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LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESUI

KOMITETO ATSIŠAUKIMAS

RUOŠTI

Susibarki t krūvon, Lietuvos sakalėliai,
Išblaskykit miglas Jūs galingais sparnais !
LIETUVOS JAUNIME, buvo laikas, kada keletas
šviesuolių kalnus nuversdavo, bet šiandieną kelių
negana; šiandieną reikia visų ryžto ir darbo. Mūsų
tėvų žemė guli paslika po okupacijos jungu, jos
vaikai nyksta Sibiro taigose ir emigracijos materia
lizmo dumble. O Ji, kasdieną vis silpstančiu bal
su Šaukia:
LIETUVOS JAUNIMO, karštų širdžių ir tvirtų ran
kų šiandieną reikia. Tėvų — senųjų darbuotojų gre
tos retėja ir jų pečiai jau nebeteki tvirti. Ko ver
tas tas, kuris motiną palieka mirties patale, ko ver
tas jaunimas neklausąs engiamos tėviškės balso,
užmirštus gimtą kalbą ar metąs į šalį mūsų garbin
gas tradicijas? Jau pribrendo laikas nors dalį eg
zistencijos kovos paimti ant jaunųjų pečių, jau pri
brendo laikas atsakyti į Tėviškės šauksmą, ir to
dėl,

LIETUVOS JAUNIME, šių metų Birželio 29 ir 30
dienomis Čikagoje šaukiamas J aunimo Kongresas.
Reikia aptarti dabartines mūsų problemas, išsiaiš
kinti ir susiderinti laisvinimo kovos būdus ir išreikš
ti lietuvių jaunimo ištikimybę kovojančiai Lietuvai.
Susiburkim visi į šį Kongresą, tenelieka nei vieno
prie svetimo krašto pastogių židinių. Stokime visi
skaitlingai, kad prieš savo pranokėjus ir prieš savo
palikuonis galėtume pasišventusiomis širdimis ir
galingu balsu paskelbti: MES — LIETUVAI !

“ MUSU VYČIUI ” AUKOJO:

UŽSAKĖ M V Į VOKIETIJĄ:

Iki pasimatymo Kongrese,
Jaunimo Kongresui Ruošti Komitetas

Čikaga,

1957 m.

G. Kovaitė.

Cleveland© A.S.D. Šatrijos Raganos Dr - vė 50.
A. Rėklaitis
M. Jurkšas
A. Augūnas
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VIRŠELIS: Kęstučio Zapkaus

G A R RE S P R EN UM ER ATO PI AI:
5. Valerijonas Šimkus, Čikaga
6- Cleveland© A.S.D. Šatrijos Raganos Dr - vė
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SKAUTO RELIGIJA
Vytenis Stasiškis

Skautybė pirmiausia yra jaunimo ir jau
nimui skirtas sąjūdis. Vidutiniam sveikam
ir normaliam jaunuoliuiyra įdomu irpatrauklu tai, kas yra praktiška, -realu, apčiuopia
ma. Išimtys yra gana retos ir laikytinos
tik išimtimis.
Kaip su tuo jaunuolišku palinkimu į ap
čiuopiamus dalykus derinti religiją, kuri
yra skautybės vienas pagrindą, -jos esmi
nė dalis, -be kurios skautybė nustoja buvu
si skautybė? Paviršutiniai žiūrint, reli
gijoje taip maža praktinio, apčiuopiamo,
realaus, -kad gali atrodyti ją esant iš viso
sunkiai suderinama su skautybė. Deja,
tos paviršutiniškos pažiūros yra nevien
eilinių skautuką, bet net ir galvosenoje
kai kurią vadovu, kurie matyti, nepaslinko
ar patingėjo giliau ir plačiau pažvelgti į
faktus i r realybę.
Vilkiuko - paukštytės amžiuje vaikai
dar mažai įstengia abstrakčiai protauti,
analizuoti ir susikaupti ties vienu kuriuo
dalyku. Tame amžiaus laikotarpyje jie
vadovaujasi daugiau išorės įspūdžiais,
vyresniąją nurodymais ar, dar labiau, ją
pavyzdžiu, kuriuo jie stengįasi sekti. Sia
me laikotarpyje vadovas gali ir turi padė
ti labai reikšmingus pagrindus, tinkamomis
progomis ir tinkama forma papasakodamas
jauniesiems skautukams pagrindines tikė

jimo tiesas, -pratindamas atlikinėti religi
nę praktiką ir pats duodamas jos pavyzdį.
Svarbią parengiamojo darbo dalį sudaro
pratinimas stebėti ir pažinti gamtą i r pa
justi jos grožį.
Skauto amžiuj e toli au statoma ant vil
kiuko amžiuje padėtą pamatą. Tame lai
kotarpyje jaunuoliai jau pradeda ieškoti
reiškinių priežasčią ir ją sąryšio. Vado
vas čia turi daugybę progų religiją pavers
ti praktine kasdienybe ir kasdienine prak
tika. Trumpa, kelių žodžių nuo ši rdi padė
kos m al del ė po džiugais žaidimo, papraŠymas palaimos prieš stovyklą ar didesnę
iškylą ir pan. primena Dievą jauniems ber
niukams ir mergaitėms įvairiais atvejais,
kaip gėrio ir tvirtybės šaltinį. Gyvenimas
gamtoje ir jos stebėjimas skautui pamažu
tampa lyg nuostabios, paslaptingos kny
gos skaitymas, -iš kurios jis pamažu pradedapažinti ir pamil sta jo s Autorių— Die
vą. Sukurtojo mikrokosmo i r makrokosmo
dama ir didingumas, vadovo tinkamai pa
rodomas, -negali nepadaryti įspūdžio ber
niukams >rmergaitėms, kurią jautrios sie
los yra atviros didingumui ir grožiui. Gam
tos grožis, žaidimo džiaugsmas tvirtina
jaunuolio įsitikinimą, -kad Dievas yra ge
ras, leidęs jį į pasaulį džiaugtis ir būti
laimingi.

LIETUVOS
NAC ' v ALINS
M. MAŽVYDO
BIBLIOTEKA

( Perkelta į 104 pusi. )
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Pažindamas pasaulį kaip vieną didelį
Dievo kūrinį, -save matydamas i r jus dam as
esant to pasaulio dalį, skautas pajunta
savo santykį su Dievu esant visai natūra
lų ir tiesioginį, pasijunta esąs nuolati
niame su Juo ryšyje. Apreiškimas ir baž
nyčios mokslas skautui tampa natūraliu
keliu arčiau pažinti Kūrėją, kurio nuostabiąir didingą kūrybą ji s mato api e save ir
kuri j am teikia da augsmo i r pasigėrėjimo.
Iš to gėrio ir grožio patyrimo kyla jo Kū
rėjui ir Teikėjui pagarbos ir dėkingumo
j ausmas, kurį skautas reiškia paktu sdamas
Kūrėjo valiai, -ją gyvenime vykdydamas ir
jį garbindamas matomu būdu per savo Baž
nyčią. Kadangi
skautybė yra veiksmo,
praktikos sąjūdis, tai tikru skautu laiko
mas tik tas, kuris savo Bažnyčios gyveni
me aktyvi ai dal yvauj a ir jo s principai s gy
vena, o ne vi en teoriniai jos dogmas “ pri
pažįsta” ar “ i špažįsta ”.
Vyčio, <vyr. skautės, akademiko, - ės,
skautininko, - ės gyvenime religija įgauna
dar gil esnės prasm ės, ji dar vi šapu si Šk i au
jį apima. Gyvenimą gili au pažindamas, <jo
reiškinius plačiau aprėpdamas, <jų esmę
nuodugniau perprasdamas i r vertindamas,
suaugęs sąjū džio n ary s, kuri s i šiai ko skautybėjeįgaitą realistinį visatos vertinimą,
į savo santykį su Dievu pradeda žiūrėti

kaip į vienintelę pastovią vertybę, kaip į
nesikeičiantį mastą gyvenimo reiškiniams
vertinti ir savo santykiams, su kitais žmo
nėmis tvarkyti, kaip į pastovų atramos taš
ką gyvenimui kurti. Suaugęs skautų sąjū
džio narys Dievą pažįsta kaip viso mato
mo ir nematomo pasaulio ir jo reiškinių pradži ą, priežastį, tvarkytoją -tik si ą i r pab aigą. Lygindamas atskiro žmogaus gyveni
mo reiškinius ir įvykius su matomomis
Dievo apraiškomis dvasiniame ir medži agini ame pasaulyje, skautas supranta ir
perpranta jų tikrąjį tarpusavio santykįir
vertę. Vietoje savo “ aš ”, 'kaip tariamo
pasaulio centro, 'žmogaus sąmonėj e išryš
kėja supratimas, kad tas ” aš ” visatoje
užima netaip jau reikšmingą vietą -o dar
mažiau reikšmingi tampa to “ aš ” paly
dovai: savimyl a ir smulkieji rūpesčiai bei
sunkumai.

Į kitus žmones skautas pradeda žiūrėti
kaip į to paties Tėvo vaikus, -kurie, -kaip
ir ji s pats, turi to Tėvo duotą troškimą i r
teisę į gyvenimo džiaugsmą ir laimę, nors
ji e gal ir skiriasi savo pažiūrami s i r išo
re. Atsiranda ir tolerancija kitoms kon
fesijoms* -supratus, kad nors ir skirtingais
būdais, reiškiame savo pagarbą ir meilę
tam pači am Dievui.

MŪSŲ JAUNIMO NUOTAIKOS LIETUVOJE
Al. Gimantas

Savotiškas jausmas pagauna kai kalbi
su asmeniu, galima sakyti, dar tik vakar
gyvenusiu Tėvynėje, dar tik vakar mindžio
jusiu lietuviškąją žemę, dar taip nesenai
lankiusiu mokyklas dabartinėje Lietuvoje,
dar vis tebegyvenančiu mintimis ir nuotai
komis, kurios dabar būdingos ar tik ne di
džiumai mūsų jaunimo sovietinėje okupa
cijoje. Įdomu juk viskas, iki smulkmenų,
iki pačių gelmių, iki, rodos, net nereikš
mingų dalykėlių,'bet savų, lietuviškų ir
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mielų. Kaip lygiai miela ir žavu akiai ste
bėti viską, kas tik primena paliktąjį kraš
tą, kas tik gali būti laikoma bent mažais
suvenyrais, ■ paliktosios Tėvynės dalelė
mis. Imi į rankas tas brangenybes, atsar
giai ir su pagarba, lyg kokias šventenybes
ir vėl padedi atgal į vietą.
Bet šio neilgo rašinio tikslas visiškai
kitas — norėtume bent trumpai, paviršuti
niškai susipažinti su šios dienos lietuviš
kuoju jaunimu, t. y. su ta karta, kuri jau
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augo, mokėsi ir brendo, nematę Nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo ir, jei taip ga
lima išsireikšti yra gryni okupacijos lai
kotarpio produktai. Pirmiausiai, kas gali
kristi akysna besikalbant su jauna asme
nybe iŠ anapus uždangos, tai didelis man
dagumas, kantrybė ir lietuviškas nuoširdu
mas. Tos dorybės jaučiamos visą pokal
bio metą, nėra dirbtinos, bet tikros ir at
viros, lygiai taip ir reiškiamos. Reikėtų,
tikėti, kad likusioji jaunimo dalis yra nekitokia. Išvis, šios dienos jaunimas Lie
tuvoje yra labai aktyvus ir tas galima pa
stebėti visose gyvenimo srityse. Į tai ga
lima būtu žvelgti kaip į malonų ir teigia
mą reiškinį.
Kaip ir galima buvo laukti, net ir savo
anti sovietinėmis nuotaikomis daugiausiai
pasireiškia, kaip tik tas pats jaunimas.
Jis reaguoja gyvai, nesidrovėdamas ir net
galimų represijų nesibijodamas. Žiūrėk,
dar tik rytmetį radijas pranešė, kad Kučin
gis negalėsiąs dainuoti to vakaro operoje,
teatras jau pilnas jaunimo, kuris pasiruo
šęs visų rūšių protesto pareiškimams oku
panto akcijai. Arba, kas kitas, jei ne tas
pats jaunimas vadovauja Vėlinių demons
tracijoms Vilniaus ir Kauno kapuose. Kas
kitas išdrįsta šiandien Lietuvoje giedoti
Tautos Himną ir kitas uždraustąsias gies
mes, deklamuoti uždraustus patriotinio tu
rinio eilėraščius, jei ne šaunieji paverg
tojo krašto jaunimo atstovai. Kas atsisa
kė lankyti paskaitas Vengrijos sukilimo
metu, kas nenuėjo į tyčia tomis dienomis
suruoštus šokius, jei ne Vilniaus univer
siteto studentai? ( “Kaip mes galime šok
ti, jei šiandien yra liejamas nieku nekal
tos vengrų liaudies'kraujas ? ” - tokį
klausimą viešai statė studentija). Iš san
tūresnių dėstytojų tarpo atsirado balsų:
“ Vyrai, na ką gi darysi, prieš vėją nepa
pūsi, reikia rinktis atgal į auditorijas. “
Vilniaus universitete oficialiai leidžia
mas studentų laikraštis “ Tarybinis stu
dentas
Sakoma, jo puslapiai gali būti
daugiau negu įdomūs kiekvienam lietuviui.
Čia yra tokių eilėraščių, tokių prozos kū
rinių, kurių šiaip joks sovietinis leidinys

L SS vyriausieji vadovai 1956 m.
Nuotr. V. Kizlaičio

niekados nedrįstų spausdinti, net prie pa
čių geriausių redaktorių norų. Nenuosta
bu tad, jog išvykstant iŠ Lietuvos prak
tiškai gali viską išsigabenti, ką tik pakel
ti gali, bet išimtis daroma, kaip tik tam
Vilniaus studentų leidiniui, kuris, visai
paprastai atimamas ir tiek. Tuo tarpu vi
sos kitos spaudos gabenkis kiek tik nori.
Tas pats pasakytina ir apie įvairius antisovietinius anekdotus, kurie, dažniausia,
ir gimsta akademinio jaunimo tarpe, per jį
daugiausiai ir išsiplatina visame krašte.
Žinios, visų rūšių žinios iš užsienių, taip
gi beveik žaibo greitumu pasiekia viešu
mą per lietuviškąją studentiją, kurios da
lis visiškai nesidrovėdama kasdien klauso
užsienių radijų transliacijas lietuvių kal
ba. Birutės Bilevičiūtės pabėgimas Šve
dijoje, buvo Vilniuje žinomas tą pačią
105
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dieną, kai tik toji žinia buvo pranešta per
“ Amerikos Balsą”.
Yra, aišku ir kita medalio pusė, kurią
reikia bent keliais sakiniais apžvelgti.
Bažnyčiai, šeimai ir jaunimo organizaci
joms nustojus savos įtakos, jaunimas, be
sovietinės propagandos, nejaučia jokios
kitos įtakos ir stokoja moralinių, autorite
tų. Nereikia tad perdaug stebėtis jog do
rinis lygis yra kritęs, sumenkėjusi ir re
liginė praktika. Gal ir negalima to pasa
kyti platesniu mastu, visdėlto yra davinių,
spręsti, jog tam tikra jaunimo dalis į baž
nyčias vaikšto, ne tiek iš pareigos ar įsi
tikinimo, kiek daugiau pademonstruoti sa
vąjį anti sovietinį nusistatymą. Nors, ki
ta vertus, nustatytas kiekis, kuris gali bū
ti priimtas į kunigų, semin ari j ą, kiekvie
nais metais yra visados išnaudojamas ir
trūksta vietų norintiems tapti kunigais.
Šiaip jau, kur tik gyvenime pasireiškia
tikrai lietuviška iniciatyva, jaunimas mie
lai viskampritaria, o neretai n et ir didžiuo
jasi vienais ar kitais pasiekimais, naujo
vėmis, nors už tai visus “kreditus” kaip
tik bando pasisavinti okupantai. Pagaliau,
ne kas kitas, bet lietuviškoji studentija,
tik jos iniciatyva buvo daromos pastangos
išsivaduoti iš Maskvos globos bent dali
nai, stengiantis Pabaltijo valstybėms gau
ti kažką panašaus į “rytų demokratijų ”
statusą. Buvo galvota, kad esamoje pa
dėty ir tas būtų neblogas laimėjimas pra

džiai. Buvo renkami parašai, paruosta pe
ticija, ją rašėsi lietuviai ir estai studiozai, bet kažkuriais sumetimais prie jos
neprisidėjo latvių akademikai ir taip pro
jektas likosi kuriam laikui ar ir visai pa
laidotas. Galimas dalykas, kad į tai pro
pirštus, o gal ir su dėmesiu žvelgė irMaskva, rtes dėl tos akcijos nukentėjusių ne
buvo.
Dar viena sritis į kurią entuziastingai
metasi jaunimas, yra sportas. Čia turima
daug
galimybių, kai kada ir privilegijų.
Tik geriems sportininkams pasitaiko pro
gų išvykti į užsienius, pamatyti plačiau
kraštą, susipažinti su kitų tautų jaunimu
ir pan. Reikia pasakyti, kad šiuo metu
krašte kultivuojamos ir tokios sporto ša
kos, kurios savo metu buvo apleistos ar
nepraktikuojamos laisvės metais. Lietu
viškasis sportuojantis jaunimasyra pasie
kęs visiškai gražių rezultatų ir turi pakan
kamą prieauglį ateičiai.

Žinoma, šiuo rašiniu nebuvo norėta pa
teikti išsamų straipsnį mūsų jaunimo rei
kalais, tam vargu ar užtektų ir normalaus
dydžio knygos, bet tik paviršutiniškai per
bėgti tomis nuotaikomis ir aplinkybėmis,
kurios kasdien jaučiamos lietuvi škoj o j au
nimo tarpe. Kai kuriuos čia minėtus tei
gimus, skaitytojas prašomas priimti su
reikiamais rezervais, nes ne visas žinu
tes yra galimybė patikrinti plačiau.

MŪSŲ SKAUTIŠKAI PERIODIKAI 35 METAI
Bronius Kviklys

Netenka daug aiškinti, kokį 'didžiulį
darbą, atliko mūsų skautiškoji spauda per
visą Ii et skau rijos 40 metų kel i ą. Paty s
pirmieji skautiškieji 1 eidinėliai buvo ‘ ‘Pir
mieji Skauto Žingsneliai ” ir “Piliečių
Auklėjimo mokykla — skautybė ”, Petro
Jurgėlos- Jurgelevičiaus paruosti ir 1920
m. išleisti, los dvi mažos brošiūros (pir
moji 42, antroji 100 pusi.) atliko savo dar
106

bą: ii gus metus buvo pagrindiniai lietuviš
kosios skaurijos vadovėliai. Tačiau vien
tik vadovėliais mūsų skautai jau anais
m etai s n esi tenkino. Reikėjo vadovams ir
skautams periodiškos lektūros, kuri aiš
kintų skautiškąją ideologiją ir siekius,
teiktų patarimų vadovams ir palaikytų ry
šį organ i zaci joj e. Štai kodėl lygiai prieš
35 metus - 1922 m. gegužės mėn. 3 d. ir
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buvo išleistas pirmasis 1 ietuvių kaiba
spaus'lintas laikraštis SKAUTAS, kaip
“ mėnesinis Lietuvos Skautų, Asociacijos
organas
Ir štai jau daugiau kaip visam
trečdaliui šimtmečio praslinkus, darir
Šiandien smagu pavartyti jau gerokai par
gd tusius pirmojo “ Skauto ” numerio la
pus.
Štai kdetas eilučių iš redakcijos
žodžio [skaitytojus:
— “Skautybės užduotis yra išauklėti būdą,
t, y. valią, veiklumą ir energiją, todėl ji kaip
tik papildo dabarties mokyklos protavimo sis
temą. Mokyklą mokymas būtinai kelia pirmon
eilen protavimą, gi veiklumą ir emocijas nu
stumia antron eilėn. Tokiomis sąlygomis har
moningo asmens idealas yra nepasiekiamas.
Be heroingumo elemento, vaikus pritraukia
prie skautybės jos amžinasis veiklumas, —
skautybė siekia, kad galimai, viskas išmokta
tuojau būtų praktikoj vykdoma
Karjeristų įkurtos organizacijos, neturinčio s
nieko bendra su auklėjimu, žlugs savaime, gi
sveikasis branduolis liks ir išaugs į didelį
medį.
Mes nemanom, kad skautybė, kaipo auklė
jamoji sistema, yra tobula visais atžvilgiai s.
Anaiptol. .Skautybė, įkūrėjo Baden - Potvellio
žodžiais, tai yra tiktai “pirmoji pagalba prieš
dabartinio auklėjimo trūkumus. Bet šitoje
“pirmoje pagalboje ” glūdi turtai ir juos rei
kia tinkamai sunaudoti ”.

Kaip matome, jau pirmame numeryje
skdbtos mintys ir dabar, po 3 5 metų, nė
ra pasenusios.
Kas gi buvo svarbieji “ Skauto ” su
manytojai ir iniciatoriai ?
Pirmąjį Lietuvos skautu laikraštį leisti
sumanė sktn. Kostas Jurgėla - Jurgelevi
čius ( dabar “ Amerikos Balso ” Direkto
rius Vašingtone ). Tuometinis Vyriausias
Skautų Stabas sumanymui pritarė ir pave
dė sumanytojui imtis atsakingo leidimo ir
redagavimo darbo. Brolis Kostas tada bu
vo Kauno tunto adjutantas, lai k. Vyr. Star
bo adjutantas, vado vavo skautu Ku n g. Rim
gaudo dr- vei ir veikė dar Saulių s - goję.
Matote, kiek pareigų! 0 tačiau jis dar su
tiko prisiimti “ Skauto ” redaktoriaus,
administratoriaus ir ekspeditoriaus parei
gas. Keletas jo dr- vės ir jūros skautų
Algimanto laivo skiltininkų (jų tarpeypač
pažymėtinas J. Dainauskas), padėdavo
laikraštį išsiuntinėti. Kosto skatinamas
tuometinis Liet Skautam s Remti Dr - jos

Simus
Nr. kaina 5 "auk*.

MĖNESINIS LIETUVOS SKAUTŲ ASOCIACIJOS ORGANAS.

I metai

1922 m. Gezuiės mėnesio 3 d.

Skautybės jaunuomenes auklėjimo sistema yra p>defi vaikams tapti dorais, sveikais, energingais žmolabai įdomus praktiškos paidagogikos bandymas. Do
nėmis ir gerais piliečiais,
ros emocijų ir valios stiprumo stoka ypač yra jaučiama
('**
Lietuvoje
niekuomet dar mums neteko matyti
Lietuvos visuomenėje ir todėl
sistematingo praktiško, mavisus bandymus stipriam bū
"
sinio
mūsų
jaunuomenės
dui išauklėti reikėtų aiydžiai
auklėjimo bandymų.
Skau
sekti, nors jie ir nevisai būtų
tybė yra pirmasis bandymas.
vykę. Skautyhėje mes matom
Jeigu jos priemonės, auk
pirmąjį plačiu mastu bandymą
lėjimo būdai pasirodytų ir ne
praktiškai išrišti svarbią užvisai vykę, tai vis tik pats
duotj — tautos, visuomenes
bandymas yra svarbus, nes ro
auklėjimo klausimą
do tikrąjj kriią. kuriuo jau ei
Skautybės įkūrėjas, anglų
na ir dar eis daugelis ir, be
generolas Robertas Baden Poabejo, bendromis legomis ras
weH'is nėra kabineto ar šiaip
tame kely vis naujų ir naujų,
jau mokslininkas, bet. pirmiau
vis labiau tikslesnių ir tinka
šia, praktikas, ir jo nuopelnai
mesnių auklėjimo įmonių.
yra ne jo teoretiškų pažiūrų
Betgi ir dabar jau prakti
naujovė, bet praktiškas jų su
kuojamieji būdai ir priemonės
derinimas ir gyvemman vyk
duodą gerus rezultatus. Eu
dymas.
ropos ir Amerikos spaudoje
Skautybės užduotis yra išau
užregistruota daugybe didvy
klėti būdą L y. valią, veiklumą
riškų skautų žygių įvairiose
ir energiją, todėl ji kaip tik
gyvenimo šakose. Gana bus
papildo dabarties mokyklos
paminėti, kad jau penktais
protavimo sistemą
Mokyklų
(1914 m ) skautybės gyvavimo
mokymas būtinai kelia pir
metais anglų skautams pripa
mon eiLn protavimą, gi veik
žintų pasižymėjimo ženklų už
lumą ir emocijas nustumia
gyvybės išgelbėjimą skaičius
antron eilėn. Tokiomis sąly
siekė 792 — ui tik už pir
gomis harmoningojo asmens
muosius penkerius metusi Di
idealas yra nepasiekiamas.
džiojo karo metu pasižymėjo
šimtai tūkstančių skautų, — Ir
Už mokyklos sienų daugy
lietuvių skautai.
bė vaikų pas mus ir užsieny
Tokiu būdu reikia pripaSir Robert Baden-Powell. Uuutybė* įkūrėja*
lieka už kieno nors planingos,
____ ______
t____ w_____
,
žinti,
kad
skautybės
sisteigiamos
auklėjamos
įtakos
ribų ir vienatiniu jų auklėjimo faktorium yra-gyve- tema Anglijoj davė gerus rezultatus, ir jau del lo vie
nijo bendrai ir apystovos. tankiai šlykščios ir ta- no galima manyti, kad jos pamatai yra pagrįsti gerais,
lingos. Taigi šitai vaikų masei skautybė stengiasi su- tikrais principais.
daryti apystovas. turinčias auklėjamos reikšmes, tikslu
Skautybė yra pamatuota geru vaikų būdo ištyri-

Taip atrodo sukaktuvininko, pirmojo
“ Skauto ” numerio, pirmas puslapis.
Iš B r. Kviklio rinkinių.

pirmininkas Dr. J. Alekna ( dabar jau mi
ręs Lietuvoje ) iš Prekybos ir Pramonės
Banko gavo auką - kelius tūkstančius
auksinų, kurie ir buvo panaudoti laikraš
čiui leisti. Redaktorius pradėjo savo dar
bą. Pažymėtina, kad jis tuo metu buvo 7
kl asės gimnazistas ir peln ėsi pragyvenimą
tarnaudamas Užsienio Reikalų Ministeri
joje. Jis suredagavo 1 - jį “ Skauto ” nu
merį, kuris ir išėjo 1922. V. 3 d. Laikraš
tis buvo mažesnio laikraščio formato ir tu
rėjo 8 puslapius. Nr. 2 išėjo 1922. VI. 7
d., o Nr. 3-4 buvo i ši ei stas už 1 i epos rugpiūčio mėnesius 16 pusi. Po to “ Skau
tas ” sustojo. Mat 1922 m. vasarą krizę
pergyveno ir “ Skautas ” ir pati or- ja.
Labai krito piniginis vienetas( auksinas),
o pati L. S. A turėjo nuomonių skirtumų vi
duje. Redaktorius gavo 6 mėnesius “ atos
togų ” iš LSA, kurias ir panaudojo Klai-
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pėdos krašto atvadavimo talkininkavimui.
Gi
kito redaktoriaus Kaune nesusi rado.
Tik 1022 m. rudenį “ Skauto ” redaktorium
buvo pakviestas į Kauną atvykęs Petras
Jurgėla - Jurgelevičius, kuris išleido Nr.
1/5 už 1923 m. sausio mėnesį ir Nr. 2/6
vasario - kovo mėn., abudu po 16 pusi.
Nors 1922 m. Lietuvoje veikė tik apie
20 sk. draugovių, bet “ Skauto ” tiražas
siekdavo 1500 - 2000 egz. “ Skautas ”
būdavo siuntinė]amas dr - vėms pi atinti ir
ten buvo visu mielai graibstomas, tačiau
dėl didelio skautų bepiningumo, atsiskai
tymas būdavo labai negreitas ir nepilnas.
Nuolat trūkdavo pinigų būtiniausioms spaus
tuvės ir pašto persiuntimo išlaidoms ap
mokėti. Taigi neretai tiek vienas, tiek
kitas redaktorius, turėdavo tas išlaidas iš
savo kišenės padengti... Kaip matome,
skautiškosios spaudos kelias nebuvo ro
žėmis klotas. Iš'ano meto “ Skauto ” rė
mėjų pažymėtinas Kun. J. Vailokaitis,
Ūkio Banko Tarybos pirmininkas.
Ano meto lietuviškoje skautijoje labai
mažai tedirbo mūsų inteligentija. Taigi
ir “ Skauto ” bendradarbių skaičius buvo
labai mažytis. Didžiausieji jų - patys

redaktoriai: Kostas ir Petras Jurgėlos.
Kad atrodytų bendradarbių skaičius dides
nis, jie greta pavardės pasirašydavo įvai
riausiomis si apyvardėmis, inici ai ai s. Ten
kintasi vertimais, Lietuvos ir užsienio
skautų gyvenimo apžvalga. Iš kitų ben
dradarbiu dar pažymėtini: J. Dainauskas
ir A.A. A. Mačiuika. Iš vienetų tebuvo
gaunamos korespondencijos.
Nežiūrint to, “Skauto ” turinysnebuvo
labai menkas, - atvirkščiai, arčiau akade
minio lygio, daigi irjo paskelbtieji straips
niai, o taip pat vartojamieji skautiškieji
terminologijos dalykai, liko pavyzdžiu ir
tolimesnei skautiškai spaudai.

Taigi ir Šiandien, -praėjus jau visiems
3 5 metam s, -mūsų skautiškosios spaudos
pradninką “ SKAUTĄ” minime geru žo
džiu, o jo abudu redaktorių — Kostą i r Petrąjurgėlas —laikome mūsų skauti skosios
spaudos pionieriais.
Beje, -Nepriklausomos Lietuvos laikais
skautiškoji vadovybė bei atskiri vienetai
buvo
išleidę apie 150 - 200 pavadinimų
skautiškų periodiškų leidinių ir per 100
vienkartinių leidinių — knygų ir brošiūrų.

TARP DVIEJŲ KULTŪRŲ
v. s. Juozas Vaisnys, S. J.

Lietuviškų organizacijų vadams ir auk
lėtojams nemaža galvosūkių sukelia bręs
tą j aunuoliai, atsidūrę tarp dviejų kultūrų:
lietuviškosios ir amerikietiškosios. Bet
ar iš tikrųjų lietuviai ir amerikiečiai yra
skirtingų kultūrų žmonės? Jei taip, tai
kuo šios dvi kultūros skiriasi ? Ir jeigu
jos tikrai yra skirtingos, o gal net viena
kitai priešingos, tai bręstas jaunuolis, pa
tekęs į jų sankryžą, būtų pasigailėtinoje
padėtyje: ir jam pačiam ir jo auklėtojams
dvasinis bei visuomeninis charakterio for
mavimas turėtų atrodyti be galo problema
tiškas. Juk vienokia ar kitokia kultūra
yra lyg tyras oras, kuriame gali sveikai
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bręsti dvasinė individo gyvybė. Bet kai
orą sudarantieji elementai bus netvarkin
gai jungiami ir maišomi, tas tyras ir svei"
kas oras gali tapti nuodais, trukdančiais
plėtotis bet kokiai dvasinei gyvybei.
Kas yra kultūra r

Ne visi kultūrą supranta vienoda pras
me. Kartais ji yra maišoma su civilizaci
ja. Šie du terminai yra labai panašūs.
Kultūra yra kilusi iš lotyniško žodžio
“ cultus ”. Ji reiškia tam tikrą ruošimą,
lavinimą, gerinimą, kultivavimą Sis žo
dis yra vartojamas ir materialine ir dvasi
ne prasme. Žemės kultivavimas yra vadi-
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NewYorko Sk. Vyčių Draugovė “Nemuno” stovykloje 1956

namas agrikultūra, bičių kultivavimas —
apikultūra ir Lt Bet galima kultivuoti
taip pat ir dvasines vertybes: gerus papro
čius, laisvę, žmoniškumą, religiją. Civi
lizacija, nuo lotyniško žodžio “ civilis ”,
reiškia žmogaus pilietinį gyvenimą aukšto
laipsnio socialinėje santvarkoje. Toji
aukšto laipsnio socialinė santvarka pri
klauso tiek nuo materialinių tiek nuo dva
sinių vertybių, todėl ir civilizaciją, kaip
ir kultūrą, galima imti ir materialine ir
dvasine prasme.
Šie du žodžiai ir ją prasmės yra dažnai
maišoma. Visdėlto lotynų ir anglosaksų
tautos yra linkusios kultūra vadinti mate
rialinį gerbūvį, o civilizacija—dvasiniais
principais paremtą žmogaus gyvenimą.
Germanų ir slavų tautos priešingai — kul
tūra jiems reiškia dvasinį gyvenimo aukš
tumą, o civilizacija — materialinį gerbūvį.
Lietuviai šioje srityje seka germanus ir
slavus, todėl ir šiame straipsnyje tokia
prasme šiuos žodžius vartosime.

Vakarų kultūra
Kiekvieną kultūrą sudaro trys pagrindi
niai elementai: vertybių skalės suprati
mas, mokslo aukštumas ir socialinės san
tvarkos tobulumas.
a) Vertybių skalės supratimas yra pats
svarbiausias kultūros elementas. Nuo vie
nokio ar kitokio jo supratimo priklauso
santykis tarp kultūros ir civilizacijos.
Jeigu kurioje nors tautoje dvasinės verty
bės yra labiau vertinamos ir aukščiau sta

metais.

tomos už materialines, ten labiau klestės
kultūra, o jeigu aukščiau statomos mate
rialinės vertybės, ten bus aukštesnė civi
lizacija, bet žemesnė kultūra. Senovės
Graikija ypač vertino laisvę ir grožį, Ro
ma — įstatymais paremtą vai stybės san
tvarką, Viduramžių Europa — Dievo Kara
lystę žemėje, L y. religiją. Dabartinė
aukščiausia pasaulio kultūra, vadinama
Vakarų kultūra, daugiau ar mažiau brangi
na visus minėtus elementus, bet paskuti
niu metu vis labiau ir labiau keliamos
materialinės vertybės. Ypač tai yra ryšku
Jungtinėse Amerikos Valstybėse.
b) Mokslo aukštumas, kai kurių nuomo
ne, yra ne kultūros, bet civilizacijos aukš
tumo matas, tačiau mes manome, kad tei
singai suprastas mokslas, ypač jeigu jis
duos atitinkamą vietą dvasinėms verty
bėms, yra tikros kultūros pažymys. Moks
las kelia ne tik civilizaciją, bet ir kultūrą.
Išsimokslinęs žmogus geriau supras irdvar
sines vertybes.
c) Socialinės santvarkos tobulumas yra
labai svarbus kultūros elementas, nes be
jo civilizacija tampa kultūros žudike, o
su juo — jos abi eina ranka rankon. Tik
roji kultūra yra įmanoma tik ten, kur kiek
vienas žmogus jausis esąs socialine bū
tybe, kur individas tarnaus bendruomenei,
o bendruomenė individui. ' Tobula sociali
nė santvarka gali būti tik ten, kur yra ger
biamas teisingumas ir praktikuojama arti
mo meilė.
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Dvi skirtingos kultūros?

Visi šie minėti elementai sudaro tikrą
kultūrą, kuri labiausiai paskutiniais šim
tmečiais išbujojo Vakarį Europoje ir,
drauge su emigrantais, perėjo taip patį
Ameriką. Trumpai ji yra vadinama, kaip
jau minėjome, Vakarų kultūra. Taigi, Ame
rika neturi savo atskiros kultūros, užtat
gali kilti klausimas, ar būtų tikslu kalbėti
apie dvi kultūras: europietiškų ( arba lie
tuvišką) ir amerikietišką. Esminio skir
tumo tarp šių dviejų kultūrų nėra, nes ii
viena ir kita yra Vakarų kultūra. Jeigu
kas nors mėgina aiškinti, kad Vakarų kul
tūra žydi tik Europoje, o čia, Amerikoje
ją yra išstumusi civilizacija, tai mes no
rėtume priminti, kad ir Europoje šiuo me
tu civilizacija smarkiai gręsia kultūrai
nors gal kiek mažiau negu Amerikoje. Tarp
Šiųkul turų yrą tik antraeilės reikšmės skir
tumų, o esminio skirtumo nėra.
Visdėlto visai teisingai galime kalbėti
apie mūsų jaunimą, patekusį tarp dviejų
kultūrų: lietuviškosios ir amerikietiško
sios. Lietuvių jaunimas dar nėra visiškai
užmiršęs tos kultūros, kurios likučius jis
turi atsinešęs iš Lietuvos arba yra gavęs
iš savo tėvų. Tėvai dar vis tebesi stengi a
vaikams skiepyti tą kultūrą, kuri nebuvo
tiek daug civilizacijos nusilpninta, kurio
je dvasinės vertybės stovėjo aukščiau už
materialines, kurioj e 1 aisvė ir pagarba au
toritetui viena kitai neprieštaravo. Bet
šiuo metu tam pačiam jaunimui iš visų pu
sių yra pumpuojama ir dabartinė kultūra,
kurioje vis garsiau ir garsiau pradeda
reikštis civilizacijos balsai, nustelbiu
dvasines vertybes irkelią aukštyn medžia
ginį gerbūvį su moderniausiais technikos
laimėjimais.
Vaikai atsiduria klaidžioje kryžkelėje
ir nežino, kur pasukti: ar klausyti tėvų, ar
mokytojų ir visos aplinkos; ar branginti
tai, kas iš Lietuvos atsinešta, ar žavėtis
tuo, kas Čia yra surasta. Dažniausiai, ži
noma, yra pasirenkamas antrasis kelias,
nes manoma, kad pirmasis yra pasenęs ir
nemodernus. Tėvai ir lietuviškųjų orga
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nizacijų vadovai su Širdgėla žiūri į jauni
mą, be atodairos einantį anarchijos ir ma
terializmo keliu, bet jį atgal sugražinti
yra be galo sunku.
Pragmatinės filosofijos principai

Pavojingiausia Vakarų kultūros pabai
sa, ypač įsigalėjusi Jungtinėse Amerikos
Valstybėse yra pragmatinė filosofija su
dviem pagrindiniais savo principais: utili
tarizmu ir hedonizmu — vertinga tai, kas
naudinga, o moralu tai, kas malonu. Taip
pat čia garbinte garbinama laisvė, kuri,
užmiršusi visas ribas, tampa vergija.
Taip pat nereikia pamiršti, kad Ameri
koje Vakarų kultūra yra atmiešta kitų kul
tūrų ir net skirtingų rasių papročių. Ame
rikos kultūroje yra aiškiai pastebimas di
delis idėjų mišinys. Ideologinis gyveni
mas čia yra nusilpnintas, nes dažnai vie
na idėja kovoja prieš kitą, griaudama har
moniją ir atnešdama chaosą į dvasios gy
venimą.
Pažiūrėjus kokias mokslo šakas renka
si mūsų jaunimas, tuoj paaiškėja, kad jis
yra utilitarizmo auka. Renkamasi studi
juoti ne tai, kas žmogui suteiktų dvasinio
pasitenkinimo, bet vien tik tai, <kas atei
tyje žada daugiau pinigo. Siekiama ne tų
profesijų, kuriose būtų galima daugiau ge
ro žmonijai padaryti, bet vien tik tų, ku
riose yra vilties labiau praturtėti.
Taip pat ir hedonizmas jau pradėjo val
dyti mūsų jaunimą, kuriam tapo svetimas
bet koks pasiaukojimas ar kokio nors ma
lonumo atsisakymas. Jaunimas nesulaiko
mai veržiasi ten, -kur žadamas koks nors
malonumas ir bėga nuo visa to, kas neduo
da pakankamai malonumų, kur reikia dirb
ti ir kokio nors patogumo atsisakyti. Dau
giausia, žinoma, pasiduodama visokiems
kūniškiems malonumams, kuriuos perša
spauda, filmai, reklamos.
Visa tai jaunimui atrodo tikras ir pras
mingas gyvenimas. Tėvai ir organizacijų
vadovai, kurie stengiasi jaunimui parodyti
aukštesnį gyvenimą yra išjuokiami, į juos
su pasigailėjimu yra žiūrima, kaip į atsi
likusius nuo modernaus gyvenimo, nešu
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A.A. Prof. Žilinskas pckskutinį kartąpagerbiamas ramovėnų, tautininkų ir skautų, su vėliavomis.

prantančius Šių dienų jaunimo problemų ir
siekimų.
Nenorime čia kaltės sumesti tik jauni
mui. Kalti yra ir auklėtojai, kurie nesi
skaito su faktais, nesistengia Įsigyventi
į naują aplinką ir jaunimo auklėjime var
toja pasenusius, dabar netinkančius me
todus. Todėl bent labai trumpai pažvel
kime, 'kas tokioje padėtyje darytina, kad
apsaugotume jaunimą nuo didesnių dvasi
nių katastrofų.
Nauji veikimo metodai

Geriausia jaunimo auklėjimo mokykla
yra šeima. Deja, taip dabar šeimų gyveni
mas yra susiklostęs, kad tėvai su vaikais
labai mažai gali pabendrauti. Tėvai visą
dieną dirba fabrike, o vakare, grįžę namo,
arba visai neranda vaikų namie arba juos
randa taip “ susikaupusius ” prie televi
zijos, kad nedrįsta ką nors sakyti ir jų
trukdyti. Tarpas tarp tėvų ir vaikų vis di
dėja ir didėja. Dar šiek tiek tėvų auklėji
mo trukumą gali papildyti lietuviškos or
ganizacijos, jeigu vaikas joms priklauso.
Bet ir čia padėtis yra labai apverktina.
Tėvai su organizacijų vadovybe nepalai
ko jokio kontakto, apie savo vaikus su or
ganizacijų vadovais nepasikalba. 0 juk

organizacijų vadovai yra tik tėvų padėjė
jai jų vaikų auklėjime, todėl jie turėtų vie
ni su kitais bendradarbiauti, vieni kitiems
padėti.
Tiek organizacijų vadovai, tiek tėvai
turėtų daugiau vaikams skiepyti dvasinių
vertybių grožį. Skautų organizacija be
įvairių praktikos darbų ir užsiėmimų yra
neįsivaizduojama, bet šiose perdėto ma
terializmo aplinkybėse reikėtų daugiau
dėmesio kreipti į ideologinius klausimus.
Nesiūlome kokių nors ilgų pamokslų ar
paskaitų, jaunimo visiškai nemėgiamų, bet
reikėtų jaunimą sudominti, -pradedant kal
bėti ir diskutuoti apie tuos dalykus, kurie
jam yra labai aktualūs, o toliau stengtis
nurodyti jo daromas klaidas ir jo galvoji
mo nelogiškumą. Reikia įvertinti jaunimo
nuomonę, jos žiauriai nekritikuoti, bet pa
mažu ir labai taktiškai jį privesti prie tei
singų išvadų.
Dabar, kai iŠ visų pusių jaunimui yra
siūlomi įvairiausi malonumai, kai jam yra
kalte kalamos visokios seksualinės dok
trinos, ne auklėjimo, bet vien tik biznio
tikslais, būtų labai didelis tėvų ir auklė
tojų nusikaltimas, jei apie šiuos dalykus
vaikams nekalbėtų, suponuodami, kad jie
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iškelia vaiko laisvę ir nuvertina autorite
to reikšmę. Tačiau problema dar nebūtų
tokia liūdna, jei patys tėvai ir organizaci
jų vadovai prie to neprisidėtų.
Vadovaudami dabartiniam mūsų, jauni
mui, kuris nėra linkęs perdaug gerbti au
toritetą, kai kurie vadovai, norėdami jau
nimui patikti ir įgyti daugiau autoriteto,
pradeda jam visuose dalykuose pataikau
ti. Jeigu kartais jaunimo susiburimuose
yra imamas juodinti ar pajuokti koks nors
vadovas ar auklėtojas, tai kiti ten daly
vaujantieji vadovai ne tik jaunimo už tai
nesu draudžia, bet patys prie tų kalbų pri
sideda.
Bet vargšai nesupranta, kad to
kiu būdu kerta Šaką, -ant kurios patys sė
di. Jeigu jaunimas šiandien negerbia vie
no, <rytoj pradės negerbti kito. Kai yra
griaunamas autoritetas, įsiviešpatauja
anarchija. Tai nėra tušti žodžiai, Šios rū
šies liūdnų pavyzdžių pasitaiko įvairiose
vietovėse.

jau viską žino. Dabartinis jaunimas labai
daug žino, bet dažniausiai tik tai, ko ne
reikia žinoti, bet visai nežino to, kas rei
kia. Gal jaunimas yra net,ir perdaug ap
šviestas biologijos srityje,' bet jis yra vi
siškas ignorantas arba net klaidingomis
idėjomis užkrėstas moralės srityje. ; Ba
den - Powell’i s ( Sk. Vadovui, • 55 - 56
psl. ) pabrėžia, kad lytinės higienos klau
simas tiek berniukui, tiek ir mergaitei yra
vienas iš sunkiausių, betkartu ir svarbiau
sių auklėjimo klausimų. Atkreipiamas dė
mesys, kad pirmučiausiai tėvai tuomi turi
pasirūpinti.
Toliau Baden - Powell’i s aiškina, 'kad
draugininkas šioje srityje turi pasitarti su
tėvais, su kunigu, 'Su gydytoju ar mokyto
ju. Nepatartina pačiam draugininkui apie
šiuos dalykus su vaikais kalbėti, bet jis
turi pasirūpinti, kad apie tai su jais pa
kalbėtų tėvai, 'kunigas, gydytojas ar auk
lėtoj as ( ten pat).
Bet svarbių svarbiausia yra tai, kad
mūsų jaunimas pripažintų ir gerbtų autori
tetą. Jeigu to nebus, auklėjimo darbas
bus visiškai neįmanomas. Amerikos mo
kyklos ir visa aplinka tam yra labai nepa
lankios. ■ Klaidingos auklėjimo sistemos,
vyraujančios viešose mokyklose, perdėtai

Gali vadovai ar auklėtojai vieni kitiems
nepatikti, bet to neturėtų pastebėti vaikai.
Ir tėvai šeimoje ir vadovai organizacijoje
turėtų ypatingu būdu stengtis vaikams
įkvėpti pagarbą autoritetui, be to bet koks
auklėjimo darbas bus tuščias.
★

★

PRISIMINIMAI APIE LATVIJOS LIETUVIŲ
64 DRAUGOVĘ RYGOJE
s. Jonas K. Vanagas
Kaip šiandieną lietuvių skautai steigia
savo draugoves kitų valstybių skautų są
jungose, taip ir 1923 m. Rygoje susibūręs
lietuvių jaunimas stojo po skautiška vė
liava, pasiryžęs tarnauti Dievui - Tėvynei
- Artimui ir įkūrė Lietuvių Skautų 64- tą
draugovę, kuri priklausė Latvijos Skautų
Sąjungai.
Kaip pnsimenu, draigininku buvo pa
skirtas BurieviČius, <jo pirmu pavaduotoju
A. Vanagas. Vieni iš pirmųjų skautų bu
vo: Naudžiūnas, < Miniukas, Tomaliūnas,
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Matuzonis, Baikštys, Trušauskas, Gačionis, <Levickas, Grigaitis, Leonaitis (Lat
vijos Baleto Žvaigždė ), -Markevičius, V.
Vanagas, ir broliai Misiūnai, -ir Stabiniai.
Kiti penki gabūs skautai baigė skiltininkų kursus ir apsiėmė vadovauti skil
tims. Taip LOKIQ skiltis teko Capui,
VILKU - Lėliui, LAPES - Markevičiui,
BEBRU - Budriūnui, ir BRIEDŽIU - Trušauskui. 64 draugovę rėmė ir globojo Ry
gos Lietuvių Kul tūnos Draugija “Švi esą’’.
Už tai ir draugovė gavo Šviesos draugijos
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LatviųSkautųSųjungos 40
metų įkūrimo minėjime L SB
vardu sveikina s. fil. A. Fla
teris, o šalia Jo sėdi LSS at
stovė s. T. Zukienė.
Nuotr. L. Knopfmilerio

ženklą. Tai buvo Vyties Kryžius, jame
tri spal vi s skydas ir Įrašas “Budėk! ”.
Draugovė labai gražiai tvarkėsi, buvo
darbšti ir energinga. Tuo susilaukė dide
lio pritarimo tautiečių tarpe. “ Šviesos ”
draugija padovanojo skautams gražiai iš
siuvinėtą draugovės vėliavą.
1924 m.
skautai jau prisidėjo prie Nepriklausomy
bės Šventės min ėjimo, kartu atšvęs darni
savo draugovės metines. Ta proga buvo
suruošta rankdarbių paroda, o iškilmingo
je sueigoje buvo Įteikti garbės diplomai
lietuvių mokyklos direktoriui ponui A. Bui
vydui ir tėvų komiteto pirmininkui inž. P.
Vanagui.
Lietuvių visuomenės laikrašty “ Rygos
Balse
64 draugovė turėjo skautų kam
pelį, kuri s labai daug palengvino sėkmin
gą tolimesnę veiklą.
Priartėjus vasarai, mūsų skautai, nors
dar palapinių neturėdami, jau iškeliauja į
pajūrį stovyklauti. Ir ten, miškely, iŠ dekių pasistatępalapines grūdinajėgas pries
vėj ą i r I i etų i r į si gyj a daugi au sk au ti Ško
patyrimo. Kai “ S vi eso s “ draugijos cho
ras vyko į Kauną dalyvauti Dainų Šventė
je, pasiėmė ir savo globotinius skautus
kartu, kad gal ėtų Ši e apl ankyti brolius Tė
vynėj e, užmegsti su j ai s tampresnius ry
šiu s ir sustiprinti tauri Šką dvasi ą. tolimes
niam veikimui.

Latvijoj rudeniopįvykstadi dziuli s skau
tų paradas, kurio metu L atvijo s Skautų
Šefas Gen. Goppers Įteikia 64 draugovei
pereinam ąj ą taurę už skaitlingiausią paty
rimo laipsnių Įsigijimą. Greit Iietuviai
Įsigyja gerą vardą ir randa daug draugų
latvių skautų ir vadų tarpe. Vienas iŠ
Latvijos skautybės kūrėjų tapo mums ypa
tingai malonus bičiulis. Tai sktn. Karlis
Dzi įkals. Ji s yra pirmasis 1 atvi s, baigęs
Londone Gilvell’io kursus ( skautų vadų
kursus ), ir jau 1927 metais pravedaBaltezero Gil vell’io kursus Latvijoj e. Šiuo
se kursuose dalyvauja ir sėkmingai baigia
sk. vyčių skyrių 64 draugovės vyr. skl L
V. Vanagas. Tuo pačiu laiku ir iš Lietu
vos atvykę skautai dalyvauja Gilvell’io
kursuose. Kaip antai: psktn. JakŠeviaus,
psktn. A. Vanagas ir sk. vyri s P ečeliūnas.
Pastarieji su pagyrimais baigia skautų
skyrių.
Gražu s skauti Škas darbas žengia pi rmyn.
Lietuvių draugovė dalyvauja latvių tauti
nėse stovyklose. Taip slenka metai po
metų. Jaunimas subręsta. Daugis jų vyks
ta Į Lietuvą tarnauti savam Kraštui. Iš
vykusių eiles papildo naujai Įstojantieji.
Draugįninkas gauna tuntininko pareigas,
o jo vi etą perima psktn. J. Stabinis. Drau
govėje prie skautų skilčių jau veikia ir
Vyčių būrelis, kuriam priklauso: Sauka,
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Čapėnas, Baltrūnas, Rudys, -broliai Ged
vilai, Grigaliūnas ir J. Vanagas.
Vėliau atsiranda ir lietuvių skaučių,
draugovė, vadovaujama pskin. Rudytės ir
pavadiotojos Indrų 1 aitytės. Tarpsta gra
žus bendradarbi avimas pri e lietuvių kultū
rinio darbo. įsteigiama ir jūros skautų
draugovė, kuriai vadovauti sutinka sktn.
J. Stabinis. 64 Draugovei vadovauj a sktn.
Sauka. 0 jam išvykus į Tėvynę, to s p ar
reigos atitenka psktn. S. Grigaliūnui.
Nu si bodą man cituoti sausas statistiš
kas žinias. Norėčiau geriau priminti da
bartinei mūsų skautij ai,. kad 64 draugovė
gimė ir vystėsi užsieny, neturėdama tos
didd ės užuovėjos, kurią taip j aute Tėvy
nės Lietuvos skautai, o tarpo tarp sveti
mųjų. Jie mylėjo savo Kraštą ir savo jau
nas jėgas skyrė Tėvynės gerovei. Tas
mažas būrelis davė Lietuvai daug kultūri
ninkų i r skauti škos dirvos artojų.
Kaip pav.: sktn. A. Vanagas buvo Lie
tuvos Užsienių reikalų ministerijos proto
kolų
šefas ir Lietuvos Skautų Sąjungos
užsienio skyriaus vadovas. Sktn. V. Va
nagas — Valstybės Radiofcme transliacijos skyriaus vedėjas ir L. S. S. Kauno ra

jono sk. vyčių vadas.
Sktn. Sauką -Kauno J aunimo teatro vedėj as ir L.S.S. Stabo reikalų vedėjas. Vyr.
sklt Miniukas, Valstybės tarnautojas VandensKdių rajone. Vyr. sklt Trušauskas.
Vyt. Kariuomenės Stabo kapitonas, -Sklt
Gačionis, -Lietuvos kariuomenėj vyr. lei
tenantas. Sk. vytis L. ’Baltrūnas, -Kauno
Kūno Kultūros Rūmų fizinio auklėjimo mo
kytojas ir inspektorius Auk što šio s Tech
nikos Mokykloj. Sktn. J. Vanagas, Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus, -Vilniaus skyriui,,
kontrolierius. Ir daug dar kitų, kurie at
vykę į Tėvynę dirbo savo krašto naudai ir
skautybės išlaikymui.
Baigdamas linkiu visam lietuviškam jau
nimui burtis po skautiška Vėliavą puose
lėti kilnias skautų idėjas, -siekti mokslo,
kad i šmu šus tinkamai valandai, galėtumėm
būti naudingj Tėvynės atkūrimo darbe. Svar
biausiai neužmirškime, kad:
Lietuviais esame mes gimę,
Lietuviais norime ir būt!
Tą garbę gavome užgimę,
Jai ir neturim leist pražūt!..,

Lobethalis, lQ57m. sausio mėn. 6 d.
Australija.

TAUTA IR MES
Liūtas Grinius

Tautybės pasirinkimas nėra mūsų valio
je. Tai tarsi paveldėjimas, kurį priimame
nuo mažumės ir kuris, mums norint ar ne,
uždeda savo žymę, pasirodančią kasdie
niško gyvenimo smulkmenose, mūsų papro
čiuose ir galvosenoje. Metų bėgyje tauty
bės žymė yra Šeimos, aplinkos, gyvenimo
sąlygų įspaudžiama ir mes nejučiomis pri
imame tuos bruožus, kuriuos apibrėžia tau
tos charakterio sąvoka
Įprastinėse sąlygpse šis vyksmas yra
savaimingas ir nereikalaujantis ypatingų
pastangų. Išeivijoje aplinkos įtaka yra
nebe lietuvišką tad ir tų sąlygų, kurios
šimtmečių bėgyje Lietuvoje brandino tau
tą, nėra Šiandien mes neesame savo kraš
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to gyventojais, sudarantieji tautišką dau
gumą; anaiptol, esame tapę tautine mažu
ma Likusios mums priemonės tautiškiems
bruožams perduoti ateities kartoms yra lie
tuviška šeimą tautiška bendruomenė ir
nenuilstančios pastangos, skiepijančios
jaunimui lietuvių tautybės sąvoką, perduo
dančios jam tautos dvasinius turtus, die
giančios prisirišimą prie jų.
Tautiškas prieauglio brandinimas šian
dien nebėra savaimingas, bet reikalaujan
tis sąmoningų pastangų, nuolatinio dėme
sio ir net, iš dalies, -dirbtinų tautiškai pa
lankių sąlygų sudarymo. ; Gyvai amo j i ap
linka veikia ne lietuviško tipo kūrimą bet
jo naikinimo linkme. Šios aplinkos atsi-
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P s. L. Grinius iškyloje
(1949.IX. 6 ) su savo įsteig
ta (1948. XI. 7 ) pirmąja lie
tuvių sk. skiltimi Čikagoje
ir kun. sktn. J. Vaišniu, S. J.

sakyti nėra įmanoma: tai atari ktų gyveni
mui “ status quo ” padėtyje. Vienok, tu
rime rūpintis, idant tautiškoje plotmėje
mūsų jaunimas būtu paruoštas atsispirti
aplinkos įtakai. Paruošimas prasideda
šeimoje, yra lygiagrečiai tęsiamas ben
druomenėj e, lietuvi škose organizacijose ir,
kur galima, tautiško pobūdžio mokyklose.
Šie trys veiksniai sudaro pagrindinius lie
tuviško brandinimo ramsčius ir jų atsparo
je glūdi išeivių, bendruomenės tautiška
ateitis. Ilgainiui, deja, šis darbas sun
kės, juoba kad bendruomenės tarpe mažės
Lietuvoje gimusių skaičius ir kuo toliau,
tuo sunkiau bus skiepyti prieaugliui prisi
risimą, prie “ importuotos ” tautybės są
vokų bei turtų. Pats didžiausias išeivių
tikslas yra savos tautybės išlaikymas, iš
laikymo įsisąmoninimas. Tai atsiekti gal
būt, veik religiškas siekimas tegali pratęsti tautiškos mažumos gyvenimą ateities
kartoms.

buvo spontaniškų pastangų ir tiesioginių
reikalų patenkinimo išdava. Negalima sa
kyti, kad tai būtų išplaukę iš apgalvotų
planų, kad bendruomeniniu mastu būtų pa
jėgta sudaryti joms sąlygas ir talką, kad
būtų buvę pasirūpinta p demon ėmi s joms.
Prieauglis, tarsi sau paliktas, ką pats iš
manė ir ką šeimoj rado, tą atnešė ir ant
tokio pamato statė savo rūmą
Ateityj e reikia rimčiau šį klausimąpagvildenti ir pamėginti pramatyti savo rei
kalus ir spragas. Reikia pasirūpinti su
kurti institucijas, kurios pajėgtų išsilai
kyti iš kartos į kartą, kurios sudarytų tau
tiško brandinimo pagrindus. Reikia atsi
minti, kad ateityje gali nepakakti sponta
niškų pastangų ir kad tautiška ateitis pa
reis ne tiek nuo vietinių vargo mokyklų,
kiek gal nuo lietuviškų centrų prieinamumo ir jų pajėgumo sudaryti tautiškos at
spirties atramos taškus.
Studenčių Skaučių Garbės Nariui

Jaunimo padėtis svetur diena dienon
sunkėja, nes iki šiol nebuvome gerai pa
siruošę kreipti pakankamą dėmesį savo
tautiškam išsilaikymui. Rodos, ligšioli
nių pastangų dėmesyje buvo politiškas at
stovavimas, ekonominė tarpusavio pagal
ba, derinimasis prie naujo krašto aplinky
bių ir, kam jėgų bei laiko dar atlikdavo,
lietuviškų mokyklų steigimas. Mokyklos

Prof. Dr. JURGIUI ŽILINSKUI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą buv. LSS Skaučių Seserijos
Variausiai Skautininkei Ksaverai
Žilinskienei ir jos šeimai.
Akademinis Skautų Sąjūdis
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MANO SKAUTIŠKIEJI NUOTYKIAI
Kun. dr. Juozas Prunskis

Šviešt susieji ir mieli ausi ej i mano jau
natvės prisiminimai yra surišti su skautybe. Buvau gal ketvirtos klasės gimnazistukas kai apie 1920 m. Utenoje organiza
vosi skautai, ir aš įstoj au j jų. gretas. Drožėme lazdas iš pušaičių ir žiemos iškylo
se statėme pilis iš sniego. Uniformoms
neturėjome lėšų, tai nors į švarkelio kilpų
įverdavome žalią kaspiną su geltona juos
tele per vidurį.
Kai 1922 m. persikėliau į Rokiškio gim
nazijų, Ant. Deksnys su pora kitų moks
leivių kreipėsi į mane, kaip buvusį skau
tų, kad kurtume skautus Rokiškyje. ; Nau
dodamiesi prel. Labanausko prielankumu,
klebonijos sode fšsi tiesę praleidome ne
vienų pl an avimo valandų. Skautai Įsistei
gė. Ateitininkų žurnale “ Ateityje ” iš
spausdintas P. Jurgelevičiaus kūrinėlis
“ Pirmieji skauto žingsneliai ”, paskiau
išėjęs atskiru leidiniu, mums buvo bran
gus, kaip svarbiausias informacijų šalti
nis. Skautybei atsidavėme visu nuoširdu
mu. Visų pirma mums atrodė — labai svar
bu, kad skautas būtų tvirtos valios. Kiek
kartų mes žiema sniegu rankas trindavome
ir kitus atsi žadėjimo darbus vykdydavome,
vis “ grūdindami valią ” !
Rokišky gimnazijai trūko patalpų. Pa
mokos buvo dviemis pamainomis — prieš
piet ir popiet. Kad sueigose galėtų daly
vauti abiejų pamainų skautai, tam tekdavo
panaudoti pietų tarpa. Vienas mūsų skiltininkas, Ant. Vaitkevičius, neturėdamas
laikrodžio, į miesto sodnų, kur vykdavo
sueigos, nešdavosi žadintuvą, 'didelį, be
veik kaip gimnazisto galvą, i Pavėluoti į
sueigą — mums atrodė skautui neleistinas
nusikaltimas. Kartą vi enas mū sų skil ties
skautukas pavėl avo penkiomis minutėmis.
Buvau tada skiltininku, ir nusprendži au,
kad reikia jį tvarkyti. Padariau tai, ko
dabar jokiu būdu nepadaryčiau: įsakiau
ateiti į mano butą, atsistoti ramiai ir tiek
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minučių, kiek pavėlavo, 'Stovėti rankas iš
kėlus. Tai s laikais tai mums buvo savai
me suprantamas dalykas, ir mano mi el as
skautukas L Lapšys viską išpildė. Vė
liau jis tapo kunigu, bet mirė jaunas dėl
savo uolumo persišaldęs ir gavęs plaučių
uždegimų.
Kitą kartą turėjome mazgų rungtynes.
Viena mergaitė susirišo namie mazgus,
rungtynių metu išsitraukė tą paruoštą vir
vutę ir “ laimėjo ” rungtynes. Kai apie
tai patyrėme, buvo sušauktas garbės teis
mas. Nutarėme, kad jos atgaila turi būti
vieša. Jai buvo įsakyta ant rankovės įsiū
ti spalvotą trikampį ir nešioti per porą sa
vaičių. Mergaitė verkė, labai klaidos gai
lėjosi, bausmę pri ėmė ir su tuo trikampiu
po visą gimnaziją vaikščiojo. Vėliau iŠ
jos, rodos, išėjo gera mokytoj a.
Rokiškyj e mok si ei vi ai savo pamaldoms
buvo gavę buvusią cerkvę. Nebuvo joje
vargonų. Užtat sekmadieniais reikėdavo
fisharmoniją nešti iš muzikos mokytojo
Milaknio buto per miesto centrą į bažnytė
lę. Skautai pakaitomis tą atlikdavo kaip
gerą darbų. Vieną kartą paskelbėme skau
tų gerų darbų rungtynes. Pasileido po vi
są miestą skautukai, kitas atimdamas Šluo
tą nuo gatvės Šlavėjo ir jį pavaduodamas,
kitas malkas paneŠdamas, o vienas sakė
si atgynęs vyrų, kurį žmona mušė su duo
nos bakano atlikusiu galu.
Vieną vasarą trys skautai sutarėme iš
plaukti Šventąja ilgesnei kelionei laive
liu. Vienas mūsų bendrakeleivis buvo iš
Kauno. Kai jis pamatė, kad laivelis ma
žas, plokščiu dugnu ir dar vanduo į jį sun
kiasi,iš karto suabejojo ir mes jį parsiuntėme namo. Išplaukėme su minėtu Antanu
Vaitkevičium. Pradėjom e netoli Antaliep
tės augštyn nuo Certaukos malūno. Pro
meldas greit prisiyrėme Jūžinto ežerą .
Žiūrim — plauko kas. Įtartina, kad gali
būti naminės antys, -bet mes nutarėme, kad
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laukinės. Bu vau įsidėjęs šautuvą. Pokš
telėjau kartą as, iššovė Antanas — tebe
plauko. Būta naro, kurį sunku nušauti.
Kalnuotomis, miškuotomis pakrantėmis
besigėrėdami, pripl auk ėmė didesnį ežerą, •
jau anapus plento Ukmergė - Zarasai. Nu
tarėme saloje trumpai pašto vykiau ti. Ren
gėmės virti pietus. Mano pareiga buvo pa
imti degtukus. Išsitraukiu paimtą dėžutę,
kuri dar nei karto nebuvo brėžta, ogi kaž
kodėl jos būta tuščios. 0 saloje nėra jo
kio gyventojo. Kaip ugnį sukurti ? Sukro
vėme sausų šakelių. Prikišau medžiokli
nio Šautuvo vamzdį, gal sakau nuo šūvio
užsidegs. Kur tau! Tik užrūko, išlakstė
šakutės ir vėl ugnies nėra. Kitą šovinį
išardę buvome bebandą akiniais sutelkti
saulės spindulius ir įdegti paraką. Nieko
ir iš to neišėjo. Teko irtis į tolimesnį
kaimą.
Tačiau didieji nuotykiai prasidėjo grįž
tant atgal pavandeniui. Priplaukėme ma
lūno prūdą. Vienoje vietoje buvo neuž
tvenktas tarpelis ir pi anavome pralįsti,
kad nereikėtų tempti laivelio per tiltą. Aš
stovėjau laivelio priešaky. Matau, kad
mus vanduo smarkiai neša. Ten anapus
tilto — tik putoja vanduo, daužydamasis
per akmenis. Sudaužys mū sų skolintą lai
velį! Persigandau. Atgal irtis i r i štrukti
iŠ srovės — nebebuvo galima. Tėškė man
galvon mintis, kad reikia skersai pasukti
laivelį ir jis susilaikys, neiŠlįsdamas pro
skylę. Taip ir padariau. Tačiau vandens
spaudmas buvo toks d delis, kad neįpras
tų formų mūsų laivelį srovė ėmė spausti į
dugną. Greitomis griebiau apsiaustą, 'šau
tuvą, užmeči ar ant tilto, ištraukiau sušla
pusį maistą, -o mano Antano skrybėlę pa
gavo vandens srovė. Ir tai buvo puiki
skautiška skrybėlė. Aš jam sakau — šok
į vandenį.
Antanas Šoko, suŠl apdamas iki pažastų.
Skrybėlė išgelbėta, bet 1 ai vėl io ni ekaip
negalime iškelti. Antanas ir įbridęs, irk
lą paki šęs po lai veliu kelia — ni eko. Atė
jo malūnininkas, užl ei do tą užtvanką ir kai
vanduo n espaudė, pats lai veli s i skilo. Bu
vo jau vakaras. Pasidarė vėsu. 0 sušla-

Ant, Deksnys ( stovi; dabar E. St. Louis
liet. par. klebonas ) ir Juozas Prunskis ( sė
di; dabar “ Draugo ” redaktorius; gegužės
26 d. švenčia 25 m. kunigystės sukaktį ).
Abu buvo iš pačių pirmųjų 4 skautų, pradėju
sių skautybės sąjūdį Rokišky, 1922 m.

pęs Antanas jau beveik dantimis ėmė kal
ti. Liko mums dar pusantros mylios ke
lio.
- Antanai, tu gausi plaučių uždegimą,
— tariau j am. — Skubėki pėsčias į namus,
o aŠ vienas laivelį parvarysiu.
Susalęs Antanas sutiko. Aš iriuos, kiek
tik galiu. Vėl įplaukiau į ežerą. Traukiu
po tiesumu. Regimai ėmė temti. Likau
vienas kiaurame laively, iš kurio pavažia
vus tekdavo keliolika kibirėlių vandens
išlieti. Aplinkui kalnai, miškai, nei gy
vos dvasios. Staiga visai sutemo ir ant
mano galvos ėmė kilti debesys. Stoviu
laively ir iriuosi viduriu ežero, kad net
putoj a priešakys. Lietus ėmė pilti kaip
iš kibiro. Visiškai sutemo, nors pirštu
durk į akį. Ėmė žaibuoti irperkūnasgriaus
ti. Ir man rodėsi, kad ant lygaus vandens
paviršiaus tik mano galva kyšo — geras
taikinys perkūnui į pakaušį.
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ATSTOVAVIMO PRASMĖ
v. s. Antanas Saulaitis

Būdami svetur ir susitikdami su j vairių
kraštų, bei tautų žmonėmis, savaime tam
pame atstovai s. Todėl natūralu, kad vie
nas iš pagrindinių lietuviškosios skautybės uždavinių ir yra atstovauti.
Atstovavimas Nepriklausomos Lietuvos
laikais
Lietuviams skautams būti atstovais ir
atstovauti yra tekę ir praeityje dar nepri
klausomojo gyvenimo laikotarpiu. Iš Lie
tuvos
būdavo siunčiamos delegacijos į
tarptautines ar kitų kraštų tautines sto
vyklas, -sąskrydžius, suvažiavimus, -Šven
tes, kursus ir p. Būdavo priimami svečiai
iš kitur. Būdavo susirašinėjamą, keičia
masi spauda, sveikinimais, dovanėlėmis
ir Lt ir Lt Vis tai būdavo būdai santy
kiauti su kitų šalių jaunimu bei jų organi
zacijomis ir tuo atstovauti Lietuvos skaitybę, savąjį jaunimą, lietuvių tautą ar ir
Lietuvą.
Per visą Lietuvos skautybės gyvavimo
laiką į Šitokį santykiavimą su svetimai
siais ir atstovavimą buvo kreipiamas la
bai rimtas dėmesys ne tik skautų organi
zacijos, ne tik skautavimu tiesiogiai su
interesuotų, bet ir visos lietuviškosios

Galite suprasti mano džiaugsmą, kai
perplaukiau ežerą i r pasi ekiau upę. Bet
čia vėl nelaimė - upė negili. Kyšo stam
būs akmenys. Srovė trenki a mano laivelį,
apsuka kitu galu. Matau, kad taip nepa
plauksiu. Vistiek jau lietaus permerktas,
tai išlipau į upę ir kur brisdamas, kur
p laukdamas p arvari au laivelį į vietą( skau
tas gi nepaliks skolinto daikto kur pame
tęs). Tada išlipau, atsiklaupiau ant kran
to jau beveik vidurnaktį ir sukalbėj ęs mal
dą tari au:
- Viešpatie, ačiū Tau, kad mane gyvą
išvedei iš tų nuotykių, bet duoki, kad to
kie jau būtų paskutiniai...
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visuomenės bei Lietuvos valstybės orga
nų.
/
Tais laikais atstovavimo progos buvo
retesnės ir pati atstovavimo apimtis buvo
daug siauresnė. Bet ir tam reikėjo dide
lių pastangų, daug darbo, geros organiza
cijos, -tinkamų išteklių ir kt.
Atstovavimas dabar
IŠ Lietuvos atstovauti niekas nebegali
ir negalės, kol Lietuva bus okupuota.
Bet iš kitos pusės, visi lai svaj ame pa
saulyje esą lietuviai, tuo pačiu visi lietu
viai skautai ir skautės, savaime tapo at
stovais, nes ji e j au yra svetimose šalyse
ir j au tarp kitataučių, lodei jiems ir ten
ka didelė tautinė pareiga atstovauti, ir
atstovauti vi sa, kas 1 ietuvi ška.
Mums tenka pirmi ausi a atstovauti lietu
višką skautybę, -tarpais Lietuvos skautybę, ypač lietuvius ir dažnai net pačią Lie
tuvą.
Atstovavimo progos uždeda irprievoles,
pagrindinę jų: tinkamai atstovauti.
Tinkamas lietu vi ško sios skautybės at
stovavimas yra pagrindinai geros skautybes atstovavimas, tokios, kurią sudaro
geri skautai ar geros skautės. Lietu
viškąją skautybę kiekvienas atstovaująs
atstovauja per save, savimi. Tai la
bai svarbu! Todėl geri ausi as lietuvi škosios skautybės atstovavimo būdas yra vi
sur būti tikru, -sk artybės kūrėjo R. Baden
- Powdl’io išryškintu skautu, Sitai yra
pati tobuliausia skautiškojo atstovavimo
forma. Atstovaująs turi žėrėti puikaus
skauto bruožais; turi būti tobulai supran
tamos ir giliai išgyvenamos skautybės
rei Škėj as.
Su savo skautiskumo pavyzdžiu atsto
vaująs turi dar spindėti lietuviškumu;
jis turi būti tipingas, -kupinas lietuvybės
ir pastebimai pasižymįs lietuvio dorybė
mis. Lietuviškumas yra turtas, Švytįs tam
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BUS vedėjas ps. A. Banevičius kalba Rajono Vadovų suvažiavime.
Vadas s. VI. Nenortas, dešinėje R. Vadeiva v. s. A. Matonis.

tikiu žavingumu, įdomiu ir svetimiesiems,
kurių tarpe būnama.
Gero atstovavimo — kilnau s skauti škumo ir tobulo lietuviškumo — nepakanka no
rėti, bet dar reikia tai giliai į si s avinti, pa
gal tai gyventi, daug ko mokėti, sugebėti
išreikšti bei pajėgti parodyti.
Atstovavimo prasmė reikalauja turinio,
ne tik tikslo. 0 turinys išreiškiamas išo
rėj e veik sm ai s, pastangom! s, 'darbais. Tam
reikia ir ruoštis, o kur tai galima organi
zuoti, atstovauti turi būti parenkami patys
tobuliausi skautai ir patys geriausi lietu
vi ai.
Atstovavimo uždaviniai
Bet koks — planingai paruoštas ar atsi
tiktinis, proginis ar kasdieninis, oficialus
ar privatus, <viešas ar uždaras — atstova
vimas savo gelmėje turi mūsų tautinius
uždavinius: atkreipti dėmesį į lietuvių, tau
tą ir laimėti jai draugų. Tai svarbiausia.
Juk mūsoji skautybė yra tik dalis viso
tautinio reikalo. Ji ir šiuo atžvilgiu nėra
pati sau tikslas; ji turi palinkti mūsų tar
tos didi esi em s uždaviniams. Taigi, ir bet
koks skautiškasis ar skautų atstovavimas,
kaip priemonė, svarbiausiuoju reikalu ryš
ki — tarnauti lietuvių tautai!

Kairėje Rajono
Nuotr. si. R. Šležo

Atstovavimo organizavimas
Yra atvejų, kai atstovauti tenka atsitik
tinai, nenumačius ir nepasiruošus. Bet
yra atvejų, kad atstovavimui galim a pasi
ruošti; kur taip yra, 'turi būti rimtai ir tin
kamai pasiruošta. Tokiais atvejais atsto
vavimą, organ i zuoj ą turi nemenką pareigą
gerai paruošti ir didelę atsakomybę už pa
ruošimąbei patį atstovavimo pasisekimą
Atstovavimas, <kaip visuotinai svarbus
tautinis darbas, nėra vien progą turinčių,
įpareigotų ar pripuolamai įtapusių rd ka
las; jis yra visų reikalas. Visiems rūpi
dom ėti s, vi si em s turėtų rup ėti i r pri si dėti,
kad atstovavimas būtų sėkmingas.
Reikia visų moralinio pritarimo, taip pat
reikia ir medžiaginių sąlygų bei tokios pa
ramos, kuri įgalintų tobuliausią atstovavi
mą

Visu atstovavimo reikalu esame lyg ka
ro padėtyje: reikia kiekvienam ir visiems
būti pasiruosusiems, nes progų yra ne tik
daug, bet ir nenumatytų, kada teks atsto
vauti. Atstovauti lietuviškąjį reikalą ten
ka beveik kiekvienam ir labai dažnai.
Atstovavimo klausimas yra vienas pilno
skautiško veikimo kl au simų.
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EGZILINĖ SKAUTŲ TARYBA
Vyt. Gruodžius

Lietuvos Skautą Brolija> vos atsikūrusi
1945 m. liepos mėn. 25 d- Vokietijos sto
vyklose,
jau lapkričio mėn. susirišo su
Tarptautiniu Biuru mūsą statuso reikalais.
Iki 1947 m. vaskros mūsą vienetai augo
ir stiprėjo viduje, kaip ir kitą tremtinią
skautą tautybią, o per tą laiką jau buvo
įkurtas ir veikė Munchene Tarpt. Biuro
vadinamasis DP skyrius, vedamas malo
naus skautininko ats. pik. Itn. John R.
Monnet.
1947 m. pirmoje pokarinėj e J amborė’je
Prancūzijoje dalyvavo 81 skauto lietuvių
kontingentas, pats didžiausias lietuviu
skautą istorijoje. Vokietijos pinigui dar
beverčiam esant, Šią kelionę iš pusės pa
dengė BALF’as ir Tarptautinis Biuras.
Iš tremtinią skautą dalyvavo latviai ir es
tai. Ukrainiečią kontingentas stovyklavę
prie Jamborės buvusioj svečią stovykloj,
bet ne pačioj Jamborėj.
Į tų metų Tarpt. Konferenciją vienok nė
vienas tremtinių delegatas nebuvo nei
kviestas nei įsileistas. Tuo būdu pagar
sėjusioji konferencijos rezoliucija No. 14
- 47, apsprendusi tremtinią skautą padėtį
miglotoje ateityje, buvo nuspręsta mums
už akių. Ši rezoliucija užtikrino tautinių
skautiškų vienetų su savais vadovais ir
savais rėmėją būreliais ateitį užjūriniuose kraštuose, bet paliko neišspręstą emi
grantinių Brolijų statusą. Pačioje Vokie
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tijoje po to buvo sudaryta visą egzilinių
broliją Patariamoji Taryba, kaip ją jung
tis busimosioms pastangoms koordinuoti,
nes visų vadiją nuojauta pramatė, kad iš
pešti įteisinimą užjūriuose būsiant leng
viau visiems krūvoje, negu kiekvienai
brolijai skyrium.
1949 metai — tai kėlimosi laivais me
tai į naują gyvenimo fazę. Pasitaikė, kad
visos Vadijos persikėlė į JAV, išskyrus
lenkus, kurie jau nuo seniau buvo įsikūrę
Anglijoj e.
1950m. gruodžio mėn. ukrainiečių skau
tą būkle New Yorke įvyko pirmasis vadi
ją pasitarimas, dalyvaujant lietuvių, lat
vių ir estų vyriausiems skautininkams, ru
sų, ukrainiečių, gudų ir jugoslavų dele
gatams, lenkų stebėtojui ir svečiui — Ame
rikos skautą vice - šefui.
Paaiškėjo, kad amerikiečiai skautai ne
sipriešins tautinių vienetų steigimuisi,
rezoliucijos No 14- 47 rėmuose, pagei
daus tų vienetų registracijos vietos tun
tuose pagal JAV skautų įstatymą, ir ne
siims jokios iniciatyvos egzilinių Brolijų
teisiniam statusui nustatyti *).
Tatai sustiprino nusistatymą steigti eg
zilinių brolijų organizaciją bendriesiems
*) Praktiškai vienok JAV skautą vadovybė vieneriems metams visai formaliai pakvietė tris skauti
ninkus, jų. tarpe ir lietuvį, būti jų Vadijų ryšio skau
tininkais Special National Commissioner titulu.
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Clevelando skautų vadai
su specials V. S. ir ASS pir ku Sv. Jurgio sueigos metu.
Nuotr. V. Bacevičiaus

siekiams koordinuoti tarptautinėj skautu
plotmėj, nevaržant atskiru brolijų pastan
gų statusą, atgauti pasinaudojant savais
turimais ryšiais.
Šit ir buvo pradži a Egzi linės Skautų Ta
rybos ( ĖST ). Ir veikiai ĖST pasidarė
vieninteliu efektingu ryšininku su Tarpt.
Sk. Biuru ( TSB) bei Tarpt Skautų Komi
tetu ( TSK ), nes atskiros brolijos arba
nepajėgė tokių ryšių užmegsti arba neį
stengė jų išlaikyti.
ĖST pastangos davė padrąsinančių re
zultatų, kada 19 51 m. Jamborėn Austrijo
je buvo pakviestas jungtinis egzilinis
kontingentas, vykstąs iš Vokietijos, tam
reikalui padidinus Vokietijos kontingentą
80 - čia žmonių.
Tolimesnis ĖST darbas buvo nukreiptas
į vidinį stiprėjimą, ir organizacinio veido
bei veikimo būdų išryškinimą. Vyksmas
buvo lėtas ir su dažnais kliuviniais: čia,
žiūrėk, kuri Brolija nebeatsiliepia, čia,
žiūrėk, kuris pajėgus atstovas, įklimpęs
į kovą dėl asmeninio būvio naujame kraš
te, sustingo. Taip, jau 1954 m. jugosla
vai skautai nebeturėjo jokio vieneto egzilyje, o ĖST sekretorijatas keitėsi sudėti
mi ir sunkiai plėtojo nuolatinę ir pi aningą
akciją. Vienas iš pagrindinių įrankių for
muoti egzilams p ai ankią opiniją kitų aso
ciacijų vadovuose — specialus kitakalbis

žurnalas, dabar žinomas Semper Vigil an s
vardu, tik 1955 m. rugpiūčio mėn. pasiro
dė, pačios Jamborės metu Kanadoje ir tai
tokios išvaizdos, kad buvo vengiama jį
angliškai skaitančiųjų tarpe skleisti.
I
Šią Jamborę egzilinis kontingentas
nepakliuvo. Ne todėl, kad TSB ar TSK
būtų tam priešingi, bet todėl, kad JAV ir
Kanados skautų organizacijos pasiprieši
no iš principo pridėti tokį kontingentą prie
savųjų kontingentų, kaip tai 1051 m. pa
darė Vokietijos skautai, o iš kitų kraštų
ĖST nepajėgė tokį kontingentą perkelti
per jūres. Lietuvių garbei galima pasaky
ti, kad jie ir Šioj e J amborėj e vistik daly
vavo, pravedę 2 skiltis su Kanados pran
cūzų skautų pagalba ir 5 skautus — Venezuelos skautų globoje. Iš egzilų dar tik
vengrai per tuos pačius Kanados prancū
zų skautus pravedė J amborėn ir savo dvie
jų skilčių kontingentą.
Bet į 1955 m. tarptautinę skautų Konfe
renciją ĖST’ai pavyko pralaužti kietokus
ledus: į ją buvo pakviestas visai formaliai
ĖST delegatas stebėtojo teisėmis,ir, kas
gal dar yra svarbiau, TSB pirmą kartą ten
susitiko trijuose atskiruose posėdžiuose
su egzilinių skautų brolijų vyriausiais
skautininkais. Sitų posėdžių sumanymas
ir išpešimas buvo apčiuopiamas ĖST lai
mėjimas, pasukęs likimo ratą jau žymiai
121
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iš karto, po pakartotinų pastangų tiesiai
iŠ ĖST - os suvažiavimo New Yorke 1956.
XII, TSK persvarsčius kvietimo klausimą
ir pakeitus savo ankstyvesnį nutarimą.
Koks bus tolimesnis ĖST ir egzilinių
brolijų tarptautinis statusas, priklausys
nuo to, kiek ĖST delegacijai pavyks pa
stūmėti visą klausimą priekin per šių me
tų TSK.
Šiuo metu ĖST apjungia estus, gudus,
latvius, lietuvius, rusus, ukrainiečius ir
vengrus. Lenkai tepalaiko ryšį, kaip ste
bėtojai, jungtis dar nėra apsisprendę ir
tebebando eiti savais atskirais keliais.
Jei norėtume apibudinti ĖST organiza
cinį pobūdį, galėtume nusakyti ją, kaip
egzilinių brolijų užsienio skyrių jungtinę
agentūrą, telkiančią vienon vagon visų to
pat siekiančias pastangas: atgauti egzili
nėms brolijoms tarptautinį statusą.

palankesne kryptim egzilinėms brolijoms
beieškant sau tarptautinio statuso.
Ir ĖST nuo 19 55 m. Jamborės parodė
stiprėjimo žymių. Pasidarė papročiu turė
ti ĖST suvažiavimus, reguliariai du kart
permetus. Suvažiuojančių delegatų skai
čius didėja. Ryšiai ir susirašinėjimai su
TSB ir TSK suintensyvėjo. Egzilinių Se
serijų, jungimosi klausimas išjudintas.
Egzilinės Brolijos raportuoja narių skai
čiuje apčiuopiamą didėjimą: be lietuvių
tai patvirtino ir nišai *) ir ukrainiečiai ir
vengrai. Semper Vigilans pradeda atgyti.
1957 — skautybės jubiliejinių — metų
išvakarėse ir TSB ir TSK nuotaikos pasi
darė gerokai palankesnės ĖST- ai. Į Tarp
tautinę Konferencij ą pakviesta pilnos su
dėties — 6 narių delegacija, kad ir be bal
savimo teisės, bet jau su teise dalyvauti
diskusijose, ne vien tyliai stebėti. Ir į
jubiliejinę Jamborę pakviestas ĖST dviejų
draugovių kontingentas. ' Pastarasis — ne

♦*) Jie egzilyje jau 39 metai.
★

SKAUTIŠKOJI IDEOLOGIJA

★

TRYS

“KODĖL?”

s. Kun. Si, Yla
Jei kas sakytų, kad skautai neturi sa
vos pasaulėžiūros ar ideologijos, darytų
klaidą. Antra vertus, nebūtų tikslu saky
ti, kad skautų pasaulėžiūra yra “ išvesta
į paviršių ” arba ideologija pakankamai
išplėtota ir pilnai pritaikyta.
Skautybė yra ugdymo sistema. Jokia
ugdymo sistema negali būti be pažiūrų į
pasaulį, gyvenimą ir žmogų. Tokių pažiū
rų visuma kaip tiktai sudaro pasaulėžiū
rą. Pasaulėžiūros pritaikymas ugdymo už
daviniams yra jau ideologijos dalykas.
Skautybės pažiūrų visumoje ir viršūnė
je mes randame teizmą. Skautybė ta pras
me atsiriboja nuo ateistinės ir materialis
tinės pasaulėžiūros. Skauti škoji pasau
lėžiūra yra aiškiai ideali s tin ė, tuo būdu
jai svetima pragmatistinė ar pozitivistinė
pasaulėžiūra.
Ideologiniu pritaikymu skautybė stip
riausiai pabrėžia kilnųjį, veiksmingąjį
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etiškumą, patriotinį tautiškumą ir konfesi
nį religiškumą.

Dėl to, 'kai mes kalbame apie skautų
ideologiją, turime atmesti mintį, jog rei
kia kažką naujai sukurti ar išrasti. IŠ tik
ro, reikia tik labiau išryškinti, išplėtoti
ir pilniau pritaikyti tai, kas jau yra. Čia
ir iškyla tie trys “ kodėl ”.
1. KODĖL RYŠKINU?

Skautybė visų pirma yra praktinė
ugdymo sistema. Ji buvo sukurta paaug
liams, kuriems reikėjo praktiško užsiėmi
mo pagal to amžiaus palinkimus. Prakti
nis momentas reikalavo labiau pabrėžti
ugdymo metodiką ir priemones. Ideologi
niai pradai buvo įglaudinti į metodą ir tai
padaryta pačiu paprasčiausiu būdu — šū
kyje, įžodyje, įstatuose ir įsakuose.
Tų pradų veiksmingojo amžiaus jaunuo
liams pilnai užteko. Užteko tos bendri-
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L SB Pirmojo J AV Rajono
Vadovų suvažiavimo daly
viai.
Nuo ir. si. R. Šležo

nes ideologinės krypties ir tada, kai skautybė buvo pritaikyta vaikų amžiui. Šito
negalima pasakyti apie brendimo amžių,
kada jaunas žmogus sąmonėja ir savo
veiksmingumui jieško gilesnio pagrindimo.
Skautybė siekia išugdyti sau žmogų,
savarankų, žinantį kodėl ir kaip turi elg
tis, ko siekti gyvenime. Skautybės siste
moj e, pradedant ypač nuo skauto amžiaus,
yra pabrėžiamas saviauklos principas.
Jaunas žmogus tokiu atveju negali vado
vautis tik pradiniais ir ei emen tarini ai s
principais, implikuotais praktiniame me
tode. Tuos principus reikia jam ryškinti
ir pagrįsti. To reikalauja skautiškojo me
todo tikslingumas.
Čia mes susiduriame su skautiškojo me
todo vykdytojais. Kai kurie iš jų yra ti
piški metodo praktikai, dažniausiai išau
gę iš ilgamečio darbo su skautų organiza
cijos vaikais ar paaugliais. Jie nepasi
gedo gilesnio ideologinio prado, dėl to jo
nevertina. Jiems atrodo tarsi ideologija
būtų kokia teorija, galinti pažeisti prakti
nį skautiškojo ugdymo momentų.
Iš tikrųjų, praktinis momentas ugdyme
visada eina pirm teorijos. Pirma vaikas
išmoksta kalbėti, o tik paskui plėtoja bei
pagrindžia kalbinį žinojimą gramatikomis
bei sintaksėmis. Pirma jis įpranta bei
įpratinamas dorai elgtis, o paskui tą elge

sį pagilina bei įprasmina etikos mokslais.
Praktikos pirmumas, kurio negalima
neigti, anaiptol nemažina teorijos reika
lo. Ugdymo visumoje galų gale turi susi
derinti ir praktinis ir teorinis momentai.
Pagaliau teorinis — principinis momentas
patarnauja praktiškajam. ; Jis praktinį
veiksmingumą patikslina, pagilina, įpras
mina.
Šito įprasminimo reikia ne tik vyresnie
siems skautams, 'bet ir patiems vadams.
Skautavimo technika yra tik viena skau
tiškosios ugdymo sistemos pusė. Ji rei
kalinga ir būtina kaip sąlyga, kaip rėmai
išsiskleisti skautiŠkajai dvasiai. Tačiau
viena technika, be gilesnės dvasios, gali
skautybę suformalinti, sustereotipinti, su
mechaninti. Skautiškąjį metodą reikia ap
vaisinti kūrybiškuoju bei gyvenimiškuoju
išradingumu ir tai galima padaryti tada,
kai
patys vadai žino kas yra giliausioji
skautybės esmė.

2. KODĖL PLĖTOTI?
Berods kiekvienas vadovas žino, kad
ne viskas skautiškoje sistemoje iš karto
buvo išplėtota. Sistema vystėsi, pilnėjo
pagal naujai iškylančias paskirtis bei pa
dėtis. Skautybė plėtėsi iš vienos lyties
( berniukų ) į kitą lytį ( mergaičių ). Ji
prasidėjo paauglių amžiuje, bet greit buvo
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taikoma kitiems amžiaus tarpsniams — vai
kų. ir subrendusio jaunimo. ’Skautybė nesiribojo anglosaksų ar jų įtakos kraštais. Ji
plėtėsi ir į tas tautas, kurios nesitenkina
anglosaksų praktiškumu, bet turi gilesnių
dvasinių interesų. Tie interesai skatino
naujus gilesnės minties bei prasmės jiešrkancius pačioj skautybėj.
Paauglių ir
brendimo amžiaus jaunime skautybė rado
daug siekiančiųjų aukštesnio mokslo;
šiems savaime jautriau iškyla pasaulėžiū
rinės, religinės bei dorinės problemos. Vi
sa tai ir pažadino reikalą papildyti prakti
nį skautybės metodų ideologiniais klausi
mai s.
Mūsų jaunimui, ne tik dėl prigimto tau
tos palinkimo, bet i r dėl laiko sąlygų, gana
anksti iškilo pasaulėžiūriniai - ideologi
niai klausimai. Pasak brolio K. Palčiausko, “ vyresniojo amžiaus skautams skau
tybės esmė, ypač pasaulėžiūrinis klausi
mas, visuomet buvo gyvas, jautrus ir svar
bus per visą Lietuvos skautų organizaci
jos vystymosi laiką” ( St. S., Skautai ir
pasaulėžiūra, įžanga, 5 ). IŠ to gyvo dė
mesio kilo ir mūsų pedagogo bei filosofo
St. Šalkauskio studijėlė “ Skautai ir pa
saulėžiūra,”, kurią patys vyresnieji skau
tai išleido net trim leidimais.
Šalkauskio studijėlė yra beveik vienin
telė skautiškoje mūsų literatūroje. Naujų
žmonių ir naujų bandymų, kaip kad mato
me kitų tautų skaurijoje, mes, deja, nesu
silaukėme. Lietuvoj Ši spraga gal nebuvo
taip gyvai pajausta, nes mūsų skautija ri
bojosi palyginti jaunesniu amžiumi. Da
bar mūsų skautų organizacija išsiplėtė
naujomis subrendusio jaunimo ir akademi
kų eilėmis. Iš jų ir kyla balsai bei noras
“ iškelti į paviršių ”, išryškinti bei iš
plėtoti skautiškąją ideologiją. Tai yra no
ras turėti sau gilesnius atramos taškus.
Tačiau šis reikalas nemažiau svarbus
ir kitiems. Neužmirškime, kad bastančių
jų
amžiaus skautai turėjo ir turi įvairių
problemų. Šiose sąlygose jie turi jų dar
daugiau. 0 turi dėl to, kad Šį jaunimą plė
šo dvi ėjų kultūrų susidūrimas: amerikie
tiškai miesčioniškosios ir lietuviškai tra
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dicinės. Ką mūsų Šeimos diegia, tai ame
rikietiškoji miestų aplinka dažnai griau
na. Dėl to jaunimas atsiduria kryžkelyje.
Jis įieško kompromiso, kuris Šiame amžiu
je, deja, nežino tinkamos ribos bei masto.
Skautų organizacija negali tenkintis šį
jaunimą tik “užimdama ”, tik atitraukda
ma tam tikram laikui iš skaldančios aplin
kos. Organizacija turi duoti rinkamų spren
dimų, suderintų su etikos principais, ku
rie žinomi skautybėspagrinduose irkuriais
remiasi tradicinė mūsų šeimų pedagogika.
Amerikoniškoji aplinka daro didžiausios
įtakos ypač jauniausiems mūsų skautams.
Ji daro įtakos ta prasme, kad laipsniškai
juose atrofijuoja interesą galvoti, 'svars
tyti, j ieškoti prasmės ir Jausti atsakomy
bę už savo veiksmus. Šiai atrofijai su
stabdyti, aišku, nebeužtenka tik praktiš
kųjų skautiškojo metodo priemonių.
Reikalas plėtoti skautiškosios ideolo
gijos pradus, kaip matom, yra daug plates
nis, negu jį kelia skautai akademikai. Aiš
ku, akademikams reikia vienokio ideolo
gijos išplėtojimo, o kitiems — pagal ati
tinkamą jų amžių — kitokio.
3. KODĖL PRITAIKYTI?

Mes pastebime dar vieną faktą, kad skau
tybės sistemoje nelygiai išplėtoti patys
ugdomieji pradai. Pilniau išplėtotas ir
konkrečiau pritaikytas žmogiškasis etinis
ugdymo pradas, jis įpavidalintas įstatuose
bei įsakuose. Tuo tarpu kiti du pradai —
religinis ir tautinis liko bendrinėse formo
se. Kodėl ?
Skautija darėsi tarptautinė. Ji apėmė
jaunimą įvairių tautų, kultūrų ir religijų.
Šiems skirtumamskonkreciau pritaikyti joks
genijus nebūtų galėjęs rasti vienos formos.
Bandydamas tuos du pradus konkretizuoti
visoms tautoms ir konfesijoms, Baden Powellis būtų susiaurinęs tautybės ir religi
jos reikšmę. Jis paliko šiuos pritaikymus
padaryti atskiroms tautoms ir religijoms —
konfesijoms.
IŠ tikro, pritaikomasis1 skautybės vyks
mas
sukūrė įvairių pavyzdžių įvairiose
tautose bei konfesijose. Negalima sakyti,
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kad ir pas mus nebūtų buvę daroma bandy
mų surišti skautybę su mūsų tautos gyve
nimu bei jos papročiais, arba labiau pri
taikyti religinį - krikščioniškąjį momentą.
Šie bandymai buvo daromi daugiau praktiš
kai ir sporadiškai, negu principiškai ir
studijiškai. Mūsų, skautybei stigo tvirtų
pedagogų ir ideologų, kurie savu laiku bū
tų pritaikę tautinio ir religinio ugdymo
principus mūsų skautijoje.
Tiesa, tuos principus skautiškasis jau
nimas gaudavo šeimose, mokyklose ir vi
soj e savo tautos aplinkoje. Gal dėl to ne
jaustas reikalas šiuos pradus vystyti mū
sų skautijos rėmuose. Kas kita šiuo metu
ir šiose sąlygose. Tautybė ir religija at
siduria nenormalioje padėtyje, ir jaunas
žmogus nebeturi atramos šiais atžvilgiais
nei mokykloje, nei aplinkoje. Skautijai
dabar tenka didesnė atsakomybė. Ji jau
čiama ir, sakyčiau, nestinga atskirų gra
žių pastangų stipriau pabrėžti ypač tauti
nę ugdymo pusę. Tačiau ir vėl tai daroma
daugiau atsitiktinai, improvizuotai. Nėra
principiškai apspręstų gairių, neturima
metodiškai parengtos ir su skautybės vi
suma suderintos tautinio ugdymo progra
mos. Panašiai būtų galima sakyti apie re
liginį ugdymą. Jis, tiesa, turi ugdymo
programą ir taisykles jai vykdyti, bet ir
jam dar stinga ideologinio pagrindimo bei
suderinimo su skautybės pradų visuma.

Susidaro įspūdis, kad iš trijų pagrindi
nių skautybės pradų mūsų praktikoje kiek
vienas eina kas sau, be organi Ško derinio.
Panašus įspūdis lydi, žvelgiantį atskiras
mūsų skautų organizacijos šakas. Veik
damos kas sau, jos ir savo dvasinį pasau
lį vysto ne vienu bendru skautiškosios
pasaulėžiūros bei ideologijos keliu. Iš to
kyla sproginėjimai bei skilinėjimai ar ne
reikalingos trintys.

Skautybės turinys tokioje plačiašakėje
mūsų organizacijoje, < aišku, negali būti
paliktas “ kūdikio marškinėliuose ”. Tu
rinio negalima užpildyti ir vadinamais pa
pročiais ir ceremonialiniais dalykais. Gi
lesnio turinio spraga nūn perstipriai jau
čiama. Ar ne dėlto vieni vyresniųjų trau
kiasi į šalį, kiti eina į specialybes ( jūri
ninkų, aviatorių). Tai pastebima net mer
gaitėse. Norėčiau klysti, bet man rodos,
kad specialybėse bręsta kita dvasia — ar
timesnė ne bendrajam skautų kamienui,
bet anoms, šalia skautybės esančioms pro
fesijoms.
Išsišakojusią mūsų skautiją gali apjung
ti tik pagilinta ideologinė sąmonėbei ideo
logiškai pagrįstas bendrinis ugdymas.
Šie trys “ kodėl ” turi tiksią pristatyti
patį ideologijos reikalą. Pačius ideologi
jos pradus ir jų derinio galimybes tektų
svarstyti kitu atveju.

LSS SKAUČIŲ SESERIJOS VADOVIŲ
PAKĖLIMAI IR APDOVANOJIMAI
Šv. Jurgio proga LSS Tarybos Pirmija Vyriausiai
Skautininkei tarpininkaujant į aukštesnius laipsnius
pakėlė šias Seserijos vadoves:
I VYRESNĖS SKAUTININKĖS LAIPSNĮ:
s. J. Aglinskienę — Čikaga,
s. A. Senbergienę - Cleveland’as.
Į SKAUTININKĖS LAIPSNĮ:
Albiną Petukauskienę,
Į P ASK AUTINI N K ĖS LAIPSNĮ :
Joaną Krutulienę, Vitą Pavilčiūtę ir Aldoną Ūse
ly tę - Čikaga; Jūratę Laikūnaitę - Cleveland, Mir
gą Vičiulytę - Baltimore, Hertą Motgabienę - Huttenfeld. Vokietija.

Šv. Jurgio proga vadeivėms ir tuntininkėms tarpi
ninkaujant, Vyriausioji Skautininke už nepailstamą
skautišką darbą ” Tėvynės Dukros ” žymeniu apdo
vanojo šias vyr. skiltininkes bei akademikes skau
tes:
Laimą Petrauskaitę — Elizabeth, N. J.; R. Tonkūnaitę — Putnam, Conn.; Aldoną Žukauskaitę —
Waterbury, Conn.; Jolantą Drąsutytę, Meilę Leknickaitę, Aldoną Malcanaitę ir Viktoriją Vaivadaitę —
Cleveland’as, Ohio; Danutę Dirvianskytę — Čikaga;
Marytę Lekniutę, Detroit’as, Mich. ir Ireną Gaižaus
kaitę — Hamilton’as, Canada.
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GINTARO KAROLIAI
L. Liepsn elė
“ Gintaro Ženklo ” Vadovių mokykla
įsisteigė visai netikėtai. Vieną gražų šio
kiadienio vakarą užėjo brolis Algis Bane
vičius. Į mano smalsius klausimus: “ Kas
gero? Kas girdėt? ” atsakinėjo trumpai.,
be nuotaikos. 0 dėl veiklos ■— tai ranka
numojo. Supratau — darbo daug. Brolijos
užsienio skyrius — tai ne lopšinė.
Mūsų pokalbis apie Jamboree ir tarptau
tinį draugiškumą staiga nutrūko. Algis at
sistojo, perbraukė ranka veidą ir sako:
— Kas iš to, svarbiausio dalyko trūksta:
neturime pastovios vadovams mokyklos...
Taip ir prasidėjo ... Pradėjom kalbėt
apie konkrečias galimybes tokiai mokyk
lai steigti. Broliai bandytų Gilwell pavyz
džiu, o sesės? Ar būtų instruktorių, ko
kia būtų programa, kiek ilgai turėtų jie tęs
tis; ar pirma reiktų suruošt vadovų stovyk
lą, o paskui duot teoretinius klausimus
paruošt? Galvojom abu. Nuo ko pradėt?
— buvo mano klausimas. Ar padės skau
tininkai Gilwelistai ? — buvo Algio klau
simas. Nutarėm pagal vot, paplanuot. At
sisveikindami abu jau planavom mintyse.
Po savaitės jau žinojau nuo ko pradėt.
Nuo vardo, aišku, 'kad nuo vardo. Staig
mena buvo man pačiai, kai iš prirašyto la
po iškilo žodis “ Gintaras ” ir nedavė ra
mybės, kol nepaklojau jo ant tuščių eilu
čių, skirtų mokyklos programai.
Bet juk reikia su kuo nors pasitarti.
Rašau laišką sesei Elenai Gimbutienei,
klausiu ar gražu būtų vadovių mokyklą
pavadinti “ Gintaro ” vardu. Sesė Ele
na rašo: “ Gintaro Ženklo ” mokyklos
vardas labai gražus. Laimingai dirbkit ”.
Kai susitikusi pasakiau Algiui mūsų
vadovių mokyklos vardą ir parodžiau biu
letenio metmenis, jis išskubėjo namo ra
šyti broliams, kad skubėtų galvot.
Biuletenio metmenys nuskrido oro paš
tu pas Vyriausiąją Skautininkę su prašy
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mu priimt ar atmest, papildyt ar nubraukt.
Biuletenio sentimentalioji dalis atsidūrė
“ Drauge ” su entuziastingu Vyriausios
skautininkės potvarkiu — registruotis. 0
dar neturėjom nei popierio, nei antspaudo,
nei nieko. Netiesa, 'turėjom nusistatymą,
kad viskas būtų geltonos spalvos, atseit
gintarinio stiliaus. Ir pasirodė, kad pra
džiai to gana. Nes kai užsiregistravo
pirmoji kursante — Dalia Skrinskaitė iš
Toronto, jai parasėm geltoną pirmųjų už
davinių laišką, kuris apėmė du puslapius.
Tačiau mūsų entuziazmo auka darbo ne
nusigando ir uždavinius atliko: “ Palan
gos ” skilties šūkis, daina ir “ Kelionė
po Palangą ” buvo “ Gintaro Ženklo ”
Vadovių mokyklos istorinė diena — mo
kykla tikrai prasidėjo.
Statistika. Labai nemėgau statistikos.
Kadaise Lietuvoje pas prof. A. Rimką tik
L ketvirtą kartą išlaikiau egzaminą, bet
jau tada į studijų knygelę profesorius j ra
šė “ Gerai ”.
V T aČi au Šiandien
. žiūrėdama Cį “. Gintaro
.
.
Ženklo ” vadovių mokyklos statistiką vi
sai kitaip jaučiuos.
“ Gintaro Ženklo ” Vadovių Mokykla
veikia pagal skilčių sistemą. Tai įsidė
mėtinas faktas. “ Kuršių Neringos”Dr-vė
turi 63 skautes, šešias korespondencines
skiltis: Palangos, Klaipėdos, Juodkrantės,
Nidos, Šventosios, Rasytės. Kiekvienoje
skiltyje yra po dešimt skaučių. Instruk
torės - skiltininkės: B. Banaitytė, V. Ka
ro saite - Kleinienė, L Treinienė, M. Gedmintaitė, A. Labuckaitė, V. Čepaitė. Paskiltininkėm paskirtos skautės, kurios iš
vietovių užregistravo kursantes: A. Noakaitė, V. Pavilčiūtė, V. Laskauskienė, R.
Galdikaitė, L Meiklejoka, G. Kovaitė.
Plonieji uždaviniai skrenda į “ Gintaro
Ženklo ” pašto dėžutę: skilties šūkiai,
dainos, tradiciniai skilčių valgiai ir ke-
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LAIKRAŠČIAI STOVYKLOJE
si. Antanas Saulaitis, Jaun,
S- v. si. Antanas Saulaitis, jaun., gim. 1939V. 28-, Kaune. Į L.S.S. įstojo 1946 m- Augsburge,
Vokietijoje. Waterburyje ėjo įvairias pareigas pra
dedant paskiltininko, o dabar Šarūno dr - vės drau
gininko. Kelerius metus buvo savo gimnazijos dvi
savaitinio laikraščio FORUM bendradarbis ir 1956
- 57 m. vienas jo redaktorių. 1956 - 57 m. buvo Connecticuto mokyklinių laikraščių sąjungos mokinių
tarybos pirmininkas. Yra savo gimnazijos 1957 m.
metraščio THE GOLDEN BOOK vyr. redaktorius.
Jau visus metus redaguoja savo dr - vės laikraštį
MŪSŲ lapinę.

Kiekviena stovykla, kokia ji bebūtų,
stengiasi sukurti tam tikrą dvasintoje
stovykloj e — kasmet kitokį ą, priklausan
čią nuo stovyklautojų amžiaus, patyrimo
ir stovyklos tikslo. Bet ji visada yra vie
nybės dvasia, kuri sujungia stovyklauto
jus darbu, interesai s ir mintimi.
Vienas iŠ geriausių būdų tai atlikti,
ypač didesnėse kaip draugovės stovyklo
se, yra laikraštėlis. Koks jis bebūtų kuklus, paprastas, bet kiekvienas stovyk
lautojas nekantriai laukia, kol jis j rankas
tuos keli s prirašytus popierio lapus gaus;
ar ji s suras to, ko ieško?
Užtai kiekviena tvarkinga stovyklos va
dovybė suka galvą ir galvoja, kaip galima
šiemet išleisti laikraštėlį, 'kad jisbūtų
smagus, skautiškas ir lietuviškas.
Stovyklos laikraštėlio tikslas
1. {Suteikti reikalin gų žinių apie sto

vyklą - dienotvarkę, -darbų bei sargy
bų paskirstymą, įvykius, laužus, svečius,
bendras tai sykles i r kt.
2. {Suteikti bendrų skautamokslio žinių
( nors ir permetus išeitu ) — morzę, maz
gus, ženklus, i storiją. ; Be to, žinių, tin
kamų tai ypatingai stovyklai, kaip jubilie
jus, kurio proga stovykla yra ruošta. Ben
dros žinios — kaip apsisaugoti nuo uodų,
kaip plaukyti ežere, kaip valdyti laivą,
kaip taupyti kurą, kaip atsikratyti Šiukš
lių bei bet ką kitą, kas tik tiktų stovykla
vimui ar iškylavimui bendrai ir ypatingai
tai stovyklos vietai, klimatui ir laikui.
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3. p ana grin ė ti kelis skautų ideologijos
dalykus -įstatus, įsakymus, obalsį, -skau-

tybės tikslą, metodą ir pan.
4. Paduoti medžiagos laužams, dainavi
mui, -žaidimams; jeigu yra laikomos šv.
Mišios kasdien ( ar rečiau ) - giesmių,
maldų skauti škų i r už Tėvynę.
5. Duoti kiek nors lituanistinė s medžia
gos iš istorijas, geografijos, 'literatūros
( pasakomis, mįslėmis ) apie žymius žmo
nes ir pan.
6. Duoti progos patiems stovyklauto
jams pasireikšti laikraštėlio puslapiuose
— rasiniais, piešini ai s ir pan.
7. Painformuoti dalyvius apie konkursų
rezultatus, laimėjimus, vienu žodžiu, bu
vusius įvykius.
8. Suteikti

smagaus

pasilinksminimo

juokais, anekdotais, -uždaviniais, -juokin
gais įvykiais ir pan.
Savo laikraštėlį, leidžiamą kartą per
dieną, leisti gal etų vi sos stovyklos drau
govės. Verta leisti laikraštėlį ir skilties
stovykloje, nes visiems įdomu dalyvauti.
Bet Rajono ar didesnėje stovykloje be
laikraštėlio neapsieinama.
Laikraštis galėtų eiti vieną kartą per
di eną, -ar gal du - rytą ir vakare po kelis
pusiapius arba ir kas antrą d eną. Geriau
sia spausdinti paprastu rotatorium arba
“sprito ” rotatorium. Skilties stovykloje
galima ranka ar mašinėle rašyti. Nuo są
lygų taipogi pareina ir puslapių skaičius
— kuo daugiau, -tuo geriau. Stovyklauto
jai stovi pirmoje eil ėj e, jų reikalavimai
pirma išpildomi. Bet gerai yra atsiminti
tėvus ir kitus namuose, kurie jais rūpina
si ir domisi stovykla.
Turinys

Kalbant apie turinį, reikia pirmiau
sia paminėti piešinius. Jie neįvertina
ma pagyvina 1 ai k raštelio puslapių išvaiz
dą ir turinį. Galima nupiešti lietuviškų
raštų, pagrąžinimų, stovyklinių įrengįmų,
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stovyklos vaizdi. Piešiniai turėtų būti
į vai rau s di drmo ir įvairiai išskirstyti laik
raščio puslapiuose.
Žiūrint į stovyklos laikraštėlio tikslą,
galima suprasti, koks būtų, turinys — ži
nios, stovyklos įvykiai, pranešimai, skautamokslio rašiniai, piešiniai, ideologijos
paaiškinimai, lituanistinė medžiaga, eilė
raščiai, dainos, -giesmės, -maldos, juokai,
pasakos, mįsi ės, uždavinį ai, įvairūs kiti
margumyn ai.
Bet žinių i r naujienėlių stovykloje, ne
svarbu kokioj e, -netrūksta. Juk yra tam
tikras skaičius skautu, vadovų, skil eių,
vienetų, <in struktorių, -užsi ėmimų, laužų,
asmeninių ir grupių nuotykių, -stovyklos
apylinkių žinių, -skautų tėvų, svečių, ‘žai
dimų ir L L Nežiūrint kokio didimo ar il
gumo stovykla, -vien tik šių žinių ir nau
jienų pakanka pripildyti daug puslapių.
Visi šie žmonės turi daug ką papasakoti
ir daug kuo domisi.
Vienais svarbiausių taisyklių stovyk
los laikraštėlį leidžiant yra kiek galima
dažniau minėti stovyklautojų pavardes ir
vi en etų s, - skiltis ypatingai, - kartu su jų
darbais, kad kiekvieno pavardė bent kartų
per stovyklos laika būtų minėta, vienokiu
ar kitokiu būdu - skilties ar vieneto už
siėmimuose, asmeniuėse p ažango se, pasižymėj imuo se i r L L

Reikia vengti
Besiekiant minėtų tikslų išvardintais
būdais, reikia saugotis tam tikrų įtakų ar
pažiūrų, -kurios nėra nei skautiškos, nei
lietuviškos. Reikia saugoti s paviršutiniš
kumo, pašaipos ir nešvankių i Šsi reiŠkimų.
Pavi ršutini Škumas, -nenuoširdumas, ky
la iŠ neprityrusių ar netinkamai nu a teiku
sių redaktorių. Tada laikraštėlyje yra
daug žodžių, -raštų, -bet nėra gilios skau
tiškos minti es ar supratimo. Daug rašoma
apie vadovus, -vadovybes, įsakymus ( kas
savyje neblogai ), bet mažai apie skiltį —
svarbiausia skautų judėjimo dalį. Laikraš
tėlis netenka skautiškos dvasios ir eili
ni ai skautai jo neskaito. Kiekviena redak
cija turėtų bandyti pasiekti tokios p adė-

Dideliam Skautų Bičiuliui ir Akademikių Skaučių Dr - vės Garbės Nariui

Prof. Dr. J. ŽILINSKUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame buv.
Seserijos Vyriausią Skautininkę
Ksaverą Žilinskienę ir šeimą

C. Bogušas
Water būrio Sk. Tėvų K-to Pirm.

ties, -kokia yra pvz. “ World Scouting 'z —
pasaulinis laikraštėlis, -leidžiamas aukš
čiausios valdžios, -o apie ką rašo? Be
veik išimtinai apie mažus būrius skautų,
rašo smulkmenas, įdomi as ki ekvi enam pa
prastam skautukui.
Pašaipa yra perdėtas juokimasis iš vis
ko, -kas stovykloje atsitinka, lyg redakci
ja būtų už visus kitus dalyviu s gudresnė,
i r daugi ausiai patyrusi. Ši s būdas pažei
džia visus skaitytojus, išskyrus storžie
vius. Dera blogesnių dalykų neaprašyti
smulkiai, nenešioti jų kaip mėšlo ant ša
kės, -o geresnius, pavyzdingus darbus,
plačiau aprašyti.
Nešvankūs išsireiškimai turi turbūt sti
pri au šią įtaka ši ai s 1 ai k ai s Ii etų vi ų skau
tuose, ( jeigu tai suprantama toliau minė
tu būdu, -ne tai nešvankių žodžių vartoji
mu, -bet idėjų ir minčių ), ypač dabar po
puliariose masinėse mišriose stovyklose.
Visokie slinkimai, žiūrėjimai, laukimai,
batų palikimai, “juokingi ’’ įtarinėjimai
ir kiti abejotini aprašymai randami dauge
lyje lietuvių skautų stovykliniuose laik
raščiuose, tikrai neturi rasti vietos bet
kokiam skautiškam laikraštyje. Jeigu ir
yra kri ti kuo j amairkalbama apie “g el ezi
nes uždangas ” ar kitus gerą siekiančius
patvarkymus, -tai tikrai per laikraštį nerei
kia dėl asmeninio mažos grupės patenki
nimo paaukoti likusių, gero norinčių (ypač
jaunesniųjų ) skautišką gyvenimą ir nuotai ką.

Laikraštėlio tvarkymas
Kaip ir paprastame žurnalistiniame dar
be, stovyklos laikraščio redagavime reikia
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pastabumo ir nenustojančio jausmo, be
ieškančio įdomių žinių di eną ir naktį.
Stovyklos laikraščio redakcija gali bū
ti skiriama, 'renkama ir pan., bet svarbu,
kad visi redaktoriai suprastų jo tiksią.
Galėtų įvairūs asmenys rūpintis įvairiais
skyriais. Gerai turėti bendradarbių kiek
vienoje skiltyje, nes tik su skilties dva
sia gali būti išreikšta tikra skautiška dva
sia laikraštėlyje.
Techniškai apie stovyklos ar bet kokį
rotatorium spausdintąl ai k raštelį kalbant,
svarbu turėti įvairų puslapių išdėstymą.
Galima mašinėle rašyti 2 ar 3 stulpelius,
galima rašinius pradėti ir rašyti T ar atbu
los L ( į dešinę ar į kairę ) forma, <taip
kaip paprastuose 1 apkraščiuose. Gerai ke
letą rašinių perkelti į kitus puslapius.
Antraštės turėtų būti aiškios, < raštas iš
skaitomas. Jeigu nelietuviŠka mašinėl e
rašoma, yra būtina įrašyti lietuviškus
ženklus, <nes jaunesniesiems, o jau dabar
ir vyresniesiems skaitytojams, tai labai
svarbu jų lietuvybei išlaikyti, neskaitant
to, 'kad tas yra ir tvarkingiau. Rašiniai
gali būti įvairaus ilgumo, ir žinoma, visa

da sekamos bendros žurnalistinio rašymo
taisyki ės.
Lėšos gali būti aukotos, 'Surinktas mo
kestis ar dalis stovyklos mokesčio. Kiek
vienas turėtų gauti egzempliorių. Gerai
yra atspausti visam komplektui tos sto
vyklos laikraštėlio viršelį, <o sąlygpms
leidžiant, ir spaustuvėj kokį puslapį foto
grafijų, dar kelis įvairenybių puslapius
stovyklą užbaigiant, kartu su bendru apra
šymu. Numeris turėtų pasiekti ( gal ir
paštu ) kiekvieno skauto tėvus, <rėmėjus,
vadovus namuose sėdinčius, lietuviškus
laikraščius bei archvvus.
Tuomet, užvertę kati k skaitytą šios sto
vyklos laikraštėlį, jausimės kiek sk auti sa
kesni, Iietuviškesni, linksmesni, daugiau
patyrę. Jame, <prieš akis, 'kada tik atsi
verti, yra s tovyklo s žinios, aprašymai, da
lyvių įspūdžiai, jų darbeliai, laimėjimai,
nelaimės, 'nuotykiai, skautiška dvasia.^
Smagu, ar ne, 'atsiversti viduržiemį ši
tokį smagų laikraštėlį, mūsų pereitos sto
vyklos atsiminimus ir ateinančios sap
nus ?

35-TAS SEZONO ATIDARYMAS
j. sktn. L. Knop fmileris

Kasmet gegužės mėn. 1 dieną buriuoto
jai pradeda buriavimo sezoną. Taip ir
šiais metais lietuviai jūrų skautai atidar
rė savo 35- tą buriavimo sezoną.
Prieš 35 metus, 1922 metų kovo mėn.
12 dieną, nebuvo atidarytas buriavimo se
zonas, nebuvo pakeltas buriavimo sezono
vimpilas, bet prie žalio stalo Nemuno va
gos žemei apyj e buvo nubrėžtas naujas kur
sas gegužės pirmajai dienai; buvo uždeg
tas naujos idėjos — jūrų skautijos — švy
turys, kurio liepsna ir šiandien dega, ro
dydama kelią mūsų priaugančiam jauni
mui.
35 metai žmogaus gyvenime yra įvairių
pergyvenimų, džiaugsmo ir linksmybės,
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ašarų ir juoko, vargo ir pasitenkinimo ke
lias. Nekitaip buvo ir mūsų jūrų skautų
judėjime.
Nuo pat į si steigimo dienos nevisi su
prato šios naujos idėjos reikšmę ir pasek
mes.
Į jūrų skautus buvo žiūrima kaip į
nereikalingą vienetą ir juo greičiau jie
grįš į sausumos skautų gretas, juo bus
geriau.
Bet jaunuoliai, kurie pradėjo Šį
sąjūdį, kurie uždegė tą naują švyturį, bu
vo kitos nuomonės ir jie, kaip jūrininkai,
pajūryje laukdami gero vėjo turėjo ištver
mės, pasiaukojimo, pasišventimo, kad gra
žią dieną galėtų pakelti bures ir pasileis
ti į šviesią ateitį, nes tie, kurie turėjo
tokius gražius tikslus ir idealus, galėjo

31

Clevelando jūrų skautai
ruošiasi buriavimo sezono
atidarymui.
Nuotr. V. Bacevičiaus

tikėtis tik Šviesios ateities. Jie neapsi
riko ir jie sulaukė gero vėjo, jei ne iš
skautu vadovybės, tai iš pašaliečių žmo
nių, kurie suprato jaunimo veržimąsi į jū
rą, į tą plačią begalybę, kuri jungia vals
tybes ir tautas, kurioje yra pragyvenimo
šaltinis ir valstybės gerovės pagrindas.
Jau 1926 metais, jei ir nevisi jūrų skau
tai turi nuosavą plaukiojantį pastatą, tai
bent Klaipėdos jūrų, skautai yra pirmi lai
mingieji, kurie visų Lietuvos jūrų skautų
vardu kelia jūrų skautijos vimpilą ir bu
res naujame laive, vardu “ Budys ”.
Aprašyti kiekvieno vieneto veikimą, jų
pačių pastatytus ar pirktus laivus, dėl
vietos stokos neįmanoma, bet trumpais
bruožais pasistengsiu duoti svarbesnes
datas mūsų jūrų skautų istorijoje ir gyve
nime.
Plaukiojančių pastatų įsigyjimas jūrų
skautų gyvenime davė nepaprastai didelių
laimėjimų. Plaukdami upėmis, kanalais ir
ežerais jūrų skautai suartėjo, susigyveno
ir geriau pažino savo Tėvynę. Jūrų, skau
tai išėjo ir už Lietuvos ribų ir s avo ke
lionėse pažino mūsų pietų, siaurės ir va
karų kaimynus. Buvo padaryta pradžia,
kuri atnešė daug gražių ir naudingų vai
sių netik patiems jūrų skautams, bet taip
pat ir mūsų buriuotojų Šeimai reprezentuo
jant Lietuvos buriavimo sportą užsieny
je. _

Bet kaip paprastai gyvenime, taip ir
mūsų skautams teko turėti nelaimių ir
skaudžių įvykių. 1933 metais liepos mėn.
15 di eną Neptūnas pareikalavo ir jūrų skau
tų aukų. ' Budžio kelionės į užsienius la
bai išpopuliarino lietuvius jūrų skautus,
jų vadus, jų pasišventimą ir Lietuvos var
dą mūsų kaimynų tarpe. Tačiau pačiam
žydėjime sudūžta “ Budys ”, -nutraukda
mas tris jūrų skautus į jūrų gelmes.
Jūrų skautų veikime pajuntamas atos
lūgis. Gili visuomenės užuojauta ir nau
jos pastangos dar kartą sujudina visą vei
kimą ir 1935 metais jūrų skautų istorijoje
vėl
keliami vimpilai ir burės ant naujų
pastatų. Darbas vėl verda pilnu tempu,
bet šį kartą jūrų skautai netik leidžiasi į
tolimas keliones, bet taip pat startuoja
tarptautinėse regatose, < reprezentuodami
lietuvius jūrų skautus - buriuotojus BaltiSesėms Skautininkėms

Stefanijai STASISKIENEI ir
Malvinai JONIKIENEI

jų mylimam tėveliui
Petrui Kanišauskui
mirus, reiškiame gilią užuojautą.
Chicagos Skautininkių Draugovė
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jos jūroje.
1938 metais lietuviai jūrų skautai antrą
kartą startuoja tarptautinėse regatose, sį
kartą savame uoste ir savame pajūryje
Klaipėdoje ir Nidoje. Jei 1935 metais tarp
tautinėse regatose jūrų skautai buvo tik
mokiniai ir ugdė savo patyrimą, tai 1938
metais jie “ Kajų ” klasėje užima II vie
tą iš 21 - os jachtos startuojančių gru
pės.
1939 metai sukrečia visą valstybę.
Mes netenkame BU ai pėdos krašto ir Klai
pėdos uosto mūsų buriavimo centro.
Jūrų skautai tačiau nepalūžta; dar ne
viskas prarasta, dar Lietuva turi priėjimą
prie jūros. Tas ruožas, mūsų pajūris, nė
ra ilgas, bet visų mylimas ir branginamas.
Dar Baltijos jūros bangos skalauja mūsų
gražų pajūrį — tai mūsų Palanga ir Šven
tosios uostas.
Valstybė stato naują uostą, naują langą
į platų pasaulį: tai — Šventosios uostas.
Jūrų skautai pirmieji permeta buriavimo
centrą į Šventosios uostą. Iš Klaipėdos
perburiuojami jūrų skautų laivai. Tais pa
čiais metais Šventosios uoste jūrų skau
tai ruošia jūrų skautų vadų buriuotojų kur
sus. IŠ visos Lietuvos suvažiuoja jauni
jūrų skautai į buriuotojų kursus. Baigę
kursus jūrų skautai su didžiausia Lietuvos
jachta “ Šaulys ” ( Šiaulių 3ur. Klubo )
pasileidžia į tolimą kelionę, į Gotlando
salą. Jie tęsia seną Klaipėdos jūrų bu
džių tradiciją: kasmet į Gotlandą.
1939 metais jūrų skautai garbingai ir
iškilmingai baigia buriavimo sezoną Jų
laivų stiebuose, < salinguose plėvesuoja
aplankytųjų valstybių vėliavos: Švedijos,
Latvijos.
iškilmingai nuleisti jūrų skautijos vimpilai. Jachtos paruoštos žiemos miegui.
Virš Europos kyla sunkūs švino debe
sys. Kąjie atneš? Audrų, tai Kinų — ni ekas nežino.
1940 metų pavasaris. Ir vėl jūrų skau
tai ruošiasi sezono atidarymui, bet nie
kas iš jų nežinojo, kad tai bus paskutinis
sezono atidarymas Nepriklausomoje Lie
tuvoje. Gegužės mėn. 1 dieną buvo iškil
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mingai atidarytas buriavimo sezonas. Ati
darymas įvyko kartu su Lietuvių Jacht
Klubu, kuris įsikūrė Šventosios uoste.
1940 metų sezonas nebuvo uždarytas ir
vimpilai nebuvo nuleisti; jie ir Šiandien
simboliškai tebeplevėsuoja kiekvieno jū
rų skauto širdyje ir laukia palankaus vėjo,
kai vėl galės laisvoj Tėvynėj, savame
Klaipėdos ir Šventosios uoste saulei lei
džiantis garbingai su visom tradicijom nu1 eisti ...
Jūrų skautai ištikimi savo idėjai ir pa
jūriui tykiai dirba ir mosią naujus ištver
mingus vadus, kurie, atėjus lemiamai va
landai, galėtų tęsti tą garbingą darbą lais
vam Lietuvos pajūryje.
Trisdešimt penktą kartą garbingai iške
liame mūsų jūrų skautijos vimpilus ir te
primena jie mums mūsų duotus pasižadėji
mus ir mūsų pareigas Tėvynei Lietuvai.

★

★

★

SKAUTORAMA ČIKAGOJE
Naujai nukaltas žodis tikrai atitiko savo prasmę,
nes tai buvo daugiau negu eilinis sk. laužas ir sk.
darbų parodėlė.
Štai kaip maždaug viskas vyko.
1. Čikagos Skautams Remti Komitetas ( pirm. Dr.
S. Biežis, inž. Jurkūnas, A. Siliūnas, Kalvaitis)
visą reikalą iš anksto gerai suplanavo.
2. Jie pakvietė sktn. A. Aglinską į propagandos,
o tuntininkus Į rengimo darbus.
3- Visų bendromis pastangomis laikraščiuose bu
vo tiek daug rašoma apie skautus kiek gal per pa
skutinius 3 metus įš viso sudėjus.
4. Programos vedėju buvo pakviestas geriausias
L.S.S. laužavedys sktn. fil. V. Bražėnas.
5- Skautiškų darbų parodėlę organizuoti buvo pa
kviesta sktn. Tumienė.
6- Įvairūs sk. vienetai paruošė puikiai parinktus
pasirodymus ir parodai darbus.
7. Rezultate skautoramoje dalyvavo virš
1000
svečių, kurie ne tik kad atnešė pinigo stovyklavie
tės įrengimui, bet ir išsinešė pilnas širdis pasiten
kinimo ir pasigerėjimo — skautorama. Dar gal svar
biau, kad net tie skautai ir skautės, kuriems pritrūko
laimės dalyvauti programoje, dainavo ir dalyvavo
joje lygiai kaip ir visi suaugę svečiai.

Tai kelios pastabos gerai įvykdytam darbui prisi
minti. Mokykimės iš pasisekimų, nes, kai sutarti
nai dirbama, nebelieka klaidų. Tad ruoškime daugiau
tokių skautoramų — tai sėkmingas darbas, o Tėvynei
nauda.

E.
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ĮVYKIAI IR KOMENTARAI
• Žvelgiant į įvykius, ši vasara žada
būti ypač dėkinga JAV - Kanadoje gyve
nančiam jaunimui: tiek stovyklų, suvažia
vimų, sąskrydžių — jau nuo pat vasaros
pradžios. Štai vyko rajoniniai suvažiavi
mai Studentų Sąjungoje, pas Studentus
Ateitininkus, Santarą, akademikus. Vasa
ros metu ideologinės organizacijos vėl
rinksis vasaros stovykloms. Lygiagrečiai
šiems atskirų organizacijų įvykiams bir
želio mėnesį įvyks ir didžiulis Jaunimo
Kongresas, žadąs daug lietuvių jaunimo
sutraukti. Žvelgiant į tokių suvažiavimų
vystymosi raidą paskutinių aštuonių metų
laikotarpyje, išryškėja evoliucija: pačioje
pradžioje tik vietinio pobūdžio suėjimai,
vėliau jau finansinės ir organizacinės pas
tangos i šaugo į kel etos miestų sąskrydžiu s,
šiais metais jaunimas suplauks iš JAV ir
Kanados į suvažiavimą - kongresą. Žvel
giame į ateitį, bandome nusakyti sekančių
p enk erių metų suvažiavimų veiklos tenden
cijas. Būtų jau sunku praktiškai įsivaiz
duoti savo mąstu platesnio pobūdžio su
važiavimą, apimantį kelis kontinentus.
Tačiau darosi vis įmanomesni sąskrydžiai
vis kitose Amerikos kontinento vietose
suruošti, galima prileisti, kad savo turi
niu, programa, techniškais pasiruošimais
minėti įvykiai vis tobulės.
Charakteringa, kad nuo pat atvykimo į
JAV suvažiavimų, sąskrydžių inicijatyva
buvo jaunimo rankose. Atrodo, kad vyres
nioji karta, pasižiūrėjus į mūsų rajoninio
pobūdžio įvykius, .nutarė bendrą, didelę,
Dainų Šventę rengti. Ir tik po Dainų Šven
tės jaunimas pajuto ir pamatė Jaunimo
Kongreso galimumą.

• Akademinės skautijos nariai, vyks
tantieji į Jaunimo Kongresą gali planuoti
dalyvauti ir Akademinėje Stovykloje: tuoj,
pasibaigus Jaunimo Kongresui, prasidės
mūsų stovykla. Galime džiaugtis ASS Val
dybos planavimo praktiškumu ir didelės
daugumos ASS narių stovykloje laukti!
• ASS Šeima nesenai neteko vieno iš
savo Garbės Narių: Waterbury mirė ASDrvės pagerbtas prof. Jurgis Žilinskas, bu v.
Vytauto Didžiojo U- to Medeinos fakulte
to profesorius, Anatomijos Instituto Deka
nas. Su liūdesiu, gilia pagarba šią žinią
sutinkame, prieš tą Didžią Asmenybę gal
vas lenkiame.
• Korp! VYTIS šiuo metu turi tris savo
vėliavas. Pirmoji įsitaisyta Kaune, šiuo
metu gludi paslėpta Lietuvoje, ten švie
sesnių dienų laukia. Antroji buvo Pinne
berg’e įsigyta, dabar Chicagoje pagarboje
laikoma, kartu su fil. Dr. K. Kasponio 1955
metais padovanota trečiąja yra naudojama.
Šiomis eilutėmis norime sustoti prie antro
sios: 1947 balandžio 27 Pinneberg’e ji pa
šventinta buvo, tad dabar tos iškilmės de
šimtmetį minime.
Ši vėliava gilią simbolinę prasmę yra
įgavus: ji atidarė duris į antrąjį Korp! gy
vavimo etapą - tremtį. Prisimenant vėlia
vos gimtadienį, patiekiame šventinimo ak
to ištrauką:
“ ... Dvidešimt devintais Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo ir trečiais
tremties metais, Šv. Jurgio skautų patrono
dieną, Pabaltijo U-to prezidentu esant
Prof. Gulbiui, lietuvių rektoriumi Prof.
Maneliui, sambūriui vadovaujant Dambarui Jonui ...» Paulioniui Zigmui ..., Matu135
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laičiui Jonui..., Federavičiui Ev..., Chainauskui R...... dalyvaujant krikšto tėvams:
P. Krikščiūnienei, Prof. <yr. sk. Čepui,
pašventinta Studentų Skautų Sambūrio
“ Vytis ” vėliava su įrašu: “ Pabaltijo
Universiteto Studentų Skautų S! “Vytis”.
Krikšto apeigas atliko Universiteto kape
lionas Kun. Krasauskas U-to koplytėlė
je”. ”
• Studentijoje dažnai sutinkami pasisa
kymai, jog nenormaliai daug mūsų jaunimo
į griežtuosius mokslus, ypač inžineriją,
metasi. Iš kitos pusės, inžinieriai paste
bi lyg nenorą suprasti, lyg nepasitikėjimą,
plaukiantį iš humanitaro kolegos, dar jei
paliečiamas visuomenės gyvenimas. Jo
kiu
būdu Čia nebandysime vienų ar kitų
nuopelnų, gal vo seno s išryškinti. Norisi
tik suvesti keletą bendrenybių, su kurio
mis dauguma gal sutiks.
Kviečiame kolegas ne inžinierius pa
žvelgti į inžinerijos mokslus einantį prietelių per “ inžinieriŠkų dalykų akinius ”:
pastarieji mokyklose nėra pratinami prie
kokių mechaniškų skaičiavimo technikos
taisyklių, bet daugybės pavyzdžių dėka
išeina logikos, griežto galvojimo, filoso

fijos pagunous. Jie ir yra vertintini kaip
žmogiškos būtybės, bet ne kaip koki auto
matai. .Inžinieriai turėtų kreipti kur kas
didesnį dėmesį į humanitarinius mokslus:
pastarieji priduoda elegancijos, kur kas
platesnį akiratį įvairiems sprendimams,
skatina vaizduotę. Juk yra svarbu bet ko
kį darbą ne tik atlikti, bet dar ir gerai at
likti: duris prie sienos galima pritvirtinti
ir akmens amžiaus plaktuku, tačiau gali
ma ir moderniais įrankiais naudotis. Tiek
griežtųjų, pritaikomųjų mokslų atstovai,
tiek visi kiti teneužmiršta, jog mokyklose
kuo ne visi tolygius pagrindus esame ga
vę ir tik vėliau vienoj ar kitoj šakoj spe
cializuotis pradėjome.
• Su džiaugsmu sutinkame žinią, jog
Onahoje įsikūrė Korp! VYTIS skyrius.
Spaudžiame kairę skyriaus inicijatoriams,
pirmuosius
narius sveikiname. Šitokia
proga (drįstame broliusOmahiečius visos
Korp! vardu sveikinti, prie šių sveikinimų
ir neabejotinus ASD ir Ramovės linkėji
mus jungti! Skyriaus inicijatoriai ir pir
mosios valdybos nariai yra Viktoras Ar
lauskas ir Stasys Mickus.
Ad Meliorem!

ASS DIENOS CLEVELANDE
Organizacijos gyvenime suvažiavimas
yra tai lyg egzaminų laikas studento gy
venime. Vieni juos mėgsta, kiti ne, bet
jie yra ne tik būtini, bet ir labai naudingi.
Todėl Štai Akedeminio Skautų Sąjūdžioatstovai vėl buvo suvažiavę į Clevelandą
gegužės 4-5 dienomis.
I - sis ASS suvažiavimas Amerikoje ir
gi įvyko Clevelande 1951 m. Tuomet irgi
buvo suvažiavę apie 65 dalyviai aptarti
bendrus reikalus, susipažinti ir pasisemti
jėgų tolimesnei veiklai. Jie po to daug
dirbo, nuveikė ir perdavė savo pareigas
jauniesiems. Štai Šitame suvažiavime
“ senųjų ” buvo tik 3 ar 4. Tai nereiš
kia, kad “ senieji ” jau apleido ASS. Iš
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fil. Dr. Budrienės paruošto pranešimo pa
aiškėjo, kad kiekvienas akademikas bai
gęs studijas arba jas pertraukęs gali to
liau priklausyti ASS per Akademikų Skau
tų Ramovę. Šiuo metu tėra duASR skyriai:
Čikagoje ir Bostone, bet patirtis rodo, kad
jų atsiradimas yra labai sveikintinas reiš
kinys visame ASS veikime.
IŠ įvairių ASS padalinių atstovų prane
šimų paaiškėjo, kad vieni skyriai veikia
stipriau ( C1 evel andas, Čikaga), kiti men
kiau ( Detroitas, Bonna ). Paskutiniuoju
metu veikla pagyvėjo New Yorko, Toronto
ir Hartfordo skyriuose. Gi naujai įsistei
gusieji skyriai Waterbury ( sesė pirm. I.
Pesytė buvo pakelta į tikrąsias ASD na-
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ASS Pirmininkas fiL A.
Flateris kalba C lev e lando
suvažiavime.

res ) ir Omahoje ( K! Vytis skyrius ) irgi
daug žada. Teko konstatuoti, kad didelis
ASS narių, skaičius dirba praktiškąjį skau
tišką. darbą įvairiuose LSS padaliniuose
ir tuo būdu ją įnašas į lietuvybės išlaiky
mo darbą yra dar didesnis.
Visiems buvo įdomu išgirsti, kad ASS
Dr. Vydūno Šalpos Fondas jau yra sušel
pęs 23 asmenis. Šį vežimą betgi veža
“ senieji ”, nors ir “ jaunųjų ” pagalba
vis didesnė auganti. Paaiškėjo, kad Či
kagos ASS skyrius yra paskyręs arti 2009
dol. į Fondo iždą. Suvažiavimui praneši
mą paruošė naujasis Fondo reikalų vedė
jas senj. A. Vengris. Ta proga buvo pri
minta, kad pašalpas gali gauti kiekvienas
studentas skautas, kuris kreipsis į Fondą
adresu: A. Vengris, 7202 So. Claremont,
Chicago 36, Ill.
Apie kitą didelį ASS apsiimtą darbą “ Mūsų Vyčio ” leidimą - pranešė MV
vyr. redaktorius fil. E. Vilkas. Paaiškė
jo, kad MV toliau auga tiek bendradarbiais
tiek prenumeratoriais. Šitas augimas vyks
ta dėka “ Mūsų Vyčio ” redakcijos darbų
pasiskirstymo, MV platintojų pasišventi
mo ir, be abejo, nuoširdžios LSS, Seseri
jos ir Brolijos vyriausių vadovų paramos.
Administracinius MV reikalus puikiai tvar
ko administratorius s. v. v. skltn. B.Namikas. Suvažiavimas smarkiai paplojo
sesėms ClevelandiŠkėms, kurios savo 50
dol. auka įsijungė į MV Garbės Prenume

ratorius. Čikagos ir Bostono ASS skyriai
jau buvo anksčiau tokiais tapę. Šia pro
ga buvo padėkota visų ASS padalinių sek
retoriams, kurie atsiunčia gražios ir ak
tualios medžiagos. Be to buvo pranešta
apie rezultatus anketos į MV skaitytojus.
Pabaigoje buvo paprašyta neužmiršti šio
svarbaus ASS darbo ir remti redaktorių pa
stangas tiek medžiaga tiek auka.
Suvažiavimui paskaitėles skaitė gerai
joms pasiruošę fil. N. Maskaliūnienė, t.
n. J. Drąsutytė ir senj. T. Remeikis. Se
sės kalbėjo apie organizacinį vadovavimą
ir jo problemas, o brolis apie ASS veiklą.
Po paskaitų netruko diskusijų, kurias pui
kiai pravedė pirmininkaujantieji broliai
senj. V. Kamantas ir senj. J. Ulėnas. Se
kretoriavo sesės Aid. Malcanaitė ir D. Virbickaitė. Vienas popietis buvo paskirtas
brolių, ir sesių atskiroms sueigoms, kurių
metu buvo svarstomi įvairūs veiklos rei
kalai. Šeštadienio pavakaryje įvyko tik
rųjų narių sueiga, kurios metu viena sesė
ir trys broliai iŠ Toronto buvo pakelti į
tikruosius Sąjūdžio narius. Šeštadienio
programa užbaigta nuotaikingu pobūviu.
Sekmadienį ASS suvažiavimo dalyviai
meldėsi kartu su Clevelando skautų tun
tais Sv. Jurgio bažnyčioje už Lietuvos
Skautus Kankinius bei dalyvavo tuntų su
eigoje. Paskutiniame posėdyje buvo svar
styti vasaros stovyklos ir kiti įvairūs su
manymai. Buvo surinkta apie 25 dol. Jam-
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boree fondui. Suvažiavimas buvo baigtas
perskaitant rezoliucijas, kurias paruošė
D. Čepėnaitė, J. Liubinskas ir R. Vizgir
da, ir sugiedant Tautos himną.
Dalyvių tarpe buvo džiugu matyti Broli
jos Vyriausią Skautininką fil. Stp. Kairį,
fil. Dr. Vai tena, sktn. civinskąir, Žino
ma, ASS valdybos pirmininką fil. A. Fla
terį, Šio suvažiavimo vyriausią organiza
torių.
Didelądalį suvažiavimo planavimo dar
bą atliko Korp! Vytis pirm. fil. R. Viskan
ta. Skautiška padėka tenka ASS Clevelando skyriui, o ypatingai jo pirm. fil. St. Ma
tui. Jie pasirūpino įvairiomis suvažiavi
mo smulkmenomis kaip programos atspaus
dinimu, patalpomis Case Institute, ben
drais pietumis, pobūviu irtodėl daug prisi
dėjo prie suvažiavimo pasisekimo.
ASS

Akademinis Skautą Sąjūdis išlaikė dar
vienus egzaminus Clevelande, o jo daly
viai išsivežėį savo ASS skyrius ne vien
tik saulėtus Clevel an do įspūdžius, bet ir
naujos patirties ir entuziazmo bendram
Dievo, Tėvynes ir artimo darbui.
Fil. E.

VISUOTINO SUVAŽIAVIMO

1957 M. GEGUŽĖS MĖN. 4 ir 5 d. d. CLEVELANDE
REZOLIUCIJO

S

1. ASS Visuotino Suvažiavimo dalyviai džiaugiasi pavienių, narių ir skyrių atliktais dar
bais, ypatingai vertindami ASS narių veiklą Lietuvių Skautų Sąjungos vienetuose, Lietuvių
Studentų Sąjungoje ir bendrame lietuvių visuomeniniame bei kultūriniame darbe. Skatina
me ASS nares ir narius ir toliau tęsti šį gražų bei vertingą darbą.

2. Suvažiavimas sveikina visus skautiškos spaudos darbuotojus ir, susipažinęs su "Mū
sų Vyčio " darbu, teigiamai vertina naujojo vyr. -p e dak tori aus fil. E. Vilko ir redakcinio
kolektyvo bei administracijos pastangas tęsti, tobulinti ir plėsti "Mūsų Vytį ", reiškia
jiems padėką ir linki ištvermės savo užsimojimuose. Visi ASS narės ir nariai skatinami
visomis išgalėmis talkinti " Mūsų Vyčiui ".
3. Suvažiavimo dalyviai teigiamai vertina ASS stovyklas, sąskrydžius ir studijų dienas,
kurios stiprina ASS veiklą bei jo narių tarpusavio ryšius. ASS nariai raginami gilinti skau
tiškos ideologijos studijas ir kreipti didesnį dėmesį į bendrą lietuviškų kultūrinių proble
mų nagrinėjimą negu tai buvo daroma iki Šiol.
4. ASS Visuotinas Suvažiavimas prisimena visus Lietuvoje esančius brolius ir seses
akademikus ir linki ištvermė s siekiant mums bendro tikslo — Lietuvos išlaisvinimo.
5. ASS Visuotinas Suvažiavimas sveikina: Korp! Vytis ir ASD garbės narius, Lietuvių
Skautų Sąjungos Tarybos Pirmijq, Lie tuvių Skaučių Seserijos Vyriausią Skautininkę, Lie
tuvių Skautų Brolijos Vyriausią Skautininką "Mūsų Vyčio " redakcinį ir administracinį
kolektyvą, ASS Dr. Vydūno vardo Šalpos Fondą, Lietuvių Studentų Sąjungą JAV, Studentų
Ateitininkų Sąjungą, Lietuvių Studentų Santarą, Tautinių Korporacijų Sambūrį, Korp! N eoLithuania, "Šviesos " sambūrį ir visas kitas akademines organizacijas.
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RYŠKIEJI VEIDAI

VYTAUTAS KAM ANT AS ( Kam en ta vietų s )

gimė 1930 m. kovo mėn. 25 d. Macikių
kaime, Šilutės valsčiuj e. Vokiečių okupa
cijos metais i sėjo keturias gimnazijos kla
ses Šakiuose. Su tėvais atsidūrė Vokie
tijoj, kur baigė Eichstaetto lietuvių gim
naziją 1949 metais. Tais pat metais atvy
ko į New Yorką, vėliau apsigyveno Clevelande. 1951 - 53 metais atliko karinę tar
nybą JAV kariuomenėje, kurios pusę pra
leido Vokietijoje kaipo kariuomenės ver
tėjas. Grįžęs iš kariuomenės studijuoja
mechaninę inžineriją Fenn College ( Clevelande ).
J skautų eiles įstojo vos skautams atsi
kūrus Eichstaette, Vokietijoj, 1Q45 metais.
Ten buvo skautu, skiltininku, vėliau drau
gininku.
1947 metais davė skauto vyčio
įžodį, o 1948 metais buvo pakeltas į paskautininkius. Tautinės Stovyklos Alpė
se
metu apdovanotas Vėliavos ženklu.
1946 metais dalyvavo pirmoje pabaltiečių

stovykloje prie Schongau, 1947 metais bu
vo pasaulinėj Jamboree Prancūzijoj. 1948
metais lankė tarptautinius skautų vadų
Gilwellio kursus, kuriuos sėkmingai baigė
ir yra Tarptautiniame Skautų Biure regis
truotas gilwellistas, turįs teisę nešioti
specialų šlipsą ir ženklus.
New Yorke vadovavo atsikūrusiai skau
tų vyčių draugovei, Clevelande ėjo drau
gininko ir vietininko pavaduotojo pareigas.
1951 metais įstojo į studentu skautų Kor
poraciją VYTIS ir kariuomenėje būdamas
palaikė su ja artimus ryšius. 1953 metais
buvo pakeltas Į senjorus ir gavo spalvas.
1952 metais LSS Pirmijos nutarimu apdo
vanotas Už Nuopelnus žymeniu. Grįžęs iš
kariuomenės Clevelande vadovavo jaunes
niųjų skautų draugovei, o nuo 1955 metų
pradžios buvo paskirtas Clevelande skau
tų Pilėnų tunto tuntininku. 1955 metais
buvo išrinktas Cl e vėl an do Korp! VYTIS
skyriaus pirmininku, o 1956 metais pakel
tas į skautininko laipsnį.
Priklauso Lietuvių Študentų Sąjungai
JAV, buvo Cleveland© skyriaus vicepirmi
ninku, revizijos komisijos nariu. Dabar
yra Sąjungos Revizijos komisijos pirmi
ninkas. Buvo Studentų Gairių redakcinio
kolektyvo narys. Bendradarbiauja Karyje,
Dirvoje, Mūsų Vytyje ir kL Priklauso dar
JAV Lietuvių Bendruomenei, L. S. Ramo
vei, Cleveland© Radio Klubui.
★

★

*

Romas Kezys

gimęs 1930 m. Vištytyje, Vilkaviškio
apskr. Pradžios mokyklą pradėjo lankyti
Kybartuose, Vilniuje baigė Pedagoginio
Instituto Pavyzdinę Mokyklą.
Vilniuje
baigė 4 gimn. klases ir porą metų lankė
Vilniaus muzikos mokykią.
Mokslą tęsė Vokietijoj, Uchtės gimnazi
joj, kurią baigė pirmuoju mokiniu 1948 m.
Gimnazijoj būdamas, aktyviai reiškėsi
skautiškoj, sporto, literatūrinėj ir muziki
nėj veikloj. Keletą mėnesių pastudijavęs
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Pinnebergo universitete, išvyko į JAV ir
pastoviai apsigyveno Brooklyn e, M. Y.
Pusmetį padirbęs fabrike, įstojo į Brook
lyn© kolegiją, kurią po trijų, metų baigė,
gaudamas B. A. laipsnį politinių mokslų
srityje. Po to įstojo į Columbijos Univer
siteto “Graduate School ” gilinti studi
jas ekonominių mokslų fakultete.
Visuomeninė R. K. veiki a daugi ausi a
reiškėsi skautiškame ir studentiškame
darbe. Jis yra vienas iš Liet. Stud. Sgos New Yorko skyriaus organizatorių ir
porą metų buvęs šio skyri aus pirmininku.
Vienus metus prikl ausė Liet. Stud. S-gos
CV- bai, buvo pasaulio lietuvių studentų
apjungimo reik ai ų įgal iotiniu.
R. K. aktyviai reiškiasi periodinėj spau
doj, bendradarbi audam as “ Mūsų Vytyje ”,
“ Skautų Aide ”, “Darbininke ”, “ Vie
nybėj”, (“Tėviškėj ”, “ Drauge ”, “Ka
ryje” redaguoj a jaunimo skyrių.
Priklauso SKS f Skautų Korespondentų
Skilčiai),
BiOoklyno Operetės chorui,
Brooklyno vaidintojų trupei, ■ groja tauti
ni am s šokiams. 19 57 m., N. Y. AL To sky
riaus kvietimu R. K. vadovavo New Yorko
jaunimo organizacijų sudarytam komitetui,
kuris balandžio 27 d. New Yorke suorga
nizavo ir pravedė lietuvių ei seną milžiniš
kam e lojalumo parade.

Į skautų or - jų įstojo 19 39 m. Kybartuo
se. • Skautų įžodį davė 1°45 m. Lehrtėje,
Vokietijoj; sk. vyčio - 1948, Uchtėje;
Korp! Vytis senjoro pasižadėjimą — 1954
m. New Yorke; skautininko — 1955 m. Waterburyje, Conn.
R. K. ėjo įvairias pareigas skautiškuo
se vienetuose. Šiuo metu jis yra N. Y.
skautų Tauro tunto tuntininkas ir Korp!
Vytis junjorų tėvūnas. Didesnio masto
stovyklose, suvažiavimuose jis pasireiš
kia kaip laužavedys ir laikraštėlių redak
torius.
P47 m. Homeburge ( Vokietijoj ) lankė
skautų vadų “Ragainės ” kursus. Sto
vyklavo daugelyje skautiškų stovyklų, iš
kurių pažymėtinos: Taikos Džiambore,
Moisson, Prancūzija, 1947 m.; Jubiliejinė
Niagaros stovykla, Kanadoj, 1953 m.; L SB
I-jo JAV Rajono skautų stovyklos “Rambynas ” ( 1954 ), “ Dainava ” ( 1955 ),
‘ ‘ Nemunas ” f 1956 ). ; Ėjo stovyklos vir
šininko pareigas akademikų skautų ir sk.
vyčių bei vyr. skaučių stovykloj “ Ban
ga” 1955 m., netoli Bostono.
1956 m. “ Vienybės ” savaitraščio pa
skelbtame “ 1955 m. labiausiai pasireiš
kusių asmenų ” konkurse R. K. skautų
sekcijoj laimėjo pirmąją vietą.
1952 m.
jis suorganizavo N. Y. skautų vyčių okte
tą ir kel etą metų jame dainavo.

Violeta Mitkutė

GYVENIMAS SVAJONĖ]
Cleveland’o “Pilėnų “'tunto
tuntininką, Korp! VYTIS senjorą

skautininką VYTAUTĄ KAMANTĄ
ir
panelę ALDONĄ VALAITYTĘ
jų sutuoktuvių proga nuoširdžiai
sveikina
Lietuvių Studentų Skautų Korp! VYTIS
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Aš karalaitė — aš čigonė.
Žaibų žvilgsniu užburus žemę
Svaigsta laukiniam šoky.
Juokiuosi aš — ir žeme juokias
Ir šypsosi dangus ir džiaugias vėjai
Ir nėra čia nakties ir nėra čia dienos
P avasariai nepraskrenda, žiedai nemiršta nuo
šalnos,
O aš svajonių sūkury sukuos, sukuos —
Bent vienai valandėlei.
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Dalis Detroito Skaučių akodemikių: pirmoje eilėje iš k.
į d. A. Gintautaitė, D. Sepur
taitė ir B. Rackaitė; antroje
eilėje ( valdyba ) iš k. į d.
M. Lekniūtė, D. Bulgarauskaitė ir D. Memėnaitė.

JAUNIMO KONGRESO BELAUKIANT
T. R em eikis

Senj. A. Mickevičius, Čikagos ASS sky
riaus pirmininkas, šiuo metu turi nepar
prastai atsakomingas pareigas — jis yra
Jaunimo Kongreso rengimo komiteto pir
mininkas. Akademiniam Skautų Sąjūdžiui
yra ypač džiugu matyti savo narį vadovau
jant tokiam svarbiam, ne tik jaunimo, bet
ir visos lietuvių visuomenės užsimojimui.
Linkėdami broliui Adomui daug sėkmės
šiame reikšmingame darbe, negalime iš
kęsti neužklause keletos klausimų apie
Pirmąjį Siaurės Amerikos Lietuvių Jauni
mo Kongresą:
1. Kas, kur ir kada rengia f aunimo Kon
gresą?

Kongresas yra rengiamas bendrai viso
lietuviško aktyvaus jaunimo. ; Tam tiks
lui yra sudarytas Komitetas,! kurį įeina
visų mūsų jaunimo organizacijų atstovai.
Tačiau pagrindiniai Kongreso organizato
riai bei iniciatoriai yra JAV Lietuvių Stu
dentų Sąjunga ir JAV Lietuvių Bendruo
menė.
Jaunimo Kongresas įvyks šią vasarą
birželio 29 ir 30 dienomis Čikagoje. Tam
tikslui yra gautos Morrison
viešbučio

patalpos miesto centre. Noriu priminti,
kad tuo pačiu laiku ir tame pačiame vieš
butyje įvyks bendra mūsų dailininkų paro
da, kurią organizuoja JAV Lietuvių Ben
druomenė. Parodoje žada dalyvauti ir mū
sų jaunieji menininkai.
2. Kaip Jus apibrėžtumėte Jaunimo Kon

greso tikslus ?

Vienas iŠ pagrindinių Kongreso tikslų
būtų paskatinti mūsų jaunimą aktyvesniam
darbui. Kongresas nagrinės dabartines
mūsų problemas — lietuvybės išlaikymą
jaunimo tarpe, pabrėždamas savos lietu
viškos kultūros tęstinumo svarbą. Kon
gresas taip pat mėgins iŠaiskinti ir su
derinti Lietuvos laisvės kovos būdus jau
nimo tarpe. Trumpai sutraukus Kongresas
turėtu išreikšti lietuviško jaunimo ištiki
mybę kovojančiai Lietuvai.
3. Konkrečiai kokios problemos bus na

grinėjamos Kongreso metu ?

Viena iŠ pirmųjų probl emu programoj e
yra mūsų emigracinė dabartis. Lietuvy
bės išlaikymas bei lietuviškos kultūros

tęstinumas čia stovi pirmoje vietoje. Kon
greso metu bus mėginama Šią problemą
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išgvildenti ir ieškoti kelių, bei metodų ko
vai su mūsų, didžiausiu dabartiniu priešu
— nutautėjimu.
Antroji tremties problema yra santykiai
su mūsų vyresniąja karta, kuri užaugo pil
noje lietuviškoje aplinkumoje, ir kurios
pažiūros aiškiai skiriasi nuo dabartinių
mūsų, jaunimo pažiūrų. Čia bus nagrinė
jamos bendradarbiavimo problemos, ir ieš
komas lietuviško dialogo tęstinumas tarp
jaunimo ir mūsų vyresniosios kartos.
Kongreso metu taip pat bus nagrinėja
mi jaunimo uždaviniai bei paskirtis kovo
je dėl Lietuvos laisvės. Čia svarbu iš
aiškinti ir suderinti Lietuvos laisvės ko
vos būdus ir nustatyti gaires ateities veik
lai. Bus ieškoma metodų, kaip jaunimas
į tą veiki ą galėtų geriausiai įsijungti, kad
tas darbas būtų kuo efekyvingesnis.
Kongreso metu taip pat bus mėginama
įžvelgti į ateitį prieš akis turint dvi ga
limybes: laisvą, nepriklausomą Lietuvą,
arba ilgą emigracijos periodą.
4. Kokia bus Kongreso eiga?
Šiuo metu yra numatyta tokia Kongreso
programa. Pirmąją dieną,seštadi enį, yra
numatomi trys plenumo posėdžiai,po kurių
seks atskiri sekcijų posėdžiai. Sekmadie
nį prieš piet įvyks ketvirtasis plenumo
posėdis ir iškilmingas Kongreso uždary
mas.
Plenumo posėdžio metu diskusijų ne
bus. Diskusijos bus pravedamos sekcijų
posėdžių metu, kur bus nagrinėjamos pa
grindinės Kongreso mintys pritaikant jas
sekcijų dalyvių specializacijai bei inte
resams.
5, Kaip manote paskleisti Kongreso min
tis jaunimo tarpe? Ar negalvojate išleis
ti Kongreso darbų, leidinėlį ar panaudoti
kokį žurnalą tam tikslui (pav. " AIDAI
atspausdino Kultūros Kongreso darbus )?

Atsakant į šį klausimą pirmiausiai no
rėčiau pasakyti, kad Kongresui ruošti Ko
mitetas tikisi nemažo dalyvių skaičiaus
per kuriuos Kongreso mintys galėtų sklis
ti jaunimo tarpe. Taip pat yra numatoma
išleisti Jaunimo Kongreso darbų leidinį,
kuriame tilptų visos Kongreso paskaitos,
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sekcijų paskaitos, nutarimai ir rezoliuci
jos.
6. Ko Jūs pageidautumėte iš jaunimo ben
drai ir iš akademikų skautų specifiniai,
kad Kongresas pasisektų ?

Bendrai iŠ jaunimo tai pageidaučiau gau
saus, aktyvaus ir nuoširdaus dalyvavimo
Kongrese. Gausus dalyvavimas įrodys mū
sų jaunimo vieningumą, gyvą lietuvybę ir
ištikimybę kovoj ančiai Lietuvai. Ypatin
gai dalyviams atvažiavusiems iš vietovių,
kur lietuvių jaunimo maža, Kongresas tu
rėtų duoti inspiracijų tolimesnei jų veik
lai.
Specifinių pageidavimų iš akademikų
skautų neturiu, tik norėčiau paraginti vi
sus kuo gausiau ir aktyviau Kongrese da
lyvauti.
7. Jums tenka dirbti su įvairių pažiūrų ir
partijų jaunimu. Kokių nuomonę esate su
sidarę apie lietuviško jaunimo pajėgumų
bendrai dirbti ir pasiimti atsakomybę Lie
tuvos laisvinimo darbe? Ar mūsų susi
skaldžiusiai vyresniajai kartai neatėjo
laikas perduoti politinę veiklą jaunimui?

Kas lieČia mūsų lietuviškojaunimo ben
dradarbiavimą tai aš turiu teigiamą nuo
monę. Jaunimo Kongresui ruošti komitete
dirba įvairių organizacijų atstovai. Iki
šiol
darbas vyksta sklandžiai ir bendri
reikalai statomi pirmoje vietoje. Taigi
Komitete tikrai yra jaučiamas nuoširdus
bendradarbiavimas.
Šnekant apie lietuvių jaunimo pajėgumą
perimti atsakomybę Lietuvos laisvinimo
darbe, as manau, kad jaunimas yra tam jau
pribrendęs ir galėtų tai įvykdyti. Gražus
jaunimo darbo pavyzdys buvo praeitais
metais JAV prezidentui įteikta Jaunimo
Peticija, arba Lietuvių Studentų Sąjungos
leidžiamas žurnalas “ Lituanus ”. Ta
čiau kyla klausimas, kaip tai įvykdyti ?
Jaunimas abejingai žiūri į dabartinius mū
sų politinius veiksnius, ir aš abejoju ar
jis į juos aktyviai įsijungs. Čia aiškiai
matoma, kad jaunimo tarpe ieškoma kas
tai naujo, kas atitiktų dabartinei mūsų
jaunimo dvasiai. Kaip tas klausimas bus
išspręstas — ateitis parodys.
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Kad musų, vyresniajai kartai atėjo lai
kas dalinai perduoti politinę akciją, jauni
mui aš sutinku. Tačiau čia mano manymu
turėtų, būti evoliucinis, o ne revoliucinis
dalykas. Jaunimo tarpe tokiam vadovavi
mui yra užtektinai pasiruošusių, asmeny
bių. Baigę aukštąjį, mokslą, čia Ameriko
je, puikiai susipažinę su šio krašto, bei
mūsų tautos laisvės problemomis, jie tik
rai yra kompetetingi ir pasiruošę rūpintis
Lietuvos laisvės reikalais.
8. Gal kartais turite ką nors daugiau pasi
sakyti apie Jaunimo Kongresą?

Taip, aš ypatingai norėčiau pabrėžti,
kad Kongresas yra ruošiamas visam lietu
viškam jaunimui ir ne tik vienai studenti
jai. Kiek aš žinau tai šis Jaunimo Kon

RAIMONDA KLIORYTĖ
šį pavasarį baigė University of Illinois, vokiečių
kalbos fakultetą bakalauro laipsniu. Lietuvoje gy
veno Vilniuje, gimnaziją pradėjo Augsburg’e, Vo
kietijoj ir baigė Čikagoje. Skautų organizacijon
įstojo 1946 metais. Čikagoje darbščiai ėjo draugininkės
pareigas. Į ASD įstojo 1953 metais, buvo
Centro Valdybos narė. Šalia skautiškosios veiklos
taip pat aktyviai reiškėsi ir Studentų Sąjungoje, bū
dama CV narė. Už augštą mokslo lygį sesė Rai
monda buvo pakviesta į Phi Beta Kappa, Phi Kappa
Phi korporacijas, taip pat tris metus buvo apdova
nota Honors Day pagerbimu ir University Scholar
ship Key atžymėjimu.

gresas yra pirmutinis toks įvykis mūsų
jaunimo istorijoje. Labai malonu, kad tuo
pačiu laiku Čikagoje įvyksta ir tautinių
šokių festivalis, kurio dalyviai irgi dau
gumoje jaunimas. Taigi birželio 29 ir 30
d.d. Čikaga taps tikra lietuviško jaunimo
sostine: Jaunimo Kongresas — lietuviško
jaunimo vieningumo demonstracija, Tau
tinių Šokių festivalis - lietuviško liau
dies meno mani festacij a.

Dėkojame broliui Adomui už įdomius ir
naudingus atsakymus. Mes gi iš savo pu
sės raginame ASS narius kuo gausiausiai
dalyvauti Šioje reikšmingoje lietuvių jau
nimo Šventėje. Iki pasimatymo Jaunimo
Kongrese!

VYTAUTAS GERMANAS
University of Illinois baigė bakalauro laipsniu ar
chitektūrinėje inžinerijoje. Gimęs Kaune, gimnazi
ja baigė Schwaebish Gmund’ėje, Vokietijoje. Skau
tų organizacijon įstojo 1945 metais, kur ėjo draugi
ninko pareigas ir buvo apdovanotas Vėliavos Ženk
lu.
Į Korp! Vytis įstojo 1952 metais, gi 1956 - 57
metais ėjo Urbanos skyriaus pirmininko pareigas.
Darbščiai veikė ir Liet. Stud. Sąjungoje ir 1954 me
tais buvo išrinktas į Centro Valdybą. Vienas iš
Lietuvių Studentų Sporto Klubo ’’ Lituanica ” stei
gėjų, daug kartų atstovavo klubą tinklinyje ir futbo
le, vadovauja klubo tinklinio sekcijai ir yra valdy
bos narys.
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PIRMĄJĮ KORP! “VYTIS” PIRMININKĄ PRISIMENANT
Šių. metų pradžioje iš Lietuvos gauta
liūdna žinia: Sibiro i štr ėmime mirė pirma
sis Korp! “Vytis ” Pirmininkas Viktoras
Kastan au skas.
Žemiau pacituosiu laiško ištrauką is
kurios matyti mirties aplinkybės:
‘‘ Tau, manau, bus įdomu sužinoti apie
savo giminaitę Viktorienę. Kaip Jums bu
vo žinoma, kad ji e bu vo išvykę į povestu
vinę kelionę ( 1941 m. birželio mėn. buvo
išvežti iš Lietuvos — V.A. ). Kartu jie
buvo tik čia vietoje, o toliau - Tu prisi
meni tą dėdę Vanią, ji s išskyrė juos ir taip
an t vi sados. Ji s j ą buvo 1 abai toli nuvežęs, o apie Viktorą ji nieko nežinojo.
Tu pri simeni, kad buvo mergytė 3 metą.
Ji šaukė Tėvelio, bet ji s josios negirdėjo.
P agaliau sužinojo, kad ji s m irė už šešių
mėnesių. J’
Daugelis senųjų korporantų prisimename
a. a. Viktorą, kaip energingą ir sumanų
skautą bei organizatorių. Ji s pirmasi s re
dagavo ir išleido skautų kalendorių kny
gutės formato ir su daugeliu naudingų ži
nių iš skautavimo praktikos bei teorijos.
Prisimena, kad jo išleisti kalendoriai bu
vo tiesiog i Šgraibstomi besirengiančių duo
ti įžodį skautų.
Studentaudamas Kaune įstojo į tuo lai
ku buvusią Studentų Skautų Draugovę,*kuri vos vos pajėgdavo susirinkti sueigose,
nes gausi narių skaičiumi sąrašuose buvo
labai menka skaičiumi sueigose. Tokiose
sąlygose, dėka Viktoro ryžtumo i r nenuils
tamo darbo, saujele pasiryžėlių nutarė per
siorganizuoti su ta mintimi, “ kad ir ne
daug mūsų,bet visi vieningi studentų skau
tų organizacijos reikaluose ”. Po dauge
lio negausių narių skaičiumi sueigų, pa
galiau buvo įkurta studentų skautų Korp!
“ Vytis ”, kurios pirmuoju Pirmininku ir
buvo Viktoras. Jis, ‘būdamas Korp! Pir
mininku su nemažesniu pasiryžimu dirbo
toliau. Buvo daromos sueigos nevien už
darose universiteto patalpose, bet ir išky
laujama, dažnai kartu su Studenčių Skau
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čių Draugove arba su vyresniųjų skaučių
skiltimi iš “ Saulės ” mokytojų seminari
jos. į Vieną iš jų ( saulietę ) Viktoras vė
liau vedė ir sukūrė Šeimą, -bet, deją neil
gai jam teko džiaugtis savo šeimos laime.
Mūsų pikčiausieji priešai suardė jo gyve
nimą - isveždami, atskyrė nuo Šeimos ir
taip likimo buvo lemta J am nebesusitikti
su savo artimaisiais.
Ilsėkis ramiai, mielas Brolau, -tolimojo
Sibiro stepėse, o mes Čia, prisimindami
Tavąjį ryžtumą ir darbštumą stengsimės,
kiek tik mūsų jėgos leidži a tęsti Tavo pra
dėtąjį darbą Korp! “Vytis ” ir mūsų mie
losios Lietuvos 1 abui.
Ad meliorem!
FU. V. A. ;

KĘSTUTIS JEČIUS

su pavasario semestro pabaiga University of Illinois
įsigijo bakalauro laipsnį inžinerinėje architektūro
je. Kilęs iš Kauno, gimnaziją baigęs Amerikoje. Į
Korp! Vytis įstojo 1952 metais ir 1956 - 57 metais
buvo Korp! Vytis Centro Valdybos sekretoriumi. Ša
lia skautiškos veiklos taip pat reiškėsi ir studentiš
koje veikloje, būdamas Studentų Sąjungos CV nariu,
taip pat dirbdamas Šalpos Fondo reikalams. Moks
le atsižymėjo pirmų metų Honors Day pagerbimu ir
architektūrinėje inžinerijoje laimėdamas Plym pre
miją.
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Po pasitarimo New Yorke
iš k. į d. fii. dr. H. Lukoše
vičius, fil. R. Viskanta, K!
VYTIS pir- kas, senį. J. Vie
nas, K! VYTIS N. Y. sk. per
kas, fil. ps. R. Kezys, N. Y.
sk. tuntininkas ir fil. R, Šil
bajoris, buvęs K! VYTIS N.
Y. pir - kas.
Nuotr. G. P eniko

DR. VYDŪNO ŠALPOS FONDUI PENKERI METAI
fil. R. Viskanta

Šį mėnesį sukanka penkeri metai nuo
Akademinio Skautų Sąjūdžio Dr. Vydūno
Vardo Šalpos Fondo įsteigimo. Pasinau
dodamas šia sukaktimi noriu nušviesti
Fondo nueitą kelią, nuveiktą darbą ir su
teiktą param ą Ii etų vi ui studentui ir stu
dentą.
Materialinė parama mūsų studijuojan
tiems broliams ir sesėms buvo vienas iš
didžiausiu akademinės skautijos rūpesčių
pokarinėje Vokietijoje.
Buvo stengtasi padėti sergantiems Są
jūdžio n ari am s, siu na ant ji ems maisto pakietėlius ir teiki ant piniginę p aramą Jau
1Q4Q metais ASS suvažiavime buvo priim
tas nutarimas steigti specialų salpos fon
dą. Daugumai Sąjūdžio narių išemigravus,
fondo steigimo mintis buvo atidėta. Tar
čiai ji vėl buvo iškelta ASS suvažiavime
Clevelande, 1951 metais, kur suvažiavi
mas užgyręs šalpos ir savigalbos darbą ir
paraginęs visus narius prie jo prisidėti ir
jį išplėsti, pavedė Šį darbą stlikti ASS
Valdybai.
ASS Valdyba nutarė fondą steigti ir pa

vadinti didžiojo skautų bičiulio irRorp!
VYTIS Garbės Nario Dr. Vydūno vardu.
Atsiklaustas dar tada Detmold’e bėgy ve*
nęs Dr. Vydūnas sutiko, kad fondas būtų
pavadintas jo vardu. Taigi ASS Dr. Vydū
no Vardo Šalpos Fondas buvo įsteigtas
1052 m. ;gegužės mėnesį, tuometinės ASS
Valdybos, <su si dedančios iš pro L Ig. Kon
čiaus, fil. Dr. D. Kesiūnaitės ir fil. Br.
Kviklio, - pastangomis.
Šalpos Fondo tikslas yra remti aukštuo
sius mokslus einantį lietuvišką j aunim ą,
teikiant jam stipendijas, pašalpas ir kito
kią materialinę paramą, kad jie mokslus
eidami galėtų skirti daugiau laiko lietuvy
bei, o mokslus užbaigę geriau dirbtų Lie
tuvai.
Stipendijas gali gauti lietuviai studen
tai, - ės, kurie negauna kitų organizacijų
pašalpų ar stipendijų. Prašantieji stipen
dijos turi užpildyti nustatytos formos pa
reiškimo blanką ir atsiųsti Fondo Reikalų
Vedėjui. Pareiskim ai yra svarstomi Fon
do Valdybos ir pagal turimas lėšas stipen
dijos yra skiriamos Šia tvarka. Pirmeny-
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bė y.a teikiama: 1. studentams skautams,
- ėms, 2. 'Studijuojantiems svarbius moks
lus Lietuvos atkūrimui, 3. -baigiantiems
studijas, 4. dėl sveikatos ar kitu priežas
čių. negalintiems dirbti ir 5. studijuojan
tiems be tėvu ar be artimųjų pagelbos.
Stipendijos skiriamos neilgiau vieno se
mestro 1 aikui ir gali būti pratęstos tik pri
stačius studijų pažangumo Įrodymą.
Skirtos stipendijos nėra išmokamos kol
nėra gautas i š prašiusiojo rasti škas pasi
žadėjimas, <kad stipendija grąžins, nurodydanas grąžinimo datą. Stipendijos yra
grąžinamos baigus studijas ir pradėjus
dirbti.
Fondo lėšas iki Šiol sudarė: pajamos
už išplatintas kalėdines atvirutes, ASS
Čikagos skyriaus aukos, kurios sudaro
apie trečdalį visų Fondo 1 ėŠų ir viena ki
ta auka. IŠ paskirų aukotojų yra pažymė
tinas prof. Ig- Končius, -kuris kiekvienais
metais paremia Fondą reguliariu procentu
iŠ savo gaunamo atlyginimo. Didžiausią
Fondo lėšų dalį sudaro pajamos už kalėdi
nius sveikinimus. Fondas tikrai gal ėtų
efektingiau paremti mūsų brolius ir seses
studentus, -jeigu jis pats būtų turtinges
nis. Fondui i p.agelbą turėtų ateiti ne vien
tik dabartinis jo steigėjas ir mecenatas
Akademinis Skautų Sąjūdis, bet ir Brolija
su Seserija, taip pat visa lietuvi škoji vi
suomenė, o ypač is skautų ir skaučių iš

Netikėtai brangiam broliui

ėję ir šiaip jau daugiau prasigyvenę as
menys.
Per penkerius Fondo gyvavimo metus
buvo išduota stipendijų ir vienkartinių
grąžintinų pašalpų 16 j ai lietuvių studen
tų JAV, Vokietijoje, Švedijoje ir Australi
joje. Iš minėtų 16- os stipendininkų du
asmenys yra jau grąžinę visą jiems skirtą
sumą.
Per pastaruosius penkerius metus Fon
do Valdyboj e vienu ar kitu laiku^yra dirbę:
J. Ą^linskienė, J. Bertulis, -G. Caplįkaitė
- MaČiuikienė, R. Chainauskas, A. Juodi
kis, A. Kalvaitytė, K. Kasponis, • Edm.
Korzonas, A. Lesevičiūtė, Vyt. iMikūnas
- Mikaiavicius, -L. Maskaliūnas, 0. Ščiu
kaitė ir V. Šliūpas. Dabartinę Fondo Val
dybą sudaro: prof. St. Kolupaila, pirminin
kas, S. Jurkynienė, vice - pirmininkė, -J.
Valaitienė, - sekretorė, Al. Vengris, reika
lų vedėjas ir B. Sriubas, iždininkas.
Mūsų studentai skautai, - ės yra reika
lingi materialinės paramos paskolomis.
Mes gi rūpinkimės, kad mūsų visi skautiški
vienetai sektų gražiu Čikagos ASS skyriaus
pavyzdžiu arba aukokime tiek kiek mūsų
Garbės Narys prof. Ig. Končius arkoj a.
Linkime ir toliau Dr. Vydūno Vardo Šal
pos Fondui ir Valdybai geriausios sėkmės
ir tikimės, -kad ateityje Fondas bus dar
didesnė parama lietuvių studentijai.

Korp! VYTIS Adelaide’s Skyriaus
Pirmininkui senjorui

JURGIUI NAUJALIUI
JURGIUI NAUJALIUI

mirus, jo žmoną ir artimuosius nuošir
džiai užjaučia ir drauge liūdi

Milakniai ir Kilikoniai
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tragiškai žuvus, jo artimuosius nuo
širdžiai užjaučia ir kartu liūdi
Korp! VYTIS
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gražina stepaitytė
kilusi ir mokytis pradėjusi Tauragėje. Studijavusi
University of Illinois, ši pavasarį gauna bakalauro
laipsnį ispanų, kalboje. I skautes įstojo 1947 me
tais, o akademikių eilėse pasirodė 1954 metais.
Veikliai reiškėsi Akademikių Skaučių Draugovėje ir
1956 metais buvo išrinkta Urbanos ASD skyriaus
pirmininke. Šalia akademinės veiklos pasižymėjo
moksle ir buvo pakviesta į Delta Sigma Pi korpora
ciją. Taip pat, už augŠtą paskutiniais metais moks
lo lygį, pateko į Honors Day pagerbimui skirtų stu
dentų eiles.

ALGIRDAS STEPAITIS
bakalauro laipsniu baigė civilinę inžineriją Univer
sity of Illinois. Brolis Algirdas yra kilęs iŠ Taura
gės ir gimnaziją baigęs Ravensburg’e, Vokietijoje.
Į skautų eiles įstojo 1935 metais. Studijas pradėjo
Kadsruhe, Vokietijoje, kur 1947 metais įstojo į
Korp! Vytis ir buvo vienas iš skyriaus steigėjų ir
valdybos narių. Amerikoje buvo Korp! Vytis CV
sekretorius ( 1951 * 1953 ) *r vice -pirmininkas
( 1953- 1955 )-

PAPARČIO ŽIEDAS
( Iš dienoraščio )

Saulutė apibėrė paskutiniais savo spin
duliais Neries krantą. Apipintos vaini
kais valtelės, nešant sriauniom Vilnelėm
pamažu sujudo Verkių dvaro link. Vakaro
prieblandoj pasigirsta sutartinių, balsai.
Tuoj prieblanda pavirsta sutema ir visos
mūsų valtelės pasipuošia įvairiaspalvėm
lemputėm. Jos atsi spin dedamo s nudažo
vandenį lyg vaivorykšte. - Uždegėm žva
kutes ant vainikų, kurie, srovelės nešami,
mums ateitį spėja: " Su juo bus lemta, ar
ne ? ” Jei vainikai pi aukia šalę vienas ki
to, -tai su juo bus lemta; jei pakelyj išsi
skiria, tada bus kitas skirtas.
Tai Jonynių išvakarės. Kupinos džiaugs
mo akys, kaip tos lemputės, atsispindi vi
sų mūsų veiduose; rodos pasirąžę isbraidžiot nors ir visą girią, kol surasim tą pa

parčio žiedą, savo laimę. Ir taip, palydint
armonikos garsam bei skambant juokui nei
nepastebėjom kai priplaukėm Verkių dvaro
krantą.
“ Lipk, mergele, iš laivelio, ” paduo
damas ranką Ramintai, • juokaudamas už
dainavo Algis. Prikabinus valtelių gran
dines, pasileidom visi per girią. Čia, tai
dainuodami, tai išdykaudami netrukus pri
ėjom ir ramius Žaliuosius ežerus.
Ant kranto sukūrus laužą, nespėjo nei
liepsnos įsidegti kai Leonas su savo ar
monika linksmai užgrojo: “Per Klausučių
ulytėlą... ”
“ Neisi pėsčia į bažnyčią, čiud riud,ra
lia, lia
Pakinkysiu tau telyčią, <vai kuku, vai
Ii, lia. ,r
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** Na, Vytali, mes gerai žinom, kad
neapsieisi be savo kūrybos, bet geriau pa
rodytum kaip tu merginom moki kojas mik
linti ”, pasiūlo Gražina ir visi sujuda suk
tis laužo liepsnom ir mėnuliui šviečiant.
Taip įsismaginus ir besilinksminant pa
sigirsta iš toli, toli bažnyčios varpo ai
das. Dvylikta valanda. Vidurnaktis. Stai
ga viskas nutilsta, o tik girdėt medžių
šlamesys ir iš kažkur tai pelėdos ūbavi
mas.
“ Klausykit, jau ir raganos sukau damos
atlekia paparčio žiedą pasl ėpt! ”
“ Žiūrėkit! Antai, ir papartis pražydo!”,
ir visi sužiuro į netoli krūmuose blizgan
čią mažą švieselę.
“ Neikit, ten ragana su viena primerkta
akim sau kelią šviečiasi ”, Antanas ban
do pagąsdint mergaites, kurios lenktyniaudamos nubėgo kuri pirmesnė jį nuskins.
Priartėjus, visų dideliam nusivylimui, vie
toj paparčio žiedo rado tik mažą švento
Jono vabalėlį.
“ Tai kuri gi jau atradot savo laimę;
reiks tuč tuojau jai pasipiršt? ”, traukia
Algis per dantį sugrįžusias mergaites.
“ Visos atradom, bet ragana pirma spė
jo nuskint ir užantin užsikišt jį, tai atimk
jei mandras, ” atkirto jam viena.
Ir taip žodis po žodžio, juokas po juo
do, daina po dainos, bematant atėjo ir lai
kas užtraukti - “ Eisim, broleliai, namo,
namo... •”
Paparčio žiedo nei vienas nesurado.
Bet ar mes, pasirinkę skautavimą savo gy
venimo žaismu, nerandam ten didžiausią
lapelį to simboliško žiedo ?
Sesė Milda

Vilnius,
Birželio 23 d.

A. A.
s. v. senj. J u r gi s NAUJALIS
tragiškai žuvo netoli Kaniva, Vic. Austra
lijoj, š. m. gegužės 7 d.
Gimęs Šiauliuose A. A. Jurgis buvo veik
lus skautas ir akademikas. Vadovavo ASS
ir K! Vytis skyriams Adelaidėje ir studija
vo architektūrą.
Visiems A. A. Jurgio artimiesiems liū
desio valandoje reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime

Akademinis Skautų Sąjūdis

Nijolė Jankutė

VIEŠNAGE
Jeigu tik vienąkart banga nuplaus tau kojas
Ir debesy įžvelgsi užmirštas pilis —
Tada saulėlydis, takus išklojęs
Auksu, nuves tave į pasakų šalis.
Ir pasitiks tave ten rojaus sodai
Skambėdami sidabro obuoliais,
O deimantiniai žydro uosto molai
Riš baltą jachtą inkarais.

Ten rūme debesų plevens didingos ugnys,
Puotaus ten karaliūnai laukdami tavęs;
Skardūs trimitai ir užkimę būgnai,
Apsvaigę kris į purpuro gelmes.
Taip pro vartus žvaigždėtus tu įeisi
Į karalystę savo iš sapnų,
Ir susitikęs prarastą vaikystę žaisi,
Kol pamatysi, kad iš pasalų

Isvest atgal tave gyvenimas atėjo
Ir užgesino vakaro žaras,
Ir užpūtė deglus visų alėjų,
Ir pilį paskandino į marias.
Turėsi grįžti liūdnas, išvogtas iš puotos —
Bus didelė ir vieniša naktis.
Visus kelius į ten, visus svajotus
Pajūrio vėjai smėliu užpustys ...
Čikaga
1956.7.20
V
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SURASTA LAIMĖ
Marytė Lekniutė

L erne nur d as Gliick ergreifen,
Denn das Gluck ist immer aa.
Goethe

Danutė grįžo iš mokyklos. Virtuvėje
triūsė pamotė.
— Turėčiau jai padėti — prabėgo mintis,
kurią. Danutė tuoj nuvijo.
Dabar prieš šventes, gyvenimo slogutis
buvo dar labiau slopinantis. Jau antri me
tai eina prie galo kaip mama išėjo amži
nybėn. Nuo to laiko slogutis nepaleido
Danutės, o ypač kaip tėvas po metų, naš1 avimo vedė. Visi pateisino jo elgesį.
Jis dirbo protiniai taip daug. Gyvenime
jis buvo kaip mažas vaikas reikalingas
nuolatinio riipesčio. 0 ji, Danutė, argi
galėjo rūpintis? Ji buvo išlepinta lėlytė.
Visi rūpesčiai gulėjo ant mamos pečių,
kuri netikėtai pasitraukė iš jų jaukaus gy
venimo.
0 dabar štai pamote! Šita rimta, rami,
tvarkinga ir kantri moteris. Danutė neap
kentė jos visa širdimi.
Užsiėmusi savo studijomis ji ir vėl bu
vo apsupta, kaip anksčiau motinos, dabar
pamotės rūpestingumu. Tačiau ji jautė
savo gyvenime didžiausią prarają. Jos šir
dis buvo pilna skausmo ir skundo gyveni
mo žiaurumo.
Kaip visuomet mandagiai, pamotė pasiū
lė važiuoti bažnyčion į rekolekcijas.
Kunigas misionierius kalbėjo karštai ir
nuoširdžiai stengdamasis įveikti klausy
tojų. širdis.
Meilė, nuolankumas ir amžinasis gyve
nimas - kartojo jo lūpos. Danutės širdis
suvirpėjo, slogutis vis tirštėjo, spaudė.
Netyčia žvilgterėjusi į pamotę, ji pamatė
stambias ašaras riedančias jos veidu.
Danutę lyg kas uždaužė. - 0 juk ji
kenčia, jai nelengva su manim — pirmą
kartą atėjo mintis.
Grįžus namo norėjosi kažko gero, kil
naus.

Meilė, atlaidumas ir amžinasis gyveni
mas — kartojo jos mintys. Atrodė ir mama
priartėjusi esanti, nors nematoma, bet ne
prarasta amžinai.
Po vakarienes Danutė švelniai atsisuko
į pamotę ir pasakė “ labanaktis ”, ko nie
kad nebuvo dariusi.
Pamotė krūptelėjo, jos rimtas veidas
nušvito švelnia šypsena. Tada Danutė
neišlaikė. Jos verkė abi susiglaudusios
kaip dvi seserys...

FU. F. Ąjaskaliūnienė, ASD Čikagoje pir kė kalba Čikagos jaunimo suruoštame Vasa
rio 16 d. minėjime.
Nuotr. A. Jušk-ys
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ASS PASTOGĖJE
CLEVELAND© KRONIKA
• S. m. vasario 10 d. skautų bičiulių p.p. Gaidžiūnų bute įvyko ASS sueiga, kuriai pirmininkavo
br. Petraitis, sekret. kand. A. Geležytė. Temą
’• Kodėl aš įstojau į akademikus, - es ” referavo
kand. V. Malcanas ir kand. M. Dabrikaitė. Po to se
kė ilgos ir gyvos diskusijos, kuriose pasireiškė
daugelis sueigos dalyvių. Baigus.einamuosius rei
kalus, p. Gaidžiūnienė sueigos dalyvius pavaišino
skaniais užkandžiais, o p. Gaidžiūnas pademonstra
vo savo pagamintas filmas iš tremtinių gyvenimo Vo
kietijos stovyklose ir lietuvių veikimo Amerikoje.

• S. m. kovo 3 d. Neringos tuntas ir skautininkių
ramovė
buvo surengusios pirmą kartą Clevelande
Kaziuko mugę, praėjusią su dideliu pasisekimu.
Mugę ruošiant daug talkininkavo akademikės.
t
• Kovo mėn. įvyko ASD sueiga t. n. V. Vaivadaitės bute. T. n. J. Šenbergaitė skaitė referatą *’ Re
liginis motyvas skautybėje ”.
• S. m. balandžio 7 d. Cleveland© ASS turėjo įdo
mią iškylą užmiestin. Pasitaikė nuostabiai gražus
oras.
Iškylos programoje buvo ženklų sekimas ir
diskusinė tema ” Bendradarbiavimas su svetimtau
čiais ”. Linksmojoje dalyje visus maloniai nutei
kė t. n. R. Stravinskaitės paruoštas sumuštinio pus
brolis ” Karštasis šuniukas ”.

• S. m. balandžio 26 d. Western Reserve univer
sitete įvyko tarptautinis pasirodymas, kuriame sv
savo tautiniais šokiais, muzika ir tautodailės da
lykais pasirodė 15 tautybių. Gražiai Įvertintą lie
tuvių skyrių suorganizavo t. n. J. Drąsutytė.
• ASD narių skaičius vis didėja. Paskutiniuoju
metu kandidate priimta Irena Andolytė.

• T. n. Jolanta Drąsutytė pakviesta į Western
Reserve universiteto biologijos National Honor So
ciety.
• Kand. Meilė Leknickaitė paskirta naująja Ne
ringos tunto adjutante.

STUDENTU SĄJUNGOS RINKIMAI
Neseniai įvykusiuose JAV Liet. Studentų Sąjun
gos
centrinių organų 1957 - 58 metams rinkimuose
buvo išrinkti:
Į Centro Valdybą — V. Dudėnas, A. Gečiauskas,
V- Kleiza, J. Kregždys, N. Lipčiūtė, R. Mišauskas
ir V. Soliūnas;
I Kontrolės Komisiją — S. Bobelis, D. Karaliūtė
ir K. Skrupskelis;
Į Garbės Teismą — K. Kudžma, L. Sabaliūnas ir
V. Valaitis.
Rinkimuose dalyvavo 383 Stud. Sąjungos nariai,
sudarą 60% iš visų turėjusių teisę balsuoti.
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DETROITO SKAUTĖS AKADEMIKĖS
Balandžio 13 dieną buvo bendras sesių ir brolių
skautų akademikų susirinkimas. Prie jaukios kavu
tės t. n. D. Seputaitės bute buvo aptarta daug klau
simų. Tolimesnei bendrai veiklai sudaryta valdyba:
D. Seputaitė — pirm., D. Bulgarauskaitė ir V. Me
menąs — nariai.

m. I.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Korp! VYTIS Centro Organų rinkimams pravesti
yra sudaryta Rinkiminė Komisija iš Korp! VYTIS
New Yorko skyriaus brolių šios sudėties: senj. Jo
nas Ulėnas, pirm., senj. Romas Kezys, sekr. ir senj.
Algis Šilbajoris, narys. Rinkiminės Komisijos ad
resas: Jonas Ulėnas, 315 Eldert Street, Brooklyn
27, N. Y.
Savo aplinkraštyje visiems Korp! skyriams Rinki
minė Komisija praneša, kad kandidatų sąrašas bus
sudarytas ir balsavimo kortelės išsiuntinėtos gegu
žės mėn. 30 d., o balsavimo korteles visi nariai turi
grąžinti Rinkiminei Komisijai iki birželio mėn. 17 d.
( pašto antspaudo data ). Visi vytiečiai yra ragina
mi kuo skaitlingiau dalyvauti savosios organizaci
jos centro organų rinkimuose.
• Fil. E. Korzonui, fil. A. Lesevičiūtei ir senj.
R. Chainauskui pasitraukus iš A.S.S. Dr. Vydūno
Vardo Šalpos Fondo Valdybos į Valdybą buvo pa
kviesti t. n. J. Valaitienė, senj. Alb. Vengris ir
senj. B. Sriubas. Fondo Valdyba pareigomis pasi
skirstė sekančiai: prof. St. Kolupaila, pirm., fil. S.
Jurkynienė, vicepirm., t. n. J. Valaitienė, sekr.,
senj. B. Sriubas ižd. ir senj. Alb. Vengris, reikalų
vedėjas. Fondo reikalą vedejo adresas: Alb. Ven
gris, 720 2 So. Clairmont Ave., Chicago 36, Ill. Lin
kime Dr. Vydūno Vardo Šalpos Fondo Valdybai ge
riausios sėkmės.

• Akademinis Skautų Sąjūdis pirmauja žurnalo
LITUANUS vajuje. Čikagos ASS skyrius buvo pir
moji organizacija paaukojus 50 dol. Tuoj sekė Bos
tono ir Los Angeles skyriai. Vyriausiajame Vajaus
komitete dirba 3 ASS nariai, o Los Angeles ASS
skyriaus pastangomis ir ten sudarytas iš visų orga
nizacijų LITUANUS remti komitetas.
• Buvęs Korp! VYTIS Pirmininkas, fil. Kęstutis
Mikėnas šiuo metu yra Korėjoje, kur atlieka karinę
prievolę JAV kariuomenėje. Jis mielai laukia laiš
kų iš visų savo draugų ir pažįstamų. Jo dabartinis
adresas: Pvt. K. A. Mikėnas, US 55585144, 24 th
Sig. Co. APO 24, San Francisco, Calif.
• Lietuvių Studentų Sąjungos anglų kalba leidžia
mo žurnalo LITUANUS Remti Komisijai pirmininkau
ja fil. Vyt. Šliūpas, A.S.S. atstovu yra fil. Z. Vis
kanta.
• Fil. kun. Pr. Dauknio knyga UZ GERESNĮ PA
SAULĮ jau išėjo iš spaustuvės ir galima įsigyti
kiekviename lietuviškame knygyne.
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9 Š. m. balandžio mėnesį Omaha, Nebraska,Įsis
teigė naujas Korp! VYTIS skyrius.. Skyriui vado vauja Viktoras A rlauskas, pirm, ir Stasys Mickus Mickevičius, sekt. Skyriui priklauso septyni stu
dentai skautai. Korp! VYTIS ir A.S.S. džiaugiasi
nauju skyriumi ir linki jam daug sėkmės.
9 A.S.S- Toronto skyrius pradėjo gražiai veikti.
Paskutinėse dviejose sueigose diskusines paskai
tas skaitė junj. G. Šernas ” Akademinė Skautija ”,
kand. G. Račytė " Vyro ir moters pareigos bendruo
menėje ”, junj. V. Kulys " Akademikų, - ių vieta
skautiškame gyvenime ” ir kand. R. Kulienė "So
cialiniai
darbai ”. Sueigose skaitytos paskaitos
bei pravestos diskusijos skautiškom ar kultūrinėm
temomis yra paruošiamos skyriaus junjorų ir kandi
dačių. Dabartinę A. S. S. Toronto skyriaus valdybą
sudaro G. Šernas, pirm., B. Petrulytė, vicepirm., V.
Abromaitis, sekr. ir N. Bersėnaitė, ižd.
• Korp ! VYTIS Toronto skyriaus valdybos parei
gas perėmė G. Šernas, pirm., V. Abromaitis sekr., A.
Šlapšys ir S. Krasauskas, nariai.

• Filisterio laipsnis buvo suteiktas senj. Algir
dui Slapšiui, sėkmingai baigusiam Toronto Univer
sitetą ir Įsigijusiam bakalauro laipsnį elektros in
žinerijoje.
• Lietuvių Skautų Globėjo Šv. Kazimiero šventės
proga Korp! VYTIS Londono skyriaus nariai: Jonas
Sadauskas, Algirdas Šukys, Juozas Verbyla ir Ro
mas Verbyla buvo pakelti Į senjorus.
• Lietuvos Skautų Globėjo Sv. Kazimiero šventės
proga senj. Vilius Fidleris buvo pakeltas į Korp!
VYTIS filisterius. Šiuo metu Angliakasių unija fi
nansuoja jo doktorato ruošimą Nottinghamo Univer
sitete, Anglijoje.
• Senj. A. Banevičius pasitraukė iš Korp! VY
TIS Bostono skyriaus valdybos ir iš A.S.S. Bostono
skyriaus
pirmininko pareigų, kad galėtų pašvęsti
daugiau laiko L.S. Brolijos Užsienio Skyriui, kurio
vedėju jis yra šiuo metu.
9 JAV Atominės Energijos Komisija paskyrė sti
pendiją senj. Arvydui Kudirkai, Korp! VYTIS Hartford’o skyriaus nariui, pokoleginėms studijoms gi
linti atominės energijos srityje.
• T. n. M. Tapulionytė, studijuojanti cheminę in
žineriją Illinois Universitete, buvo pakviesta į ame
rikiečių inžinerijos studentų garbės korporacijąTau
Beta Pi.

• Sesės Inos Čepėnaitės pavardė, už ypatingą pa
žangumą moksle laike keturių metų siekiant baka
lauro laipsnio, Illinois Universiteto vadovybė Įrašė
Į BRONZE TABLET.
• ASS filisteriai Nijolė ir Leonas Maskaliūnai
persikėlė į savo namus: 250 5 Victor Drive, Glen
view, Ill.
• Fil. Jonas Navickas( Los Angeles skyrius) yra
išvykęs atlikti karinės prievolės. J. Navickas turi
J AV Armijos leitenanto laipsnį, šiuo metu tarnauja
Texas.
• Fil. R. Kezys New York’e buvo pakviestas su
organizuoti metinį lojalumu paradą.

AKADEMINIS SAVAITGALIS
MELBOURNE
Ir šįmet, kaip ir pernai, akademinį savaitgali, jau
virstanti tradiciniu, surengė Akad. Skautų Sąjūdžio
Melbourne Skyrius š. m. vasario mėn. 22 - 25 d.d.
Penktadienio vakarą gražioje Mt. Evelyn Fizinio
Lavinimo Stovykloje ( 25 mylios nuo Melbourno )
pradėjo klegėti juokas, lietuvių kalba, pasirodė jau
natviški lietuvių veidai. Į stovyklą - savaitgalį su
važiavo 54 stovyklautojai, kurių virš pusė — akade
mikai.
Šeštadienį pusryčių dalyviai susirinko į jaukią
saliukę oficialiam atidarymui. Senj. Žilinskui, A.S.S.
Skyr. Vice - Pirmininkui, pasiūlius, pagerbta visi
žuvusieji akademikai, akademikai skautai ir nesenų
kovų ( Vengrijoj ir kt. ) studentai dalyviai — kovoję
ir žuvę dėl laisvės. Savaitgalį atidarė senj. E. Pankevičius, A.S.S. Įgaliotinis Australijos Rajonui.Per
skaičius gautus sveikinimus iš U.S.A., taip pat ne
galėjusių atvykti akademikų ( arch. Žemkalnio, Ži
linskienės ) atidarymas baigtas Gaudeamus Igitur.
Sekė junj. stud. med. A. Staugaičio referatas - po
kalbis " Žmonija ir žmoniškumas ”. Prelegentas
iškėlė jaunosios kartos mintis apie žmoniškumą, to
leranciją, kovą prieš komunizmą, padarė porą prie
kaištų senesniajai kartai. Sekė gyvos diskusijos,
kurias pravedė junj. V. Vaitkus. Baigus akademinę
dalį ir esant gražiam orui visi sulindo į plaukiojimo
baseiną,iš kurio visus iškrapštė tik pietų skamba
las.
Po pietų vėl žaidimai, sportas ( tenisas, stalo te
nisas, tinklinis ), maudymasis iki vakarienės.
Vakare visi susirinko į didžiąją salę kaukių ba
liui. Čia sukeliavo urviniai žmonės, raganos, romė
nai, velniai, šerifai, jūrininkai, chirurgai ir kitokie
— ar visus beišvardinsi! Gerokai pasilinksminus
buvo premijuojamos geriausios kaukės. Pasirodė,
kad urvinis žmogus, pripažintas originaliausiu, be
sąs kol. Reisonas iš Adelaidės! Teisėjų komisijos
(susidedančios iš p. Zižienės, p. Krausienės ir vyr.
sktn. Krauso ) pripažintos geriausios kaukės iš mer
ginų ir vyrų tarpo buvo: *’ velniukas ” ( abiturientė
R. Laisvėnaitė ) ir " sultonas ” ( V. Baltutis ).
Sekmadienį atvyko kun. dr. Bašinskas, pasiruošęs
atlaikyti stovyklines Sv. Mišias. Galvos nulinko
maldai, giesmėms, gražiam pamokslui apie tikėjimą
ir mokslą.
Graži sekmadienio popietė vėl sukvietė visus po
nios E. Zižienės, B.A.,paskaitai " Kelias iš Vie
natvės ”. P. Zižienė, paėmusi savo paskaitai pa
grindu jauno mokslininko Colin Wilson knygą ” Vie
natve ”, nagrinėjo jo mintis bei jas išvystė irpritaikė šių dienų problemoms, lietuvybės klausimui, ypa
tingai vienišo žmogaus ir masės problemai. Gyvoms
V
diskusijoms vadovavo adelaidiškis senj. T. Zurauskas.
Po paskaitos įvyko oficialus stovyklos - savait
galio uždarymas. Po stovyklos vadovo atsisveikini
mo žodžio, p. Žižienei, jau antrus metus Savaitgaly
je skaičiusiai Įdomias paskaitas, įteikta kukli do
vanėlė. Vyr. sktn. Krausas kreipėsi į visus stovyk
lautojus gyvais jaunimo klausimais. Senj. E. Pankevičius, kvietė visus ir sekančiais metais vėl ten
pat atvykti pailsėti ir pagyventi lietuviškoj akade
miškoj aplinkoj.
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LAIŠKAI MV REDAKTORIAMS

I “ Mūsų Vyčio ” redakcijos kvietimą
pareikšti savo nuomones ir tuo pagelbėti
planuoti MV turinį, atsiliepė 99 skaityto
jai. Pagal savo skautiškąją veiklą jie pri
klauso sekančioms grupėms:
1. Aktyvūs L SS vadai ir vadovės - 45
(Iš jų 15 akademikų, 2 vyr. sk. i r 4 sk. v.)
2. Akademikai skautai, - ės - 39
3. Aktyvūs vyr. sk. arba sk. vyčiai - 4
4. Neaktyvūs LSS nariai ar rėmėjai - 11
Šie 99 MV redakcijos talkininkai rašė iš
sekančių miestų bei kraštų: Chicago (28),
Boston (8), New York (7), Detroit (5),
Los Angeles (5), Australija (5), Worces
ter (4), Anglija (4), Vokietija (3), Cle
veland ( 3 ), Hartford ( 3), Waterbury (3),
Venezuela (3), Toronto (2), Montreal (2)
ir po vieną iŠ Baltimore, Buffalo, Eliza
beth, Tort Sill, <New Zeland, Omaha, Pa
terson, Putnam, Rochester, Roma, South
Bend, Šveicarija, Storrs ir Urbana.
Įvertindami atsakymas į pirmuosius 19
klausimų, vartojome sekančią taškų siste
mą. Kiekvienas “ labai reikia ” atsaky
mas yra vertas -p 2 taškus, “ būtų naudin
ga ” + 1 tašką, <“ nereikia ” — 2 taškus,
“neturiu nuomonės ”-0 taškų.
1. Ar minėti straipsniais didžiuosius Lietuvos
žmones ir įvykius ? ( 86 + 46 — 12 ) ................. 120
2- Jeigu taip, ar prašyti rašyti jaunuosius M V
skaitytojus ? ( 44 -f- 48 - 42 ) ............................... 50
3- Ar reikia bendro pobūdžio pedagoginių straips
nių ? ( 66 4- 43 - 38 ) ................................................. 7 1
4. Ar reikia diskusinių straipsniu? ( 110 -f- 36 —
4 ) .................................................................................. 14 2
5. Ar reikia ideologinių straipsnių? ( 132 + 28 —
4) ....................... ........................................................... 156
6- Ar reikia įvairių skautiškų vienetų sueigų pa
vyzdžiai ? ( 50 + 46 - 48 ) ....................................... 48
7- Ar reikia žaidimų? ( 36 f 31 — 90 ) ....... —23
8- Ar reikia skautiškiems laužams medžiagos ?
( 78 -j- 48 - 18 ) ........................................................ 108
9- Ar reikia brėžinių iš praktiško skautavimo
darbu ? ( 42 + 38 - 62 ) ........................................... 18

10. Ar reikia skautiškų darbelių skyriaus? ( 22 -f37 - 82 ) .................................................................... -23
11. Ar reikia dainų ? ( 58 + 48 - 32 ) ........... 7 4
12- Ar reikia lituanistinių straipsnių? ( 78 + 47
- 20 ) .......................................................................... 10 5
13- Ar reikia straipsnių apie mandagumų ir etike
tą? ( 52 + 55 - 30 ).................................................... 77
1+ Ar reikia ASS veiklos metodus
nagrinėti?
( 82 + 39 - 28 ) ............................................................. 93
15- Ar reikia straipsnių apie Lietuvių Studentų
Sąjungos veikimą? (36+ 48 — 54 ) ...................... 30
16. Ar reikia " ryškieji veidai ” skyrelio? ( 46 +
57 - 32 ) ....................................................................... 7 1
17. Ar reikia ” skautai svetur ” skyrelio? ( 74 +
51 - 18 ) ....................................................................... 107
18. Ar reikia *• skaitytojai rašo ” skyrelio?
( 92 + 45 - 8 ) ........................................................ 129
19- Ar reikia organizuoti įvairius konkursus?( 96
+ 35 - 24 ) ................................................................. 107

Reikia pastebėti, kad keliolika skaity
tojų atsakydami į 6, 7, 9 ir 10 klausimus
pažymėjo,jog ši medžiaga tinkanti geriau
į “ Skautų Aidą ”.
Į 3 - Čią klausimą net 15 vadų ir vado
vių atsakė neigiamai, o į 11-tą klausimą
- 10; į 13 - tą klausimą - 11 ir į 14-tą
- 11. Net 13 - ka akademikų atsakė nei
giamai į 15 - tą klausimą, tuo tarpu tik 4
atsakė neigiamai į 16- tą.
( Bus daugiau sekančiame MV numeryje )

Kviečiame užsisakyti
Dr. jM. Gimbutienės

knygą anglų kalba
ANCIENT SYMBOLISM IN
LITHUANIAN FOLK ART

( Senoji Simbolika Lietuvių Tautodailėje)

Knyga turės 160 senojo lietuviu liaudies
meno iliustracijų.
Pasiuntęs $ 2-50 dabar tuoj padėsi
garsinti Lietuvos vardą.
Prenumeratą siųsti autorės vardu
šiuo adresu:
4 Rutledge Street
Boston 32, Mass.
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IŠ REDAKTORIAUS UŽRAŠŲ

Jei atsimenat, pereitame “ Sumuštinio”
numeryje sesė Siga iš Los Angeles patie
kė mums gan i domų, kl aušimą. Ir būtent
— Kokia speciali vadovybė yra reikalinga
sesei iš Brazilijos. Sesė Siga, nesuradus
atsakymo nei “ Skautybė Mergaitėms ”,
nei “ Skautybė Berniukams ”, nei “ Aka
deminė Skautija ”, griebėsi paskutinės
progos ( kaip skęstantis už Šiaudo ) ir pa
prašė mūsų paaiškinimo.
Pirmiausia, reikia pastebėti, miela se
sė skaito labai nerimtas knygas, ypač tuo
met kada “ Sumuštinis ” yra prieinamas,
ojo redaktorius mielai su tink a tokiu s kl au
sinius asmeniškai išsiaiškinti ( ypatingai
su sesėmis ).
Antra vertus, šis visas dalykas yra la
bai aiškus. Brolis Černius tiek prisiskai
tė apie romantišką, Braziliją, jos puikius
miestus ir neperžengiamas džiungles, kad
nutarė žūt būt j ten patekti. Na ir, žinoma,
sesei atvažiavus iš Brazilijos, nutarė jai
parodyti savo vadovavimo gabumus, kad ši
susižavėtų juo ir pakviestų ištyrinėti Ama
zonės džiungles.
Kaip tas viskas jam pasisekė — neaiš
ku, tačiau yra žinoma, kad paskutinėmis
dienomis jis nusipirko tropikinį šalmą ir
peteliškėm gaudyti tinkliuką.

Kaip žinoma artinasi mūsų vasaros sto
vykla. Šia proga norėtųsi duoti porą pa
tarimų visiems į ten besiruošiantiems va
žiuoti. Pirmiausia, slidžių neimkit, nes
atrodo nesnigs. Antra vertus, jeigu ma
note ten pasilikti ligi žiemos stovyklos,
tai ir slidės pravers.
Sesėms patartina pasikviest brolį Dirvą,

kuris jau turi daug patyrimo kaipo vabz
džių purškėjas. Iš kitos pusės žiūrint,
jis turi daug patyrimo ir kitose srityse.
Alaus galite nesi vežti, nes nuo tuščių
dėžučių gali patvinti ežeras ir tuo būdu
nebus kur maudytis. 0 svarbiausia, va
dovybė vi stiek neleis jo gerti.
Sesės yra taipogi prašomos pasirūpinti
saldžiąja dalimi, t. y. nusivežti pakanka
mai delikatesų, idant turėtų kuo pavaisin
ti alkanus brolius, bevizituojancius jų
stovykl ą ( kitaip broliai gali iš viso nevi
zituoti ).
Kai dėl “ Sumuštinio ”, tai jokių pata
rimų negaliu jums duoti, nes ar jūs norė
sit ar ne, jūs vistiek ten visi pakliūsiu

2^2** LA8A‘
OTS/A/ČN, KOL KAS

KAS N0Rery- KA»
MR KELIAUJAME riESIU KELIU.
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KROKODILO ASAROS
( Atsakymas Raudojančiom *)

Sudiev, brangusis, išsvajotas,
Mes vienumoj atskirtos esam nuo Tavęs.
Sunkus gyvenimas “ našlystės ”,
Todėl ir ašarėles liejome gailias.

Sekai: “ Gyvent juk reikia, ar ne tiesa? ”
Čia šimtu procentu sutinkam su Tavim,
Tad kol sulauksime Tavęs sugrj,žtant
Reiks laikinai mums tapt pagaunama “ žuvim”

JUNTORfll - ĖS
SENT IR FIL AKIMIS

O kai parjosi Tu ant balto žirgo
Baltais kvietkeliais pasitiktumėm mielai.
Bet kartais gali mums likimo būti skirta,
Tau Dtdcinėjom tapt tiktai.
Tačiau nenusimink, gi Donkichotas jautėsi lai
mingas,
Kai Dulcinėja glostė jojo garbanas tamsias...
Tada ir sukos vėjo malūnėlis stebuklingas,
O Tu turėsi jas tokias net keturias!

SENT IR TIK. NARĖS
FILISTERIU RKIMI5

Viena liūliuos, kita bučiuos ir bus “ geri lai
kai ”,
O mums po dešimts neuztektinai.
Jei keturiom po šimtą — keturi šimtai!
Baisu, kad gedi likt Tau kvapo permazai.
---- -------------*) Žiūr. Nr. £

Tavo Kvietkos

• Brolijos ir Seserijos Vadijos š. m. birželio 15
ir 16 d. d. rengia skautų ir skaučių vadovų, - ių są
skrydį, kuriame numatoma daugiausia praktinio skautavimo programa. Sąskrydis įvyks netoli Elkhart,
Ind., p.p. Linkų vasarvietėje. Tikimasi atvykstant
dalyvių iš Chicagos, Detroito, Clevelando, Toronto
ir kt. vietovių. Smulkesnės informacijos bus iš
siuntinėtos per tuntininkus, - es.
• Šių Kalėdų atostogų metu lietuviai skautai sto
vyklavo prie Brisbanes, Sydney, Melbourne ir Ade
laidės. Visos stovyklos pavyko gerai.
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• Vyr. sktn. Boris Dainutis pasitraukė iš Vikto
rijos - Tasmanijos tunto tuntininko pareigų. Jo vie
ton paskirtas psktn. Emanuelis Pankevičius. Abu
skautininkai yra vytiečiai.
• Vyr. sktn. A. Krausas perrinktas LKF Austra
lijoje valdybom
« Los Angeles senųjų skautų, - čių Židinys įžen
gė į antruosius veiklos metus. Š. m. kovo 24 d. Ži
dinys iškilmingai paminėjo Baden - Powell’io 100 tąjį gimtadienį ir Skautybės 50 - ties metų sukaktį.
Židiniui vadovauja Lucija Zaikienė ir R. Pakalniš
kis.
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Cleveland’o kronika
• Gegužės 4-5 d-d- Clevelande lankėsi LSD Vy
riausias Skautininkas Stp. Kairys. Jis su Clevelando skautininkais aptarė aktualiuosius LSB reikalus.
Gegužės 5 d. dalyvavo skautu ir skaučių tuntų iš
kilmingoje
sueigoje. Sveikinimo kalboje jis pasi
džiaugė gražiu clevelandiečių skautų susitvarkymu
ir veikla. Vytauto Didžiojo skautų draugovė pasvei
kino Vyriausią Skautininką ir jam įteikė draugovės
gyvenimo vaizdų rinkinį .
• Vytauto Didžiojo skautų draugovės sporto va
dovas ir S. Daukanto skautų vyčių būrelio vadas
Remigijus Vizgirdas pakeltas į paskautininkio laips
nį. Gegužės 5 d. iškilmingoje tunto sueigoje jis
davė skautininkų įžodį ir Vyriausias Skautininkas
užrišo jam skautininko kaklaraištį.
• Skautų Aido meninės dalies vadovas ir didelis
Vytautėnų talkininkas vyr. skilt. Alg. Mulionis ap
dovanotas ordinu Už Nuopelnus. Jam ordiną įteikė
Pats Vyriausias Skautininkas.
• Vytauto Didžiojo skautų dr - vės dr - kas v. sk.
V. Kizlaitis pasitraukė iš dr - ko pareigų ir išvyko
poilsiui. Skaitlingą 39 berniukų dr - vę perdavė
psktn. R. Minkūnui. Per paskutinius metus draugo
vė padidėjo dideliu skaičiumi jaunų ir energingų
berniukų. Draugovės stovykloje ir draugovės skil
čių ir skautų varžybose jaunieji Briedžių skilties
skautai ( 11 - 13 m. amž. ) laimėjo pirmąją vietą ir
žymia taškų persvara nugalėjo senuosius. Pr. me
tais draugovės skautai labai gražiai pasirodė Va
šingtone ir Clevelando amerikiečių skautų tarpe .
Prieš aštuonerius metus v. sk. V. Kizlaitis suorga
nizavo Clevelande skautus ir skautus vyčius ir il
gai vadovavo skautams.

J. P.

SKAUTAI VYČIAI W ATERBU RY JE,
CONN.
POVILO LUKŠIO skautų vyčių būrelis Vaterburyje, Conn., dabar turi 19 narių. Keli iš jų gyvena
gretimose lietuvių kolonijose, kur mūsų skautų nė

ra. 8 studijuoja toliau esančiuose universitetuose
ir laikinai gyvena kitur, bet atostogų metu būrelio
veikloje dalyvauja. 2 būrelio nariai laikomi pasy
vūs — gali nelankyti būrelio sueigų.
Paprastai būrelio sueigas veda iš eilės patys bū
relio nariai. Sueigų datos nustatomos per kelius
mėnesius iš anksto; taip pat iš anksto paskiriami ir
jų
vedėjai, kad turėtų pakankamai laiko sueigoms
pasiruošti.
Pr. metais sueigų buvo 14, neskaitant
iškylų ar dalyvavimo bendruose skautų užsiėmimuo
se, minėjimuose ir p.
Pr. metais sueigose kruopščiai išnagrinėta lordo
R Baden - Powellio knyga Rovering to Success.
Prieš tai sueigose būdavo vyresniųjų pašnekesiai.
O šiemet pašnekesiai bei diskusijų temos parenka
mos
sueigų vedėjų. Numatoma pradėti prityrusio
skauto programą, kurią ves v. sk. A. Saulaitis.
Pr. metais 6 būrelio nariai davė sk. v. įžodį. Šiuo
tarpu 1 asmuo vėl ruošias įžodžiui. Keli būrelio
nariai pamažu ruošias tautinio, valstybinio ar tarp
tautinio ženklų egzaminams.

Svarstymuose daug dėmesio Kreipiama į lietuviš
kuosius reikalus, kurie tai viena, tai kita forma iš
keliami kiekvienoje sueigoje.
Būrelio nariai veikliai prisideda prie visų vietos
skautų darbų. Būrelio nariai yra visų sk. vienetų
vadovai. Todėl būrelis tampa lyg moraline jų jung
tis skautybės siekimams geriau įsijausti.
Nario mokesčio mokama po 3 dol. per metus arba
po 25 et. kas mėnesį. Pagal reikalą sudedama ir
aukų įvairiems organizacijos planams vykdyti.
Būrelio vadas leidžia multiplikuotus pranešimus,
kurie visus būrelio narius informuoja ir tarp jų pa
laiko periodiškai gyvą ryšį, kai dėl įvairių sąlygų
būrelio nariai turi būti išsklidę keliose vietovėse.
Pr. metais tokių pranešimų buvo išleista apie 15;
šiemet — jau 5Nuo 1955 m. būreliui vadovauja: būr. vadas—sk.
v. A. Saulaitis, b. v. pavad. — v. si. Vn. Smolskis
ir iždininkas sk. v. J. Ščiučkas.

Sk. v.

SKAUTAI VYČIAI
EAST ST. LOUIS, ILL.
Š. m. gegužės mėn. 4 d. vietos skautų vyčių *' Ša
rūno ” būrelio nariai su žmonomis susirinko atsi
sveikinti su Detroit’an Mich. išsikeliančiu savo
vadu psk. Algirdu Manvydu. Brolis Algis išsikelia
iš dal ies ieškodamas geresnių darbo sąlygų, iš da
lies norėdamas gyventi arčiau Kanados sienos, kur
gyvena jo uošviene. Pasilikę šarūniečiai nuošir
džiai trokšta ir linki savo buvusiam vadui visoke
riopos laimės ir pasisekimo naujoje vietoje.
Sekančioje būrelio sueigoje nauju būrelio vadu
buvo išrinktas psk. Zigmas Grybinas.

B U S

ŽINIOS

• Argentinos Skautų Vyčių Šarūno Draugovė, ener
gingajam Argentinos Lietuvių Skautų Vadovui, v. si.
S. Babronui talkininkaujant, numato išleisti ispanų
kalba knygelę, pagal BUS medžiagą, apie LSB, Lie
tuvą, etc.

« Australija su Rajono Vadu v. s. A. Krausu atei
na LSB reprezentaciniams žygiams į pagalbą paskir
dami atitinkamą kiekį informacinių lapelių apie Lie
tuvą ir jos Skautiją anglų kalboje. Anglija ir Vo
kietija,
nežiūrint tiesioginių įsipareigojimų repre
zentacijos atžvilgiu, bei ekonominių sunkumų, savo
keliu pagal DF nuostatus, telkia lėšas aukščiau mi
nėtiems reikalams.
• Lichtenšteino Kunigaikštis Emmanuelis, dide
lis LSB ir Egzilų Skautų bičiulis - užtarėjas, pra
nešė BUS Vedėjui, jog su didžiu malonumu ir garbe
priims LSS Geležinio Vilko Ordiną, kurį numatoma
įteikti jam per Jubiliejinę Džiamborę. Kunigaikštis
tarp kitko pažymi: “ Aš visados stengsiuos padėti
broliams priklausantiems Egzilų Skautų Sąjungoms,
kurios turi teisę priklausyti laisvai ir krikščioniš
kai Europos tautų šeimai. Ir mes visi privalome
dirbti,
nors ir mažu keliu, kad jos vėl galėtų ten
priklausyti. ”
• LSB paskyrė Baden - Powellio Namų Fondui
atitinkamą
auką,už kurią yra gauta nuoširdi padė
ka-
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LITUANUS
Gegužės mėnuo buvo paskirtas Liet. Stud. Sąjun
gos leidžiamo reprezentacinio leidinio LITU ANUS
rėmimui. Chicagoje yra sudarytas komitetas, į kurį
Įeina daugelio organizacijų atstovai, kuriam vado
vauti yra pakviestas fil. V. Šliūpas.
LITUANUS rėmimo reikalą esame ne kartą kėlę
šio žurnalo puslapiuose. Šia proga norime dar kele
tą minčių suminėti, svarbą, reikalą ir leidinio efek
tą paryškinti.
Finansiniai LITUANUS yra remtinas dvejopai:
prenumeratomis ir aukomis. Šiaip gi kiekvienas po
zityvus rėmimo žingsnis yra sveikintinas ir tiesiog
reikalautinas: rinkime adresus ( kad ir be prenume
ratų ), kur leidinys galėtų būti siuntinėjamas, neat
sisakykime redakcijos bei administracijos prašy
mams
vienu ar kitu būdu padėti, bandykime viešo
siose įstaigose, bibliotekose sudaryti vaizdą, kad
LITUANUS yra reikalingas, reikalaujamas, kad bū
tų laikomas viešose lentynose.
Gegužės
mėnesio vajaus dėmesys buvo kreipia
mas į visas šio rėmimo fazes, ypač j finansinę. Iki
šiol žurnalas buvo siuntinėjamas daugeliui bibliote
kų nemokamai, daugelis įstaigų, žinių agentūrų jį
gaudavo. Tad ir.deficitas būdavo padengiamas au
komis. Norint leidinio ateities būklę galimai sutvir
tinti, ubagauti darosi nebeprasminga: visuomenei
yra siūlomas elegantiškas, naudingas.rėmimo būdas
— leidinio prenumerata. Išeidamas 4 kart per metus,
žurnalas sudaro 128 puslapių reprezentacinį leidinį,
nagrinėjantį, liečiantį įvairius Lietuvos bei lietu
viškus klausimus. Aišku, aukos yra laukiamos, už
jas bus reiškiama nuoširdi leidėjų padėka, tačiau
aukomis ilgalaikis tokio pobūdžio darbas darosi
sunkiai įmanomas.
LITUANUS reikalingumą teliūdija keletą apizodų:
Vienam jaunam, tik ką baigusiam inžinieriui vie
ną diena vyriausias įmonės inžinierius atnešė LI
TUANUS susipažinimui. Pasirodo, kad minėtas vyr.
inžinierius vakarais universitete dėsto kursą, to
universiteto bibliotekoje ir LITUANUS rado, juo
susidomėjo; visai nesenai 5 Europos universitetai
prašė atsiųsti specifinius LITUANUS numerius; iki
šiol yra gauti 25 prašymai prisiųsti visus LITUANUS
numerius, kas jau senai yra neįmanoma padaryti.
Pradžioje, 1954 metais LITUANUS tiražas siekė
900 egzempliorių. Tai buvo kukliai atrodantis, pu
siau lenkiamas, 12 puslapių žurnaliukas. Šiandie
ną tiražas siekia 3500 , 32 puslapių leidžiamo’žurna
lo. Tiražo reikalavimai kyla, metų gale yra numato
ma siuntinėti net 5000 !
MUSU VYTIS prašo ir kviečia visus lietuvius
skautus, visus skaitytojus, visą lietuvių visuomenę
į šį platinimo rėmimo vajų. Matydami reikalo svar
bą, kiekvienas iš mūsų tapkime ne tik prenumerato
riais, bet platintojais. Juk tai vienintelis lie
tuvių leidžiamas žurnalas, svetimtaučiams skelbiąs
Lietuvos reikalus, turįs pilną visos lietuvių visuo
menės pasitikėjimą.

REDAKCIJA RAŠO SKAITYTOJAMS
<• Širdingai dėkojame 99 MV skaitytojams, kurie
pareiškė savo nuomonę atsiųsdami " Laišką Re
daktoriui ”. Šitame M V numeryje " Skaitytojai Ra
šo ” skyrelyje rasite pirmąją dalį visų atsakymų
santraukos.

* Viena MV skaitytoja iš Australijos prašo įves
ti naują skyrelį — " Skautiškos Problemos ”, ku
riame būtų galima rasti atsakymus į daugelį skau
tiškame veikime kylančių klausimų.
Sumanymas
yra puikus ir, jeigu jus atsiusite užklausimų, mieli
MV skaitytojai, tai mes surasime tokiam skyreliui
vedėjus.

Kaip žinote MV išeina kas du mėnesius. Mes
stengiamės kiekvieną MV numerį išleisti pirmajame
mėnesyje. Deja, šį kartą mums tai nepavyko, nes
gegužės menuo studentų gyvenime yra egzaminų
laikas. Gi, techniškąjį MV leidimo darbą atlieka
Čikagos ir Urbanos lietuviai studentai skautai, - ės.
9

• Mieli skautiškosios spaudos
bendradarbiai,
mes prašome nesistebėti, jeigu kartais savo rašinį
ar fotografiją vietoje ” Misų Vyty ” — pamatysite
” Skautų Aide ” arba atvirkščiai. Tai tėra natūra
lūs dviejų giminingų laikraščių bendradarbiavimo
rezultatas.

SĖKMINGIAUSIEJI M V PLATINTOJAI:
J. Vizbaras, Australija 44 pren.
A. Žilinskas, Australija 33 Pten.
J. Laikūnaitė, Clevelandas 26
V. Kamantas, Clevelandas 24
G Šernas, Toronto 20
S. Dobkevičiūtė, Los Angeles 18
K. Kodadenė, Detroitas 16
V. Šliūpas, Čikaga 15
***************<sr^*

AUKOS VOKIETIJOS SKAUČIŲ
STOVYKLAI
Skaučių Seserijos Socialinio skyriaus išsiuntinė
tas vienetų vadovėms aplinkraštis prašant kuo dau
giau parinku aukų vietoje, Vokietijos skaučių vasa
ros stovyklai paremti. Kartu kiekvienam vienetui
pasiųsta ir po aukų lapą. Laukiama ir sesių-brolių
skautininkų - ių,vyr. skaučių, skautų vyčių ir stu
dentų skautų - čių šiam tikslui nors ir kukliausios
aukos. Aukas galite siųsti ir riesiai skyriaus vedė
jai K. Kodatienei, 16228 Haviland Beach, *’ Nida ”
Linden, Mich.

VASARVIETĖ
Mūsų skautininkai v. s. Kunigunda Kodatienė ir
psktn. Keistutis Kodatis jau antri metai turi įsigiję
netoli Detroito prie Lobdell ežero vasarvietę. Jei
kas iš skautiškos šeimos norėtų ten praleisti savo
atostogas, prašoma rašyti adresu: 16228 Haviland
Beach, ” Nida ” Linden, Mich.

