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REDAKCIJA RAŠO SKAITYTOJAMS

• Šiame numeryje spausdiname antrąją dalį "L aiš
kų Redaktoriams ” santraukas. Misų, nuomone šio 
darbo rezultatai yra vertingi, tik mes norėtume Jūsų 
nuomones išgirsti. *’ Skaitytojai Rašo ” skyrelis 
Jūsų laukia.

• Kviečiame atsiliepti visas tas seses ir brolius, 
kurie savo " L. R. ” žadėjote stoti į talką. Atsiųs
kite savo adresus, o tuomet gausite iš mūsų sąrašė
lį darbų — pasirinkimui. Kviečiame talkon.

® Žadėjome įvesti "Skautiškos Problemos ” sky
relį, bet neatsiranda užklausimų ir todėl gera idėja 
lieka nepanaudota.

• Sį 4 - jį MV numerį leisdami matome, kad neuž
teks pinigų paskutiniesiems. Todėl vėl kreipiamės 
pirmiausia į tuos skaitytojus, kurie dar neatsiskaitė 
su M V administratorium, o toliau į visus tuos, kurie 
jau kiek uždirba, prašydami paramos ’* Mūsų Vy
čiui ”

• ’’ M. V. ” šiuo metu teturi 6 Garbės Prenume
ratorius. Tikime, kad šis skaičius Šį rudenį bent 
padvigubės, nes norėtume išleisti per šiuos metus 
300 puslapių.

• ’’ M. V. ” vyr. redaktorius Širdingai dėkoja už 
sveikinimą, atsiųstą MV skaitytojams iš B. S. A. 
Džiamborės br. M. ManomaiČiui ir jo vyrams.

• LITUANUS rėmimo vajus yra toliau vygdomas 
su didele energija ir pasiryžimu. *’ Mūsų Vytis ” 
redakcija, pritardama šiam reikalui, sutiko talkinin
kauti pasiųsdama kiekvienam skaitytojui specialų 
atsišaukimą. Šiam vajui vadovauja fil. Vyt. Šliū
pas.

“ MUSU VYČIUI ” AUKOJO:

I. Balytė 2«-
E. Slavinskas 2-*

Viršelis: Zitos BILIŪNAITES
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JAUNIMAS IR LIETUVOS ATEITIS

Vytautas Šliūpas

Metus žvilgsnį į Europos valstybių, gy
vybinį pulsą galima pastebėti, kad jo 
plakimas, daugiau ar mažiau, yra kontro
liuojamas vienos, mažai dar gyvenimą 
mačiusios, jėgos. Si jėga kartais gludi 
uždarose universitetų salėse, kartais su
kimštuose bendrabučiuose ar pavieniuo
se studentiškuose kambarėliuose,kartais 
aštriuose politiniuose debatuose arba 
spontaniškose gatvių demonstracijose. 
Toji jėga — tai akademiškasis jaunimas: 
pilnas neišsemiamų idėjų, dinamiškosios 
energijos, nesibaigiančio darbštumo ir 
nepaliaujamo noro pasireikšti. J šią, 
kalnus verčiančią, jėgą atkreiptos netik 
vyresniosios kartos, bet sykiu ir visos 
tautos akys.

Tautos gyvybinis tęstinumas yra su
kauptas jos akademiškajame jaunime. 
Jei jis aktyviai perima tautos vadovau
jamąjį vairą ir tęsia vyresniųjų pradėtąjį 
darbą — tauta lieka gyva; jei ne — tauta 
ima merdėti ir eventualiai išnyksta. Si 
problema yra aktuali kiekvienai laisvai 
pasaulio tautai, o ypač mums, iŠ si skirs
čiusiems po platųjį pasaulį ir ryžtingai 
bandantiems išlaikyti savojo jaunimo lie
tuvi škumą.

Nenuostabu, kad kiekvienam iš mūsų 
kyla neišvengiamas klausimas: ar dabar
tinis lietuviškasis jaunimas pateisina į 
jį sudėtąsias tautos viltis? Atsakymo 
reikėtų paieškoti, svetimoje aplinkoje 
augančio ir aukštuosius mokslus lankan
čio, šių dienų lietuviškojo jaunimo dar
buose. i

Taip dar neseniai gėrėjomės darbščių 
jaunuolių atsiektais gražiais vaisiais — 
tai Jaunimo Peticijos pravedimu ir mūsų 
troškimų bei pageidavimų perdavimu įta
kingiesiems valdžios pareigūnams. Džiam- 
bo rėš Fondo įsteigimu ir daly va vi mu tarp
tautiniuose šių metų sąskrydžiuose, bei 
Lietuvos vardo garsinimu tam tikrais 
skaučių Seserijos ir Brolijos Užsienio 
Skyriaus leidiniais, jaunimas vėl iškilo 
savo darbštumu. ** Lituanus ” — štai vėl 
trečias jaunimo atliekamas patarnavimas 
savajam kraštui. Su Šiuo gražiu, kultū
ringu, anglų kalboje leidžiamu leidiniu 
intelektualinis jaunimas pajėgia prasi
skverbti į pasaulio valdančiuosius orga
nus. Na ir ketvirtasis gajumo pažymys 
būtų pati Lietuvių Studentų Sąjunga, šiuo 
metu skaičiuojanti didžiausią narių skai
čių per visą penkių metų gyvavimo lai

bi ETŲ VOSM. MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
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kotarpį. Tai vis pozityvūs mūsų, jauno
sios kartos veiksniai. v

Ką tik praėjęs Jaunimo Kongresas Ci 
kagoje visiems paliko neabejotiną įrody
mą, kad šiuo metu gyvename lietuviškojo 
jaunimo tautinės dvasios atgimimo laiko
tarpyje. Aiškiai buvo jaučiamas didžiu
lis jaunimo nusivylimas ir pasipiktinimas 
mūsų, vadovaujančių veiksnių rietenomis, 
senų sąskaitų suvedžiojimais ir nudėvė
tų politinių kurpalių maustymais. “ Ga
na mums šitokio veikimo ”, drąsiai tarė 
lietuvis jaunuolis, “ mes reikalaujame, 
kad užmiršę praeities nesutikimus susi
jungtume visi vienam, bendram išlaisvi
nimo darbui, be politinių, religinių, kla

sinių ar kitokių skirtumų! ”
Puikūs tai jaunimo solidarumo šūkiai 

pareikšti kongreso metu ir aiškiai paro
dytas noras vesti mūsų tautą sveiku, lie
tuvišku, garbingu keliu — tuo keliu, -ku
riuo kadaise didieji Lietuvos Kunigaikš
čiai žengė ir vedė tautą,išdidžią, -savimi 
pasitikinčią, -ir kaimynų gerbiamą. Jau
nimo Kongresas buvo tai dar vienas įro
dymas, -kad tremtyje subrendęs jaunimas 
nėra nutolęs nuo tautinio susipratimo, 
bet visomis savo jėgomis veržiasi ir sie
kia vieningos, laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos. Pakilkime tautiečiai iš dvasi
nio sumenkėjimo ir ženkime pirmyn pilni 
pasitikėjimo savo jaunaisiais vadovais.

75 METŲ JUBILIEJUS

Šių metų rugpiūčio 12/24 *)dieną Prof. 
Mykolas Biržiška švenčia savo75-tą gim
tadienį. -Lietuvos Valstybei, lietuvių tau
tai, kultūrai, -mokslo pasauliui, visuome
nei ir skautijai nusipelniusį Jubiliatą šio
mis eilutėmis nuoširdžiai sveikina skau
tiškoji lietuvių visuomenė.

Šių puslapių apimtis jokiu būdu nepa
jėgtų išvardinti Profesoriaus darbų bei gy
venimo kelio. Nuosekliam tokio pobūdžio 
veikalui reikėtų kelių tomų biografijos. 
Norintiems giliau šią didžią asmenybę pa
žinti, pirmiausiai rekomenduojame plačiai 
paplitusios LietuviųEnciklopedi jos pusla
pius, tikimės, kad ateityje atatinkama bio
grafija pasirodys. Šios eilutės tepalieka 
keletą charakteringų faktų apie Jubiliato 
įnašus, teskatina jaunąją kartą didžiosio
mis asmenybėmis domėtis, jų darbus pa
žinti, vertinti, -gerbti, jų pėdomis sekti.

Profesorius augo žemaitiškai lenkiško
je, -bajoriškoje kultūroje. Ir Štai, 1900 
metais iškyla posūkis, -labai puikų pavyz
dį šių dienų jaunimui duodąs: būdamas 18 
metų, Jubiliatas apsisprendžia lietuv 
esąs ir sudaro lietuvių kalbos kuopelę
♦) Pagal senąjį Rusijos kalendorių.

Nuo Šio meto prasidėjo studijos, darbas ir 
kova, lietuvių tautai ir pasauliui davusi 
energingą visuomeninką, -lietuvių literatū
ros istoriką -lietuvių tautosakos tyrinėto
ją -mokslininką

Taip sekė aktyvus visuomeninis gyve
nimas, caro policijos areštai, Maskvos 
Universiteto teisių fakultetas, filologijos 
istorijos studijos, kultūriniai pasireiški
mai. Lietuvos Valstybės kūrimo šviesoje, 
Mykolo Biržiškos parašas, tarp kitų, skel
bė Lietuvos Valstybės atstatymą vėliau 
Sleževičiaus kabinele buvo Švietimo mini- 
steriu. Vilniaus konflikto su lenkais metu 
aktyviai gynė lietuviškuosius reikalus, 
buvo lenkų suimtas ir kaltinamas krašto 
išdavimu. Tik Tautų Sąjungai įsikišus, 
išvengė mirties bausmės.

1922 metais įsijungė tuometinio Lietu
vos Universiteto profesuron. Buvo huma
nitarinių mokslų fakultete ordinariniu pro
fesorium, fakulteto dekanu, universiteto 
prorektorium ir rektorium. Tuo pat metu, 
1922 - 30 metais, direktoriavo “ Aušros ” 

berniukų gimnazijai. Dalyvavo visoje ei
lėje mokslininkų konferencijų. Atgavus 
Vilnių, buvo ten U - to rektorium. Yra pa
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rašęs visą eilę mokslinių, veikalų., knygų, 
straipsnių.

Su lietuvių skautų veikimu Profesorius 
susidūrė būdamas “ Aušros ” gimnazijos 
direktorium bei savo Šeimoje. Skautybės 
idėja bei metodika Profesoriaus asmenyje 
rado pritarėją ir rėmėją, nors tiesioginiai 
su skautišku darbu neteko susirišti. Pro
fesoriaus patirtis bei pareigos švietimo 
srityje kreipė visą energiją jaunuomenės 
mokslinimui bei lietuvių literatūros istori
jos, tautosakos tyrinėjimui. Lietuviškoji 
skautija tačiau šiuos didžius darbus įver
tino ir Profesorių pagerbė: Korp! VYTIS 
1955 m. Profesorių išsirinko savo Garbės 
Nariu, gi 1956 m. PLSS Tarybos Pirmi j a, 
“įvertindama Prof. Mykolo Biržiškos nuo
pelnus lietuvių tautai ir skautų organiza
cijai”, apdovanojo jį aukščiausiu savo 
organizacijos, Gedimino Vilko ordenu.

Per 75 metus Profesorius nepaprastai 
daug dirbo, 'nepaprastai daug medžiagos 
lietuvių pasauliui sugebėjo paruošti. Šios 
sukakties proga mes su nuoširdžia pagar
ba Profesorių sveikiname, už visus jo dar
bus dėkojame, linkime Vilniaus Universi
teto rūmuose artimoje ateityje susitikti.

Korp! VYTIS Garbės Narys, prof. M. Biržiš
ka lietuvių visuomenėje. Nuotr. L. Briedžio

SKAUTYBĖ KASDIENAI
s. Rimvydas

Pradėsiu nuo atsiminimų. Berods 1918 
m. rudenį, “ Saulės ” rūmuose, Kaune at
sidūriau skautų eilėse. Ne tik man, bet ir 
mano ( daugiausiai tos pačios klasės) 
draugams skautybės sąvoka, skautybės 
esmė, o net ir skautybės tikslai tada at
rodė labai miglotai. Pradžioje mūs buvo 
tik maža skiltis, bet greit toji skiltis iš
augo į draugovę; paskui atsirado kelios 
draugovės, atsirado tuntas ir t.t Pirma
sis mūsų skiltininkas, draugininkas, o 
vėliau tuntininkas buvo vyr. sktn. Kostas 
Jurgėla. Atsirado pirmoji knyga lietuvių 
kalba apie skautybę, parašyta vyr. sktn. 
kapit Petro Jurgėlos, kuris ir buvo pirma
sis Lietuvos skautų organizatorius. At

sirado daugiau senų skautininkų, kurie 
mielai dalinosi savo patyrimais. Tai bu
vo vyr. sktn. vyr. skt. Senbergas, Mačiui- 
ka, Valusis, <Kriaunaitis, kun. Morkelis, 
dr. Alekna, kuris tapo Skautams R. Drau
gijos pirmininku. Atsirado ir skautes, su 
pirmąja draugininke K. Ambrazaite. Po 
metų, rudenį, Panemunės šile, įvyko pir
moj i, net poros dienų, stovykla, kuri mums 
visiems davė tiek daug džiaugsmo. Atsi
rado ir “ vandenokų ” skiltis, o paskui ir 
draugovė, 'kuriai vadovavo trečias iš Jur
gelę šeimos. Dar vėliau buvo kelionės į 
Klaipėdą. Atsirado “ Budys ”. Įvyko stu
dentiška kelionė “ vandenokų ” laivu iš 
Kauno į Klaipėdą ir atgal. Atėjo univer-
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siteto laikai. Beveik tie patys pirmosios 
skilties dalyviai buvo iniciatoriais Stud. 
Skautų Korporacijos “ Vytis ”. Kiek ta
da buvo ginčų, diskusijų projektuojant stud 
skautų Korp! juostą, kepuraitę ir ženklelį. 
Pasirinkome obalsį “ Ad Meliorem 1 ”. Tai 
buvo mūsų visų kelias. Pagaliau atsira
do ir filisterių sąjunga. Lygiagrečiai bė- 
go, skautiško gyvenimo vaga, užkliūnanti 
sueigas, iškylas, džiamborės stovyklas 
tolimas ir artimas, darbą Vyr. Skautų Šta
be. Paskui atėjo keliolikos metų tamsa 
kada nieko neteko žinoti kaip klojasi li
kimo keliai brolių ir sesių skautų, kuriuos 
likimas taip negailestingai išblaškė po vi
są pasaulį. Taip man atrodo Lietuvos 
skautų kelias, kurio orbitą liečiau ir aš.

Šiandieną galiu pasakyti, jog skautybė 
tai nėra paprasta, pedagoginio auklėjimo 
sistema. Skautybė yra didinga tuo, kad ji 
sugebėjo mumyse įskiepyti neišdildomą 
įsitikinimą, jog skautas yra tas, kuris tik
rai moka tarnauti Dievui, Tėvynei ir arti
mui. Didžiausias nuopelnas skautybės 
yra tas, jog ji išmokino mūsų jaunimą są
moningai ir tiksliai naudotis gyvenimo 
kompasu, išugdė mus vidujiniai. Ji išmo
kino rasti skautišką kryptį ir “ patamso- 
se, miglose bei pelkynuose ”. Tikrasis 
skautas, sutikęs pakelyje kokią nors kliū
tį nebando pramušti jos galva. Jis ją apei
na — ar tai iŠ kairės, ar tai iš dešinės. 
Nugalėjęs kliūtį skautas, dėka savo idėji
niam kompasui, visuomet sugeba vėl susi
rasti savo tikrąją kelio kryptį, budėdamas 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir artimui. - Išori
nė skautybės simbolika, ženklai, laipsniai 
mums buvo tik priemonė vidaus vertybių 
ugdymui, bet tikrajam skautui skautiškas 
Šūkis “ Budėk ” yra kelrodžiu jojo smul
kiausiuose, kasdieniniuose reikaluose. 
Skautas ir saulėtą dieną ir tamsiąją naktį 
yra budrus.

Taip atrodo skautybės esmė, skautybės 
keliai. Skautybė mums labiausiai vertinga 
tuo, jog ji mus išmokino tinkamai elgtis 
kasdieniniuose reikaluose, o gal net ir 
daugiau padarė, nes net suformavo mūsų 
galvojimo būdą

Skautybės reikšmė kasdieniniame gyve
nime yra dardi desnė nė “šventadieniams”, 
reprezentacijai. Skautas yra giliai tikin
tis žmogus. Jis meldžiasi Dievui todėl, 
kad tiki, o ne “ pro forma ”. Jam Lietu
vos bei lietuvių reikalai yra svarbiausi. 
Jis viską geriausiai daro ne tik todėl, kad 
jis yra skautas, bet ir todėl, kad jis yra 
lietuvis skautas. Jis viską daro su šypse
na. Jis viską daro ne todėl, kad tai ** ap- 
simoka”> kad tai kas nors mato ir gali jį 
už tai pagirti, bet vien todėl, kad ten kur 
nors yra kas nors to gero darbo reikalingas. 
Jis kiekviename žmoguje visų pirma mato 
žmogų. Nelaimėje jis pirmas skuba padė
ti. Kitaip tariant, skautas ir sunkiausiose 
valandose lieka... skautas.

Daug kas pasakys, jog visa tai gerai ži
noma. Tas d esą. Tačiau skautybės esmė 
yra tiek didelė, jog apie niekad nebus per
daug kasdieną galvoti, kasdieną kalbėti. 
Tikrasis skautas kasdieną gyvena sąmo
ningai, o ne mechaniškai.

Skautybė kasdienai yra didinga ne savo 
išorinėmis formomis, dėsniais, o savo ide
ologija, sugebanti duoti atsakymą kiekvie- 
nam žmogui ir bet kokiose apystovose.Gi 
skautybė be tos ideologijos tėra “ gyvas 
lavonas ”. ; Tai gal geriausiai galima pa
matyti stebint įvairius “ bandymus ”, ko
kius išdarinėja komunistai, ieškodami prie
monių patraukti savo pusėn jaunimą sate
litiniuose kraštuose — Lenkijoje, Vengri
joje, Čekoslovakijoje ir Lt. Lenkijoje, po 
Gomulkos atėjimo į partijos vadovybę, 
bandoma “ atgaivinti ” seną skautų orga
nizaciją Grąžinamos net visos išorinės 
“ formos ” - ženklai, uniformos, obalsiai. 
Kalbama apie tarnavimą tėvynei ( partija 
tai supranta kaip komunistinei tėvynei ) 
bei artimui. Tik nieko neminima apie tar
navimą Dievui. Gyvenimas jau pakanka
mai parode, jog tokia skautybės “ parodi
ja ” irgi neįstengia patraukti jaunimą 
Prieš tai Lenkijoje, o kituose satelitiniuo
se kraštuose ir iki dabar, Sovietų Sąjun
gos pavyzdžiu, yra Pionierių organizaci
jos, turinčios tikslą išauginti naują“žmo
gų ”. Poznanės bei Vengrijos įvykiai aiš-
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r y X . VVaizdas is Tautinių Šokių Šventes Čikagoje. Foto: V. Valaičio

LIETUVIŠKASIS MENAS KRYŽIUOSE IR RŪPINTOJĖLIUOSE

Renė Vizgirdiene

9 Sesė Renė Vizgirdienė ( Sopockytė ) gimus 
Kaune vos ketvertą metų prieš karo pradžią, mo
kėsi Vokietijoje, Olandijoje, o gimnaziją baigė 
Clevelande. Studijavo Notre Dame ( Clevelande ) 
ir Mundelain ( Čikagoje ) kolegijose. Skaute tapo 
1950 m. ir vyr. skaute 1953 m. I ASS įstojo 1956 
m. ir tokiu būdu Renės ir Remigijaus 1955 m. su
kurta skautiška šeima tapo irgi akademiškai skaur 
tiška.

kiai parodė, jog tie bandymai visiškai pra
smego. Jaunimas ir tų organizacijų pagal
ba nepasidavė komuni stinimui, bet iš ki
tos pusės tas jaunimas, ypač kasdieninia
me gyvenime neretai elgiasi taip, it jis bū
tų visiškai netekęs žmogaus savybių.

Kitaip tariant, skautybė jaunimo ideolo
giniu keliu tik tada tegali būti, kada ji 
apima visus tris skautybės uždavinius — 
išmokyti žmogų tarnauti Dievui, Tėvynei 
ir artimui, kada kiekvienam skautui žmo
giškumas, tautiškumas ir religiškumas su
silieja į vienų ir vienaiypį kelių.

Lietuvos kelių Rymoto jau, vargo 
Rūpintojėli, seniai Tu rymai mano 
tėviškės pagriovyje ...

Lietuva — kryžių kraštas. Tų vardų ji 
gavo iš vakarinės Europos šalių už savo 
originalius kryžius. Ne vienas svetimtau
tis, keliaudamas per mūsų kraštų, matė 
daugybes kiyžių pakelėse, sodybose, Jau
kuose, bei piliakalniuose. Didieji mūsų 
dainiai bei poetai yra daug rasę apie mū
sų pakelės kryžius, lietuvių poezija yra 
kupina tos temos eilėraščių.

Nė vienoje tautoje liaudies meno dirbi
niai nepasireiške tokiu grožiu, kaip lietu
vių kryžiuose, rūpintojėliuose ir šventųjų 
statulėlėse. Lietuviškieji kryžiai yra bū
dingi lietuviškosios krikščionybės apraiš
ka, kilusia iš tiesioginių lietuvio santykių 
su Dievybe. Jie duoda Lietuvai jausmo,
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Sekcijos posėdis Lietuvių J aunimo Kongrese Čikagoje. Foto: V. Valaičio

desnę erdvę, kurioje sutalpina visą būrį 
statulėlių. — smutkelių. Sodybose jos bu
vo statomos kaip saugos priemonė arba 
padėkos - prašymo auka, < paežerėse sta
tomos Sv. Jonui saugoti žmones nuo sken
dimo ir Lt. Įdomus konstatuotinas faktas, 
kad stulpinių, koplytėlių beveik nepasitai
kydavo kapinėse.

Pastoviosios pastogėlės buvo statomos 
ant didelio akmens. Jos yra gan didokos 
ir talpina vieną didelę statulą arba visą 
būrį mažesnių. Jos yra panašios į dvaru 
koplyčias ir gana dažnai primena mūsų 
krašto medines bažnyčias. Savo pavida
lu jos priartėja prie stulpinių pastogėlių.

Pakabinamosios pastogėlės yra puošnūs 
namukai, kuriuose patalpinta Kristaus ar 
kokio šventojo statulėlė. Jos visos kabi
namos prie medžio, kuris tuojau pat įgau
na “ šventumą ” ir tampa nebeliečiama&f 
kaip ir paprasto kryželio sulaukęs.

Mūrinės pastogėlės Šventiesiems buvo 
statydinamos dvarų ir turtingųjų ūkininkų 
arba net kunigų. Visos šios pastogėlės 
yra daugiau ar mažiau svetimos ir su mūsų 
tauta nėra suaugę, bet atklydę iŠ vakarų 
( Vokietijos, Austrijos ar Čekoslovaki
jos ).

Kryžiui ir pastogėlei lietuvis, ypač lie
tuvis katalikas, skiria daug pagarbos. Jis 
pravažiuodamas nusiima kepurę, o praei
damas — labai dažnai atsiklaupia ir pabu
čiuoja. Nuvirtusį kryžių lietuvis dar kar
tą įkasa, o visai susenusį — palieka vie
toje gulėti, kol šis visiškai supūva.

Turtingiausias lietuvių liaudies skulp
tūros pasireiškimas yra medinės šventųjų 
statulėlės, kurios buvo dedamos į kryžius 
ir pastogėles. Jos taip Lietuvoje buvo 
paplitusios, kad nerasime nei vieno kam
pelio, kur kryžiuje nebūtų įdėta viena ar 
daugiaus statulėlių. Liaudies skulptoriai, 
žmonių vadinami dievdirbiais, vaizduoda
mi kurį nors šventąjį, sulietuvindavo jį. 
Ypač tai galima pastebėti šventųjų moterų 
rūbuose, kur šventoji gražinama seniau 
buvusiais papuošalais. Dievdirbių tarpe 
būta tokių, kurie gali drąsiai konkuruoti 
su viso pasaulio tautų liaudies skulptūra. 
Lietuvių kryžiai ir statulėlės buvo gan 
nuosekliai išvystytos architektūros formo
se ir originaliai turtingos.

3ažnytiniame mene beveik visada pra
sikiša turinys ne forma. Svarbu tai, kad 
iš savotiškų formų veržiasi išraiška, jau-
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Čiama logika, išvystyta tema, spindi gi
lus tikėjimas, kančia ir tobulo maldingu
mo dvasia. Tie dalykai, atrodo, buvo ku
riami su didele meile Dievui, Tėvynei, to
dėl jie lietuviams tokie artimi ir mieli. 
Jie yra mūsų protėvių rankomis kurti, Lie
tuvos laukų grožiu persunkti. Turinio at
žvilgiu, -statulėlių rinkinys yra. gausiau
sias Rūpintojėlio, <Smutkelio atvaizdais. 
Pastarasis visos tautos labai mėgiamas ir 
dažnai sutinkamas tiek miškų koplytėlėse, 
tiek bažnyčiose. Kristus, vaizduojamas 
atremtai kelį alkūne ir giliai susimastęs, 
yra turbūt gryna lietuvių dievdirbių kūry
ba, simbolizuojanti mūsų tautos susikau
pimo nuotaiku ir jos būdų, o taip^ pat ir 
jos pergyventų amžių skausmus. Šie pa
prastučiai kryžiai, pastogėlės ir primity-

* 

vios statulėlės parodo didelę meninę jėgų, 
sielos turtus ir originalių, kūrybinę lietu
vio galią.

“ Tu, Rūpintojėli, pakelės Rymoto jau, 
mano sielų visų kiaurai permatai ir joje 
visko būna, kaip žinai. . Kartais, atrodo, 
lyg visi Himalajų akmenys ant jos užgula, 
ir kartus nusivylimas iš jos gelmių tada 
ištrykšta... Ak kokiu gaiviu balzamu Tu 
mane paglostai ir dieviškos meilės žvilgs
niu mane suramini, bei sustiprini, kada aš 
po aptrūnijusiomis, grubiomis Tavo kojo
mis susmunku nusikamavęs, 'niekieno ne
išgirstas ir nesuprastas... ■”

BIBLIOGRAFIJA
Sušinskas, A., Jaunystės Maršas; Bendorius, A., 

Lietuva; Baltrušaitis, J., Lithuanian Folk Art; Rut- 
kūnas, B., Sparnus man meta paukščiai; Santvaras, 
S., Laivai palaužtom burėm; Aistis, J., Pilnatis.

Violeta Mitkutė

POETAS

Iš gilių auksinių rėmų,
Iš po stiklo sudulkėto, V
Žvelgia, lyg tyliai kalbėtų 
Akys mirusio poeto.

Tartum kalba jos be žodžių 
Apie džiaugsmą nepatirtą, 
Taurę neišgertą godžiai 
Gal ne jam šioj žemėj skirtą.

Kaip jisai pamilo dangų
Kaip zavėjos jo mėlyne 
Ir jaunystės rytą ankstų 
Žodžių vainikus kaip pynė.

Kaip jis buvo vienui vienas 
Tūkstantinėje minioje, 
Jį suprato tiktai Dievas 
Kai suklupdavo maldoje.

Daugel amžių jau prabėgo, 
Daugel jau veidų išdilo. 
Bet tarp seno cukso rėmu 
Akys gyvos dcr poe to.
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SKAUTU SĄJUNGOS RINKIMU 
REIKALU

Š. m. rugsėjo mėn. 1 d. bus šaukiamas 
Sąjungos vadovių ir vadovų korespondenci- 
nis suvažiavimas, kurio metu bus renkama 
Taryba, Garbės Teismas, Kontrolės Komi
sija, Vyriausieji Skautininkai, jų Pavaduo
tojai, Garbės Gynėjai ir Rajonų Vadai.

ŠAUKLIAI su terminais ir nnkimų nuos
tatais bus išsiuntinėti visiems Tuntinin- 
kams ir Vietininkams, taip pat ir visiems 
vadovams, kurių adresai Vadijų bus prista
tyti Pirmijai iki š. m. rugpiūčio 10 dienos.

Todėl visi vadovai, - ės jau dabar prašo
mi patikrinti, kad jų tikslūs pašto adresai 
būtų žinomi jų Vietininkui ar Tuntininkui, 
eventualiai, Seserijos ar Brolijos Vadijai, 
ir kad jų nario mokestis būtų sumokėtas. 
Tie, kurie ketina statyti kandidatus rinki
mams, <tegauna jau dabar savo kandidatų 
reikiamus sutikimus.

Budėkime!
Pirmi j a
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MŪSŲ SĄJUNGOS 40 METŲ SUKAKTIS

V y r. sktn. Petras Jurgėla

Būrys lietuvių bei lietuvaičių pradėjo 
skautauti I-jo Didžiojo karo metu Rusijo
je — lenkų ir rusų skautų, - čių draugovėse. 
Vėliau beveik visi jie ir jos įsijungė į mū
sų skautų, - Čių organizavimo bei vadova
vimo darbą Nepriklausomoje Lietuvoje.

1918 m. lapkričio 1 dien ą Lietuvoje iš
dygo pirmasislietuviškosios skautybės dai
gas, iškurio ilgainiui i saugo Lietuvos Skau
tų, - čių Sąjunga. Tą dieną Vilniuje buvo 
įsteigta lietuvių skautų, <- čių skiltis, ■ iš 
kurios veikiai išaugo skautų Vytauto Di
džiojo draugpvė ir skaučių Birutės dr - vė. 
Šios dr - vės jau 1918 m. gruodžio mėn. su
darė tuntą, kurs 1919 m. pavasarį turėjo 
apie 120 narių. Eilė vytautėnų vėliau įkūrė 
vienetus kitose Lietuvos vietovėse, buvo 
skautų, -vyčių ir jūros skautų vadais ir Lt 
Be to, -tunto įkūrėjas paruošė skautinės li
teratūros, < kitas vilnietis skautų vadovas 
įkūrė I-jį skautų laikraštį SKAUTĄ ir tuo 
būdu skautybės idėją skleidė Lietuvos jau
nuomenėje. Visi lietuvių skautų, - čių vie
netai iš vilniečių taip pat priėmė lietuviš
kąjį skautybės žodyną ( į vardus), tradicij ą 
Šv. Kazimierą laikyti Lietuvos Skautijos 
Patronu ir kt Atseit I - sis lietuvių skau
tų, - čių tuntas, įsikūręs Vilniuje, pradėjo 
skautišką sąjūdį Lietuvos jaunuomenėje.

Švenčiant LSS dešimtmečių sukaktis, iki 
Šiol buvo pabrėžiama, jog tai yra Lietuvos 
skautybės sukaktis. Tokia sąvoka nėra tiks

li, nes prieš 1918- XI. 1 tam pačiam Vilniu
je veikė lenkų ir žydų skautų vienetai. Tas 
rodo, jog Lietuvos krašte tautinės mažumos 
pirma lietuvių pradėjo skautybę naudoti. 
Mes, lietuviai, minėdami LSS sukaktis, tu
rėdavom minty tą momentą, kadaLietuvos 
krašto lietuvių jaunimas pradėjo skautauti. 
Tautinių mažumų skautai, įsikūrę mūsų sos
tinėje, buvo Lietuvos Nepriklausomybės 
priešininkai. į Pvz. vyresnio amžiaus lenkų 
skautai įstojo į lenkų legionus, kurie 1919. 
I. 1 buvo užėmę Vilnių ir iš ten pasitraukė 
į pietus, ir vėliau jų dalis gen. Želigovskio 
armijos sudėty dalyvavo kautynėse prieš 
Lietuvos kariuomenę, pagrobiant Vilnių. 
Pagaliau Vilniaus lenkų skautai priklausė 
prie Lenkijos skautų sąjungos, kurios vals
tybinė pasaulėžiūra anuomet derinosi su 
imperialistiniais Varšuvos siekiais. į Žydų 
skautai, raudonajai kariuomenei užėmus 
Vilnių 1919. i. 6, 'tuojau ( o gal dar anks
čiau ) tapo “juk ai s ” ( j - k, junyje komu- 
nary — jaunieji komunistai ) — atseit buvo 
nukrypę nuo Baden - Powell’io skautybės 
pagrindų. Toks tautinių mažumų jaunimas 
toli gražu nebuvo Lietuvos skautais. To
dėl 1918- XL 1 mums yra istorinė dėl to, 
kad tą dieną Lietuvoje įsikūrė lietuviškoji 
skautija. Tačiau iš viso pirmieji lietuvių 
skautų,-Čių vienetai įsikūrė ir veikė dar 
anksčiau Rusijoje.

1917 m. rugsėjo 9 dieną teko Voroneže
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įsteigti pirmąją lietuvių skautu bei skaučių 
draugove ir jai vadovauti. Ją sudarė viena 
skautų, skiltis ir viena skaučių skiltis. Ši 
dr - vė gyvavo 4 mėnesius. Bolševikų re
voliucijos metu grižus į Taganrogą ( prie 
Azovo jūros ), kur gyveno mano tėvai, <1918 
m. pavasarį įsteigiau atskirą lietuvių skau
tų skiltį, kuri veikė iki 1918 m. rugsėjo pa
baigos, kuomet lietuviams susidarė sąlygos 
grįžti į Lietuvą. Tai yra istoriniai faktai, 
kurie rodo skautiškąjį lietuvių sąjūdį pra
sidėjus svetimam krašte dar prieš lietuvių 
skautų įsikūrimą Vilniuje.

Atseit ne mūsų Tėvynėje, o Rusijoje bū
rys lietuvių bei lietuvaičių moksleivių su
sipažino su skautybe, pradėjo skautauti ir 
buvo apsijungę į atskirus savo vienetus, 
kurie veikė savarankiškai ir slaptai, savo 
sueigose vartojo lietuvių kalbą ir ruošėsi 
tarnauti Dievui ir savo Tėvynei Lietuvai.

Ten pasireiškė skautybės išbandymas 
1 ietuvių jaunuomenėje ir kartu prasidėjo or
ganizuotas lietuvių skautų, - čių darbas. 
Tuo būdu pirmieji du iš eilės skautiški mū
sų vienetai gimė ne Lietuvoje, o toli nuo 
Tėvynės. Ir tik trečiasis jų gimė Lietuvos 
sostinėje. Šie trys vienetai chronologinėje 
tvarkoje sudarė organizuoto mūsų sąjūdžio 
pradžią ir tąsą.

Rusijoje prasidėjęs mūsų sąjūdis buvo 
nuopelningas Lietuvai ir pačiai LSS - gai. 
Visi to sąjūdžio dalyviai grįžo į Lietuvą, 
tarnavo j ai kaip kultūrininkai, visuomeninin
kai, savanoriai - kariai ir, be to, dar ištisa 
jų eilė žuvo dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės idealo. Pirmuose dviejuose vienetuo
se brendo 3 skautų vadovai, būtent 1)' Vo
roneže Kostas Vaitkus buvo paskiltininkiu 
skautų skilty ir dr - vės adjutantu, <vėliau 
Kaune ir Marijampolėje įsteigė skautų,-čių 
vienetus, iš kurių išsivystė vietos tuntai, 
tarnavo kariuomenėje karininku ir Lt. 2) 
Taganroge pradėję skautauti Kostas ir Ju
lius Jurgėlos ( Jurgelevičiai ) 19 18 - 1921 
m. buvo skiltininkai Vilniaus tunte, po to 
draugininkai Kaune ir 1 aikinojo Vyriausio 
Skautų Štabo nariai; be to, K. Jurgėla reda
gavo I - jį LSS organą SKAUTĄ, buvo Kau
no tunto ir Vyr. Skautų Stabo adjutantas; J.

Jurgėla įkūrė Lietuvos jūros skautus ir Lt 
Tuo būdu Voronežo ir Taganrogo vienetai, 
išugdė šiuos 3 skautininkus, davė svarių 
indėlių lietuviškajai skautybei plėtotis Lie
tuvoje. Keletas skautavusių tuose viene
tuose dabar gyvena Amerikoje.

Pirmuosius tris iš eilės skautiškus lie
tuvių vienetus Voroneže, Taganroge ir Vil
niuje įkūrė ir jiems vadovavo tas pat asmuo, 
kurs yra laikomas LSB pirmūnu ir LSS įkū
rėju. Tad, jeigu jo įkurtas treciasis viene
tas laikomas pirmuoju LSS daigu, tuo labiau 
pirmasis turi didesnę teisę į tą pirmenybę. 
Kitos tautos, priėmusios skautybę, net su 
pasididžiavimu iškelia datas, kada jos pra
dėjo Baden - Powell’io sukurtąja skautybe 
naudotis, <ir net stengiasi kitų dėmesį at
kreipti į savo vyresniškumą skautavime. 
Ir mes, lietuviai, turime teisę ir istorinį pa
grindą skelbti, jog mūsų tautos jaunuome
nės auklėjimui skautybę naudojame jau 40 
metų, L y. nuo 1917. IX. 9.

Tokio reikalo akivaizdoje teko 1956- XI. 
20 raštu kreiptis į PLSS Tarybos Pirmiją, 
kuriai buvo pateikti šie duomenys ir pasiū
lyta atskiru nutarimu pripažinti pirmąjį lie
tuviškosios skautybės daigą išdygus 1917. 
IX. -9 ir tą dieną paskelbti LSS įsikūrimo 
data. PLSS p - kas v. s. V. -Čepas patiks
lino, jog šis didelės reikšmės klausimas, 
kuriuo skautų vadai jau seniai domėjosi, 
bus pateiktas Pirmijai svarstyti, <ir pasiūlė 
jį pirmiausia iškelti bei nušviesti skautiš
koj spaudoj. Mūsų skautams, - ėms belie
ka įsisąmoninti, jog jie priklauso prie se
nos or - jos - LSS, kuri gyvuoja nuo 1917- 
IX. 9, o mieloje mūsų Tėvynėj e prade j o veik
ti nuo 1918. XI. 1. Aišku, jog šios sąjun
gos 40 m. sukaktis tektų Švęsti jau šiais 
1957 metais.

Kadangi lietuvių jaunuomenė skautybę 
myli ir brangina, todėl ir mūsų sąjunga yra 
judri, ryžtinga ir nesunaikinama. ; LSS užsi
mezgė svetimam krašte, buvo išaugus ir įsi
galėjus laisvoje Tėvynėje, o žiaurūs Lietu
vos okupantai tik savo akte ją “panaiki
no Škantiškas jaunimas tremty atkūrė 
LSS ir ją paskleidė po svetimus kraštus jau
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I • jo Rajono sk. vyčių, 
** Rainių ” stovykla: sto- 
vykios viršininkas rūpinasi 
šviežio maisto pristatymu.

CENTRALIZACIJA AR NE?
V. Stasiškis

Artėja LSS Tarybos, Pirmijos, -abiejų 
Vyr. Skautininkų ir kitų centro organų rin
kimai. Tai yra įvykis, kuris gana reikš
minga atsilieps Sąjungos gyvenime per 
ateinančius 3 metus, ir todėl į rinkimus 
turime pažiūrėti rimtai ir pasisteųgti, kad 
jie duotų Sąjungai vaisingo ir sklandaus 
darbo pagrindus. Statutinių pagrindų pa
keisti rinkimai negali, nes tai ne jų užda
vinys ir tikslas. Tačiau rinkimai gali tu
rėti lemiamos įtakos sklandžiai ir efektin
gai veiklai taip labai svarbiam teritoriniam 
veiksniui.
plačiame pasaulyje. Tokia gaji, reikalinga 
ir lietuvių tautai daug nusipelniusi mūsų 
sąjunga turi svetur vėl išaugti, <įsigalėti ir 
garbingai tęsti nuopelningą savo darbą,

Paminėję lietuviškojo skautavimo 40 m. 
sukaktį, į penktąjį dešimtmetį turime ženg
ti su didesniu pasiryžimu atlikti Išeivės 
Lietuvos gyvenime tokį vaidmenį, kokį LSS 
yra atlikusi įvairiausiose Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo srityse. Tas didžiulis 
ir visokeriopas LSS vaidmuo iškeliamas ir 
nušviečiamas veikale *‘Lietuvių Skautija”, 
kurs jau baigiamas ruošti spaudai.

Nepriklausomybės metais visi centriniai 
Sąjungos vadovaujamieji organai su pata
riamaisiais ir technikinio darbo, -samdo
mais ( ir tokių buvo! ) vadovais ir tarnau
tojais buvo vienoje vietoje — Kaune, iš 
kur lengvai būdavo pasiekiami visi krašto 
pakraščiai, <ir atvirkščiai. Visi svarbes
nieji ir mažiau svarbūs klausimai būdavo 
sprendžiami akivaizdiniu būdu. Visų vie
netų veiklos sąlygos buvo vienodos, <arba, 
jų suvienodinimo nebūdavo jau taip suriku 
pasiekti.

Tremtis ir emigracija visa tai pagrindi
nai pakeitė. Nuo pat atsikūrimo 1945 m. 
vasarą, Sąjungos ir jos abiejų šakų cen
triniai organai vis buvo išblaškyti dides
nėje ar mažesnėje teritorijoje. Skirtingos 
buvo ir vienetų veikimo sąlygos — įvai
riose pasaulio dalyse. Ir tie patys Sąjun
gos vadovai, - ės jau nebeturi taip gerų 
sąlygų vadovaujamam darbui dirbti. Kova 
dėl kasdieninės duonos sau ar ir šeimai 
atima didžiąją energijos ir laiko dalį. Nė
ra ir samdomų tarnautojų grynai techniniam 
darbui dirbti. 0 vistik, pasišventėlių vis 
dar yra ir mūsų Sąjunga turi savo centrus,
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kuriuose sprendžiama dauguma svarbiau
sių reikalų bei klausimų.

Tačiau, iš savo pastebėjimų ir iš pasi
kalbėjimų su eile centrinių organų narių 
susidaro vienas labai ryškus įspūdis, bū
tent, kad teritorinis centrinių Sąjungos or
ganų išblaškymas sudaro nepaprastai di
deli ir, esamomis gyvenimo sąlygomis, vi
sai nepateisinamą jėgų ir 1 ai ko eikvojimą, 
labai neigiamai atsiliepianti Sąjungos veik
lai. ; Nesant kvorumo vietoje, 'įvairūs rei
kalai Tarybos turi būti sprendžiami grioz
dišku korespondenciniu būdu, užimant tam 
reikalui ištisus mėnesius, <o ir tas būdas 
pritaikomas tik labai ribotam skaičiui: ne
skubių kl ausimų. Šitokiomis aplinkybėmis 
krinta i r Tarybos reikšmė bei efektingu
mas.

Gyvenimas taip pat yra parodęs, kad 
Brolijos ir Seserijos artimas bendradarbia
vimas, tiek centruose, tiek periferijoje, 
yra reikalingas, realus ir net gyvybiniai 
būtinas. Kuo virsta tas bendradarbiavi
mas, kai abu vyriausieji skautininkai gau
na susitikti gal tik kartą per metus, o jų 
vadijų nariai gal net nėra vieni kitų matę? 
Telefonu, laiškais viso neišspręsi, viso 
neišsikalbėsi.

Didelė dalis “ vadovaujamai ” kores
pondencijai sunaudoto laiko yra sugaištas 
laikas, o jo nei vienas neturime perdaug. 
To sąskaiton nukenčia principinių reikalų 
sprendimas, nukenčia atliekamo darbo ko
kybė, silpnėja visos mūsų Sąjungos veik
la ir smunka narių skautiškumas, nes ad

ministracinis darbas,kuris skautiškojo ug
dymo atžvilgiu yra neproduktingas darbas, 
atima iš tokio skautų vadovo neproporcin
gai daug laiko ir energijos. • Be to neaki
vaizdiniame reikalų sprendime atsiranda 
vietos ir be blogos valios kylantiems ne
susipratimams ir neaiškumams.

Decentralizuotų organų versija turi ir 
savo gerųjų savybių, kurių stipriausi a yra 
gal ta, kad įvairioms pareigoms lengviau 
gali būti pakviečiami kandidatai, sutinką 
vienas ar antras pareigas eiti, nežiūrint 
jų gyvenamosios vietos. Tačiau tai gal 
ir vienintelė žymesnė teigiamybė “decen
tralizuotus centrinius organus ” sudarant

Ir daug mažiau už mus, skautus, judrios 
organizacijos jau senokai apsisprendė už 
centrinių organų rinkimą iš vienoje vieto
je gyvenančių kandidatų. Jų jau suprasta, 
kad sėkmingam darbui dirbti reikia nevien 
pirmaeilių žmonių, bet ir pakenčiamų są
lygų. 0 kokios gi darbo sąlygos, <kai per 
dieną darbovietėje išvargęs organizacijos 
vadovybės narys turi iki po vidurnakčio 
sėdėti prie korespondencijos? Kokia dar
bo nuotaika, kai tiek daug pastangų, laiko 
ir darbo duoda taip maža apčiuopiamų re
zultatų ?

Turėtume pagaliau duoti Sąjungai cen
trinius organus vienoje vietoje, o kandi
datais kviečiamieji turėtų suprasti, kad 
tokių organų veikla nebus taip sunki ir 
nedėkinga, kaip išblaškytų ir todėl mažiau 
dvejoti prašomi į kandidatus.

Mūsų mielai filisterei

v. s. Kunigundai ir be. psktn. 
Kęstučiui Kodačiams, jų 

brangiam tėveliui Profesoriui

BERNARDUI KODAČIUI

mirus, reiškia gilią užuojautą

Akademinis Srautų Sąjūdis

Broliui psktn. inž. Kęstučiui ir 
sesei LSS Seserijos Vadijos Soc.

Skyr. Ved., skaučių akademikių
filisterei, v. s. Kunigundai 

Kodačiams, jų brangiam tėveliui

Profesoriui BERNARDUI KODAČIUI 

mirus, reiškia gilią užuojautą.
Detroit’o Skautės Akademikės
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PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI IS TARPTAUTINIŲ ŽYGIŲ
LSB UŽSIENIO SKYRIUS

Lietuviai BSA Tautinėje Dzamborėje

Virš 50.300 amerikiečių skautų iš įvai
rių JAV vietovių liepos 12 - 18 id., Val
ley Forge, Penn.,į sukūrė milžiniškų skau
tų stovyklų, 'kuri apima didžiulį istorinį 
parką. Jų tarpe su Boston Council stovyk
lauja 8 lietuviai skautai, -vadovaujami s. 
Mykolo ManomaiČio. Lietuvių Reprezen
tacinis vienetas sudarytas iš Worcesterio 
ir Bostono tuntų skautų. Vienetas pavyz
dinis ir visur skina garbę lietuviams skau
tams. Nežiūrint kad vienetas priklausė 
Bostono BSA padaliniui, jis turėjo savo 
rajonėlį gražiai ir tvarkingai įrengtų. Ra- 
jonėlio vartus puošė Lietuvos Herbas, Tau
tinė Vėliava, kryžius bei kiti įrengimai. 
Bostono kontingento vadovas buvo nepa
prastai sužavėtas lietuviais skautais, o 
ypač jų skautiškumo lygiu bei drausme ir 
todėl leido mūsų vienetui visados dėvėti 
lietuviškas uniformas su savais ženklais 
bei teikė įvairias kitas privilegijas. Tvar
kingai įrengta stovyklavietė, gan didelė ir 
patraukli lietuviškų išdirbinių parodėlė ir 
lietuviškas nuoširdumas traukte traukė ma
ses lankytojų, kurie reiškė didelį susido
mėjimų Lietuvių Tauta, jos skautais, o ne 
vienas išreiškė ir viltį, jog į sekančių 
Džiamborę atvyks atstovai iš Laisvos Lie
tuvos. Mūsų vyrai mielai buvo fotografuo
jami, ypač su tautiniais rūbais; o autogra- 
mų rinkėjais atsikratyti jiems buvo sunku. 
Nespėjus įvažiuoti į Džiamborę lietuvių 
skautų vienetas turėjo visų eilę pakvieti
mų dalyvauti paskiruose laužuose ir pade
monstruoti lietuvių tautinius šokius bei 
dainas, kam pastarieji pilnai buvo pasi
rengę.

Sis lietuvių skautų žygis, nežiūrint per 
kokius sunkumus buvo pasiekta, atnešė 
gražių laimėjimų Lietuvių Tautai, o kas 
svarbiausia, į platesnę Amerikos jaunimo 
masę buvo išvestas lietuviškas vardas, 

daina, šokis, kalba kas yra geriausias 
įrankis būrti Lietuvai draugus.

LSB vienetus išleidžiant
Po ilgų, planingų ir kantrių pasirengimų, 

išleisti LSB Reprezentaciniai vienetai į 
Jubiliejinę Dzamborę, - Skautų^ Vyčių Są
skrydį ir Skautininkų Indabų. Šiam didžiu
liam žygiui sumaniai ir su didžiausia ener
gija vadovauja BUS Ryšininkas s. v. v. 
si. Vilius Fidleris, padedamas ps. Tautvy
do Gailiaus, ps. Antano Banionio, ps. J. 
Bružinsko ir ps. kun. V. Šarkos. Jie su
darė vienetų iš 23 - jų asmenų, į kurių ran
kas yra perduotas uždavinys aukštame 
skautiškame lygyje atstovauti LSB bei 
skinti LSB kelius, kurie leistų laisvai 
mūsų skautijai vėl įsitraukti į pasaulio 
skautų judėjimų.

Šiais metais mūsų visų akys krypsta į 
Tarptautinę Konferencijų su viltimi bei 
troškimu, jog pastaroji palankia forma įtei
sins ESAT, o per jų ir LSB tarptautiniuo
se skautų organuose. Pirmųjų laimėjimų

LSB Reprezentacinis Vienetas su savo vado
vu s, M. Manomaičiu ir BUS vedėju A. Banevi
čium, Valey Forge, BSA Jamboree.
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SUSTOKIME PASIIMTI BENZINO
Viktoras P e irau sk as

Kartą keliavau kryžiuočių žeme. Apso
dinta alėja vedė į prietemoje skendintį pi
liakalnį. Piliakalnio kieme apkasimus 
dengė vešli pavasario žolė. Viduryje de
gė laužas nušviesdamas paskirus veidus, 
tačiau didžioji dauguma maišėsi su besi
blaškančiais šešėliais. Iš aplinkos sky
rėsi vieniša, apgriuvusi, akmeninė kuoro 
papėdė, atgaivindama istorinius žygius. 
Tarytumei pynėsi žirgų kanopų dundėji
mas, kardų dūžiai, -bei reikšmingi varnų 
krankimai su skautavimo užmačiom.

Laužo liepsnos įkaitinta nuotaika iš
siveržusi daina mane svaigino. Liepsnų 
laižoma dūmų juosta žiežirbų išbarstyta 
nyko medžių siluete. Spraudžiausi tarp 
nepažįstamų, < arčiau prie laužo, kuriame 
mačiau gaisruose paskendusią, tėvynę, at
gimusias Korp! VYTIS spalvas ir krūtinė
je rusenančią ugnelę. Ugnies liežuviai 
be žodžių skverbėsi į mane artimai kaip 
Panemunės miške. Ir žiežirba atitrūkusi 
nuo liepsnos suplyšo į deginantį sietyną, 
kaip Marytės žvil gsniai, svilino skruostus 
lyg^ taiklus Bražėno jumoras.

Šyptelėjo rytojus. Kaupėsi jėga tarsi 
grūdinamas plienas, skaidrėjo, - kaip ryto 
rasos prausiamas žiedas. Nežiūrint apy- 
stovų bei vietos, prie laužo visur randi 
veržlaus paslaptingumo, -randi save. Ir 
vėl tolyn, tolyn meksfaltu Amerikos žeme. 
Poeto Brazdžionio paskatintas, Los An
geles EI Sereno žaidynių vietoje, sustoju 
pasiimti “ benzino”. Benzino rusenančiai 
Širdyje ugnelei.
perspektyvoje teisėta tai laukti, tačiau ne
turėtume būti nuvilti, jeigu mūsų klausi
mas bus rimtoje formoje tarptautinių orga
nų pradėtas svarstyti ir sprendimas pada
rytas vėlesniu laiku. Reikalas yra opus, 
reikalaujantis išsamios studijos, kuri ras
tų modus vivendi visoms grupėms.

Linkime L SB reprezentantams skinti 
naujus laimėjimus LSB bei Lietuvai, o 
pastarieji atidarys mums kelią laisvai 
jungtis į bendrąją skautišką šeimą.

Skautų sulėkimas limuzinais — laužas. 
Sūpynės, modemiškos lauko virtuvės, myg
tuku geriamas vanduo, -mūru aptverta lau
žavietė, dvelkia prabanga. Visa tai supa 
dvi didžiulės aukštumos. Tik mišką vaiz
duoja nedidelis lapuočių gojelis.

Laužo šeimininkai; < vietininkė stud, 
skaučių dr - vės draugininke Siga Dobke- 
viČiūtė ir vietininkas psk. Makarevičius. 
Laužą uždega skaučių komiteto pirminin
kė p. Mikuckienė ir skautų komiteto pir
mininkas p. Dūda. Čia visur laikomas sti
lius, net ir laužui medžiaga rinktinė — 
skaldytas kietas medis, pridėčiau — spe
cialiai dažytas. Laužą kūrena skautas 
Mitkus, o laužą veda vytietis Kęstutis 
Pažemėnas. Magiškai valdant Kęstučiui 
lazdele,musų visa masė,keliasi per aukš
tumas į tėviškę. ** Lauželis, dūmeliai, 
ugnelė, sveteliai, skauteliai ” — apjungia 
vienas tonas. Jaučiu kaip per kraštus 
liejasi atvirumas.

Aguonų skilties sk. Giedrė Fledžins- 
kaitė originaliai nusako šeimos kelionę 
stovyklon, -rankų judesiai mimikai pade
dant sukuria neabejotiną personažą. Po 
to, su visa patiekalų virtine organizuojamas 
traukinys: rūkšti barksčiai, - sumuštinis, 
kopūstai ir kakava susimaišo į vieną juo
ką. AtsiČiaudėjus, Kęstučio lazdelė pe
reina prie rimtų gaidų.

Skiltininkė Vida Mikuckyte ir skiltininkė 
Ina Stadalninkaitė su jumoru, bet nuošir
džiai šaržuoja, kokia neturi būti skautė.

Tikimės mūsų skautė gali būti tik pa
vyzdžiu. Argi — kitaip! Juk tai ne pasa
ka, ne^ sapnas — ataidi vakaras nuo gluos
nio. Žąsų ganykloje, -tvenkiny mirkė ša
kas verkšlenąs gluosnis, o aš migdžiau 
aukso žuvis. Vandens paviršiuje prie 
vikšrų rinkosi mėlynos spalvos. Ant le
lijos lapo atsispyrė pavėlavęs vabzdys ir 
padilginęs vandenį pradingo. Ir toje vie
toje vandeny užsidegė ugnelė. Išpūčiau 
akis, -atsirėmęs gluosnio šoviaus į priekį. 
Netoliese sutrūko sviedinys. Gluosnio 
Šakos besisupdamos nuplukdė ugnelę.
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Skautų sporto šventes Worcesteryje už baigtuves: kalba vietininkas ps. P. Molis. Salia 
jo stovi Tarybos Pirmijos P - kas v. s. V. Čepas ir skautų tėvų k-to pirmininkas V. Pra
puolenis. Foto: R. Kezio

Danguje lėktuvai kabino šviesas. Ilgas 
vargo kelias, daug baisių gaisrų užpakaly 
liko, -tačiau ši ugnelė eina su manim, j Ly
giai kaip tavoji, kurią tu iš tėviškės atsi
nešei. Kokią brangią ir kokią didelę do
vaną turi, gal dar nežinai! Sužinosi, ka
da krūtinėje širdis pradės raudoti, jeigu 
Siga tavęs nenukamuos. ( Frazė iš pasiro
dymo prie laužo ).

Judriausios pasirodė paukštytės, tačiau 
nesaugios — katinėliui prie uodegytės ne
pririšo skambučio, nes turėjo mokinti Kęs
tutį “ kepurę trikampę

Skautai prieš laužą išeina su Toreodo- 
ru. Su skelbimais — skaučių Aušros skil
tis.

Jaunieji skautukai skauL Tamulaičio 
vadovaujami inscenizuoja keleivius ir su
neš”. Tiems keleiviams nereikia ” ben
zino ”, atrodo, dar jie gali mums jo duo
ti.

“ keliaukime mudu, nusibos jiems loti, 
matys, kad nebijom ir turės nustoti ”. 
Tokie tai įspūdžiai iš Los Angeles skau

tų laužo įvykusio 1957 m. gegužės 4 die
ną.

SAVĘS ATRADIMAS IDĖJOJ

Tą naktį troškau aš pasiekti žvaigždę 
Ten kur melsvų aistrų klane glūdėjo ji, 
Šakotoj rezginio viršūnėj pasirėmus 
Krykštavo beširdė, juokėsi, svaigu...

Kai vakarop, nutilus dienos vėjui 
Nuklysdavau, laukų žiedynuosna pasiviešėt, 
Sutikdavau as ją, tą žvaigždžių žvaigždę, 
Beribių minčių draugę, kuri galėdavo mane pa

guost.

Bet gelto dienos lyg rudens peisažas 
Niūkūs, apmiręs, net žiedų negalima matyt, 
Nejaugi drauge ir mums reikės apleisti 
Minčių žiedyną ir grįžti į namus.

Gal pas mane užklydus, ateitim pavirsi, 
Apčiuopiama pasauliui blizganti galia. 
Bet ar žmogus sutiks kada laimingas būti? 
Tą naktį troškau aš pasiekti Žvaigždę ...

173

16



TEGYVUOJA DŽIAMBORĖS FONDAS

Šiuo metu kai jau laukiame pirmųjų ži
nių iš Džiamborės, Rovermooto irlndabos 
buvo labai malonu susitikti brolį ps. Ole
gą Gešventą ir paklausinėti apie Džiam
borės Fondą ir tą specialų šių metų. D. F. 
vajų. Štai patiekiame Jums, mieli skaity
tojai, -šio pasikalbėjimo santrauką.
Kada DF buvo [steigtas ?

DF buvo įsteigtas 1956 m. sausio 18 d. 
LSB Vyriausio Skautininko patvirtinimu. 
Kokie yra pagrindiniai D F uždaviniai ?

DF pirmutinis uždavinys yra efektingai 
paremti LSB atstovavimą kas ketveri me
tai įvykstančiose pasaulinėse skautų sto
vyklose, 'džiamborėmis vadinamomis. To
liau DF telkia lėšas vi šokiem s kitiem s re
prezentaciniams LSB reikalams, pav., at- 
stovavimąkitose tarptautinėse stovyklose, 
rėmimą Egzilų Skautų laikraščio “ Semper 
Vigilance ” ir propagandos leidinių išlei
dimą.
Kas vadovauja D. Fondui ?

DF vadovauja jo sekretorius ( ps. 0. 
Gešventas), o iždininko pareigas eina 
s. v. v. sklt. Alf. Pocius. Didelė lėšų 
telkimo našta atitenka DF įgaliotiniams: 
ps. Gailiui ( Vokietijoje ), ps. J. Bružins
kui ( Anglijoje ), ps. A. Banioniui ( De
troite ), ps. V. Rusui ( Toronte ) ir psl. 
senj. K. Dirkiui ( Chicagoje ).
Kaip buvo DF darbas pradėtas ?

Darbas buvo pradėtas aplinkraščiais į 
vienetus. Buvo paskelbta, kad per Sv. 
Jurgį ( visų egzilų skautų kankinių dieną ) 
kiekvienas nedirbantis skautas aukotų ne
mažiau 10 centų, o dirbantis nemažiau 25 
c. Be to vasaros stovyklų dalyviai turėtų 
aukoti bent po 10 centų. Šiais gi metais 
buvo paskelbtas DF vajus, kuris buvo pra
dėtas sudarant garbės komitetą ir atspaus
dinant aukų lapus.
Kokie yra D F vajaus rezultatai ?

Šiuo metu jau yra surinkta 3,356 dole
riai ir mes tikimės, kad iki DF vajaus pa

baigos, tai yra rugpiūčio 1 d., mes sulauk
sime daugiau aukų. Apie fondo lėšų tel
kimo būdą kalbant reiki a pabrėžti, kad nei 
stovyklų dalyvių aukos, nei Šv. Jurgio die
nos aukos nebuvo kaip priderėtų renkamos. 
Tuo būdu, beveik visi surinkti pinigai bu
vo suaukoti įvairių lietuviškų organizaci
jų, prekybininkų ir pavienių geradarių. 
Koks yra šiuo metu D F kasos stovis?

Labai nenustebkite, bet šiuo metu ka
soje teturime 49 dolerius.
Kur maždaug buvo pasiųsti suaukoti pini- 
gai ?

Didžiausia suma buvo pasiųsta repre
zentaciniams vienetams Vokietijoje, < An
glijoje ir J AV - 1,560 dolerių. Specialus 
anglų kalba leidinys apie lietuvius skau
tus kankinius kainavo apie 1,200 dolerių. 
Pagaliau visokiems kitiems reprezentaci
niams ir raštinės reikalams išleista 596 
doleriai. Tikslūs daviniai bus paskelbti 
kiek vėliau spaudoje.

K(i galvojate apie DF ateiti?
Džiamborės Fondas yra pirmoje eilėje 

visų mūsų didelių ar mažų lietuvių skautų 
solidarumo ir pasiaukojimo demonstracija. 
Be to mes turime nepamiršti, kad tai mū
sų įnašas į Lietuvos vadovavimo darbą. 
Nepamirškime, kad DF vajus baigėsi, bet 
DF lėšų telkimas turi tęstis wisą laiką. 
Jeigu mes vadovai duosime pavyzdį jau- 
niesiems aukodami ir telkdami aukas per 
įvairias lietuviškas organizacijas, < mūsų 
mažieji skautukai galės dalyvauti tarptau
tinėse stovyklose atstovaudami lietuvius 
ir Lietuvą.

Aš tikiu, kad Džiamborės Fondas gy
vuos ne tik dabar bet ir sugrįžus į Lietu
vą

Mums gi belieka padėkoti DF sekreto
riui, iždininkui, 'įgaliotiniams už puikiai 
atliktą vajaus darbą ir DF Garbės Komi
tetui už talką, o DF prieteliams daug svei
katos ir geros Širdies kiekvieną dieną.
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ĮVYKIAI IR KOMENTARAI

• Birželio pabaiga ir liepos pradžia 
jau praeityje — su Jaunimo Kongresu, 
Tautiniu Šokių švente, Akademine Sto
vykla. Tai vis dideli įvykiai lietuviš
kame gyvenime, <Čikagon sutraukę apie 
tūkstantį lietuvių_ jaunimo.

Kongreso įvertinimui Šios eilutės būtų 
per siauros, puslapiai per maži. Galima 
tik konstatuoti bendrą, gerą vaizdą ir is- 
sivežtas teigiamas nuotaikas. Gi Akade
minė Skautija dar gali atkreipti savo dė
mesį į visą eilę savųjų narių, aktyviai dir
busių kongreso rengimo darbuose, dalyva- 
vavusių suminėtų įvykių programose.

• Šiemetinę ASS stovyklą reikia laikyti 
viena iš labiausiai pasisekusių. Joje ypa
tingai iškilo akademinės skautybės dva
sia, bendras susiklausymas, darbingai 
miela, -saikinga nuotaika. Visi Šie reiški
niai prisidėjo prie apčiuopiamos darbo da
lies atlikimo, <minčių formulavimo, atei - 
ties kelių tiesimo. Už šį pasisekimą lie
kame dėkingi ASS, Korp!, ASD Valdyboms, 
stovyklos vadovybei — fil. V. Stasiškiui, 
senj. R. Keziui, t n. LPesytei, senj. J. 
Ulėnui, programos planuotojams — t. n. I. 
Čepėnaitei ir senj. T. Remeikiui.

• Brolija šiais metais pakartojo labai 
teisų ir logišką žestą - į paskautininko 
laipsnį pakėlė savo kadenciją bebaigiantį 
Korp! Pirmininką, fil. R. Viskantą. Per
nai žalias šlipsas buvo uždėtas tuometi
niam K! Pirmininkui, -K. Mikėnui. Žino
me, kad panašiai buvo daroma kiek toli
mesnėje praeityje.

Šių faktų šviesoje galima tik džiaugtis 
ir tikėtis, kad atgijusi praktika vėl įleis 

šaknis į Vyriausio Skautininko darbų tvar
ką. Vistik akademikas, -išrinktas vado
vauti Korp!, -turėtų būti ne tik statutiniai 
teisėmis, bet ir dvasiniai sulygintas su 
skautijos vadais ir vadovais. Tad būtų 
visiškai natūralu kiekvieną Korp! Pirmi
ninką matyti kadencijos metu į paskauti- 
ninkus pakeltą, nes juk yra neįsivaizduo
tina, kad į šį postą patektų netinkanti 
skautininko kvalifikacijos asmenybė. Rei
kia tikėtis, kad šia praktika paseks ir Se
serijos vadovybė — kiek tai liečia ASD.

• Paskutinės ASS stovyklos metu fil. 
A. Avižienis iškėlė keletą svarbių klau
simų. Vienas iŠ jų buvo ryškesnis ASS 
veikimo gairių nustatymas — reikalas ap
spręsti ASS veikimą labiau skautiškuoju 
ar ryškiau visuomeniškuoju bruožu. Sis 
klausimas susilauks didelio dėmesio metų 
bėgyje, gi rudenį Toronto skyriaus ruošia
moje savaitgalio stovykloje bus ir žodžiu 
išgvildentas. Šią temą kviečiame kelti 
MŪSŲ VYČIO puslapiuose, -skyrių sueigo
se nagrinėti, ASS valdybai savas nuomo
nes siųsti.

• Gegužės ir birželio mėnesiais vyko 
LITU ANUS vajus. Šiam reikalui lietuvių 
visuomenė ir didelė jaunuomenės dalis pa
rodė nepaprastai daug šaltumo ir tiesiog 
ignoracijos. Kongreso metu LITU ANUS 
leidimas stovėjo tokiose perspektyvose, 
kad Dr. V. Vygantas, vyr. redaktorius, 
žurnalo sumanytojas ir visalaikis darbuo
tojas, rado reikalo pareikšti: piniginiai iš
tekliai yra tokie, jog sekantis LITU ANUS 
numeris jau bus paskutinis.

Charakteringa, kad vajaus metu buvo 
tokių lietuvių kolonijų, kuriose buvo su- .
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rinkta dešimt dolerių! Pastarasis faktas 
jau rodo, kad vajaus darbuotojai gal ir ne
sikreipė į visuomenę taip, kaip reikėtų, 
kreiptis. Tačiau negalima nepaminėti ir 
visuomenės abejingumo, visos eilės orga
nizacijų net nebandymo sukelti nors ir 
mažą, piniginę auką, paramą.

Visas J aunimo Kongreso pelnas yra pa
skirtas LITU ANUS leidimui. ■ Tautinių Šo
kių šventės metu tam reikalui buvo renka
mos aukos. Reikia tikėtis, kad šios pa
jamos gėdingą LITUANUS mirtį bent ku
riam laikui atitolins. Tačiau telieka kiek
vieno lietuvio pasąmonėje giliai įrėžta, 
kad LITUANUS leidimas nėra sutvirtintas, 
nėra garantuotas ilgesniam laiko tarpui. 
Reikia metinių pajamų, kurios įgalintų LI
TUANUS siuntinėti svetimtaučiams, jų 
įstaigoms.

LITU ANUS yra ar ne vienintelė Lietuvos 
laisvinimo plotmė, kur visos lietuvių par
tijos, grupės ir organizacijos mato nau - 
dingu darbu esant, pozityvia veikla pripa
žįsta. Tad ar jaunimas nepajėgtų Vasario 
16 minėjimų platesniu mąstu rengti, ten 
gautas aukas visiems priimtinam LITUA
NUS leidimui telkti, gi tuo pačiu besipe- 
šančias partijas bei atskirai Lietuvą va
duojančias organizacijas piniginiai badau
ti priversti ? Juk yra keista, jei ne koktu: 
žiūrima peštynių cirko ir ten sunešamos 
didelės sumos; trupinių tokiam darbui, ku
rį visi pripažįsta ir pritaria — nėra.

• Ar grynas kasdieninės lietuviųkalbos 
vartojimas yra įmanomas? — Taip! Jau
nimo Kongrese ir Akademinėje Stovykloje 
tai patyrėme. Susirinkus dideliam lietu
viukų būriui, tiesiog atrodė nepatogu bar
barizmą, anglišką žodį ištarti. Gi visi iš
sikalbėjome ir pakankamai ir greitai lie
tuviškų žodžių radome. Akademinėje Sto
vykloje, jau mažesniam, artimesniam bū
reliui esant, užteko keletas pastabų ( ”... 
nevartok rusiškų žodžių, -brolau... ”, ar 
pan.), kad anglų kalbos svetimybės išnyk
tų. • Šių minčių išvados: 1. Barbarizmai ir 
anglų kalba yra “ įpilietinta ” tik mažose 
grupelėse, kiekvienoje jų keletas mandra- 
pypkių jas ir palaiko; • 2. Puikiai galime 

be minėtų mandrybių apsieiti; 3. Reikia 
tik trupučio valios, -kad ta nelemta liga 
išnyktų. Susidarius savųjų, grynai lietu
viškai kalbančių draugų ratelį, pasveikti 
labai lengva.

• Atkreipiame visų akademikų skautų 
dėmesį į du žurnalus: ATEITĮ, N r. 6 ir 
SANTARVĘ, Nr. 1. Minėtuose žurnaluo
se tilpo straipsniai./ Vedecko ir Carolus 
parašyti), • gvildenę ASS veikimą, dvasią. 
Su patiektomis mintimis galima sutikti ar 
ne, galima jas įžeidžiančiomis ar ne 1 ai- 
kyti, -tačiau informacijos dėlei, mūsų kri
tikų, stebėtojų galvosenai pažinti, straips
niai yra skaitytini.

• Naujoji Korp! VYTIS Valdyba stovyk
loje pareigomis pasiskirstė sekančiai: A. 
Mickevičius — pirm., J. Ulėnas — vice- 
pirm., V. Germanas — junj. tėvūnas, J. 
Liubinskas - sekreL, P. Abelkis — ižd. 
1957 - 58 metų Valdybai Korporacija linki 
kuo geriausios sėkmės, su didelėmis vil
timis į ateities gaires žiūri. Taip pat su 
pagarba ir padėka prisimename savo ka
denciją baigusią Valdybą, ypač jos Pirmi
ninką, fil. R. Viskantą, nes jo tylus darbš
tumas ne vieną mūsų išjudino.

Ad Mel iorem!

Naujoji Korp! VYTIS Centro Valdyba. Iš kair. 
į dešinę: stovi—]. Vienas, A. Mickevičius, V. 
Germanas; klupo — P. Abelkis ir J. Liubins
kas. Foto: R. Viskantos
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RYŠKIEJI VEIDAI

Nijole Maskaliuniene
gimė 1932 m. iiepos mėn. 4 d., Salų dva

re. Pradžios mokyklą lankė Vilniuje ir 
Šiauliuose. Vokietijoje lankė UchtėsLie
tuvių. Gimnaziją, ir vėliau Diepholzo Gim
naziją. Atvykusi į Ameriką gavo stipendi- 
j%ir studijavo St Mary-of- the Woods Co
llege, St Mary-of-the-Woodjlndiana. Vi
sus keturius metus buvo įrašyta į College 
Honor Roll. Baigė college B. A. laipsniu 
Komercijoje ir Finansuose 1955 m., su 
** Cum Laude ” atžymėjimu. Buvo pa
kviesta į dvi garbės korporacijas: Kappa 
Gamma Pi (The National Scholastic & Ac
tivity Honor Society) ir Delta Epsilon Sig
ma ( National Scholastic Honor Society ). 
Lankydama college buvo išrinkta į Student 
Government ir ėjo trijų profesinių ir visuo
meninių klubų prezidentės pareigas, o taip 
pat ir klasės iždininkės. Buvo klasės rink
tinės kapitonė, ir priklausė “ Foreign Stu
dents Radio Club ” — vieną kartą į dvi sa
vaites turėdavo dešimt minučių laiko kal
bėti apie Lietuvą.

Skautauū pradėjo 1946 metais Uchtėje, 
kur priklausė ** Vilniaus ” Tuntui ir ėjo 
skaučių draugovės draugininkės ir vėliau 
tunto adjutantės pareigas. Buvo apdova
nota Vėliavos Ženklu.

ASD spalvas gavo 1956 metais ir tų pa
čių metų rudenį buvo pakelta į fili steres. 
Aštuntojoje Akademinėje stovykloje buvo 
pakelta į paskautininkės laipsnį.

Rimvydas Minkinas
gimė 1934 birželio 26 d. Kaune. Lietu

voje baigė pradžios mokyklą. 1944 metais, 
kartu su tėvais, rusams užimant paskuti
nes Lietuvos pėdas, pasitraukė į Vokieti
ją. 1948 metų pavasarį, 'baigęs tris Mun- 
cheno Lietuvių Gimnazijos klases, atvyko 
į JAV ir apsigyveno Clevelande. Čia bai
gė gimnaziją, įstojo į universitetą, šiuo 
metu Fenn College studijuoja statybinę 
inžineriją

Į skautų organizaciją įstojo 1945 metais 
Munchene. Ten ėjo paskiltininko, skilti- 
ninko pareigas. 1949 metais įsijungė į tik 
ką susikūrusį skautų vienetą Clevelande. 
Ėjo skiltininko pareigas. įstojo į skautų 
vyčių būrelį, davė skauto vyčio įžodį. Jau 
keli metai eina Pilėnų Tunto adjutanto pa
reigas, neseniai dar perėmė draugovės va
dovavimą 1956 metais buvo pakeltas į 
p ask antininku s. Pradėjęs studijuoti įsto
jo į Korp! VYTIS ir Studentų Sąjungą. 
1955 gavo Korp! spalvas, -ėjo K! Cleve
land© skyriaus sekretoriaus pareigas, pir
mininkavo Urban oje įvykusiame ASS suva
žiavime. Tris metus dirbo Studentų Sąjun
gos skyriaus valdyboje, ėjo iždininko, vi
ce - pirmininko, pirmininko pareigas, Šiuo 
metu yra revizijos komisijos narys. Du 
metus administravo STUDENTŲ GAIRES. 
Dalyvavo beveik visuose didesniuose lie
tuvių skautų bei studentų suvažiavimuose 
JAV bei Kanadoje.

Universitete priklauso Amerikos Staty
bos Inžinierių Sąjungos studentų skyriui.
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Šios Smiltainės nuotraukos laimėjo pirmąsias vietas ** Mūsų Vyčio ” stovyklos nuotrau
kų konkurse. Laimėję fotografai: I - ji ir III - ji vietos — J. Liubinskas f nuotraukos I ir III); 
II - ji vieta — A. Juškys ( nuotrauka II ); IV - ji vieta — V. Germanas ( nuotrauka IV ). Vi
siems stovyklos fotografams, prisiuntusiems nuotraukas — nuoširdus dėkui!
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SKAMBĖJO DAINOS SMILTAINĖS SODŽIUJ...

( Įspūdžiai iš VII - sios ASS Vasaros Stovyklos )

Šiltą pirmąją liepos mėnesio savaitę 
( liepos 1-7 dienomis ) Akademinis Skau
tų Sąjūdis susirinko VII - jai vasaros sto
vyklai į žaliuojantį Warren Dunes valsty
binį parką Michigan valstijoje, netoli Mi
chigan City miestelio.

Suskridome nuo tolimojo Pacifiko — iš 
Los Angeles, ir nuo Atlanto krantų — iš 
New Yorko, iš lietuvių sostinių — Čikagos 
ir Toronto, iš Waterburio ir iŠ Omahos, iš 
Clevelando ir Detroito, iš studentiškosios 
Urbanos ir iš kitų šio krašto vietų. Susi
būrėme 46 sesės ir 45 broliai akademikai 
ir savaitei įkūrėme lietuvišką Smiltainės 
sodžių smėlėtoje Michi gano ežero pakran
tėje. Daugelis atvykome tiesiog iš Jauni
mo Kongreso, jam paskyrę daug nuoširdžių 
pastangų, ir iš didingos Tautinių Šokių 
Šventės — Detroito sesės dar su tautiniais 
rūbais tarp stovyklos reikmenų — ir susi
rinkę savo tarpe pratęsėm ir puoselėjom 
šią puikią nuotaiką.

Greit praėjo savaitė. • Nukrito paskuti
nis prakaito lašas palapines begriaunant, 
nuskambėjo paskutinis sudiev per auto
mobilio langą, -tačiau mintys lengvai grįž
ta į Smiltainę, kurioje savaitę skambėjo 
lietuviškas žodis ir daina.

Ten toli ošia žalia girelė...

Pirmoji diena rado 25 stovyklos įkūrė
jus bestatančius palapinių sodžių smėlė
tose paežerio kalvose. Stovykla slypėjo 
tankiame miškelyje, -pasiekiama tik pės
čiomis įkopus į kalną miško takeliu. ; Jau 
patį pirmąjį vakarą, į smėlėtą kalvą suvil- 
kus palapines ir per smėlio kopas nukeli a- 
vus į ežerą, prie laužo gimė stovyklos 
vardas — Smiltainė.

Palapinės tankiame miške, -altorius ir 
vėliavos miško aikštelėje, laužavietė smė

lėtame šlaite prie sesių stovyklos ir “il
goji mylia ” — takas per kopas į ežerą; 
gi pakalnėje — virtuvės trobelė — taip at
rodė Smiltainės Sodžius, VII - ji ASS va
saros stovykla. Čia nesunku buvo palikti 
kasdienybę ir anglųkalbą su automobiliais 
prie virtuvės pamiškėje, ir kurti lietuviš
ką sodžių sesių ir brolių akademikų tarpe, 
gražioje Smiltainės gamtoje.

«

Mūsų mintys skrenda baltu vyčiu...
1

Sesės ir broliai pionieriai pastate jau
kią stovyklą, o ošiantis miškas ir lietu
viškos širdys sukūrė Smiltainės dvasią. 
Ir šv. Mišių nuoširdžioje giesmėje, ir pa
šnekėsiu karštose diskusijose, ir kvadra
to rungtynėse paežeryje, ir tyliose daino
se prie gęstančio laužo — Smiltainės dva
sia brendo ir nešė vaisius, pavertę šią 
stovyklą lietuvybės rekolekcijomis ir Aka
deminės Skautijos prasmės įrodymu. Nuo 
brolių tradicinio “L-a-a-bas r-y-y-tas 
sesės! ” vėliavai kelti susirikiavus, -iki 
pat bulvių kepimo prie žėruojančios ugnia
vietės — Smiltainė drauge dirbo, mąstė, 
dainavo ir sportavo. Stovyklos laikraštis 
— “ Smiltainės Aidas ”, bendros “ kara
vano ” kelionės link ežero, < valgomieji 
stalai pievelėje, -papuošti gėlėmis, nau
jos dainos prie laužo - tai vis stovyklos 
tradicijos ir malonūs prisiminimai.

Nuotaikos ir tradicijų apjungtoje sto
vykloje sėkmingai išsivystė ir studijų da
lis - paskaitos, pašnekesiai ir diskusi
jos. Nuosekliai parengtoje programoje 
girdėjome sekančias temas: prof. St. Ko
lupaila - “ Ką mes rasime Lietuvoje ”; 
fil. Br. Kviklys — “ Lietuvių politinės 
partijos ir rezistenciniai sąjūdžiai fil. 
V. Stasiškis — “Skautybė vyresniesiems”; 
fil. K. Palčiauskas — “ Skautiškoji ideo-
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Smiltaines stovyklautojai laisvalaikiu — prie ežero.

logija L n. M. Lekniūtė — “ Lietuvio 
charakterio savybes ” ir fil. Al g. Avižie
nis — ” ASS uždavinį ai ”.

Pagrindinės diskusinių susirinkimų te
mos buvo: “ ASS organizacinės formos ”, 
” Skautiškoji spauda ”, “ ASS pozicija 
PLSS - goję ” ir, žinoma, ” ASS visuo
meniškos ir skautiškos veiklos proporci
ja ”•

Paskutiniajai temai nuosekliai išnagri
nėti nuspręsta prie ASS Toronto skyri au 
stovyklos ( rugpiūčio 30 - rugsėjo 2 die
nomis ) prijungti studijų dienas.

Tylūs armonikos tonai...

Daina apie armoniką ir juodas naktis 
tapo stovyklos tradicinė, tačiau popietės 
prie ežero pilnai neišaiškino tradicinio 
sporto. Į šį titul ą pretendavo kvadratas, 
snaudžiančiųjų mėtymas į vandenį, ir van
dens sportas — pamurkdyti po vandeniu 
žaidėją su sviediniu, na, arba ir be svie
dinio, j ei patogiau.

0 kai nusileisdavo saulė ir puolimui iš
sirikiavę pakildavo uodai, diena baigėsi 
prie stovyklos laužo. Laužavietėje — smė
lio amfiteatre — akordeono tonai, • laužo 
liepsnos ir tamsus miškas sukurė tinkamą 
foną ir “ Sumuštiniui ”, apžvelgiančiam

Foto: A. Juskio 

dienos darbus, virtusius nakties juokais, 
ir Tėvynės Laužo prisiminimams apie Lie- 
tuvą, melodekl amacijai ir radio vaidinimui, 
ir visoms dainoms — stovyklos turtui ir 
laužų turiniui. Dar ilgai po programos ir 
naktipiečių, prie lėtai žėruojančios ugnies 
skambėjo dainos apie bajoro dukrą ir tam
sias blakstienas, laisvės dienas ir baisų 
smaką...

Dievui, Tau, Tėvyne, ir Žmonijai..,

Paskutinis vakaras Smiltainėje virto 
tikra švente, vainikuojančia stovyklos 
darbus. Atžymėti už nenuilstamą skautiš
ką darbą, prie vėliavos^nuleidimo skauti
ninko įžodį davė ASD Čikagos sk. pirmi
ninkė fil. Nijolė Maskaliūnienė ir Korp! 
Vytis pirmininkas fil. Romualdas Viskan
ta. Gi vėlyvą vakarą, miško vienumoje, 
prie laužo liepsnų ir ASS vėliavų, ASD ir 
Korp! Vytis pilnų narių pasižadėjimą da
vė 9 sesės ir 5 broliai — studentai skau
tai.

Dovanos - rožės sesėms, ąžuolo šake
lės broliams, ir sveikinimai — žinoma, su 
visomis tradicijomis — tiksliai išreiškė 
mūsų ASS šeimos džiaugsmą naujaisiais 
nariais. Beveik iki aušros paskutinę nak
tį negęso laužas ir netilo daina, lyg pro-
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Vėliavos nuleidimas Smiltainės stovykloje. 

testas prieš artėjančią stovyklos pabai
gą
Buvo gera gaspadir.e...

Džiaugdamiesi stovykla, prisimename 
su padėka seses ir brolius, savo darbu su
kūrusius Smiltainę ir ugdžiusius jos dva
si ą.

Nuo pirmosios dienos Smiltainė pasižy
mėjo puikiu maistu, už kurį nuoširdi padė
ka tenka sesėms šeimininkėms Mildai Gri- 
garavičiūtei ir Birutei Bulotaitei ( Chica
go), bei visiems sesėms ir broliams — vir
tuvės darbuotojams.

Bendradarbiavimo dvasią sėkmingai kū
rė Smiltainės vadovybė — kapelionas Tė
vas Juozas Raibužis, stov. viršininkas 
fil. Vytenis Stasiškis ( Chicago ) ir adju
tantas senj. Romas Kezys ( New York ), 
sesių vadovė t. n. Irena Pesytė ( Waterbu
ry ) ir brolių, vadovas senj. Jonas Ulėnas 
( New York ).

Visa širdimi ir linksmu balsu stovyklos 
programą tvarkė fil. Antanas Dundzil a( Los 
Angeles ), talkininkaujamas paskaitinin
kų, sumanių laužavedžių ir visad dainuo
jančių bei diskutuojančių stovyklautojų.

“ Smiltainės Aidą” redagavo senj. Al
gimantas Banelis ( Toronto), <su savo pa-

Foto: A. juskio 

siryžusiais pagelbininkais kas vakarą nu
galėdavo visus miško spaustuvės sunku
mus.

Kantriai stovyklautojus “ ganė ” - re
gistravo, ir stovyklos finansus tvarkė t. 
n. Danutė Bartuškaitė ( Chicago ).

Gi patį didžiausią techninį darbą — sto
vyklos suorganizavimą atliko ASS Čika
gos skyrius, vadovaujamas senj. Adomo 
Mickevičiaus. Už nuoširdų darbą stovyk
los šeimininkams Čikagiečiams, pirmiems 
atvykusiems ir paskutiniems apleidusiems 
Smiltainę, tenka visų stovyklautojų padė
ka.
Uztrauksim naują giesmę, broliai...

Atsisveikinome ir išsivežėme Smiltai
nės nuotaikos kibirkštis į savo skyrius, 
išbarstytus visame kontinente. Kasdie
ninėje aplinkoje Šios kibirkštys jungs mus 
bendram darbui tvirtose ASS eilėse. Ta
čiau atsisveikinome neilgam — tik iki pa
simatymo Toronto stovykloje — studijų 
dienose, žiemos stovykloje, ir 1958 m. 
Tautinėje Stovykloje, kur vėl įžiebsim 
Smiltainės liepsną!

Algis Avižienis
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NUOTR.: P. A BELKIO.V.GERMANO 
V. RŪBO, A.JU7KIO, J.LIUBIN/KO

VII-JI A.ZZ 
/TOVYkLA

WARREN DUNE/.MICH.
1957. VII. 1-7
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VYTIETIS KAZYS BĖKSTA — KUNIGAS MISIJONIERIUS

A. Kalnaitis

Šiuo metu, 'kai beveik visų, mūsų, studi
juojančių akys nukreiptos į prakti škuosius 
mokslus, -reikia sveikinti kiek vi eną pasi
reiškimą kita, ypač dvasine krypūmi. Tai
gi ir naujo katalikų kunigo atsiradimas 
mūsų skautiškoje šeimoje sutinkamas su 
išskėstomis rankomis bei atviromis Širdi
mis: pr. m. lapkričio 11d. tolimoje Brazi
lijoje, Vii a Zelinos lietuvių parapijos baž
nytkaimyje, pirmąsias S v. Mišias už Lie
tuvą paaukojo vytietis psktn. Kun. Kazys 
B ėk Š ta.

Kunigas Kazys — lietuvi ško šio s sk an
tiškosios mokyklos auklėtinis. Jo dar ne
ilgas gyvenimas turiningas, prasmingas, 
viename rašinėlyje veikiai neišsemiamas. 
Užteks tad k ei etą bruožą pabrėžti..

Į vilkiukus įstojo 1930 m. Klaipėdoje. 
Ilgainiui perbėgo planingai visus skautiš
kuosius laiptelius, keitė virvučių spalvas. 
Geras irpavyzdingas skiltininkas, dr- ves 
adjutantas. 1939 m. jo “ Elniai ” - pa
bėgėliai skautai iš Klaipėdos, ypač pa
sižymėjo stropumu Šiaulių tunte. Nuo 1940 
m. tęsė skautavimą Vilniuje, anot jo pa
ties žodžių, “ tai ant grindų, -tai pogrindy 
— kaip kada prireikdavo ” ..

Mokęsi s ir sk ai tavęs Li etuvoj e, i š či aį 
Vokietiją atsigabeno aukštą Dievo, Tėvy
nės, 'artimo meilės pajaitimą. Atsidūręs 
Kylio mieste, drauge su kitai s skautais 
entuziastais suburia skautiškas jėgas ir 
1945- XI. 6 d. įsteigia pirmąj ą miŠrią Ku
nigaikščio Margio vardo dr - vę, į kurią 
per kelias dienas su siburia 72 broliai ir 
sesės. Kazys minėtai dr - vei ir vadovau
ja, kaip jos draugininkas. Jo energingoje 
vadovybėje smarkiai plečiama veikla. įtei
kiama vėliava; XII. 13 d. pasirodo gražaus 
rotatorinio laikraštėlio “ Po Svetimu Dan
gumi ” pirmasis numeris, prie kurio susi
buria geriausios tos stovyklos j ego s. Su
manusis redaktorius — tas pats brolis Ka

zys. Dar ir šiandien, po 12 metų, vartant 
tuos puslapius, jauti juose iš kiekvienos 
eilutės tikrąjį skautybės supratimą Skar
ti škosios vadovybės pakeliamas įvyr. skil- 
tininkus, vėliau į paskautininkus. 1 Veikiai 
betgi matome Kazį Eichstaetto kunigų se
minarijoje, kur susibūrė nemaža lietuvių 
klierikų, jų eilėse ir apsčiai skautų. 1°47 
m. pradžioje 4 pasauliečiai studentai ir 
10 klierikų sudaro Sambūrio * Vytis” vie
netą. Jų eilėse ir Kazys. Ne kaip eilinis, 
o vadas. Jo ir kitų pastangomis šaukia
mos sueigos, ' diskutuojami pasaulėžiūri
niai ir kitokį klausimai, palaikomas rysys 
su kitomis jaunimo or - jomis.

Bet Kazio laukia aukštesnės pareigos 
ir sunkesnis darbas. Netrukus jis Romo
je. Jau kaip vienuolis salezietis ištisus 
dvejus metus dirba Rio Negro srityje Bra
zilijos raudonodžių indėnų tarpe. Su jais 
gražiai susigyvena, daugelį supažindina 
su krikščioniškojo mokslo tiesomis. Iš in
dėnų lūpų užrašo daugelį jų pasakų ir jas 
išverčia 1 ietuviškai f šios pasakos tebe- 
1 aukia i ŠI eidimo ).

Ir kilnų misijų darbą ima remti skautiš
ku patyrimu: čia gražiai suorganizuoja in
dėnus skautus ir ima skautiŠkąjį metodą 
taikinti misijų gyvenime. Tai kažkas nau
jo-

Atlikęs pirmąją misijų darbo praktiką, 
tęsia dvasiškus mokslus Brazilijos sale
ziečių centrinėj aukštojoj mokykloj Sao 
Paulo - Lap a, kur susirenka šimtai įvairių 
tautybių jaunuolių. Brolis Kazys ir šią 
kolegų auditoriją panaudoja lietuviškos 
informacijos labui. Gavęs iš tuometinio 
MV redaktoriaus informacinių leidinių, 
juos leidžia iš rankų į rankas, skaito pa
skaitas apie Lietuvą, kalba su važi avimuo
se Lietuvos 1 ai svės reikal u. Jo išverstas 
į ispanų kalbą ir iškabintas * Mirštančios 
Tautos Testamentas ” su genocidiniais
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paveikslais, ilgai buvo apgultas skaitan
čiųjų studentų ir profesorių. Nežiūrint 
gausybės darbo, palaiko glaudžius ryšius 
su M V, Korp ! VYTIS Valdyba.

Ilgų metų pastangų vaisius 1956. XI. 4 
buvo apvainikuotas laimėjimu — kunigys
tės šventinimais.

Brazilijos lietuvių visuomenė šiltai su
tiko naująjį Kunigą, nuoširdžiai jį priim
dama gražiai išpuoštoje bažnyčioje. Sa
vo nuotaikas lietuviškoj e aplinkumoje bro
lis Kazys gražiai išreiškė jausmingoje 
kalboj e per radij ą.

Ne sau, o kitiems gyventi ruošėsi Kuni
gas Kazys. Tuojau po primicijų jis išvy
ko dar penkeriems metams į Brazilijos 
džiungles sunkiam misijų darbui, kur žmo
gų nepaprastai vargina ir neretai pribai
gia ypatingai sunkios necivilizuoto gyve
nimo saly gos, -šiurpu s atogrąžų klimatas, 
gausybė vabzdžių ir kt. Bet mes tikirųės, 
kad Kazys visa tai išlaikys ir mes veikiai 
jį turėsime savo tarpe, diok Dieve - atgi
musios Lietuvos misijų darbe.

0 tuo tarpu jis tęsia skautavimą kitų 
tautų skautų tarpe —prie pat karštojo Ama
zonės ekvatoriaus. Jis iškylauja su indė- 
niukų draugove, skrosdamas per didžiulius 
vandens krioklius iš medžio stuomens deg
tose valtelėse. Jo artimiausi broliai: tu- 
kanai, tarjakai, piratapujai, dessanai, ma- 
kai, uananai — vis tai indėnų vaikai. Juos 
puošia dar akmens amžiaus ginklai. Jis 
turi kovoti su milžiniškomis gyvatėmis ir 
gydyti Čiabuvius nuo jų įkandimo, statyti 
netik palapines, bet ir gyvenamuosius na
mus. Brangiąją Tėvynę Lietuvą ir mie
luosius lietuvius skautus, - es jis betgi 
visada atsimena, ypač Sv. Mišiose.

Ad mdiorem, Kazy!

Vytietis kun, fil. Kazys BĖKSTA

/I ■Z._ IMūsų mielą broli

sktn. VYTAUTĄ KAMANTĄ
ir

p-lę ALDONĄ VALAITYTE 

sukūrusius lietuviškos šeimos židinį, 
nuoširdžiai sveikina ir laimingo šeimy
ninio gyvenimo linki

Cleveland?o **S. Daukanto” Sk. Vyčių 
Būrelis
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SKAUTAI IR IDĖJOS
R. Šilbajoris

Bet kurios korporacijos gyvenime, o taip 
pat ir mūsų Korp! VYTIS iš prisirišimo prie 
tradicijų, kyląs šiltas broliškumo jausmas 
vaidina labai svarbų vaidmenį. Tačiau tra
dicijos yra pavojingos: tėvynėje jos, kaip 
iš gimtos žemės besiveržiąs šaltinio van
duo, yra tyros ir gaivinančios; tremtyje, 
būdamos svetimos supančiai aplinkai, jos 
gali apkarsti ir pasidaryti nuodingos jauno 
žmogaus dvasiniam gyvenimui. Fanatiškas 
prisirišimas prie gyvybės nustojusių įpro
čių ir organizacinių formų iš vienos pusės, 
ir reikalas svetimame krašte augti, mokin
tis ir žengti pirmyn iŠ kitos pusės, gali pri
vesti prie asmenybės suskilimo. Patys to 
nepajusdami, <mes galime pasidaryti veid
mainiais tiek prieš tėvynę, tiek irprieš mus 
priglaudusį kraštą. Iš dviejų gi melų vie
nos tiesos nepadarysi — skautiškai dva
siai žuvus, korporacijos spalvos yra tiek 
pat bereikšmės, kiek ir cirko klouno auksi
niai antpečiai.

Kitaip tariant, jau seniai pribrendo lai
kas kritiškai pažvelgti į mūsų korporacij ą, 
į tokią, kaip ji dabar yra, ir ją atjauninti, 
praturtinti kultūriniais įnašais, taip, kad ji 
nebūtų laisvalaikio žaislas, bet mūsų dva
sios reikalavimus patenkinanti saviauklos 
pri emon ė.

Vyresnieji mūsų broliai mums visada pri
mena, kad Korp! “ Vytis ” praeityj kreipė 
dėmesį į savo narių kokybę, o ne skaičių. 
Taigi jie stengėsi į savo eiles surinkti stu
dentišką, -o tuo pačiu ir intelektualinį eli
tą. Bet koks intelektualinis elitas buriasi 
į organizacijas tam, kad gyviau ir vaisin
giau pasikeistų idėjomis. Tie iš mūsų, ku
rie nemėgsta mąstyti, nežiūrint kokį stiprų 
emocini prisirišimą korporacijai jie bejaus- 
tų, visados pasiliks jos kūrybingoms tradi
cijoms svetimi - atklydėliais, benamiais 
mūsų eilėse. Jeigu tai netiesa — jeigu tie, 
kurie iŠ Korp! VYTIS tikisi dvasiniai ir 
protiniai iššaukiančios, gaivios atmosferos 

- yra tikrieji benamiai po mūsų sąjūdžio 
stogu, • tai tada visa mūsų veikla, spalvos 
ir vėliavos yra tik iliuzija, tada Korp! VY
TIS yra kažkas daug mažesnio, negu mes 
galvojome, duodami kilnų senjoro pasiža
dėjimą.

Iš šalies girdisi pasisakymų, < kad mūsų 
organizacijos intelektualinis sumenkėjimas 
yra neišvengiamas, nes pati skautiška ideo
logija, ■ puikiai tinkanti vaikams auklėti, 
negali patenkinti labiau subrendusio proto. 
Yra nuomonių, kad skautų šūkyje išreikšti 
idealai - Dievui, Tėvynei, artimui — yra 
perdaug aiškūs, kad galėtų sudominti pai
nesnių problemų beieškantį akademinį žmo
gų-

Korp! VYTIS, kaipo akademinė skautų 
organizacija, savo egzistenciją pateisina 
kaip tik tuo. į tas tris skautų šūkio sąvo
kas mes žiūrim kaipo į komplikuotus, gilius 
dalykus, kuriuos akademiniame lygyje su
prasti, o tuo labiau, 'kaipo išsilavinusiam 
žmogui, prasmingai vykdyti, nėra taip leng
va. Skautiško Šūkio pilnutinis įgyvendini
mas reikalauja didelės dvasinės ir protinės 
įtampos, -nuolatinio ieškojimo.

Idealai, kaip žmonės, tol gyvena, kol su
geba nuolatos iš naujo gimti, surasti sau 
kas kartą gilesnę prasmę. Apie Dievą mąs
tyti yra lygiai taip sunku, kaip žiūrėti nuo
ga akim į saulę, o tačiau tie, kurie apie Jį 
mąstyti nenori, 'kuriems Jis perdaug “ sa
vaime aiškus ”, iš tikrųjų į Jį netiki. Pa
kanka nueiti į universiteto biblioteką, pa
žvelgti į knygų lentynas, kad suprasti kaip 
ilgai ir sunkiai žmonija kovojo su savo Kū
rėju ir už savo Kūrėją. Mes, kurie tiesia
me savo rankas į akademiniūs laipsnius, 
esame tos kovos paveldėtoj ai.

Tarnavimas tėvynei, ypač čia, tremtyje, 
irgi nėra toks paprastas uždavinys. Vien 
patrijotiško nusistatymo nepakanka. Gali
ma jaustis dideliu patrijotu, o visdėlto sa
vo elgesiu nesudaryti savo kraštui garbės.

186

28



Pašnekesio nuotaikaSmil- 
tainės stovykloje.

Foto: R. Viskantos.

Pavyzdžiui, užsidarę siauram ir beviltiš
kam nacionalizme, 'mes galime pasidaryti 
primityviais ir nepatraukliais savo tautos 
ambasadoriais, tuo pačiu suteikdami savo 
tėvynei lokio patarnavimą. Tiktai ta tauta 
bijo svetimųjų įtakos, kuri nepasitiki savo 
kultūra ir istorija. Civilizuotos tautos drą
siai pasikeičia kultūriniais laimėjimais su 
savo kaimynais ir, priėmę svetimus elemen
tus, perleidžia juos per savo tautinę priz
mę, 'tuo būdu praturtindamos savo kultūrinį 
lobį.

Tremtyje dažnai pabrėžiama, kad mums 
reikia ypatingai saugotis svetimos įtakos, 
nes, savo žemės po kojom neturėdami, mes 
galime nerasti savyje jėgų atsispirti prieš 
nutautėjimą.

Tačiau dirbtina izoliacija sumenkina sa
vitą kultūrinį palikimą ir jaunam žmogui 
dažnai tenka pasirinkti gyvenimą aplūžu
sioj, bet savoj šiaudinėj bakūžėj, arba vi
sišką lietuvybės atsisakymą, Nei viena 
nei kita išeitis gero nežada. Turi būti tre
čias kelias ir to kelio ieškoti, išdirbti nau
jus vietai ir laikui tinkančius nusistatymus 
yra sunkus ir painus uždavinys mums, aka
demikams skautams. Labai trumpai galima 
pasakyti, kad turime rasti būdą tiek iš sve
timų skolintis, tiek svetimiems duoti ir iš

laikyti lietuviškumą, nepaverčiant jo suvy
tusiu, tarp senos knygos lapų įspraustu, rū
tos žiedu. Šios problemos vengimas, spren
dimo atidėliojimas yra niekas kitas, kaip 
tik savęs apgaudinėjimas.

Artimo tarnyboje mūsų, studentų dėmesys 
turi būti nukreiptas į kultūrinį tremties ben
druomenės gyvenimą. Neseniai viename 
mūsų laikraštyje vyko diskusijos apie lie
tuviškos knygos vargus. Buvo nusiskundi
mų, kad niekas lietuviškų knygų neskaito. 
Atrodo, kad mes, tremtiniai, esame pasiruo
šę lengva ranka numesti į šiukšlių dėžętai, 
ką mūsų knygnešiai su pasiaukojimu išnešė 
ant savo pečių. Joks skautas, o tuo labiau 
intelektualas, negali tokios padėties tole
ruoti. Jeigu mes patys ir nusiperkame vie
ną kitą lietuvišką knygą, tas dar mums ne
duoda teisės kaltinti “ tamsuolius ”, kurie 
to nedaro. Atpirkimo ožių ieškojimas tega
li nuvesti tik prie mūsų pačių durų slenks
čio.

Jeigu plačioji visuomenė nesidomi lietu
vių rašytojų darbais, tai ne todėl, kad tie 
rašytojai yra perm enki — turime labai gerų 
ir įdomių rašytojų — bet todėl, kad pati vi
suomenė prie jų darbų nepriaugusi. Čia 
mums, kurie esame pasižadėję tarnauti arti
mui, atsiveria plati darbo dirva. Pirmiau-
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šia, mes turime patys skaityti ir pirkti dau
giau lietuviškų knygų - atsiliepti j rašyto
jų balsą, kad jiems nereiktų šaukti tyruose. 
Toliau, mes turime viešai kalbėti apie lie
tuvių literatūrą - ruošti diskusijų vakarus, 
pakviesdami plačiąją visuomenę ir, ■anali
zuodami mūsų rašytojų veikalus kartu su vi
suomenės atstovais, pakeldami tiek savo 
tiek jų kultūrinį lygi, -įleisti gryno oro į 
tremties gyvenimo atmosferą. Nesitikėki
me iš pradžių didelio dėmesio - užtenka 
keletos nuoširdžių žmonių, kurie ateis pra
leisti vakaro su mumis. Šitokie literatūros 
vakarai neturi būti skaitomi viena iš prie
monių skyriaus iždui papildyti. Svarbu, kad 
diskusijos būtų įdomios, turiningos, aštrios 
ir drąsios — tada jos nebus taip lengvai už
mirštos, ir gal nemažas žmonių skaičius 
panorės patys susipažinti su tomis knygo
mis, apie kurias tiek įdomių dalykų buvo 
girdėję. Mūsų bendruomenė, ypač vyresnio
ji karta, -domisi praeities politine istorija, 
ir užtat tokio pobūdžio knygos — prisimini
mai — išparduodamos be didelio vargo. Da
bar atėjo laikas padėti mūsų tautiečiams 
praplėsti savo interesų akiratį ir susidomė
ti beletristika, menu, -kultūros istorija. Mū-

★ 

sų rašytojai savo pareigą atlieka, -bet mes, 
eiliniai intelektualai, -dar neatlikome savo 
pareigos sukurti aplinką, kurioje rašytojų 
darbai galėtų gyventi ir vesti vaisių. Kad 
tai yra darbas, kuris reikalauja iš mūsų 
aukštos asmeninės kultūros ir didelio pro
tinių jėgų įtempimo, manau, nereikia aiš
kinti. Bet ir čia, padarę pirmą pionieriaus 
žingsnį,mes pasielgtume kaip pridera skau
tams.

Jeigu mūsų korporacija nori toliau gyvuo
ti, augti ir žydėti, mūsų pagrindinis uždavi
nys yra kreipti daugiau dėmesio į ideologi
nius klausimus. Skautiška ideologija gali 
būti suprasta vilkiuko arba korporanto lygy
je, tad yra keista, kad mes iki šiol dar ne
atkreipėme į tai reikiamo dėmesio ir nepa
sidarėme atitinkamų praktiškų išvadų. Vie
na iš priežasčių gali būti tai, -kad mes bu
vome perdaug savimi patenkinti ir besi
džiaugdami jaukia korporantiška nuotaika 
užmiršome savęs paklausti ar mūsų sąjūdis 
išpildo savo uždavinį. Mūsų organizacija 
priklauso mums patiems, mes galime iš jos 
padaryti, ką norime. Joje atsispindės mū
sų dvasios turtingumas lygiai taip gerai, 
kaip ir mūsų dvasios menkystė.

RIMVYDAS BAJORAITIS

Gimė 1928 m- gegužės 13 d. Lietuvoje, Kauno 
apskr., Pakuonio miestely. Mokėsi Kauno Aušros 
gimnazijoje ir Kauno aukštesnėje technikos mokyk
loje. Tremtyje mokslą tęsė Vokietijos britų zonoje, 
Uchtės gimnazijoje, kurią baigė 1948 metais.

Atvykęs į JAV ir atlikęs karinę prievolę, 1953 m. 
įstojo į Case technologijos institutą Clevelande 
metalurgijos studijuoti. Studijų metais priklausė 
įvairioms profesinėms organizacijoms, kaip Ameri
can Institute of Mining and Metallurgical Enginee
ring.

Į skautų organizaciją įstojo 1946 m. Vilniaus tun
te Uchtėje, kur vėliau ėjo draugininko ir tunto ad
jutanto pareigas. 1948 m. gavo paskautininkio laips
nį. Jau keleri metai kaip yra Korp 1 Vytis senjo
ras, kartu dalyvaudamas Lietuvių studentų sąjungo
je-

1957 m. pavasarį Case Institute gavo metalurgijos 
inžinerijos Bachelor of Science laipsnį. Sveikina
me ir džiaugiamės brolio Rimvydo asmenyje sulaukę 
dar vieną mokslinę pajėgą skautų eilėse.
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Smiltainės stovyklos pio
nieriai džiaugiasi pastatę 
vartus, foto: R. Viskantos.

ASS KRYŽMINĖJE UGNYJE
Algimantas Povilainis

Galbūt, patiems permažai rūpinantis sa
vosios organizacijos problemomis, išky
lančiomis naujų gyvenimo sąlygų reikala
vimuose, <to ėmėsi žmonės iš kaimyninių 
organizacijų tarpo. Ne mūsų gerovei jie 
aukojasi, -bet ieškodami krislų, -mūsų ta
riamų netobulumų šviesoje, stengiasi iš
kelti savų organizacijų dorybes. Siaurų 
grupinių interesų vedini, kritikai iš deši
nės ir kairės mus pliekia dažnai mažai ką 
bendro su tikrove teturinčiais užmetimais. 
Nežiūrint jų fantastiškumo, tie užmetimai, 
vietoj bereikalingo nervų sujaudinimo, 
mums duoda progos kritiškai pažvelgti į 
save.

Ateitininkų žurnalo “ Ateitis ” birže
lio mėn. numeryje A.Vedeckas žvalgyda
masis i savuosius, kažkokiu būdu ten įžiū
ri ir akademikus skautus. Supainiojęs Ka
talikų Akcijos tikslus su mūsų užsibrėžta 
pareiga Dievui, jis daro keistokas išva
das, apie kurias, tikiuosi, bus plačiau už
siminta vėliau.

Šį kartą norisi pasisakyti apie “ San
tarvės ” š. m. pirmame numeryje tilpusia- 
me Caroli aus straipsnelyje “ Keturios te
mos jaunimo judėjimuose ” iškeltus tie

sioginius užpuolimus ASS sąjūdžiui. Vie
nas iš įtakingiausių santariečių šulų, sla- 
pyvarde prisidengęs autorius, akademikus 
skautus išvadina vaikais ir žaidime užmir
šusiais prasmingesni as gyvenimo proble
mas. Mums prikišamas savo naudą atgy
venusių tradicijų užsispyrusiu laikymuisi, 
visuomeniškumo stoka, konformizmo ugdy
mu ir tolerancijos paneigi me išvirtus savo
tiško totalitarizmo reiškėjais. Pažiūrėki
me, kiek yra realūs tie fantastiški išradi
mai.

Ilgiau beegzistuojanti organizacija, <net 
ir nejučiomis visuomet sukuria tam tikras 
istorines tradicijas, kurios turi svarbios 
reikšmės narių broliškumui, prigulėjimo 
jausmui ir bendrų siekių simboliams iš
reikšti. Naujiems sambūriams yra būdin
gas nepasitikėjimas, bet kokiomis tradici
jomis, ydant jos, tinkamai nespėjus ar ne
pajėgus suvirškinti, netaptų esminėmis 
veiklos apraiškomis ir stabdžiu naujų ke
lių ieškojimui. Užsitikrinus idealoginiu 
tvirtumu, ši baimė pamažu išnyksta, [gau
namos ir įvairios tradicijos, kurios jau 
nebevaržo, bet tik padeda idealoginiam
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vystymuisi. Tuomet organizacija ar kūry
binis sąjūdis pasiekia brandą. Tad yra 
suprantama santariečių natūrali tradicijų, 
baimė,ir, kaipo pasiteisinimas, jų bepras
miškumo įžiūrėjimas kituose. Akademinė 
skautija jau gyvuoja 30 su virš metų — 
taigi jau nebe kūdikio amžiuje. Mums tra
dicijos nebegrąso ir nuo jų nematome rei
kalo šalintis.

Carolus, matomai, vaikystėje nėra per
ėjęs skautišką mokyklą ir todėl jam sun
ku suvokti skautybės esmę, jos visam gy
venime išliekantį įspūdį. Mes iŠ skauta- 
vimo išvedame išorines tradicijas, kaip 
laužai, stovyklavimas, 'sveikinimas kaire 
ir pan. Ryšiui su Lietuva pabrėžti mes 
laikomės, kiek tai dabar pritaikintina, kad 
ir iš svetimųjų paimtomis, bet jau lietu
viškomis tapusiomis studentiškomis tra
dicijomis. Tai mūsų spalvos, ženklai, 
vėliavos, pakėlimų apeigos ir t.t. Caro
lus tokių tradicijų nevertina ir jas laiko 
neturinčiomis vidinės vertės. Tai įtaigo
damas jis nenori suprasti išorinių tradici
jų emocinio prasmingumo, arba reikšmės, 
kaipopagelbinių priemonių aukštesnių sie
kimų įprasminimui.

Nereikia daug aiškinti apie nuolatinio 
tradicijų persijojimo, <atsisakymo senų ir 
pagal reikalą išugdymo naujų reikalingu
mą. ■ Tačiau, jei mūsų kritikas būtų aty- 
džiau stebėjęs akademikų skautų gyveni
mą paskutinių keletos metų laikotarpyje, 
jam nereikėtų Šūkauti apie mūsų meilę pa
senusioms tradicijoms.

Nežiūrint, kiek išorinės tradicijos mums 
yra mielos, jose, priešingai Carol aus tei
gimui, neglūdi akademinės skautijos es
mė. Mes turime ir stiprias vidines artimo 
meilės, tolerancijos, pareigos jausmo, pi ar 
čiai suprasto religingumo ir žmogiškumo 
tradicijas, apie kurias mūsų dažnas kriti
kas patogiai neužsimena. Plačiame Die
vo, Tėvynės ir artimo įsipareigojimų aiš
kinime akademikas turi didelę asmeniško 
apsisprendimo laisvę. Jam nenusakomos 
griežtos pasaulėžiūrinės taisyklės. Ta 
prasme ASS yra, galbūt, dar net 1 iberališ- 
kesnis sąjūdis, nei Santara, kurios dog

matika jau ankstyviai pasireiškė. Tad kal
ba apie netoleranciją idėjoms yra žodžių 
tiranijos metodo vartojimas.

Be abejo, nevieną mūsų kritiką erzina 
ASS apsiribojimas nuo partijų globos ir 
tame įžiūrimas apolitiŠkumasbei visuome
niškumo vengimas. Vargu ar yra galimas 
apolitiškas žmogus — gali būti tik parti
nis ar nepartinis. Tikra tiesa, kad mes 
ne viename dabartiniame lietuvių politi
niame susibūrime nerandame pilnutinio 
skautiškų idealų įsikūnijimo, o naujų są
jūdžių kurti dar nesiryžtame. Visgi poli- 
tiŠkumo problema mūsuose nuolatos daro
si vis opesni a ir reikalauja aiškesnio ir 
drąsesnio sprendimo, nei ligi šiol.

Neplakant politiškumo ( partinio, <nes ir 
Lietuvos laisvinimo darbas, kuriame mes 
dalyvaujame, irgi politinis ) su visuome
niškumu, pastebėtina, kad pastarojoje vei
kimo plotmėje esame, lyginant su kitomis 
jaunimo organizacijomis, 'nemažai pasi
darbavę. Akademikai dirba Studentų Są
jungoje, Skautų s - goję bei Lietuvių Ben
druomenėje. Galima išvardinti ir visą ei
lę visuomeniškų darbų, kuriuose ASS yra 
įdėjęs didelį įnašą. Carol aus priekaištai 
šiuo atveju stovi ant labai mėgėjiškai su- 
konstruktuoto pamato. Tiesa, nesame sa
vo atsiekimais pilnai patenkinti. Anaip
tol, dar daug dirvų net nepradėta arti. Bet 
ar galima šnekėti apie vaikišką žaidimą, 
kuomet Sąjūdžio vairuotojų tarpe, o taip 
pat ir didelėje eilinių narių masėje pasta
ruoju metu matosi ypatingas susirūpini
mas visuomeniškos veiklos praplėtimu.

Kiekvienas organizacijai priklausąs in
dividas neišvengiamai atiduoda savo as
meninės laisvės dalį. Ir organizacijos tu
ri teisę reikalauti iš narių tam tikro loja
lumo. Santarai atsistojus šalia ASS ir 
ateitininkų iškilo akademikų priklausomu
mo lygiagretėms organizacijoms klausi
mas, kuris, norint išlaikyti savystovumą 
pareikalavo griežto sprendimo. ’Sėdėjimas 
ant dviejų kėdžių negalėjo būti naudingu 
nei vienai nei kitai organizacijai. Tai ar
gi taip galvodami jau tampame totalitariz
mo reiškėjais? Apgailestautina, kad pri-
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klausomybės klausimas turėjo būti spren
džiamas Garbės Teismo pagalba. • Tačiau 
vietoj gydant žaizdas ,jos santarieČių yra 
nuolat atveriamos, nors ir dabartinėje ASS 
vadovybėje jau sėdi nauji žmonės, mažai 
ką su praeities konfliktais bendro teturė
ję-

Tokie skardūs užsimojimai ir sliekiš- 
kas priekabių ieškojimas mažmožiuose ap
sunkina galimą ir būtiną šių dviejų broliš
kų organizacijų bendradarbiavimą. Paga
liau jau užtenka svaičioti pagal savo 
seną siaurą kurpalių nukaltus kaltinimus. 
Norint, visoms pusėms jų pakankamai su
siras. Tačiau reikia stengtis pašalinti 
akademikuose tebesi jaučiantį kartėlį “ at
skalūnams ”, o santarieČiuose pagiežą į 
savo vežimą neįsisodinus skautų ir galu
tinai susigyventi su Santaros ir ASS eg
zistavimo faktu su savy ta veikimo forma 
ir idealoginiais skirtumais. Jau laikas 
paduoti vieni kitiems ranką ir visom jėgom 
kibti į bendrą politinį darbą — Lietuvos 
laisvinimą

★ ★ ★

JULIUS ŠPAKEVIČIUS,

gimęs 1931 m-> Kaune, šį pavasarį baigė Bostono 
U - tą, Bachelor of Fine Arts laipsniu, pritaikomojo 
meno srityje.

Į skautus įstojo 1946 m. Kemptene. Atvykęs į 
Ameriką dalyvavo Bostono - Brocktono vietininkijos 
steigime. Į Korp ! ” Vytis ” įstojo 1954 m. Senjo
ras. Buvo ASS pirmininku, L SS - gos Bostono sky
riaus vice - pirm. Rašo korespondencijas iš vieti
nės studentų veiklos į spaudą. Priklauso ** 4 stu
dentų ” orkestrui, JAV avijacijos veteranas.

JOLANTA DRĄSUTYTĖ

Gimė 1935 m. lapkričio 30 d. Kaune, Lietuvoje. 
Artėjant antrajai bolševikų okupacijai, kartu su tė
vais pasitraukė į vakarus ir apsigyveno Tiuringijo- 
je. Prieš užleidžiant tą sritį bolševikams, 1945 m. 
pavasari persikėlė į organizuojamą Hanau lietuvių 
stovyklą ir čia išgyveno iki 1948 m., kada vos pra
sidėjus tremtinių emigracijai atvyko į JAV, apsigy
vendama Clevelande. 1950 m. baigė Šv. Jurgio mo
kyklą, 1954 m. Notre Dame akademiją ir tų pat me
tų rudenį pradėjo studijas Western Reserve univer
sitete.

Universitete visus trejus metus buvo pirmųjų stu
dentų eilėse ( dean’s list ) ir turėjo dalinę stipen
diją. Aktyviai reiškėsi universiteto akademiniame 
gyvenime, priklausyd ama Biologijos klubui, Newman 
klubui, Vokiečių kalbos garbės korporacijai ir Beta 
Beta Beta, Amerikos biologijos garbės korporacijai. 
1957 m. suorganizavo universitete lietuvišką paro
dėlę.

Į skautų organizaciją įstojo 1946 m. pavasarį Ha
nau, Vokietijoje. 1947 m. davė skautės įžodį. Vyr. 
skautės įžodį davė Kanadoje 1954 m. Staučių eilė
se ėjo ir eina įvairias pareigas, visur pasireikšda
ma sumanumu, asmenine iniciatyva ir nepaprastu 
pareigingumu. Vadovavo jaun. skaučių skilčiai, 
1953 m- buvo jaun. skaučių stovyklos vadove, 1954 
m. skaučių stovyklos adjutante. J akademikes įsto
jo 1955 na. Po metų pakelta tikrąją nare. 1957 m. 
išrinkta Cleveland© ASD pirmininke.

Priklausė Rūtos jaunimo teatrui ir nuo 1953 m- 
dalyvauja Čiurlionio ansamblyje.

1957 m. pavasarį Western Reserve universitetas 
suteikė sesei Jolantai biologijos Bachelor of Arts 
laipsnį. Džiaugdamosi jos pasiektu laimėjimu, lin
kime jai nemažesnės sėkmės tolimesnėse studijo - 
se.
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LIETUVIO CHARAKTERIO BRUOŽAI

M. Lekniūtė, Detroit, Michigan

“ Ir koki — mes visi ?
Nepažįstami vieni kitiems ir nepažįsta
mi sau. Išsviesti tuštumon, kaip žvaigž
dynai — skriejant ir sukamės , kibirkš
čiuojančiais ratais, pirmojo judesio r an
ka pastūmėti, ir nebesulaikomi, ’*

B. Pūkelevičiūtė.

Lietuvio charakterio vystymasis

Taip lietuvis trumpą gyvenimo laikotarpį 
turėjęs savo krašto žemę po kojomis, o 
jaunesni ir visai jos nepajutę, -skrieja po 
pasaulį, tačiau nepasimeta erdvėje, o prie
šingai, susiranda ir sukuria savąjį pasau
li-

Lietuvio charakteris, kaip ir kiekvieno 
naujai atėjusio pasaulin asmens, pirmoje 
eilėje vystėsi jo šeimoje, vėliau mokyklo
je. Tačiau tikra lietuviška šeima yra sa
votiškai skirtinga nuo kitų tautybių žmo
nių. ’ Nuo pat mažens jis girdėjo šeimoje 
liaudies dainas. Jis klausėsi gražių pa
sakų bei pasakojimų apie savo senelius. 
Ji s pratinosi prie savo tradicijų, kaip pav. 
Kūčių stalas, Velykų margučiai ir pana
šiai.

Antruoju auklėtoju buvo mokykla, -kuri 
vėl suteikdavo daug žinių apie savąjį 
kraštą.

Tretysis veiksnys, kuris ugdė lietuvio 
būdą buvo organizacijos. Viena jų gra
žiausia ir kilniausia yra skautiškoji. Nors 
tai yra tarptautinė organizacija, kuri moko 
mylėti kiekvieną žmogų, -tačiau jos šūkio 
dalis “mylėti Tėvynę” reikalauja iš kiek
vieno skauto pažinti kas jis yra. •

Toks pilnas vaiko auklėjimas galėjo bū
ti ir buvo laisvoje Lietuvoje. Tačiau užė
jus okupacijoms į visą šitą šeimos, mo
kyklos ir organizacijos auklėjimo grožį ir 
pilnumą įsiveržė nauj as bauginantis ir sle
giantis akstinas: laisvos valstybės prara
dimas ir tūkstančių tautiečių kančia ir mir
tis.

Artimųjų ir visos Tėvynės kančia dar 
labiau grūdino lietuvio charakterį. Kada 

žmogus serga, kada j am gręsia mirtis, jis 
ryškiau pajunta savo gyvybės vertę. Prie
spaudą nešdami lietuviai ryškiau pajuto 
žodžių: “ Lietuviais esame mes gimę ” 
reikšmę. Lietuvio būdas ir vėl nešė tuos 
pačius smūgius, kuriuos pergyveno sene
liai ir proseneliai.

Po okupacijos sekė ištrėmimas,blašky
masis po pasaulį ir pagali au 1 aikinas pri- 
gijimas naujoje dirvoje, pav. Amerikoje. 
Visas tas blaškymasis uždėjo savotišką 
antspaudą lietuvio būdui. Jis atsiliepė ir 
tiems, kurių charakteris buvo kaip ir susi
formavęs gyvenant laisvoje Tėvynėje ir 
tuo labiau tiems, kurių charakteris jau pra
dėjo vystytis arba turėjo pradėti vystytis 
priklausant nuo amžiaus.

Jaunas lietuviukas bei lietuvaitė atsi
dūrę svetur pasidarė lyg ir dvilypis ar 
dviveidis, jei taip galima išsireikšti. Čia 
jis gyvena savo šeimoje, vystosi savo kal
boje, savo lietuviškoje įtakoje. Čia vėl 
lanko svetimos kalbos mokyklą, persiima 
tos mokyklos auklėjimu, to krašto įtaka, 
kuriame jis gyvena. Vienus auklėjo Vo
kietijos lageriai, kitus Prancūzijos did
miestis, trečius Šveicarijos padangė ir 11. 
Galop atsidūrę Amerikoje jaučia vėl nau
ją įtaką, naują disciplinos bei pareigos 
supratimą,

0 šalia Šitų įvairiaspalvių gyvenimo įta
kų vis tebestovi lietuviška šeima. Tiems, 
kurių lietuviška šeima nepajėgi a būti kaip 
tvirtas švyturys, gerąpagelbąteikia įsteig
tos lietuviškos mokyklos. 0 viena stip
riausių tvirtovių prieš nutautėjimą, liko 
mūsų lietuviška skautiškoji organizacija.

Tuo būdu trumpai apžvelgę lietuvio cha
rakterio vystymosi raidą, pereisime prie 
charakterio savybių.

Lietuvio charakterio savybės

Visa mūsų tolima ir artima praeitis ro
do, kad lietuvio gyvenimas buvo sunkus,
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Liepos 26 - 27 dienomis iškylavę Urbanoje 
ir apylinkėse> A SS Čikagos ir Urbanos skyrių 
nariai ilsisi prie Illinois Universiteto Alma 
Mater statulos. Foto: J. Liubinsko

kaip siūbuojanti audringa jūra. Pasitaikė 
pragiedruliai, užtekėdavo saulė, o po to 
ir vėl reikia grumtis su audrom. Todėl lie
tuvis liko neatviras, kartais net paslaptin
gas. Ne kuklumas bei drovumas kartais jį 
verčia tylėti, slėpti, bet baimė išduoti sa
vo mintis, ‘sumanymus. Baimė, kad štai 
kas nors sužinojęs pakenks, sutrukdys. 
Nekurie asmenys net patalogiškai. baimin
gi ir nežiūrint, kad dabar gyvena “ in free 
country ” vistik negali užmiršti okupaci
jų baimes irgąsdinasi kiekvieno laisvesnio 
pasakymo ar poelgio.

Kita bloga ypatybė, sakyčiau biauri, yra 
pavydas. Pavydas, kad kitam sekasi ge
riau, kad jis sugeba geriau ką nors pada
ryti ir panašiai. Keista, kad tas pavydas 
kaip tik dažnai reiškiasi ne bendrai, bet 
kuriam aplinkiniui asmeniui,® kaip tik sa
vo tautiečiui. Kad kitas padarė geriau, 
dar pusė bėdos, bet kad kitas lietuvis su
geba daugiau, stačiai kankina, kaip liga. 
Neįveikdamas tos blogos ypatybės, žmo
gus mėgina kenkti, -kolioti, apkalbėti ir 
panašiai. Tuo tarpu lietuvis turėtų džiaug
tis kito lietuvio pasisekimu, didžiuotis, 
stačiai triumfuoti, kad štai nors mūsų sau
jelė, o vistiek mes sugebam. į Juk kiekvie
nas lietuvis yra mano tautos brolis i r kiek

vienas jo laimėjimas, kokioj bebūtų sryty- 
j e, tai mano pergalė.

Viena iš blogų lietuvio charakterio sa
vybių yra tolerancijos stoka ir noras pasi
rodyti. Štai čia išeivijoje mūsų nedaug, o 
partijų ir sąjūdžių galybė. Įsigilinus at
rodo, kad jų nariai mažai vienas nuo kito 
skiriasi. Visi yra lietuvi ai, visi daugiau 
ar mažiau tiki į Dievą, -myli savo kraštą 
ir nori mylėti jo žmones. Visų vienodas 
likimas netekus gimtosios pastogės, j Ro
dos taip aišku, tačiau riejas iš paskuti
niųjų.

Mums jauniems skaitant periodinę spau
dą labai blogai veikia Šis riejimasis. Mo
mentui net kartais sunaikina visą meilę 
tautiečiui — lietuviui. Ir vėl kaipo tvirto
vė surandama Čia aukso vidurys — tai mū
sų skautiškoji ideologija

Dar viena didelė ir atrodo sunkiai patai
soma blogybė yra girtuokliavimas. Sykį 
užėjau į krautuvėlę kur aplink jokie lietu
viai negyveno. Nugirdo, kad esam lietu
viai, krautuvininkas nelietuvis sako: — 0 
pažįstu lietuvius, jie mėgsta dainuoti, val
gyti ir išgerti. Jie pakelia čerką ir sako: 
“į sveikatą! Juk ir rašytojas Suderman 
rašė: ‘‘Lietuviai geri žmonės, bet gaila, 
kad taip daug geria ”. Žinoma, nepapras-
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tas lietuvio vaišingumas veda prie svaigi
namųjų gėralų, o sykį įpratus sunku grįžti 
prie giros.

Nupeikę savo tautietį pereikime prie jo 
teigiamų charakterio bruožų.

Viena iš savotiški ausiu, bet brangiau
sių lietuvio būdo savybių yra savo Tėvy
nės meilė. Galbūt kiekvienas asmuo sa
votiškai tai pareiškia, tačiau stebint jį 
matysi kiekvienam asmeny. Jį traukia kas 
nors nugirsti ar perskaityti apie Lietuvą, 
ir jis su džiaugsmu ir liūdesiu klauso savo 
lietuviškų dainų. Jam norisi pabuvoti su 
savais; ir kur lietuviai bebūtų kokiame 
krašte, kokiame kontinente, jie ieško savų 
ir buriasi į būrelius.

Sako, kad lietuviai savo kilmės baidosi, 
bet tai netiesa. Juk čia Amerikoje, nors 
jie pavardes iškraipė ir kalbos beveik ne
bemoka, bet kur nepasisuksi ar mokykloje 
ar krautuvėje, nugirdę lietuviškai kalbant, 
jie staiga įsimaišo pusiau lietuviškai, pu
siau angliškai: “ štai ir mano, girdi, -lie
tuviška kilmė ”.

Viena iš gerųjų ypatybių yra trauka prie 
savystovumo ir nuosavybės. Lietuviai 
įpratę gyventi savo vienkiemiais, pajutę 
artojaus meilę prie savo žemės ir dabar 
nors jau seniai išėję iš ūkininkų luomo vis 
tik įsigyja savo namelį, džiaugiasi savo 
žemės sklypeliu. Kur buvo kur nebuvo, 
žiūrėk ir darželis ir gėlynėlis.

Nuo pat vargo mokyklos prie ratelio lie
tuvis turi p atraukimąprie mokslo, prie švie
sos. Gal sunkesnės gyvenimo sąlygos 
kaip tik skatina žmogų mokyti s! Štai da
bar matome daug mūsų veržliojo jaunimo 
vargsta, kovoja su gyvenimu, o vis siekia, 
mokosi. Taip pat pasižiūrėjus ir į vyres
nę kartą, stačiai su nuostaba ir pagarba 
galima žiūrėti kaip jie grumiasi su gyve
nimu. Jie grumiasi ne kumščiu, bet protu, 
smegenimis ir žiūrėk laimi.

Štai daugiavaikis tėvas jau vidutinio 
amžiaus, seniai išėjęs mokslus Lietuvoje 
griebiasi naujo amato bei profesijos. Vargs
ta, mokosi ir galop pasiekia savo. Tai yra 
nepaprastas atsparumas prieš gyvenimo 
sunkumus ir dvasinis tvirtumas.

Toji kova su gyvenimu, su priespauda, 
su tautos išnaikinimu, kaip tik išugdė 
tvirtą nepalaužiamą lietuvio charakterį. Jo 
skrajojimas po beribį pasaulį netik užgrū
dino, bet ir išvystė jo būdą. Jis darosi 
šviesesnis, gabesnis, viršijantis kitų tau
tų žmones.

Ar ne džiugu nuolat girdėti ir skaityti, 
kad lietuvis bei lietuvė baigė mokslus ge
riau už kitus, atliko bet kurį uždavinį pra
lenkdamas kitus.

“ Talentas bręsta vienatvėję,
Charakteris gyvenimo srovėje ”,

sako Goethe.
Taip lietuvis plaukdamas su gyvenimo 

bangomis, bet ugdydamas savo asmenybė
je tobulybės siekimą su šventais idealais 
Dievui, Tėvynei ir artimui, nors ir kaip 
kukli laukų gėlė svetimoje žemėje gali 
garsinti savo krašto vardą.

★ ★ ★

VYTAUTAS KLEMAS,

šiais metais baigė Massachusetts Institute of Tech
nology gaudamas bakalauro laipsnį iš elektros inži
nerijos. Studijavo dviejų stipendijų pagalba. Gim. 
1934- XI. 29 Klaipėdoj. Skautauti pradėjo 1946 m. 
Vokietijoj. Ėjo draugininko ir įvairias kitas parei
gas. I korporaciją įstojo 1956 m. Šiuo metu dirba 
ir ruošiasi Magistro laipsniui elektros inžinerijoje.
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KARINIS JAUNIMO PARUOŠIMAS J.A.V. 
UNIVERSITETUOSE IR LIETUVIS STUDENTAS

Gediminas Dragunevičius

Senį. Gediminas Dragunevičius aktyviai besireiš- 
kęs Korp! veikloje nuo 1955 m. Studijuoja Elektros 
Inžineriją University of Conn. Universitete vado
vauja Atsargos karininkų- kadetų ( ROTC ) pulkui 
ir turi pulkininko leitenanto laipsnį.

Daugelis J. A.V. valstybinių universite
tų bei kolegijų, šalia pagrindinės studijų 
Šakos, turi privalomą, dviejų metų karinį 
kursą studentams tinkantiems karinei tar
nybai. Jaunuolis, baigęs šį dviejų metų 
kursą, gali savanoriškai tęsti pradėtą kar 
rinį mokslą dar du metu,ir, įsigijęs atitin
kamą mokslo laipsnį, kartu gauna rezervo 
( atsargos ) jaunesniojo leitenanto laips
nį. Su pagyrimu kursą baigusiam studen
tui atsiveria durys į reguliarią armiją. 
Svetimšaliai studentai nuo to kurso yra 
atleidžiami, bet atvykėliams tapus pilie
čiais, jis yra privalomas pirmus dviejus 
studijų metus. Karinio kurso studentai 
yra laikinai atleidžiami nuo aktyvios k ar 
rinės tarnybos, jei išlaiko tam tikrus eg
zaminus. Aktyvioji karinė tarnyba yra at
liekama universitetą pabaigus.

Kyla klausimas ar vertėtų lietuviui stu
dentui tęsti karinį mokslą ir šalia BS ar 
BA mokslo laipsnių drauge gauti jaunes
niojo leitenanto laipsnį. Po to kai Lietu
vos kariuomenė negavo savo vyriausybės 
įsakymo ginklu ginti tėvynės laisvę, lie
tuvių tremtinių tarpe karininko vardas ne
susilauki a užtarnautos pagarbos. Mūsų 
tarpe karininkijai yra apstu visokių prikai
šiojimų bei išmetinėjimų. Atrodo, jog tie 
nesusipratimai ir mūsų studentij ą Šiek tiek 
paveikė. Šiandien, sekdamas studentišką 
spaudą, gali matyti jog dešimtimis ir, ne
apsiriksiu sadydamas, Šimtais vyrų studi
juoja inžineriją. Bet labai ir labai retai 
išgirsti apie lietuvį studentą, šalia uni
versitetinio diplomo gavusį ir leitenanto 
laipsnį ar tai armijoje, laivyne ar aviaci

joje. Tik keletas tokių pavardžių yra 
spaudoje pasirodžiusios.

Nemanyčiau, kad toks nesidomėjimas 
šiuo kariniu paruošimu būtų tikslus.

Sekančiais trimis punktais norėčiau 
teigti, kodėl mūsų studijuoją vyrai turėtų 
atkreipti dėmesį į karinio paruošimo kur
sus.

Pirmiausiai reiktų sutikti su faktu, jog 
baigus studijas, reikės atlikti karinę tar
nybą, Tai kodėl nebūti karininku ir žy
miai vertingiau sunaudoti tą laiką? Kari
ninkas turi didesnį prestižą, geresnes są
lygas įsigyti didesnį žinią bagažą, o taip 
pat ir daugiau perspektyvų pakilti į aukš
tesnį laipsnį. Žiūrint iš materialinės pu
sės ir alga žymiai didesnė, visokios pri
vilegijos ir Lt. Būdamas Amerikos armi
jos veteranu, turėjau gerą progą tuos vi
sus skirtumus savom akim matyti.

Antra vertus, mes turėtume suprasti ir 
tai, kad esame daug skolingi Šiam svečiam 
kraštui, kuris mus priglaudė ir sudarė są
lygas tapti jo piliečiais. Kaip tikri pilie
čiai turėtume ir elgtis. Reiktų, kad mumy
se būtų patrijotizmo ir šiam kraštui, kuris 
yra daug gero padaręs Lietuvai. Iš J. A.V. 
kilo laisvo tautų apsisprendimo savųjų rei
kalų tvarkyme mintis, gi tai yra daug pa
dėję mums atgauti laikinai prarastą nepri
klausomybę. Nežiūrėkime vien tik to, kas 
mums gera ir pravartu, bet duokime supras
ti, jog mums rūpi taip pat ir šio krašto rei
kalai ir kad mes esame pasiryžę jį krauju 
ginti. Jeigu šis kraštas sušlubuos, tai ir 
mūsų viltys grįžti į laisvą, nepriklausomą 
Lietuvą taps bevertėmis.

Mes giliai širdyse tikime, kad ateis lai
kas sugrįžimui į nepriklausomą tėvynę. 
Reikės vėl pradėti kurtis iš naujo, kaip ir 
po I - jo Pasaulinio Karo. 0 kas tada pra
dėjo organizuoti kariškus vienetus, kurie 
ir buvo pats lemiamiausias veiksnys at-
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gaunant nepriklausomybę ? —IŠ Rusijos 
grįžę lietuviai — caro karo mokyklų auklė
tiniai ir visokie rusų, ir vokiečių aukšto 
rango karininkai.

Nepamirštant Šių. praeities faktų, priva
lome ruoštis ateičiai. Visgi reikės turėti 
bent mažąkarinę pajėgą, išlaisvintoj e Lie
tuvoje, kuri galėtų atlikti nors policines 
pareigas. Mūsų nepriklausomų laikų kari- 
ninkija paseno arba pasens artimiausiu 
laiku. Su jais kartu paseno ir jų karo ži
nių bagažas, nes ši an dieninės kariuome
nės mokymas bei paruošimas yra žymiai 
pažengęs į priekį. Taigi reikes žmonių, 
kurie pajėgtų suorganizuoti savo modernią 
kariuomenę. Šioje šalyje tikrai yra gali
mybių įsigyti karinės srities žinių, tik mes 
neturėtume praleisti jas lengvai pro pirš
tus. Nauji techniniai išradimai kaip rada
ras, radijo bangomis vairuojamos raketos, 
infra - raudonų spindulių žiūronai - taikyk- 
liai, radaro nutaikomi priešlėktuviniai pa
būklai, atominė artilerija, atominės ir hi
drogeninės bombos pareikalaus gerai pa
ruoštų specialistų, kurie tikrai bus labai 
reikalingi. Technika vis žengia priekin 
ir Šių dienų kariuomenė darosi aukštai 
kvalifikuotų specialistų organizacija. Šie 
specialistai yra geriausiai paruošiami 
J.A.V. ir būtų tikrai geistina bei sveikin
tina,kad jų vis daugiau atsirastų iš lietu
vių studentų, tarpo. Atėjus Lietuvos iš
laisvinimo valandai, tada galėtume pasau
liui ir saviesiems pesimistinių nuotaikų 
tautiečiams įrodyti, ką gali atlikti moder
niai išmokslintas lietuvis karininkas.

RITA STRAVINSKAITĖ

Gimė 1936 m. balandžio 30 d. Kaune, Lietuvoje. 
Vos suėjus 8 metus ir baigus 3 skyrius pradžios 
mokyklos, artėjant antrajai bolševikų okupacijai, 
kartu su tėvais pasitraukė į vakarus ir apsigyveno 
Freiburge. Čia baigė pradžios mokyklą, pradėjo 
lankyti gimnaziją ir buvo viena pirmųjų skaučių, 
stojančių j steigiamą draugovę. 1946 m. vasario 16 
d. davė skautės įžodį. Vos spėjus įsitraukti į skau
tišką veiklą ir pastovyklavusi pirmose dviejose sto
vyklose, persikėlė gyventi į Babenhausen, kur dėl 
lietuvių stokos kuriam laikui turėjo skautavimas nu
trukti. Tik po metų apsigyvenus Hanau stovykloje, 
įsijungė vėl į aktyvių skaučių eiles. 1949 ®. atvy
ko į JAV ir apsigyveno Brooklyn, N. Y. Čia lanky
dama aukštesniąją mokyklą skautavimą tęsė ką tik 
Įsisteigusioje skaučių skiltyje.

Atvykusi i Clevelandą, įstojo į Neringos tuntą ir 
visu savo aktyvumu įsitraukė į skautišką veikimą. 
Tapo vyr. skaute, ėjo visokias pareigas nuo paskil- 
tininkės iki tunto adjutantės, įsigijo vyr. skiltinin- 
kės laipsnį.

1953 m. baigė St. Francis aukštesniąją mokyklą 
ir pradėjo studijuoti Notre Dame College. Po metų 
įstojo į akademikių Šatrijos Raganos draugovę, kur 
pakelta tikrąja nare ėjo draugovės sekretorės parei
gas.

1957 m. baigė Notre Dame College, įsigydama 
chemijos ir biologijos Bachelor of Science laipsnį.

T. n. VANDA FABIJONAVlČlŪTĖ - ŠLIŪPIENĖ 

gimusi 1932 m. lapkričio mėn. 18 d. Mažeikiuose. 
Šiais metais baigė University of Illinois Pharmacy 
School. Vanda yra vienintelė lietuvaitė baigusi far
maciją šiais metais Illinois valstybėje ir pirmoji 
tremtinė lietuvaitė bet kada baigusi šią mokyklą 
Illinojuje.

Į ASD Vanda įstojo 1954 m., o į skaučių or - ją 
1939 m- Čikagoje šiuo metu yra ASD skyriaus sek
retorė. Be skautų priklauso dar Liet. Studentų Są
jungai, American Pharmaceutical Association ir 
Lambda Kappa Sigma Sorority.
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ASS PASTOGĖJE

AKADEMIKU SKAUTU VII - JOJ 
VASAROS STOVYKLOJ,

pavadintoj " Smiltainės ” vardu į tikruosius Korp ! 
VYTIS narius buvo pakelti šie broliai: V. Arlauskas 
( Omaha ), V. Memenąs ( Detroit ) ir S. Banaitis, R. 
Dainauskas, R. Cinką ( Chicago ), bei sekančios 
sesės į tikrąsias ASD nares: D. Verbickaitė, N. Sa
kalauskaitė, S. Janušonytė ( Chicago ), R. Tonkū- 
naitė ( Waterbury ), M. Lekniūtė ( Detroit ), I. Pau- 
liūtė ( Urbana ), ir M. Leknickaitė, M. Dabrikaitė, 
A. Geležytė ( Cleveland ).

Sveikiname visus naujai pakeltuosius ir linkime 
kilmingai nešioti Akademinės Skautijos spalvas.

DETROIT’O SKAUTĖS AKADEMIKĖS

Detroit’o skautės akademikės dalyvavo Baltic Me
lodies radio valandėlės Motinos Dienos minėjime. 
Pradžioje kalbėjo Tėvas T. Žiūraitis, O. P. Meni
nėje programoje buvo atliktas Marytės Lekniitės su
darytas montažas ” Lietuvei Motinėlei ”. J j išpildė 
deklamatorės Dalia Bulgarauskaitė ir Birutė Rackai- 
tė, pianistė Marytė Lekniūtė, ir smuiku grojo Balti
jos Tunto skautas Kazys Leknius.

Montažas sudarytas iš mūsą poetų, eilėraščių, pa
vaizdavo Lietuvės motinos kelią pradėjus nuo švel
naus kūdikio auginimo, apsupus jį tautosaka ir dai
nomis, skiepijant jautrią Tėvynės meilę. Vėliau ly
riškumas pereina į tragizmą, kai motina aukoja sa
vo sūnus už Tėvynės laisvę, kai jos vaikai privers
tinai apleidžia gimtąjį kraštą ir išeina iŠtrėmiman. 
Tačiau montažas baigiasi jaunatviška pakilia nuo
taika su ryžtu ir viltimi sugrįžti į laisvą Tėvynę. 
Montažas palydėtas būdinga pritaikinta piano ir 
smuiko muzika iš lietuvių ir pasaulio kompozitorių.

• Danguolė Seputaitė išrinkta Lietuvių Bendruo
menės Detroit’o skyriaus valdybos vice - pirminin
ke.

• Dalia Bulgarauskaitė vaidino Detroit’o Dramos 
Mėgėjų Sambūrio pastatytame veikale.

• Marytė Lekniūtė yra įtraukta į Wayne State Uni
versiteto Detroit’e studentų garbės sąrašą.

• Danguolė Seputaitė, Birutė Rackaitė, Dalia Me- 
mėnaitė ir Aldona Rastenytė šoko tautinių šokių gru
pėje per televizijos programą, Detroit’o mieste.

TORONTO SKYRIUS
• Junj. V. Petrulis ir kand. B. Grigaitytė įeina į 

naują K. L. Studentų S - gos Centro valdybą, kurioje 
iš 5 narių 4 yra skautai.

• Toronto ASS sk. p - kas G. šernas eina kasinin
ko pareigas K. L. Bendruomenės Krašto Valdyboje. 
Be jo, Krašto Taryboje atsotvu dar yra A. Banelis. 
Tai vieninteliai iš jaunųjų tarpo šiame B - nes aukš
čiausiame organe.

• Toronto ASS skyrius liepos 26 d. kand. Dalės 
Meilutės namuose turėjo linksmą subuvimą, kurio 
metu senj. G. Šernas ir senj. Br. Vaškelis parodė po 
pluoštą nuotraukų ir filmų iš neseniai Europoje pra
leistų atostogų. Taip pat buvo aptarti skyriui pa
vesti ASS studijų dienų organizavimo reikalai.

• Darbo dienos savaitgalyje, rugpiūčio mėn. 31 d. 
ir rugsėjo 1 ir 2 dienomis Toronto ASS skyrius ren
gia stovyklą — Studijų Dienas. Jau yra gauta graži 
stovyklavietė, kuri randasi tarp Detroito ir Toronto, 
t. y. maždaug 150 mylių nuo Detroito. Numatyta įdo
mi programa. Tikimės, kad sesės ir broliai iš JAV 
stovykloje gausiai dalyvaus. Smulkesnės informa
cijos bus paskelbtos per ” Ad Meliorem ”,

I
- TRUMPAI IŠ VISUR

• Akademikų Skautų Ramovė išsirinko naują Val
dybą: fil. dr. M. Budrienė, pirm., fil. S. Stasiškienė, 
sekr. ir fil. V. Lapatinskas, ižd. Valdyba planuoja 
įdomią programą ateinančiam darbo laikotarpiui.

• Senj. Rimantas Dainauskas įstojo į M V redak
cijos kolektyvą pradėdamas redaguoti "Skautai Sve
tur ” skyrelį š. m. 4 MV numeryje.

• Sk. v. sklt. Antanas Saulaitis, jaun. sėkmingai 
baigęs Waterburio Gimnaziją ( 3 - jų iš 150 ) planuo
ja studijuoti biologiją.

• Senj. Tomas Remeikis vadovavo Čikagos ” Li
tuanikos ’’ tunto stovyklai, kuri įvyko p. Rako do
vanotoje stovyklavietėje.

• Urbanos ASS suruošta iškyla į " Lake of the
Woods ’’ liepos mėn. 27 ir 28 dienomis pasižymėjo 
gražia lietuviška ir skautiška nuotaika. Iškyloje 
dalyvavo 46 sesės ir broliai, daugumoje svečiai iš 
Čikagos ASS skyriaus. __

• Fil. R. Viskanta, buvęs Korp! Pirmininkas, bu
vo pakeltas į paskautininko laipsnį ir ASS stovyk
los metu davė įžodį.

• Fil. N. Maskaliūnienė buvo pakelta į paskauti- 
ninkės laipsnį ir ASS stovyklos metu davė įžodį.

• Vienas iš Omahos Korp! skyriaus kūrėjų, Vik
toras Arlauskas, ASS stovyklos metu gavo Korp! 
spalvas.

• T. n. Ina Bertulytė, Los Angeles sk. narė, iš
vyko ruoštis magistro laipsniui University of Cali
fornia, Berkeley, Calif.

• Jaunimo Kongreso metu, plenumo posėdžių pre- 
zidijumas buvo sekančios sudėties: pirmininkai — 
Vytautas Kamantas ir Leonas Sabaliūnas; sekreto
rės - Ina Čepėnaitė ir Vida Gaškaitė. Su malonumu 
pastebime, kad pirmieji trys yra skautai, gi V. Ka
mantas ir I. Čepėnaite — ASS nariai.

* Fil. V. Šliūpas, nesenai pasirodžiusio ’* Litua- 
nicus ” tunto metraščio redaktorius, šiuo metu va
dovauja LITUANUS rėmimo vajuj.
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DIENA STOVYKLOJE

Priėjo prie manęs kažkas ir sako: “Tau, 
brolau, tenka pareiga aprašyti šią stovyk
lą, “ Sumuštinyje ”. Skubiai apsižvalgiau 
aplink ir nutariau, kad jis visdėlto šneka 
su manim, nes aplink tik medžiai, aš ir 
jis. Logiškai galvojant, jis negalėjo šne
kėti su medžiais arba su savim ( galėt gal 
ir galėjo, bet paprastai tokie žmonės lais
vi nevaikščioja). Vadinasi, jis Šnekėjo 
su manim.

Ir kadangi tas kažkas tikrai buvo kaž
kas, nors koks jis kažkas as neprisimi
niau, -nutariau parašyti apie vieną dieną, 
būtent šestadi enį. Ne dėl to, kad tai bū-

BLAKSTIENOS SMILTAINĖJE

Revizija dedikuota: Nepamirš taniom s 
Sesėms — Smiltainės Stovyklautojoms

Tylūs armonikos tonai
Primena Tavo akis;
Primena tamsias blakstienas,
Tylias Smiltainės naktis.

Ežeras ošė slaptingai
Ir smėlis žėrėjo baltai;
Pražydo mus meile' netyčia,
Pražydo visai nekaltai.

Žydėjo vis laužo žarijos
Lyg puokštė ugningų gėlių;
Sudiev — man tarei ilgesingai,
Aplieta aušros spindulių.

Dabar aš prisimenu viską
Išgirdęs vėl dainą miškų;
Stovykla man slenka akyse,
Bet jos sugrąžint negaliu.

tų. buvusi kuo nors skirtinga diena nuo ki
tų, bet dėl to, kad į stovyklą aš tik šešta
dienį teatvažiavau.

Taigi, taip atsitiko, kad anksti šešta
dienio rytą, dar beveik bemiegodami pri
važiavom kažką panašaus į stovyklą. Tie
sa, vieta buvo visai neaiški — pilna bude
lių su grotomis. Net pagal vojau, nuo ka
da gi akademikai yra tokie pasiutų, kad 
turi apsitverti geležinėmis grotomis. Bet 
kadapriėj au būdą ir pamačiau užrašą “K0- 
ZON ”, tai tikrai nutariau, kad čia randa
si stovykla. Žinoma, kada man mandagiai 
pasibaladojus į duris pasigirdo baisus urz
gimas ir lojimas ir užu grotų pasirodė bai
siai susivėlusi galva su įtartinai raudono
mis akimis, mano nutarimas, kad čia aka
demikų stovykla, nuėjo Šuniui ant uode
gos. Ir tikrai, pasirodo čia būta tiktai šu
nyno su labai intriguojančiu pavadinimu 
“ Alaskan Dog Kennels ”.

Atsikvėpęs, vėl sėdau į mašiną ir išva
žiavau ieškoti tikrosios stovyklos.

Galų gale pasiekiau ir tikrąją stovyklą. 
Ir tik tada pastebėjau, kad visdėlto mano 
sumaišymas Šunyno su stovykla, nebuvo 
tokia jau didelė klaida. Tiesa, čia vieto
je budelių su grotomis stūksojo palapinės. 
Tačiau man pabarbenus, pasigirdo pana
šus urzgimas ir po kelių minučių išlindo 
kažkokia baisiai susivėlusi būtybė. į Ta 
būtybė rankoje laikė geležinę dėžę, kurią 
tuojau pradėjo pūsti. Iš jos pasklido to
kie nežemiški garsai, kad as pažvelgęs į 
netoliese stovinčią cirko palapinę, pradė
jau laukti, kad iš jos išlystų drambliai. 
Tačiau, mano nustebimui, iš tos palapi
nės, vietoje dramblių, išlindo stovyklos
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vadovybė. Po to, iš kitų palapinių, išlin
do dar daugiau būtybių, kurias, nutariau 
esu visdėlto kažkur tai matęs anksčiau. 
Hmm, turbūt savo baisiuose sapnuose?

Po keletos minučių rimto plaukų šuka- 
vimosi, skutimosi ir šaipymosi į veidrodu
kus, būtybės pavirto į žmones. Aha, tai 
vadinasi, galų gale atsiradau stovykloje.

Tuoj po vėliavos pakėlimo įvyko pusry
čiai. Čia buvau “ aprubavotas ”. Teisin
giau pasakius, susitikau sesę Danute, ku
ri taip jaudinančiai nupasakojo stovyklos 
finansinę būklę, jog braukdamas ašarų ati
daviau paskutinius centus. Vėliau, mano 
baisiam įtarimui, girdėjau ją ir brolių ko
mendantą bedi sku tuoj ant planus apie atos
togas Meksikoje.

Kalbant apie stovyklos vadovybę negar 
Įima nepaminėti ir smėlio kopų. Abiejuo
se atvejuose akį patraukė aukštas ūgis. 
Jei į kopų viršūnes pažvelgus pamatyda- 
vai debesis, tai pažvelgus į stovyklos va
dovybę pirmiausiai pamatydavai debesis, 
o tik paskui jų viršūnes. Gi stovyklos ad
jutantas į šią kategorij ą bu vo įtrauktas ne 
dėl jo aukštumo, bet dėl to, kad jo viršū
nė visdėlto panaši į kopas — mažai aug
menijos.

Vėliau po paskaitos ir kitų taip pat ne
rimtų įvykių, atėjo laikas eiti prie ežero. 
Po pietų, gerai sesių Mildos ir Birutės pri
šerti broliai ir sesės sunkiai nešė savo 
pilvus per aukštąsias kopas. Iš įvairių 
pusių girdėjosi atodūsiai ir stenėjimai. 
Bet*per didelį pasiryžimą, šitos “ Atgai
los Kopos ” buvo nugalėtos ir visi kaip 
lavonai sugriuvo į ežerą ( išskyrus vieną 
brolį, kuris bebėgdamas į ežerą pataikė į 
skelbimų lentą ir gulėjo smėlyje su nuo
lankiu šypsniu ).

Nors paprastai Michigan’© ežere ryklių 
nepasitaiko, tačiau šiandieną buvo. Ir kas 
svarbiausia netgi ant kranto. Tai pasiro
do buvo lt kortų ryklys ” sesė Aldušiu- 
kas, kuri šaltai permetusi visus akimis, 
suorganizavo azartišką kortų žaidimą“asi- 
lą”.

Galų gale įvyko visų lauktas laužas. 
Susėdę broliai ir sesės graudžiai verkė. 
Galbūt dėl to, kad paskutinis laužas, o 
gal buvo sugraudenti brolio A.A.A. jaus
mingo dirigavimo, bet svarbiausiai dėl to, 
kad dūmai akis graužė.

Laike laužo priėjau išvados, kad uodai 
yra pasamdyti ateitininkų. Ne tik kad jie 
puolė akademikus, bet kada pasirodė keli 
svečiai santariečiai, juos taip kraugerin- 
gai užpjovė, kad šie saugodami savo kailį 
turėjo nusiimti iš stovyklos.

Laužui baigiantis brolis Zigmulis švel
niai murmėjo sesei su tamsiom blakstie
nom: ‘ ‘Tai ką, gal ei sim pasivaikščioti ? ” 
Bet jo planai buvo sutrukdyti, nes tuoj po 
laužo vėl įvyko laužas su bulvių ir “karš
tų šuniukų ” kepimu. Sis laužas kažkaip 
tai priminė “ Laisvosios Tėvynės ” sto
vykloje pernai įvykusius bulvių kepimo 
laužus, tačiau tenai tokių laužų užbaigi
mas buvo, taip sakant, savotiškesnis ne
gu Čia. ( Taip, taip ? )

0 čia šis laužas tęsėsi ilgai ir daug 
apie jį galėčiau aprašyti, bet deja, atėjo 
sekmadienis, o apie sekmadienį aš tikrai 
nieko neprižadėjau aprašyti.

★ ★ ★

FIL. P. KAMINSKAS .STOVYKLOJE" 
ŠtTZHP UŽSIDEGDAVO JAVO PVPKf.
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Blakstienų, medžiotojai 
Smiltainėje—fotografai siau
čia sesių stovykloje !

Foto: P. Abelkio

IŠ MANO GYVENIMO

Kai buvai maža mergaite 
Skaučių šlipsą mėgau aš nešioti. 
Mama sakė: '* Ar nereikia 
Vaikui taip pavasaroti, 
Kur miške, gražiam pušyne, 
Kur daug džiaugsmo, oro gryno/1 
Ir tą vasarą išėjo, 
Kad stovyklon išdulkėjau. 
Žinoma, stovyklos būdas 
Su planais manaisiais grūdos: 
Nedavė ilgai gulėti, 
Nagais žolę liepė mums ravėti... 
Kas tikrai man nusibodo, 
Tai upely, 
įsibridus iki kelių 
Plauti puodus! 
Kai grįžau tada namolio 
Sau tariau: “ AŠ ligi Šiolei 
Rezoliuciją sudėsiu, 
Kad su skautais 
Ir su puodais 
Nieko bendro neturėsiu. 
Gausiu vyrą aš turtingą 
Turtų, laimės te nestinga. **

Taip prabėgo laiko šmotas, 
Metų tarpas neribotas. 
Tik kažkur planai manieji 
Su tikrove nesiliejo.
Pirma — skautų idealam 
Po stovyklos šaukiau galą 
Ir sakiau, kad kol gyvensiu, 
Begyvendama pasensiu, 
Skautais vyrais nekalbėsiu,

Ir jų pusėn nežiūrėsiu. 
Antra — aš su puodais 
Nesipeckiosiu pajuodus. 
Dvi tarnaites aš turėsiu, 
O pati ramiai sėdėsiu 
Ar šukuosiu du šuniukus, 
Mažus, dailius pudeliukus. 
O gimtadieniui atėjus, 
Ar tai metinėm suėjus, 
Vietoj to odekolono 
Jis nupirks man namą marmuro 
Ir su kolonom.
Ach, laiminga kokia būsiu, 
O su laime nepražūsiu, 
Ir kiek visko aš turėsiu 
Kai turtingo ištekėsiu !

Vėl prabėgo laiko šmotas, 
Metų tarpas neribotas, 
Tik iš viso mano plano 
Ir iš marmurinio namo, 
Gavos daiktas tik scpnuotas, 
Vaikiškais dažais spalvotas. 
Savo širdį ir idėjas 
Didžiam skautui pažadėjau. 
Meilę, laimę ir ramybę 
Pri s i e k iau iš ti kim y be.
O tarnaitės, viskas kita 
Pasiliko vien tik mitas. 
Kad prie plytos nepražūčiau, 
Verdu sriubąiš dėžučių. 
Ir sapnai verti paguodos 
Nes... pati šveičiu ir puodus...

Fuksiehė
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LAIŠKAI MV REDAKTORIAMS

( Tęsinys iš 3 M V N r. )

Atsakymus į sekančius 8 klausimus bu
vo daug sunkiau sugrupuoti, o įvertinimui 
atsakymus į 22, 23, 24 ir 25 klausimus duo
sime va do vii skaičių pirmoje vietoje, aka
demikų antroje, o trečioje visų likusių.

20. Ką pirmiausia skaito?
Mūsų šeimoje - 20; viską iš eilės — 16; 

Akademikų gyvenimą — 11; Tau vadove — 
8; Diskusinius straipsnius — 7; Vedamąjį 
- 7; Sumuštinį - 6; Ideologinius straips
nius - 5; Skautai svetur — 5; Ryškieji vei
dai — 5; Straipsnius, kuriuos parašo drau
gai - 1-
21. Ką galvoja apie " Plunksnos draugą ” 
sumanymą? ( ž. MV Nr, 1, 2 psl. )

Puikus sumanymas - 29; Idėja verta pa
gyrimo ir dėmesio, nes tai dar viena prie
monė palaikyti lietuviškumą - 19; Geras 
dalykas, kas turi laiko ir noro — 12; Gai
la, bet nepavyks — 10; Geras būdas už- 
megsti gražiai draugystei — 6; Plačiau ra
ginkite prie šio sumanymo prisidėti skautų 
vadus ir vadoves ir lietuviškų mokyklų mo
kytojus — 3; Garsinkite Skautų Aide — 2; 
Nerealus dalykas, nes šis sumanymas tin
ka skautukams, kurie jau lietuviškai nebe
rašo, o mes neturim laiko juos išmokyti — 
1.
22. Ko labiausiai pasigenda Al V?

Grožinės literatūros ( 4 vadovai, 6 aka
demikai, 1 neaktyvus vadovas ); Gilesnio 
skautiškosios ideologijos gvildenimo ( 3, 
7, 0 ); Praktiškojo skautavimo medžiagos 
( 3, '0, 2 ); Straipsnių apie ryškesnes iŠ 
skautiškų eilių išaugusias asmenybes ( 3,

1, <0 ); Straipsnių apie pavergtą Lietuvą 
( 2, 1, 1 )•

Vadovai pasigenda: daugiau tikrų pavyz
džių, konkrečių nurodymų ir mažiau tuščios 
“ gražbilystės ” ( 2 ); skautų vyčių sky
relio ( 2 ); skautiškos pedagogikos svars
tymų ( 2 ); pilnesnio vadovų skyriaus ( 2 ); 
skautiškų dainų ( 2 ); skautiškai atrodan
čių skautų nuotraukųf 2); statistinių skau
tiško gyvenimo duomenų; konkrečių pata
rimų serijos draugininkams apie veiklos 
planavimą ir vedimą; diskusinių straipsnių; 
laužams medžiagos; savikritikos; komen
tarų dienos problemomis; kol kas nieko 
( 3).

Akademikai pasigenda: platesnio akade
minio skyriaus ( 2 ); iliustracijų; straips
nių apie lietuvių papročius; straipsnių stu
dentiškais klausimais; K! Vytis istorinės 
medžiagos nagrinėjimų; skaitytojų laiškų 
ir nuomonių (2); didesnio “Sumuštinio”; 
galvosūkių skyrelio ( varžybų ); pasisaky
mų kur pagalba yra reik al in ga.

Kiti MV skaitytojai pasigenda: įvairių 
konkursų; daugiau fotografijų; dinamišku
mu paženklintų rašinių, kurie išsauktų gal
vojimą, diskusijas; -šių dienų intelektuali
nių idėjų ir kūrybinio gyvenimo nagrinėji
mo bei drąsių minčių ateičiai; mėnesinio 
MV.
23. Kaip vertina bendrojo skyrelio straips
nius ?

įdomūs ( 26 vadovai, 31 akademikas, 3 
kiti ); būna įvairių ( 3, 5, 1 ); vadovas: 
“ Reikia taikyti jaunesniems vadovams ”; 
akademikas: “ Reikia vengti medžiagos 
tinkančios “ Skautų Aidui ”.
24. įsaip vertina vadovų skyriaus medžia
gą?

Man ji naudinga ( 23 vadovai, 27 akade-
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raikai ); kartais naudinga (11,8); nenau
dinga, nes sunkiai pritaikoma (7,3 ); va
dovė Australijoje: “Jeigu ta medžiaga pa
deda kitiems tiek kiek man, jaunai vado
vei, tai skautybė gyvuos ”.
25. norėtų skaityti akademikų skyriuje?

Vadovai: apie ASS skyrių veiklą ( 5 ); 
apie paskirų akademikų pasiekimus, kad 
būtų pavyzdžiu kitiems ( 3 ); naujų autorių 
straipsnių ( 3 ); jaunųjų akademikų nuomo
nes apie veikimų ir metodus dabartinėmis 
sąlygomis ( 2 ); apie akademiškas tradici
jas, prisiminimus iš tėvynės ( 2 ); disku
sinius straipsnius skautiškosios ideologi
jos kl arsimais ( 2); skatinimus dirbti skau
tų vienetuose; apie bendravimą su kitomis 
organizacijomis; apie sumanymus skautiš
kai veiklai pagyvinti.

Akademikai: žinias apie įvairių akade
mikų skautiškąją ir profesinę veiki ą ( 10 ); 
apie visų ASS skyrių veiklą ir planus ( 5); 
apie visą, kas liečia akademinį gyvenimą 
( 2 ); jaunų akademikų straipsnius ( 2 ); 
šių dienų veiklos problemų nagrinėjimus 
( 2 ); lietuvybės palaikymui skiriamus 
straipsnius ( 2 ); problematinių straipsnių 
aukštesnio intelektualinio lygio ( 2 ); 
straipsnius nagrinėjančius Akademinės 
Skautijos ideologiją ir metodiką ( 2 ); ko
mentarų, minčių, .planų, kuriais išryškin
tume ASS judėjimo reikalingumą; daugiau 
žinių apie ASS valdybos darbus; kaip se
kasi seniems vytiečiams; apie profesijas, 

pasiruošimą joms ir ateities galimybes 
Daigus studijas.
26. Ar galėtų prisidėti prie kurio nors su- 
m any mo ivy kdy mo ?

Vadovai: taip (13); pasistengčiau ( 4 ); 
mielai, <jei sugebėčiau ( 3 ); pasiūlykit 
konkrečiai, tai bandysiu ( 6 ); šiuo metu 
ne ( 6 ); padėčiau skautų vyčių skyreliui, 
jei toks būtų ( 1 ).

Akademikai: mielu nom, < jeigu konkre
čiai pasiūlysit ( 10); jau prisidedu ( 4); 
gal būt ( 3 ); Šiuo metu ne ( 5 ); dirbant ir 
vakarais studijuojant sunku ( 1 ).
27. Ar mano, kadvisi vadovai gauna MV ?

Venezuela: “ Šiais metais beveik visi 
vadovai užsisakė ”.

Waterbury: “ Atrodo, kad beveik visi”.
New Yorkas: “ Labai abejoju ”.
Chicaga: “ 0 ne! Daugiau TV žiūrė

tojų, < negu M V skaitytojų ”.
Omaha: “ Visi vadovai skaito MV ”.
Bostonas: “ Yra ir negaunančių ”.
Sydnėjus: “ Tikriausiai yra ir neskai

tančių ”.
Cicero: “ ... bet ir atsiųstas adresas 

nepadėtų ”.
Clevelandas: “ Žinau tik vieną ”.

Dar sykį dėkojame visiems M V skaity
tojams, pareiškusiems savo nuomones, nes 
šios žinios pagelbės mūsų bendram darbui. 
Jeigu turėtumėt kokių nors pageidavimų, 
liečiančių šią anketą, <tai mielai atsaky
sime.

^s^s*^#^se*s#^**s#sr^#*^**^**********************^

VINCO KRĖVĖS VARDO LITERATŪRINĖ PRE- 
MIJ A antrą kartą bus paskirta Lietuvių Akademinio 
Sambūrio Montrealyje, Kanadoje,už 1955 - 6 m. iš
leistą, dar nepremijuotą lietuvių grožinės literatūros 
kūrinį š. m. rugsėjo mėn. 21 d. Premijos dydis — 
500 dol. Jury komisija ( dr. H. Nagys, B. Pūkelevi- 
čiūtė, J. Kardelis, K. Veselka, B. Ciplijauskaitė ) 
knygas jau pradėjo svarstyti. Apie premijos įteiki
mo iškilmes ir laureatą pranešimai pasirodys rugsė
jo mėn. pradžioje.

Lietuvių Akademinis Sambūris Montrealyje

DVI NAUJOS KNYGOS

•’ Aušros ” leidykla leidžia St. Butkaus atsimi
nimus iš kovų dėl Lietuvos Nepriklausomybės ” VY
RAI GEDIMINO KALNE ” ir įdomų romaną iš emi
grantų gyvenimo ** 25 - TOJI VALANDA ”■ Abi 
knygos iš anksto užsisakiusiems garbės prenumera
toriams kainuos 5 dol. Atskirai — I knyga — 2.20, 
II — 3.80- Visi skautai kviečiami pirkti ” Aušros ” 
serus. 1 Šeras — 5 dol. Užsakymus siųsti iršėrų 
pageidauti: Mr. M. Luneckas, 4847 So. Kilpatrick 
Ave., Chicago 32, HL Telef. LU - dlow 50 49 2.
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• L ietuvos Skautų Brolijos Reprezentaciniai Vie
netai į Jubilejinę Džamborę, Skautų Vyčių Sąskrydį 
ir Skautininkų Indabą, kuri įvyks rugpiūčio 1-12 
d. d. Sutton Park, England, yra galutinai sudaryti. 
L SB Reprezentacinio Vieneto Vadovas į J. I. M. ir 
Tarptautinės Konferencijos delegatu yra s. v. v. si. 
inž. Vilius FIDLERIS- Džiamborės LSB dalinio, ku
ris susideda iš 11 skautų ( iš Vokietijos ir Angli
jos ) vadovu yra pakviestas ps. Juozas Bružinskas 
ir pavad. ps. kun. V. Šarka. Skautų Vyčių būreliui 
iš 7 asmenų vadovaus Vokietijos Rajono Vadeiva ps. 
Tautvydas Gailius. Į Skautininkų Indabą vyksta 
BUS Ryšininkas ps. Antanas Banionis iš USA. LSB 
RV susideda iŠ 23 asmenų; vienetas yra pilnai pa
siruošęs atstovauti Lietuvą ir LSB.

• Amerikos Tautinėje Džiamborėje, per Bostono 
Council, dalyvavo lietuvių skautų skiltis ( 8 skau
tai surinkti iš Bostono ir Worcesterio ) vadovaujama 
s. M. Manomaičio.

• World Scouting, gegužės ir liepos nume
riuose įsidėjo žinutes apie lietuvius skautus Argen
tinoje ir LSB pasirengimą atitinkamoje formoje pa
gerbti Skautybės Įkūrėją. Žinutės paimtos iš Lithua
nian Scout Activities.

• Susivienijimas Lietuvių Amerikoje LSB Džiam
borės Fondui paaukojo S 300.-

• Birželio 8 dieną, Los Angeles, Calif, vyko ame
rikiečių skautų skautorama. Paroda vyko didžiulia
me Koliziejume. Dienos darbuose dalyvavo Los An
geles apylinkės skautai.

o Los Angeles skaučių vietininkija, vadovauja
ma t. n. & Dobkevičiūtės, savaitę laiko stovyklavo 
Blue Jay apylinkėje. Stovykla gražiai pavyko.

• Los Angeles skautų Vietininkas, psk. St. Ma- 
karevičius buvo išvykęs stovyklauti į Yosemite par
ką. Jo vadovybėje sėkmingai stovyklavo “ Dariaus 
ir Girėno ” skautų draugovė.

• Inž. Zenonas Rekašius yra pakviestas dėstyti 
ir dirbti mokslinį darbą Purdue universitete, elektro
technikos skyriuje. Malonu ptastebėti, kad Zenonas 
yra daug dirbęs Skautų Sąjungoje, o ir šiuo metu yra 
aktyvus visuomenininkas. Jis redaguoja Santaros 
Biuletenį. Linkime jam sėkmės.

• P s. Alg. Banevičius, pilnai baigė Gilwell’io 
kursus ir gavo visus atitinkamus atžymėjimus. Kur
sus baigė prie Amerikiečių Srautų Sąjungos.

• DF Sekretorius ps. O. Gešventas prašo nedel
siamai surinktus DF pinigus su sąrašais persiųsti 
DF Iždininkui Alfonsui Pociui, 43 Paddington Ave
nue, London, Ontario, Canada.

• Išėjo Egzilų Skautų. Asociacijos Tarybos lei
džiamo SEMPER VIGIL ANS Nr. 2 ir 3- Liepos gale 
pasirodys Nr. 4 skirtas Jubilėjinei Džiamborėjai. 
Prenumerata metams S 1.-, o paskiras numeris .25 c. 
Prenumeratas prašoma siųsti Birutei Banaitytei, 31 
Newport Street, Dorchester, Mass. Būtų gera, kad 
kiekvienoje vietovėje būtų nors po keletą prenume
ratų, kas įgalintų ir toliau leisti šį informacinį lei
dinį, skirtą propaguoti egzilų padėtį svetimųjų tar
pe.

• Baigiama atspausdinti skautiškas etiketes - 
ženklelius. Skirtos paminėti Skautybės Jubiliejinius 
Metus bei Džiamborės Fondą. Projektas senj. Ju
liaus Spakevičiaus.

O ESAT Konferencijoje, birželio 1-2 d.d., Buffa
lo, N. Y., LSB delegaciją sudarė v. s. S. Kairys, 
ps. Alg. Banevičius, ps. O. Gešventas, ps. A. Ba
nionis, si. Leonas Sabaliūnas ir si. Vitas Koklys.

• LITHUANIAN SCOUT ACTIVITIES Nr. 3 išėjo 
su vedamuoju plačiau iškeliančiu Skautų Kankinių 
reikšmę ir jų duoklę pasaulio skautijai.

• Informacinis LSB leidinys, p s. Antano Banio- 
nio priežiūroje redaguojamas, yra jau perduotas 
spausdinimui. Sis leidinys anglų kalboje yra skir
tas atžymėti Lietuvius Kankinius Skautus.

• Australijos rajonui vadovauja v. s. A. Krausas. 
Seserijos vadeivė — ps. I. Laisvėnaitė, Brolijos 
vadeiva — ps. A. Bakaitis.

SKAUTU SPORTO SVE&TĖ

Birželio 21 - 23 dienomis, Worcesteryje, Mass., 
įvyko Bostono, Worcesterio, Hartfordo, Waterburio ir 
New Yorko skautų tuntų - vietininkijų tradicinė spor
to šventė. Šiais metais krepšinį laimėjo New Yorko 
Tauro tuntas, o tinklinį — Worcesterio skautai. Leng
vojoje atletikoje pasižymėjo Kl. Budreckas ( N. Y. ), 
Antanaitis ( Waterbury ), Strolia ( Bostonas ), V. 
Šnipas ( Hartfordas ).

Šeštadienio vakare Joninių laužas pasižymėjo 
puikia Worcesterio skautų paruošta programa. Sek
madienį dovanas laimėtojams įteikė Pirmijos Pirmi
ninkas v. s. V. Čepas.

Visą sporto šventę organizavo Worcesterio vieti
ninkas ps. P. Molis, padedamas skautų ir jų tėve
lių.

Reikia sveikinti W. skautus ir jų tėvelius už to
kią gražią šventę, o kartu prašyti tiek rengėjų, tiek 
visų dalyvių vėl kitais metais tokią šventę organi
zuoti .
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Lietuvių tautos meno kampelis ** Komunistų teroro ** parodoje, Buenos Aires, Argentina.
Foto L. Kančiauskas

SKAUTAI KOMUNISTU TERORO
PARODOS TALKOJE

Nuo birželio 14 iki 23 dienos Buenos Aires pačia
me centre esančioje Floridos gatvėje veikė Pabal- 
tijos Tautų Centrinio Komiteto suorganizuota paro
da, kurioje dokumentaliai buvo parodyta kokį baisų 
terorą įvykdė komunizmas 1941 metais Pabaltijo 
valstybėse, ir kaip teroras yra tebevykdomas. Pa
roda užėmė dvi sales; pirmame aukšte buvo įrengti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautų meno skyriai, o 
antrame aukšte apie šimtas foto nuotraukų, vaizduo
jančių baisiąsias žudynes 1941 metų birželyje.

Parodos organizavimo darbai turėjo nepaprastai 
daug sunkumų, tačiau netrūkstant pasiryžėlių vis
kas buvo atsiekta. Parodos organizavimui ir paruo
šimui mielai prisidėjo paskiri skautai. Į parodos 
organizavimo komisiją įėjo Argentinos Lietuvių 
Skautų vadovas, skautas vytis,vyr. skiltininkas Sta
sys Babronis.

Parodą aplankė virš šimto tūkstančių žmonių, ku
rių dauguma buvo argentiniečiai. Apie šią parodą 
visą laiką buvo rašoma vietos spaudoje, o radio 
Portena net specialius pusvalandžius paskyrė.

SKAUTU VYČIU STOVYKLA

Liepos mėn. 4- 7 dienomis įvyko LSB I JAV Rajo
no skautų vyčių ir kandidatų *• Rainių ” stovykla. 
Dalyvių skaičius nebuvo didelis — 27, bet stovyklos 
dvasia buvo puiki. “ Rainių ” stovyklai vadovavo 
ps. senj. Vyt. Pileika, o ps. A. Bobelis buvo ko
mendantu. Stovyklą aplankė visa eilė garbingų sve
čių, jų tarpe v. s. Vyt. Čepas ir kun. v. s. St. Yla. 
Daugiau apie šią stovyklą skaitysite sekančiame 
MV nr.

Ar neprimena Eifelio? — pačių vyčių prakais 
rezultatai. (Sk. vyčių “Rainių** stovykla).
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■» World Scouting ” Šių metų, gegužės mėnesio 
numeryje tilpo ši žinutė:

•* Lietuviai Skautai Argentinoje. Mes turime pra
nešimų iš Argentinos, nušviečiančių nemažą vietinę 
skautišką veiklą. Lietuviai skautai prisidėjo prie 
vengrams pagalbos tiekimo; jie dalyvavo Latvijos 
Nepriklausomybės Dienos paminėjime, o dabar deda 
pastangas suorganizuoti Lietuvius skautus Uragva- 
juje ”.

• Trys braziliečiai skautininkai keliauja į Jubi- 
lėjinę Džamborę *' džipu ” ( jeep ). Perplaukę iš 
Brazilijos į Cape Town jie dabar važiuoja šiaurėn, 
Viduržemio Jūros link. Pakeliui jie aplankė Baden - 
Powellio kapą Kenyjoj. Persikėlę per Viduržemio 
Jūrą keliautojai planuoja važiuoti per Europą ir at
vykti į Angliją prieš Džiamborės atidarymąrugpiūčio 
mėnesį.

•
• Hondūro Skautų Sąjunga buvo pripažinta Tarp

tautinio Skautų Biuro. Skautavimas prasidėjo šiame 
krašte 1952 metais. Sekančiais metais buvo suor
ganizuotas tautinis skautų komitetas ir Hondūro vy
riausybė pripažino Sąjungos statutą. Per šiuos tre
jetą metų skautai pažengė pirmyn suorganizuodami 
vienetus šešiuose didesniuose centruose.

® Pietinio Viet - Namo skautai taip pat buvo pri
pažinti Tarptautinio Skautų Biuro. Tačiau skauty- 

bė viet - namiečiams nėra naujas dalykas, nes skau
tai buvo suorganizuoti jau 1932 metais. Bet iki šiol 
Viet - Namo skautai buvo susirišę su Prancūzijos 
skautais. Per paskutiniuosius keletą metų, atne
šusius tiek daug vargo Viet - Namui, skautai ypatin
gai gražiai pasireiškė pabėgėlių šelpime ir aprūpi
nime. Nors padalinus kraštą į pietinę ir Šiaurinę 
dalis skautai nustojo savo apmokymo centro, naujas 
centras buvo įrengtas pietuose. Skautų Sąjunga pri
ima kiekvieną norintį įstoti jaunuolį ir yra gerai su
siorganizavusi kiekvienoje pietinėje provincijoje. 
Paskutiniais daviniais Sąjungai priklauso apie 6000 
narių.

4* Saskatchewano provincijoje, Kanadoje, dideli 
atstumai tarp skautų vienetų sudaro sunkumų skautų 
vadovų apmokymui ir pasitarimams. Bet vienas iš
radingas skautininkas, radijo mėgėjo stotelės savi
ninkas, išsprendė šią problemą susijungdamas su 
kitu skautininku, taip pat radio mėgėju ( ham ). Pa
diskutavę problemą radio bangomis keletą valandų 
jie lengvai galėjo sudaryti planus stovyklavimo kur
sų vadovams suruošimui.

• Paskutinėmis žiniomis tautų skaičius, kurios 
atsiųs atstovus į Jubilejinę Džiamborę vis auga. 
Viet - Namui nutarus siųsti 20 atstovų į stovyklą, 
dalyvaujančių tautų skaičius bus aštuoniasdešimt 
keturios.

Pasaulio Skautų Didieji Vadai. Iš kairės į 
desinę:Maj. Gen. D. C. Spry, Director B.S.I.B., 
Lady Baden - Powell, D. L. Whateley, Director 

World Bureau Girl Guides, Col. I. S. Wilson, 
C.M.G.,. O.B.E., Hon. President International 
Committee.
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Prieš mus guli LITUAN1CA — Čikagos Skau
tų Tuntas, gerame kreidiniame popietyje atspaus
dinta 62 P si. veiklos apžvalga. Tai LITUANICOS 
tunto metraštis, 8 metų veiklai paminėti. Redagavo 
psktn. V. Šliūpas, gausios talkos padedamas.

Skleidžiant puslapius, nuotraukomis ir aprašy
mais pro akis keliauja tunto veikla: psktn. L. Gri
niaus inicijatyva sukviesti pirmieji susibūrimai, 
’* Laisvapilio ” 1951 m. stovykla, skautų tėvai ir 
rėmėjai, ” Medvėgalio ” 1952 m. stovykla, artimo 
tarnyba, skautai vyčiai, *’ Neringos ” 1953 m. sto
vykla, tunto religinis veidas, D.L.K. Vytauto dr - 
vė, jūrų skautai, spauda, D.L.K. Gedimino dr - vė, 
•* Atžalyno ” 1954 m. stovykla, Gcero, III. skau
tai, Korp! VYTIS, ” Žaliakalnio ” 1956 m. stovyk
la ir svarbesniųjų įvykių apžvalga.

Leidinys patraukliai išleistas, gausiai iliustruo
tas ir gal pačiu laiku pasirodęs. Reikia pilnai su
tikti su įžangoje redaktoriaus patiekta nuomone, 
jog ilgiau laukus, medžiaga daug sunkiau rinktųsi. 
Gi šiuo pobūdžiu sutelktos ir paskelbtos žinios kur 
kas ilgiau išliks.

Metraštis yra tik suredaguotas — pilna to žodžio 
prasme. Iš straissnių stiliaus dvelkia atskirų auto
rių nuotaika, kuri leidinį literatūriniai labai paįvai
rina. Iš kitos pusės, gal būtų sveikiau, jei redakto
rius būtų jau taip nesiskaitęs su kiekvieno iš auto
rių autoritetu ir teisėmis ir kiek daugiau straipsnius 
” palyginęs ”, pačią kalbą pataisęs. Dabartiniu 
atveju ryškiau matosi daugelio rankų darbas; anaip 
— leidinys būtų buvęs vientisesnis.

Skaitydami svarbesniųjų įvykių apžvalgą lyg ir 
pasigendame statistikos davinių. Iš straipsnių į 
mus dvelkia datos, vardai ir vienetai. Būtų nepa
prastai vertinga turėti šiokį tokį, kad ir grafinį ap- 
vaizdavimą — Chicagos skautų skaičių, įvairių pro
gramų, specijalybių išėjimą, sueigų skaičių — ar tai 
metų laike ar kitokiam laiko tarpe. Tiesa, neteko 
matyti tokio precedento spaudoj, tokias žinias be
skelbiant, gal dėl to ir čia jos nepakliuvo. Gi to
kie duomenys labai metraščio vertę keltų, jį jau do- 
kumentaline medžiaga padarytų.

Buvo suminėtos kelios kitos galimybės, varijaci- 
jos, leidinio apimtis. Čia pat reikia pasisakyti, kad 
kaipo metraštis — leidinys savo paskirtį atlieka, 
gerą bendrą įspūdį daro. Kiekvienas iš bendradar
bių gali didžiuotis turėję progos prie leidinio prisi
dėti, dar daugiau — turėję progos Čikagos padangė
je lietuviais skautais būti. Redaktoriaus V. Šliūpo 
pastangų vaisiais irgi galime džiaugtis: iki Šiol jį 
matėm perijodinėj spaudoj, organizaciniame veiki
me, šiuo savo darbu jis jau į knygos darbuotojus de
biutuoja.

Leidinį rekomenduojame visiems lietuvių skautų 
vienetams. Kaina tik $ 1. Gaunamas
pas tuntininką s. Nedzinską, 2532 W. 46 Pl. Chica
go, Ill.

** MINTYS IR DARBAI ” - Trečioji Metinė San
taros Knyga, 1956 • 57- Red. V. Adamkavičius, J. 
Šmulkštys, R. Žukaitė. 1957, Čikaga, Lietuvių Stu
dentų Santara.

Šis leidinys mūsų skaitytojams gali būti įdomus 
tuo, kad jo leidėjas yra viena iš jauniausių akade
minių organizacijų. Šis 56 puslapių, iliustruotas, 
metinis Santaros leidinys apima trečiosios Santaros 
stovyklos turinį. Tad ir puslapiai patiekia visą ei
lę stovykloje skaitytų temų, kurios turėjo patenkin
ti plačias suvažiavusiųjų bei santarietišku gyveni
mu besidominčiųjų skonio varijacijas. Čia žvelgia
ma į tautybės problemą, elegantiškai patiekiama 
naujosios lietuvių poezijos apžvalga, peržvelgia
mas laisvės klausimas, lietuvybės problemos mo
dernusis menas, liberalinių grupių bruožai, pačios 
stovyklos — sąskrydžio aprašymas. Patiektas te
mas būtų galima suskirstyti į konkrečias dabartinių 
problemų studijas( lietuvybę, grupių bruožus ir pan.) 
bei ’* dvasinį peną ” ( literatūrą, meną ).

Lyginant su dviem anksčiau pasirodžiusiom San
taros knygoms, trečioji pasižymi vyresnės kartos 
prelegentų — autorių didesniu nuošimčiu ir, tuom 
pat, pasirinktų pavienių temų skaičiaus mažinimu. 
Trečiojo leidinio puslapiuose jau nerandame tokio 
ryškaus santarietiško ” ieškojimo savęs ”, čia jau 
vyrauja vienaip ar kitaip argumentuotų bendrų indi
vido problemų kėlimai, kurie išplaukia iš įvairiau
sių šaltinių: lyginimo, analizės, buvusios polemi
kos spaudoje, studijų. Atseit, nors diskutuojama, 
aukštu tonu svarstoma, tačiau diskusijoms parenka
mi labai gyvenimiški klausimai. Reikia pastebėti, 
kad didelė skaitytojų dalis ten ras daug kontraver- 
salių, ginčytinų minčių, ypač, kur liečiama religija. 
Tačiau, vieno iš autorių žodžiais, nebuvo stengta
si pilnai klausimų išnagrinėti. ** Šio straipsnio tiks
las buvo ne duoti atsakymą, bet pirmiausia sukelti 
vieną kitą abejonę ir tuo būdu paskatinti laisvą ir 
savarankišką galvojimą ” ( 28 psi., V. Trumpa, 
** Laisvės problema ir demokratijos perspektyvos”)

Pirmųjų dviejų leidinių meninis apipavidalinimas 
dvelkė ramumu bei lietuviškų motyvų primityvumo 
elegancija. Paskutinis leidinys savo išore telkia 
labai audringą įspūdį, susiliejantį, pritaikomojo me
no - antraščių, viršelio, vinječių reikalavimų neiš
laikantį. Spaudos ir kalbos atžvilgiu paskutinis 
leidinys yra iš visų tobuliausias.

SMILTAINĖS AIDAS VII ASS stovyklos laikraš
tis. Nr. 1 - 5, po 2 pusi. Rašytas rašom, mašinėle, 
sp. rotatorium. Redaktorius Algimantas Banelis.

A VISIT WITH LITHUANIAN GIRL GUIDES- 
Editor Miss D. Dirvonis. Collaborators: Mrs. L. Če
pas, Mrs. G. Mačiuika, Miss O. Mendelevičius, Miss 
D. Variakojis, Miss O. Ščiukas, Dr. M. Budrys. Prin
ted by ViVi Printing, Chicago, Ill. 1957- Iliustr. 33 
pusi. Leidinėlio autorės ir redakcija ryšy su B. P. 
gimimo 100 metų sukaktimi čia patiekia svetimtau
čiams žinių apie Lietuvą ir mūsų Skaučių Seseriją. 
Atrodo, jis išsako jiems mūsų tautos ir ypač skau
čių didįjį skausmą. Leidinėlis nors ir nedidelis yra 
malonus ir patrauklus lietuvio akiai ir tikėkime jis 
pasitarnaus mūsų skaučių reikalui.
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