kalnus pastebėjo tokį
keistą vaizdą: viena sesė važiuodama ly
nu aukštyn, vietoje rankų, ant lyno laikė
slides, o su rankomis mojavo. “ Sumuš
tinio ” korespondentas,manydamas, 'kad
sesė mojuoja jam, šaltai pamojavo jai at
gal • „
• Šią naktį apie 3 vai.,; Didysis Brolis
Vytautas iš Chicagos ramiai atsikėlė, už
sidegė šviesą, nusiskuto barzdą, pusę va
landos gargaliavo bumą, išsitepė plaukus
aliejum, apsivilko slidinėjimo drabužiais
ir, užsidėjęs slides — vėl ramiai atsigu
lė .
čiau, atsargumo dėliai stovyklautojų są
nariams paimti draudimai liko neišnaudo
ti, nors kaip 'iena stovyklautojų. išsireiš
kė: “ Tas draudimas labai raminančiai
veikė. ”
Taip tos kelios stovyklos dienos prabė
go tarp linksmą ir graudžią apmąstymų,
tarp juoką ir ašarą, tarp triukšmingų žo
džių ir ramią valandų kiškio pėdas sniege
akimis besekant, ar besileidžiančios sau
lės pakraštį bestebint. Ir štai autorius
slides paglostęs, iŠ kišenės paskutinį
betirpstantį sniegą iškratęs, Ceberfae
ženkielin bežiūrėdamas pradėjo skaičiuoti
mėnesius iki IV - tosios ASS Žiemos Sto
vyklos. Tad iki pasimatymo!
Vytas
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• Kolegos iŠ Chicagos! Kuris išjūsą

su brolio Aliuko dantų šepetėliu tepėtės
batus arba batams tepalu valėtės dantis?
• Šiandien važiuodama nuo kalno ir pa
taikius į medį, Ilgoji Sesė iš Chicagos at
sikėlė, ir paklausta ar susižeidė, atsakė:
‘1 Aš tai ne, bet prašau patikrinkit medį ”.
• Sesė leidžiasi nuo kalno. Staiga iš
skečia rankas, numeta lazdas ir apsikabi
nusi pabučiuoja medį. Tuo metu netoliese
bestovintis “ Sumuštinio ” koresponden
tas net apsiverkė, kad jis ne tas medis.
• Brolis Adomas važiuodamas su lynu
į kalną, staiga sustojo viduryje ir galvo
trūkčiais pasileido žemyn. Mat, staiga
pastebėjo, kad buvo užmiršęs užsidėti
slides.
• Sesė Aldona iš Chicagos, bevažiuo
dama į bažnyčią užsnūdo ir staiga pravė
rus. akis ir pastebėjus telefono stulpą pra
tarė: “ Vaje, koks didelis šitos bažnyčios
kryžius. ”
Definicijos:
Slidžią instruktoriai — broliai,

kurių
vienas sako: “ Važiuok į pakalnę, ” ki
tas: “[ kalną”. Vienas liepia lenkt ko
jas į priekį, antras į užpakalį. Vienas —
” važiuok ant lyno ”, kitas — “po lynu”.
Slidė — lenta sugebanti judėti priešin
ga kryptimi slidinėjancio norui.
Plūgas — slidinėjimo būdas, kada kojas
išskėti ir nebegali suglausti.

43

SUMUSTINIS

POLITIKUOJA

MOTTO:

Kolegos su laipsniais didžiais prisimiršo,

ASS jau patapo dabar atsakinga

Kad jiems kuriama atskira juk dalis
Įkurtą, dar nebaigę, žiūrės kiek į viršų

Nors tik pernai ji buvo nereikalinga I

Ir svajonėmis, ilgesiu skaidrins akis...

Pagal druką ir raštą iš partinio lakšto
Margai prirašytos spaudos,
Atsakingi mes tapom už Sąjungos naštą —
Studentų, veiklos, Lituanus, šalpos.

“Negeriausi dar buvo šiemet išstatyti ” —
Trenkia nauja pastaba
O geriausių nebuvo visai net matyti:
Juos atstovavo vietelė tuščia.

Juk vadelės pateko į mūsą rankas:

Tad už arklį., vežimą

Ir gaila, kad tik septynių dalis

Ir visą veikimą

Atsakinga yra ASS!

Pateko į rinkimų audrą aktyvių studentų
Kur dėsis aktyvumas, ką gi jie darys
“Sumuštinis ” niekaip nesupranta :

Ir verkia graudžiai vargšeliai kolegos
Kad valdybos šioje nebėra daktarų.

Paims atostogų, nueis miegot?
Ar eis nuo kelio į takelį ?

Tik fukselių eilė į centrą, “įbego ”

Ir grįš paskum studentų ratavot —
Pačių jų pamestą vaikelį...

Nebebus intelektui patenkint kalbų...

Lynas — paskutinis džiaugsmas pries

leidžiantis į ašarų pakalnę.
Šuolis į wes/«vus;Įvykdy ti gana sunkus,
reikalaujantis dažniausiai sanitaro pagal
bos. Visa paslaptis guli tinkamame sli
džių sukryžiavime. Jį mūsų tarpe prakti
kavo sesė Jūratė iš Clevelando.
Šuolis Į medį: Šuolis labai sudėtingas,
nes viena slidė turi pervažiuoti kaire me
džio puse, o kita dešine medžio puse, kas
sudaro didelį nepatogumą ant slidžių be
sirandančiam žmogui. Paprastai žmogus
pasilieka prie medžio, o slidės važiuoja
toliau.
Šuolis į taikinį: Taikiniu tarnauja le
das, taikikliu nosis. Uždavinys
taip
Įsmeigti nosį į ledą, kad šokėjas vietoje
sustotų. Praktiškai dar neįvykdytas.
Tilvamiegių šuolis: Visa šuolio paslap
tis glūdi tame, kad slides reikia iškelti
tiek, kad keliai pasiektų normaliai sėdė
jimui skirtas vietas. Po tokio šuolio,
miegas ateinančiai savaitei įmanomas tik
gulint ant pilvo.
SurinkoRimas Vėžys ir “Vicky ” iš Clevelando

“ Laisvosios Tėvynės ** stovyklos “ Su
muštinio ” redaktorius R. Vėžys tarp sesių
sesių.
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• Prof. I. Končiaus 70 m. amžiaus sukaktuvių
minėjimas Čikagoje, gruodžio 9 d., paliko gilų įs
pūdį visiems tiek jubilijatui, tiek svečiams. Už
pasisekimą atsakingi buvo šie Akademikų Skautų
Ramovės nariai: Br. Kviklys ( programa ir jos pra
vedamas ), Bronė Jameikienė, E. Zabarskas ( prof.
J. K. darbų parodėlė ), Br. Lukštaitė, M. Budrienė,
I. Vilkienė ( vakarienės paruošimas ), R. Sriubienė
su kol. A. Brinką ( prof. I. K. kūrinių skaitymas ).
Žinoma, be prof. I. Končiaus paties arba be jo ko
legų prof. S. Kolupailos, Šimoliūno, Rokuižos ir kt.
vakaras nebūtų buvęs toks įspūdingas.
• P s. A. Banionis, redaguodamas anglų kalba lei
dinį apie LSS, randa laiko padėti DF ir studijuoti
MV. Apie sktn. kun. J. Vaišnio rašinį tilpusį MV
1956 m. 6 nr. jis rašo, kad dvasios vadovui kaip ir
nederėtų
nuolatos skųstis vadovais ir kaltinti Są
jungą dėl daromų klaidų,kada jis pats yra valdomų
jų ir vykdomųjų Sąjungos institucijų narys.

3 Lapkričio 10 d. Hartford’o Korp! skyrius pratur
tėjo naujais senjorais: V. Pileika, Pr. Bernotu ir A.
Kudirka. Visi naujieji senjorai yra aktyvūs Hartfor
do vietininkijos skautai. Pasižadėjimo metu daly
vavo visa eilė svečių iš kitų Atlanto pakraščių vie
tovių.
• Jonas Ulėnas išrinktas New York Korp!
Pirmininku.

sk.

» Senj. R. Šilbajoris, buvęs New York Korp! sk.
Pirmininku, šiuo metu baigia ruošti galutinius dok
torato egzaminus iš rusų kalbos ir literatūros. Silbajorių šeimą taip pat aplankė gandras, tėvams pa
dovanodamas dukrelę. Laukiame žinių apie NewYork ASD skyrių...

• ASS Urbanos skyriaus metinės šventės proga
ASD spalvas gavo sesės: Regina Firantaitė, Dalia
Miecevičiūtė ir Dalia Oželytė. Į Korp! Vytis senjo
rus pakelti Povilas Abelkis ir Šarūnas Milišauskas.
Naujuosius narius sveikino garbės svečias fil. EKorzonas, atsilankęs iš Čikagos. Uždarąją dalį
seke nuotaikingas pasilinksminimas su užkandžiais
ir šokiais, skirtas visiems Urbanos lietuviams stu
dentams .
• Akademikų Skautų Ramovei Čikagoje nuo š. m.
sausio 16 d. vadovauja Dr. fil. M. Budrienė, fil. D.
Variakojyte ir fil. K. Palčiauskas. Paskutinieji du
nariai įėjo į valdybą iš jos pasitraukus fil - Br. Kvik
liui ir fil. E- Vilkui. Ramovei šiuo metu priklauso
apie 30 narių. Paskutinėje sueigoje dalyvavo visų
jau seniai laukiami ” australai " fil. Stasiškiai.
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* Sudaryta Exiliu Skaučių Taryba, kurios vice
pirmininke išrinkta sktn. Viktorija Čečetienė, gyv.
New York’e.
* Anglijos rajono skaučių vadeivė sktn. D. Zubrickaitė - Fidlerienė jau sudarė reprezentacinį skau
čių vienetą dalyvauti pasaulinėj skaučių jamboree
ateinančią vasarą Londone.
* J AV rytinio rajono vadeivę v. s. Emiliją Putvytę prieš pat Kalėdas ištiko gaisro nelaimė.
Jos
adresas: 98 Russ St., Hartford, Conn.

* Čikagos " Aušros Vartų ’’tunto tuntininkė sktn.
O. Siliūnienė, jai pačiai prašant, iš pareigų atleista
nuo 1956 m. rugsėjo 15 d. Naująja tuntininkė pa
skirta sktn. Angelė Karnavičienė, gyv. 4119 So.
Francisco Ave., Chicago, Ill.
» Omahos skaučių vietininkei ps. Reginai P a Ju
lytei išvykus gyventi i Čikagą, jos vieton paskirta
sklt. Gražina Kovaitė ( buv. Kavaliauskaitė ), gyv.
5514 So. 32 St., Omaha, Nebr.
* Worcesterio ” Neringos ” skaučių vietininkė
ps. I. Simulynaitė, jai pačiai prašant, iš pareigų at
leista; jos vieton paskirta sklt. Jūratė Micutaitė.
* Korp! VYTIS NewYorko skyriaus valdybos pa
reigas perėmė senj. Jonas Ulėnas. Jam padeda
senj. Romas Kezys.

» Korp! VYTIS senjorais pakelti! Mindaugas
Pleškys (Čikagoje ), Pranas Bernotas ( Hartforde),
Povilas Abelkis ir Šarūnas Milišauskas ( Urbanoje ).

* Senj. Vilius Fidleris, kuris ruošia doktoratą
fizikoje Nottinghamo Universitete, Anglijoje, savo
kolonijoje yra suorganizavęs vilkiukų draugovę ir
su ja kas savaitę dirba.
-• Fil. kun. Pr. Dauknys, gyvenąs Londone, ne
seniai atidavė į spaustuvę rinkti knygą ” Už ge
resnį pasaulį ”.

» Senj. Jonas Zokas yra savo kolonijos — Birnminghamo Lietuvių Sąjungos skyriaus pirmininkas
ir kartu įsijungęs į anglų antibolševikini frontą, ku
riame gyvai pasireiškia.
* Korp! VYTIS eilėse matosi šie nauji junjorai:
Kasparas Diksaitis ( Bonna ), Mindaugas Gedgau
das, Vytenis Gariauskas, Vladas Geležis. Mindau
gas Leknickas, Vytautas Malcanas, Adolfas Mėlynauskas, Algirdas Muliolis, Šarūnas Pečkus, Remi
gijus Vizgirda, Romualdas Zorska ( Clevelandas )>
Liūtas Bajorinas, Kazimieras Čempė ir Zigfridas
Vaitužis ( Hartfordas ).
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* Waterbury, Conn. Įsikūrė naujas ASD skyrius.

» Psktn. senj. Alg. Mantvydas buvo perrinktas
dar vienus metus vadovauti skautų vyčių būreliui
" Šarūnas ”, E. St. Louis, Ill. Praeitais metais
būrelis surengė Motinos Dienos minėjimą, arbatėlę
skautų bičiuliams, gegužinę lietuviškai visuome
nei, būrelio vienerių metų gyvavimo sukakties mi
nėjimą it žūstančių vengrą didvyrių pagerbimą.
Vienų metų bėgyje būrelis turėjo dvyliką sueigų.

* Los Angelietis akademikas Viktoras Arlauskas
pereitų metų gruodžio mėn. buvo paleistas iš J AV
Karo Avijacijos. Viktoras savo tarnybą baigė ser
žanto laipsniu ir žada apsigyventi, tęsti inžinerijos
studijas Los Angeles apylinkėje.

•» Sk. v. Adomas Rusenąs, E. St. Louis, III., skai
tė paskaitą apie skautų vyčių veiklą Lietuvoje oku
pacijų metu, s. v. ” Šarūno ” būrelio suruoštame
vengrą sukilėlių pagerbime ir būrelio metinių minė
jime.

« Fil. A. Bakaitis išvyko atlikti karinės prievo
lės.

• Psktn. Zigmas Grybinas režisuoja s. v. ” Ša
rūno ” būrelio pasirodymus scenoje įvairių paren
gimų proga.

* Dziamborės Fondo aukas galima siųsti Kęstu
čiui Dičkiui, 3922 S- Artesian, Chicago 32, Illinois.
Visų mūsų pareiga šį darbą remti!

* Nuoširdaus skautų akademikų bendraminčio
dail. A. Rūkštelės paroda su dideliu pasisekimu
praėjo Chicagoje.

® Chicagoje į filisteres pakeltos: Aleksandra
Andriušaitytė, Danutė Dirvianskytė, Nijolė Maskaliūnienė. Taip pat lapkričio 4 d. t. n. pasižadėjimą
davė sesės Aldona Avižienytė ir Milda Grigaravičiūte.
» Korp! VYTIS seniūnu Australijoje yra senj. E.
R. Pankevičius, 39 Bradford Street, South Oakleigh
S. E. 13, Victoria, Australia.

« Lietuvių Studentų Sąjungos CV įvyko pasikei
timų: dvi valdybos narės: kol. R. Kliorytė ir D. Tallat - Kelpšaitė atsistatydino.
Gruodžio 15 d. Los Angeles, Calif. Sandaros
51 - ji kuopa suruošė buv. Lietuvos Prezidento Dr.
K. Griniaus 90 metų sukakties minėjimą. Minėjime
dalyvavo Ponia Grinienė ir Korp! Vytis filisteris
Liūtas Grinius su šeima, gražus būrelis visuome
nės .

DETROITO SKAUTES AKADEMIKES
Detroite veikia nedidelis, bet darnus skaučių akademikiųvienetas. Jį sudaro keturiolika akademikių.
iš jų penkios filisteres, trys tikrosios narės ir le
sios skautės akademikės kandidatės.
Pereitą 1955 ’ 56 mokslo metą valdybą sudarė
Danutė Racevičiūtė - Jankienė ir Aldona Rastenytė.
Pirmajam pusmetyje taip pat valdyboje buvo A. - A.
Lilė Petrauskaitė, tragiškai žuvusi auto katastrofo
je. Valdyba pasižymėjo gražia veikla.
Jau šių
mokslo metų pradžioje J ina Varytė ir Marytė L ekniūtė pateikė ir apgynė savo įdomius referatus. Kun.
Kriščiūnevičius laikė turiningą paskaitą religiniais
klausimais.
Dabar išrinkta naujoji valdyba 1956 - 57 mokslo
metams, kurią sudaro: Dalia Bulgarauskaitė, Marytė
Lekniūtė ir Dalia Memėnaitė.
m. L

LAIŠKAS REDAKCIJAI
gerbi
Prašau toliau M. V. nebesiųsti man. Vyr. Žinių ištrauką iškirpau ir įdėjau į Vinco Krėvės Raš
tų II tomą. Žiūrėsiu, kuo Jūs pasirodysite Lietuvių Literatūroje. Kaip spaudos platintojas esu
“ dėkingas ”, kad Vinco Krėvės Raštų pasirodymo proga įdėjote M. V. ištrauką. Neapsirinku, jog
M. V. paėmė į savo rankas jaunieji karininkai. Jie čia irgi toje pat arenoje murdosi.
V. Priigintas,
Los Angeles, California
1. MV Nr. 6, 291 psl. ” Skautiškosios praeities dokumentai ” tilpo kaipo dokumentalinė medžiaga.
2. Spaudoje jau keletą kartų buvo iškilęs V. Krėvės dalyvavimas Paleckio vyriausybėje.

Kaip ir iš visos

kitos eilės atveją yra žinoma, V. Krėvė kartu su kitais tikrais lietuviais patrijotais ( pav. Dr. A. Gar

mus ), dalyvavo tuometiniuose įvykiuose kaipo pirmieji partizanai - kovotojai už Lietuvą.
3- V. Krėvės vardo paskelbimas visiškai niekeno neįpareigoja pasirodyti lietuvių literatūroje.

4- Norime pareikšti, kad nei vienas iš dabartinės redakcijos narių neturėjo progos būti Lietuvos ar kurios
kitos kariuomenės karininku.

5- Taigi esame įsitikinę, kad nei V. Krėvės asmenybės, nei jo artimųjų anoji ištrauka iš ” Vyr. Žinių”

nėra užgavusi ir V. Krėvės ” Raštams ” taipogi nepakenkta.
M V Redakcija
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Į šią džiamborę Įdomiausiu būdu žada atvykti vie
nas skautininkas iš Ceylono. Jis planuoja važiuoti
su motociklu, per Indiją, Vidurinius Rytus ir Euro
pą.

• Kanados Skautų. Sąjungai priklauso virš 200,000
narių. Vienas iš kiekvieno dešimts berniuku ( tarp
8-17 metų ), priklauso įvairioms skautų rūšims.
Skautų Sąjunga per pereitus metus padidėjo 8 pro
centais. Įdomu pastebėti, kad procentiniai daugiau
siai padidėjo skautų vyčių skaičius.

• Jaipure ( Rajasthan ), Indijoje pereitų metų
gruodžio mėn. 27 - 31 d- d. įvyko antroji Indijos
džiambore. Šiai džiambore buvo parinktas motto:
” Mažiau kalbėk, daugiau dirbk. Nesiskųsk, bet
šypsokis ir buk geras kaimynas. ”
• • Vokiečių skautų vadovu laikraštyje " Briefe
an die Fihrerschaft ” nr. 12 yra atspausdintas psktn.
A. Banevičiaus ( BUS vedėjo ) laiškas vokiečių vy
riausiam skautininkui Kajus Roller. Laiške yra dė
kojama Vokietijos Skautų Sąjungai už pasiryžimą
remti lietuvių skautų dalyvavimą jubiliejinėj džiamborė ir už suteiktą globą lietuviams skautams Vo
kietijoje. Toliau yra išreiškiama viltis, kad lietu
viškos skautybės kibirkštis Vokietijoje ir toliau iš
silaikys su vokiečių Skautų Sąjungos pagalba ir vė
liau užsiliepsnos Laisvoj e Lietuvoj e.

• Pereitų metų vasarą Švedijos Skautų Sąjunga
( Sveriges Scoutforbund ) buvo pasikvietusi 27 skau
tus iš 8 valstybių susipažinimui Švedijos skautų,
gyvenimo. Lankymosi laikas buvo vienas mėnesis.
Per tą laiką svetimtaučiai skautai apsilankė švedų
skautų sueigose bei stovyklose ir svečiavosi jų šei
mose .
Nors šita idėja nenauja ir buvo kelis kartus iš
bandyta JAV, tačiau Europoje tai pirmas kartas.
Ateityje numatoma pravesti daugiau tokių vizitų.

UŽSAKĘ MV | VOKIETIJĄ:
Dr. V. Kudirkos sk. vyčių būrelis
G. Giedraitytė
V. Krėvės sk. vyčių būrelis
A. Ščiukaitė
Č. Anužis
P. Mikuckis
V. Mačys
A. Skyrius
P. Aglinskas
O. Gešventas
G. Šernas
Z. Adam onytė
Z. Viskanta

1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
2

■ Galbūt viena iš įdomiausių 1956 metais įvyku
sių tautinių stovyklų buvo surengta šveicarų skau
tų. Ji Įvyko Jura kalnuose, ir joje dalyvavo apie
14,000 skautų ir keli šimtai skautų vyčių. Nors di
dumu ši stovykla prilygo džiamorė, tačiau tuo pa
našumas ir baigėsi.
Išskyrus vieną didelį bendrą laužą, stovykloje
vyravo skilčių sistema. Kiekviena skiltis turėj o
pasirinkusi tam tikrą specialybę ir per visą stovyk
los laiką joje gilinosi.
Baigiantis stovyklai, tarp skilčių su tokiomis pa
čiomis specialybėmis įvyko varžytinės atnešusios
tikrai puikių rezultatų. Galbūt garsiausias iš jų bu
vo 350 pėdų ilgumo pontoninis tiltas pastatytas per
La Gruere ežerą.
• Kambodijos Skautų Sąjunga šiuo metu turi apie
1200 narių, iš kurių 55 gyvena Kambodijos sostinė
je PHNOM PENH.
• Šiais metais, Sution Parke, Anglijoje įvyksta
jubiliejinė džiambore, į kurią jau užsiregistravo apie
40,000 skautų iš 67 valstybių. Didžiausią skaičių
skautų suteiks Anglija ( 8750 ), mažiausia gi mažu
tė Mauritius sala ( 1 ), kuri randasi Indijos vandenyne.
J
Paruošiamieji darbai jau dabar vyksta. Yra pa
statytas stovyklai teatras ir baigiama paruošti are
na parodoms. Stovyklos vartai bus 56 pėdų aukš
tumo ir 50 pėdų platumo.

MV AUKOJO:
G. Giedraitytė
1.D. Remys
1.M. Budrys
_
3.V. Žmuidzinas
.
1.V. Braziulis
2-M. Kasponis
2-G. Juškėnas
2.Dr. V. Kudirkos sk. vyčių būrelis 5-*
A. Ščiukaitė
1.V. Krėvės sk. vyčių būrelis
1.G AR BES PRENUMERATORIAI :
Dr. M. Budrienė ir V. Petrauskas.

