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REDAKCIJA RAŠO SKAITYTOJAMS:

• Ačiū visiems, kurie atsiuntėte '* Laišką Redak
toriui ”. Siame MV numeryje dar nerasite atsiųstų 
laiškų santraukos, nes tai didelis darbas ir todėl 
nebesuspėjome. Be to tikimės, kad iki balandžio 
mėn. vidurio bent 15% visų skaitytojų atsiliepsite.

• Labai prašome visų Bendradarbių: 1. straips
nius, skirtus vadovėms arba vadams siusti Sese
rijos arba Brolijos redaktoriams; 2- medžiagų į kitus 
MV skyrelius prašome siųsti tų skyrelių redakto
riams; 3- visą kitą medžiagą bei nuotraukas siųsti 
vyr. redaktoriui. 3 * jam MV numeriui medžiagą ren
kame iki gegužės 4 d.

• MV administratorius prašo pranešu, kad dėkui 
stropiems MVplatintojams, jau išsibaigė visos I-jo 
nr. atsargos. Todėl visi, kurie negavote I-jo nr., 
gausite už tai 1958 metų I - jį. Sekančiame numery
je bus paskelbtos visų MV platintojų pavardės, ad
resai ir jų darbų rezultatai.

" MŪSŲ. VYČIUI ” AUKOJO:

Čikagos ASS Skyrius 150--
Bostono ASS Skyrius 25-"
I. Daukus b-*
G. Gustaitytė 2."
S- Matas 2-*
L. Peciūra !•’
M. Šimkus 2-*
V. K. Dailydė 2--

• AČiū MV mecenatams Čikagos ir Bostono ASS 
skyriams, o ypatingai jų energingoms valdyboms už 
aukas. Mes įrašome šiuos abu skyrius į Garbės 
Prenumeratorių sąrašą.

• Mums pranešta, kad sekantieji sk. vienetai yra 
100% užsiprenumeravę MV:

Korp! VYTIS skyrius Clevelande,
Dr. Vydūno sk. vyčių birelis Čikagoje.

• Įvedėme naują skyrelį *' Skaitytojai Rašo ”. 
Kviečiame juo pasinaudoti savo nuomonei pareikšti. 
Tai geras paprotys, kurį verta ugdyti.

• Atrodo, kad " Plunksnos Draugų ” idėja puiki, 
bet tik neįgyvendinama, nes sesė M. Kasponienė 
nėra gavusi nei vieno laiško. Žinoma, ši idėja jau
niesiems, bet ar mes vadovai bandėme ją jiems pa
siūlyti ?

GARBĖS PRENUMERATORIAI:
3. Čikagos ASS Skyrius,
4. Bostono ASS Skyrius.
UŽSAKĖ MV l VOKIETIJĄ:

Waterburio Sk. Vietininkija 1
Bostono "Žalgirio” Tuntas 1
Clevelando "Živilės ” Dr - ve 1
A. Dundzila 1
V. GobuŠas 1
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P. L. S. S. VADU, VADOVIŲ IR AKADEMIKU SKAUTU' ČIU LAIKRAŠTIS

N r. 2 ( 76 )1957 M. KOVAS - BALANDIS X METAI

PRAEITIS IR DABARTIS

A. Platens

Kai kas tiki, kad dabartis yra iš esmės 
vertesnė už praeitį, o ateitis už dabartį, 
kad gyvenimas savaime eina geryn ir ge
ryn; jei pasitaiko pablogėjimų., tai jie yra 
tik laikini. Kas yra užsilikę iš praeities, 
tas gali tik trugdyti pažangą ir todėl turi 
būti griaunama. Tai tikėjimas į pažangą, 
kaip į gamtos dėsnį. Kraštutinis šitokio 
nusistatymo pavyzdys tai anarchistai ir 
bolševikai. “ Griauti tai kurti ”, pasa
kė anarchizmo steigėjas Bakunin; “ pa
sauli seną išardysim iš pat jo pamatų, ir 
tuo pasaulį naują pastatysim ”, -—gieda 
bolševikai savo “ Internacionale ”.

Antras kraštutinumas, tai palinkimas į 
stagnaciją, tai tikėjimas, jog kažkada 
praeity jau buvo pasiektos tobuliausios 
formos, o mūsų uždavinys jas kiek gali
ma tiksliau kopijuoti. Panašios linijos, 
sakoma, daugelį šimtmečių laikėsi kai ku
rios Azijos tautos, bet šiandieną vargiai 
kas pasauly besilaiko.

Visi kiti galimi nusistatymai telpa tarp 
Šių dviejų kraštutinumų.

Du pasauliniai karai, bolševizmas, kon
centracijos stovyklos, atominės bombos 
ir kitos dvidešimtojo amžiaus baisybės, 
manau turėjo atšaldyti ir didžiausio opti
misto tikėjimą į būtiną ir neišvengiamą 
pažangą, kaip į natūralų gamtos dėsnį.

Gal dar galima būtų Šį tikėjimą pateisin
ti, -jei jo laikytųsi, kurie apie visas bai
sybes žino tik iš laikraščių ar radijo, -bet 
būtų juokinga, jei jo laikytųsi kas iš mū
sų, tremtinių, kurie juk esame šitokios 
pažangos aukos.

Gyvenimą galima pagerinti tik nenuil- 
stamomisjpastangomis ir darbu ad melio- 
rem, nes ne žmonės priklauso nuo pažan
gos, bet pažanga nuo žmonių. Įvairių re- 
forminių ir revoliucinių teorijų kūrėjai ti
kisi sukurti geresnį žmogų tuo, kad pirma 
sukurs geresnį gyvenimą ar geresnę san
tvarką, pagal savo iš anksto sugalvotą 
teoriją. Šitoks nusistatymas yra iš pa
grindų klaidingas: ne į geresnį žmogųper 
geresnę santvarką, bet atvirkščiai, į ge
resnę santvarką per geresnį žmogų.

Antra vertus, kaip mes begalvotume, 
esame didele dalimi praeities apsprendžia
mi. Mūsų paveldėtos savybės gaunamos 
iš tėvų, senelių ir tolimesnių pranokėjų, 
mūsų kultūra, kalba, visa elgsena,buvo 
amžiais kuriama. Net dabartinė technika 
pasidarė įmanoma tik dėl daugelio kartų 
pastangų šioje srityje, -tik todėl, kad kaž
kada mūsų labai tolimi protėviai išrado 
ugnį, ratą, prijaukino gyvulius, ėmė sėti 
javus ir LL Žmogus, -ar net žmonių gru
pė, negavusi praėjusių kartų palikimo ir

Lietuvos
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turėdama visą ką pati išrasti, turėtų gy
venimą labiau primityvų, negu bet kuri, 
pati laukiniausia žmonių gentis; jų gyve
nimas būtų panašesnis į gyvulių, negu į 
žmonių.

Bet yra ir kita medalio pusė: žmonių, 
ypač kultūringų žmonių gyvenimas nuola
tos keičiasi. Nebūtinai tą keitimąsi ver
tinti pažangos mastu; šios dienos gyveni
mas toli gražu nebūtinai turi būti geres
nis už praeities gyvenimą, bet jis yra ne
išvengiamai skirtingas. Nebūtinai turime 
galvoti, kad šiandieniai rūbai yra gražes
ni už praeitų kartų nešiotus, bet jie yra 
skirtingi ir būtų juokinga, jei kas užsidė
tų pudruotą pariką ar riterio šarvus. Gy
vename 1957 metais, ir yra beprasmiška 
šitą faktą užmiršti, o vis galvoti, kad gy
vename praeity.

Taigi gyvenimas turi dvi pagrindines 
ypatybes: tęstinumą ir kitimą Juo kokia 
vertybė svarbesnė, tuo ji mažiau keičiasi, 
bet menkesni dalykai keičiasi labai grei
tai. Pagrindiniai religijos ir moralės dė
sniai iš viso nesikeičia: jie yra laiko ir 
vietos nepriklausomi. Svarbiausi tautiš
kumo elementai nesikeičia, kol tauta iš
lieka gyva. • Pagrindiniai kokios organi
zacijos pradai negalima panaikinti, nepa
naikinant pačios organizacijos. Tačiau 
visi Šitie principai reiškiasi įvairiais ir 
besikeičiančiais pavidalais.

Kaip šitos bendros pastabos konkrečiai 
tinka mums ?

Pirmiausia turime mokėti skirti princi
pus nuo formų, tai kas neišvengiamai tu
ri kisti, ir tai kas nesikeičia. Aišku sa
vaime, kaip absoliučiai nepajudinamų 
šventų principų ir su vėju besikeičiančių 
madų yra kontinuumas įvairiu pereinamu 
1 aipsniu.

Mums lietuviams tremtiniams skautams 
tokiais nepajudinamais principais yra tai 
ką mes savo garbe esame pasižadėję, bū
tent tarnyba Dievui, Tėvynei ir artimui ir 
vykdymas skautų įstatų. Skautai akade
mikai dar ypač akcentuoj a broliškumą. IŠ 
to kyla ekskliuzyvumas (skautas akade
mikas negali būti kitos panašios organi

zacijos nariu ) ir selektyvumas ( reikia 
kiekvienam pereiti bandomąjį laikotarpį, 
prieš pasidarant pilnateisiu nariu ).

Savaime aišku, visi šie principai nėra 
lygiaverčiai: Dievo, Tėvynės ir artimo 
meilė be abejo yra svarbesnė už skautiš
kus įstatus, 'O Šie, *už specifiniai akade- 
minius pasireiškimo būdus. Tačiau visi 
Šie principai yra nekeičiami ASS ribose.

Kokiomis formomis tačiau tie principai 
reiškiasi, tai kitas klausimas — čia daug 
kas priklauso nuo laiko ir vietos, daug 
kas gali čia parodyti savo iniciatyvos. 
Yra be abejo nusistovėjusios tam tikros 
tradicijos, kurių keisti be reikalo nereikė
tų. Ne visos tradicijos lygiai reikšmingos, 
todėl ne visoms joms pakeisti užtektų ly
giai svarbių priežasčių, bet principiniai 
tos formos yra galimos keisti. Tas keiti
masis priklauso ne nuo vyresniųjų, bet pir
moje eilėje nuo dabar studijuojančių tik
rųjų narių ir senjorų.

Tokiu būdu, mūsų elgsena yra apspren
džiama ištisos vertybių ierarchijos. Ma
nau būtų gera, kad mūsų jauniausiems — 
Draugovės kandidatėms ir Korporacijos 
junjorams — būtų skiepijamas šitas ierar
chijos supratimas, o ypač supratimas es
minio skirtumo tarp nuo laiko ir vietos ne
priklausomų principų ir tos srities, kuri 
kinta pagal esamas sąlygas.

* * *

P A D Ė K A

A. A. vet. gyd. sktn. fil. Kęstučio Kas- 
ponio vienerių metų mirties sukaktį minint 
noriu nuoširdžiai padėkoti skulptoriui sk. 
vyčiui R. Maziliauskui už suprojektavimą 
gražaus tautinio stiliaus paminklo, kun. J. 
Domeikai už jo pašventinimą ir visiems, 
ypač Korp! VYTIS nariams už gausų atsi
lankymą paminklo šventinimo proga.

Dėkinga jūsų,
Marija Kasponienė
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Čikagos Skautininkių Draugove su Vyriausia Skautininke. Draugovei vadovauja sktn. 
( sėdi pirmoje eilėje antroji iš dešinės ).

G. Meiluvienė

PRIMITYVIŠKUMO PABAISA
Kun. Jonas Raibužis, S. J.

Tėvasjonas Raibužis įstojo į skautų organizaciją 
1925 m- Telšiuose. Buvo aktyvus jūrų skautas ir už 
tai ir dabar jį jūros skautai myli ir gerbia turėdami 
savo vadovų eilėse tiek "Baltijos” tunte tiek "Bu
džių ” vienete. Su akademikais skautais tėvas Jo
nas susidraugavo stovyklaudamas trečiojoje Akade
minio Sąjūdžio stovykloje 1952 m. Nuo 1953 m. iki 
dabar tėvas Jonas eina Korp! VYTIS kapeliono pa
reigas .

★ ★ ★

Nors šv. Jurgio biografija apsupta mi
tais bei legendomis, ji galėtų turėti isto
rinio pagrindo. Mitai apie slibinus ir mil
žiniškas pabaisas, kaip geologija vis aiš
kiau atidengia, nėra grynai vaizduotės kū
ryba. Muziejuose matome griaučius mil
žiniškų priešistorinių gyvūnų, įvairiais 
“ saurų ” vardais. Yra geologų manančių, 
kad saurų palikoniai ne tik miniatūroje, 
kaip pav., lizardos, bet net pirmykščiame 
dydyje gyvena dar ir mūsų laikais. Yra 
ruošiamos mokslinės ekspedicijos į įtar
tinas, dar neištirtas vietas ( Britų Kolum

bija, Kanadoje.). Be rimtų duomenų, moks
lininkai laiko ir išlaidų neeikvotų. J ei tai 
pasitvirtintų, šv. Jurgio ir slibino mitas 
priartėtų tikrovės galimybei, kad kažkokia 
pabaisa, gyvenusi kalnu tarpekliuose ir 
žmonėms kenkusi, buvo nukauta drąsaus 
kareivio Jurgio.

Tačiau ir po tokio istorinio fakto atsklei
dimo, -liktų daug mitologijos - žmogaus 
vaizduotės kūrybos — simboliškai vaiz
duojančios nuolatinę kovą tarp gėrio ir 
blogio, taip aukštesnės prigimties ir že
mesnės, ■ tarp pažangumo ir primityvišku
mo. Tokia simbolika yra persunkti visi 
graikų bei rytiečių mitai. Jos netrūksta 
ir lietuvių liaudies pasakose.

Milžiniškos priešistorinės pabaisos — 
tai dėkingiausias vaizduotei objektas, at
stovaująs primityviškumą, didelę jėgą, 
kuri — savo besočiam pilvui prikimšti -
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naikina visą, net gamtos karalių - žmogų. 
Tokie mitai ir Šiandien nėra pamiršti, 
bet naujom formom perkuriami, pasakoja
mi, nes juos galima pritaikyti kiekvienai 
kartai, neišskiriant nė dabartinės.

IŠ antropologijos žinome, kad žmogus 
tiek kūnu tiek protu vystėsi pamažu, pa
laipsniui tobulėdamas. Ar jis iš pradžios 
primityvus buvo, ar vėliau, žiaurių, gamtos 
sąlygų veikiamas, suprimityvėjo — tai ki
ta tema. Kaip ten bebūtų, prieš dauge
lį tūkstančių metų žmogus ir jo gyvenimas 
buvo labai primityvus. Seniausių laikų 
iškasenos beveik visur rodo jį buvus žmo
gėdra- Tai geriausias primityviškumo įro
dymas. Kito žmogaus naikinimas savo 
naudai, kito panaudojimas savo medžiagi
niams interesams, nesupratimas, kad ir 
kitas žmogus turi laimės bei džiaugsmo 
trokštančią Širdį, nori ir turi teisę gyven
ti, — yra kiekvieno tokio žmogaus primi
tyviškumo ženklai. Broliažudžio Kaino 
ženklų žmogus tol nenusiplaus nuo kak
tos, 'kol žmoniškumo principai jo sieloje 
nepradės žūtbūtinės kovos. Ta kova yra 
žiauri ir kruvina, nes primityviškumas yra 
žiaurus be atodairos. Kaip šv. Jurgio 
priešas — slibinas mito tik žmogiena, taip 
ir primityviškumas išsilaiko tik žmonišku
mo sunaikinimo sąskaita.

Jei žmonių Širdyse viešpatautų tarpusa- 
vė pagarba, meilė ir pasiaukojimas kito 
gerovei, kuo gi primityviškumas beišsilai- 
kytų? Mirti s j am neišvengiama. Bet jis 
gajus; -ir šiandien dar gyvena. Jį sutinka
me netik Ugnies Žemės ar Naujosios Gvi
nėjos žmogėdrų tarpe arba kalėjimų vienu
tėse. Jis vaikšto asfaltuotais šaligat
viais dangoraižių pavėsy, važinėj a liuksu
siniais automobiliais, savo marmuru ir 
kilimais išpuoštą butą pasiekia keltuvais. 
Jį matysi televizijoje ir ekranuose. Jį gir
dėsi radijo bangomis ir jo idėjas skaitysi 
laikraščių skiltyse. Gal netiesa? Plėši
mai, žmogžudystės, silpnųjų išnaudojimas 
ar daugiausia neįvyksta puošniuose did
miesčiuose? Ekrane ir televizijoje kiek 
žudynių, keršto intrygų! 0 jei radijo be
siklausydamas užmigsi, tikriausiai sap-

Mūsų mielą brolį

Algi ALKSNINĮ ir 
P-Ię Danutę. STASIUKYNAITĘ,

sukūrusius lietuviškos šeimos židinį, 
nuoširdžiai sveikina

New Yorko Sk. Vyčių Draugovė

nuosi džiungles bei skalpų šokių orgijas. 
Ir taip tas primityviškumas puoselėjamas, 
ugdomas, • perduodamas jaunąjai kartai, 
sunaikinant jos sieloje visa, kas žmoniš
ka, kilnu, dora. Dvidešimtojo amžiaus 
žmogus turėtų rausti, kad ta primityvišku
mo pabaisa dar nesunaikinta. • Kam pasku
tinio karo metu teko stebėti tankų rikiuo
tę kovos lauke, >tam neišvengiamai gimė 
primityvios pabaisos vaizdas: — vienas 
po kito slenka pirmyn geležies masės, sli
biniškai spiaudydamos mirties ugnį, visa 
po savim sutrypdamos, nueitą kelią pa
ženklindamos kraujo klanais ir lavonais. 
Ne gyvulių ar plėšrių žvėrių, bet žmogaus. 
Ta gi, pabaisų vora diriguojama ne gyvu
liško primityvaus instinkto, bet žmogaus 
proto. Gal pasiteisins žmogus, kad tokių 
nehumaniškų priemonių reikia apsigyni
mui. Tai tiesa. Bet tokį žiaurų apsigy
nimą iššaukia juk ne urvinis, bet mūsų 
dienų “ kultūros ” žmogus. Kaip besitei
sinsime, tų primityviškumo ženklų, nuže
minančių žmogų iki priešistorinės pabai
sos, dar žmonija nepajėgi nusiplauti.

0 vergija ir baudžiava — žmogaus par 
vertimas darbo galviju, — ar ne tokios pat 
vertės žmogaus kultūros laipsnio atesta
tas, kaip titnaginis peilis ir ašakinė ada
ta? Europoje baudžiava įstatymais pa
naikinta tik 19 - me amžiuje. Daugelyje 
kraštų šiandien dar tebepraktikuojama. 0 
kur nacių kacetai, darbo stovyklos Sibiro 
taigose ? Gyvųjų tarpe dar turime buvusių 
net įstatymais legalizuotų vergų. Ir tai 
ne džiunglėse, o kultūros krašte.
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A. A. vet. gyd. sktn, fiL Kęstučio Kasponio paminklo pašventinimas Čikagoje 1956 m. rugs. mėn. 22 d.

Ta primityviškumo pabaisa skverbiasi 
net į tokias šventas sritis, kaip religija 
Nežiūrint Dievo apreiškimo, jau astrono
mija, -gamtos mokslai šių dienų žmogaus 
akiratį praplėtė ligi begalinių erdvių, at
skleidė bent dalinai Či a pasireiški andas, 
savo didumu protą svaiginančias jėgas, 
bet moderniojo žmogaus Dievo sąvoka te
bėra primityvioj vaiko vaizduotės stadijoj. 
Didesnei daugumai Dievas vis dar tebėra 
kiek aukščiau už debesų pasislėpęs bal- 
tabarzdis senukas. Kad toji tvarka, galia, 
begalybė būtų Jo ypatybių dalis, net ne
si stengiama suprasti. Toks sąvokų ne
tikslumas veikia neigi amai santykius tarp 
Dievo ir žmogaus. Nugalėję Šią iš pago
nybės paveldėtą piktų dievų ir žmogaus 
santykius reguliuoj-anČią baimę, pamaty
tume Dievą, kaip begalinį Gėrį, Grožį, Tie
są, Meilę. Tokiam paklusti ir tokį pagar
binti justume laimę, viršijančią visus 
mūsų troškimus.

Ir taip rasime daugybę faktų aplink mus, 
o savęs neapgaudinėdami, pažvelgę kiek
vienas į savo širdį, urvinio protėvio neiš
siginsime — panašumas per didelis. To
dėl S k autybė s kūrėjas, kovodamas su Šiom 

primityviškumo apraiškom, pastatė prieš 
jaunuolio, - ės akis pavyzdžiu karį, kovo
jusį prieš neišsivysčiusią pabaisą. Pa
rinko skautui, - ei sektiną pavyzdį neiš 
žymių karo vadų, ne graikų mitų herojų, 
bet šventąjį. Tuo norėdamas pabrėžti, jog 
šito priešo gamtinėmis priemonėmis nenu
galėsime. Tik tampriame bendradarbiavi
me su Dievo pagalba — kūno jėgas ir ap
sukrumą viršijančia galia — pajėgsime jį 
nukauti. Riteris Jurgis laimėjo, nes buvo 
šventas.
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BROLIŠKUMO — SESERIŠKUMO IDĖJA

M. Budrienė

Vasario mėn. 22 d. atšventėme Lordo 
R. Baden - Powell ir Lady 0. Baden-Po
well gimimo dienas ir viso pasaulio skau
tų. - Čių broliškumo dieną. Tą dieną visa
me pasaulyje skautės uždegė žvakutę, 
kaip vieningumo ir seseriškumo simbolį. 
Žibėjo žvakutė Londono gatvėse, žibėjo 
ji ir lietuviu skaučių, sueigoje.

Kiek atsimenu, gyvendami Lietuvoje, tą 
dieną Šventėme ir prisiminėme, kad esame 
nariai didžios organizacijos, kurioje vie
ni antrus broliais ir seserimis vadiname. 
Tą dieną ir visas dienas bandėme susira
šinėti su kitų tautų skautėmis - ai s, juos 
sveikinti, juos kviesti pas save ir patys 
važiuoti susitikti su seserimis ir broliais 
iŠ kitu kraštu.

Karas išmetė mus iš normalaus gyveni
mo. Karo metu nutrūko ryšys su Tarptau
tiniu Skautų Biuru ir Pasaulio Skaučių Są
junga bei kitų tautų skautais. 0 kai pa
sibaigė emigracijos banga ir nusistovėjo
me viename ar kitame kontinente, pamatė
me, kad ir mūsų statusas pasikeitė. Atsi
rado daug neapykantos ir pagiežos. Daug 
kaltinimų ir piktų žodžių išpylėme Tarp
tautiniam Skautų Biurui bei Amerikos, An
glijos, Australijos skautėms, - ams.

Gyvendami svetimame krašte turėjome 
susidurti su vietiniais skautais. Kai ku
rios valstybės į tą klausimą pažiūrėjo 
lengviau, kiti stipriau. Vienur reikalavo 
užsiregistruoti, kitur leido savystoviai 
veikti. Nuomonės nesutiko ir mūsų pačių 
tarpe. Vieni norėjo tą reikalą skubinti ir 
įsijungti į vietines organizacijas, kiti ta
me įžiūrėjo tautos išdavimą, tautinį žlu
gimą. Tas tąsymasis tęsiasi dar ir da
bar.

Skautų Brolija tą klausimą išsprendė 
leisdama, bet neįsakydama savo viene
tams registruotis vietinių skautų organi
zacijų ribose. Tas buvo patikėta skautų 
vadų bei tėvų nuožiūrai. Skaučių Seseri

ja laikėsi kiek pasyviau ir ypač registra
cijos procesas sulėtėjo šiemet, nes birže
lio mėn. Brazilijoj į vyk st aP as aulinė Stau
čių Konferencija, kuriai yra įteiktas me
morandumas mūsų statuso reikalu.

Skautų Brolija rado būdų ir priemonių 
pasiekti Tarptautinį Skautų Biurą ir jo di
rektorių, iškelti lietuvišką vėliavą Kana
dos Jamboree, įsikurti Australijos Pacifi- 
ko Jamboree, jie ieško būdų ir toliau gar
sinti Lietuvos vardą ir įsigyti daugiau 
draugų.

Seserija nežymiai rodėsi tarptautinėj 
arenoj, pasiųsdama pavienes skautes į 
Olandijos^ stovyklą ir į Our Chalet, Švei
carijoj. Šiemet Anglijos rajono vadeivės 
s. D. Fidlerienės pastangomis 8 lietuvai
tės dalyvaus Pasaulinėj skaučių stovykloj 
ir atstovaus Lietuvą.

Ir po viso šito norisi paklausti, ko ver
ti buvo mūsų kaltinimai ir piktumas, nes 
pykčiu ir keiksmais draugų neįgysi, o ig
noravimu neįtikinsi. Mūsų sunkią politinę 
padėtį supranta kitų tautų broliai ir se
sės, tik kažin ar mes patys suprantame.

Kuo kaltas mano kaimynas, kad mano 
namai sudegė? Ar galiu kaltinti jį, >kad 
jo namas išliko sveikas? Kodėl kaltina
me kitų tautų skautes, kodėl liepiame jų 
vengti, kad mus, mūsų visą tautą ištiko 
nelaimė? Eikime prie jų su savo skautiš
ka ir seseriška širdimi, o jie, tikėkime, 
tuo pačiu mums atsakys.

Kad broliškumo - seseriškumo idėja te
bėra gyva, noriu įrodyti ištrauka iŠ suo
mių skaučių laiško, rašyto lapkričio mėn. 
19 d. 1956 m. Helsinki.

“ ... We believe we have some under
standing for the severe situation in which 
you have to live without chance of better 
future as a free nation. ... Nothing is so 
precious as to belong to a free nation. 
We were on the point of losing our inde
pendence and it is only to the Almighty
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that we must be thankful for the fact that 
we still are a free nation. With all our 
hearts we want to pray that the time may 
come when you and all other people, <who 
have unjustly been driven away from their 
native soil can return to their father’s 
land and continue life as free nations.

But do not look backward, look forward, 
while you are waiting for a better time to 
come. In Finland there are about half a 
million people who lost their homes during 
the war, the people of Carelia. They ha
ve had to settle down in other parts of the 
country where the mentality and the tradi
tions of the people were entirely different 
from theirs. But they have been able to 
adjust themselves and they no longerwish 
to be regarded as evaquees, as something 
different from the rest Life must go on. 
We must not make life harder to our chil
dren by trying to keep them different from 
those all around them. ”

Tai buvo 1951 m. Džiamborėje, Austrijoje. 
Aukokime DF, kad ir vėl Lietuvą skautai pa
našiai galėtą priminti.

AČIŪ-DĖKUI — KAM — ČIA — REIKIA ARBA “LAUŽYMASIS”

psktn. N. Jankutė

Jei kas skaitė kada Pivošos ( Griciaus) 
feljetonus, tas tikrai atsimins, kaip vie
nas klebonas ir jo vargonininkas Celiešius, 
būdami labai mandagūs, vienas kitą pro 
duris įžengt prašinėjo ir kas iš to išėjo. 
0 išėjo labai juokinga tragikomedija — su
laužyti kaulai ir-ilgos draugystės iširi
mas. Visa tai įvyko sename ir pamirštame 
feljetone, feljetoniškai, tačiau su tuo per
dėtu mandagumu, geriau pasakius, lietu
viška “ super - kuklybe ” atsitinka felje
tonus konkuruojančių, dalykų, ir gyvenimo 
tikrovėj.

Kad kuklumas yra viena iš lietuvių, tau
tos dorybių, niekas neginčys, tačiau visa 
nelaimė, kad mes jį meistriškai pritaikom 
būtinai ten, kur nereikia ir, žinoma, atvir
kščiai. Kuklumas ir mes — milžiniška te
ma, kuri užimtų daug puslapių ir daug nu

merių ir kurios nė nemanau čia nagrinėti, 
bet labai norisi pasakyt keletą žodžių, 
žiūrint iš kasdienybės stebėtojos taško, 
apie tą perdėtąjį kuklumą, kuris dažnai 
išsivysto iki donkichotiškojo komizmo.

Atsimenu, dar gimnazijoj besimokant, 
klasės auklėtoja, kalbėdama apie manda
gumą, papasakojo sekančią i s tori jėlę:

Viena gimnazistė atėjusi kartą pas ją 
pasiskolint knygų. Mergaitei bemiksint ir 
besivaržant ant kėdės krašteliuko, auklė
toja pasišovusi ją gelbėt iš tos žudančios 

kuklybės ”, pasiūlydama pyragaičių ir 
arbatos. Tačiau nelaimei, tos vaišės pa
dėtį dar labiau pabloginę, nes viešnia po 
kiekvieno pasiūlymo, atkakliai kartojusi 
— ačiū, dėkui, kam čia reikia...

Iš tikrųjų, -tas mūsų kuklumas, kuris ri
bojasi kasdienio gyvenimo mandagumu, bū-
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..................
Buvusį New Yorko vilkiuku dr - vės 

draugininką vyr. sL Algį Alksninį 
ir

panelę D. S t as i ūky na i t ę, 

jų sutuoktuvių proga, nuoširdžiai 
sveikina

New Yorko Skautų Tauro Tuntas

£
Akademikių Skaučių Draugoves 

Valdybos Pirmininkę

T. n. Gabrielę G edaugaitę- 
P r i aigaus k ai t e 

ir
Dail. K. Varnelį)

jų sutuoktuvių proga nuoširdžiai 
sveikina

ASS ir Korp! VYTIS Valdybos

__________________—_______________

tų galima pavadint “ Ačiū - dėkui - kam - 
čia - reikia ”, tik nepamirštant į dvigu
bus skliaustelius įdėti — “ Labai reikia, 
bet taip susilaužiau, kad kalbu ne tai, ką 
pasakyt norėčiau ”. Ir tas juokingas, be
reikalingas ir laiką gaišinantis “laužy- 
masis ” vyksta pas mus prie kiekvienos 
kėdės, stalo, gatvėj ir svečiuose, bendrai, 
kiekviena proga. Jisyialabai tvirtai įsi- 
pilietinęs mūsuose, ir daugely atvejų, tas 
kuris “ nesilaužo ” rizikuoja būt apšauk
tas nemandagiu.

Sausakimšai prigrūstam autobuse, petys 
petin, važiuoja du lietuviai. Staiga prieš 
juos atsiranda laisva vieta sėstis. ‘‘Pra
šau, prašau,” mandagiai pasiūlo pirmasis 
antrajam. “Ne, ne, ne! Sėskit jūs, ” gi
nasi šis, ir nuo čia prasideda “ laužymą- 
sis ”, kol į 1 ai svąj ą vietą, plačiai nusi
šypsojęs, įgriūva storas negras, ir abu 
mandagūs ponai, petys petin, prakaituoja 
stovėdami dar 20 blokų.

★ ★ ★

Dvi draugės sodina viena kitą prieš te
leviziją “ Sėsk į fotelį, bus patogiau, ” 
siūlo viešniai šeimininkė. “ Ačiū, ne. 
Tai vieta tau, ” atsako viešnia. “ 3et 
prašau labai! ” - “ Tikrai ne. Sėsi tu!” 
— “ O ne, tu! ” “ laužomas! ” toliau, o 
tuo tarpu nepamatytas prabėga ekrane ge
ras gabalas filmos, kurios jos abi laukė 
visą savaitę.

★ ★ ★

“ Kokia graži šita jūsų nuotrauka, pa
nele! ” — “ Ak, ką čia. Nei šis, nei tas! 
Susiraukusi, prisimerkusi...-”

★ ★ ★

Tokių ir panašių klasinio ‘‘laužymo- 
si ” pavyzdžių būtų galima suraŠytvisą 
litaniją ir kas galvoja, kad tai mandagu
mas - apsirinka. Tai greičiau savotiška 
perdėto savęs nevertinimo rūšis ir meluo
tas nedrąsumas, ' kuris, žargonu tariant, 
“ mandražina ” ne tik tą asmenį, bet ir 
visą aplinką.

Tokie “ nei - pirmyn - nei - atgal ” už
sikirtimai yra nereti ir mūsų sueigose, po
būviuose, laužuose ir stovyklos mišių me
tu. Štai, iškyla reikalas giedoti, dainuoti, 
ar pravest žaidimą, ir staiga nėra kam pra
dėti, nes sesė su lakštingalos balsu ar 
brolis su vaidybiniais gabumais “ susi
laužė ”. Ne iš blogos valios, bet “ lau
žosi ” ir tiek, o kada kas nors griebiasi 
gelbėt desperatišką padėtį užbaubdamas 
“ Saulutė tekėjo ” trimis oktavomis per 
žemai, balsingųjų veidai susiraukia į par 
sipiktinimo kaukę ir pasipila aštrios kriti
kos. 0 kas gi kaltas ?

Bet tipiškiausi “ laužymosi ” įvyksta 
kada reikia priimt pagyrimą Be abejo, 
labiau negu kitur galioja čiaposakis “1 eng- 
viau duoti, negu imti ”, ir tik nedaugelis 
žmonių, 'girdėdami viešą pagyrą savo as
meniui, gali jaustis ypatingai maloniai ir
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B.S. A. Clevelando 5 dis- 
trikto metinėje vakarienėje 
dalyvavo ir 15 lietuvių skau
tų. vadų ir vadovių.

Nuotr. V. Bacevičiaus

laisvai. Tačiau, nors ir sunku, būtu labai 
gera ir reikalinga atprasti nuo to nelai
mingojo ** mandražo ”, kuris visada seka 
panašius pokalbius:

“ Kokia graži tavo suknelė! ” 
Atsakymas: “ Fui, senas trantas ”. 
“ Tamsta labai Įdomiai kalbėjote ”. 
Atsakymas: “ Tai jau nekažkaip. Mat 

nesiruošiau, kaip reikiant... ”
,f Labai skanus jūsų tortas, ponia! ”
Atsakymas: “ Negirkit, negirkit Kaip 

tyčia nenusisekė. Nedakepė, suzmeko ...”
Juokingi ir nelogiški tokie atsakymai, 

klausant iŠ šalies, bet mes visi juos var
tojam ir nesijuokiam. Juk kai pagalvoji, 
iš tikrųjų, 'kaip nemandagu pasakyti, kad 
ta tavo kalba, kuri klausytojui taip patiko 
buvo tik beprasmių sakinių raizgyne, arba 
tas, kaimynei gomurį susaldęs tortas, bu
vo tik suzmekusios tešlos gabalas! Kaip 
įžeistas turi pasijust ginantysis! Spren
džiant iš gauto atsakymo, <atrodo, kad jis 
visai neturi nė skonio nė supratimo, ža
vėdamasis dalykais, kurie yra niekam ver
ti. 0 tačiau, giliai širdy, ar nesidžiau
gi am gerai tinkančiomis suknelėmis, ar 
nesididziuojam pavykusi a kalba? Tai ko
dėl meluojam tam, kuris tai Įvertina? Tas 
nelaimingas “ laužymasis ”! Jam nu gar 
lėti būtų geriausia pasisavint gražų ame
rikiečių paprotį — dėkoti už atkreiptą dė

mesį. Žodelis “ ačiū ” trumpas ir be ko
mentarų, tačiau respektuojąs giriantįjį ir 
pastatąs legalų tašką tolimesnėms disku
sijoms.

Ačiū! ( už tai, kad pastebėj ai ). Ačiū! 
( kad patiko ). Ačiū! ( kad pripažįsti ma
no pasisekimą ar sugebėjimą). Kaip pa
prasta ir kaip mandagu!

Kada pavyks mums “ sulaužyt laužyma- 
sį ”, tą kuklumą nevietoj, tada galėsim 
daug nuoširdžiau vienas kitą ir patys sa
ve įvertinti bei sumažint dažnai neteisin
gus komentarus,apie asmenis, kurie metę 
“ mandražus ” į šalį gelbsti nejaukias 
padėtis arba be didelių ceremonijų atlie
ka pareigą, panaudodami gal ir negenialius 
savo gabumus, bet — iš širdies. Ir kurie, 
reikia pridėti, būna kriti kuo j ami ( Kritika! 
Mūsų visų puikiausiai išvystytas talentas, 
kuris geriau reikėtų pakasti ) ir apšnabž- 
dami, kaip dėmesio reikalaują garbėtroš
kos.

Džiamborės Fondas — visų musų Fondas. 

Sušukime pasaulio skautiškam jaunimui, 

kad LIETUVA YRA IR BUS GYVA!!!
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NEW YORKO SKAUTŲ OKTETO SUKAKTIS
Romas K ežy s

Prieš maždaug penkis metus, būrelis 
New Yorke gyvenančių jaunų vyrų — skau
tų vyčių, nutarė susiorganizuoti į astuonių 
vyrų dainos vienetą- oktetą. Nebuvo turė
ta daug vilties, kad šis oktetas pakils į 
meno aukštumas — netoks buvo ir okteto 
organizatorių tikslas, liksiąs buvo su
teikti progos balsingiems vyrams susibur
ti į gerą dainos vienetą ir lietuviška dai
na linksminti savus ir svetimuosius. Ir 
reikia pripažinti, kad šis tikslas buvo at
siektas. Sprendžiant iŠ pasisakymų spau
doje ir iš privačių šaltinių, New Yorko vi
suomenė mėgsta klausytis okteto dainų ir 
koncertuose oktetą šiltai priima. Oktetas 
irgi neliko kurčias lietuviškos visuome
nės reikalams. Jis daug kartų be jokio at
lyginimo dainavo BALFo koncertuose, lie
tuviškose televizijos programose, skau
tiškuose vakaruose, šeštadieninės mokyk
los parengimuose, tarptautinėse moterų 
parodose ir kitais atvejais, kur reikėjo iš 
idealizmo pagelbėti lietuviškam reikalui.

Pirmasis okteto sąstatas buvo kitoks 
negu dabar. Tačiau jis keitėsi labai ne 
daug. Be dabar dainuojančių vyrų praei
tyje okteto nariais yra buvę Petras Rasi
mas, Kęstutis Kudžma, Ričardas Kontri
mas ir Romas Kezys. Šiuo metu oktete 
dainuoja: pirmais tenorais Alfonsas Ilgu- 
tis ir Mečys Ilgūnas; antrais tenorais — 
Vytautas Gobužas ir Juozas Lapurka; ba
ritonais — Vytautas Alksninis (okteto rei
kalų vedėjas) ir Gediminas Rajeckas; bo
sais - Vytautas Aukštikalnis ir Leonas 
Ralys. Nuo okteto Įkūrimo iki šios die
nos oktetui vadovauja muz. Mykolas Liu- 
berskis. Reikalui esant, pianistas Alek
sas Mrozinskas neatsisako oktetui kon
certuose paakomponuoti ar pamokyti nau
jų dainų.

Per penkis veiklos metus ( su pertrau
komis ) oktetas yra turėjęs apie 209 repe
ticijų. Gi su įvairaus pobūdžio viešais 

pasirodymais, kurių buvo apie 40, oktetas 
yra aplankęs Philadelphiją, Amsterdamą 
N. Y., So. Woodstock, Conn, ir Newark, 
N. J. Tačiau daugiausia okteto dainų yra 
girdėjus New Yorko ir apylinkių lietuviš
ka visuomenė.

Pažymėtina, kad oktetas yra įsigijęs 
vienodas, gražias skautiškas uniformas, 
kurias tinkamomis progomis dėvi koncertų 
metu.

Oktetas savo repertuare šiuo metu turi 
34dainas, tarp kurių yra svetimtaučių kom
pozitorių kūrinių, mūsų liaudies dainų, po 
keletą kariškų, partizaniškų ir skautiškų 
dainų.

Siu metų kovo 2 d. oktetas savo penkių 
metų gyvavimo proga surengė savo pirmą
jį koncertą, kurio visą programą išpildė 
okteto nariai, padainuodami jungtines ir 
solo dainas.

Penkių metų gyvavimo proga oktetui lin
kėtina ir toliau taip gražiai puoselėti lie
tuvišką dainą ir skiepyti dainos meilę mū
sų jaunimo širdyse.

Skautybės Jubiliejaus minėjime, Bostone 
kalba L SS Tarybos Pirmininkas v. s. V. Ce- 
paS' Nuotr. R. Šležo
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a. Y°rk° Skautų Vyčių Oktetas sėkmingai atšventė savo veiklos penkerių metų sukaktį, 
duodamas koncertą visuomenei. Iš kairės į dešinę: pirmoje eilėje A. Ilgutis, muz. M. Liu- 
berskis, G. Rajeckas ir M, Ilgūnas. Antroje eilėje: J. Lapurka, V. Aukštikalnis, L. Ralys, 
V. Gobuzas ( sk. v. dr-vės dr-kas ) ir V. Alksninis ( okteto reikalų vedėjas ).

LIETUVIŲ KALBA SVETIMTAUČIAMS

Lietuvių kalba nėra tokia sunki, kaip 
kad mums patiems atrodo. Štai, Monterey, 
Calif, veikiančioje JAV Armijos kalbų mo
kykloje yra dėstoma visa eilė kalbų., jų 
tarpe ir lietuvių. Dėstymas, tiesa, yra in
tensyvus, tačiau jo pasėkoje, per 11 mė
nesių baigęs kursą karys gali gana lais
vai susikalbėti, rašyti ir skaityti! Salia 
kalbos studentai yra supažindinami su 
krašto geografija, istorija, švietimo padė
timi, menu, literatūra.

Be abejo, kad tokioms studijoms yra 
sudaromos palankios sąlygos, vartojamos 
modemiškos priemonės: instruktorių - stu
dentų santykis yra vienas keturiems, per 
ištisą dieną tegirdima tik lietuvių kalba, 
tos pačios klasės mokiniai tarpusavyje 
kalba tik lietuviškai, naudojami patefonai, 
įkalbamos juostos, gi studijoms yra paren
kami svetimų kalbų gabumais pa si žymėj ę 

kariai. Lietuvių instruktorių teigimu, kur
są su pasižymėjimu baigęs studentas lais
vai naudojasi lietuvių kalba, gi ir be pa
sižymėjimų baigę sugeba naudotis.

Vasario mėnesio viduryje Los Angeles 
lietuvių koloniją aplankė keturi pažanges
ni, tačiau dar bestudijuoją studentai. Su 
keletą iš jų teko pabendrauti, kalbėtis.

Vienas iš atsilankiusiųjų buvo lietuvių 
kilmės puskarininkis, gimęs ir augęs JAV, 
rytinėse valstybėse turįs motiną. Kalba 
su akcentu, tačiau gerai orijentuojasi ga
lūnėse, sakinių konstrukcijoje. “ Su mo
tina dabar turiu sunkumų susikalbėti, ” 
pasakojo jis mums: “ Motina sako “ krės- 
1 as ”, (t gromata ”, o mokykloj e mumslie- 
pi a sakyti ‘‘kėdė”, “laiškas”. Puska
rininki s Peoples, prieš pusmetį ni ekad dar 
negirdėjęs lietuvių kalbos, supažindintas 
pareiškė: “ Mano pavardė reiškia “ Žmo-
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ČIKAGOS JAUNIMAS MINĖJO VASARIO 16 - JĄ

11 Gražus bandymas — gražūs ir rezul
tatai! ” — taip būtų galima apibudinti Či
kagos jaunimo sumanytą, organizuotą ir 
atliktą pirmąjį Vasario 16 d. minėjimą. 
Pati mintis, ■ suruošti minėjimą vien tik 
jaunimui, yra labai sveikintinas reiškinys, 
nes visi mes gerai žinome, kad ne dauge
lis iš mūsų jaunuolių mėgsta eiti į tuos 
įprastus ilgus bendruomenių bei kitųorga- 
nizacijų ruošiamus “ mitingus ” ir klau
sytis valandų valandas trunkančių kalbų. 
Šis pirmasis Čikagos jaunimo bandymas 
pavyko gerai, trumpai ir energingai.

Minėjimas prasidėjo lietuvių bendruo
menės pirmininko tnimpa įžangine kalba, 
malda i r himnais. Po to, eigos vadovavi
mą perėmė akad. skautė t. n. Zita Biliū
nai tė, kuri savo grakštumu ir lietuviškais 
tautiniais rūbais visus žavėjo. Jaunieji 
kalbėtojai, akad. skautė fil. Nijolė Mas- 
kaliūnienė, ateitininkas Končius ir santa- 
rietis Valdas Adamkavičius, nuodugniai 
nušvietė Lietuvos buvusį gyvenimą, da

nes ”, lietuviška ar ne? ” Sekmadienio 
rytą visi lietuviškai sveikinosi, klausė, 
kaip išmiegojome, -dalyvavo pamaldose ir 
skautų sueigoje. Tapati sekmadienį ren
gėsi grįžti atgal į Monterey ( netoli San 
Francisco). Užklausiau, ar pamokas pir
madieniui paruošė. Atsakė, kad pirmadie
nį dar pamokų nebus, -gi vienas pareiškė, 
kad jei ir būtų, tai jis spėtų paruošti tarp 
paskaitų. “ Kaip tas vadinasi ”, atsisu
ko į kitus savo kolegas ir,bendrom jėgpm, 
atsiminė žodį “ pertrauka “ Pertraukų 
metu parašysiu! ” Kitų trijų nuomone, pa
starasis mažiau už visus kitus mokosi, ta
čiau visada žino ir būna viską paruošęs...

Atsisveikinome lietuviškai kratydami 
rankas, kaip seni pažįstami. Jų nuomone, 
lietuvių kalba jau nėra tokia sunki ir ne
įmanoma, gi vieno instruktoriaus žodžiais, 
tai jie kartais ir lietuviškų dainų užtrau
kia!

DAV 

barti ir musų šios dienos tikslus. Nors 
kalbos ir, galima sakyti, -buvo netrumpos, 
bet publikai patiko. Ypač didelių plojimų 
susilaukė sesė Nijolė ir Valdas. Reikia 
nuoširdžiai pasidžiaugti, kad rengėjai ne
leido visiems norėjusiems vyresniesiems 
sakyti ilgų sveikinimo kalbų, kurios, kad 
ir nuoširdžios, bet labai vargina klausy
tojus.

Po paskaitų sekė meninė dalis, kuri bu
vo tikrai pasigrožėjimo verta. Ne vienam 
iš klausytojų smarkiai plakė, entuziazmo 
pagauta Širdis besiklausant jaunimo ( gal 
5 - 6 m. amžiaus ) ansamblio dainų, žino
ma to pat amžiaus dirigentų vedamų. Ma
loniai ir jautriai sudainavo, jau Šiek tiek 
vyresnio amžiaus, merginos Lietuvos par
tizanų dainas, isspausdamos ne vieną 
klausytojo ašarą Lietuvaitės kanklinin
kės ir Čikagos skautų tautinių šokių gru
pė “Grandis ” paįvairino dainų programą. 
Pabaigai, -gausus lituanistinės mokyklos 
choras, dainomis priminė pavergtąją mūsų 
tėvynę ir minėjimo dalyvius išlydėjo su 
atgaivinta tautiška dvasia į namus.

Meniškosios programos didžiulį pasise
kimą galima į vertinti ir tuo faktu, kad be
veik kiekvienos grupės pasirodymas turė
davo būti pakartojamas, gal 300 dalyvių, 
gausiai auditorijai audringai plojant.

Gražiai nusisekė šis jaunimo bandymas, 
todėl tikimės ir kitais metais panašiame 
susiėjime vėl pasimatyti.

V. S.

A J
Mūsų Draugovės Valdybos Pirmininkę

T. n. Gabrielę GEDAUGAITĘ 
ir <

Dail. K. VARNELĮ, 
sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina 
ir laimingo šeimyninio gyvenimo linki

Akad. Skaučių Draugovė Čikagoje

i.______________________ i
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MŪSŲ TARPTAUTINĖS AKTUALIJOS

LSB Užsienio Skyrius

Jubiliejiniai Skautybės Metai

Šiais Jubiliejiniais Skautybės Metais 
iš Tarptautinio Skautu Biuro patirta, kad 
Tarptautinis Skautų Komitetas patenkino 
Egzilų Skautų Asociacijų Tarybos prašy
mų leisti Šešiems delegatams ( stebėtojų 
teisėmis) dalyvauti šių metų Tarptauti
nėje Skautų Konferencijoj, Anglijoj. Ti
kima, jog TS Komitetas suteiks sąlygas 
Egzilams Skautams specialiu kontingentu 
dalyvauti Jubiliejinėje Džamborėje, Skau
tų Vyčių Sąskridyje ir Skautininkų Inda- 
boje.

Šiandien mūsų padėtis yra vis plačiau 
nagrinėjama; sulaukiame vis daugiau sim
patijų ir mūsų bylai rėmėjų. Jau antri 
metai LSB, įvairių švenčių proga, gauna 
iŠ broliškų skautų asociacijų sveikinimus 
ir įvairia forma pasižadėjimus — uŽtan- 

mus,kas diodą stipresnį pagrindą,mūaį tarptau
tinio statuso pravedimui. Negalima pra
leisti nepažymėjus paskutinių įvykių už 
“ Geležinės Uždangos ”, kurie privertė 
paskirus skautiškus organus ir individus 
atkreipti rimtesnį dėmesį į Egzilų Skautų 
tarptautinį statusų.

Tas viskas rodo, jog mūsų tarptautinė 
būklė rutuliuojasi į palankesnę formą, kas 
su laiku, tikime, pakeis LSB juridinę pa
dėtį tarptautiniuose sluogsniuose.

Laisvojo pasaulio Skautij a šiais metais 
su didžiausiu rimtumu jungiasi pagerbti 
skautybės kūrėją Lordą Baden - Povvell’į 

ir jo dvasioje peržiūrėti tarptautinės reikš
mės skautiškas gaires. Ir mums, - Lietu
viams Skautams, dera sustiprinti mūsų vi
dinę skautišką veiklą, su gyvinti ryšius 
su egzilais skautais individų ir vienetų 
apimtyje, o taipogi nenuilstamai visomis 
prieinamomis formomis, informuoti laisvo
jo pasaulio skautiją apie LSB egzistenci
ją, jos veiklą, troškimus bei tarptautinę 
skautiškąją padėtį. Tai yra mūsų pagrin
diniai įrankiai, kurie gali atkreipti pla
čiosios skautijos dėmesį ir atitaisyti da
romą Lietuvai ir LSB skriaudą.

Egzilų Skautų Asociacijų Taryba
Egzilų skautai jausdami, kad pastarųjų 

tarptautinė padėtis randasi vienoje būklė
je, yra susijungę į Egzilų Skautų Asocia
cijų Tarybą, ■ kurio s pagrindini s tikslas 
yra įteisinti egzilų skautų tautines sąjun
gas, -vienoje ar kitoje formoje, -tarptauti
nėj e skautų schemoje. ESAT sudaro estų, 
latvių, lietuvių, rusų, vengrų ir ukrainie
čių sąjungos. Sis organas yra susitveręs 
prieš keletą metų ir per tą laikotarpį pa
tenkinamai atstovavo egzilų interesu s.Nė
ra abejonės, kad ESAT yra pagrindini s i r 
svarbiausias veiksnys mūsų tarptautinės 
bylos vedime. Deja, nežiūrint pastarosios 
keletos laimėjimų, yra stagnacijos reiški
nių, kurie neleidžia išvystyti efektingą 
veiklą. Jų tarpe pažymėtina: trūkumas is 
kai kurių tautinių sąjungų nuoširdaus ben
dradarbiavimo; įsi sen ėjusio elemento ne-
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noras ieškoti tobulesnių, metodų, tolimes
niam mūsų bylos vedimui; neturėjimas pe
riodinio oficiozo ( “ Semper Vigilans ” 
pasirodė tik vienas numeris 1955 m. ) etc. 
Tikime, kad panaikinus esamas kliūtis 
pastarajame organe, bei pagyvinus Sekre
toriato veiklų, galima laukti pozityviu re-- 
zultatų, tiek egzilų tiek tarptautiniu insti
tucijų. tarpe.

Jubiliejiniai Tarptautiniai Žygiai
LS3 padaliniai intensyviai ruošiasi 

dalyvauti Pasaulinėje J ūbi Ii ej in ėję Džiam- 
borėje, Skautų Vyčių Sąskridyje ir Skauti
ninkų Indaboje. Vokietijoje esu broliai 
jau sudarė skiltį į džiamborg, o taipogi ir 
skautų vyčių būreli s iš ten yra sudaromas. 
Anglija su viena skautų skiltimi prisidės 
prie džiamborės kontingento. Amerikos 
Tautinėje Džiamborėje, - Valley Forge, 
Pennsylvania, kur dalyvaus virš 50,000 
skautų, bus ir mūsų skiltis, <kuri sudaryta 
iš Worcesterio ir Bostono skautų. Visur 
pasirengiamieji darbai pradėti pagal LS3 
Reprezentacinių Vienetų Nuostatus.

LSB nuo pat 1924 metų be pertraukos 
per tarptautinius sąskrydžius nešė pasau
liui Ii etų visk % dainą, Šokį, meną, tradici
jas bei jos kalbą. LSB skleidė Lietuvos 
vardą, o ypač Šiandien propaguoj a Lietu
vių Tautos gyvybinius reikalus. Šie žy
giai reikalauja finansinės paramos. Lie

tuviškoji visuomenė, paskutiniu laiku sa
vo aukomis įrodė, jog aukštai vertina ir 
tuo pačiu uzgiria jaunųjų ambasadorių Žy
gius. Deja, aukų dar neužtenka ir todėl 
mes skautai turime paskirose vietovėse 
aplankyti tautiečius ir priimti pastarųjų 
paramą. Vyresniuosius brolius kviečiame 
atkreipti demesį į LSB Vyriausiojo Skau
tininko atsišaukimą, SKADTIį AIDAS, Nr. 
1, 1957 m.

M e s, vyresni eji skautai, išaugome mūsų. 
Brolijoje, kuri mums visuomet buvo ir yra 
antrąja seimą. Uz daug ką turėtume būti 
dėkingi Šiai skautiškai šeimai, nors daž
nai apie tai ir negalvojame. Juk laiminga 
vaikystė? zai smingas jaunuolių ir pareigo
mis apkrautas subrendusių vyrU> šeimos 
tėvų dienas lydėjo ir lydi skautiška mal
da ir daina. Nuo vilkiukų iki sk. vy Šių 
siekiame tų paštų kilnių reikalų, tvirtėda- 
mi, brisdami, nuolat į viršų aukdami. Daug 
mums davė' skautiškoji Šeima. U z tai tu
rėtume ir atsidėkoti jai. Kaip? Vienas 
iš kelių — stiprinti ją materialiai, atiduoti 
bent simboliškai, nes gautieji dvasiniai 
turtai ne pinigų išmatuoti.

Susimąstykime ties tai s kilniais žodžiais 
ir neatsisakykime prisidėti prie mūsų ben
drųjų, garbingų, tarptautinių žygių.

TUNTO VEIKLOS KLAUSIMAIS

sktn. Vytautas Kamantas

Lietuvių Skautų Sąjungos schemoje tun 
tas *) yra Brolijos arba Seserijos teritori
nis padalinys, apjungiąs vienoje vietovė
je ir apylinkėse esančius skautiškus vie- 
netus( draugoves, būrelius, skiltis ir pan.). 
Tuntas turi savo teises ir pareigas, nu
statytas LSS statuto ir jos vadovybės Te
guli aminais ir taisyklėmis bei papildytas 
įvairiomis tradicijomis. Per kelioliką 
skautiškos veiklos metų svetur lietuviško 
tunto veidas pakito, o taip pat ir kiekvie

no tunto veikla pasidarė skirtingesnė. Vei
kiamas vietos sąlygų, gyvenamojo krašto 
ir kitų įtakų, tuntas tapo lyg ir autonomi
nis vienetas, savarankiškai tvarkąs savo 
veiklą ir interpretuojąs vadovybės nurody
mus bei pageidavimus.

Trumpa patirtis tunto vadovavimo dar
be davė keletą minčių, koks turėtų būti 
tunto organizacinis darbas Brolijoje. Pir
miausia ji s turėtų būti si stem aringas, ge
rai planuojamas ir vykdomas, judrus, pa-
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N. Y. sk. “ Tauro ” tunto 
tuntininkas ps. R. Kezys pra
veda dainas po vasario 16 d. 
ir 100 metų B. P. gimimo die
nos minėjimo (1957. Ų, 21)

Nuotr. G. Peniko

remtas skautiškos ideologijos principais, 
vykdomas apibrėžtos kompetencijos ribo
se ir koordinuojamas su bendra Brolijos 
veikla. Tą patį būtų, galima pasakyti ir 
apie Seserijos tuntą.

Pagrindiniai tunto uždaviniai yra: 1) 
apjungti visus vietovės skautiškus viene
tus ir koordinuoti bendrą skautišką veik
lą toje vietovėje; 2) palaikyti ryšį su Vy
riausiu Skautininku ( kur yra rajonai — ir 
su Rajonų Vadeivomis ); 3) reprezentuoti 
skautus ir palaikyti ryšį su lietuviška vi
suomene ir kitataučiais. Visi kiti uždavi
niai įeina į vieną iš virš minėtų kategori
ją

Kiekvienoje vietovėje yra įvairių šakų 
ir amžiaus skautų, susibūrusių [jaunes
niųjų skautų, skautų, oro skautų, jūrų skau
tų, skautų vyčių, -jūrų budžių ir skautinin
kų vienetus. Šie vienetai, turėdami kiek 
skirtingas programas ir veiklos būdus, yra 
sujungiami bendron skautiškon Šeimon tun
to ribose. Tuntas jų veiklą koordinuoja 
kiekvienais metais iš anksto numatyda
mas ir patiekdamas bendros veiklos planą 
metams ar pusei metų. Toks planas suda
romas pasitarus su vienetų vadovais ir 
prisilaikant bendro Brolijos ar Seserijos 
veiklos plano, kad tokiu būdu visuose pa
daliniuose būtų veikiama viena kryptimi. 
Vėliau yra svarbu, -kad tiek vienetai, tiek 

ir pats tuntas tą planą sąžiningai vykdy
tu-

Tuntui vadovauja tunto vadi j a, kurią su
daro:

1. Tuntininkas-vadovauja visiems tun
to darbams, atsako už tunto veiklą prieš 
Vyriausią Skautininką, šaukia vadi jo s po
sėdžius ir tunto sueigas, -vykdo posėdžių 
nutarimus, reprezentuoja skautus visuo
menėje, -palaiko artimus ryšius su Seseri
jos tunto tuntininke, -atsako už tunto ad
ministraciją skelbia įsakymus tuntui, ke
lia vadovus į vyresniškumo laipsnius(iki 
vyresnio skiltininko imtinai ), pristato va
dovus Vyr. Skautininkui pakėlimui į skau
tininkų laipsnius ar apdovanojimui ir kt 
Bendrai - tunto vyriausia galva.

2. Tuntininko Pavaduotojas — pavaduo
ja tuntininką reikalui esant

3. Tunto Adjutantas — antrasis tuntinin
ko pavaduotojas, rašo vadijos posėdžių 
protokolus, tunto sueigų metu tvarko ofi
cialiąją dalį ( rikiuotę, įsakymų skaitymą 
komandas ) ir pan.

4. Dvasios Vadovas — tvarko religinius 
skautų reikalus, jų religinę programą ir 
pan.

5. Tunto Iždininkas — tvarko tunto ka
są, kasos knygas, surenka nario mokestį 
iš vienetų kasininkų, palaiko ryšį su Bro
lijos Ūkio Skyriumi ir atlieka kitus pinigi
nius reikalus.
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6. Tunto Ūkio Reikalų, Vedė] as-prižiū
ri tunto turtą ( palapines, reikmenis ).

7. Tunto Spaudos Reikalų Vedėjas — rū
pinasi skautiškos spaudos platinimu, <in- 
formioja spaudą apie tunto ir jo vienetų 
veiklą pranešimais, straipsniais, nuotrau
komis ir pan. ( trumpai — “ propagandos 
ministeris ” ).

8. Visi vienetų vadovai — skautininkų 
Ramovės seniūnas, -draugininkai, laivų ir 
įgulų ar pavienių būrelių vadai.

Be to yra gera turėti keletą tunto vadi- 
jos narių ( skautininkų, skautų vyčių ar 
pan.), kurie dažnai savo patarimu ar dar
bu gali padėti tunto vadovybei. Į tunto 
vadijos posėdžius kviečiamas ir skautų 
tėvų būrelio pirmininkas ar komiteto atsto
vas, kad tokiu būdu būtų palaikomas arti
mas ryšys su tėvais. Tunto vadija renka
si posėdžiams maždaug kas šešios savai
tės. Posėdžiai turėtų vykti reguliariai. 
Jų metu tuntininkas ir vienetų vadovai pa
daro trumpus pranešimus apie veiklą, iš 
kurių galima greitai susidaryti bendrą vaiz
dą ir pastebėti pasi sekimus arbatrūkumus. 
Vėliau svarstomi specialūs ir einamieji 
klausimai, vadovai ir dalyviai painformuo
jami apie numatytus darbus, tunto sueigas 
irkt Svarbu, kad padaryti nutarimai vė
liau būtų stropiai vykdomi.

Tunto administraciją sudaro įvairios 
raštų knygos. Kasos knygas tvarko iždi
ninkas, -gi kitas - tuntininkas su savo pa
vaduotoju ir adjutantu. Pagrindines kny
gas sudaro: 1) gaunamųjų raštų knyga; -2) 
siunčiamųjų raštų knyga; 3) vadijos po
sėdžių protokolai; 4) tunto įsakymų kny
ga; 5) tunto narių sąrašai su asmens ži
niomis. Daugiau knygų laikyti nėra reika
lo, nes tuomi tik apsunkinamas darbas. Į 
gaunamųjų rastų knygą dedami visi gauti 
laiškai, raštai, -reguliaminai ir pan., o į 
siunčiamųjų — visų parašytų laiškų ir raš
tų nuorašai. Tvarkingai vedamose knygo
se ryškiai atsispindi tunto veikla.

Visa skautiška veikla pasireiškia vie
netuose, tačiau ją pakelia ir didesnį įspū
dį sudaro tunto sueigos, Šventės ar paren
gimai. Tuntų sueigas reikėtų planuoti ir 

ruošti Brolijos ir Seserijos tuntams kartu, 
nes jo s dažni ausi ai vyksta tautinių ir skau
tiškų švenčių m etų (k ai p p vz. Vasario 16, 
S v. Kazimiero, Lapkričio 23, Sv. Jurgio, 
LSS metinių ir kitomi s progomis). Suei
gų neturėtų būti daug ( penkių, -Šešių pa
kanka). Paprastai prieš sueigą dalyvau
jama pamaldose su vėliavomis, po to se
ka iškilminga oficialioji dalis, iš anksto 
tinkamai paruošta, trumpa ir efektinga. 
Pusės valandos oficialioji dalis yra pati 
įdomiausi a tiek skautams, tiek ir tėvams 
bei svečiams. Tokią sueigą sudarytų vie
netų išrikiavimas, raportas, vėliavų įneši
mas, -Himnas, įsakymai, apdovanojimai, 
įžodis, trumpas tuntininko žodis, -sueigos 
garbės svečio pagrindinis žodis (4-6 
minutės ) ir vėliavų išnešimas. Vėliau 
seka pramoginė dalis ( pasirodymai,, lau
žas ar pan.). Popiečio metu vykstančios 
sueigos gali būti sujungiamos su skautiš
ko pasilinksminimo vakaru, kuris jaunimo 
nepaprastai mėgiamas.

Siūlom žiemos metu tuntui surengti ke
letą vakarų jaunimui, kaip pvz. subatva- 
karius su programėle, žaidimais ir šokiais, 
Kalėdų eglute ir panašiai. Vasaros metu 
suruošti keletą tunto iškylų į gamtą sek
madieniui praleisti, o taip pat įvesti tradi- 
cij ą, -kad kiekvienais metais kuri nors va
saros šeštadienio vakarą skautų tuntai su
ruošia visuomenei nuotaikingą skautišką 
laužą miesto parke ( jei galima gauti lei
dimą iš miesto vadovybės).

Vasarą kiekvienas tuntas stengiasi su
rengti kelių savaičių stovyklą. Stovyklos 
ruošimas tunto veikloje užima daug laiko, 
planavimo ir pastangų. Apie ruošimąsi 
stovyklai tektų pakalbėti atskirai.

Tuntas atstovauja lietuvius skautus lie
tuvių visuomenėje ir kitataučių tarpe. Tas 
atstovavimas pasireiškia daugiausia per 
tuntininką, kaip pvz. sveikinimo formoje 
kitų organizacijų švenčių proga, dalyvavi
mu bendruose posėdžiuose, kur svarstomi 
bendri lietuvių reikalai ar klausimai, Iie- 
čią organizacij as ir Lt Su kitataučiais 
palaikomi ryšiai juos apl ankant jų paren-
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Los Angeles skautų ir vil
kiukų. draugovės su vie tinin- 
kijos štabu ( 1957. 11. 17 )

Nuotr. P. Jasiukonio

gimuose, -juos kviečiantį sueigas, atsto
vaujant lietuvius skautus kitataučių, skau
tų subuvimuose, sąskrydžiuose ir pan. Re
prezentacija apima plačių sritį ir dažnai 
sunku jų apibudinti, nustatyti ar suvieno
dinti, nes ji daug priklauso nuo vietovės 
sąlygų, < visuomenės ar kitų organizacijų 
nusistatymo skautų atžvilgiu, ir pagaliau 
labai daug nuo tuntininko asmeni škų įsiti
kinimų bei takto. Vienok pagrindu yra 
skautų ideologijos dėsniai ir 10 skautų 
į statų.

Tuntas turėtų palaikyti draugiškus ir 
gražius santykius su kitomis jaunimo or
ganizacijomis. Visų jaunimo organizacijų 
tikslas yra tas pats — auklėti jaunimų ge
rais žmonėmis. Pavieniai jaunimo klubai, 
nesilaiką tų dėsnių, neilgai gyvena. Dau
gelyje vi etovių jaunimo organizacijos ben
drai Švenčia Sv. Kazimiero Šventę.

Tunto veikloje di del ę reikšmę turi skau
tų tėvai. Gerai susiorganizavęs skautų 
tėvų būrelis gali labai daug padėti skau
tams, ypač materialiniu atžvilgiu. Tunti- 
n ink as pagal statutų organizuoja tokius 
tėvų būrelius tuntui, o reikalui esant, ir 
prie draugovių. Bendrame darbe daug pri
klauso nuo tėvų komiteto ir tunto vadovy
bės bendradarbiavimo. Į tunto vadijos po
sėdžius kviečiami tėvų atstovai, o tunti- 
ninkas ar jo atstovas dalyvauja tėvų ko
miteto posėdžiuose. Tėvai kviečiami pa

dėti suruošti stovyklą, vakarus, iškylas, 
parūpinti susisiekimo priemonių ir kitais 
būdais talkinti.

Visuomeninėje veikloje tuntas pasireiš
kia dalyvaudamas organizuotai tautinių 
švenčių metu pamaldose, įsijungdamas į 
šalpos darbų ( Balfo ir pan. rinkliavos ), 
talkindamas Lietuvių Bendruomenei ir ki
tais būdais atlikdamas savo dalį.

Tuntininkas palaiko ryšį su Vyriausiu 
Skautininku laiškais ar kitu būdu, - infor
muodamas apie tunto veiklų. Ryšys nuo- ♦
lat palaikomas su vienetų vadovais asme
niškai, telefonu ar kt Bendri skautiškos ;
veiklos reikalai vietovėje aptariami tunti- 
ninkės ir tuntininko. Kiek liečia įvairius 
pakėlimus į skautininkų laipsnius ar ap
dovanojimus ordinais, tuntininkas turėtų j
pasitarti su skautininkų Ramovės seniūnu 
ir savo pavaduotojais. Toks bendravimas j
duoda labai gražių rezultatų. '

Kaip ir kiekvienoje organizacinėje veik
loje, taip ir kiekvieno tunto veiklos pasi
sekimas priklauso nuo jo vadovybės pa
stangų. Bendrai visi dirbdami daugiau pa
daro ir tinkamiau at sto vau j a skautus.

Sunku būtų suminėti visas tunto veiklos 
sritis. Čia patiektos tik pagrindinės. Kiek
vienas vadovas sugebės surasti daugiau 
įdomesnių ir naudingesnių veiklos būdų 
stiprinti mūsų tuntų darbų Brolijoje ir Se
serijoje.
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SKAUTŲ UŽSIĖMIMAI
Vytenis Stasiškis

Planuodamas draugovės arba ir skilties 
veikimą, draugininkas ar skiltininkas kai 
kada susiduria su klausimu: o ką gi veik
ti, kad sueigos ar iškylos būtų skautams 
įdomios, -patrauklios. Kai kurie vadovai 
jaučiasi neturi teisės išeiti iš patyrimo 
laipsnių ar specialybių programų rėmų. Ši 
pažiūra yra nepagrįstai siaura: visa, kas 
neprieštarauja skautybės ideologijai ir 
principams, yra priimta ir gali būti įtrau
kiama į užsiėmimus, jeigu tai skautams 
yra įdomu. Tada ir mūsų skautavimas bus 
gyvenimiškesnis ir gyvesnis.

Čia patiekiu vadovams eilę pasiūlymų 
užsiėmimams, kurių tarpe jie galės rasti 
ir savo draugovei ar skilčiai tinkamų.

1. Vesti sueigą bent 15 min. visiškoje 
tyloje — neištariant nei žodžio.

2. Naujai papuošti buklą.
3. Padaryti gražią dr - vės skelbimų 

lentą.
4. Dirbti rankdarbius dovanoms drau

gams, svečiams, Kalėdoms. Tam tinka 
popieriui peiliai, laiškų, sluogčiai, įvai
rūs dirbiniai iŠ skardinių, odos, linoleu
mo raižiniai, pynimas.

5. Įvairios skilčių varžybos.
6. Dr - vės skautų pažangumo garbės 

lenta; mazgų lenta.
7. Tėvų vakaras; sueiga, atsivedant po 

draugą.
8. Keistis vizitais su kitomis draugo

vėmis ar skiltimis. Tam pasiruošti!
9. Pradėti skautišką muziejėlį. Daryti 

lapų atspaudus, pėdsakų liejinius.
10- Rinkti eksponatus apie skautybę 

kituose kraštuose.
11. Virvių pynimas, įrišimas, špleisavi- 

mas.
12. Dirbti aitvarus, lėktuvų ir sklandy

tuvų modelius.
13. Drožinėti iš muilo ar medžio.
14. Laužų, trobelių, tiltų, stovyklinių 

įrankių modeliai, kambarinis “laužas”.
15- Dirbti skilties reikmenų dėžes.

16. Gaminti ir taisyti buklo ir stovykli
nį inventorių.

17. Gamintis ir impregnuoti palapines.
18. Kviestis į sueigas svečius — in

struktorius.
19. Surengti darbelių parodėlę.
20. Tobulinti dr - vės ar skilties vais

tinėlę.
21. Šifruoti ir iššifruoti pranešimus.
22. Topografijos teorija.
23. Skilties ar dr- vės dienoraščiai.
24. Žaidimų turnyrai.
25. Lankyti muziejus.
26. Tarpskiltinės sporto varžybos.
27. Palapinių statymo varžybos.
28. Ugnies kūrimo mokymas ii varžy

bos.
29. Ai tvarų varžybos.
30. Lėktuvų ir sklandytuvų modelių var

žybos.
31. Šaudymas iš lanko.
32. Pėdseka.
33. Vieną mėnesį vesti visas sueigas 

tik po atviru dangumi.
34. Dr-vės skautų šeimų gegužinė.
35. “ Lobio ” ieškojimai.
36. Pionerija.
37. Valties naudojimas.
38. Statyti plaustus ir lieptus.
39. Mokytis plaukti.
40. Mesti gelbimąją virvę.
41. Lauko žaidimai, dieną ir naktį.
42. Žvaigždžių pažinimas.
43. Aukščio ir atstumo sprendimas.
44. Signalizavimas dideliais atstumais.
45. Dviratininkų sąskrydis, rikiuotė, 

įvairios varžybos, paradas.
46. Sporto varžybos tarpe dr - vių.
47. Piramidės.
48. Boksas.
49. Tarp skilti n ė lauko estafetė.
50. Skauto bėgimas.
51. Sėlinimas.
52. Ugnies kūrimas trynimu.
53. Medžių sodinimas ir sodininkystė.
54. Gerieji darbeliai.
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Adelaidės, Australijoje, 
skautai su savo vadovais 
1957 metų stovykloje.

55. Savaitgalio stovyki a skiltininkams.
56. Stovykla kandidatams į I pat laips

nį.
57. Pionierinė stovykla su minimalia 

apranga.
58. Lauko virimas ir kepimas: duona ant 

iešmo ir žarijose, kabobai, kiaušiniai ant 
akmenų ir bulvėje, šieno dėžė ir kt

59. Specialios iškylos: foto, škicavimo, 
topografijos, nakties, aušros, vasaros, 
rudens, žiemos, pavasario, -paukščių, au
galų, mineralų, muziejinių eksponatų, ats
tumams spręsti, pagal kompasą, su užant
spauduotais nurodymais, tyrinėjimų, isto
rinės, sekant vadovą, laipiojamos, pajū
rių, skiltininkams, ieškant skautiškų ir 
vyčių lazdų, su svečiais, tėvų ir sūnų, 
dviračiais, slidėmis.

60. Kelionė baidarėmis.
61. Stovykla saloje.
62. Vaidinimai.
61 Gyvių stebėjimas.
64. Paukščių lesinimas žiemą.
65. Augalų rinkimai.
66- Persirengimas užsimaskavimui.
67. Gaisro gesinimas.
68. Meškeriojimas.
69. Vėliavos kėlimas ir ceremonialas.
70. Stovyklinės įrangos.
71. Lapinių statymas.

72. Kopėčių improvizavimas.
71 Gelbėjimo žiedo mėtymas.
74. Teismai.
75. Gyvių balsų imitavimas.
76. Uždaviniai - mįslės su pėdsakais.
77. Neštuvų improvizavimas.
78. Netikėti įvykiai ( Pirmoji pagalba 

ir pan.j
79. Žaislų gaminimas ir taisymas.
80. Medžių pažinimas.
81. Medžių kirtimas ir genėjimas.
82. įmonių lankymas.
83- Oro pažinimas ir spėjimas.
Žiūrėdamas vietos sąlygų, kiekvienas 

vadovas gali rasti ir daugiau galimumų 
naujiems užsiėmimams, arba čia siūlomiems 
pritaikyti.

Nuoširdų skautą vytį, New Yorko 
skautų Tauro tunto vilkiukų “tėvą” 

vyr. s L Algį Alksninį, 
sukūrusį šeimos židinį su panele 

Danute S ta s i ūky na i te, 
nuoširdžiai sveikinu

ps. V. Mikalauskas,
N. Y. skautų “ Tauro ** t. adjutantas
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LIETUVOS PAŠTO ŽENKLO VERTĖ
Juozas Liubinskas

Skautybė jaunimo auklėjime ir lietuvy
bės išlaikyme nuveikė milžinišką darbą. 
Vienas iš skautybės auklėjimo metodų, yra 
skautų, paruosimas įvairiose sped alybė- 
se. Šiandieną viena iŠ svarbesnių specia
lybių, turėtų būti Lietuvos pašto ženklų 
rinkimas — filatelija.

Pašto ženklai yra renkami visame pa
saulyje. Daugumas filatelistų speciali
zuojasi vienos kurios nors valstybės paš
to ženklų studijavimu. Lietuvos pašto 
ženklais domisi daug svetimšalių, tik, gai
la, retas kuris lietuvis turi Lietuvos paš
to ženklą Juk tai yra didelis lietuviškas 
turtas — lietuvio pieštas, Lietuvoje iš
leistas, Lietuvoje vartotas, Lietuvą pri
menantis ženkliukas.

Daugumos jaunesniųjų skautukų žinios 
apie Lietuvą yra labai ribotos; jos istori
ja, -geografij a ir jos grožis tėra žinomi pa
viršutiniškai. Lietuvos pašto ženklų rin
kimas gali suteikti kiekvienam neišsemia 
mų žinučių apie Lietuvos praeitį, jos var
gus ir likimą Tas galima matyti iŠ se
kančių pavyzdžių.

1918 metais, Lietuvai atg avu s N epri- 
klausomybę, pasirodė pirmieji lietuviški 
pašto ženklai — Vilniaus laida.

Kuriais metais Lietuvos Respublika bu
vo pripažinta daugumos valstybių “ De 
Jure”? - 1922 meti as. Tais metais buvo 
atspausdintas vadinamas “ De Jure ” 
komplektas su žymesnių Lietuvos patrijo- 
tų atvaizdais, kaip tai rašytojos Žemai
tės, prof. Dr. A. Voldemaro, -Dr. K. Gri
niaus, Ant. Smetonos, karininko Juozapa
vičiaus ir kitų. Be to šie buvo paskuti
niai ženklai, kurių vertė buvo Žymima auk- 
sin ai s. T ai s p ači ai s m etai s L ietu voj e
buvo įvestas naujas piniginis vienetas — 
litas.

Kada Klaipėda tapo lietuvių atvaduota?
1923 metais. Tada pasirodė pirmieji 

Klaipėdos lietuviški pašto ženklai ir spe
cialiai tam įvykiui paminėti išleista rom- 

do serija su įvairiais Klaipėdos ir Lietu
vos istoriniais paminklų ir vietovių vaiz
dais.

1938 - VIII. 8 - 13 dienomis įvykusiai 
antrajai jubiliejinei skautų stovyklai pa

minėti buvo perspausdinti Pirmos Tauti
nės Olimpijados pašto ženklai.

Dariaus ir Girėno tragiškam žuvimui pri
siminti Lietuvos paštas atspausdino še
šis oro pašto ženklus su garbingų lietuvių 
lakūnų atvaizdais ir lėktuvu. Įdomu pa
stebėti, kad ” Baltijos Pašto Ženklų Ka
talogas ”, apart kitų to skridimo detalių, 
kaip avarijos datos 1933 m. liepos mėn. 
17 d., paduoda net kritimo laiką — 00 vai. 
35 min. Tai tik vienas pavyzdys kaip paš
to ženklų katalogas gali tapti istorijos 
vadovėliu.

Sovietams užėmus ir paskelbus mūsų 
kraštą“Socialistine Tarybų Respublika”, 
buvusi “ Taikos ” pašto ženklų serija ta- 
po rusų perspausdinta “ LTSR 1940 - VII 

21 ”.
Veik visi žymesnieji istoriniai įvykiai 

kaip Mindaugo karūnavimas, Vytauto pabė
gimas iš kalėjimo, Žalgirio mūšis 1910 
metais yra atvaizduoti pašto ženkluose. 
Daugumas žymesnių lietuvių patrijotų, rar 
šytojų, -kareivių, kritusių už mūsų krašto 
Nepriklausomybę, yra paminėti taipogi 
ženkluose: Povilas Lukšys —pirmasis 
laisvės kovose žuvęs kareivis, Dr. Jonas 
Basanavičius — Lietuvos Patriarchas, Dr. 
Jonas Šliupas - “ Aušros ” redaktorius 
ir ” Varpo ” bendradarbis, kun. Jonas Ma
čiulis - Maironis ir eilė kitų. Trakų pilis, 
Vilniaus katedrą -Kauno rotušė taip pat 
nėra užmiršti Lietuvos pašto ženkluose.

Filatelija iŠ viso suteikia gerą bendrą 
išsilavinimą Daug garsių valdovų, dva
siškių ir pramonininkų domėjosi ženklais 
ir patarė kitiems juos rinkti — studijuoti.

Dabartinės svetimo krašto mokyklos yra 
menkas lietuviškumo šaltinis, gi tėvai daž-
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Is “Kaziuko ” mugės Cle- 
velande. Nuotr. V. Bacevičiaus

KĄ VEIKIA SESĖS VADOVĖS ČIKAGOJE?

“ Mūsų Vyčio ” skaitytojams pageidau
jant daugiau žinių apie aktyviųjų PLSS 
vadovų - ių darbus, M V atstovas kreipėsi 
į “ Aušros Vartų” skaučių tunto tuntinin- 
kę sktn. Angelę Kamienę - Karaavičienę 
su eile klausimų.

Kokie skaučių vienetai sudaro ” Auš
ros Vartų ” tuntą ?

Čikagos skaučių tuntą sudaro 3 jaunes
niųjų skaučių draugovės, 5 skaučių ir 5 
vyresniųjų skaučių skiltys, 1 oro skaučių 
būrelis iri jūros skaučių laivas susidedąs 
iŠ 7 valčių. Stengiamės visose Čikagos 
lietuvių kolonijose turėti bent vienų kiek
vienos skaučių šakos vienetą, kad skau
tėms nereikėtų toli važinėti į sueigas.

nai per daug užimti,kad rūpintųsi lietuviš
kos dvasios išlaikymu savo vaikuose, o 
spauda mažai duoda Lietuvos praeities 
žinių, kurios ir taip praeina nepastebėtos. 
Ar nevertėtų visdėlto jaunuoliui - skautui 
rimtai pagalvoti apie šios įdomios, lavi
nančios ir, svarbiausia, tiek daug žinių 
apie Lietuvą duodančios specialybės įsi
gijimą? Kadangi veik kiekvienas jaunuo
lis yra bandęs rinkti markutes, tai kodėl 
nesusidomėti Lietuvos pašto ženklais?

Atrodo, kad " Aušros Vartų '* tuntas 
pirmauja savo dydžiu visoje Sąjungoje! 
Įdomu kiek sesių priklauso tuntui?

Tuntui priklauso 244 sesės: 51 jaun. 
skautės, <84 skautės, 48 vyr. skautės, 9 
oro skautės ir 52 jūrų skautės. Vadovau
jamąjį darbą tunte dirba 6 skautininkės.

Gal galėtumėte trumpai papasakoti apie 
oro skaučių būrelj?

Oro skautės yra vyresniųjų skaučių ša
ka. Čikagoje jos įsikūrė 1956 metų pava- 
sarį. Skaučių Seserija neturėjo specialios 
programos ir nuostatų oro skautėm. Todėl, 
gavusio s Vyriausios Skautininkės leidimą, 
pačios steigėjos ėmėsi programos sudary
mo. Siam darbui vadovavo vyr. skitu. Zi
ta Cemeckaitė ir šiuo metu oro skaučių 
veikimo nuostatų, programos ir uniformų 
projektai yra pateikti Seserijos Vadijai.

Sis mažas, bet kūrybingas, vyresnių 
skaučių vi enetas atliko didelį ir sunkų 
darbą ir, -reikia tikėtis, kad ir kitose vie
tovėse atsiras oro skaučių vienetai.

O kaip veikia kiti tunto vienetai?
Jaunesniųjų skaučių ir skaučių skilčių 

sueigos daromos vieną kartą per savaitę, 
o draugovių sueigos vieną kartą per mėne
sį. Sueigos įvyksta visados tą pačią sa
vaitės dieną ir valandą. Tai įgalina se-
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sės įvairius kitus užsiėmimus is anksto 
sutvarkyti taip, kad jie nesutaptų su suei
gos laiku.

Daugumoj e j aun. skaučių, ir skaučių skil
tim ir draugovėm vadovauja vyr. skautės. 
Visos draugininkės palaiko ^glaudų ryšį 
su tunto instruktore sktn. T. Zukiene.

Vyr. skaučių skiltys veikia daugiau sa- 
vystoviai. Skiltininkės yra tunto vadijos 
narės. Sueigos šaukiamos vieną kartą į 
mėnesį. Naujoji vyr. skaučių ir kandida
čių programa labai pagyvino ir sustiprino 
patį veikimą, o M V - je “Tau Vadove! ” 
skyrelyje talpinami straipsneliai dažnai 
duoda mintį ir turinį naujom sueigom.

Įvairių švenčių, kaip Vasario 16 d.,šv. 
Kazimiero ar Motinos Dienos minėjimai 
ruošiami ne tunto, <bet draugovių sueigose 
kartu su tėveliais ir rėmėjais. Tai duoda 
progos kiekvienai skautei įnešti savo da
lį į Šventės pravedi mą.

Kaip tuntas reiškiasi artimo meilės puo- 
s ei ėjim e ?

Kalėdų švenčių proga sesės atliko visą 
eilę gerųjų darbelių. Pasiuntėme 20 siun
tinių Vengrijos pabėgėliams, • sušelpėme 
pinigais vargau patekusį skautų bičiulį, 
supirkome Šventėms maistą vienai nepa
siturinčiai Šeimai. Viena vyr. skaučių 
skiltis pasirašė pasižadėjimą per visus 
metus kartą į mėnesį aplankyti šv. Vin
cento našlaičių prieglaudą ir padėti įvai
riuose jos darbuose.

Šiuo metu jau planuojame Velykinius 
geruosius darbelius.

Kaip vyksta paruošiamieji darbai vasa
ros stovyklai ?

Stovyklauti pradėsime liepos mėn. 2 d., 
o planuoti pradėjome sausio mėnesį. Ti
kimės apie 100 stovyklautojų. Stovyklai 
vadovaus sktn. Teklė Zukienė.

Jūrų skaučių laivas stovyklaus Jubilie
jinėje Jūrų Skautų ir Skaučių stovykloje, 
kuri prasidės rugpiūcio mėn. 11d.

Kaip reiškiasi skaučių tėvelių ir rėmėjų 
p a galba?

O ji yra tikrai labai didelė ir gerai pi ar 
nuojama. Mums jie padeda patarimais jau
nimo auklėjimo klausimuose. Skautų rė

mėjo p. Rako dėka mes turime pastovią ir 
nuosavą stovyklavietę. Gi tėvų komiteto 
ir skautų rėmėjų rūpesčiu mes savo sto
vyklavietėje šiais metais ir vėl turėsime 
visą eilę patobulinimų. ; Skautų Rėmėjų 
draugija rūpindamasi remti skautų sąjūdžio 
populiarumą lietuviškoje visuomenėje ruo
šia ypatingą parengimą - skauteramą. Tai
gi mes jaučiame skaučių tėvelių ir rėmė
jų pagalbą tiek tiesioginiai su jais ben
draudamos tiek matydamos jų sėkmingas 
organizuotas pastangas ir visa tai daug 
palengvina dirbti nelengvą vadovavimo 
darbą.

Kokią skautišką mokyklą jūs, sese skau
tininke, esate išėjus?

Į skautiškoją mokyklą įstojau 13 metų, 
kaip tik tokia atsirado 1945 m. Memmin- 
gen’e, Vokietijoje. Ten išmokau vesti 
skiltį, o vėliau ir draugovę. Bet Čikago
je atsiradusi išmokau tokių skautiškų dar
bų dirbti, kokių niekad nesitikėjau. Pa
vyzdžiui, man teko vesti skaučių skyrių 
** Mūsų Vytyje ” beveik dvejus metus, -o 
vėliau eiti Seserijos Vadijos reikalų ve
dėjos pareigas. “ Aušros Vartų ” tuntą 
perėmiau 1956 m. spal'ų mėnesi.

Miela sese tuntinink e, mums su džiaugs
mu tenka konstatuoti, kad " Aušros Var
tų ” tuntas Čikagoje jūsų sumanioje ir 
energingoje vadovybėj e stiprėja ir auga. 
Todėl nuoširdžiai linkime sveikatos ir iš
tvermės visuose tolimesniuose jūsų dar
buose.

PADĖKA

Už seserišką nuoširdumą ir materijaling pa
ramą mano skaudžioje nelaimėj e, esu giliai 
dėkinga sekančioms Čikagos skautininkėms:

J. Aglinskienei, O. Aglinskienei, M. Babic- 
kienei, J. Bobinienei, M. Budrienei, St. Gudaus
kienei, S. Januškevičienei, Z. Juškevičienei, 
M. Kliorienei, G. Kovaitei, K. Kuraitytei, F. 
Kurgonienei, A. Lesevičiūtei, O. Mendelevi- 
ciūtei, E. Namikienei, R. Parulytei, O. Siliū- 
nienei, R. Smolinskienei, S. Stasiškienei, E. 
Strikienei, M. Tumienei, B. Variakojienei, O. 
Zailskienei, L. Žemgulienei, T. Žakienei.

Ypatinga padėka priklauso sktn. Sofijai Ja
nuškevičienei už nepamirštamą draugiškumą, 
parodytą man šiuo sunkiu metu,

psktn. Nijolė Jankutė
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Garbės sargyboje prie tri
spalvės. Kalba JAV kongres- 
manas Daniel J. Floodt vasa
rio 16 d. proga New Yorke.

Nuotr. G. Peniko

GILWELL KURSAI
Vytenis Stasiškis

Nors skautybė yra paplitusi visame pa
saulyje ir pritaikyta įvairiausiems vietos 
reikalavimams, • tačiau jos pagrindiniai 
principai ir metodai yra išlikę tiepatys 
visame pasaulyje. Jų pilnutinis ir tinka
mas taikymas yra skautiškojo auklėjimo 
sąlyga ir paslaptis.

Skautybės sąjūdžio pradžioje principų 
ir metodų interpretavimas ir taikymasbuvo 
paliktas laisvai kiekvieno vadovo nuožiū
rai, bet netrukus buvo pastebėta/ kad toks 
neribotas individualizmas davė visai ne
priimtinų iškrypimų. Buvo prieita išva
dos, kad vadovai turi būti atitinkamai pa
rengiami skautybės teorijos ir praktikos 
srityse.

Vienas skautybės bičiulis padovanojo 
Londono priemiestyje sodybą, vadinamą 
Gilwell Park, kurioje buvo įsteigta nuola
tinė stovyklavietė Londono skautams ir 
nuolatiniai vadų rengimo kursai — mokyk
la, vadinami Gilwell vardu.

Kursams vadovauja jų nuolatinis vado
vas “ Camp Chief ”, sutr. C C. Šiuo me
tu C C. yra John Thurman. Kursai turi 3 
pagrindinius skyrius: vilkiukų, skautų ir 

vyčių. Kiekviename šių skyrių vadovų 
parengimas vykdomas įvairia programa. 
Parengiamasis lavinimas ( preliminary 
training ) apima apie 6-8 vai. pašnekė
siu, žaidimų ir 1 paros iškylą - stovyklą. 
Tai yra elementarus kursas.

Pagrindinis kursas, skirtinga programa 
kiekvienam skyriui, yra vadinamas miško 
ženklo kursu (Wood Badge ). Britų šaly
se reikalaujama, kad šio kurso dalyvis 
būtų bent 18 metui r bent 6 mėnesius būtų 
ėjęs ” warrant’u ” paskirtas pareigas. Be 
to, jis turi būti tuntininko rekomenduotas. 
Kursą sudaro 3 dalys: I ( teorinė), II( prak
tinė ) ir III ( taikymas ).

Teorinėje dalyje kursų dalyviai privalo 
perskaityti bent kelias nurodytas knygas 
ir parašyti tris rašomuosius darbus - stu
dijas, kiekvienoje i šn a grin ėdamas po 5 
klausimus. Studijas vertina ir komentuo
ja kursų vadovai - instruktoriai.

Praktinę dalį sudaro 8 parų stovykla, 
kurios metu kursų dalyviai suskirstomi 
skiltimis ir gyvena dr - vės stovyklos gy
venimu. Stovyklos metu vyksta pašneke
siai, atliekami įvairūs praktikos darbąijr
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1.1. Į stovyklos programą Įeina ir 1 paros 
iškyla- žygis

Trečiąją dalį — taikymą kursą dalyvis 
atlieka eidamas savo normalias drauginin
ko, dr - ko pavaduotojo, tuntininko ar ku
rias kitas pareigas. Jo tuntininkas ar ku
ris kitas aukštesnis vadovas jo darbą ste
bi ir apie to darbo rezultatus informuoja 
kursų vadovybę. Taikymas tęsiasi nema
žiau 4 mėnesių.

Visas 3 dalis patenkinamai atlikęs, 
skautiško elgesio ir tinkamo būdo kursu 
dalyvis gauna kursų baigimo “ diplomą ”, 
miško ženklą ir teisę dėvėti Gilwell dr- 
vės pilkai raudoną kaklaryšį su specialiu 
pintu žiedu.

Parengiamąjį lavinimą baigęs turi teisę 
dėvėti tik kaklaryšio žiedą.

Gilwellio mokykla dar rengia ir praveda 
įvairius siauresnės apimties, specialio
mis temomis kurselius: grupių vadovams, 
skautybės ir religijos, ideologijos ir kt.

Gilwell kursai nėra skautybės dogmati
nė mokykla. Jų centras yra Londone, bet 
jų skyriai veikia daugybėje šalių. Sky
riams vadovauja vai D. C. C. ( Deputy 
Camp Chief) ir A. D. C. C. f Assistant De
puty Camp Chief ) titulus turį skautinin
kai, kurie parenkami vietose ir tvirtinami 
centro Londone. Vietose lavinimo grupes 
( Training Team ) sudaro rūpestingai pa
rinkti, Gilwell kursus baigę, gabūs skau
tininkai. Tos lavinimo grupės stebi visą 
skautiškąjį gyvenimą, jo tendencijas ir 
reikalavimus. Apie visa informuojamas 
centras, kur gauta medžiaga analizuojama, 
vertinama ir taikoma gyvenimui. Centras 
nustato ir visiems kraštams išsiuntinėja 
temas teoriniams darbams, medžiagą pa
šnekesiams, programą užsiėmimams ir Lt 
Tuo būdu išlaikomas skautybės pasauli
nis pobūdis, bet kartu ir vieningumas. Kur
sus bet kuriame pasaulio krašte baigęs 
vadovas gauna tą patį parengimą, kaip ir 
pačiame Gilwell P ark’e baigęs, todėl miš
ko ženklas yra pripažįstamas visuose pa
saulio kraštuose kaip kvalifikuoto skau
tininko žymė.

Tūlam skaitytojui gali kilti klausimas, 
ar Gilwell kursuose galima ko vertingo 
pasimokyti, ar jiems skirtas laikas patei
sinamas pasiekiamais rezultatais. Galiu 
drąsiai atsakyti: taip! Jie duoda vadovui 
tiek naujų žinių, patyrimo, taip praplečia 
jo akiratį, duoda tiek naujo entuziazmo, 
kad jo vedamas vienetas tuoj pajunta tei
giamą atmainą. Į Juo daugiau turėsime Gil
well kursus baigusių skautų vadovų, juo 
tvirtesnė ir geresnė bus mūsų skautybė, 
juo ji bus naudingesnė lietuviškam jauni
mui. 0 jis juk mūsų ateiti s.

Kiekvienas rimtai į savo skautiškąjį 
darbą žiūrįs vadovas turėtų pasistengti 
Gilwell kursus baigti. Juos pradėjus, ne
reikalaujama baigti tuoj pat, bet galima 
prisitaikyti prie turimo atliekamo laiko. 
Geriausias amžius yra 20 - 25 metai, ta
čiau ir sveikas 45 metų amžiaus vyras ga
li drąsiai į juos stoti.

★ ★ ★

DR. VYDŪNO V. SK. VYČIŲ 
BŪRELIS ČIKAGOJE

Įkurtas 1953 m. rugpiūČio 26 d- s. Igno Serapino, 
kuris su 1 metu pertrauka jam ir dabar tebevadovauja 
( 1955 m. būrelio vadu buvo v. sklt. Kazys Ulevičius). 
Pirmaisiais veikimo metais būrelis pasirinko Dr. Vy
dūno vardą. Iki šiol yra turėjęs 54 sueigas, 7 kan
didatus paruošęs į skautus vyčius; 1954 m. vasario 
20 d. pastatė triveiksmį muzikinį vaid. ** Pelenė”, 
kurią kovo 14 pakartojo Cicero, Illinois. Per abu 
spektaklius vaidinime dalyvavo apie 1300 žiūrovą, 
kuriu didžiąją dalį sudarė Čikagos ir apyl. skautai, 
- ės. Iš gauto vaidinimo pelno įsigijo visą stovyk
linį inventorią ir atliko visą eilę gerąją, darbelių, ją 
tarpe yra paskyręs S 25-00 Vydūno raštą Fondui, 
S 20.00 " Mūsą Vyčiui ” — jubiliejiniam sk. vyčiams 
skirtam nr. išleisti ir kt. pan. reikalams smulkesnes 
aukas skyręs. Dalyvavo Vyr. Skautininko paskelb
tame dainų konkurse ir padainavo per 40 dai
ną. Atsiliepdamas į Vyr. Skautininko paskelbtą lė- 
Šą telkimo vają Baden - Powell’io knygai *’ Skaut. 
Berniukams ” išleisti, būrelis jo vado s. Ig. Sera
pino pastangomis surinko S 346-00 — didžiausią su
mą iŠ visą sk. vyčią vienetą JAV. 1956 m. rudenį 
Jubiliejinės sk. Jamboree Fondui surinko $ 52.00. 
Būrelis rūpestingai dirba ruošdamas kandidatus vy- 
tią prieaugliui sustiprinti. Jei viename jo darbo 
bare pasitaiko trūkumėlią, tai kitame stengiamasi 
juos kompensuoti.
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ta 7 būrelio narių.

Dr. Vydūno v. sk. vyčių 
būrelio sueiga ( 1957. U. 24 ) 
Čikagoje. Nuotraukoje trūks

SKAUTIŠKOJI IDEOLOGIJA
BENDRIEJI METMENYS*)

[VADAS: Ideologijos Reikalingumas
1. U gdoma sis skauty bė s pobūdis nesiribo
ja tik metodu.

a) Skautybė remiasi ne vien istorinėmis 
priemonėmis ir metodine technika. “ Skau
tiškasis ugdymas eina visiškai iš vidaus’,’ 
( 3. Powell ) t. y., atsiremia į pedagogi
nes - idėjines vertybes. '

b) “ Skautybė yra galbūt daugiau negu 
ugdymo metodas ... Ji neša su savim gy
venimo esmės problemą, ir patiekia tam

♦) " Mūsų Vyčio ” skaitytojams ir ypatingai aka
demikams skautams pageidaujant straipsnių apie 
skautiškąją ideologiją, ** Mūsų Vytis ” šį kartą 
spausdina kun. sktn. Stasio Ylos prieš kurį laiką 
paruoštus l< Bendruosius Metmenis Prieš pradė
dami spausdinti MV puslapiuose skautiškąją ideo
logiją aiškinančius straipsnius, mes norėtume gau
ti jūsų,mieli MV skaitytojai, atsakymus į sekančius 
klausimus:

1. Kurios ’* Bendrųjų Metmenų ” dalies nagrinė
jimas jums atrodo butų šiuo metu naudingiausias?

2. Ar manytumėte, kad reikėtų pasitenkinti MV 
spausdinamais straipsneliais apie skautiškąją ideo
logiją?

3- Argai sutiktumėt bendradarbiauti skautiškosios 
ideologijos knygelės paruošime?

Prašome siųsti savo atsakymus bei nuomones šia 
tema sekančiu adresu:
** Mūsų Vytis ” c/o Vyt. Černius, 6732 So. Maple
wood Ave., Chicago 29. HI.

tikrąjos sprendimą” ( Bernard Th orei, Le 
scoutisme — methode et vie, Paris 1935, 
p. 262 )

c) ” Svarbiausias skautybės tikslas iš
ugdyti individą” ( B. Powell ) t. y., iš- 

w styti jo fizines, protines ir dorines gar 
Ii as.
2. Ideologinis skautybės pagrindimas, kaip 
p ed ago gini s reik alas.

a) Pedagoginis skautybės idealas nega
li būti veiksmingas ypač protinėms ir do
rinėms galioms vystyti, j eigų to idealo par 
grindai nepažįstami ir neišryskinami. •

b) Besiribojant tik praktiniu skautybės 
metodu yra pavojaus iškreipti skautybės 
dvasią bei paskirtį ir pastūmėti jaunimą 
į bemintiškumą bei beprincipiškumą.

c) Juo labiau skautybė išsipleČia iš vai
ku į bręstanti jaunimą, juo daugiau josios 
ugdomieji pradai turi būti pagrindžiami ir 
įprasminami idėjiškai bei ideologiškai.

L IDEOLOGINIAI ELEMENTAI SKAUTU 
ŠŪKYJE

2. Trilypis skautybės idealas:
a) Žmogiškasis, tautinis, religinis.
b) Individualinis, bendruomeninis, visuo

tinis.
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2. Organiškasis idealo vienumas bei visu
ma,
3. Pavojai suskaldy ii skautiškojo idealo 
vienumą:

a) Humanistinis - individualistinis pa- 
sinesimas

b) Nacionalistinis ir kolektivistinis pa
sine Šimai

c) Tariamai visuotinasis ( intemaciona- 
listinis ) pasinešimas.
4. Pilnutinio skautybės idealo principai:

a) Žmoniškumas, kaip visuotini s pagrin
das

b) Tautiškumas, kaip savita žmonišku
mo išraiškos forma

c) Religiškumas, kaip augščiausias 
žmogiškumo ir tautiškumo įprasminimasII. ŽMONIŠKUMO PRADAI SKAUTŲ ĮSTATUOSE
1. Tiesumas, kaip individualus žmogiška
sis susiderinimas su visuotinąja tiesa:

a) Minties susiderinimas su tiesa
b) Žodžio susiderinimas su mintimis
c) Elgesio bei veiksmo susiderinimas 

su žodžiu.
2. jštikimumasidealui bei principams, kaip 
išsivadavimas iš žmogiško susmulkėjimo 
ir egoc en trizmo.
3. Optimizmas, kaip idealistinio nusiteiki
mo ir kilnaus gyvenimo ženklas - vaisius.
4. Skaistumas ir blaivumas, kaip sąlyga 
išsaugoti žmogiškąjį kilnumą - taurumą - 
garbin gumą.
5. Paslaugumas ( naudingumas ) artimui, 
kaip bendra žmogiškoji tarnyba žmogui.
6. Klusnumas, kaip pagarbus susiderini
mas su žmogiškuoju autoritetu.
7. Broliškumas - seseriškumas, kaip spe
cialus žmogiškasis nusiteikimas skautą 
bendravime savo tarpe.
8. Riteriškumas, kaip augščiausia elgesio 
forma skautą tarnyboje kitiems žmonėms.
9. Skauto santykis su gamta, paženklintas 
žmogiškuoju pagarbumu Kūrėjo darbams.
10. Skauto santykis su daiktais (ją tauso
jimas ) ir su medžiaginėmis gerybėmis 
( taupumas ).

HI. TAUTIŠKUMO PRADAI DERINYJE SU ŽMONIŠKUMU
1. Teisingas tautos paskirties supratimas 
( išvengiant kraštutinumų - internaciona
lizmo ) kaip tautinio tiesumo ( teisingos 
tautinės galvosenos ) pagrindas.
2. Tautinis ištikimumas praeičiai, tradici
joms, kultūrai, kalbai.
3. Tautinis optimizmas, atremtas į kūrybi
nį veikimą ir pasitikėjimą geruoju tautos 
genijumi.
4. Santūrumas ir skaistumas, kaip dvasinės 
tautos stiprybės pagrindas.
5. Naudingumas tautai, kaip profesinis - 
kūrybinis - visuomeninis pasirengimas jos 
tarny bai.
6. Klusnumas, kaip pagarbus vertinimas 
moralinių ir formalinių tautos autoritetų.
7. Tautos, kaip prigimtinės bendruomenės 
- vienos šeimos, pergyvenimas ir tautinio 
broliškumo - seseriškumo puoselėjimas 
visuomenėje.
8. Riteriškumas, kaip ypatingas tautinis 
bruožas, išreikštas Vyties simboliu.
9. Savos žemės bei gamtos ir savojo turto 
bran ginimas, kaip tautinis uždaviny s, ypač 
šiuo metu.
10. Tautinio žmoniškumo idealinis pavyz
dys — Kęstutis.IV. RELIGIŠKUMO PRADAI DERINYJE SU SKAUTIŠKUMU IR ŽMONIŠKUMU
1. Tiesumas, kaip susiderinimas su reli
gine tiesa ir dorine norma.
2. ištikimumas religinei tautos tradicijai 
( Mindaugo ir Vytauto valios pratęsimas ir 
išlaikymas )
3. Religinis lietuviškasis optimizmas ir jo 
simbolinė bei realinė išraiška lietuviškch 
me kryžiuje, peršviestame saulės spindu
lių.
4. Pašvęstasis skaistumo idealas, kaip 
ypatingas tautos ilgesys:

a) Marija, kaip tradicinis ( Vytauto, šv. 
Kazimiero, liaudies ) idealas skaisčiajam 
žmoniškumui siekti mūsų tautoje,

b) Kazimieras, kaip pašvęstojo skais
tumo pavyzdys tautoje.
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** Sveikinu pasiryžus eiti atsakingas 
PLSS vadų - vadovių akademikų skautų,- 
cių laikraščio redaktoriaus pareigas ir sa
vitai pasireiškus jau pirmame numeryje. 
Nuoširdžiai linkiu ir toliau reikšti savo 
sumanumą ir kūrybingumą, nuosekliai to
bulinant v. s. B r. Kviklio kūrinį.

Reikšdamas geriausius linkėjimus, 
budžiu!

Petras Jurgėla

* ★ ★
" Sveikinu su naujomis pareigomis. Jos 

sunkios, bet užtat garbingos. Prisimenu 
kaip aš vargau, bet kartu ir turėjau pasi
tenkinimą, nes šitoks darbas, mano supra
timu, yra išsaukiamas mūsų inteligencijos, 
o kaip akademikai juk inteligencijos pri
valome. Tavo darbe kuo galėdamas padė
siu.

A d Meliorem!
Tavo Romas Norvydas ( Australija ) 

( Buvęs "Gairių" redaktorius )

5. Tarnyba artimui, įprasminta Dievo tar
nyboje ( darant gerą artimui, kaip Dievo 
paveikslui )
6. Tėvų - tėvynės meilė, kaip religinė do
rybe, skatinanti į žmogiškąjį ir tautinį be- 
rojizmą.
7. Sudvasintasis broliškumo - seseriškumo 
pergyvenimas, atremtas į pergyvenimą tau
tos, kaip pakrikšty tos ir Dievui pašvęsto s 
bendruomenės.
8. Pašvęstasis riteriškumas šv. Jurgio pa
vyzdžiu.
9. Religinis požiūris į žmogiškąją paskir
tį gamtos ir daiktų, atžvilgiu.
10. Rūpintoj ė H s — religinio lietuviškojo 
žmoniškumo simbolis, sudvasintojas ir 
įprasminto j as.

VENGRU TAUTOS SUKILIMAS

Teko skaityti amerikonų spaudoje tvir
tinimą, kad šitame krašte neatsirado nei 
vieno universiteto arba tolygios aukšto
sios mokyklos, kuri būtų reagavus į se
kantį atsišaukimą:

" We, the professors, lectors and stu
dents of the University of Zurich, assem
bled in the Great Hall, express our indig
nation and loathing at the inhuman action 
of the Communist rulers of Russia against 
the Hungarian efforts toward freedom.

*’ WE APPEAL to all universities of 
the Western world to unite in the struggle 
against the moral, physical and spiritual 
subjugation of the peoples of Europe and 
to search for ways and means of liberating 
them from their shackles.

” We are not content with a mere pro
test, and unite in a solemn vow neither to

(Nukelta į 78pusi.)

k ;------------
“Mūsų Vyčio ” Bendradarbę ir 

Redakcijos narę

G. GEDAUGAITĘ 
ir

Dail. K. VARNELĮ, 
jų sutuoktuvių proga nuoširdžiai 

sveikina

“ Mūsų Vytis **

Mielą brolį, nuoširdų Tauro tunto 
darbuotoją vyr. s L Algį Alksninį, 

sukūrusį jaukų šeimos židinį su 
Danute Stasiu kynaite, sveikinu 
ir linkiu daug tyro džiaugsmo gyvenime

ps. Romas Kezys,
N. Y. s k. Tauro t. tuntininkask-------- - ----------
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maintain nor accept any kind of scientific 
oc cultural relations with Soviet Russia, 
as long as the Communist rulers of Russia 
continue to dishonor Hungary or other Eu
ropean nations by brutal repression of spi
ritual liberty and to rob them of the possi
bilities of caring for their hereditary cul
ture.

"We call on all concerned to 
exclude Soviet Russia entirely 
from any economic and ideologi
cal relations as well as from 
those connected with sport.-”

Ar mūsų lietuvių studentų organizacijų 
vienetai ką nors darė šiuo reikalu, man 
neteko skaityti. Bet manau, kad reaguoti 
i šveicarų universiteto atsišaukimą niekad 
nebus vėlu.

V 
Čikaga Eug. Vilkas

Kai daug duoda vienas, pasidaro mažai. Kai 
mažai duoda visi, yra daug. Džiamborės fondui 
aukokime visi . . .

** Mūsų Vytis ” jau kelinti metai yra 
pasigėrėtinas ne tik lietuvių skautų, bet 
ir bendrai lietuvių žurnalas. Jis neša kiek
vienam LSS vadovui, akademikui skautui, 
- ei ir vyresniesiems skautams, - ėms dva
sini peną ir ugdo mus stipriais ir susipra
tusiais LSS nariais. Todėl Bostono ASS 
skyrius, įvertindamas MV rolę, skiria 25 
dol. auką.

Ad m eliorem!

Al g. Banevičius 
Pirmininkas

Birutė Banaity te
Sekretore

AR TURI “AKADEMINĘ SKAUTU Ą**?

236 puslapių gausiai iliustruot* knyga, paruoita 
Br. Kviklio, patiekia pilną mūsų, akademines skau- 
tijos istorinį ir ideologinį vaizdų. Labai naudinga 
visiems akad. skautams, ypač jauniesiems mūsų 
or - jos nariams. Kaina J egz. — $ 3, kietais vir
šeliais — S 4 Užsakymus siųsti MV administraci
jai.

Korp! VYTIS Vėliavos Mecenato, 
filisterio, veterinarijos gydytojo,

KĘSTUČIO KASPONIO

mirties metines minėdami, nuošir
džiai užjaučiame jo mylimą žmoną 
ir artimuosius.

Korp! VYTIS

Mūsų mieliems filisteriams

Stefanijai ir Vyteniui ST A SI SKIAM S 

jų mylimam tėveliui 
Petrui Kanišauskui 

mirus, reiškia gilią užuojautą

Akademinis Skautų Sąjūdis

VINCO KRĖVĖS VARDO 
LITERATŪRINĖ PREMIJA

Lietuvių. Akademinis Sambūris Montrealyje ( Ka
nadoje ) nutarė 1955 m. įsteigtą Vinco Krėvės vardo 
literatūrinę premiją S 500 sumoje skirti reguliariai 
kas antri metai. Pirmoji premija buvo įteikta 1955 
m. Jonui Aisčiui už 1954 m. pasirodžiusią literatū
rinių atsiminimą knygą '* Apie Laiką ir Žmones 
Antroji premija bus skiriama 1957 m. gegužės mėn. 
už 1955 • 56 m., bet kuriam laisvam pasaulio krašte 
išleistą ir dar nepremijuotą lietuvių grožinės litera
tūros ( poezijos, prozos, dramos ) veikalą.

Premijai skirti sudaroma penkią asmenų Jury ko
misija, kurios sąstatas šiomis dienomis bus pa
skelbtas visoje lietuviškosios išeivijos spaudoje.

Visos lietuviškos leidyklos yra kviečiamos at
siųsti 1955 * 56 m. išleistų lietuviškos grožinės li
teratūros knygų.

Lietuvių Akademinis Sambūris tikisi susilaukti 
aukų šiai prerijai paremti iš viso pasaulio lietuviš
kosios visuomenės.

Dėl smulkesnių informacijų ar aukųprašome kreip
tis į Lietuvių Akademinio Sambūrio pirmininkę Biru
tę. Ciplijauskaitę, 3472 Hutchison St., Montreal, 
Que.

Lietuvių Akademinis Sambūris Montrealyje
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ĮVYKIAI IR KOMENTARAI

• Sausio pabaigoje per spaudą praskli- 
do Korp! Neo - Lithuania 34 metų, sukak
ties minėjimas. Atrodo, kad po eilės me
tų emigracijoje, -šios studentiškos organi
zacijos formos randa vis platesnį atgarsį 
jaunose studentijos kartose: pav. New 
York’o skyriuje eilė dabartinės studenti
jos narių, tapo tikraisiais Korp! nariais — 
gavo spalvas. Akademinės skautijos kri
tikų. galvosenai tebūnie tai dar vienu įro
dymu, kad iš Lietuvoje įgyvendintų formų 
nereikia tyčiotis, šaipytis, jas pasenusio
mis laikyti. Gi vis daugiau į savo tarpą 
jaunųjų narių b eį trauki ančiai Korp! Neo - 
Lithuania sėkmingos veiklos palinkėti ga
lima!

• Mūsų skautiškose stovyklose lanky
tojų atžvilgiu įsiviešpatavo kiek per lais
va tvarka. Svečiai kartais kuo ne ištisas 
dienas praleidžia stovyklavietėse, jų dar 
daugiau prieina į vakarinių laužų progra
mas. Kuomet susidaro tokio dydžio lanky
tojų - svečių grupė, visus ir pažinti sun
ku, -atsiranda galimybių įvairiems “ pokš
tams ”, ■“ išdaigoms ”, kurie nejuokingai 
stovyklautojams atrodo - kaip kad palapi
nių virvių nupiaustymas ir pan. Bandant 
šią problemą spręsti kyla mintis, reikalau
janti griežtų budėtojo pareigų: sutikti vi
sus svečius prie stovyklos rajono ribos 
( ta riba ir automobilių pastatymo plotą 
turėtų apimti ) ir leisti lankytojams pasi
rašyti į svečių knygą. Taip pat lankyto
jai turėtų būti supažindinti su lankymo 
valandomis, gi po laužo svetingai apleisti 
stovyklos rajoną. Mažesnėse, vietinio po
būdžio stovyklose gal svečių knygos ir 

nereikėtų, bet tada lankytojai turėtų su
prasti reikalą stovyklos budėtojams ar vir
šininkams prisistatyti. Šios kelios min
tys lai nesudaro įspūdžio, kad svečiai ii 
lankytojai stovyklose yra nepageidauja
mi. Pageidaujame, laukiame ir lankytojų, 
svečių, tačiau tikimės trupučio tvarkos.

• Sekantieji, 1958 metai yra kartu ii 
lietuviškosios skautybės jubiliejiniai me
tai. Mūsų vyresnieji, be abejo, prisimena 
Lietuvoje vykusias Jubiliejines Stovyklas, 
dažnas jaunosios kartos akademikas atsi
mena 1948 m. Jubiliejinę Stovyklą Tyrely
je ar prie Baltijos. Jubiliejinė stovykla, 
kaipo įvykis, lyg ir vainikuoja Jubilieji
nių Metų reikšmę. Tačiau jubiliejiniai 
planavimo ir darbo metai prasideda daug 
anksčiau. Norėdami 1958 metus tinkamai 
paminėti — tiek vienetuose, tiek asmeniš
kai turėtume skirti dalį šiuometinių savo 
minčių, kad 1958 metams ant slenksčio 
atsiradus, didelę dalį savosios energijos 
ir darbo atiduoti galėtume.

• Akademinio Skautų Sąjūdžio gyveni
me Šis gegužis bus atžymėtas dideliu įvy
kiu: visuotinu suvažiavimu. ; Tad gegužės 
mėn. pradinis savaitgalis jau šiam įvykiui 
rezervuotas turėtų būti. • Suvažiavimą or
ganizuoti sutiko CIev el an do skyrius. Prog
ramoje numatyta bendri ASS posėdžiai bei 
atskiros ASD, Korp! sueigos. Visa eilė 
reikalų laukia šio suvažiavimo sprendimo, 
gi broliai ir sesės savosiomis mintimis, 
pasiūlymais yra raginami rašyti akademi
kų centriniams organams, atskirus klausi
mus MŪSQ VYČIO puslapiuose kelti.
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Džiugu, kad prieš vasarą galėsime su
sirinkti savo organizaciniams reikalams 
aptarti, tuo atpalaiduodami akademinę sto
vyklą nuo ilgų posėdžių. Tos trumpos, vi
sų laukiamos Akademinės Stovyklos telie
ka skautybės minčių praktiškam įprasmi
nimui ir poilsiui!

• Žvelgiant į Lietuvoje likusio j aunimo 
rašomus laiškus, galima pasakyti, kad jie 
irgi yra svetimosios rusų kalbos veikiami. 
Pasitaikanti nelietuviška sakinių kon- 
strukcij a beveik lygi agreči ai žengi a kartu 
su čia ir ten augančiu jaunimu. Vedant 
mūsų sąlygose jaučiamą, lietuvių kalbos 
darkymo siūlą, gal daug neklysime spėda
mi, kad ten augantis jaunimas susiduria 
su rusiškos kilmės barbarizmų vartojimu 
ir kitais svetimybių nuodais. Šie ženklai 
tepastiprina mūsų atsparumą svetimybėms! 
Juk ten jie yra sistematingai rusinami, gi 
čia, savo laisvu noru lietuviškosios kal
bos studijoms neskiriame pakankamai lai
ko.

♦ * *

• Bene didžiausias Stud. Sąjungos ve
damas darbas — LITU ANŲ S leidimas šiuo 
metu yra reikalingas finansinės paramos. 
Šiuo atžvilgiu paskutiniu metu nepaprastai 
gražiai pasirodė ASS Chicagos skyrius, 
paskyręs $ 50.00. Reikia tačiau pripažin
ti, kad tokiam žurnalui išsilaikyti daugu
moje aukomis yra sunku. Leidėjų sluogs- 
niuose šiuo metu kyla mintis, kad gauses
nė prenumerata žymiai pagerintų piniginį 
žurnalo stovį. Tad ar tai ASS, ar Stud. 
Sąjungos, ar kitų akademinių organizacijų 
skyriai tesiima iniciatyvos suorganizuoti 
LITU ANUS platinimo vajų. Per plačiąją 
lietuvių visuomenę paplitę koki 5000 pre
numeratų dabartinėmis kainomis atneš
tu tiek pat dolerių per metus, kurių tik da
lis nueitų į padidėjusias spaudos darbo 
išlaidas. Jeigu dar prenumeratoriai vieną 
kitą amerikietį prietelių sudomintų — žur
nalas kur kas plačiau ir svetimųjų sluogs- 
niuose paplistų. Ar ne verta?

* * ♦

PASTABOS KALENDORIUJE

Ir šįmet pavasarėjant raudonu pieštuku tenka ka
lendoriuje pažymėti kelis įdomius ir svarbius įvy
kius mūsų organizaciniame ir kultūriniame gyveni
me. Taigi, pasižymėkime savo planuose sekančias 
datas:

BALANDŽIO 27 - 28 — 7 - j i L i et u v i ų Spor
to Šventė, Toronto, Canada.

Jau septintą kartą Šiaurinės Amerikos lietuviai 
sportininkai susirinks į savo metinę sporto šventą, 
šįmet vėl pas svetingus Toronto lietuvius, globoju
sius pirmąją šventę 1951 ' siais ir vėl 1954 - siais 
metais. JAV ir Kanados lietuvių sporto klubai rung
tyniaus krepšinio, tinklinio, stalo teniso ir šachma
tų varžybose del Šiaurinės Amerikoslietuvių meiste
rio vardo ir mūsų visuomenės skirtų dovanų. Praeitų 
švenčių patirtis užtikrina, kad ir ši šventė, šalia 
įtemptų varžybų žaidimo aikštėse, vėl bus įspūdin
ga lietuviškojo jaunimo solidarumo ir tautinio susi 
pratimo demonstracija.

GEGUŽES 4 - 5 — As S Suvažiavimas, Cle
veland, Ohio

Šiais metais Akademinio Skautų Sąjūdžio suvažia
vimas įvyksta Clevelande. Numatytuose bendruose 

Sąjūdžio ir atskiruose ASD ir Korp! VYTIS posė
džiuose nagrinėsime aktualiuosius klausimus ir ap_- 
svarstysime planus ateities darbams, o sesių ir bro
lių clevelandiečių svetingumas mums užtikrina 
sklandžią suvažiavimo eigą ir puikią nuotaiką. To
dėl jau dabar visos ir visi planuokime susitikti pir
mąjį gegužės savaitgalį ASS suvažiavime Clevelan
de. Ypač laukiame atvykstant mūsų sesių ir brolių 
iš rytinio pakraščio ASS skyrių!

BIRŽELIO 29 - 30 — Jaunimo Kongresas, 
Chicago, Illinois

Nors dar turime tris mėnesius iki kongreso datos, 
parengiamieji darbai jau vyksta ir leidžia tikėtis 
vertingos ir išsamiai parengtos programos. Kongre
so posėdžiai įvyks Čikagos Morrison viešbutyje 
šeštadienį, birželio 29 d., gi sekmadienį, birželio 
30 d. įvyks Tautinių Šokių Šventė ir Kongreso bai
giamasis banketas. Kongreso programoje yra nu
matyti 4 posėdžiai, skirti bendrų temų nagrinėjimui, 
ir eilė sekcijų posėdžių specifinėmis temomis. Nu
matytos sekcijos yra: meno, sporto, literatūros ir 
spaudos, griežtųjų mokslų, veteranų ir kt. Daugiau 
apie Kongresą — sekančiame numeryje.
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Clevelando ASS nariai po 
sueigos

Nuotr. V. Kamanto

KORP! “VYTIS” PABALTIJO UNIVERSITETE 
(1946 — 1949)
FU. L. Maskoliūnas

Kai 1946 - tų metų pavasarį Hamburg’e, 
Vokietijoje kūrėsi Baltic University ( Pa
baltijo U - tas ) iŠ Pabaltijo valstybių 
profesūros ir studentijos Šiapus geležinės 
uždangos, kai profesūra rodė nepaprasto 
ryžtumo išlaikyti aukštą Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos U-tų mokslo lygį pačiose 
minimalinėse sąlygose, - studentai taipgi 
stengėsi suteikti U - tui Nepriklausomų 
laikų veidą ir po truputį jungėsi į studen
tiškas organizacijas.

Pirmieji bandymai atkurti Korp! VYTIS 
veikusią Kauno Vytauto Didžiojo U-te 
nebuvo sėkmingi, nes nebuvo nė vieno vy
ti eČio, neturėta Korp! VYTIS statuto, ne
žinota Korporacijos tradicijų. Pirmieji 
studentai skautai susibūrė į Li etuvių. Stu
dentų Skautų “ Vytis ” būrelį, -kuris grei
tai įgavo vietininkijos teises. Būrelis 
bandė skirstyti s į skautų vyčių, jūros skau
tų ir vyr. skaučių skiltis, tačiau pirmieji 
Žingsniai buvo labai nepastovūs. Visi 
ieškojo kažko daugiau, kažko studentiško.

Neabejotinai didelės paramos susilau
kėme, kai į U - tą atvyko 51. St Kairys 

( dabartinis Vyr. .Skautininkas ). Iš jo lū
pų pirmą kartą išgirdome kas buvo Korp! 
VYTIS Nepriklausomoje Lietuvoje, kaip ji 
tvarkėsi, kokį ženklelį nešiojo vytiečiai, 
kokias spalvas bei kepuraites dėvėjo, ko- 
kiuo cirkuliu pasirašinėjo, kokiomis tra
dicijomis gyveno. Tučtuojau apsispręsta 
sekti tos gražios ir garbingos Korporacijos 
taku. Tačiau susidurta su dviem kliūtimis: 
1) Tuometinė Sąjungininkų Karinė Valdžia 
buvo uždraudusi bet kokias studentiškas 
korporacijas ir 2) Tuometinėje “ Vytis ” 
vietininkijoje turėjome ir vyr. skaučių skil
tį... Tikslu apeiti šias dvi kliūtis Liet 
Studentų Skautų “ Vytis ” vietininkija 
1046 m. gruodžio mėn. 11d. priima laikiną 
Korp! VYTIS filisterių iš atminties atga
mintą statutą ir pasivadina Lietuvių Stu
dentų Skautų Sambūriu ( S! ) VYTIS.

Pirmąją Sambūrio valdybą sudaro S! va
das J. Dambaras ( dabar Kanadoje ) su 
pilnu jos sąstatu: junjorų tėvūnu, sekreto
riumi, iždininku ir arbiter elegantiarum . 
U-to perkėlimas į Pinneberg’ą 1 aikinai 
sustabdė gražiai pradėtą darbą, tačiau
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naujose patalpose atgimsta su nauja ener
gija. Prieš pat Vasario 16- ją, 1947 m., 
oficialiai paskelbiamas Studenčių Skau
čių Būrelio įsteigimas prie K! VYTIS, kas 
vėliau, ypač tuometinių sesių filisterių 
tarpe , sukėlė nemaža ‘‘ vėjų ”...

Šv. Jurgio dieną. 1947 m. įvyksta pirmo
ji iškilminga sueiga. Tai didelė Sambūrio 
šventė. Šventinama pirmoji ir vienintelė 
S! VYTIS vėliava. Vėliavos krikšto tė
vai: p - nia Krikščiūnienė ir prof. dr. Če
pas. Visi nariai gauna Sambūrio ženkle
lius ir pirmieji senjorai pirmąsias S! VY
TIS spalvas tremtyje. Negalėjome likti 
“ skolingi ” tiems mūsų filisteriams bei 
skautininkams, kurie tiek daug prisidėjo 
savo laiškais, atsiminimais, gyva morali
ne parama pačiose pirmose Sambūrio kūri
mosi dienose. Antruoju aktu S! valdyba 
pritarus senjorų sueigai, pakvietė Garbės 
Filisteriais Šiuos skautininkus: sktn. V. 
Augulį, vyr. sktn. V. Čepą, -sktn. S. Kairį, 
sktn. K. Palei auską ir sktn. A. Platerį. 
Tiesa, net tuometiniame laikinajame S! 
statute tokio posto nebuvo numatyta, het 
kaip tik tame spontaniškame pasireiškime 
buvo įdėta tiek daug širdies, padėkos ir 
pagarbos tiems, kurie su tikra skautiška 
meile atvedė mus prie Korporacijos - Sam
būrio durų. Gaila, kad tas gražus apsi
reiškimas paliko primirštas tuo metu, kai 
visi tuometiniai S! skyriai jungėsi į vieną 
centrą. Ar nevertėtų tą gražų pasireiškimą 
atgaivinti dabartinėje centralizuotoje Kor
poracijoje? Ir dabar turime filisterių, ku
rie yra įdėję tiek daug širdies ir darbo 
Korporacijos gerovei, kurie steigė ar pa
dėjo steigti Korp! skyrius bei rūpinosi jų 
klestėjimu, kurie savo darbu patys išsi
skyrė iŠ kitų filisterių tarpo. ( Parašykite 
K! V - bai savo nuomones dar prieš su
važiavimą Red. )

Pirmajam S! vadui išvykus į Kanadą, 
išrenkama nauja valdyba,kuriai vadovauja 
senj. VI. Šarūnas. U-tą aplanko rašyto
jas, didis mūsų Mintytojas, dr. Vydūnas. 
Iškilmingo susirinkimo metu jis skaito pa
skaitą U- to visuomenei,po kurios pakvie
čiamas būti Sambūrio VYTIS Garbės Na

riu. Uždedamos spalvos ir pasirašomas 
iškilmingas aktas.

Išemigravus antram S! vadui, išrenkama 
nauja valdyba ir nuo 1948 m. sausio mėn. 
man tenka perimti S! vado pareigas, ku
riose teko išbūti iki pat paskutiniųjų Sam
būrio dienų. Siame periode mūsų sesės 
oficialiai atsiskiria nuo Sambūrio, sudary
damos atskirą Studenčių Skaučių Draugo
vę. Lieka atskiros valdybos, bet bendras 
darbas. Tai davė naudos abiem pusėm. 
Nurimo “ aukšti vėjai ” sesių filisterių 
tarpe, o Sambūriui atsirado gera proga be- 
sicentralizuojant pereiti prie Korporacijos 
vardo užakcentuojant tęstinumą Nepriklau
somos Lietuvos Studentų Skautų Korpora
cijos VYTIS.

Pabaltijo U-te Korp! VYTIS vis dau
giau įgauna nusistovėjusios, tvirtos orga
nizacijos vardą Santykiai su kitomis stu
dentiškomis organizacijomis palaikomi 
gražūs ir kolegiški. : Tačiau ir čia neapsi
eita be vieno kito griežtesnio apsispren
dimo ar pasisakymo. Pirmoji problema ri
šosi su tais skautais, net skautais vy
čiais, kurie tremties stovyklose buvo ir 
ateitininkai ir vyčiai. Be abejo, tokio 
nesveiko dvilypumo nenorėta tarpe akade
minių sienų. Tačiau čia į pagalbą atėjo 
ir pats Korp! statutas ir Lietuvos U-tų 
tradicija; studentas galėjo priklausyti tik 
vienai akademinei ideologinei organizaci
jai. Tuo išsisprendė at - kų klausimas ir 
nuo to laiko santykiai su šia or - ja buvo 
visiškai kolegiški. Gražų bendradarbiavi
mą ir abipusį, respektą gali pailiustruoti 
ir tie faktai, kad vytiečiai mielai prisidė
davo prie at - kų ruošiamos religinės mu
zikos valandėlės ar šv. Kazimiero minėji
mo, lygiai kaip at - kai prisidėdavo prie 
vytieČiųir sesių ruošiamų Užgavėnių Bly
nų ar Tautos šventės minėjimo.

Pabaltijo U-te reiškėsi ir kitos studen
tų or - jos, tačiau pastarųjų gyvavimo lai
kas buvo palyginti labai trumpas. Pirmiau
siai teko susidurti su spontaniškai iški
lusiu Sambūriu ŠVIESA. Sakau “ sponta
niškai iškilusiu ”, nes tai atsitiko tada, 
kai pinebergiŠkiai studentai grįžo iŠ vi-
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S! “ Vytis ” vėliavos pa
šventinimo daly v i ai ^Pabalti
jo Universitete per Sv. Jurgį 
1947 m.

Nuotr. L. Maskoliūno

suotino studentų, suvažiavimo pasipiktinę 
at - kų agresyviskumu. Net dalis Korp! 
valdybos narių figūravo “ Šviesos ” są
rašuose. Padėtis pasidarė nemaloni, kai 
tas reikalas iškilo viešumon. Šviesiečiai 
bandė įrodinėti, kad “ Šviesa” nėra kor
poracija, o tik sambūris studentų ir stu
denčių, nenesiojančių jokių or - jos spal
vų, nei ženklų. 3e to tai esanti nauja or- 
jąneturinti sau pirmtakūnų Nepr. Lietuvos 
U - tuose ir savo nari am s nedraudžiau ti 
priklausyti kitoms ideologinėms studentų 
or - joms. Ginčą pavyko išspręsti, kai 
“ Šviesa ” pasisakė esanti ideologinė 
studentų or - j a. P ri kl au symo K - “ Vy
tis” ar 11 Šviesai ” klausimas buvo pa
statytas griežtoje plotmėje ir tie, kurie 
panorėjo likti vytiečiais iš “ Šviesos ” 
pasitraukė. Tiesą mes nustojome keletos 
energingų vyrų, tačiau naujai įstojantieji 
nariai jau aiškiai žinojo kur jie eina. Kor
poracijos linija išgelbėjo save nuo pri
klausomumo bet kokiai kitai ideologijai 
ar politinei pakraipai ir tuo būdu griežtai 
išlaikė savo apolitiškumą. ( Tikrai buvo 
skaudu matyti kai čia Amerikoje K! VY
TIS vėl turėjo susidurti su tapačia prob
lema, kurią dar taip nesenai pergyvenome 
Vokietijoje). Tačiau kaip dabar, taip ir 
tada, Korporacija VYTIS išėjo dar tvirtes
nė, nepriklausoma ir dar ryškesnė studen

tijos gyvenime. Garbė tiems, kurie moka 
ištęsėti ir nepalūžti!

Pabaigoje U - to gyvavimo įsisteigė dar 
viena nauja ideologinė studentų or - ja 
— Korp ! VILTIS. Si or - ja buvo vienin
telė, kuri nesistengė iškilti ar skverbtis 
per vytiečių eiles. Jos valdyba pilname 
savo sąstate raštiškai prisistatė Korp! 
valdybai siekdama bendradarbiavimo ir 
tuo būdu buvo sukurti gražūs, tikrai kole
giški santykiai.

Studentijos gyvenime Korp! VYTIS reiš
kėsi kaip viena iš skaitlingiausių organi
zacijų, nežiūrint to, kad vytiečiai nebuvo 
remiami jokių politinių grupių nei dole
riais, nei konservų dėžutėmis, kuris tais 
pusbadžių metais buvo labai patrauklus 
faktorius. Tuometinis studentijos organų 
rinkimas nesi suko sąrašine si sterna. Vy- 
tietis balsuodavo už žmogų nedaug kreip
damas dėmesio ar jis at - kas ar iš “ ne
priklausomųjų ” bloko. Tačiau vytiečiai 
be jokių agitacijų vi suomet studentų val
dyboje turėjo “ savo atstovus ”. Ne kar
tą net didesnių minėjimų, ar švenčių pra
vedi mui studentų atstovybė kviesdavo vy- 
tiečius ir seses akademikes.

Skautiškojo ugdymosi programoje buvo 
susirūpinta kiekvieną vytietį, paruošti 
skauto vyčio įžodžiui. Ruoštasi plačiai 
ir intensyviai. Bandyta susirišti su tuo-
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metine skautų vyčių vadovybe. Tačiau 
šis akademikų gražus noras būti drauge 
su vyčiais, su jais ruoštis ir bendrauti be 
skirtumo, kad vieni “ akademikai ” o an
trieji ne, buvo sutiktas visai Šaltai — jo
kio atsakymo. Nenuostabu, kad akademi
kai po truputi vis šalčiau pradėjo žiūrėti 
į skautų vyčių pasiruošimą. 0 ar taip tu
rėtų būti ? Kaip būtų gražu, kad vytietis 
būtų ir skautas vytis, -tačiau neperšu min
tį, kad tik skautas vytis galėtų būti vytie- 
Čiu. Korporacija turi savo tarpe filisterių, 
kurie į Korporaciją įstojo net nebuvę skau
tais, o tačiau šiandien matome juos sėk
mingai vadovaujančius atsakingose skau
tų sąjūdžio pareigose. Išimčių visur pa
sitaiko. Norėčiau tik atkreipti dabartinių 
Korp! skyrių dėmesį į platesnį savo narių 
skautiškąjį paruošimą Neperjaunas jun- 
joras išstudijuoti vyčių programą, — ne- 
persenas senjoras pasiruošti skauto vyčio 
įžodžiui 1 Nepasidarykime tik “ akademi
kais ” pamiršdami, kad esame skautai 
akademikai - vytiečiai.

Pabaltijo U-to vytiečiai plačiai reiš
kėsi ir skautiškojo vadovavimo veikloje. 
Nebuvo nė vieno skautų vadų suvažiavi
mo, kuriame nebūtų atstovaujamas Pinne- 
berg’as. ( Tuometiniu susitarimu su Bro
lijos vadovybe kiekvienas Korp! skyrius, 
turįs 10 ar daugiau senjorų turėjo tunto 
teises ir jomis naudojosi). Pinneberg’o 
vytiečiai ir sesės didele dalimi prisidėjo 
organizuojant “Baltijos ’’ stovyklą Tim- 
mendorf’e, jų nuopelnu suorganizuota 
I - ji Akademinė Skautų, - čių Stovykla 
“ Ragainėje ”.

Akademiniame vytiečio bare temos pa
rašymas junjorams buvo nepermaldaujama 
būtinybė. Geresnės temos buvo diskutuo
jamos bendrose sueigose su sesėmis. 
Kviesdavomės prelegentus iš lietuviškos 
profesūros tarpo ir visi jautėmės esą vie
na graži šeima. Sąlygos ypatingai paleng
vėjo, kai pavyko įsigyti savas buklas. Ne
didelis buvo Šis rūsio kambarėlis, bet dai
liai mūsų rankomis dekoruotas. Jis matė 
mūsų išraudusius veidus diskusijose, tik
riausiai visais savo plyšiais Šypsojosi 

mūsų junjorų “ krikštynose ”, kartu su 
mumis kvatojosi studentiškos dainos ai
duose, -liūdėjo su mumis prisiminus ken
čiančią Tėvynę ir giliai, -giliai savo sie
nų plyšiuose paslėpė aidus gražių lietu
viškų dainų...

Emigracijos šešėliai išskirstė profesū
rą, studentiją 1949 m. rudenį Pabaltijo 
U - tas turėjo užsidaryti. Savo dienas tu
rėjo baigti ir Korporacija VYTIS Pinne
berg’e. Korporacijos bylos ir medžiaga 
pasiųsta į Čikagą Korporacijos Vėliavą, 
antspaudus ir metraštį pasiėmiau asmeniš
kai pervežti per Atlantą

Tokie tai mano prisiminimai apie K! 
VYTIS gyvavimą Pabaltijo Universitete. 
Jie galbūt bus įdomūs tiems, kurie netiki, 
kad ir studentijos or - jų istorijos gali 
kartotis. Gi vytieciams, manau, jie pri
mena faktą kad, jeigu tik bet kur pasau
lyje susiburia didesnis lietuvių studentų 
skautų skaičius, ten gyvuoj a garbingos 
K! VYTIS tradicijos. Vivat, < Crescat, 
Floreat Korp! VYTIS!

* ★ ★ * ★ ★

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Pasireiškus tarp lietuviu studentu tam tikroms 
*’ nesveikoms apraiškoms ” dabar Sovietai suskato 
aukštąjį mokslą, einantį Lietuvos jaunimą sustiprin
tai "perauklėti ”. Vilniaus radijo pranešimu, sau
sio 26 d. Vilniaus aukštųjų, mokyklų dėstytojai, 
profesoriai, aspirantai ir kiti buvo suvaryti į u - to 
aktų salę " apsvarstyti klausimų, susijusių su mo
kamojo auklėjamojo darbo pagerinimu tarp studen
tų ”. J "pasitarimą’’buvo atvykę visa eilė kp žy
mių pareigūnų ir " svečių iš Maskvos ”. Pagrindi
nį pranešimą padarė, nurodydamas svarbiausias di
rektyvas, Sov. Sąjungos aukštojo mokslo ministeris. 
Jis ypačiai išryškino dėstytojų vaidmenį ir atsakin
gumą ’’ auklėjant studentiją komunizmo dvasia 
Po pranešimo pasisakė Pedagoginio Instituto dir. 
Mickevičius, Vilniaus u-to rektorius Bulavas, Kon
servatorijos dir. KarnaviČius, Mokslų Akademijos 
’’ prezidentas ” Matulis ir kt. Reikšmingesnę bol
ševikine kalbą pasakė taip pat LKP ck sekretorius 
Niunka. Paskum Sovietų Sąjungos aukštojo mokslo 
ministeris atsakė į eilę klausimų, nušviečiančių 
auklėjamojo darbo problemas aukštojoje mokykloje 
pagal " komunistinę koncepciją (Elta)
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Clevelando AS D Valdyba: 
is kairės į dešinę: t. n. V. 
Vaivadaitė, t. n. J. Drąsuty- 
te, pirm, ir t. n. J. Laikūnai- 
te. Nuotr. V. Kamanto

PRASMINGOS VEIKLOS BEJIEŠKANT •)

Tomas R em eiki s

Etninė mažuma ir jos aplinka
Aplinka nustato mažumos grupės ir jos 

organizacijų rolę. Tik aplinkos faktorių 
šviesoje galime spręsti kaip grupės tiks
lai gali būti pasiekiami ir kokia yra orga
nizacijų rolė tų tikslų siekiant. Tad ver
ta bendrai pažvelgti į mus supančią aplin
ką.

Lietuvi ai Amerikoj e yra etninė mažumos 
grupė, kuri yra veikiama, modifikuojama 
ir keičiama akultūracijos proceso ir kuri 
palengva eina asimilacijos linkme. Toks 
mūsų padėties apibrėžimas yra pesimisti
ni s ir fatal i stin is. Tačiau, realiai žiūrint, 
yra neįmanoma paneigti daugelio mažumų 
likimo, t y. jų kapus. Būtų nerealu gy
venti su iliuzija, kad lietuvis yra kitoks, 
kad jis išliks lietuviu karta po kartos. 
Tikrai tenka abejoti ar lietuvis yra toks 
viršžmogis. Galima prileisti ( ir gal tai 
yra tiesa ), kad lietuviui trunka ilgiau nu
tautėti negu kitos tautinės mažumos at
stovui, tačiau tai dar nereiškia, kad lietu- 
vis negali nu tau tėti.

w*) Straipsnis diskusinis. Redakcija.
Žinią apie autorių galima rasti skyrelyje ” Ryš

kieji Veidai ”.

Ar būti ar nebūti lietuviu yra klausimas, 
kurį gali atsakyti tik pats individas ar, 
teoretinėje plotmėj e, išsami psichologinė, , 
sociologinė ir filosofinė studija. Pagrin
dinai tai yra vertybinis supratimas. ;,Mūsų 
visuomenė susilaiko šį klausimą kelti ir 
besąly ginai reikalauja tei gi amo apsispren
dimo. Taip yra dėl keletos priežasčių. 
Kol laisvos Lietuvos viltis egzistuoja, 
tol yra tautai ypatingai svarbu ir naudin
ga išlaikyti sąmoningų lietuvių grupę iš
eivijoje. AugŠčiau keltas klausimas at
sistotų visu aštrumu jei nebūtų vilties ma
tyti laisvą ir nepriklausomą ( politiniai ir 
kultūriniai ) Lietuvą. Kita priežastis ko
dėl yra reikalaujama teigiamas lietuvišku
mu apsisprendimas yra grupės tautinės 
kultūros pagrindas. Žmogui, socializuo- 
tam savo gimtajame krašte ir atsidūrusiam 
svetimoje aplinkoje, yra neįmanoma atmes
ti savo tautinę kultūrą ir priimti naują be 
aštrių dvasinių pergyvenimų. Savos kul
tūros atmetimas yra lygus savo tautos, 
savo giminių ir savęs paneigimui. Todėl 
ir nenuostabu, kad ir savanoriškai imigra
vusios grupės turi tendencij ą 1 aikytis sa
vo kultūros ir nepasiduoti didžiąjai aplin-
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kai. Iš to plaukia pastangos išlaikyti gru
pines savybes ir simpatijos gimtinei bei 
tėvų kraštui. Ir mes, lietuvių grupė, būda- 
mi lietuviškos kultūros padariniai, iš es
mės, ar tai nesavanoriškos emigracijos 
frustracijos, jaučiame savo kraštui simpa
tijos ir norime grįžti į mus priimtinos san
tvarkos Lietuvą. Tad trumpai, pagrindui ai 
lietuviškos grupės tikslai yra sąmoningos 
visuomenės išlaikymas ir laisva Lietuva.

Grupė išvysto organizaciją — instituci
jas per kurias tų tikslų yra siekiama. Ma
žumos grupės organizacija pateisina savo 
egzistavimą pri sidėjimu prie grupės tikslų 
atsiekimo. Organizacija yra priemonė tam 
tikriems tikslams atsiekti. Apgailestauti
na, kad mūsų išeivijos organizacijos yra 
pasidariusios pagrindinai tikslai savyje. 
Išdavoje to turime daug senų, konservaty
vių, gyvenimo reikalavimus atmetančių or
ganizacijų. Ir ASS - je yra toks elemen
tas. Daugelis tarp-organizacinių ginčų 
yra tokios klaidingos pažiūros į organiza
ciją pasėka. Santaros - Akademikų ginčas 
dalinai sukosi apie organizacinį nekinta
mumą.

ASS yra pateisinamas tik savo darbu 
siekiant mūsų grupės pagrindinių tikslų. 
Kadangi ASS yra nepolitinė organizacija, 
jis negali siekti politinio tikslo, būtent 
laisvos Lietuvos. Sąjūdis gali prisidėti 
prie šio tikslo siekimo netiesioginiai, 
auklėdamas gerus lietuvius. Todėl ASS 
pagrindinis tikslas yra sąmoningas ir to
bulas lietuvis.

ASS ideologiniai rėmai ir lietuvybė

Jei savame krašte organizacija gali tu
rėti savo specifinius tikslus pateisinimą 
tų tikslų atsiekime, tai išeivijoje tapati 
organizacija turi subordinuoti savo speci
finius tikslus visos išeivių grupės pagrin
diniams tikslams ir tik tame rasti savo 
egzistencijos pateisinimą. Skautų ideolo
gijos tikslas yra tobulas žmogus tiek re
liginiai, tiek tautiniai, tiek asmenybiniai. 
Išeivijoje esame priversti akcentuoti dau
giau tautinį ideologijos aspektą, žinoma, 
neužmiršdami kitų. Skautybė yra tokia 

plati ir lanksti, jog ją galima pritaikyti 
betkokioje kultūroje ir betkokiose sąly
gose. Tas ideologijos platumas ( tiksliau 
išsireiškus, ideologijos rėmai ) aiškiai 
yra matomas ASS narių pasaul ėžiūriniuose 
skirtumuose. Turime narių, kurie atsto
vauja galvosenas nuo katalikiškos pasau
lėžiūros iki liberalizmo. Paskutiniu metu 
yra aiškiai juntamas pakrypimas į dešinę. 
Si tendencija yra pagrindinai dviejų fakto
rių rezultatas. Pirma, ši tendencija yra 
ASS - Santaros konflikto rezultatas. Ke
letas įtakingų liberalistinių pažiūrų aka
demikų griežtai atstovavo Santaros galvo
seną -tąorganizaciją pasirinko. Toks rei
kalų sprendimas egzistavusios A. S. S, 
vadovybės, bei daugumos narių galvose
nos išdavą kuri, reikia pripažinti, žvelgė 
į Korp! VYTIS kaip į uždarą eksklusyvią 
korporaciją tikslą savyje, irveikiančią 
tikslų bei tradicijų ribose. Antrą ši ten- 
dencij a yra taip pat Santaros savo narių 
izoliavimo ir komunikacijos pašalinimo su 
akademikais rezultatu. Ar tokia tendenci
ja dešinėn yra gerai ar ne, tai kiekvienam 
individualus klausimas. Konstatuoju tik 
faktą kad taip yra.

Mūsų ideologijos bendrumas ir todėl di
doki pasaulėžiūriniai skirtumai neleidžia 
išvystyti stiprios organizacinės discipli
nos, verčia nustatyti veikimo gaires, ku
rios yra skirtingų interesų kompromi sas, 
ir padaro organizaciją gana silpna verty
bių indoktrinacijoje. Ideologijos bendru
mas, tačiau, 'diodą daugiau individualinės 
apsisprendimo laisvės. Tokios organiza
cinės charakteristikos ir tendencijos yra 
nepalankios efektyviam lietuvybės indok- 
trinavimui, nors tai neturi reikšti, kad ASS 
yra nepajėgi lietuvybės darbe. Vėliau ma
tysime, kaip tas silpnybes galime padary
ti stiprybėmis, pabrėžiant tautinį ideolo
gijos aspektą ir naudojant atatinkamas 
priemones.
Dabartinė ASS veikla

Ideologijos bendrumas neleidžia kon
krečių vertybių pabrėžimo. Skirtingų ir 
kartais labai susikertančių pažiūrų pasi-
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reiškimai verčia vadovaujančius žmones 
nustatyti kompromisines, bendras, nekon- 
troversines veiklos gaires. Išdavoje to, 
mūsų veikimas pagrindinai yra socialinis. 
Socialinio veikimo pabrėžimui dar yra ke
letą priežasčių. Amerikos materialistinė 
atmosfera gerokai stumia mus į hedonisti
nius užsiėmimus. Kad socialinis veiki
mas pasidarė pagrindu galima kaltinti ir 
tradicinį Korp! Vytis veikimą - laikyseną 
( eksklusinis draugų būrelis). Galima pri
leisti, kad vienos profesijos vyravimas 
daug prisidėjo prie tokio pakrypimo. Prak
tiškieji mokslai yra bent dabar Korp! Vy
tis daugumos narių užsiėmimas. Tuo neno
riu įžeisti ar pažeminti gerb. kolegas in
žinierius. Yra pateikiama tik bendra so
ciologinė pastaba, kad socialinio veikimo 
akcentavimas yra daugiau galimas inžinie
rių tarpe negu sociologų, ar psichologų tar
pe.

Jokia organizacija negali būti grynai 
kultūrinė ar intel ektualinė. Socialinis as
pektas yra natūralūs ir, taip pat, -reikalin
gas pasireiškimas. Tik kada organizaci
ja nueina į kraštutinumą, pabrėždama gry
nai socialinį veikimą, galime konstatuoti 
nenormalų, reiškinį. Yra reikalingas svei
kas balansas. Socialinė veikla prisidės 
prie lietuvybės išlaikymo tik lietuviškos 
šeimos didesniu užtikrinimu. Gilesnis 
lietuviškos kultūros pajutimas ir suprati
mas yra neįmanomas tokioje veikloje, ta
čiau tik su giliu lietuvybės supratimu žmo
gus gali būti stipriu, nepalaužiamu lietu
viu.
Socialinės veiklos pasėkos

Paprastas socialinis veikimas neužim
ponuos giliai galvojančio žmogaus - inte
lektualo. Socialinio veikimo skaudžiausia 
paseka yra, kad mes sulaukiame mažai in
telektualiai pajėgių narių. ASS intelek
tualui akademikui nesudaro galimybės pa
sireikšti, neišnaudoja jo potencialius, jau 
turimus gabumus. Yra tikrai nuostabu, kad 
tokia plačių užsimojimų organizacija pa
jėgia patraukti tik labai siauro galvojimo 
individus.

Be nepajėgumo patraukt intelektualinių 
pajėgų, - ASS savo socialine veikla nesu
teikia žmogui gil esnių gyvenimo vertybių, 
neišnaudoja jau turimus talentus ir aplei
džia pagrindinį savo tikslą — lietuviškos 
kultūros įsąmoninimą savo nariuose. ASS 
tikrai turi susiimti, jei nori ir toliau būti 
tame pačiame lygyje su kitom dvi an pa
grindinėm studentų organizacijom. Lygi
nant ASS su kitomis organizacijomis, dė
ka ideologijos bendrumo, socialinės veik
los ir antraeilės organizacijos kontrolės, 
ASS nariai turi daugiausia individualinio 
apsisprendimo laisvės. Tačiau, individua
linė laisvė ( vertybių indoktrinacijos at
žvilgiu ) išeivijos sąlygose nėra absoliuti 
vertybė.
Lygsvaros bejieškant

Kritiškas straipsnis yra mažai ko ver
tas, jei jis nepatiekia pozityvių veiklos 
alternatyvų. Čia kaip tik bus iškelta ke.- 
1 eta minčių apie ASS ateities veiklą. Tai 
bus padaryta augsčiau patiektos analizės 
ir lietuvių grupės pagrindinių tikslų švie
soje.

Kaip minėjau, ASS pagrindinis veiklos 
rodiklis turi būti mūsų grupės tikslai. jTie- 
sioginiai ASS iŠ esmės negali prisidėti 
prie politinio darbo ir todėl, lietuviškos 
kultūros įsamoninimas savo narių tarpe 
yra pagrindinis tikslas. Tam tikslui at
siekti gali būti vartojamos įvairios prie
monės. Socialinės veiklos aspektas yra 
labai gera priemonė patraukti narius į su
sibūrimus kur tolimesnis kultūrinis darbas 
vyksta. Tačiau vien socialinio pobūdžio
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veikimas neatsiekia norimų rezultatų. K ai p 
minėjau, socialinis veikimas turi būti vie
nas iš elementų, ne veikimo pagrindas. 
Tolimesniame lietuvybės darbe reikalin
gos jau kitos priemonės. Tad truputį apie 
j as.

Buvo pastebėta, kad dėl mūsų ideologi
jos bendrumo aiškių vertybių įsisąmonini
mas yra sunkus. Tai nereiškia, kad mūsų 
organizacija negali sėkmingai dirbti lietu
vybės darbą. Šios problemos sprendime 
vadovaujantis principas turėtų būti: reikia 
išnaudoti kiekvieną progą ir kiekvieną na
rį lietuviškajam darbui, nors ir pasaulė
žiūriniai skirtumai tarp mūsų yra dideli. 
Tautinė kultūra visiems mums yra ben
dra. Indoktrinacijos darbe skirtingų pa
saulėžiūrų žmonės pabrėžia skirtingas kul
tūros dalis. Ir tame turėtų glūdėti akade
miku stiprumas ir organizacijos efektyvu
mas. Pasaulėžiūriniai skirtumai mūsų or
ganizacijoj e, pabrėždami įvairius mūsų 
kultūros aspektus ( krikščioniškąjį, pago
niškąjį, liberali stinį, ir LL ) suteikia na
riams daugiau balansuotą kultūros vaizdą 
negu betkuri kita organizacija. Tik tokia
me kultūros įsąmoninime yra atsi eki am a 
plačiausia individo apsisprendimo laisvė 
( pasaulėžiūriniu atžvilgiu ) ir tik tokioje 
organizacijoje galima išreikšti pilnutinę 
tautos kultūrą. Belieka tik imtis darbo, 
balansuoti socialinį - kultūrinį veikimąir 
duoti progos pasireikšti ( su visais pasau
lėžiūriniais skirtumais ) ir išnaudoti kiek 
galima daugiau mūsų narių lietuviškoskul
tūros įsąmoninime ir įsisąmoninime.

Yra aišku, kad dabar soči alinio veikimo 
dvasia neleis pilnai ir staigiai naujam ba
lansuotam veikimui pasireikšti. Norisi, 
tad, išreikšti mintis kaip to būtų galima 
išvengti. Pirmiausia, reikia pastebėti, kad 
toks veikimas bus tiek efektyvus ir noriai 
priimtas, kiek vadovai sugebės gyvai ir 
naujoviškai perduoti lietuviškąją kultūrą 
Kitaip tariant, ši problema yra konserva- 
tyvizmo ir progreso problema. Formalus 
senosios kartos atstovo pašnekesys retai 
sudomins akademiką Įdomesnis ir naudin
gesnis bus toks pasnekėsys, kuriame da

lyvaus mūsų kartos atstovas ir kuriame 
bus įtraukta kuo daugiau narių. Tad dis
kusijos, debatai, simposiumai mums pa
tiems dalyvaujant yra daugiau pageidauti
ni negu seno profesoriau s p as akoj i m ai apie 
Lietuvos žemės turtus ar Petrapilio sei
mą Sis sakinys veda toliau prie kultūri
nio veikimo turinio.

Kultūra nuolatkeiči asi, pasireiškia nau
jose formose. Ir todėl mūsų žvilgsnis į lie
tuviškąją kultūrą turi būti kaip į dinamiš
ką tautos dvasios pasireiškimą, o ne kaip 
į absoliučią vertybę tam tikrame i storinio 
laiko momente. Žvelgdami į praeitį, turė
kim omenyje dabartį ir ateitį. Nevien tik 
studijuokim savąją kultūrą, bet ir kurkim. 
Kūryboje neretai atrasime ir savo, kaipo 
lietuvio, pateisinimą Nereikia bijoti jies- 
koti naujų formų, naujų idėjų. Palikim 
konservatyvizmą savo tėvams, nes jis yra 
didžiausia užtvara į progresą, į kūrybą 
J ieškokim gyvos kultūros, o ne mūsų tėvų 
kūrybos laikais patiektų dabartinių tauti
nių sentimentų.

Todėl ir norisi pasisakyti už progų su
darymą mūsų j aūniesi em s kūrėjams pasi
reikšti ir išeiti į viešumą Norisi pasisa
kyti už dabartinės Lietuvos kultūros stu
dijas ( jos auklėjimo sistemą teisių sis
temą literatūrą, meną ir LL ), nes visa 
tai bus mūsų ateities kultūros dalis. No
risi pasisakyti už tremties lietuvių j auno- 
sios kartos kultūrinių krypčių studiją ( pa
vyzdžiui, kas yra išreiškiama mūsų jau
niausių poetų darbuose.). Norisi pasisa
kyti už galimą Lietuvos ir tremties kūry
bos sintezės studiją ir L L Tokiems už
simojimams įvykdyti reikalingos studijų 
dienos, stovyklos, kursai, spauda, fondai 
ir visos kitos įmanomos priemonės. Jas 
mes turime, tik reikia jas naudoti siekiant 
to tikslo.
V ėdami eji principai

Žmogus yra netik kūnas, bet ir dvasia. 
Ir kūniški ir dvasiniai žmogaus reikalavi
mai turi būti patenkinti. Tai yra pagrindi
nė maksima laimingam žmogui ir tai yra 
pagrindinis argumentas prieš absoliučiai
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D. Seputaitė

KAIP... ?

Žmogus pats savo laimės kalvis, — 
Mums porin liaudies išmintis.
Tik kaip tą laimę nusikalti, 
Kas man jaunai, kas pasakys ?

As klausiau vėjų patarimo, — 
U..., ū.., patraukė tik pečiais.
Ir saulė, nepatenkinta likimu, 
Nubrido užu miško paupiais.

Beržas svyruoklis suvirpėjo, 
Tik p amo savo garbiniais.
Nustojo žalias žiogas groti, 
Viliot plaštakę smuiko garsais.

Perkūnas karieta dundėjo, 
Vaivorykštę pabrukęs po ranka. 
Lietaus lašai gailiai žybsėjo, 
Paklydę rožės vy st an či am žiede...

Kaip kalti laimę? Kaip, sakykit? 
As klausiau pabertų žvaigždžių;
Mėnuo liūdnai nusišyp so jo 
Ir dingo už mieguistų debesų.

Lakštingala metė apie meilę suokus, 
O jūra pylė, blaškė vandenis, 
Nes kaip, kaip nusikalti laimę 
Tik pats gyvenimas mokys.

socialinę veiklą.
Jei grupė ir organizacija nori išlaikyti 

narį savo tarpe, ji turi duoti jam daugiau, 
negu didžioji aplinka ir negu kita organi
zacija siūlo. Todėl ir ASS, norėdama efek
tyviai prisidėti prie lietuvybės išlaikymo 
ir patraukti bei išlaikyti narius, turi duoti 
savo nariams minimalų lietuvybės jausmą 
ir duoti daigiau dvasinio pasitenkinimo, 
negu kita kuri organizacija.

Tad, sesės ir broliai, ženkim tvirtai lie
tuviškuoju keliu.

Ad meliorem!

Lietuvių Studentų Skautų Korp! VYTIS Val
dyba: is kairės į dešinę: senj. į. Grina, sekr.* 
senį. K. Ječius, vice - pirm., fil. R. Viskan
ta — pirm., fil. L. Maskaliūnas, junj. tėvū
nas ir senj. R. Tallat- Kelša, ižd.

A.S.S. NARIAI DĖMESIO!

S. m. gegužės 4- 5 d.d. Clevelande šaukia
mas A. S. S. suvažiavimas. . Ten bus aptarta 
visa eilė organizacinių reikalų; įvyks specia
lios ASD ir Korp! VYTIS sueigos. Visi ASS 
nariai yra kviečiami dalyvauti. Negalintieji 
atvykti prašomi jau dabar prisiųsti savo nuo
mones įvairiais organizaciniais ir veiklos rei
kalais ASS Valdybai adresu: R. Viskanta, 4003 
S. Francisco Ave., Chicago 32, III. USA.

ir ir ir

DETROITO SKAUTĖS AKADEMIKĖS

Vasario 10 d. suėjo metai kaip tragiškai žuvo skau
tė akademike AA Lilija Petrauskaitė. Vasario 9 d. 
šv. Antano bažnyčioje iš karto prie trijų altorių buvo 
laikomos šv. mišios už A A Lilės sielą. Atnašavo 
klebonas kun. Dr. I. Boreišis, Windsor’o klebonas 
kun. Kučingis ir kun. K. Simanavičius. Skautės aka- 
demikės prisidėjo prie šv. mišių iš savo kuklaus 
iždo, o labiausiai savo maldomis dalyvaudamos mi
šiose. Nekurtos sesės aplankė mirusios kapą, kur 
jai tėveliai pastatė gražų paminklą.

Vasario 19 d. skautės akademikės savo sueigoje 
montažėliu paminėjo išėjusią į amžinybę sesę, Mon
tažo metu paskaitytas fil. K. Kodatienės eilėraštis 
sukurtas A A Lilei. Sueigos metu kand. J. Miltaky- 
tė skaitė savo referatą, ir t. n. D. Seputaitė paskai
tė iš savo kūrybos.

m. L
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STUDENTŲ VEIKLOS AKIRAČIAI

Al g. Avižienis

Dabartinė laisvojo pasaulio lietuvių studentų organizacijų veikla tiksliai išreiškia mūsų 
akademinio jaunimo nuotaikas ir padeda pagrindus tolimesniam lietuvių išeivijos kultūriniam 
ir visuomeniniam gyvavimui. Siekiant šią veiki ą apibudinti, teko pasikalbėti su sekančiais 
trimi s kolegomis, kurie skiria lietuvių studentų o rgani z aci jom s savo laiką ir pastangas: Stu
dentų Ateitininkų Sąjungos Centro Valdybos pirmininku Algirdu Gečiausku, Lietuvių Stu
dentų Santaros Centro Valdybos pirmininku Raimundu Mieželiu ir Lietuvių Studentų Skautų 
Korp! VYTIS Centro Vai dybos pirmininku Romualdu Viskanta. Susirinkę pasitarti bendrais 
reikalais, 'kolegos pirmininkai mielai sutiko atsakyti į sekančius klausimus:

1. Lietuvių Studentų Sąjunga J. A. V. yra bendroji reprezentacinė studentų organizacij a, 
atliekanti daug svarbių uždavinių. P eržv el giant Sąjungos veiklą:

1. Ar reikia kokių pakeitimų LSS veiklos formose?
2. Kokią pramato te ateitį Sąjungai sekančių penkerių metų bėgyje?
3. Ar Jūsų organizacija šiais metais planuoja remti sąrašą Sąjungos centrinių organų rin

kimuose?
4. Jūsų nuomone, ar pageidautina, kad studentų organizacijos remtų sąrašus Sąjungos 

rinkimuose ?
5. Kokiu pagrindu turi būti leidžiamas ir redaguojamas " Lituanus” ?

II. ; Žvelgiant į Jūsų vadovaujamos organizacijos veiklą:
6. Kokie yra jos pagrindiniai užsimojimai sekantiems metams?
7. Jšokie klausimai sukelia daugiausia rūpesčių organizacinėj e veikloje?
8. Kokioje formoje ir plotmėje turi būti vykdomas b endradarbiavimas tarp organizacijų?
9. Ką dar norėtumėte pasakyti "Mūsų Vyčio ” skaitytojams?

Sekantys kolegų pirmininkų atsakymai pateikia mums plačią mūsų studentų veiklos ir 
ateities planų apžvalgą:

Studentų Ateitininkų Sąjungos CV pirmi
ninkas A. Gečiauskas:

1. LSS turėtų išvystyti Užsienio Sky
riaus veiklą ( skirti ją nuo *' Lituanus ” 
leidimo ), bandant priim ti Lietuvos Vyčių 
praktikuojamas formas ir užmez giant glau
džius ryšius su tarptautinėmis akademinio 
jaunimo organizacijomi s, kurių suvažiavi
muose ir spaudoje galėtume iškelti Lietu
vos reikalus.

Taip pat, manyčiau, kad LSS turėtų su
stiprinti akademinio jaunimo švietimo 
programą. Iki šiol per suvažiavimus ir 
studijų dienas buvo diskutuojami speku
liatyviniai klau simai, nekreipiant didelio 
dėmesio į akademinio jaunimo mažą susi
pažinimą su mūsų kultūros lobynu ir su juo 
surištų faktų įdomų pristatymą.

2. LSS prieauglio netruks, tačiau jos eg
zistencija priklau sys nuo vadovybinės 
iniciatyvos ir sugeb ėjimo narius įtraukti į 
organizacinį darbą, kuris yra įmanomas tik 
turint Centro Valdybos aiškiai definuotus 
ir vykdomus uždavinius.

3. Studentų Ateitininkų Sąjunga narių 
įsitraukimą į LSS vadovaujamuosius orga
nus palieka paskirų asmenų iniciatyvai, 
laikydamasi įsitikinimo, kad LSS yra vie
netas sukurtas individualiu, o ne federa- 
liniu pagrindu.

4. išplaukiant iš atsakymo į paskutinįjį 
klausimą, norėčiau pabrėžti, kad S AS ne
mato reikalo prie paskirų individų užsi
brėžtų veiklos tikslų įgyvendinimo įnešti 
kolektyvinio endorsavimo mintį, kuri ga
lėtų in di vi dualinei iniciatyvai pakenkti.
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Studentų organizacijų Pir
mininkai Čikagoje, Iš kairės 
į dešinę: R. Viskanta, R. Mie
želis ir A. Gečiauskas.

Nuotr. V. Adamkavičiaus

5. Esu tvirtai įsi tikinęs, kad " Litu a- 
nūs ” leidimas ir redagavimas turėtų pa
likti LSS rankose. Kiekvi enas narys turė
tų tapti žurnalo prenumeratoriumi, gi kiek
vienas LSS skyrius metų bėgyje turėtų su
ruošti vieną didesnį parengimą, kurio pel
nas būtų skiriamas žurnalo leidimui parem
ti.

6. Ypatingą dėmesįkreipiame į žmogaus 
vidinį ygdymą ir jo saviauklą, iš to iš
plaukia tokie uždaviniai, kaip ideologinio 
pasiruošimo kursai, parinktos metinės te
mo s s tu dijo s, ren gi ma s vasaros ir ži emo s 
stovyklų, kuriose bus akcentuojama lietu
viškumo idėja. Greitu laiku planuojame 
išleisti anglų kalba parašytą leidinį apie 
ateitininkus bei deleguoti visą eilę narių 
į Pax Romanos ir kitų katalikiškų akade
minių sąjūdžių suvažiavimus.

7. Nepramatau jokių specifinių proble
mų, liečiančių vien tik ateitininkus. Jau
čiu, kad pas mus kylančios problemos ne
siskiria nuo tremties problemų — nutautė
jimo, aktyvumo stokos ir 1.1,

8. Jokiu būdu neturėtume ribotis vien 
tik LSS, kuri apima tik akademikus. Ben
dradarbiavimas tarp jaunimo organizacijų 
turėtų būti vykdomas federaliniais pagrin
dais suorganizuotame komitete.

9. S AS visuomet yra pasisakiusi už dar
nų lietuviškojo jaunimo organizacijų ben

dradarbiavimą. Ypatingai buvo malonu 
matyti, kai pereitų metų rudenį Sew Bri
tain’ e įvykusio Skautų Vyčių Sąskrydžio ir 
SAS Draugovių Valdybų suvažiavimo daly
viai surado galimybę vakarąpraleisti drau
ge. Tikiuosi, kad panašus bendradarbia
vimas pasikarto s dar daug, daug kartų.

Žurnalui "Mūsų Vytis " linkiu irtoliau 
tobulėti, o skautų organizacijai dar labiau 
sukonkretinti narių pasireiškimus bendro
je plotmėje.

Lietuviu Studentų, Santaros CV pirminin
kas R. M i e ž e 1 i s:

1. Nemanau, jog Sąjungos veikimui pa
gyvinti galėtume rasti kokių sp ecialių, 
iki šiol nevartotų receptų. Didele dalimi 
Sąjungos veikimas priklauso nuo jai vado
vaujančių asmenų. Valdybos yra ašys, 
apie kurias sukasi visas darbas. Todėl 
reikia atkreipti ypatingą dėmesį į tinkamą 
žmonių suradimą valdybom s. O išrinktieji 
asmenys, iš savo puse’s, turėtų jausti gi
lesnę atsakomyb ę už Sąjungos gerovę, pa

rodydami daugiau entuziazmo bei įdėdami 
daugiau darbo į jos veiklą.

2. Sąjungos ateitis priklausys nuo suge
bėjimo įtraukti bendran darban jaunuosius 
studentus, p erėjusius grynai amerikoniš
kas mokyklas. Jau dabar Sąjungoj e po
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truputi pradeda atsispindėti tam tikra apa
tija. T aciau turi būti dedamos visos pa
stangos, kad Sąjunga galėtų išsilaikyti 
stipri ir svari.

3. Studentų Sąjunga yra bendrinė organi
zacija, kuriai studentai priklauso kaip pa
skiri in divi dai, one kaip kitų organizaci
jų nariai. Tad ir Santara nėra turėjusi sa
vo sąrašo Sąjungos rinkimuose. Tačiau ji 
visuomet skatindavo pavienius santarie- 
čius kandidatuoti ir rasdavo reikalą para
ginti narius balsuoti už tuos kandidatus, 
kurie, Santaros manymu, yra tinkamiausi. 
Taip manome pasielgti ir Šįmet,

4. Manau, jog atsižvelgiant į Sąjungos 
struktūrą tai nėra geriausias kelias, bet 
kiekviena organizadja turi teisę elgtis 
taip, kaip jai išeina geriausiai.

5. " Lituanus ” leidėju turi likti Stu
dentų Sąjunga. Ji yra tinkamiausia šiam 
darbui. Tačiau finansinės paramos suda
rymas turėtų būti mūsų visuomeninių orga
nizacijų ar veiksnių atsakomyb ė. Studen
tijai yra per sunku ir leisti, ir finansuoti 
tokį pagrindinį leidinį kaip ''Lituanus ”.

6. Santara šiemet, kaip ir kiekvienais 
metais, yra nusistačiusi pravesti keletą 
specialių didesnių projektų. Jausdama 
jog vyresniojoj e kartoje gal per daug vy
rauja mūsų praeities problemų svarstymas, 
Santara rengia Gyvosios Li etuvy bes Mėne
sį. Šios akcijos tikslas yra įvairiomis 
formomis ir priemonėmis parodyti augan
čią, į moderniųjų laikų gyvenimą reaguo
jančią, ieškančią ir naujas vertybes ku
riančią lietuty b ę, kuri pajėgtų savo dina
miškumu ir gyvumu apkrėsti jaunąją kartą. 
Kaip vieną iš svarbiausių to mėnesio už
davinių galėčiau paminėti kolegos Kosto 
Ostrau sko dramos "Kanarėlė ” i šleidimą. 
Norime tuo paskatinti jaunuosius meninin
kus kurti ir tikėtis, jog jų kūriniai pasieks 
skaitytojo ar žiūrovo akis.

Kitas gan plačios apimties darbas yra 
sudarymas JAV universitetuose, viešose 
ir, kiek įmanoma, privačiose bibliotekose 
esančių, Lietuvą liečiančių knygų biblio
grafijos ir jos išleidimas atskiru leidiniu. 
Tikimės, jog tokia Lituanistinė Bibliogra

fija, duodanti visus prieinamus šaltinius 
mūsų problemomis paskatins daugelį stu
dentų savo studijiniams darbams imti s lie
tuviškųjų temų.

Salia Šių specialių projektų, žinoma, 
vykdomi normalūs organizacinio gyvenimo 
darbai, kaip suvažiavimų, sąskrydžių, kon
ferencijų ir stovyklų rengimas, metinės 
knygos bei biuletenių leidimas, spaudos 
darbai bei visa eilė kitų darbų.

7. Manau, jo g pagrindinis klausimasy ra 
kaip efektyviai įjungti į naudingą darbą 
visus narius, ne vien tik kelis šimtadar
bius. Santarai, kuri neišskiria nei visuo
meninės, nei kultūrin ės, nei politinės, nei 
kurios kitos veikimo srities iš savo darbų, 
iki šiol šią problemą nugalėti sekėsi ne
blogai.

8. Bendradarbiavimas turėtų būti tiesio
ginis ir kaip galima artimesnis. Organi
zacijos galėtų imtis kartu įvairiau šių p ro- 
j ektų, kurių viena organizadja negali 
įvykdyti ir pagelbėti viena kitai pravesti 
tam tikrus darbus. Bendradarbiavimas ne
turėtų būti statomas sekančioje formoje: 
" Arba su visais arba su niekuo ”, Daž
nai daug ką galima atsiekti ir dirbant ne 
su visais. Tarp organizacijų turėtų vykti 
reguliarūs valdybų pasitarimai, asmeni
niai kontaktai padėtų sudaryti artimesnį 
ryšį ir išvystyti pasitikėjimą bendram dar
bui.

9. Kadangi dauguma "MV” skaitytojų 
yra skautai, linkiu jiems su didžiausiu at
sidėjimu atkreipti dėmesį į mūsų jaunuo
sius skautus ir išvystyti ten pagrindinį 
veikimą. Skautybė šiuo metu yra pajėgiau
sia mažąjį " Amerika s ar Australija s lie
tuviuką’’ įjungti į mūsų b endruomenę taip, 
kad jis ir suaugęs iš jos nepasitrauktų.

Lietuvių Studentų Skautų Korp! VYTIS 
CV pirmininkas R. Viskanta:

1. yisų lietuvių studentų apjungimo ir 
reprezentavimo darbą Sąjunga atlieka sėk
mingai. Svarbu pabrėžti, kad dalis jos na 
rių kitoms studentų organizacijoms nepri
klauso ir Sąjunga yra jų vienintelė lietu
viška organizacija. Todėl pageidautina,
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kad visos studentų organizacijos jaustų 
pareigų paraginti savo pajėgius narius 
paimti dalį Stud. Sąjungos administracinio 
darbo.

2. Netolimoje ateityje beveik visi Są
jungos nariai bus lankę tik amerikiečių vi
durines mokyklas. Todėl, kad Sąjunga ne
prarastų tautinio charakterio, kasmet pro
porcingai daugiau reikia pabrėžti lietuviš
kumo sąvoką ir jos reikšmę jaunajai išei
vijos kartai.

3. Ir šiais metais Akademinė Skaučių 
Draugovė ir Korp! VYTIS ragina savo stu
dijuojančius narius dalyvauti rinkimuose 
pilnu sąrašu ir numato šį sąrašą rekomen
duoti visiems savo nariams, iš sąrašo na
rių nėra reikalaujama jokių įsipareigojimų 
savo organizacijoms.

4. Taip, nes tik šiuo būdu Sąjungai vi
suomet bus užtikrintas pakankamas kvali
fikuotų kandidatų skaičius. Kitu atveju 
Sąjunga gali nesudaryti valdybos; pavyz
džiui, 1956 metais į Sąjungos Centro Val
dybą šalia studentų skautų sąrašo teatsi
rado tik trys individualūs kandidatai iš 
apie 500 kitų narių.

5. " Lituanus ” turi likti Sąjungos na
rių ir jos alumnų atsakomybe. " Litua
nus " leidimas turėtų tapti pagrindiniu 
alumnų Sąjungos uždaviniu, nes alumnai 
yra visais atžvilgiais pajėgūs išspręsti ir 
finansavimo klausimus,

6. Visoje savo veikloj e Akademinis Skau
tų Sąjūdis ypatingai pabrėžia tautiškumo 
ir pareigos Lietuvai motyvą. Organizaci
jos veikla trykšta dviejose formose: aka
deminėje plotmėje ir Lietuvių Skautų Są
jungoje. Pagrindiniai tikslai akademinia
me gyvenime yra aktyvus narių dalyvavi
mas visose Stud. Sąjungos funkcijase irv
Dr. Vydūno Šalpos Fondo padaikymas. 
Liet. Skautų Sąjungoje didelis narių skai
čius eina pareigas įvairiuose skautų vie
netuose. ASS leidžia skautų vadams ir 
vadovėms ir akademikams laikraštį "Af«- 
sų Vytis ". Vidinėje veikloje planuojame 
visuotiną suvažiavimą Clevelande šį pa
vasarį, vasaros stovyklą ir du rajoninius 
su važiavimus šį rudenį.

7. Svarbiausias uždaviny s šiuo metu 
yra įjungti į organizacijąjaunimą ateinantį 
iš amerikiečių mokyklų, išvengiant bet 
kokio kompromiso tautiškumo atžvilgiu.

8. Didesnių uždavinių atlikimui studen
tų organizacijos turėtų bendradarbiauti 
Studentų, Sąjungos plotmėje, tuo būdu ne
išskirdamos atskirai neorganizuotų studen
tų grupės. Siekiant glaudesnio asmeninio 
ryšio tarp atskirų organizacijų narių verta 
būtų apsvarstyti bendros vasaros stovyk
los organizavimą.

9. "Mūsų Vytis ** šiandien turi dvilypę 
paskirtį būti skautų vadų - vadovių ir aka
demikų skautų laikraščiu. Savo turiniu tu
ri patenkinti abidvi puses, o tai nėra leng
vas uždavinys. Džiaugiuosi Al V pusla
piuose matydamas vis daugiau ir daugiau 
jaunų bendradarbių. Linkiu redakciniam 
kolektyvui geriausio s sėkmės ir ištvermės 
ir toliau tobulinti "Mūsų Vytį ”.

KĘSTUTIS JAUNIŠKIS
šį pavasarį baigė Illinois Institute of Techno
logy B. Sc. in Electrical Engineering laipsniu. 
Gimęs Kaune 1927- IV. 20. Gimnaziją baigė 
Wiesbadene, Vokietijoje. Į skautų organizaci
ją įstojo 1939 metais Kretingoj e. Turi skilti- 
ninko laipsnį. Vokietijoje skautavo Wiesbade- 
no ir Schu. Gmuendo stovyklose. Šiuo metu 
Čikagoje vadovauja Akademiniam Trio, kuris 
per trumpą laiką jau spėjo gražiai užsireko
menduoti lietuvių tarpe.
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AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS BAIGUSIEJI SKAUTAI

ANATOLIJUS MI LUNAS
Illinois Institute of Technology gavo Bachelor 
of Sciense laipsnį statybinėje inžinerijoje. 
Anatolijus gimė 1926- VIII. 3 Šiauliuose. 1946 
m. baigė lietuvių gimnaziją Hanau ir pradėjo 
studijas Darmstadt*e. Korp! VYTIS senjoru 
buvo pakeltas pirmojoje ASS stovykloj e “Ra
gainėje Daug dirbo su skautais vyčiais 
Hanau stovykloje, o Čikagoj e buvo bene pir
muoju skautų vyčių ‘‘Pulk. J. Sarausko*’ drau
govės draugininku. Atlikęs karinę prievolę, 
1953 m. vedė ir pradėjo studijas, kurias dabar 
sėkmingai užbaigė. Sveikiname!

STASYS MICKUS ( Mickevičius )
šį pavasarį įsigijo B.S. laipsnį iš elektros in
žinerijos University of Nebraska. Gimęs 1934 
m. Klaipėdoj e. Gimnaziją baigė čia J.A. V. 
Skautu tapo 1945 m. Wiesbadene, Vokietijoje. 
1952 m. Omahoje, Nebraska, davė skauto vy
čio įžodį kur ir šiuo metu gyvena ir priklauso 
“ Dariaus ir Girėno ” skautų vyčių būreliui. 
Jo brolis Adomas studijuoja Čikagoje ir yra 
Korp! VYTIS skyriaus pirmininku.

STEPONAS MATAS ( MATUSEVIČIUS ) 
gimęs 1933 m. balandžio 5 d. Guragių dvare, 
Kuršėnų valse., Šiaulių apskr. Mokėsi Bibe- 
racho vokiečių gimnazijoje, Vokietijoje, pran
cūzų zonoje. 1951 m. Clevelande baigė aukš
tesnįjį mokslą, ir tuojau pat įstojo į Case Ins
titute of Technology, Cleveland e. 1954 m. la
bai gerai baigė šį institutą, gaudamas Bache
lor of Metallurgical Engineering laipsnį. Siek
damas gilinti studijas, tais pat metais pradėjo 
dirbti Case Institute kaip tyrimų asis tentas ir 
lektorius. 1957 m. gavo metalurgijos inžineri
jos magistro laipsnį. Ir dabar Steponas tebe- 
gilina metalurgijos studijas tame pačiame Ca
se Institute.

Į skautų organizaciją įstojo 1945 m. Bibe- 
rache. 1948 m. tapo jaunesniųjų skautų drau
govės adjutantu ir vėliau draugininku. 1953 m. 
davė skauto vyčio įžodį, o 1956 m. Korp! VY
TIS pasižadėjimą. Šiuo metu yra Korp ! VYTIS 
Clevelando skyriaus pirmininkas.

Įstojęs institutan, aktyviai ėmė reikštis or
ganizaciniame studentų gyvenime. Jis buvo 
vienas iš steigėjų Lietuvių Studentų Sąjungos 
Clevelando skyriaus, vėliau ėjo to skyriaus 
valdybos sekretoriaus pareigas. Buvo taip pat 
sekretoriumi, vėliau pirmininku Case Student 
Metallurgical Society, sekretoriumi APO korpo
racijoje.

Be minėtų organizacijų, Steponas dar pri
klauso: National Honor Society; Sigma Xi — 
JAV mokslo tyrinėtojų garbės korpordcųai; 
American Institute of Mining and Metallurgical 
Engineers; Alpha Phi Omega korporacijai; Pa
saulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjun
gai ( buv. Clevelando skyriaus sekretorius ); 
RKSLA; Lietuvių Akademikų Alumnų Klubui; 
Lietuvių Studentų Sąjungai.

Nuoširdžiai sveikiname naująjį metalurgijos 
inžinerijos magistrą Steponą, linkime geriau
sios sėkmės jo moksliniame darbe.
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RYŠKIEJI VEIDAI

T. n. SIGA DOBKEVICIŪTE

mokytis pradėjo Panemunėje. 1944 me
tais pasitraukė Vokietijon, Augsburge lan
kė lietuvių, gimnaziją. 1952 metais Los 
Angeles mieste baigė Immaculate Heart 
High School ir L A City College vakarais 
pradėjo studijuoti kalbas. Yra pakviesta 
į ALPHA MU GAMMA - svetimų kalbų gar
bės organizaciją.

Skautauti pradėjo 1946 metais Augsbur
ge. Dalyvavo visoj eilėj stovyklų, yra 
vyr. skautė, turi vyr. skiltininkės laipsnį, v * ....
Tėvynės Dukros Ženklą Ėjo skiltininkės, 
draugininkės, vietininkijos adjutantes pa
reigas. 1957 vasario 16 dieną Vyr. Skau
tininke Sigitą paskyrė Los Angeles skau
čių vietininkijos vietininke. Vietininkės 
pareigų perėmimo proga visa akademinė 
skautija džiaugiasi ir sesei Sigai sėkmės 
linki!

Į ASD įstojo 1955 metais, spalvas gavo 
Laisvosios Tėvynės stovykloje, ^iuo me
tu yra Los Angeles skyriaus ASD pirminin
kė.

Savo mintimis ir sumanymais dalinasi 
spaudoje. Pereitais metais keli jos straips
niai pasirodė MŪSŲ VYČIO puslapiuose, 
rašė “ Draugo ” studentų skyriuje, “ Ka
ryje

Fik TOMAS R EM EIKIS

gimęs 1934 gruodžio 7 d. Tauragės ap
skrityje. Lietuvoj e baigė pradžios mokyk
lą, Oldenburg’e lankė lietuvių gimnaziją, 
Vidurinį mokslą baigė jau JAV ir 1953 m. 
įstojo į University of Illinois politinių 
mokslų studijuoti. 1957 sausio mėn. uni
versitetą baigė su pasižymėjimu “ Class 
Honors with distinction in Political Scien
ce ”. Taip pat pakviestas politinių moks
lų garbės korporacijos PI SIGMA ALPHA 
nariu, gi šiuo metu ruošiasi magistrui po
litinėje teorijoje.

Į skautus Tomas įstojo 1950 m. Cicero, 
Illinois. Davė skauto vyčio įžodį, turi 
vyr. skiltininko laipsnį, Pažangumo Ženk
lą, 1956 gavo Korp! VYTIS spalvas. Ėjo 
draugininko, tunto stovyklos adjutanto, 
1955 _ stovyklos viršininko pareigas.

Visuomeniniame gyvenime Tomo veikla 
pasireiškė akademinėse organizacijose: 
1955 pirmininkavo Navy Pier “ Lituani- 
cos ” klubui, tuo pat laiku, “ Santaros” 
stovykloje gavo veikliausio JAV lietuvio 
studento premiją <1955 - 56 m. buvo Stud. 
Sąjungos Užsienio skyriaus ir LITU ANUS 
redakcijos narys, Urbanos Stud. Sąj. sky
riaus pirmininkas, 1956 išrinktas L. Stud. 
Sąj- Centro Valdybon, Šiuo metu dirba me-
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IŠ REDAKTORIAUS UŽRAŠU

Galbūt jums teko girdėti įdomu faktą, 
kad štai kažkur pasikeitė redakcija. Kuo
met aš sakau kažkur, tai manau ne apie 
“ Sumuštinį ”. Bet gi visa bėda ir yra, 
kad ir “ Sumuštinyje ” pasikeitė redakci
ja. Tai galbūt būtų teisingiau pasakyti, 
kad ne kažkur pasikeitė redakcij a, bet vi
sur. Bet ir taip negalima būtų išsireikšti, 
nes kiek žinau tokioj e “ Pravdoj e ” dar 
tapati redakcija. ( Ten, žinoma, reikalai 
gali pasikeisti kiekvieną momentą, )

Keičiantis redakcijai, dažnai keičiasi 
ir laikraščio linija. Tačiau “ Sumušti
nio ” linija, kaip ir buvo, taip ir pasilie
ka: tiesi ir tarp dviejų taškų. ( Žinoma, 
buvo galvota ir apie vingiuotą liniją, bet 
nelaimei, kažkur tai pasimetėm geometri
nėse kalkuliacijose ir turėjom grįžti prie 
tiesios ).

Konkrečiai, mieli broliai ir sesės, mes 
ir toliau mėginsime jums suteikti to dva
sinio peno, kurį visuomet suteikia aukš
tas, intelektualinis, nepažeidžiamas ir ne
sugriaunamas “Sumuštinio” lygis. (Hmmint) 
Ne dėl to, kad mes būtumėm dideli idealis
tai, pasiryžę jums tarnauti. Visai ne. Bet 
dėl to, kad esame spaudžiami iš šalies.

Kuomet susirenka MV redaktoriai, paro- 

traščio redakcijoje.
Salia šios veiklos bendradarbiauja spau

doje ir sportuoja: žaidžia europietiškų fut
bolą už Illinois Universitetą, 1954 ir 1956 
m. buvo “ All Midwest Collegiate Soccer 
League Player”, lietuvių sportininkų tar
pe matomas Lituanicos eilėse.

Kaip nesenai b augusį nuoširdžiai svei
kiname, sėkmės ateities veikloje linki
me!

do pirštu į mus ir sako: rašykit! Ką gi da
rysi, kinkos dreba ir rašom. Ir ne dėl to, 
kad jų balso bijotumėm (nes ir varlės kar
tais sukriokia liūto balsu), bet kuomet 
norint pamatyti jų veidus tenka žiūrėti į 
lubas, < tai širdyje visai neramu pasidaro. 
Oi, rašom...

“ Sumuštinio ” redakcijos laimei, mes 
turime ir bendradarbių, kurie rašo. Tačiau 
ieškome jų dar daugiau, kad mums visai 
nereikėtų rašyti.

Kadangi Šiomis dienomis tarpe mūsų 
yra gyvas susidomėjimas menu ir meile, 
mes suradome porą ekspertų, -kurie sutiko 
apie tai pareikšti savas nuomones. Tad 
skaitykite, -mieli broliai ir sesės ( tarp 
kitko, “ Sumuštinio ” redakcijai sesės 
mielesnės ) ir švieskitės. 0 mes jus da
bar paliekame ir einame ieškoti naujų eks
pertų, kad kitą kartą vėl galėtumėm jums 
patiekti naujų davinių. ( 0 gal to ir neda
rysim, -bet manom, kad tai puikus pasiaiš
kinimas).

AR TU JĄ MYLI?

New Yorke plačiai žinomas patarėjas 
vedybiniams reikalams neseniai paskelbė, 
kad 9 iŠ 10 vyrų negali pasakyti, ar jie 
moterį myli, -ar ne. Galbūt jie negali, bet 
as sakyčiau, -kad tu moterį myli:

jei tau darosi sunku kvėpuoti, ir jaučia
si lyg Marylin Monroe sėdėtų ant tavo krū
tinės. ( Žinoma, -čia galėtų būti ir dusu
lys);

jei pietų valandą tu praleidi bežiūrėda
mas į brangenybių krautuvių langus. ( 0 
gali būti ir taip, kad tu neturi pinigų pie
tums nusipirkti, ir stengiesi kaip nors lai
ką praleisti);

jei tu vaikštai įstaigoje su gilybe dvel
kiančiu žvilgsniu ( o gal prieš porą dienų 
tu esi gavęs šaukimą į kariuomenę);
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jei tu mieliau sėdėtum su savo mergaite 
negu eitum į ASS balių. ( arba tu gali būti 
paprastas skrudžas);

jei tau patinka su ja praleisti laiką net 
ir tuo atveju, kai jos tėvas neturi pinigų;

jei tau atrodo, kad ji yra gražesnė už 
Audrey 11 epbum. (Tai, žinoma, gali reikš
ti, kad tau reikalingi akiniai); •

jei tu praleidi valandas su pieštuku ir 
popierių rankose beskaičiuodamas judvie
jų namų apyvokos biudžetą ( visuomet 
įskaičiuodamas ir jos atlyginimą);

jei negali miegoti naktimis. ;( Žinomą 
tai gali būti ir blogo virškinimo rezulta
tas);

jei tu geriau su ja nieko nedarytum ne
gu darytum ką nors su kita mergaite;

N. Y. Kiškis

RAUDA 
arba

IŠVYKSTANČIO KORĖ]ON ATSISVEIKINIMAS

Sudiev, o Kvietkos, aš jau išvažiuoju 
Pas Ievos dukras siaurom akimis —
Ir kai nuo prieplaukos aš moju,
Žinau, Jūs šnibždat: “ Jis sugrįš...”

Gyvent juk reikia, ar ne tiesa?
O meilė ir atsidavimas — juk gyvenimo dalis. 
Tad jeigu kokią “ geišą ” susirasiu, 
Tikiuosi, mano kvietkos nesupyks.

O jei supyktų... j Koja mano! )
Būtų įdomu minkštint jų širdis:
Su saldžiais žodžiais ir lašais šampano, 
Tikiu, jų meilė man ir vėl sugrįš!

Tad miela Violeta, Ina, o Dalile,
Ir mano Dulcineja tarp gėlių — v
Žinau, kad Jūs jausmai bus nesudilę, 
Kai grįšiu aš ant keturių.

Ir kada vėl pasimatysim...
Po dešimt bučkių bus mažai!
Mažiausiai šimtą suskaity si m
Ir, vienu žodžiu, bus “ geri laikai

Mikė

LAIŠKAS REDAKCIJAI:

G erbiamieji,
MV N r. 1, 42 psl. ASS žiemos stovyklos 

aprašyme skaitau: " Stovykloj e dalyvavo 
arti 70 sesių ir brolių iš Čikagos, Cleve- 
lando, Detroito, Urbanos, Bostono ir net 
viena sesė iš Brazilijos. Jai vadovavo fil.

V

Vyt. Černius, ... ” Malonėkite paaiškinti, 
kokia specijali vadovybė buvo reikalinga 
sesei iš Brazilijos. Nei " Skautybė Ber
niukams ”, nei " Skauty b ė Mergaitėms ”, 
nei " Akademine Skautija ” apie Brazili
jos skautes neužsimena.

Sesė iš Los Angeles — Siga

Miela Sese Siga,
dėkojame už vertingą pastabą. Deja, 

atsakymo šiuo metu dar neturime, nes "Su
muštinio ” redaktorius, kurio žiniai jūsų 
prašymas buvo perduotas, dar nesuspėjo 
patikrinti jūsų minėto teigimo.

Redakcija

♦ * *

MODERNI RECENZIJA APIE 
MODERNŲ MENĄ

Pramerkiu akis - visur tamsu. Laikro
džio fosforinės rodyklės rodo 3 vai. ryto. 
Ir kodėl aš pabudau? Perbraukiu ranka 
per kaktą - ant jos šalto prakaito lašai. 
Eūbar prisimenu: aš sapnavau. Siekiu 
lempos ir kambarį užlieja rausva šviesa. 
Ne, tai tikrai buvo tik sapnas — į mane 
nuo sienos žiūri mano pačios portretas, 
toks koks jis buvo vakar vakare. Į jį be
žiūrint grįžta atmintin mano sapnas.

Rodos, išrinko mane į garbės komisiją 
ruošiamai j aunu dailininkų parodai. 0, tai 
labai didelė garbė matyti mano pavardę 
laikraštyje, ir ant parodos katalogo, ir šar 
lia kitų garsių pavardžių. Ką besakyti, 
as buvau laiminga, ir ėmiau rūpintis, kaip 
ir kuo Čia prie tos parodos prisidėti. Pa
veikslai turėjo būti atvežti iš kitur. Ir štai 
žinia: mašinos katastrofa, kažkas išlindo 
per kažkokį paveikslą kitam paveikslui
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sulūžo rėmai. Kokia nelaimė, ką, darytT? 
Paskui girdžiu: šviesos negeros, ant par 
veikslų, išdarinėja kažkokius triukus.

Pagaliau, pagaliau, įvyksta atidarymas. 
Vienas po kito, atsistoja kalbėtojai, ir 
prakalbos tęsiasi vieną, dvi, tris valan
das. AŠ gerokai praaikau, bet nepatogu 
sprukt iš salės laukan, gali ką kitą pa
galvoti. Sėdžiu, sėdžiu, pagaliau pasi
baigia prakalbos ir visi sueina į kitą sa
lę, kurioje vyksta pati paroda.

0 varge! Kokią.minutę akis negali nie
ko atskirti, matosi .tik stori sluogsniai 
įvairiaspalvių dažų; geriau įsižiūrėjus 
pradeda matytis keisti dalykai — kreivos 
vazos, sukrypę stalai, ir net nukentėję 
žmogiški palaikai. Perbėgau visas sie
nas akimis, ir giliai atsikvėpiau, nes stai

ga pasidarė trošku. Žiūriu — atneša į sar 
lę didelį uždengtą paveikslą, pastato pa
čiame centre, ir prabyla: “Už įdėjimą tiek 
daug darbo Šią parodą ruošiant mūsų me
cenatei skiriame josios portretą, padarytą 
vieno iš daugiausiai žadančių jaunųjų dai
lininkų ”. Su tais žodžiaispaveikslasbu
vo atidengtas — jame buvo vaizduojama 
moteris, kuri taip galėjo atrodyti per pir
mą televizijos bandymą, mirgančiame ek
rane ir apsivilkusi nylon drabužiais — tik 
trūko garso, kuris turėjo išsprūsti išmano 
lūpų, nes tuo momentu pabudau ir užde
giau šviesą.

Ne, ačiū Dievui, visas pasaulis dar ne
atsisuko prieš moteris, ir dar lieka viena 
rūšis tikro meno — fotografija...

ŠAUNUS SKAUTYBĖS JUBILIEJUS 
BOSTONE

Vasario 23 d., Akademinio Skautų Sąjūdžio Bosto
no skyrius surengė iškilmingą minėjimą pagerbti 
skautybės įkūrėjo Lordo Baden - Powellio šimto 
metą gimtadienį, o taipogi ir skautybės judėjimo 
penkiasdešimties metų sukaktį.

Pirmą kartą Bostone lietuviškoji visuomenė pasi
rodė šauniai pasipuošusi — moterys su balinėm suk
nelėm, vyrai — tamsiais kostiumais. Šiai gražiai 
nuotaikai papildyti buvo perstatyta rinktinė meninė 
programa, kurią išpildė jaunieji talentai. Kol. Da
nutė Pareigytė nepaprastai nustebino svečius sa
vo puikiu balsu ir nuoširdumu padainuodama keletą 
liaudies dainelių. Kol. Daiva Mongirdaitė, kuri 
Bostono visuomenei jau pažįstama savo dainomis, 
nepaprastu įsigilinimu žavėjo susirinkusius. Abi 
solistės yra pilnai vertos lietuvių visuomenės nuo
širdaus Įvertinimo bei paramos. Jose glūdi mūsų 
ateities dainos meno jaunos pajėgos.

Algimantas Gustaitis pasirodė su humoristiniais 
eilėraščiais, pritaikytais vakaro nuotaikai.

Tolimesniam svečią žavėjimui buvo pristatyta 
pirmą kartą Bostone mergaičių trio, vadovaujamas 
muz. Juliaus Gaidelio. Pastarosios savo žavingo
mis dainomis sulaukė nuoširdaus svečių pritarimo.

Po meninės programos svečiai persikėlė į A. L. 
Tautinės Sąjungos Namų puošniąją salę iškilmingai 
vakarienei, už ką padėka atitenka poniom Kiliulie- 
nei ir VieŠkalnienei bei akademikėm skautėm.

Svečias iš New Yorko, kol. fil. Rimvydas Šilba
joris, pasakė pagrindinę kalbą, iškeldamas skauty
bės reikšmę bei pastebėdamas, kad skautybė turi 
gilią ideologiją, kurios trūksta kitose jaunimo or
ganizacijose.

Trumpai sveikino L. S.S. Tarybos Pirm. Dr. Vy
tautas Čepas ir Lietuvos Garbės Konsulas Antanas 
Shallna.

Svečiai šio Jubiliejaus proga apžiūrėjo pasaulio 
ir lietuvių skautišką literatūrą, skautiškus ekspona
tus bei nuotraukas iš lietuvių skautų gyvenimo.

Iškilmingas skautybės minėjimas buvo baigtas 
šokiais prie puikios muzikos. Šiam sėkmingam, 
naujoviškam, puošniam parengimui ištisai vadovavo 
Alg. Banevičius, padedamas Birutės Banaitytės. 
Bostono A-S-S. nuoširdžiai dėkoja menines progra
mos dalyviams: solistėm Daivai Mongirdaitei, Danu
tei Pareigytei, mergaičių trio — kolegėm Vidai Ma- 
lišauskaitei, Liudai Smitaitei, Daivai Mongirdaitei, 
ir Algimantui Gustaičiui. Ypatinga padėka atitenka 
muz. Juliui Gaideliui, kuris nuoširdžiai dalyvavo 
šios programos įgyvendinime. Taipogi dėkojama ir 
ponam Kiliuliui ir Vieškalniui už visokeriopą pa
galbą, o p. Pauliukoniui už puikią šokių muziką.

Bostono A.S.S. Skyrius

NIEKUOMET NEVĖLU UŽSIPRENUME
RUOTI "SK. AIDĄ“. GERIAU VĖLIAU NE
GU NIEKADA!

Neatidėk rytdienai tai, ką gali padaryti Šian
dien. Pasiųsk “Mūsų Vyčiui“ prenumeratos 
mokestį dabar. O jeigu dar vieną naują prenu
meratorių surasi — prisidėąi prie savo skau
tiškojo laikraščio sustiprinimo.
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• Vasario 9 d. Clevelando ASS turėjo nuotaikingą 
iškylą į Chagrin parką, iškyloje dalyvavo apie 30 
akademikų. Ruošėmės iškylauti žiemiškai, kovoti 
su šalčiu ir pusnimis, tačiau išėjo visai priešingai: 
sodrus lietus grąsino sugadinti visą nuotaiką. Savo 
laimei parke suradome sausą didžiulę kabiną su dar 
teberusenančiu ugniakuru. Čia ir mes įsikūrėme. 
Skaisčiau įžiebėme ugniakurą ir, jo liepsnoms ple
venant, maloniai praleidome keletą valandų. Kai 
išdainavome paskutines dainas, išsisėmė pašneke
siai ir kai išsibaigė paskutiniai atsivežto maisto 
likučiai, pakilome namo. Parvykome kupini gražiau
sių įspūdžių ir pasiryžę netrukus vėl panašiai išky
lauti .

• ASD Clevelando skyriui šiuo metu priklauso 5 
filisterės, 15 tikrųjų narių ir 9 kandidatės. Šiems 
metams išrinktą valdybą sudaro: Jolanta Drąsutytė
— pirmininkė, Viktorija Vaivadaitė — iždininkė ir 
Jūratė Laikunaitė — sekretorė. Kandidačių globėja
— Regina Nasvytienė. Draugovės dienoraštį sutiko 
tvarkyti ir iliustruoti Rita Stravinskaitė.

• Š. m. pirmąjį gegužės mėnesio sekmadienį ASS 
numato surengti minėjimą savo motinoms pagerbti, 
programai jau dabar ruošiamasi.

• Jau penkeri metai kaip Clevelande veikia spe
cialus Vasario 16 - sios gimnazijai remti būrelis, 
kurį sudaro ASS nariai ir jų artimieji. Būrelis šiuo 
metu globoja tos gimnazijos mokinį Petrą Vaitiekū
ną.

• ASD valdybos pavedimu, Kalėdų švenčių proga 
ASD skyriaus valdyba pasveikino sesę Senbergienę 
ir jai įteikė Korp! spalvas, kurias gyvenimo aplinky
bės buvo sutrukdžiusios anksčiau gauti.

• Vasario 23 d. LSS Clevelando skyriaus meti
niame susirinkime baigė savo kadenciją valdyba, 
kuriai sumaniai visus metus pirmininkavo col. R. 
Minkunas. išrinkta nauja valdyba. Ir čia š trijų 
narių yra du akademikai skautai: Vytas Malcanas ir 
Mirga Dabrikaitė. Linkime jiems sėkmingų metų.
• Pirmąjį gegužės savaitgalį Clevelande įvyks 

Akademinio Skautų Sąjūdžio visuotinas suvažiavi
mas. Taip pat Akademinė Stovykla yra planuojama 
liepos mėn. pradžiai prie Chicagos.

• ASS Los Angeles skyrius atkreipė dėmesį į prof. 
Vaclovo Biržiškos laidojimo komiteto atsišaukimą ir 
paminklo statymui suaukojo $ 19-00.

• MŪSŲ VYČIO Skaitytojai yra raginami paremti 
Džiamborės Fondą. Aukas šiam reikalui galima siųs
ti senj. P. K. Dirkiui, 3922 S. Artesian Ave., Chica
go 32, Illinois.

• Detroito ASD sk. valdybą šiuo metu sudaro se
sės: Dalia Bulgarauskaitė, Marytė Lekniitė ir Dalis 
Memėnaitė.

» Toronto skautai akademikai ir vėl sukruto. Šią 
žiemą skyrius turėjo savaitgalio iškylą ir sėkmingą 
sueigą - arbatėlę su referatu ir diskusijomis. Sky
riaus pirmininku yra energingas vytietis, Gytis Šer
nas .

• Venecueloje sėkmingai reiškiasi lietuviai skau
tai. Valencijos lietuvių skautų grupė, pakviesta 
Venecuelos Lietuvių Katalikų centro valdybos pir
mininko J. Kukanauzos, dalyvavo eucharistiniame 
kongrese Maracay mieste. Lietuvių skautų rajono 
vadijos atstovai vėliau dalyvavo iškilmingame eu
charistinio kongreso uždaryme Caracas mieste. 
( Skautų leidžiamas “ Vyties keliai ” įžengė į ke
tvirtuosius metus, o pats Venecuelos rajonas pradė
jo 7 - sius. (E)

• Clevelande ASS pirmininku yra fil. A. Juodikis, 
ASD draugovės pirmininkė t. n. J. Drąsutytė ir K! 
VYTIS skyriaus pirmininkas fil. St. Matas-Matuse- 
vičius.

• Korp! VYTIS New Yorko skyrius praturtėjo 
šiais junjoraiš: Rimas Čenkus, Vytis Virbickas, 
Gėris Penikas, Saulius Sirusas ir Vytautas Šetikas.

• Praeitame MV - je buvo praleista senj. A. Gri
galiūno pavardė išvardinant naujuosius K! VYTIS 
senjorus Čikagoje.

• Skautininkai R. Parulytė, V. Stasiškis, V. Ta
liai - Kelpša ir E- Zabarskas sudaro kovo 10 d. iš
rinktą Čikagos Skautininkų Ramovės valdybą.

• P s. Br. Juodelio pastangomis *’ Skautybės Ke
lias ” “ Draugo ” dienraštyje ir vėl pasirodo kiek
vieną traČiadienį.

• Čikagos Skautams Remti Draugijos valdybą su
daro: Dr. St. Biežis, pirm., buv. konsulas A. Kal
vaitis, inž. J. Jurkūnas, A. Siliūnas ir sktn. M. Tu- 
nienė. Šios draugijos pagrindinis tikslas yra rem
ti skautus - es nesikišant į jų vidaus santvarkos 
reikalus. Si draugija organizuoja SKAUTORAMĄ, 
kurią praves v. s. Vilius Bražėnas.

• Skautų Rėmėjų dėka 10 skautų, - čių dalyvavo 
L. Tautinės Sąjungos surengtame bankete Čikagoje 
minint Vasario 16 d. šventę.

• LITHUANIAN SCOUT ACTIVITIES - BUS lei
džiamas anglų kalboje biuletenis vėl pasirodė pa
minėdamas Baden - Powell’io Jubiliejų, o taipogi 
patiekė informacijų iš LSB veiklos.

• Šv. Jurgio — Kankinių Skautų Dienos proga, 
BUS išsiuntinėjo instrukciją, kuria kviečia vienetus 
pagerbti mūsų kankinius skautus, kurie Žuvo skau
tybės principų sargyboje. Taipogi raginama ten, 
kur įmanoma užmegsti gyvesnius bendradarbiavimo 
ryšius su egzilais skautais.
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• New Yorko skautai, - ės vasario 21 d- iškilmin
gai paminėjo Nepriklausomybės Šventę ir Baden Po- 
well’io šimtąjį gimtadienį.

** Darbininko ** redaktorius prof. & Sužiedėlis 
kalbėjo vasario 16 d. proga, o Tauro tuntininkas ps. 
R. K ežy s trumpai apibudino BP asmenybę. Skautą 
įžodžius davė devynios mergaitės ir trys berniukai. 
N. Y. skautą tėvą - rėmėją k - to p - kas p. B. Sval- 
bonas įteikė dovaną Rasai Arūnai t ei, kuri laimėjo 
antrąją premiją rašinėlio konkurse tema ** įdomiau
sias įvykis skautą stovykloje ”.

Po sueigos jaunimas gražiai padainavo lietuvišką 
dainą ir porą valandėlių pasilinksmino. Visas su
eigos iškilmes nufilmavo p. G. Petrikas.

Sueigoje dalyvavo apie 130 skautą, - čią ir būre5 
lis svečią, kurią tarpe tnatėsi ’* Vienybės ” red. p. 
J. Tysliava, v. s. St. Jakštas, dr. E. Noakas ir kt.

• Senj. A. Mickevičius, Korp! VYTIS Čikagos 
skyriaus pirmininkas yra Lietuvių Jaunimo Kongre
so Rengimo Komisijos pirmininkas. Kongresas įvyks 
Čikagoj e birželio 29 " 30 d. d.

• Junj. Viktoras Arlauskas, atlikęs karinę prie
volę JAV kariuomenėje, apsigyveno Omahoje.

• Į Korp! VYTIS įstojo šie nauji junjorai: Vytau
tas Dilba, Aga Gustaitis, Vitas Kokly s, Vytautas 
Klemas, Tautvydas Šležas ( Bostono skyrius ), Si
gitas Banaitis, Gediminas Bobelis, Rimas Dainaus- 
kas, Giedrius Penčyla ir Edmundas Zigaitis ( Čika
gos skyrius).

• Senj. Bronius Vaškelis yra Kanados Lietuvių 
Studentą Sąjungos Centro Valdybos pirmininkas.

• Vasario mėnesio 22 - 24 d. d. Melbourne įvyko 
Akademinis Skautiškas Savaitgalis, kurį organizavo 
M el bourn o ASS skyrius.

• P s. fil. Vytautas Černius š. m. kovo 1 d. kal
bėjo per lietuvišką radio Čikagoje ” Margutį ” apie 
B. P. šimtąjį ir skautybės penkiasdešimtąjį gimta
dienius.

• Korp: VYTIS Hartford’o skyriaus valdybos pa
reigas perėmė senj. Gediminas Dragunevičius. Val
dybos nariai: junj. K. Čampė, senj. SLiaukus ir 
senj. G. V ii džius.

• Čikagos Skautams Remti Draugija ruošia dide
lį skautų pasirodymą — skauteramą š. m. balandžio 
mėn. 14 d. 3 vai. P-P- Marijos Aukšt. Mokyklos sa
lėje. Didesniam visuomenės dėmesio patraukimui 
yra ruošiama visa eilė straipsnių vietos perijodinei 
spaudai apie skautą organizacijos naudingumą ir 
jos remti n urną.

* *

• 1957 vasario 16 d. Los Angeles Skaučių Vieti- 
ninkijos Vietininkės pareigas iš psk. D. Pulkaunin- 
kaitės perėmė v. sklt. & Dobkevičiūtė. Vasario 16 
šventė buvo atžymėta bendra skaučių ir skautų suei
ga, visuomenei dalyvaujant-

• Buv. Korp! VYTIS Pirmininkas, psktn. K. Mikė
nas šiuo metu tarnaująs JAV kariuomenėje išvyko į 
Korėją.

• Senj. A. Stepaitis, Illinois U-te studijuojąs 
statybinę inžineriją, yra išrinktas American Society 
of Civil Engineers Student Chapter vice pirmininku.

• BUS prašymu, v. s. K. Čepienė, Seserijos Tarp
tautinio Skyriaus bendradarbė, Skautybės Jubilie
jaus proga kalbėjo per Bostono LAISVĖS VARPO 
radiją, supažindindama lietuviškąją visuomenę su 
skautybės judėjimu bei pranešdama apie mūsų tarp
tautinius žygius šiais metais.

• LSB Skautą Vyčių Skyrius instrukcija Nr. 2, 
kviečia skautus vyčius bent po $2 paskirti Džiam- 
borės Fondui, įgalinimui skautų vyčių reprezentaci
niam vienetui dalyvauti tarptautiniame sąskridyje, 
Anglijoj. DF iždininko adresas: Alfa Pocius, 43 
Paddington Ave., London, Ont.

IŠ ADELAIDĖS SKAUTŲ GYVENIMO

• Sausio 2-12 dienomis " Vilniaus ” tunto Ade
laidėje 18 skautų ir 12 skaučių stovyklavo Mt. Craw
ford papėdėje, apie 30 mylių nuo Adelaidės. Stovyk
la pavyko visais atžvilgiais puikiai. Ji vyko didžiu
liame pušyne ( Australijoje didelė retenybė ), upelio 
krante. Oras buvo labai gražus. Stovyklos metu vy
ko žaidimas — iškyla į Mt. Crawford viršūnę. Lan
kymo dieną stovyklą aplankė apie 100 svečių, kurie 
stovykla susižavėjo. Dvasios vadas kun. dr. Jatu
lis stovykloje atlaikė šv. Mišias. Stovyklą aplankė 
ir australas tuntininkas Mr. W. R. Thompson ir P. 
Australijos vilkiuką skyriaus vedėja Miss B. Russel, 
kurie stovyklą pripažino esant labai aukšto lygio. 
Stovyklą pravedė sktn. Vyt. N everauskas, psktn. Vyt. 
Opulskis, psktn. M. Andriušienė. ūkio ministeris s. 
v. v. si. Vyt. Patupis.

• Tunto adjutantas s. v. v. si. Jurgis Naujalis 
dėl darbo universitete iš šių pareigu pasitraukė. Ad
jutantu paskirtas vytis k an d. R. Urmonas.

• Adelaidės skautų tėvai ir rėmėjai išsirinko nau
ją valdybą, kurią sudaro p.p. Sirutis ( pirm.), ps. 
Vildžius ir Dičiūnienė.

LEIDINIAI
" MŪSŲ LAPINE ”

Su malonumu atkreipiame skaitytojų dėmesį į L. K. Šarūno dr - vės Waterbury, Conn, leidžiamą šapirografuotą 
laikraštį “ Mūsų Lapinė ”. Tai įvairus, sumaniai redaguojamas vietinės apimties skautiško turinio laikraštis, 
talpinąs vietinius skautų pranešimus, skautybės teorijos dalykus, lietuviškus kryžažodžius, dainas, eilėraščius, 
bendrai lietuvišką medžiagą. Savo turiniu yra taikomas 10 - 15 metų skautams, - ėms, tačiau savo temų įvairu
mu gali būti naudingas ir kitų metų grupėms. " Mūsą Vytis ” tokį leidinį sveikina.ir, bent vienkartiniam susi
pažinimui, kitų miestų vienetams rekomenduoja. ML redakciją sudaro: A. Saulaitis, Jr., A. Tonkūnas, Z. Selio- 
kas, J. Valiulis, V. Kuzminskas, G. Čempė, A. Antanaitis, R. Marūnas ir patarėjas — v. s. A. Saulaitis. Adre
sas: P. O. Box. 507, Waterbury, Conn. Vieno numerio kaina 15 c.
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