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REDAKCIJA RAŠO SKAITYTOJAMS
• Artėjant metų galui kviečiame mielus skaityto
jus bei platintojus atsiskaityti už ” Mūsų Vyčio ”
prenumeratas. Kaip anksčiau jau minėjome, stingame lėšų paskufiniajam numeriui, tad nedel sdami
siųskite
pinigus *’ Mūsų Vyčio ” administracijos
adresu: ” Misų Vytis ” c/o V. Namikas, 6041 So.
Fairfield Ave. Chicago 29, Hl.
• Visi pakeitę gyvenvietes prašome tuoj pat pra
nešti administracijai naujus adresus. Tai paleng
vins žymiai administracinį darbą, bei bereikalingas
išlaidas.
♦ ” M. V. ” vyr. redaktorius širdingai dėkoja fil.
V. Fidleriui ir jo vienetui Džiamborėjoje už atsiųs
tą sveikinimą M.V. redakcijai ir skaitytojams. Ačiū
irgi br. vyčių vadovui s. v. K. Dirkšaičiui ir jo vy
rams už sveikinimus iš Rover - Moot’o, o br. ps. A.
Banioniui iš Indabos.

• Šiame numeryje spausdiname visą eilę origina
lių skautiškų stovyklų aprašymų. Ačiū sesėms ir
broliams už laiškus ir nuotraukas.
Viršelis: Kęstučio MIKĖNO ( Korėja )

• Paskutiniajam šių metų MV numeriui prašome
siųsti rašinius, nuomones ir fotografijas iki lapkri
čio 18 d.
• Kviečiame visus MV skaitytojus užsiprenume
ruoti MV 1958 m. jau dabar, nelaukiant platintojų
apsilankymo.
• Bet kokio laikraščio redaktoriui negali būti
nieko maloniau kaip matyti jaunųjų skaitytojų žy
gius, siekiančius pagerinti esamą spaudos padėtį.
Todėl štai talpiname br. Antano Saulaičio, Jr. pa
siūlymą '’Skaitytojai Rašo ” skyrelyje ir prašome
jam parašyti.

★ *
“ MŪSŲ VYČIUI ” AUKOJO
” Aušros Vartų ” Skaučių Tuntas Čikagoje • 15.ASS Studijų Dienų Stovyklos Kanadoje vadovybė 80,New Yorko Skautų Tėvų - Rėmėjų Komitetas 1 10/’
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X METAI

ATSIDĖJUS
Ig. Končius

Jaunystė drąsi, ryžtinga. Atrodo galin
ti kalnus nuversti. Svarbiausia, ir pati
yra taip įsitikinusi.
Be atodairos lekia ir peteliškė į degan
čią žvakės karstą liepsną, —nusvyla glež
nus sparnelius, krinta toliau skristi ne
beįstengdama — sveikatos nebeatgaudama.
Ir skęstantį metantis gelbėti, < reiki a
akylaus apdairumo.
Greitai susimetąs Šaltasis protas turi
vesti kelią, prilaikydamas staigiųjų jaus
mų užsidegusį įkarštį.
Bi kurį tikslą norint siekti, ar kokį rei
kalą, net klausimą turint, tenka iš anksto
ruoštis, susipažinti.
Pirma iš tolo stebėti, paskui vis artyn
ir artyn slinkti. Ir tik pagaliau čiupti už
pigiausiai suvaldancios reikalą vietos.
Laimėsi. Šiuo atveju mažiausiai savo

pastangų dėjęs. Užtatai per ilgesnį laiką
kaupęs į tikslo savybes besigilinantį ty
ri amąjį protą, jausmus panaudodamas tik
benuvargstančiam protui atpeikėti.
Nereik pamiršti, jog jausmai atbunka
greičiau, negu kad protas ima nuovargiui
pasiduoti.
Tad, drąsioji - ryžtingoji jaunystė turi
atsidėti numatytam tikslui.
Prilaikomų jausmų proto įsąmoninamas
atsidėjimas tikslui daro jaunystę kilnią,
patvarią, darbingą, neleidžia net slystelti
iŠ tikrojo kelio, nepasiduoda masinama iš
Šalies lakiai besišvaistančių greitų paža
dų, vilionių...
Atsidėjus reikalui, jaunystė yra atspa
ri, pastovi, nežodinga, bet darbinga.
Ji nesiskelbia, ką daranti, bet jos dar
bai pasirodo, - ir kiti jų ilgam nuslėpti
negali.

LIETUVOS
NAC1CKALIJ&
M. MAŽVYDO
biblioteka
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Skautai vyčiai reprezentavo
Lietuvą Rover -Moote: Lietuvos
žemėlapis, kryžius, parodėlė
ir vartų, dalis.
Foto: K. Dikšaičio

RAŠYTOJAS VIENUOLIS IR SKAUTAI
A. Kalnaitis

Neseniai mus pasiekė iŠ Lietuvos ži- .
nia, kad ten mirė vienas iŠ didžiausių mū
sų tautos rašytojų — Antanas Vienuolis Žukauskas.
Velionis buvo gimęs 1882.
III. 26 d. Užuožerių kaime, netoli Anykš
čių, — taigi iš tos vietovės,kuri mumsyra
davusi nepamirštamą dainių Antaną Bara
nauską, rašyt. Joną Biliūną ir kL Iš jo
kūrinių pažymėtini: pjesės — “ 1831 me
tai ”, “Prieblandoje”, romanaiKryž
kelės ”, <“ Prieš Dieną ”, “ Viešnia iš
Šiaurės ”, “ Ministeris ”, “ Puodžiūnkiemis ”, eilė apysakų, legendų, kelionės
įspūdžių ir kt. Nebūtų buvę Vienuolio —
mūsųl iteratūroje būtų likusi didžiu! ė spra
ga
Mums tenka pažymėti, kad velionis ra
šytojas buvo didelis ir nuoširdus skautų,
- čių bičiulis. Anykščiuose — kur Vienuo
lis gimė, ilgą laiką gyveno, globojo rašy
tojų Baranausko, Biliūno palikimą, — bu
vo nuoširdžiausias skautų globėjas. Jis
visomis išgalėmis globojo, morališkai ir
materiališkai rėmė vietos progimnazijoje
ilgus metus veikusią skautų, - Čių draugo
vę. Visada jį matydavai skautų šventėse,
vakaruose, laužuose, suvažiavimuose,
dažnai jų sueigose. Skautų vadovai ir par
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tys skautai - dažni svečiai jo namuose.
Lietuvos Skautų vadovybė už tai jį bu
vo tinkamai įvertinusi, apdovanodama
skautų rėmėjų žymeniu.
Netgi paskutiniame savo romane “ Puodžiūnkiemyje ”, kur Vienuolis, jau bolše
vikiškų okupantų spiriamas, iškelia visą
eilę “ Lietuvos buržuazinio gyvenimo ne
gerovių ”, visai skirtingu būdu viena kita
proga pamini skautus, palikdamas jiems
senuosius sentimentus.
Velionis mirė gimtojoje žemėje, kurią
jis taip labai mylėjo, ir toliau pasilikda
mas jos sargyboje. Mus pasiekusios iš
Lietuvos žinios liudija, kad jo laidotuvės
buvusios labai iškilmingos ne dėlto, kad
bolševikinė vyriausybė jį pagerbusi, bet
kad visa tauta jį mylėjo.
Lietuviai skautai, kuriuos A. Vienuolis
taip gražiai, išskirtinai mylėjo, neturėjo
progos su juo atsisveikinti; jo kapo Bara
nausko klėtelės kaimynystėje nepapuošė
mūsų vainikas. Taigi nors šiomis kuklio
mis eilutėmis tebūna leista atsisveikinti
su Velioniu Rašytoju:
Ilsėkis ramiai Gimtojoje Žemėje. Mes
dar atvyksime su Tavimi, Mielas Globė
jau, prideramai atsisveikinti.
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PAŽINKIME SAVO ORGANIZACIJĄ
P skin. Romas K ežy s

Mielos sesės ir broliai, 'esame skautai,
- ės. Priklausome kilniam sąjūdžiui, ku
ris reiškiasi Lietuvių. Skautų - Skaučių
Sąjungoje. Bet ar žinome tas aplinkybes,
kuriose LSS gimė? Ar pažįstame tuos as
menis, < kurie pradėjo skautybės idėjas
skelbti ir kurti lietuvių skautiškąjį sąjūdį
ir kurie įsijungė į pirmuosius mūsų skautų
- skaučių vienetus ? Toli gražu — ne! Su
ta nežinia siejasi eilė klausimų, kurių
bent kelis svarbesniusčia suminėsiu.
Kasdieniniame savo darbe vartojame to
kius žodžius kaip: skautybė, skilti s, drau
govė, tuntas, skiltininkas, - ė, tuntininkas,
- ė, <sueiga, iškyla, pašnekesys, budėk ir
kt. Visiems įdomu žinoti, kas šiuos lie
tuviškus terminus sukūrė, <kada mes juos
pradėjome naudoti ir pan. Mums taip pat
įdomu sužinoti kaip ir kokiomis sąlygomis
skautybė plito po Lietuvą ir kitus kraštus,
kur lietuviai gyvena, kas tą skautybę skel
bė ir ją perteikė mūsų jaunimui, kaip jau
nimas skautybę suprato, priėmė ir stengė
si ją vykdyti. Labai įdomu patirti pirmuo
sius žingsnius įvairiose lietuviškos skau
tybės srityse ir tuos atvejus, kada Lietu
vos skautybė pradėjo leisti naujas savo
šakas. Tokių ir panašių žinių labai pasi
gendame, o jos kiekvienam geram skautui,
- ei yra būtina, žinotinos. Mūsų turimos
žinios iŠ šios srities yra nepilnos, galbūt
netikslios, 'miglotos.
Be Šių žinių, mums yra labai svarbu iš
siaiškinti plačiašakės LSS - gos naudą
tiek skautaujančiam jaunimui, tiek mūsų
tėvynei Lietuvai. Ir būtų labai gera, kad
Šią naudą galėtume pailiustruoti konkre
čiais faktais.
LSS įkūrėjas v. ;s. Petras Jurgėla savo
rengiamame veikale pasiryžo atskleisti
LSS užuomazgą, plitimą, augimą, tobulėji
mą, ir ta proga išryškinti lietuvišką skau
tybę ir jos naudą mūsų jaunimui. • Kiek te
ko girdėti, jis tuo tikslu pateikia daugybę

faktų su datomis, sumini daugLSS vadovų,
kurie metų bėgyje dirbo lietuviškos skau
tuos labui. Jis taip pat gražiai išryškina
mūsų jaunimo meilę skautybei, gebėjimą
organizuotis, veikti, -ką naują kurti, ugdy
tis lietuviškos skautybės pagrindais ir
parodo mūsų skautų ryžtą tarnauti Dievui,
Tėvynei ir Artimui. Plačiai aprašo visas
tris mūsų tautines stovyklas ir mūsų se
sių- brolių pasireiškimus tarptautiniuose
skautų sąskrydžiuose bei didesnėse ki
tų valstybių skautų, - čių stovyklose. Vi
sur įpina LSS Šefų, didžių Lietuvos kultū
rininkų, visuomenininkų, valstybininkų ir
kariuomenės vadų mintis bei kalbas pasa
kytas mūsų skautijai. Tai visa atskleis
įvairų, turiningą ir spalvingą LSS praei
ties vaizdą
Negana to. Mūsų sąjūdžio ir mūsų skau
tiškosios literatūros kūrėjas skautavimo
naudą pavaizduoja atskirais darbais ir žy
giais, kuriuos mūsų skautija įvykdė savo
tėvynės Lietuvos naudai, pažangumui, ge
rovei, garbei. Jis išryškina skautiškus
indėlius į kultūrinį, visuomeninį, tautinį
ir valstybinį Lietuvos gyvenimą Mūsų
Pirmūnas, kaip pareiškė šių eilučių auto
riui, skautiškus ( asmeninius ir sutelkti
nius ) įnašus ir nuopelnus griežtai skiria:
jis pats juos įžvelgė, jau 8 metus atidžiai
svarsto, atskirus faktus patikslindamas
su tebegyvenančiais asmenimis ir kitais
įmanomais šaltiniais. Jis rūšiuoja, gru
puoja ir tiksliai apipavidalina, kad ir jau
nieji skaitytojai galėtų visa tai suprasti
ir gerai įsisąmoninti. Skautiškiems indė
liams bei nuopelnams išryškinti autorius
skiria apie 20 skyrių savo knygos, tuos
nuopelnus suskirstydama s į atskiras Lie
tuvos gyvenimo sritis. Kad visa tai bus
labai įdomu, naudinga ir reikalinga žinoti,
dėl to negali kilti jokios abejonės.
LSS gyvuoja jau 39 metus. Bet iki šiol
daugelis nežinome tokių faktų, ar mūsų
213
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skautai yra dalyvavę kovose dėl Lietuvos
nepriklausomybės 1918 - 1920 m. ir Klai
pėdos krašto lietuvių, sukilime 1923 m. ?
Kiek jų ten dalyvavo ir kas jie tokie bu
vo ?
Kaip jie tose kovose pasireiškė ir
kokius ypatingus žygius įvykdė ? Ar buvo
skautų apdovanotų įvairiais didvyriškumo
žymenimis? Kurie skautai žuvo tose ko
vose? ir Lt. ir Lt Vos saujelė iš vyres
niųjų mūsų skautininkų apie tai galėtų ži
noti. 0 atsakymai į tuos klausimus turės
mūsų skautijai be galo didelės auklėjamo
sios reikšmės. Jie uždegs mūsų dvasią
ir, kaip kilnūs pavyzdžiai, skatins į nau
jus žygius.
Be to, atskiroje knygos dalyje “ Skau
tiškoji Heroika ” surašyti skautų ir skau
čių pasireiškimai okupacijų metu, patrio
tiškos pastangos ir atlikti didvyriški žy
giai dėl Šviesesnės Lietuvos ateities, jų
ištrėmimai, kankinimai, ir jų aukos, sudė
tos ant tėvynės aukuro. Si dalis apima
apie 100 mašinėle rašytų puslapių. Mūsų
mielas Pirmūnas dar pabrėžė, kad tokių
ir dargi gausių heroikos pavyzdžių vargu
ar begali atskleisti kitų tautų skautija,
kuri yra pabėgusi nuo raudonojo teroro.
Taigi, LSS įkūrėjas rengia spaudai ypa
tingo pobūdžio veikalą, kuris nušvies ne
tik LSS praeitį, istoriją, <bet ir atskleis
lietuviškojo skautavimo išdavas, vaisius,
aktyvą. Sį darbą j is dirba jau 8 metus ir
gana sunkiose sąlygose — neturėdamas sa
vo rastinei atskiro kambario, jis dirba sa
vo namo rūsy j. Dėl to y ra^paaukoj ęs daug
savo jėgų ir sveikatos. Salia to, jis yra
varginamas chroniško negalavimo ir turi
slaugyti savo žmoną, kuri pergyveno eilę
mažesnių ir didesnių operacijų. Tai nėra
taipjau lengva, einant 56 - sius metus.
Jam diena ir naktis pertrumpa. Tokiu pa
sišventimu jis dirba su tikslu, kad mūsų
skautija galėtų geriau įsisąmoninti savo
įsipareigojimus Dievui, Tėvynei ir Artimui,
pažintų nueitą savo kelią ir iŠ praeities
nuolat semtųsi dvasinės stiprybės. 0 tas
stiprybės šaltinis bus gana gilus.
Taip pat teko patirti, jog “Lietuvių
Skautija *’ iki šių Kalėdų bus galutinai
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paruošta spaudai. Darbas taip ilgai uztruko dėl didelės Šio veikalo apimties ir
dėl autoriaus užsimojimų iškelti kaip ga
lima daugiau istorinių faktų, kaip skautiskumo apraiškų. Tuo tikslu jis yra išsiun
tinėjęs apie 2000 laiškų, -ieškodamas me
džiagos bei nuotraukų ir stengdamasis pa
tikrinti atskirus faktus, pavardes, -datas ir
kitokias svarbias smulkmenas. Veikale
tilps kėli Šimtai istorinės vertės nuotrau
kųPo mūsų pokalbio Pirmūnas dar pareiš
kė, jog šis veikalas bus ne tik lietuviš
kos skautijos istorija, bet ir skautiškoji
chrestomatija. Dėl to, kad čia skautų skaučių veiki a, sum anųmas, išradingumas
ir kūrybingumas bus pavaizduotas konkre
čiais darbais, nuopelningais žygiais, iš
rašais iš jų straipsnių, eilėraščių ir pan,
Be abejojimo, skautiškajam jaunimui tai
bus vertingas Tėvynės meilės vadovėlis,
tuo labiau, kad jis atskleis gausius lietu
viško - skautiško veikimo pavyzdžius ir
mums dar nežinomus didvyrių kapus su
kryžiais, pažymėtais Lelijos irRūtos žen
klu.

Kas mūsų nepažino Vydūno vardo stovykloje?
Foto: G. P eniko
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SKAUTAI VYČIAI ROVERMOOT’E
si. A. Jonutis

Ilgą laiką viso pasaulio skautai laukė
1957 metų - mūsų, jubilėjinių metų. Lau
kė ir lietuviai skautai tų metų bei jubilėjinės stovyklos. Žinojome, kad bus Jam
boree, Indaba ir Rovermoot Anglijoje; ži
nojome, kad vi so pasaulio skautai suplauks
Švęsti savo jubilejinius metus. Tik neži
nojome, ar šitoje stovykloje pasiseks da
lyvauti irlietuviams skautams,ar pasiseks
mums parodyti mūsų broliams iš viso pa
saulio, kad mes tremtiniai dar veikiam ir
kad mūsų tarpe dar skautiška idėja gy
va.
Maždaug apie Kalėdas Vokietijos Rajo
nas sužinojo, kad stengiamasi sudaryti
sąlygas ir lietuviams skautams dalyvauti
šitame svarbiame ir reikšmingame sąskridyje. Laikas bėgo; mūsų Vadi ja nesėdė
jo rankų sudėjus, bet pirmoje eilėje iško
vojo teisę dalyvauti lietuviams skautams
sąskridyje, <gi antroje eilėje pravedė di
džiulį vajų tiek skautų, tiek ir lietuviškos
visuomenės tarpe. Dėka šiam sėkmingam
vajui mes buvome materialiniai įgalinti
reprezentuoti lietuvius skautus. Teko dar
nuspręsti, kurie skautai vyks į Jubilėjinę
Stovyklų. Kiekvieno skauto troškimas bu
vo patekti į vykstančiųjų skaičių,nes Jam
boree ir Rovermoot yra vienas iŠ kulmina
cinių taškų skautiškame gyvenime. Ten
susitinka skautai iš viso pasaulio. Žodis
draugiškumas Čia nėra kokia nors fra
zė. Kiekvienas įdomaujasi kito tradicijo
mis, veikla ir problemomis. Čia broliškai
pasikeičiama idėjomis ir patyrimu. Kas
nenorėtų tokiame sąskridyje dalyvauti ?
Ta laimė atiteko Anglijos ir Vokietijos
rajonams. Iš Anglijos dalyvavo 5 skautai
ir 2 vadovai; iš Vokietijos vykome 6 skau
tai ir 8 sk. vyči ai.
Vasario 16 - sios gimnazijoje susirin
kome iš visų kampų ir 24 liepos vakare,
apsikrovę maišais ir kuprinėmis, pradėjo

me savo kelionę. Kitą dieną pasiekėme,
truputį nuvargę, bet laimingi, Londoną.
Ten
sutikome iš Amerikos atvykusį ps.
Banionį. Pabuvę dvi dienas Lietuvių Na
muose, išvykome į parengi am ųj ą ^s to vykių
— Walesby, netoli Nottingham. Čia susi
tikome su broliais iš Anglijos. Brolis
Fidleris iš Nottingham’© vadovavo netik
vi sam lietuvių kontingentui, bet taip patir
visiems egzilų skautams. Walesby mes
pasiskirstėme įdu atskirus vienetus: skau
tų vienetas, vadovaujamas brolio Bružins
ko iš Anglijos ir vyčių vienetas, vadovau
jamas brolio K. -Diksaicio iš Vokietijos.
Po dviejų dienų išvykome į Jubilėjinę
stovyklų.
J amboree, Indaboje ir Rovermoot’e (sutr.
JIM ) dalyvavo viso 35.000 skautų. Rajo
nas milžiniškas. Tarp mūsų skautų ir vy
čių stovyklaviečių pėsčiam reikėdavo ke
liauti virš pusę valandos. Nuvykę susto
jome prie Rovermoot’o pagrindinių vartų,
įspūdis gavosi, lyg būtume pakliuvę į
“ tautų kilnojimąsį ”. Girdėjosi visokių
kalbų. Veidų spalvos nuolat keitėsi, pra
dedant šviesiaplaukių brolių iš Suomijos
ir baigiant juodos spalvos brolių iš Afri
kos. Visų veiduose matėsi šypsena, kuri
uždengė kelionės nuovargį. Truko keletą
valandų kol visi formalumai buvo sutvar
kyti ir mes savo stovyklavietę pasiekėme.
Ji buvo tikrai graži, viena iš gražiausių
visame rajone. Mūsų stovyklavietę pusra
čiu supo jauni beržiukai ir pušaitės. Tai
priminė mums Tėvynę. Saulutė nepasi
gailėjo savo šiltų ir skaisčių spindulių.
Pradėjome įrengti stovyklavietę. Per
trumpą laiką buvo pastatytos palapinės ir
vėliavos stiebas, kuris ne tik mums pati
ko, bet daugelį svečių žavėjo. Nors jis
buvo labai paprastas ir pačių iŠ metalo
pagamintas, bet į žiūrovus jis veikė savo
tiesumu, augštumu ir laibumu. Daug ilgiau
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Lietuvių skautų vyrių stovyklavietės vartai
Rover - Moote, Anglijoje. Nuotraukoje: s. v.
Blechertas ( eina ) ir s. v. K. Di kšaitis.
Foto: K.
Diksaičic

truko iškasti stalą. Pastatėme jį lygiašo
nio trikampio formoje. Viduryje stalo supylėme trikampinę piramydę. Jos šonuo
se ant raudono, juodo ir geltono fono iš
dėstėme iš smulkių, sudaužytų, baltų, ak
menukų skautų vyčių ženklą, Gedimino
stulpus ir Vyties kryžių. Gaila, kad po
kiekvieno lietaus tekdavo anksti rytą tai
syti ar net iš naujo išdėstyti. Nors sta
las ir daug darbo bei prakaito kainavo,
bet visiems krito j akį ir patiko, nes kito
tokio stovykloje niekas neturėjo, o be to,
mažai kas buvo matęs žemėj iškastą. Sta
lą baigiant statyti,kiti pradėjo vartus sta
tyti. Juos padarėme charakteringo lietu
viško namo formoje. Atrodė, lyg žiūri į
namo galą. ( Mažas stogelis iš žolių, prie
stogo viršūnės išpjaustyti žirgeliai. Kiek
žemiau iŠ baltų lazdelių užrašas LITHUA
NIA ). Vartų kairėje pusėje stovėjo ber
žinis lietuviškas kryžius, kuris buvo tik
rai gražus ir pasisekęs. Pries kryžių su
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krovėme iš akmenų aukurą. Prie tvoros
netoli vartų, pastatėme pačių pieštą Lie
tuvos žemėlapį. Lietuvių skautams reikš
mingos vietos buvo ypatingai pažymėtos.
Toliau buvo kitas didesnis žemėlapis, ku
rio pagelba buvo lengva paaiškinti Lietu
vos istoriją.
Taip bedirbant ir besiruošiant atėjo sto
vyklos oficiali atidarymo diena. Didžiu
lės rikiuotės žygiavo į stovyklos areną,
Mūsų vienetas nešinas trispalvę irgi paju
dėjo. Prie arenos reikėjo ilgai laukti ei
lės, nes pirmiausia reikėjo praleisti jamboristus į areną, 'kurių buvo daugiausia.
Pagaliau atėjo ir Rovermoot’o eilė. Mums
Įžygiavus į arenąjauten mažai tebuvo vie
tos. Žiūrovų vietos taipogi jau užimtos.
Po mūsų atžygiavo dar Indabos dalyviai
( vadovai ir skautininkai). Atidarymo kal
bą pasakė Duke of Gloucester. Po to kiek
vienos tautos atstovai, nešdami savo tau
tines vėliavas žygiavo pro areną. Tuomi
ir pasibaigė atidarymo ceremonijos.
Tik dabar prasidėjo tikras gyvenimas.
Prasidėjo lankymasis, laužai, užkvietiniai
Į diskusijas, arbatėles ir į visokius kitus
subuvimus. Neatsilikome ir mes. Vieną
iš pirmųjų vakarų suruosėme savo stovyk
lavietėje tarptautinį laužą. Jo metu susi
pažinome ir susidraugavome su daugeliu
brolių iš visų kontinentų. Visi laužo da
lyviai buvo juo labai patenkinti ir ilgai po
to dar apie jį vis kalbėdavo. Net nesiti
kėjome, kad pasiseks tiek daug susidomė
jimo Lietuvai ir jos skautams sužadinti.
Nors mūsų tik keletą tebuvo, -bet visdėlto
įstengdavome beveik su kiekvienos tautos
broliais pasidalinti mintimis. Daugiausia
pritraukdavo skautų mūsų stovyklavietės
papuošimai ir įvairumas. Pavyzdžiui, nors
mūsų virtuvė buvo tikrai paprastai ir kuk
liai įrengta, ji vistiek buvo gal net origi
naliausia ir praktiškiausia visoje stovyk
loje. Tokios smulkmenos sukeldavo kar
tais daug susidomėjimo mumis ir diskusi
jos savaime prasidėdavo. Dažnai tekdavo
gana rimtai pasikalbėti su Šveicarijos,
Austrijos, Olandijos, Danijos, Italijos ir
Anglijos skautais vyčiais. Nors su kitais
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broliais taip pat praleisdavome valandas
bekalbėdami apie Lietuvos skautu istori
ją, jų veiklą, dabartinę padėtį, bet minėtų
kraštų broliai, netik įdomavosi ar bandė
suprasti
mus, bet į ją ir įsigilindavo ir
jieskodavo išeities; svarstydavokaip mums
galėtų padėti. Grįždavo jie dažnai keletą
kartų, atsivesdami draugus. Mūsų pasi
kalbėjimai ne kartą užsitęsdavo iki gilios
nakties. Susėdę apie liepsnojantį laužą vi
si jausdavomės, lyg būtume viena šeima:
čia pasiūlymas, klausimas, sumanymas.
Visi stengėsi vienas kitą suprasti. Ne
vien tik laužo liepsna degdavo, bet degda
vo ir skautiškas broliškumas. Tokios va
landos yra tikrai nepamirštamos; jos su
tvirtina skautiškąją šeimą dar daugiau.
Asmeniškai gal daugelis tų brolių, sėdin

čių aplink laužą, nesimatys, bet jie nepa
mirs tų žodžių, kurie buvo kalbėti, nepa
mirs savo brolio vargų ir sunkumų. Išsi
skiriant rankos paspaudimas daugiau pa?
sako ir išreiškia, negu ilgos ir iškilmin
gos prakalbos.
Vienas iŠ mūsų tikslų buvo įsigyti kuo
daugįau draugų ir rasti mūsų padėties su
pratimą, Man atrodo, kad čia tikrai turėjo
me pasisekimo. Taip pat turėjome nema
žai svečių iš civilių stovyklos lankytojų,
kurie domėjosi mūsų padėtimi ir išreikšda
vo s avo simpatij ą. K ei eta skautų vadovų
apsilankė, kuriems yra tekę būti kartu su
B. P. Palangoje ar Tautinėje stovykloje
Panemunėje. Daugelis lietuvius prisimin
davo iŠ VII Jamboree Austrijoje ir Rovermoot’o Šveicarijoje. Gaudavome nemažai
( nukelta į224pusl. )

JULIETTE LOW — AMERIKOS SKAUČIŲ
ĮKŪRĖJA
Ramute Sniečkutė
T. n. Romutė Sniečkutė į skautes įstojo 1947 me
tais Hanau stovykloje. Atvykusi į J AV apsigyveno
Clevelande, kur Western Reserve Universitete stu
dijuoja medicinos technologiją. Tikrąja nare pakel
ta 1956 m.
* ★

Juliette Low gimė 1860 metais Savan
nah, Georgios valstybėje, kur jos tėveliai
turėjo didelį ūkį. Jau nuo pat mažens ji
pasižymėjo nepaprastu sumanumu, pasiry
žimu ir ištverme. Vos būdama 14 metų,
savo gimtame miestelyje suorganizavo
mažą geradarių būrelį, pavadintą “Help
less Hands ” club, kurio tikslas buvo pa
dėti visiems, -kuriems reikėjo pagalbos.
Sutaisydavo jos savo atliekamus drabužius,
ir juos dovanodavo neturtingiems vaikams,
pavaduodavo pavargusias motinas, prižiū
rėdavo vaikus, ir darydavo viską, ką to kio amžiaus mergaitės galėtų padaryti sa
vo artimiesiems. Gaila, kad, epidemijai
siaučiant, -tas gražus klubelis turėjo už
sidaryti, nes Juliette su tėveliais persi
kraustė į kitą miestelį išvengdami ligos
pavojų. •

Jau nuo pat jaunų dienų Julliete labai
mėgo gyvulius, iš kurių labiausiai jos
mėgiamas buvo šuo. Mėgo taip pat ir spor
tą; žaidė lauko tenisą puikiai plaukė, bet
iŠ visų geriausiai jai patiko jodinėjimas
arkliais.
1911 metais Juliette ištekėjo už anglo
William Low, ir kartu su juo persikėlė gy
venti į Angliją. Gyvendama Londone, vie
nos medžioklės metu, ji netikėtai sutiko
skautų įkūrėją Lordą Robert Baden Po
well. Ji labai susidomėjo nesenai įsteig
ta skautų organizacija berniukams. Tw
laiku Lordas Baden Powell buvo labai
užimtas berniukų skautų organizavimu ir
skautybę mergaitėms visai nebuvo palie
tęs, nors pats labai domėjosi skautybės
įgyvendinimo galimybėmis mergaičių tar
pe. Jisai net patarė savo sesutei, Agnes
Baden Powell, organizuoti mergaičių skau
čių organizaciją, kuri būtų visai atskira
ir savystovi nuo berniukų skautų.
Juliette Low padrąsinta Lordo Baden
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Dr. St. Bieziui, Čikagos Skautams Remti Draugijos pirmininkui j. sktn. A. Aglinskas pri
sega J. Sk. Jubilėjinės Stovyklos ženklelį^.
Foto: V. Maciežos

Powell, pradėjo organizuoti mergaites
mažam škotų miestelyje. Pirma jos suor
ganizuota skiltis susidarė iš septynių
mergaičių. Supažindinus su šia nauja or
ganizacija, Juliette Low taip pat įskiepi
jo naujosioms skautėms mergaičių higie
nos svarbą, mokino jas austi, verpti, ma
mų ruošos ir parodė, kad darbštumas skautybei yra neišvengiamas dalykas.
Nors pati Juliette Low jau buvo ne pa
čioje jaunystėje ir silpnos sveikatos, bet
nepaprasta energija pasiekė savo tikslų
ir, nuo pat pirmos įsteigimo dienos, skau
čių. organizacija augo ir plėtėsi po visą
Angliją, o vėliau ir Ameriką.
1912 metais Juliette Low persikėlė gy
venti į Ameriką, ir sėkmingai tęsė savo
pradėtą, gražų darbą, jungdama didelius
mergaičių būrius į vieną skautišką šeimą.
Ji
įsteigė Amerikos skautes būdama 52
metų. Tuo laiku jau ji buvo kurčia ir tai
sunkino darbą, tačiau ji buvo tiek ištver
minga, kad nepaisydama jokių kliūčių, va
žiavo ji iš vieno miesto į kitą, organiza
vo Amerikos mergaites, jungė į skiltis,
skyrė vadoves ir davė įvairiausius patari
mus organizaciniam darbui išvystyti. Ji
pati finansavo įvairias išlaidas, o pini
gams išsibaigus, pardavė net savo bran
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gius perlus ir tuos pinigus paaukojo skau
čių reikalams.
Steigdama amerikones skautes ji gerai
įsivaizdavo, kiek gero skautybė atneš
Amerikos mergaitėms ir visai žmonijai. Ji
nebuvo iš tų žmonių, kurie tik svajonėms
gyvena, ji tuoj griebėsi darbo. Nors tas
darbas jai buvo sunkiau įvykdyti negu ki
toms ( dėl kurtumo ir silpnos sveikatos ),
ji pasitikėjo Dievu, pasitikėjo savimi ir
be jokių aimanų dirbo Šiam gražiam tiks
lui iki paskutinių savo gyvenimo dienų.
Ji niekad nebūtų tiek nuveikusi, jei nebū
tų buvusi tokia religinga ir nebūtų priėmu
si bet kokį sunkumą su kilnia šypsena ir
pasiaukojimu.
Nuopat įsteigimodienos mergaitės skau
tės ir vadovės Juliettai buvo pats svar
biausias dalykas pasaulyje, jų labui joks
pasiaukojimas nebuvo jai perdi del is. Su
tikus bet kokias kliūtis ji nesiskųsdavo
ir ne tik niekad nenuleisdavo rankų, bet
ir mokėjo kitiems įskiepyti tiek pat drą
sos ir pasiryžimo.
Ji mylėjo savo augančią skaučių šeimą,
nemažiau kaip kad būtų mylėjusi savo vai
kus. Mylėjo ir džiaugėsi kitų tautų skau
tėmis ir kartu mokėjo pamilti visą pasau
lį-
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Prieš mirdama Juliette daug kalbėjo
bendradarbėms vadovėms apie savo pla
nus ateičiai, daug vilčių dėjo į Skaučių
Tarptautinį Biurų, norėjo kad kas metai
butų suruoštos tarptautinės stovyklos, kad
skautės galėtų arčiau pabendrauti, pasi mokyti vienos iŠ kitų įvairiausių papročių
ir taip susijungti į vienų šeimų.
Tais metais prieš mirtį ji išsitarė savo
draugei, kad džiaugiasi kiekviena minute
iš savo praeito gyvenimo ir, atėjus senat
vei, nebijos mirti, nes ji padarė kiek ga
lėjo: pasodino jauną diegą į gerų žemę ir
pasitiki jaunosioms vadovėms, kad jos
prižiūrės tų medelį, kad jis nepalūžtų,
kasmet augtų ir plėstųsi į visas šalis.
Tik vieno ji bijojo — sulaukti gilios se
natvės, -kurioje jai reikėtų nuobodžiauti
ir būti nuobodi kitiems. Bet be reikalo ji
to bijojo, nors ir senatvės sulaukė ir la
bai sirgo vėžiu: jos siela liko jaunutė ir
nė karto nesužeista. Ji ramiai galėjo at
sisveikinti su Šiuo pasauliu, nes matė,
kad gyveno ir dirbo ne veltui. Kai pasku
tinį kartų palikdama Angliju ir ten savo
draugus, turėjo tarti paskutinį atsisveiki
nimo žodį, ji nesakė jiems “ sudiev ”, —
“ Iki pasimatymo ” pasigirdo iš jos lūpų,
nors ir žinojo, kad Anglijos jau daugiau
nematys, jautė kad jos paskutinės dienos
jau Čia pat. Paskui ji vienai savo drau
gei paaiškino, -jog ji tiki kad jos meilė
kitai sesei skautei ir artimui yra perdidelė, kad mirtis jos meilės negali sugriauti,
tad tikėjo sutikti visas tenai — amžinoj
tėvynėj.
Mirdama ji užrašė skautėms savo namų
su dideliu sodu, kuriame buvo suruošta
pirmoji sueiga ir po to kas savaitę vyko
įvairūs skautiški pasitarimai.
Savo prisiminimuose apie Juliette Low
amerikone skautininke EleonorNash rašo:
** Juliet’os mirtis neuždarė man durų į
gražią mano gyvenimo dalį, bet tik užsida
rė storas stiklinis langas, per kurį nega
liu peržengti, bet per kurį galiu matyti
gražią praeitį ir iš to pasimokyti ateičiai’.’
Po Juliette Low mirties Baden Powellis
taip ramino nuliūdusias Amerikos skautes:

“ Ji nebus mirus, jei mes moKesime išlai
kyti tą skautiškų dvasių, kurių ji turėjo”.
Ir iŠ tikrųjų ta skautiška dvasia joje
buvo tokia tikra, persisunkus stipria mei
le savo artimui, nežiūrint kokios tautybės
jis bebūtų. Ji niekad savo gyvenime ne
nuobodžiavo — turėjo tūkstančius draugų
ir buvo artima net nepažįstamam žmogui.
Bendrai, Juliette Low buvo ne tik labai
energinga, bet kartu ir talentinga moteris.
Ji ne tik pajėgė įkurti ir įgyvendinti skau
čių organizaeijų Amerikoje: ji rašė Šimtus
laiškų,knygų “ Girl Scout Guiding ”, bu
vo ir nebloga poetė, menininkė, artistė,
kalbininkė ir talentinga skulptorė.
Kad turėčiau aš, kaip P aukščiai, .•)
Tuos puikius sparnus,
Lėkčiau, lėkčiau j tėvynę,
Į gimtus namus.
Dažnai prisimenu tėvynę,
Jos pievų kvapų, plačius slėnius.
Kas yra matęs pasakys,
Kad ji gražiausia y r Šalis.

Tu, Lietuva, brangiausia man esi
Ir paukščių čiulbesy ir girių ūzėsy,
Pajusdavau anksčiau vien džiaugsmą mielą,
Dabar gi liūdesys man slegia sielą.

Prie Baltijos jūros ♦)
Žydrių vandenų,
Yra ten šalis,
Ji — gražiausia visų.
Šalis ta apaugusi
Sodais gražiais
Kiekvienas keleivis čia
Žavisi jais.
Ir toje Šaly
Jau gyvena sena,
Narsi ir galinga
Lietuvių tauta.

*

*) Eilėraščius parašė vieno Sibire žuvusio vytiečio
dukrelė ir atsiuntė iš Sibiro.
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VYČIŲ BŪRELIO ORGANIZAVIMAS
Pranas Pakalniškis

Vyčių šaka, gimusi Nepr. Lietuvoje
1924 m., savo veiklos pirmaisiais kelro
džiais pasirinko dvi gaires: tarptautine
skautybė ir lietuvių, tautos tradicijos. ;

Pagrindinis skautų, vyčių organizavi
mosi ir vyčiavimo vienetas buvo ir yra
— būrelis. Keli būreliai sudaro vyčių
draugovę. Būreliai yra dvi ėjų rūšių: tik
rųjų, davusių skauto vyčio įžodį, ir vy
čių k an d datų. Tiek vieniems, tiek ki
tiems, vadovauja tik vyčio įžodį davęs
asmuo.
Vyčių būrelio organizavimas emigraci
joje gali pasireikšti sekančiu būdu
Žinant, ar jaučiant, -kad toje apylinkėje
yra ar gali būti skautų vyčių, iš anksto
skelbiamas steigiamasis susirinkimas,
sueiga. Susirinkus, jei vyčiai yra davę
savo įžodį pagal Lietuvoj e veikusias tra
dicijas, -nebus sunku sutvarkyti įsikūri
mo formalumus. Primintina, kad steigia
majame susirinkime vadovavimo krivūlė
— simbolinis vyčio vadovavimo ženklas
be išimties tenka vyčiavime seniausiam,
t. y. vyčio spalvoje išbuvusiam ilgiau
siai. Tai nustatoma išsikalbant, išsi
aiškinant, užpildant vyčiams nustatytos
formos narių registracijos lapus, prisi
laikant vyčių tradicijų, kas galima vie
šai kalbėti ir ko ne. Steigiamąja! suei
gai vadovaujantis vytis, kriviu vadina
mas, turėtų nustatyti kas davęs vyčio įžo
dį ir kas ne.
Žinant, jog tiek Lietuvoje, tiek trem
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tyje skautai vyčiai atskirose vietovėse
buvo sukūrę gana daug savitų, tik atski
riems būreliams ar draugovėms žinomų
vyčiavimo tradicijų, - steigiamoje vyčių
būrelio sueigoje gali kilti neaiškumų.
Esmėje, mums vyčiams svarbu ne tai,
kad kas nors iš pašalinių nesužinotų,
kas mes esame, ką. darome, ką mes sle
piame ir ko ne, bet tai, kad mes stengi amės užsigrūdinti kietai gyvenimo kovai.
Vienas iš metodų yra paslapties išlaiky
mas. Paslaptys, -kurios esmėje gal ir
nėra jau tokios svarbios ir slapstytinos,
bet yra duodamos tam, kad leisti kiekvie
nam kandidatui ar tikram vyčiui savo vi
duje individualiai glūdinti valią, kad ir
nežymiais uždaviniais bei pavedimais.
0 gyvenime užgrūdinta valia juk labai
yra reikalinga.
Toliau steigiamojoje sueigoje, -išaiš
kėjus vyčių sąstatui, renkama būrelio va
dovybė: vadas ir pavaduotojas. Jie ren
kami visiškai slaptu balsavimu, paprasta
balsų dauguma, išrinkus vadovybę, kri
vulę, pagal pageidavimą, perduodama
naujam būrelio vadui arbajam sutinkant,
tai sueigai vadovauti paliekamas vyčia
vime seniausias — krivis. Patariama,kad
steigiamoji būrelio sueiga įvyktų gamto
je, arba atvirame ore. Po vado rinkimų,
užkuriant lauželį, -giedama tradicinė, nu
statomas būrelio vardas, sūkis ir Lt
Steigiamos sueigos pabaigoje giedamas
Tautos Himnas, kalbamos maldos. Stei-

13

giant vyčių, būrelį, pagal Lietuvoje buvu
sių tradiciją, ■ nebūtina turėti vietovės
skautų, vadovo sutikimą ar leidimą. Ta
čiau, yra būtina įsisteigus jo vadovybei
paklusti: t. y. įsisteigęs naujas būrelis
tuoj pat neatidėliodamas turi pranešti ar
timiausiam pareigomis aukštesniam vado
vui apie būrelio įsisteigimą ir nuo to mo
mento būrelis skautiška priklausomybe
yra susietas su Brolijos vadovybės pa
skirta tos apylinkės bendrąja vadovybe,
arba su Brolijos Vyčių Skyriaus nurodyta
prikl ausomybe.
Kandidatų, būrelio steigi am aj ai sueigai
vadovauja tik vyčio įžodį davęs skautas.
Jis palieka kandidatų būrelio vadas per
visą kandidatavimo laiką iki pilno kan
didatų parengimo įžodžiui. Kitus kandi
datų būrelio pareigūnus galima išsirinkti
ir iš pačių kandidatų tarpo. Pageidauti
na, kad kandidatų būrelis būtų sudaro
mas iŠ skautiškose draugovėse numatytų
tinkamų kandidatų tarpo, pasitariant at
skirų dr- vių draugininkams, ir jiems nu
matant bei paskiriant kandidatų būrelio
vadą.
Pokariniais metais Anglijoje ir beveik
pusėje TSB ( Tarptautinio Skautų Biuro )
narių tarpe, skautų vyčių veikimo areno
je kilo naujas judėjimas: būtent, kad
skautai vyčiai vyčių vienetuose gali bū
ti tik iki 25 metų, amžiaus. Skaitant, kad
vyčiauti pradedama nuo 18 - kos pilnų
metų, viso susidarytų apje septynetą tik
rojo vyčiavimo metų. Sis naujas vyčių

Šakos judėjimas mūsuose dar nėra net
gvildenti pradėtas ir reikia manyti, kad
mūsų Brolijos Vyčių Skyriaus vadovybė,
išstudijavusi šias naujas apraiškas, ka
da nors pareikš savo nuomonę tuo reikalu
ir duos atatinkamus nurodymus ateičiai.
Kol to nėra, kiekvienas vyčių vienetas
ar paskirai vyciaujantis vienišas vytis
yra priklausomingas dabar veikiantiems
vyčių savivaldos nuostatams.
Vyčiaujant, gi, svetimų mėlynių padan
gėse yra neužmirština tai, ką vyčiai Vo
kietijoje atsikūrę,yra šventai pasižadėję
vykdyti. Cla priminsiu pagrindinio vyčių
suvažiavimo Offenbache 1947 m. vasarą
nusistatymą ir nutarimą: tremties ir emi
gracijos vyčiai liekame nepasikeitę nei
vidujiniai, nei išoriniai; tokie, kaip bu
vome Lietuvoje. Šitos mintys buvo pa

kartotos 1948 metų tautinėse stovyklose
ir Ragainės vyčių vadų sueigoje. Naujų
reformų aky statoj e mes galėtume savo
veiklos pagrindus keisti tiek, kiek lei
džia pirmoji vyčiavimo kelio kryptis —
tarptautinė skautybė. Antrosios, gi, lie
tuvių tautos tradicijos, nei tremty, nei
emigracijoje, neturėtume teisės perdaug
lengvabūdiškai kaitalioti, juo labiau, kad
antroji dalis šiandien yra mum s, vyčiams,
pasidariusi skautiško gyvenimo credo, p agrindinis veiklos akstinas ir tikslas. Ne
veltui, turbūt, savo pagrindams pasirin
kome violetinę granito stiprybės spalvą
ir neveltui į savo tradicines skiltis įpy
nėme žodžius: “ Nors tu ir viens, būk
kaipo pliens! ”

Broliui Paskautininkui

PRANUI PAKALNIŠKIUI,
*’ Mūsų Vyčio ” Bendradarbiui,
netekusiam paskutinio brangaus
asmens Lietuvoje — savo mylimo
tėvelio

ANTANO PAKALNIŠKIO,

reiškiame gilią užuojautą

Mieliems Jūrų Skautų Skyriaus
Bendradarbiams j. skautininkams

KĘSTUČIUI ir ALGIRDUI AGLINSKAMS,
jų brangiai Mamytei Lietuvoje mirus,
reiškia gilia užuojautą

L SB Jūrų Skautų Skyrius

" Mūsų Vytis ”
-
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Jubilėjinės Jūrų Skautų
Stovyklos “Laivas ”
Foto: V. Maciežos

1000 JŪRMYLIŲ
Leonas Knopfmileris

“ Išburiuota 1000 jūrmylių ” — taip at
raportavo “ Budžio III ” jachtos vadas V.
Valaitis išToronto jubilėjinės jūrų skautų
stovyklos viršininkui, Custeryje, Midi.
Tai buvo netikėta ir maloni žinia netik
stovyklos viršininkui, be t ir visai jūrų skautijos vadovybei. Toronto jūrų budžiai pa
darė i Igą ir tolimą kelionę nuburiuodami
1000 jūrmylių. Artai nevertinga dovana
jubilėjiniams jūrų skautijos metams?
Su raportu prieina jauniausias jūrų paskautininkas E. Simaitis iŠ Čikagos. “Jubilėjinėje jūrų skautų stovykloje išlaikė
pirmus buriavimo kvotimus 13 jaunų jūrų
skaučių, - tų. ” Tai naujas laimėjimas vi
sai mūsų jūrų skautijai. 13 jaunų pasišventėlių jubilėjinėje jūrų skautų stovykloje
parodė savo sugebėjimą vadovauti buriaiviui.
Nors jūrininkų gyvenime skaičius“ 13’’
nėra malonus ir net nevartojamas, nes vi
sur ir visuomet vietoje skaičiaus “ 13 ’’
yra rašoma “ 12 A ”, bet jubilejinėje jū
rų skautų stovykloje ękaicius 13 buvo ma
lonus ir vertingas. Dar nei vienoje jūrų
skautų stovykloje nebuvo paruošta tiek
222 .

jaunų buriuotojų skaučių, - lį, kaip kad
jubilėjinėje jūrų skautų stovykloje. Tas
viskas pasiekta eilei buriavimo instrukto
rių bei jų padėjėjų įtemptai mokant pen
kiuose burlaiviuose.
“ Baltijos Jūros ” tunto vadovybė, įver
tindama buriavimo svarbą jūrų skautėms,
- ams, leido burlaivį “ Nida ” naudoti
kaipo mokomąjį burlaivį visiems stovyklos
dalyviams, tą patį padarė ir Cleveland©
jūrų budžiai bei jūrų skautai su savo būr
iai vi u, peri ei sdami jį jubilėjinės stovyklos
buriavimo “ mokyklai ”. Šitoks burlaivių
perleidimas dar kartą parodė kaip broliš
kai dirba jūrų s kauti j a. Mokomasis buria
vimas vyko dviem didesniais buri ai vi ai s.
Tie, kurie su buriavimu jau seniau buvo
susipažinę, turėjo malonumą tęsti šį dar
bą mažesniuose pastatuose “Pingvinuo
se ”, kurie yra vienastiebiai, maži burlai
viai.
Visi jauni buriuotojai nebūtų turėję to
malonumo paburiuoti su tais mažais pasta
tais jei jų savininkai jūrų skautininkas E.
Druskis.j. psktn. E. Vengianskas, ■ vyr.
vai t. L. Šlenys ir j. skautas Aud. Aglins-
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kas, nebūtų užleidę visam stovyklo s 1 aikotarpiui savo “ Pingvinus “. Tik dėka
minėtų brolių buvo įmanoma įgyvendinti
visų jūrų skautininkų-svajonę: pravesti
jubil ėjinėje jūrų skautų stovykloj e pirmą
sias jūrų skautų buriavimo regatas.
Jūrų skautų, - čių skyriai jūrų skautų
i storijoj e įrašė keturi as regatas jūrų skau
čių, jaunių, budžių ir tarpmiestinę jūrų
skautų regatą. Tarpmiestinėje regatoje
rungtyniavo Čikaga, Clevelandas,-Detroi
tas ir Torontas ( Canada ).
Jau praėjo 18 metų nuo paskutiniosios
regatos Nepriklausomoje Lietuvoje, kuri
buvo iš Šventosios uosto į Palangą. Ne
priklausomoje Lietuvoje buvo tradicija,
kad regatų laimėtojai gaudavo dovanas,
kurios buvo skiriamos aukštų valdžios pa
reigūnų bei žymių asmenybių. Jubilėjinėje jūrų skautų stovykloje buriavimo regatų
taurėsbuvo dovanos senų jūrų skautininkų.
Savo laiku jie patys kovoję dėl dovanotų
taurių, šiandien džiaugiasi matydami, kaip
jauni buriuotojai -stengiasi kaip galima
geriau išnaudoti kiek vi eną vėj elį.
Pereinamas jubil ėjinių metų buriavimo
taures dovanojo: j. sktn. P. Labanauskas
jūrų budžiams, j. sktn. B. Stundžia tarp
miestinei regatai, v. sktn. Dr. J. Aglinskienėjūrų skaučių regatai, j. sktn. Dr. K.
Aglinskas jaunių regatai, j. sktn. B. Mi
chel evičiu s jūrų skaptams dovanojo “Už
plaukimą “ taurę.
Budžių regatą laimėjo Čikagos budžiai
vyr. vai L L. Slėnys, įgula: Aud. Aglinskas.
Tarpmiestinę regatą 1 aimėjo Torontas.
Jūrų skaučių taurę laimėjo D. Urbonaitė,
įgula: B. Cicėnaitė, Čikaga.
Jaunių regatą laimėjo: Aud. Aglinskas.
Plaukimo taurę laimėjo Čikagos jūrų
skautai.
Apie jubilėjinės jūrų skautų stovyklos
pasisekimą byloja sekantieji 'daviniai.
Kuomet šių metų pavasarį jūrų skaučių, tų skyriai iškėlė “ stiebe M tarptautinio
kodo raidę “P ’’ kas reiškia “Pasiruošk,
laivas greitu laiku išplaukia ’’ tai visi
kas jautėsi priklausąs prie šio laivoįgulos, «dėjo daiktus į jūrmaišius ir traukė į

“ laivą“. Ir taip į jubil ėjinę jūrų skautų
stovyklą “ atburiavo ” mašinom^Rūkstan
čiu s mylių jūrų skautai iš Atlanto pakraš
čio, Los Angeles, Toronto, Cleveland©,
Detroito ir Čikagos, o taip pat seni jūrų
skautų vadai atskrido iš Washington, D.C.
Jubilėjinėję jūrų skautų stovykloje nuo
latiniai stovyklavo 77 jūrų skautai ir apie
28 jūrų skautės, -o taip pat apie 10 jūrų
skautininkų.
Stovyklos atidarymo proga į stovyklą iš
įvairių vietovių dar “ atburiavo “ virš 50
jūrų skautų bei vadų, taip kad iškilmių
metu ant “ laivo denio “ išsirikiavo virš
150 jūrų skaučių, - tų.
Gražią regatų pradžiąpadarė mūsų jauni
buriuotojai, jubilėjį.nėje jūrų skautų sto
vykloje 1 aim ėj ę gražias taures -pralaimė
tojai paraginimą ir paskatinimą p asitempt.
1958 metais visa LSS - ga Švenčia 40
metų sukaktį, pagalvokim ir pradėkime pa
siruošimą regatoms dabar, o kas svarbiau
sia - vienetai pasistenkite įsigyti nuosa
vus “ Pingvinus “.
Kaip praktika parodė, “ Pingvinų ”
transportą ei jos klausimas nėra "sunkus ir
nuleidimas pastato į kiekvieną ežerą ne
sudaro sunkumų.
Buriuotojų tarpe yra vienas posakis:
“ They never come back “ ( laimėtojai ),
turėkime vilties, kad sekančiais metais,
1957 metų regatų laimėtojai vėl dalyvaus
ir tuomi padarydami regatas įdomesnias
mūsų jauniems regatų dalyviams.
Tad atburiuokime su nuosavais “ Ping
vinais“ 40 metų jubilėjinėn LSS - gos
stovyklon!

Akademiniam Skautų Sąjūdžiui, Chicagos Skautininkių Draugovei ir visiems ki
tiem s, p arei šku šiem s mufti s užuojautos dėl
mūsų Tėvelio ir uošvio mirties Lietuvoje,
dėkoj ame.
Sofija ir Vytenis Stasiškiai
ir Malvina Jonikienė
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( atkelta iš pusi. 217 )

pakvietimu juos aplankyti; atvažiuodavo
savo masinom mus parsivežti pas save į
svečius, ar parodyti kraštą, bei įdomias
vietoves. Mūsų liaudies ir skautiško me
no parodėlė sukeldavo irgi daug susido
mėjimo. Reikėdavo išaiškinti kiekvieno
eksponato kilmę, gaminimo būdą ir pras
mę. Svečiai dažnai pareikšdavo norą įsi
gyti vieną ar kitą eksponatą ir būdavo sun
ku išaiškinti, kad Šie daiktai neparduoda
mi.
Taip bėgdavo dienos. Kiekviena diena
nuo ryto iki vakaro būdavo užpildyta. Da
lyvavome daugely pasirodymų ir laužų.
Turėjome daug užkvietimųį arbatėles. Kai
kuriomis dienomis tekdavo 3-4 kartus da
lyvauti. Buvo labai džiugu ir malonu, kad
turėjome teisę iškelti savo trispalvę šalia
visų kitų vėliavų prie pagrindinių Rrovermoot’o vartų. Nekartą Rovermoot’o vado
vybė išreiškė mums savo simpatiją, pami
nėdami, kad mūsų stovyklavietė viena iŠ
geriausiai užlaikytų. Keletą stabo parei
gūnų mus dažnai aplankydavo ir atsives
davo net savo gimines bei pažįstamus sto
vyklavietės parodyti. Išvykstant stovyk
los viršininkui įteikėme dovaną.
Labai greit prabėgo laikas, kuris tikrai
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buvo pilnas nuotykių, įvykių ir gražių va
landų: draugiški ryšiai buvo užmezgami,
girdėjosi Škotų dūdos, Afrikos paslaptin
gi būgnų garsai ir Šveicarijos kalnų dūdų
trimitavimas, skambėjo dieną ir naktį J amboree dainos žodžiai, pilni pasitikėjimo ir
pasiryžimo:
And we’ll march along together
Another fifty years.

MIRUS vienam pirmųjų musų skautų

BRONIUI

VĖŽIUI,

kurs 1917. IX. 9 buvo įstojęs į pir
mąją lietuvių skautų ir skaučių
draugovę, tą dieną į siktirušią. Vo
roneže, Rusijoje, nuoširdžią užuo
jautą poniai Izabe lė i Vėzienei ir
jos sūnum s Gintautu i ir Rimui rei skia

Vyr. sktn. PETRAS JURGELA,
Lietuvos Skautų Brolijos pirmūnas
ir buvęs draugininkas

17

Princas Emanuelis von Li c ht e ns te in gavęs ordeną su lietuviais skautais ir sesėm
skautėm ]amborėjoje.
Foto: K. Dikšaičio.

JOKS BERNIUKAS...”
John Thurman (Gi Įveli Park London e vado
vas ) pasakė: “ joks berniukas nestojo į
skautus tam, kad-me s jam gal ėtume pada
ryti gera, formuoti jo charakterį ar padary
ti jį geru piliečiu
Jis stoja todėl, kad jis tikisi turėsiąs
malonumo iš to žaidimo ir išstoja, kai tik
to malonumo ten neberanda.
Turėdami tai galvoje, vadovai tun žiū
rėti, kad skautybė berniukams liktų į.domi.
Mokyklos rengiamose vaišėse vi s adą
labiausiai patrauklūs būna pyragai mar
giausiu apcukrinimu, nes berniokai nesi
domi p yr ago vi dumi, bet p avi r ši au s gi aj umi.
Taigi savo draugovių programose ten
kinkime skautų pomėgį u s.
Kaip dažnai draugovių sueigose mato
me
skautus “kalant ” kvotimams tokių
dalykų, kaip pėdseka, pionerij a ir pan.,
kuriems turėtų būti pasirengi am a ir kurie
turėtų būti laikomi lauke.
Kur yra vadovo vaizduotė, leidžiančio
tokiems dalykams vykti draugovėje?
Kur naujasis kandidatas randa malonu
mų ir nuotykius ? Kaip nusivylęs jis turi

būti, kai gauna rišti piemens mazgą apie
kėdės koją virvute nuo užuolaidų, kaip
neįdomus pirmosios pagalbos pratimas,
kai jo vaizduotei padeda nešvarus moko
masis tvarsti s. Truputis pi astelino ir pamidorų sulčių galėti pavaizduoti šiurpų
sužalojimą, kuris naujoką sukrėstų ir pri
verstų nusigręžti.
Vietoje Kimo žaidimo su draugininko
kišenių turinio parodėle ai t padėklo, ko
dėl neduoti žaidimo su slapto šos žvalgy
bos istorijėle pašnekesiui ?
Pašnekesių temų galima rasti daugely
je knygų; jie skautybei suteiki a naujoko
akyse visą blizgesį ir patrauklumą, budin
gą skautybei.
Nes ir draugovė yra bandoma, <ne vien
naujokas - kandidatas.
Taigi,
pradėkime jo lygiu, ir, kai jis
darys skautišką pažangą, mes jusime pa
sitenkinimo padėję jam prisiimti tikrosios
skautiŠkumo dvasios, o, pagaliau, jis įver
tins ir skautybės esmę.
Iš “ Victorian Scout ” ( Australija )
išvertė sktn, V. Stasiškis
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“GRAŽINOS” D-VES SUEIGA
L. Liepsnele

Draugovės vadovių sueiga
Keletą dieną prieš draugovės sueigą,
geriau net visą savaitę, draugininke su
kviečia vadoves: draugovės adjutantę,
skiltininkes ir paskiltininkes - į draugo
vės vadovių sueigą, kaip mes pripratusios
vadinti - draugovės štabo posėdį.
1. Draugovės vadovių sueigoje skilti
ninkes pasakoja apie savo skilties darbą,
planavimą, sunkumus bei džiau pswws. Drau

gininke, kuri moka įdėmiai klausyti, kuri
rimtai ir rūpestingai padeda išrišti spręs
tinus uždavinius — įsigyja vadovių pasiti
kėjimą ir orumą.
2. Draugovės vadovių sueigoje aptaria
mos skilčių sueigos. Draugininke, kuri
moka duoti naujų žaidimų, dainų, įvairių
minčių pramogoms, žinių programai išeiti,
turinį pašnekesiams bei darbeliams pavyz
džių — įsigyja vadovių pasitikėjimą ir mei
lę3. Draugovės vadovių sueigoje aptaria
ma ir draugoves sueiga. Draugininke, ku
ri moka sužadinti vadovių kūrybingumą,
leisdama joms pasireikšti ir duodama at
sakingumo - sukels vadovių norą dirbti
skautišką darbą su džiaugsmu. Draugovės
darbas nesustos net i r tada, jei drauginin
ke dėl kokių nors priežasčių pasitrauktų,
nes skiltininkes bus pripratusios savaran
kiškai galvoti ir dirbti.
4. Draugovės vadovių sueiga yra proto
koluojama.
Praeitos sueigos protokolas
yra skaitomas sueigos einamuosius reika

lus svarstant, arba kaip daugiausiai daro
ma — sueigos pradžioje.
5. Draugovės iždo apyskaitos praneši
mas daromas kartą per mėnesį. Vadovės,
žinodamos kur ir kaip sunaudojami draugo
vės pinigai, visados tiksliai galės paaiš
kinti tiems, kuri e teiraujasi. Tvarkingas
vedimas D - vės iždo ir tiksli atskaitomy
bė — pratina vadoves ir skautes gražiai
tvarkytis su visuomeniniais pinigais ir 1 a-
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vina
atsakingumą Nario mokestis turi
uždavinį ne tik truputį materiali ai paremti
Seseriją, bet ir pratinti tvarkingai atlikti
savo organizacinę pareigą.
6- Draugovės dvasia. “ Be dvasios, be

Širdies — tai griaučių tautos ”, <sako Ad.
Mickevičius. Draugovė be dvasios yra for
ma be turinio. “ Gražinos ” draugovės
dvasia atsiras draugovėje, -kai kiekviena
skautė gerai pažins Kunigaikštienę Gra
žiną, Liutauro žmoną Kai kiekviena
“ Gražinos ” D - vės skautė mokės papa
sakoti
apie Gražiną, mokės deklamuoti,
mokes padainuoti ir pavaizduoti — Graži
nos dvasia gyvens draugovėje, įkvėpdama
drąsos, meilės ir pasiaukojimo.
Skiltys galėtų rinkti medžiagą apie Gra
žiną į tam skirtą — Gražinos albumą, ku
riame būtų ir pačių skaučių kūryba, ir kitų
asmenų, tik skaučių surinkta.
Draugovės metinės. Kodėl nepamėginti
susipažinti su opera “ Gražina ”, <jei ne
visa, < tai bent ištraukomi s ?
“ Gražinos ” D - vė turi ypatingą tradi
ciją Drąsa, meile ir pasiaukojimu pasi
žymėjusioms skautėms iškilmingai įteikia
mas “Gražinos ordinas” — mažas kardas.
Mačiau “ Dešimtukų ” krautuvėje blizgu
čių skyriuje sagtį — paauksuotą kardelį ..t
Galų gale, skautės gali ir iš medžio nusidrožti, ar brolių - “ Liutauro ” D - ves
paprašyti tai padaryti.
Gal būtų įdomu suruošti “ Gražinos ”
D - vės balių, kuriame visos skautės būtų
pasipuošusios kunigaikštienės rūbais. Ko
kie yra kunigaikštienės Gražinos rūbai?
Ieškokite, tyrinėkite.
Gal būtu įdomu “ Gražinos ” D - vės
skautėms išmokti joti? Ar bent skiltys
padarytų jojimo iškilą? Tiesa, tai bran
gus malonumas, tačiau bent per metus kar
tą ši ą pramogą skautės galėtų sau leisti,
kaip ypatingą “ Gražinos ” D - vės tradi
ciją kaip priemonę pažinti žirgą gyveni
me, ne iŠ vaizdų.
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7. Darbo metodas. Draugovės sueigą
vesdama draugininke retai kada kreipiasi
tiesiai į skautes. Draugininkės ryšys su
skautėmis eina per skiltininkę. Tai yra
skilčių, sistemos kelias. Jeigu reikia, kad
skautės išmoktų, matuoti augŠtį — išmokyk
matuoti skiltininkę. Reikia, kad skautės
mokėtų, naudotis mazgais iškiloje — išmo
kyk mazgų skiltininkę.
Pastebėjai skautės netvarkingą unifor
mą, pasakyk tai skiltininkei. Ir taip to
liau. Skilčių sistema nėra metodas, kuris
gali būti draugininkės vartojamas, bet tai
yra būtina draugovės veikimo sąlyga ( R.
Philipps ).

skait ” 43 pusi. Kregždėms — Mėnulis.
“ Liet. Taut skait J’ 46 puslSkiltininkės atsinešė knygas, nes drau
govės vadovių sueigoje sutarė jog augŠ
čio matavimo besimokant pravartu pakal
bėti ir apie tai “ kas virš mūsų galvos ”.
Uždavinys: perskaityti, pasikalbėti ir
pavaizduoti daina, dramatizacij a ar pieši
niu. Kuri skiltis sumaniausia?
3. Žaidimai ( 12 min. )
Iš knygos: Skautiški žaidimai. Mazgus
rišti — 56 pusi. Kurių ilgesnė — 59 pusi.
Medžių draugai — 76 pusi. Gyvieji įstatai
— 58 pusi.

“ Gražinos ” Draugovės sueigos
metmenys

Praveda VOVERES- Žinoti skaučių
ideologijos pagrindus.
1. "Skautė tiesi ir laikosi savo žodžio”
( iŠ “ Talks on the Scout Law and Promi
se ” E. J. Rowland. )
Daugeliu atveju, kai mes galvojam, kal
bam ar darom yra trys pavyzdžiai: blogas,
vidutiniškas ir geras. Vygdant mūsų pir
mąjį įstatą yra tas pats. Yra mergaičių,
kuriom negalima pasitikėti: jos tiek daug
meluoja, kad yra sunku atskirti, kadajos
sako tiesą. Yra mergaičių, kurios viduti
niškai tiesios: kada patogu — sako tiesą
kada nepatogu — prasilenkia su tiesa. Jos
nėra tiesios visur ir visame. Tačiau yra
tokių, kuriomis galime pasitikėti visada.
Baden Powell’is sako: “ Ką sakai, sa
kyk teisybę, bet ne viską, kas teisybė, tu
ri visiems išpasakoti. ” Kuriai skaučių
pavyzdžių grupei priklausome mes ? — blogajai, vidutiniškai ar gerajai ? ( Tylos mi
nutė — pamąstyti ).
2. Daina: “ Atgimė Tėvynė ... ”
3. Dramatizacija eilėraščio ” Liutauro
žmona ” ( Rašyt EI. Tumienės duotas
VOVERIŲ, skilties sueigoj e ).
4. Užbaigos giesmė: ” Ateina naktis ”
5. Saliutas.

RIMTOJI SUEIGOS DALIS - ( 8 min. )
1. Skiltininkes patikrina skautes ir. pra
neša adjutantei apie skilties sudėtį.

2. Adjutante' praneša draugininkei drau
govės sudėtį.
3. f3agerbiama įnešama D-ves vėliava.
4. D - ves pasisveikinimo saliutas.
5. p-vės įsakymų bei Seserijos patvar
kymų skaitymas.
6. jG i e dama: Dievui, Tau, Tėvynei ir
žmonijai ” ir Lietuvos Himnas.
7. Pagerbiama išnešama vėliava.

UŽSIĖMIMAI

1. Augšcio matavimas ( 30 min. )
Draugininke kviečia: “Skiltininkes prie
manęs ”. Draugininke praneša skiltininkėms, kad kaip vadovių, posėdyje sutarė,
augŠčio matavimas bus atliekamas lauke,
tam skiriama 30 min. laiko. Skiltys išsi
skirsto darbui.
. 2. Skaitymai ir pašnekesy s ( 20 min. )
° Kas virs mūsų galvos ? ” Drauginin
ke kviečia: “ Skiltininkes prie manęs ”.
Draugininke duoda traukti korteles, -kurio
se parašytos skaitymų bei pašnekesio te
mos. Voverėms atiteko: '* Miškas ir me
džiai”. Literatūra: ” Lietuvių tautosakos
skaitymai ” 56 pusi. Bitėms: “ Vaivo
rykštė ”. Literatūra ” Liet. Taut skait
54 pusi. Gegutėms — Saulė. “ Liet Taut

SUEIGOS UŽBAIGA

Pastaba.

Sueigos užbaigą paruošia vis

kita skiltis.
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BOSTONO SKAUČIŲ “ GABIJOS”
STOVYKLA

Toronto skautų, • čių. stovy klos Trakai
vadovybės

TRAKAI KANADOJE
Trakų, vardu buvo pavadinta šių. metų Toronto Šat
rijos ir Rambyno tuntų stovykla, įvykusi ponų A. ir
E. Augustinavičių ūkyje, La Salette, Ont., apie 90
mylių nuo Toronto. Stovykla atidaryta liepos 27 d.,
o vėliavos paskutinį kartą, nuleistos rugpjūčio 4 d.
Puikiame pušynėlyje, primenančiame ne vieną
Lietuvos vietovę, virš 100 skautų, - čių savo atski
ruose rajonuose, su atskirais užsiėmimais ir prog
ramomis praleido 10 saulėtų dienų. Buvo suvažiuo
ta ne poilsiui, bet ir ne darbui. Buvo viskas išba
lansuota taip, kad visko užteko, o gaivinanti upė
po užsiėmimų malonumo teikė ir vilkiukui, ir skau
tininkui. Kiekvieną dieną skautai turėjo vis kitą
vedamąją mintį ir vis kitą konkursą. Pavyzdingo
skauto, gero lietuvio, gamtos draugo varžybos, Ro
binzono diena ir nakties žaidimas skautus uždegė
stovyklauti. Deja, viskas praeina ...
Uždarymo
dieną stovykla sulaukė daug svečių iš Toronto,Rochesterio, Wellando, Hamiltono ir kt. įprastų sto
vyklų uždarymo ceremonijų metu eilė skautų, - čių
davė įžodį. Brolijos V. & v. s. Stp. Kairys, stovyk
lavęs šioje stovykloje, Rambyno tunto tuntininkas
jūr. v. s. Vi. Šarūnas, atvykęs į iškilmes, tarė pa
drąsinančias kalbas jauniesiems vadovams, pavyz
dingai stovyklą tvarkiusiems ir skautams, gerai sto
vyklavusiems. Varžybose daugiausia taškų surinku
siems skautams, - ėms buvo įteiktos įvairios dova
nos.
Stovyklai vadovavo: skautėms p s. D. Keršienė,
skautams ps. A. Baziliauskas. Ūkio reikalus tvar
kė ps. Vyt. Abromaitis. Stovyklos kapelionu buvo
kun. B. Pacevičius.

Č. S.
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Bostono ir artimesnių apylinkių skautės nuo rug
pjūčio 25 d. iki rugsėjo 1 d. stovyklavo ’’ Gabijos ”
stovykloj, Camp Kirby, Townsend, Mass. Stovykla
vo 31 skautė. Stovyklai vadovavo Birutės draugo
vės draugininke Ina Nenortienė. Jai padėjo Milda
Gedminaitė, Laima Katauskaitė ir Danutė Venskutė.
Savaitgalyje stovyklos šeima padidėjo dar penkio
mis skautėmis.
Jos padėjo sėkmingiau užbaigti
stovyklavimą.
Sekmadienį stovyklos užbaigimui rinkosi skaučių
tėvai ir svečiai. Svečių tarpe matėme linksmai nu
siteikusius sktn. L. Čepienę, E. Gimbutienę, V. Barroienę, prof. I. Končių ir kitus. Prof. I. Končius
atvežė
stovyklaujančioms skautėms keletą savo
knygų *' Lietuvos kryžiai ” dovanų. Stovyklai buvo
įteikta dar kolektyvi J.Tuinylos, skt. V. Barmienės,
Br. Krikščiukaitienės ir Gegužienės piniginė dova
na.
Buvo paruošta ir daugiau dovanų, kurias pasi
gamino pačios skautės per rankdarbių pratybas. Skau
tės visus svečius pavaišino čia pat pušinėlyje pa
gamintomis vaišėmis. Po skanių vaišių svečiai ap
žiūrinėjo stovyklavietę ir padėjo stovyklą sutvarky
ti palikimui.
Stovykloje, kaip programos rodo, vyravo dainų
mokymas, sportas, specialybių įgijimas. Sporte pir
mą eilę užėmė plaukimo praktika, kuriai vadovavo
samdyta instruktorė. Penkios skautės įsigijo- gyvy
bės gelbėjimo ženklus.
Saulė slinko vakarop. Su daina rikiuotėje mūsų
skautės ir skautukės atžygiavo į stovyklos aikštę
savo skautavimo pasekmes išgirsti. Gerbiamas vė
liavos pakėlimas ir skaitomas įsakymas stovyklai.
Jaudinanti valandėlė... Duodama priesaika. Nuskam
ba Lietuvos himnas ir vėl žygis į laužavietę. Lau
žą užkurti pakviečiama skaučių tėvų komiteto narė
Galdikienė. Ji sakosi pirmą kartą tai daranti. Kad
ji nesi jaudintų, dėmesys nukreipiamas dainai
Lau
želis, lauželis ”. įteikiamos daugiau pasidarbavu
sioms skautėms turimos dovanos. Tarp kitų dainų
ir pasirodymų pakviečiamas profesorius I. Končius
tarti žodį. Jis pasakojo apie Lietuvos laukų gėle
les,
paukštelius ir jų lietuviškus pašnekesius bei
dainas. Baigdamas pažymėjo, kad daugelis Lietu
vos paukštelių prieš žiemos šalčius išskrenda į šil
tesnius kraštus, bet savo lietuviškais posakiais iš
reikštų dainų nepamiršta. Linkėjo ir skautėms ne
pamiršti savo krašto dainų ir vis tvirtėti. Daina
laužą pradėjome, daina ir baigėm.
Sunkumo stovyklauti susidarydavo dėl mažo skai
čiaus skaučių vadovių ir trumpo laiko.
Mes, skautų tėvai ir svečiai, gražiai pabendravo
me su skautėmis ir pakilia nuotaika grįžome į kas
dieninį darbą.

K.

★ ★ ★
Mieli Broliai!
Neužmirškite, kad
Dziamborėš Fon das turi augti, n es daug
darbų laukia.
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PANERIU stovyklos
s to vyki autoj ai
Foto: R. Kezio

VILKIUKU STOVYKLA
Pilnajame J AV L.S. Brolijos Rajone pernai pra
vesta pirmoji vilkiukų stovykla neliko be atgarsio,
nes šiemet į antrąją stovyklą, pavadintą ” Panerių ”
vardu, suvažiavo virš 50 vilkiuką. Iš VVorcesterio ir
Elizabetho atvyko po 12 stovyklautoją, iš New Yorko — 10, iš Hartfordo ir Bostono po 8 ir iš Waterburio — 6.
Stovykla įvyko p. Ericksono ūkyje netoli Putnam,
Conn, ir tęsėsi dvi savaites, nuo liepos 14 iki 27 d.
Kaip pernai taip ir šiemet stovyklą suorganizavo ir
pravedė pirmojo rajono ’* vilkiukų, tėvas ” ps. Juo
zas Benešiūnas. Jau kelinti metai jis dirba rajono
vilkiukų skyriuje ir jam skiria beveik visą savo lais
valaikį, bei atostogas lankydamas vietoves, steigda
mas vienetus ir pravesdamas stovyklas. '* Paneriuo
se ” jam talkininkavo sktn. V. Nenortas, ps. R. Pa
kalnis ir v. si. V. Raškevičius. Stovyklos sanitari
jos viršininkės pareigas ėjo v. s. si. R. Bartytė.
Vyriausia šeimininke buvo p. B. Jucėnienė padeda
ma sesių skaučių, o ūkio skyrių tvarkė s. v. si. A.
Glodas su s. v..kand. A. -Pranckevičium.
Dvasiniais reikalais rūpinosi v. s. kun. S. Yla,
ps. kun. V. Cukuras ir kun. Krasauskas.
Salia vyresniųjų netrūko ir jaunųjų pajėgų: si. Al
girdas Šėrikas parodė, jog puikiai moka eiti stovyk
los adjutanto pareigas, o vilkiukas Giedrius KleveČka netik parodė, jog puikiai moka pravesti laužus,
bet kartu tapo ir rimtu p s. R. Kezio " varžovu ”
laužų pravedimo mene.
Stovykla praėjo smagioje nuotaikoje ir didelio pa
sisekimo ženkle. Dvylika vilkiukų išlaikė į pirmą
patyrimo laipsnį, šešioliką į antrą ir dvylika išlaikė

Sveikiname sesę
A. ŽUKAUSKAITĘ ir
brolį R. DULSKį,
šeimos židinį sukūrusius, kuo daugiaušia laimės linkime!

į trečią patyrimo laipsnį bei davė vilkiukų įžodį.
Programą ėjimo metu daugiausia pasidarbavo stovyk
los programos vedėjas sktn. V. Nenortas.
Antroje savaitėje stovykloje apsistojo iš Ameri
kiečių tautinės stovyklos Valley Forge grįžusi ir
ten puikiai užsirekomendavusi lietuvių skautų repre
zentacinė skiltis vadovaujama ps. N. Manomaičio.
Tuo pačiu metu Nekalto Prasidėjimo, Putnam, sese
lių vienuolyne vyko mergaičių stovykla.
Abiejų
stovyklų
gyventojai, seselėm ir skautų vadovybei
leidžiant, noriai lankė vieni kitus ypač stovyklinių
laužų metu. Skautų vadovai, kuriems bestovyklaujant teko sueiti į kontaktą su Putnamo seselėmis,
jaučia joms didelę padėką už puikų bendradarbiavi
mą stovyklos reikalais, bei už sušelpimą virimo puo
dais ir spausdinimo reikmenimis. Lietuvių repre
zentacinė skautų skiltis pasistengė bent dalinai at
sidėkoti savo darbu vienuolyno rajone taisydami tvo
ras, takus ir iškilmių aikštę.
Reikia tikėtis, jog sklandžių ir darbingų stovyklų
turėsime ir ateityje. Vis dar atsiranda vienas kitas
vadovas visu savo kūnu ir dvasia pasiaukojęs tam
reikalui, tačiau iš kai kurių vietovių tėvų pusės jau
čiamas apatiškumas ir stoka bendradarbiavimo. Kai
kurie net visai neranda reikalo leisti savo vaikus į
panašaus pobūdžio stovyklas ar net organizacijas.
Įdomu ko jie tikisi ir laukia, — kol jų vaikai nemo
kės nei žodžio lietuviškai ir praradę savo etninės
priklausomybės jausmą pradės nekęsti ir tolintis nuo
savo tėvų ir visko kas yra lietuviška?
VP

Mielą brolį ps. Vytautą Sliūp ą ir sesę
Vandą Ši i ūp i e n ę, sulaukusius šeimos
prieauglio _ sūnaus, širdingai sveikina
Čikagos Skautų Lituanikos Tuntas

MŪSŲ VYTIS
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Mokomės gelbėti skenduo
les “Nidos” stovykloje.
Foto: V. Bacevičiaus

VYDŪNO VARDO SKAUČIŲ STOVYKLA
Stovykloje stovyklavo New Yorko ir Elizabetho
skautės. Stovyklos vadovybė buvo sekančios sudė
ties:
Viršininke — v. s. vyr. si. Aldona Noakaitė
komendante — v. s. vyr. si. Laima Petrauskaitė
užsiėmimų vadove — v. s. skl. Daiva Audėnaitė
sporto vadove — pskl. Gilanda Bartytė
laužavedės — Kristina Škemaitė ir pskl. Aid. Kurapkaitė.
Stovykloje šešios skautės davė vyr. skautės įžo
dį: Daiva Alytaitė, Daiva Audėnaitė, Ligija Babarskaite, Audronė Gudaitė, Kristina Škemaitė, Birutė
Ulėnai tė.
Skaučių stovykloje buvo leidžiamas laikraštėlis
” Smilga ”, kurio redaktorė buvo v. s. sklt. Rasa
Arūnai tė.
Stovyklavimo metu skautės mokinosi tautinių šo
kių, buvo pravestos sporto varžybos. Taip pat bu
vo pravestas pažangiausios skilties konkursas ir
pavyzdingiausios skautės konkursas. Konkursų lai
mėjo New Yorko Kregždžių skiltis ir buvo apdova
nota gairele, Elizabetho skiltis laimėjo ” Kario ”
prenumeratų. Pavyzdingiausia skaute buvo išrinkta
Virginija Sutkutė, kuri laimėjo ” Kario ” dovanų
’* Kryžiuočiai ”. Už pionieriškus darbus buvo at
žymėta N. Y. Ramunių skiltis ir už gražius papuoši
mus Eglių skiltis.
Pašnekesius stovykloje pravedė sktn. V. Čečetienė, vyr. sktn. S. Jakštas, psktn. kun. J. Pakalniš
kis, psktn. J. Ulėnas.
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NEW YORKO SKAUTU VYDŪNO
VARDO STOVYKLA

Stovykla įvyko rugpjūčio 24 — rugsėjo 2 d., gra
žiuose Catskill kalnuose, Andes, N. Y. Stovyklau
tojų buvo virš 80. Skautų stovyklos vadovybę su
darė R. Kezys, J. Ulėnas, J. Maldutis, V. Kleiza,
R. Klivečka ir kt. Skautėms vadovavo A. Noakaitė,
L. Petrauskaitė, D. Audėnaitė. Stovyklos kapelionu
buvo kun. J. Pakalniškis, virtuvės Šeimininkė — E.
Kezienė, maištininkės — D. Alytaitė ir B. Ulėnaitė.
Dauguma skautų stovykloje išlaikė egzaminus į
augštesnius patyrimo laipsnius.
Šalia stovyklos vadovų pašnekesius ir užsiėmi
mus stovyklautojams pravedė svečiai skautininkai —
St. Jakštas, V. Mikalauskas ir V. Gobužas. Pažan
giausio skauto konkurse pirmųjų vietų paėmė psl. K.
Šėrikas,
II — sk. T. Sodaitis, III —sk. S Mrozinskas. Tarpskiltintam konkurse I v. paėmė Dr. J. Ba
sanavičiaus sk. vyčių būrelis. Laimėtojams buvo
įteiktos dovanos. Skauto įžodį davė B. Šeibis, R.
Karmazinas, R. Budraitis, V. Paprockas, T. Sodai
tis, S. Mrozinskas, A. Reivytis ir V. Koncė.
Stovykloje buvo sudaryta tautinių šokių grupė, ku
riai vadovavo vyr. sk. D. Alytaitė.
Į stovyklos uždarymą suvažiavo apie 150 svečių,
jų tarpe Liet. Gen. Konsulas,J. Budrys, LLK Pirm,
min. V. Sidzikauskas ir kt. Svečiai stovyklos rei
kalams suaukojo virš 100 dol.

R. K.
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ALKOS UŽJŪRIO SESĖMS

L. S. B. Užsienio Skyriaus Vedėjąir
“Musų Vyčio ” B endradarbį

Šių metų Europos skaučių stovykloms paremti per
Skaučių Seserijos V - jos Socialinį skyrių pasiųsta
aukų 311 dol.; Anglijos pasaulinėje skaučių, stovyk
loje dalyvavusioms lietuvaitėms skautėms paremti
50 dol. ir Vokietijos skaučių, stovykloms paremti
261 dol.
Pinigus aukojo:
Detroito visuomenė ir organizacijos
S 111,Omahos skaučių vietininkija
” 43,"
Mon-trealio " Neringos ” skaučių tuntas ” 21,Clevelando skautininkių Ramovė
” 10,Clevelando " Neringos ” skaučių tuntas ” 10,P.irO. Zailskai, Chicaga
”
5,'

Viso $ 311,-

Gauti
padėkos laiškai iš Anglijos ir Vokietijos
rajono skaučių vadeivių, kuriuose visų skaučių var
du reiškiama nuoširdžiausia padėka aukotojams.
Mielos vadovės, šie skaičiai tai taurių širdžių at
spindys,
nuo mūsų priklauso kiek surenkame aukų
ir pasiunčiame savo sesėms. Pavartykite bylas ir,
jei rasite pas save tuščius Vadijos prisiųstus Socia
linio skyriaus aukų lapus, susimąstykite ... ar kar
tais, kai kurių vienetų pareiga liko neatlikta dėl ap
sileidimo ?
Esame visos užimtos ir turime daug pareigų ir
darbo, tačiau jaunystė ir geri norai daug gali. Pasi
stenkite šių gerojo darbelio pareigą atlikti, nors da
bar. Aukas rinkti niekad nepervėlu, nes užjūrio se
sės jų visada taip labai reikalingos.

v. s. K. Kodatienė,
Socialinio skyriaus vedėja

P a skautininkų ALGIRDĄ BANEVICIU,

sukūrusi skcutiškąšeimąsu
v. s. si. ELE VIZBARAITE,
Worcesterio skaučių draugininke,
nuoširdžiai sveikina
** Mūsų Vytis ”

DR. V. KUDIRKOS SK. VYČIU K AK D.
BŪRELIS
Š. m. balandžio mėn. pradžioje gimė naujas Lituanicos Skautų Tunto skautu vyčių būrelis. Tai
jaunos jėgos 15 ' 18 m. amžiaus ir norinčios siekti
skauto vyčio šlipso. Būrelis daro sueigas kas 1 2 savaites, uoliai dalyvauja minėjimuose, iškylose
bei stovyklose.
Būreliui priklauso: Baipšys V., Baltramonas, Ba
kaitis,
Draugelis, Endrijonas, A. Nedzinskas, A.
Rimas, S. ir R. Rudžiai, N. Stasiškis. M. Petokas,
K. Žukas, K. Truškūnas.
Į kiekvieną sueigą vis atsilanko naujų veidų-lektorių, kurie būreliui suteikia vis daugiau skautiškų
žinių.
Būrelio svečiais buvo: ps. V. Vij eikis, v.
skit. V. Petrauskas, s. V. Stasiškis, s. J. Gepneris,
v. s. B. Kviklys, s. I. Serapinas, pik. Kruvelis - to
pografas ir kiti.
Būreliui vadovauja s. P. Nedzinskas, adjutantas
K. Truškūnas, iždininkas A. Rimas, metraštininkas
N. Stasiškis, korespondentas Bakaitis ir sporto va
dovas A. Draugelis.

Dr. V. Kudirkos skautų vyčių
būrelis Chicagoje
Nuotr. V. Račiūno.
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ASS PIRMININKĖ - DR. J. DRUSKYTĖ
- AGLINSKIENĖ

Akademikų. Skautų Ramovės, Studenčių Skaučių
draugovės, Korp! VYTIS valdybos S. m. rugsėjo mėn.
I5d. išrinko Dr. Juzę Aglinskienę Akademinio Skau
tų Sąjūdžio Pirmininke.

Dr. Juzė Draskytė - Aglinskienė gimė Odesoj, Ru
sijoj. Būdama 4 metų amžiaus su tėvais, seseria
Elene, broliu Edvardu grįžo į Lietuvą ir apsigyveno
Ukmergėje.
Ten baigusi 4 klases persikėlė į Kau
ną. Kaune baigė Saulės Mokytojų Seminariją ir 1934
metais išvažiavo į Raseinius mokytojauti. Dr. Juzė
nepasitenkino savo pasiektu mokslu ir vėl grįžo į
Kauną, kur pradėjo studijuoti mediciną. 1941 me
tais baigė Vytauto Didžiojo Universiteto Medicinos
fakultetą ir gavo gydytojos diplomą.
Ukmergėje dar būdama jauna gimnazistė jau pra
dėjo skautauti ir vadovauti paukštyčių ir skaučių
draugovėms. Persikėlus į Kauną pradėjo dirbti su
vyresnėms skautėms, o būdama studente įsijungė į
Studenčių Skaučių Draugovę.
Dr. Juzė aktyviai dalyvavo Seserijos darbuose,
buvo instruktore, dalyvavo Šveicarijoj Tarptautinėje
konferencijoje.
1941 metais Dr. Juzė ištekėjo už Dr. Kęstučio
Aglinsko ir 1943 metais susilaukė sūnaus Audriaus.
Atūžusi karo audra išblaškė visus lietuvius po
platų pasaulį, jų tarpe ir Aglinsko šeimą. Dr. Juzė
su šeima atsidūrė Vokietijoj. Ten ji nesustojo vie
toj, bet gilino savo žinias ir Tūbingeno Universite
te apgynė daktaratą.
1949 metais Aglinskų šeima persikėlė į Jungtines
Amerikos Valstybes. Čia ji, kaip ir visi gydytojai,
atliko stažą ir 1952 metais išlaikiusi egzaminus ga
vo praktikos teises ir pradėjo verstis privačia prak
tika.
Atvykusi į Ameriką kiek laikas ir jėgos leido
jungėsi į skautišką darbą. Dabartinės Seserijos
Vadijoj buvo Seserijos Garbės Gynėja, šiais metais
sėkmingai vadovavo Jūrų Skaučių stovyklai.
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įvykiai ir komentarai
• Juk kuo ne visi pripažįsta tą faktą,
kad čionykštės vidurinės mokyklos neduo
da jaunimui tokio plataus, bendro išsila
vinimo kaip kad Lietuvoje ar Vokietijoje
veikusios gimnazijos. Ir taip vietinę gim
naziją baigęs jaunuolis-, - ė universitetan
ateina su kur kas siauresniu vertybių, ska
lės akiračiu negu jo vyresnieji kolegos.
Čia išėję visą vidurinį mokslą tad ir ski
riasi žymiai sava galvosena, įvykių, dar
bų ir reiškinių vertinimu. Daugelis jų do
misi visa eile objektų, tačiau neturi verti
nimo, analizės, savosios nuomonės pagrin
dų..
Šio reiškinio akyvaizdoje kyla mintis,
kad akademinės organizacijos turėtų rody
ti didesnį dėmesį savo busimajam prieau
gliui. Konkrečiai siūlome pav. Kalėdų
atostogų metu surengti “analizės kursus’.’
Kiršų plotmė būtų sekančio pobūdžio: ima
mas koks nors gerai integruotas objektas
kuris pašnekėsiu, paskaitų, diskusijų for
ma, praktišku susidurimu būtų išanalizuo
jamas. Sakykime, kursų objektu parima
mas filmos ( kino ) menas. Kartu pama
čius keletą filmų, būtų įmanoma filmą su
darančias dalis iškelti, išryškinti, įver
tinti: kaip, kiek, ar gerai prie šio darbo —
filmos pastatymo — prisidėjo autorius,
scenarijų rašytojas, režisierius, dekorato
rius, artistai ir kiti šio bendrai atlikto dar
bo dalininkai. Nebūtinai turi būti pasirink
ta filmą: galima patiekti knygos, tapybos,
sporto esmę, kitų meno ar profesinio pa
siruošimo šakų.
Analogijos pagalba patys kursantai jau
tada lengviau pajėgtų susipažinti su kito
mis, juos dominančiomis sritimis, tuo pa
čiu pajėgtų įžvelgti ir geriau suprasti tos
gyvenimo mozaikos elementus bei jų reikš
mę. Šis esmės ieškojimo metodas yra tik
univerkose nušviečiamas, gi daug ką jis
pasiekia per vėlai arba nelieka išryškin
tas, nebesukelia susidomėjimo. Gi pasta
ruoju atveju bendras išsilavinimas bei
orientacija ir nukenčia.

• Rugsėjo mėn. 2d. Stud. At - kų Są
jungos iniciatyva, jų stovyklavietėje, ne
toli Detroito įvyko Akademinio Jaunimo
Susiartinimo Diena. Dalyvauti buvo kvie
čiamas visas akademinis jaunimas, tačiau,
dėl susidėjusių kliūčių, susirinkimo daly
viai daugiausia buvo ateitininkai. į Disku
sijose dalyvavo trijų veikliausių akademi
nio jaunimo organizacijų atstovai. At - kų
organizaciją atstovavo dr. V. Vygantas ir
A. Barzdukas, Santarą - S. Šimoliūnas ir
Z. Rekašius, ir Akad. Skautų Sąjūdį — D.
Tallat- Kelpšaitė ir V. Germanas.
Visa Susiartinimo Dienos programa bu
vo suskirstyta į trumpus, diskusijom pri
einamus, pašnekesius, kaip 1. organizaci
jų tikslų, ideologijos, metodų apibudini
mas, 2. religijos reikšmė organizacijoje,
3. kaip žiūrima į kitas akademinio jauni
mo organizacijas, ir 4. galimybės geres
niam bendradarbiavimui' išvystyti.
Atskleistas visos Susiartinimo Dienos
turinys parodė, kad visiems mums trūksta
žinių kitų organizacijų veiklos gairių lau
ke. Taip pat atskleidė gan dažnai užmirš
tamą faktą, t. y., nepažinimą skautybės,
jos tradicijų ir metodų. Daug kas domėjo
si mūsų ryšiais su Skautų Sąjunga, kandi
datavimu, junjorų tėvūnais, -prikl ausymu
kitoms organizacijoms ir Lt. Organizacijų
atstovai vieni kitiems nepagailėjo gražių
komplimentų, bet girdėjosi ir vertingos kri
tikos, gal kiek gausiau iš šeimininkų atei
tininkų pusės, kurie, būdami “ namie ”,
gal jautėsi drąsiau.
Bendradarbiavimo
klausimu visi pritarė nuomonei, kad, kiek
tik yra įmanoma, bendri uždaviniai turėtų
būti sprendžiami per Stud. Sąjungą.
Ši jaunimo diena praėjo labai malonioj
ir draugiškoj nuotaikoj. Reikia tikėtis,kad
į sekantį šios rūšies suvažiavimą, sąly
gos leis atvykti netik atstovus, bet ir jų
organizacijas reprezentuojantį jaunimą.
• Akademinio Skautų Sąjūdžio gyvenime
1957 metais buvo vistik labai darbinga
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Korp ! VYTIS Urbanos skyrius
2957 metų rudens semestro

pradžioje.

Foto: A. Zeikaus.

vasara: gegužės mėnesį įvyko Cleveland©
suvažiavimas, liepoje — akademinė sto
vykla, 'rugsėjyje — savaitgalio stovykla
prie Toronto! Geografine apimtimi jau ne
toks didelis, bet dalyvių, skaičium žymus
buvo ir Čikagos - Urbanos išvažiavimas.
Savo dvasia bene didžiausią įspūdį bus
palikus akademinė stovykla. Jos nuotai
komis gyventa Čikagos - Urbanos išvažia
vime, jos pasiryžimai bei darbai buvo tę
siami Torontiškio savaitgalio metu.

• LITU ANUS vajus sustojo tik dalinai
pasisekęs. Rugpiūčio pradžioje dar LITUANUS administracija
išsiuntinėjo
pluoštą vajų liečiančios, skelbtinos me
džiagos, kuri, deja, kuo ne atsitiktinai lie
tuviškoje perijodinėje spaudoje tebuvo pa
minėta. Dienraščiai ir savaitraščiai vi
dutiniškai tik po vieną straipsniuką ar ve
damąjį įdėjo, Lai kuriais atvejais dar iŠ
pašaiies parašytą, redakcijoms atsiųstos
medžiagos nepanaudojantį.

• PLSS šiuo metu veda korespondencinę sueigą, kurios metu bus išrinkti mūsų
organizacijos vyriausieji organai. Su atyda ir dideliu dėmesiu raginame visas se
ses, brolius Šios sueigos eigą sekti. Taip
pat sueigos dalyvius raginame aktyviai,
punktualiai dalyvauti. Atstovaudami lie
tuvių skautiškojo pasaulio organizuotą
akademinę šeimą, negalime nepastebėti
visos eilės sueigoje dalyvaujančių akade
mikų pavardžių, kandidatų į įvairius pos
tus. Džiaugiamės pastarųjų pasiryžimu,
juos sueigos dalyviams ypač rekomenduoj ame.
Stovėdami šių rinkimų slengstyje, su
gilia ir rimta skautiška padėka žiūrime į
dabartinius mūsų Sąjungos Vadovus, Va
doves. Sekancion kadencijon išrinktom
asmenybėm sėkmės ir ištvermės linkime,
savąsias jėgas, pastangas siūlome.

Nesuklysime konstatuodami, kad šiame
reikale - LITU ANUS rėmime - visuomenė
leidėjus skaudžiai apvylė. Juk pirmuo
sius numerius pajėgė išleisti Studentų Są
junga savosiomis bei vieno kito mecenato
pastangomis. Buvo susilauktas palankus
visuomenės įvertinimas. Tad ir šiuo metu
visuomenė negali kaltinti jaunuomenės,
kad pastaroji, neatsiklaususi tokį darbą
pradėjo, jį dabar visiems antpečių krauna.
Pirmieji LITU ANUS žingsniai visuomenei
nieko nekainavo, gi buvo susilauktas pri
tarimas, raginimai, linkėjimai. Šiuo savo
žestu visuomenė ir sutiko su vis didėjan
čio, tobulėjančio žurnalo atsakomybe. Šių
visų raginimų, linkėjimų, pripažinimų pa
sėkoje tačiau stovima krizėje: žurnalas
yra remiamas, bet tik labai siauroje ska
lėje. Šiuo metu LITU ANŲ S teturi pinigų
tik dviems numeriams.
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AKADEMINĖS SKAUTIJOS IDĖJOS
IŠVYSTYMAS
Vytenis Stasiškis

Tenka konstatuoti, kad akademinės skais
tybės idėja yra grynai lietuviškos dvasios
ir aplinkos produktas. Jai kuriantis prieš
33 metus, precedentų kitose Šalyse nebu
vo, taigi, nebuvo ir pavyzdžių, iš kurių
būtų buvę galima mokytis. Kiek yra duo
menų, lietuviškoji akademinė skautybė ir
tebėra vienintelė skautiškojo sąjūdžio
forma, kurioje skautybės principai yra pa
naudojami pasaulėžiūrai kurti, o nesudaro
tiesioginės jaunųjų skautavimo tąsos, ku
rioje dominuoja metodas, ideologinei pu
sei sudarant tik mažiau ryškų foną.
Pasižiūrėkime aplinkos, kurioje pradė
jo kurtis mūsų akademinė skautybė. Vos
6 metai buvo praėję nuo nepriklausomybės
paskelbimo, o dar mažiau laiko nuo lais
vės kovų pabaigos. Tautoje jautėsi karšt
ligiškas pakilimas kurti, statyti savo vals
tybę, kuri būtų tikrai tobula. Kultūriniame
gyvenime dar stipriai jautėsi ilgo rusų
viešpatavimo Įtaka, kurią jaunesnieji no
rėjo atsverti ir pagaliau pašalinti švie
sesne vakarų Europos kultūros Įtaka. Vi
sa tai labai gyvai atsispindėjo ir tik prieš
porą metų Įsisteigusiame Lietuvos Uni
versitete. Jame sukoncentruotai atsispin
dėjo visos krašte juntamos bei matomos
kultūrinio ir politinio gyvenimo srovės ir
spalvos. Studentai nesitenkino studijo
mis, bet ėjo Į gyvenimą kaip, neretai, la
bai radikalūs ir karsti “misionieriai ” ir
naujų idėjų skleidėj ai. Ir pačiame un - te
pradėjo steigtis studentų organizacijos,
paremtos, pirmiausia, ideologine ar politi
ne diferenciacija.
Tokioje aplinkoje susirinko būrelis stu
dijuojančių skautų, kurie juto noro ir to
liau išlaikyti savo ryšius su skautybė.
Tai ir buvo Studentų Skautų Draugovės
užuomazga.
Naudojantis negausia, 'dalimi rašytine,
dalimi žodine atsiminimų medžiaga, -gali

ma bent apytikriai brėžti akademinėsskau
tybės idėjos vystymosi škicą. Tai bus tik
škicas, nepretenduojąs Į pilnumų ar tiks
lumą.
Iki šiolinėje akademinės skautybės isto
rijoje galima skirti kelis ryškesnius perio
dus: 1) steigiamąjį,- 2) kristalizavimosi,
3) konsolidavimosi, 4) pogrindinės veiklos,
5) tremties ir emigracijos.
1. Steigiamuoju periodu laikytini pirmie-^.
ji 3 - 4 Stud. Skautų Dr - vės veikimo me
tai, kada Dr - ve,palyginti, ramiai veikė,
savo veikloje taikydama klasišką, skautiš
ką skilčių metodą. Tai ir suprantama, nes,
kaip žinome iŠ steigėjų atsiminimų, Stud.
Skautų Dr - vės tikslas ir buvo tęsti dar
gimnazijoje pradėtą, skautavimą, bandant
jĮ kiek taikyti specifinėms universiteti
nėms sąlygoms. Tačiau tas taikymas, kiek
dabar žinoma, pasireiškė daugiau pasuki
mu į gimnazistams neprieinamas sritis:
spaudos leidimą, žurnalistiką, na, ir skau
tiškosios ideologijos studijas. Tik sama
niniai žalia Dr - vės kepuraite skyrė tuo
metinį stud, skautą nuo kitų skautų. Ideo
loginio savitumo tuo metu dar nematome,
bent neturime apie tai jokių duomenų.
2. Kristaiizavimosi periodas buvo au
dringiausias akademinės skautijos gyve
nime. Krašto gyvenime siautusios politi
nių Ideologijų aistros, pasiekusios un - tą,
neaplenkė ir Stud. Skautų Dr - vės. Per
dėtas
liberalizmas ir tolerancija grąsė
Dr - vei katastrofa ir susprogdinimu iš vi
daus.
Politinės aistros pradėjo stelbti
Dr - vės skautišką dvasi ą. Steigėjų norė
ta būti absoliučiai tolerantingiems viso
kioms narių pažiūroms bei nuomonėms, to
dėl Stud. Skautų Dr - vė buvo palikta atvi
ra visiems — kaip to kai kurie reikalauja
iš mūsų ir dabar.
Antras sukrėtimas buvo skilimas Į skau
tų ir skaučių dr - ves, kuris buvo padary-
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tas siekiant geriau prisitaikyti specifiniam
vyrų ir moterų veikimo pobūdžiui. Nors ir
tik struktūrinio pobūdžio persitvarkymas,
vyių ir moterų išsiskyrimas į savarankius
organizacinius vienetus vistik sujudino
įprastinę rutiną ir vertė ieškotis kiekvie
no vieneto individualybės. Stud, skautės,
būdamos mažiau linkusios į partinę politi
ką, tą persitvarkymą netrukus sėkmingai
pergyveno ir užbaigė.
Stud, skautai - vyrai — Šiuo laikotarpiu
dar turėjo išgyventi nevieną žymesnę kri
zę. Jų. didesnioji buvo sukelta jau minė
tų pašalinių partinių įtakų, .juntamų Dr vės gyvenime. Čia dar kartą pasitvirtino
sena tiesa, kad vien taikingomis deklara
cijomis taiką išlaikyti neįmanoma. Poli
tinių organizacijų nariai, būdami irDr- vės
nariais, nesugebėjo ar nenorėjo savo po
litinių pažiūrų skirtumų ir partinio karin
gumo palikti už Dr - vės ribų. Norint iš
laikyti Dr - vės egzistenciją, teko imtis
veiksmingų priemonių toms svetimoms par
tinėms įtakoms išjungti ir nuo jų ateityje
apsisaugoti. Taip buvo prieita prie dabar
jau žinomo persiorganizavimo į ideologi
niai aprėžtą ir uždarą organizaciją — kor
poraciją Ta formą nežiūrint nevieno ban
dymo ją keisti, išliko iki Šiol ir sudarė
veiksmingą priemonę akademinės skautybės idėjai išlaikyti ir apginti.
Antra to laikotarpio krizė kilo, sakytu
me, .sprendžiant klausimą kiek korporaci
ja turi būti “ studentiška” ir kiek “skau
tiška ”.
Korporacijos formą jos išorinio reiški
mosi būdai, tradicijos ir atributai jauną
tuometinį Lietuvos un- tą pasiekė tiesiog,
ar su kai kuriomis užuolankomis,iš Vo
kietijos. Kaip pusbernis stengiasi savo
vyriškumą visam pasauliui įrodinėti rūky
damas, gerdamas ir L L, taip ir mūsų jau
nieji studentai griebėsi savo studentiskumą “ įrodinėti ” dažnai aklai sekdami
“ tikrus ” studentus — vokiečius su jų
“ Burschenschaft’ų ” komeršais, fuksų
institucija; menzūrų ( dvikovų ) neprieita
bene tik dėl Baudžiamojo Statuto kurio ten
straipsnio grėsmės. Tremties akademinę
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skautiją pasiekė tų vokiškų “ bursų”
sukurti “ krambambuli ” ir “ filisterių,
jerum”, buvę nepriklausomybės meto skau
tų akademikų atmesti.
Trumpai tariant, jaunoje korporacijoje
atsistojo klausimas: ar savo studentiškų
tradicijų pagrindan dėti “tradicines” kor
poracines formas su išgėrimu, rūkymu ir
1.1, ar laikytis tuo metu gana puritoniškai
taikomų skautiško blaivumo ir Lt. tradi
cijų. Kaip žinome, klausimas ir čia buvo
pastatytas tiek aštriai, kad su daugumos
“ puritonų ” nuomone nesutikę, iš korpo
racijos vėl išstojo būrelis narių. Šiuo įvy
kiu tenka skaityti pasibaigus akademinės
skautybės pagrindinių bruožų ryškėjimą ir
kristalizavimąsi.
Atseit, skautai akademikai pasisakė už
savo ideologinio grynumo išlaikymą ir už
skauti škumą, <kaip studentiško gyvenimo
formų pagrindą
Tačiau tuo vidiniu iš si kris tai i žavimu
nesusitvarkė visi išorės reikalai. Jų svar
biausias buvo santykiai su tuometiniuLSS
- gos vyriausiuoju štabu, iŠ kurio dvelkė
neabejotinas šaltumas, abejingumas, jei
net ne tiesioginis priešiškumas. Įpratęs
savo santykius su skautų vienetais tvar
kyti įsakymo pagrindu, štabas negalėjo
gerai jaustis turėdamas reikalo su sava
rankiai galvojančiais ir savo stipriąnuomonę bei įsitikinimus turinčiais studentų,
- Čių skautų vienetais, juo labiau, kad tos
nuomonės nevisada atitikdavo štabo nuo
mones ar, svarbiausia, politiką Štabas
rodė ir nepasitikėjimo dėl neįprastos kor
poracinės santvarkos. To nepaisydami,
akademikai, - ės, tvirtai laikydamiesi sa
vo pozicijos ir nusistatymo, vistik sten
gėsi tuos santykius su Štabu sunormalinti,
kas pavyko, vistik jau žymiai vėliau.
Prisiminę visai netolimą, jau tremties
meto praeitį, pastebėsime, kad dar ir da
bar dar nevisi skautų vadovai ir pareigū
nai yra supratę korporacijos formą ir atsi
sakę minties skautų akademikų korporaci
jas paversti paprastomis vyčių ir vyr. skau
čių draugovėmis. To priežastimi tenka
skaityti, pirmiausia, nepakankamą akade-
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Prof. M. Biržišką, io 75’ to gimtadienio proga,
Variakojis ir A. Dundzila.

sveikina ASS nariai: S. Dobkevičiūtė, V.
Foto: P. Jasiukonio

minės skautybės skirtingumo nuo vyčių, i r
vyr. skaučių, sakos išryškinimą.
Kristai i žavi mosi periodą tenka skaityti
pasibaigus apie 1933 - 34 metus.
3. Kon sol i davimo si laikotarpiu akademi
nė skautybė daugiau atkreipė savo dėmesį
ir veiklą į konkrečius gyvenimo statomus
uždavinius. Buvojau išryškėję pagrindi
niai ideologijos principai, paaiškėjo ir kai
kurie metodo savumai, tad skautai akade
mikai pasijuto pakankamai stiprūs išeiti
į platesnį universiteto gyvenimą. Įvairias
to gyvenimo apraiškas vertindami pirmiau
sia teigiamu mastu, turėdami savo aiškų
ir tvirtą nusi statymą įvairiais akademinio
ir tautos gyvenimo klausimais, būdami
nuoširdžiai tolerantingi kitų pažiūroms,
skautai akademikai neilgai trukę įsigijo
akademinėje visuomenėje plačių simpati
jų ir pagarbos. Jie tapo VDU visuomenė
je vienijąs veiksnys, savo ideologija pri
imtinas įvairioms pažiūroms ir srovėms,
o savo kūrybingumu, džentelmeniškais
metodais ir gryna studentiška, lietuviška
dvasia įsigijęs daug nuoširdžių draugų.
Sueigose vyko ir toliau ideologinės dis
kusijos, gilinusios akademinės skautybės
supratimą.

Pagaliau,
nebetilpdama VDU ribose,
akademinės skautybės idėja pradėjo plisti
ir kitose Lietuvos aukštojo mokslo įstai
gose: Vilniaus universitete ir Pedagogi
niame Institute.
Santykiai su LSS centrais taip pat žy
miai pagerėjo, kada skautai, - ės akade
mikai vis didesniu skaičiumi pradėjo tal
kinti skautų vienetams ir pačiai vyriausia
jai vadijai, dirbdami ypatingai vadų rengi
mo skyriuje. Ypatingai didelį šuolį pada
rė santykių sunormalėjimas II Tautinės
stovyklos metu, kada akademikai, - ės sa
vo pečiais sėkmingai išnešė labai didelę
tos stovyklos parengimo ir pravedimo naš
tos dalį.
Pradėta eiti ir į platesnę visuomeninę
dirvą, rengiant beturčių vaikams eglutes,
padedant globoti varge atsidūrusias šei
mas, Klaipėdos krašto pabėgėlius ( po hit
lerinės invazijos ), nuo potvynio nukentė
jusius.
Visą šitą gražiai besivystantį darbą nu
traukė sovietinė okupacija.
4. Kaip kone visose kitose Lietuvos
valstybinio ir visuomeninio gyvenimo sri
tyse, taip ir skautų akademikų gyvenime
bei veikloje priešo okupacijai ir konspira230
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cinei ( slaptajai ) veiklai nebuvo rengta
si.
Tačiau, staiga atsidūrus tokioje pa
dėtyje, netaiko pasireikšti ir akademinės
skautybės dvasia. Korporacija neatidavė
savo simbolio — vėliavos. Tiek pirmosios
sovietinės, tiek ją pasekusios nacinės
okupacijų laikotarpiu skautai akademikai,
susidariusios
padėties paakinti, išėjo
jau į glačią tautos rezistencinio darbo dir
vą. Čia jie peržengė visas iki to laiko
išlaikytas veiklos ribas ir stojo dirbti po
grindinėse propagandos, politinėj e, ekono
minėje, karinėje ir kitose reikalingose sri
tyse.
0 pogrindinė veikla, reikalaujanti
iš žmogaus pasišventimo, sąmoningumo ir
drąsos, o už tai duodanti tik pavojus ir net
mirtį yra tikras piliečio gerųjų savybių
bandymas. Dar visų duomenų nėra, bet
jau dabar turimi leidžia spręsti, kad skau
tai akademikai ir Čia pasirodė labai ge
rai.
5. Tremtyje atsikūnisi akademinė skautybė, nors ir atsistojusi ant senųjų ideo
loginių pagrindų, susidūrė su eile naujų,
skirtingų problemų. Tai buvo santykis su
svetima aplinka ir jos įtakomis, lietuviš
kos kultūros išlaikymas, tautinė konsoli
dacija, Lietuvos reikalų atstovavimas ir
visa eilė kitų smulkesnių problemų.
Kadangi tai yra mūsų visų kasdienybė,
tai ją analizuoti išsamiau šioje apžvalgo
je nėra prasmės. Tenka pastebėti, kad
dėl savo plataus ideologinio pagrindo ir
dėl tinkamai suprasto tarp tautiškumo, trem
ti es ir emigracijos akademinė skautėj a yra
nudirbusi daugiau, negu galima būtų lauk
ti iŠ kitos narių skaičiumi tolygios orga
nizacijos. Dar daugiau gyvenimas rodo ,
kad jaunesnioji emigracijos karta vis dau
giau nusisuka nuo besi di ferencijuoj ančių
grupių, o krypsta į vieningumo siekiančias
ir jam dirbančias.
Šiame laikotaipyje tenka iškelti Akade
minio Skautų Sąjūdžio įsteigimą. Palik
damas Korporacijai ir AS Draugovė jų in
dividualumą, ASS įgalina artimesnį irtų
dviejų organizacijų bendradarbiavimą ir
sėkmingesnį jėgų panaudojimą bei koordi
navimą.
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Ir L SS gyvenime akademikai, - ės įgau
na vis didesnio svorio ir reikšmės. Jų or
ganas yra tapęs ir LSS vadovų, - ių orga
nu, jų nemažas skaičius užima žymius
postus LSS vadovybėj e.
Reziumuodami šią apžvalgą, pamatysi
me, kad iš labai kuklios pradžios, be aiš
kiai apibrėžto tikslo, visai nežinomais
-metodais, neturint nei pritarimo, nei para
mos, per idealistinį užsidegimą ir pasi
šventimą,
ieškant tiesos ir gėrio sau ir
kitiems, per kliūtis užaugo visuomeninis
sąjūdis, kurį paties gyvenimo sąlygos iš
vedė į vis platesnes darbo sritis. Ir nėra
duomenų, kad akademinės skautybės idė
jos plitimas jau būtų priėjęs savo ribas.
Si apžvalga nebūtų pilna, jei iŠ istori
nės perspektyvos nebandytume spręsti apie
ateitį.
Kaip minėjau, akademinės skautybės
veikimo, tiesioginio ar netiesioginio, dir
va
vis didėja. Viena priežastis yra ta,
kad vis daugiau skautų akademikų eiles
perėjusių jaunų intelektualų išeina į gy
venimą ir ten tą idėją taiko kasdienybėje.
Antra priežastis yra ta, kad skautiškos idėjos
platumas, sujungtas su tolerancija ir kūry
biškumu darosi vis patrauklesnis konkre
čios bazės emigracijoje tarpusavio santy
kiams ieškantiems lietuviams. Iš to tenka
laukti vis didesnio akademinės skautybės,
o kartu ir iŠ viso skautybės idėja pagrįs
to pasaulėžiūrinio sąjūdžio kilimo bei
stiprėjimo.
Tai yra faktas, nors kai kurios siaures
nės srovės bando jį neigti ar akademikus
skautus kaip visuomeninį sąjūdį visai ig
noruoti.
Iš to kyla reikalas ir skautams akade
mikams giliau studijuoti skautybės, kaip
tam tikros pasaulėžiūros filosofinius pa
grindus. Šalia to kyla reikalas susidaryti
nuomones ir jas formuluoti įvairiais gyve
nimo kl au simais: tautiniu, kultūriniu, vals
tybiniu, socialiniu ir t.L Tokios, lyg ir
“ platformos ”, turėjimas žymiai paleng
vintų orientuotis daugeliu aplinkybių.
Ar akademinė skautija, aktingai daly
vaudama visuomeniniame gyvenime, turė-
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dama savo pasaulėžiūrą, neišvirs galą ga
le politine organ izacij a ? “ Skautų, parti
jos ” terminą, juokais minimą, jau teko
girdėti.
Politinės partijos siekia paprastai a)
politinės galios, b) materialinio pasipel
nymo. Skautybė, savo giliausia esme bū
dama idealistinis sąjūdis, politine parti
ja virsti negali, nebent ją paimtų į savo
rankas į ją pri sipl akę pol itiniai opurtunistai. Garbėtroškų jau ir dabar joje yra.
Akademinė skautija, 'tradiciniai saugojusi
mūsų skautybės ideologinį grynumą praei
tyje, turėtų šio savo vaidmens neatsisaky
ti ir ateityje.
Gal būtų priimtini savotiški “rotary klubo”
pobūdžio skautų akademikų sambūriai, ku
riuose būtų progos ir galimumo atgaivinti
ir nuskaidrinti skautiškas idėjas, pasi sem
ti dvasinių jėgų ir iŠ ten vėl eiti į įvairias,
kiekvieno profesiniai pasirinktas gyveni
mo sritis, ten nešant gėrį ir laimę.
Skautybė nėra pati sau tikslas; ji yra
priemonė išugdyti laimingą žmogų ir gerą
visuomenės narį. Akademikas skautas yra
daugiau negu eilinis skautas; todėl skau
tiškoji dvasia turėtų būti nevien jame, bet
ir sklisti iš jo į aplinką.
Akademinis Skautų Sąjūdis turi visus
duomenis būti mūsų tautos dvasinio elito
sambūriu, iš kurio kylanti ideali sti n ė kū
rybos dvasia gali turėti didžiulės reikš
mės Lietuvos ateičiai. Tik skautai aka
demikai turime tą galimumą suprasti, pil
nai įvertinti ir iŠ jo kylančiai atsakomy
bei pasirengti.
DR. VYDŪNO FONDAS KVIEČIA
Pranešame, kad ir šiais metais bandysime sutelk
ti
lėšų, platindami Kalėdinius sveikinimus. Kvie
čiame visus *’ Mūsų Vyčio ” skaitytojus į talką.
Sveikinimai jau yra spausdinami br. ps. Vi. Vijeikio
spaustuvėje, Čikagoje. Esame gavę naujai paruoš
tų sveikinimų ir parinkę gerą kreidinį popierių. Kai
na lieka ta pati — 1 dol., nors šį kartą dėsime dau
giau, t. y. 12 sveikinimų j vieną pakietėlj. Užsa
kymus prašome siųsti sekančiu adresu: B. Sriubas,
4119 So. Francisco Ave., Chicago 32, Ill.

Albertas, Vengris,
Reikalų Vedėjas

NAUJA AKADEMIKIŲ SKAUČIŲ
VALDYKA

IŠ kairės į dešinę: fiL D. Dirvonytė — vicepirm. ir ižd., t. n. A. Ščiukaitė — pirm, ir t, n.
J. Elvikytė — s e kr.

Prieš keletą savaičių buvo išrinkta nauja
ASD Centro Valdyba.
Norėdami supažindinti visus M V skai
tytojus su sesėmis, gavome iŠ jų štai to
kias trumpas autobiografij as:
T. n. ALDONA ŠČIUKAITĖ, studijuojanti chemi
ją, yra gimusi Lietuvoje Marijampolės mieste.
Į Skaučių organizaciją įstojo 1945 m. Augsburg’e,
Vokietijoje ir 1947 m. davė vyr. skautės įžodį. 1948
m. Jubilėjinėj stovykloje buvo pakelta į paskautininkes.
Atvykus į USA, kurį laiką vadovavo vyr. skaučių
draugovei Chicagoje. Į Akademikių skaučių draugo
vę įstojo 1953 m. 1954 m. davė tikrosios narės pa
sižadėjimą ir Chicago’s skyriaus valdyboje ėjo sek
retorės pareigas. 1955 m. ėjo to pačio skyriaus pir
mininkės pareigas. Ir nuo Šių metų rugsėjo mėn. ei
na Akademikių skaučių centro valdybos pirmininkės
pareigas.

T. n. JŪRATĖ ELVIKYTĖ - ASD Valdybos Sek
retorė, gimė 1936 m. kovo mėn. 27 d., Joniškėlyje,
Biržų apskrityje. Į skautes įstojo 1946 metais. Vyr.
skaučių įžodį davė 1954 metais. į skaučių akade
mikių veiklą įsijungė 1953 ū i tikrąsias nares buvo
pakelta 1955- Psichologijos studijas tęsia De Paul
universitete.

Fil. DANUTĖ DIRVONYTĖ - DIRVIANSKYTĖ.
Gimus Kaune, įstojo j skautų organizaciją 1946 m.
Hanau lietuvių stovykloj, Vokietijoj. Ten ėjo įvai
rias pareigas ir gavo skiltininkės laipsnį. Į Jungti
nes Amerikos Valstybes atvažiavo 1949 metais.
JAV įsijungė į skautišką veiklą tik užbaigus uni
versiteto studijas 1955 metais įstodama į Chicagos
Akademikių Skaučių Draugovę. 1956 m. vasaros sto
vyklos metu davė vyresniosios skautės įžodį ir skau
tės akademikės pasižadėjimą. Nuo šių metų rugsė
jo mėn. eina Akademikių Skaučių Centro Valdyboj
iždininkės pareigas.
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NAUJOJI KORP! VYTIS CENTRO VALDYBA
Praėjusių vasaros atostogų metu buvo
išrinkta nauja Korp! VYTIS Centro Valdy
ba. Susipažinimui su naujais valdybos
nariais čia duodame keletą biografinių ži
nučių.
PIRMININKAS - SENJ. ADOMAS MICKEVIČIUS
Gimė Klaipėdoje. Komunizmo siaubui artinantis pa
sitraukė į Vokietiją, kur 1945 metais Wiesbaden’e
įstojo j skautų organizaciją. Ilgą laiką vadovavo
jaun. skautų ir skautų draugovėm bei pravedė keletą
skautų stovyklų. 1948 metais buvo L.SS. apdova
notas ” Pažangumo ženklu ”. Dalyvavo Jamboree
de la Paix Prancūzijoje 1947 metais, Tautinėje sto
vykloje 1948 metais, ” Ragainės ” ir Offenbach’o
vadovų stovykloje, bei daugumoje ASS stovyklų
Amerikoje. Yra skautas vytis ir turi vyr. skilt. laips
nį.
Į Korporacijos veiklą įsijungė 1954 m. ir pasireiš
kė būdamas Čikagos skyriaus sekretorium, o vėliau
pirmininku. Taip pat 1956 - 7 metais buvo Čikagos
ASS skyriaus pirmininkas.
Gimnaziją, baigė Munchen’e 1950 m. Mokslas Ame
rikoje buvo pertrauktas dviem metams,kada ” dėdė
Samas pašaukė jį tarnybon. Grįžęs iš kariuomenės
pradėjo studijas Illinois Institute of Technology
elektros inžinerijoje ir žada baigti šį semestrą. Pri
klauso American Institute of Electrical Engineers ir
yra savo bendrabučio valdybos narys.
Vokietijoje buvo aktyvus sportininkas. Pasižy
mėjo kaipo jaunis, ypač lengvojoje atletikoje. Su
K. Miškiniu Vokietijoje redagavo du metus rotatoriu
mi spausdinamą laikraštėlį " Sporto Kelias ”.
Adomas yra Studentų Sąjungos narys ir Čikagos
skyriaus rev. komisijos pirmininkas. Buvo neseniai
praėjusio Jaunimo Kongreso Rengimo Komisijos pir
mininkas. Bendradarbiauja skautiškoje periodikoje.
VICE - PIRMININKAS - SENJ. JONAS ULĖNAS.
Gimė Kaune, 1934 merais. Ten jis suspėjo baigti
vos vieną gimnazijos klasę. Atsidūręs Vokietijoje,
1945 metais, įstojo į Tūbingen’o skautų draugovę.
Ėjo paskiltininko ir skiltininko pareigas. 1947 me
tais jis buvo vienas iš 82 lietuvių skautų dalyvavu
sių Jamboree de la Paix, Pranzūzijoje. Tremties
kelias Joną atbloškė į New Yorką,kur jis toliau tę
sė skautiškąjį gyvenimą. Ėjo draugininko pareigas,
1953 metais davė skauto vyčio įžodį, dalyvavo skau
tų stovyklose eidamas įvairiausias pareigas. Už
aktyvią skautišką veiklą, šių metų pradžioje tapo
pakeltas į paskautininko laipsnį.
Atvykęs Amerikon ir baigęs aukštesniąją mokyk
lą, Jonas įstojo į The City College, New York’e.
Studijos Elektros Inžinerijoje sekėsi gerai ir Jonas
tapo išrinktas į garbės korporacijos Eta Kappa Nu
ir Tau Beta Pi narius. Universitetą baigė 1956 me
tais, " cum Įaudė ”.
Bestudijuodamas Jonas įsijungė į akademinę veik
lą. Jis buvo Studentų Sąjungos New York’o skyriaus
valdyboje ir įstojo į Korp! VYTIS. Senjoro pasiža
dėjimą davė ir Korporacijos spalvas gavo 1954 me
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tais ir buvo Korporacijos New Yorko skyriaus pirmi
ninku.
Šiuo metu Jonas vakarais ruošiasi magistro laips
niui ir, be pareigų Korporacijoje, dar ir toliau vado
vauja skautų draugovei.

JUNJORŲ. TĖVŪNAS - FIL. VYTAUTAS GER
MANAS. Gimė Kaune, 1930 metais. Pradėjo gimna
ziją Kaune, o ją baigė Schwaebish Gmund’ėje, Vo
kietijoje. Skautauti pradėjo 1945 metais. Ėjo skil
tininko ir draugininko pareigas ir buvo apdovanotas
Vėliavos Ženklu. 1947 metais dalyvavo Jamboree
de la Paix, Prancūzijoje. Yra skautas vytis ir turi
skiltininko laipsnį.
Atvykęs Amerikon, 1950 metais pradėjo studijuoti
Architektūros Inžineriją Illinois Universitete Čika
goje. Kariuomenės tarnyba pertraukė mokslą kuriam
laikui.
Grįžęs iš kariuomenės tęsė studijas toliau
ir 1957metais jas baigė įsigydamas bakalauro laips
nį. Į Korp! VYTIS įstojo 1952 metais, ėjo Urbanos
skyriaus pirmininko pareigas 1956-7 metais. Darbš
čiai veikė Liet. Stud. Sąjungoje ir 1954 metais buvo
išrinktas į Centro Valdybą. Buvo vienas iš steigė
jų Lietuvių Studentų Sporto Klubo *' Lituanica ” ir
yra jos valdybos narys.
SEKRETORIUS - SENJ. JUOZAS LIUBINSKASGimė 1931 metais Kaune. Pradėjo eiti į gimnaziją
Kaune, o baigė ją tremtyje, Augsburge. Skautauti
pradėjo 1945 metais Vokietijoje kur ėjo skiltininko
ir draugininko pareigas. Atvykęs Amerikon, Čika
goje vėl įsijungė į skautų eiles eidamas skautų drau
govės draugininko ir skautų vyčių draugovės vado
pareigas. Jis yra vyr. skiltininkas ir skautas vy
tis.
Dabar studijuoja Elektros Inžineriją Illinois Uni
versitete, Urbanoje. Veikia Liet. Stud. Sąjungoje,
ėjo Centro Valdybos iždininko pareigas. Keturius
metus tarnavo Amerikos Aviacijoj.
IŽDININKAS - SENJ. POVILAS ABELKIS. Gimė
Kretingoje, 1934 metais. Komunizmui artinantis
pasitraukė į Vokietiją kur 1946 metais, Hanau sto
vykloje įstojo į skautų organizaciją. Dalyvavo Tau
tinėje
stovykloje 1948 metais. Atvykęs Amerikon
baigė gimnaziją ir pradėjo studijuoti Aeronautikos
Inžineriją Illinois Universitete, pirma Čikagoje, o
dabar Urbanoje. Studijas baigs pavasarį. Priklauso
’’Institute of Aeronautical Sciences ”, Aeronautikos
Inžinierių organizacijai. Į Korp! VYTIS įstojo 1955
metais. Jis yra Liet. Stud. Sąjungos narys, buvo
1957 metų Rinkiminės Komisijos narys. Be to šiais
metais jis yra ” Mūsų Vyčio ” techniškojo redak
toriaus pavaduotojas.
P. A.

Sese, broli, jei dar nesumokėjai pre
numeratos už 1957 m., tai paskubėk.
Jei nebežinai, tai geriau užklausk MV
administratoriaus.
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KAIRĖN AR DESINEN?
Romas Kezys
Nepaslaptis, kad skautų organizacija
daug kam užkliūva dėl savo plačios pa
saulėžiūros, dėl partinės nepriklausomy
bės ar dėl jos narių įvairiaspalvi Škumo ir
tuo pačiu metu sugebėjimo eiti ranka ran
kon, auklėjant mūsų jaunimą.
Štai 1957 m. birželio mėn.
Ateityje ”
kol. A. Vedeckas, bedejuodamas ateitinin
kų vargais, užkliuvo ir už skautų, impli
kuodamas, kad šie yra dalinai kalti dėl
ateitininkų visokių nedateklių. A. V. yra
labai susirūpinęs, kad iki Šiol dar nėra
nu sistovėj ęateitininkų ir skautų santykiai.
Lietuvoje, sako A. V., buvo kitaip. Ten
katalikiško mokyklinio jaunimo auklėjimu
beveik be išimties rūpinosi ateitininkai.
Gi tremtyje paveikslas pasikeitė. Čia ir
skautai Šioje srityje duoda nemažą.įnašą,.
Tačiau, anot jo, 'dar vis nėra aišku, kur
skautų organizacija stovi religinėje plot
mėje. įdomu, kodėl A. V. betvarstydamas
ateitininkų žaizdas, taip susirūpino skau
tų religiniu stoviu ? Išvada peršasi savai
me. Jeigu skautai, <vieton ėję vidurio ke
liu, pasuktų griežtai į kairę ar į dešinę,
tuomet ir ateitininkų problemos, ieškant
naujų veiklos metodų, būtų išrištos. Ir
Štai kodėl: jei skautai pasirenka pirmąją
alternatyvą ( sukti į kairę ), 'tuomet atei
tininkai ir vėl, kaip kadaise Lietuvoje,
pasilieka vienintelė jaunimo organizacija,
apjungianti katalikišką jaunimą ir neturin
ti konkurencijos. Jei skautai suktu į de
šinę, -tuomet, žinoma, ateitininkams būtų
lengviau juos absorbuoti ir įtraukti į de
šiniųjų partijų politinę veiklą, kadangi
ideologijos būtų labai artimos. Žodžiu —
į kurią pusę skautai besuktų, at - kams iš
to būtų tik naudos. Dėl to kol. Vedeckas
ir nori greičiau “ išryškinti ” skautų po
ziciją religinėje plotmėje.
Čia dar nieko blogo, nes kiekvieno pirš
tai yra į save lenkti. Keista tačiau, kad
kol. A. V. būdamas skautas vytis ir prieš
metus laiko dar aktyviai besireiskęs New

Yorko sk. vyčių draugovės veikloje, per
tokį trumpą laikątaip nutolo nuo skautijos
ir prarado bet kokį supratimą apie nuotai
kas, kurios Šiuo metu vyrauja skautų orga
nizacijoj e.
Jis, pav., pareiškia, kad praktiŠkai skautybę atstovauja žmonės, -kaip L. Grinius,
Mieželis, Čepas, Bilėnas ( koks sugreti
nimas! - R. K.), -ir kt. Gi tokių ir pana
šių skautų praktišką skautišką veikią, sa
ko A. V., savo oficialiais pareiškimais
apdangsto kun. Dr. Vaišnora, kun. Yla,
Kairys, Palciauskas, Balčiūnas, Kuprionis ir kt Atseit, pirmieji dirba praktišką
darbą, o pastarieji tik užima aukštas vie
tas ir gražiomis kalbomis užliūliuoja lie
tuvių visuomenę ir pridengia skautų ydas.
Tuo kol. A. V. implikuoja, kad liberalinių
pažiūrų vadovai prakti škai vadovauja skau
tams, o katalikų kunigai ir dešiniųjų pa
žiūrų vadovai yra tik priedanga, dėl kurių
buvimo skautų organizacijos negalima pa
vadinti liberaliniu sąjūdžiu.
Jei taip galvotų III pat laipsnio vilkiu
kas, sakyčiau, kad jis klydo. Bet jei taip
galvoja turįs akademinį išsilavinimą ir il
gą skautavimo praktiką kol. A. V., ir tas
savo mintis skleidžia per spaudą, tai čia
tik blogos valios išdava. Tiesa, kad mū
sų organizacija nėra visai “ košer ” —
vieni jos nariai linksta daugiau į kairę,
kiti — į dešinę. Mes tai pripažįstam, ir
mes negalvojam, kad tai yra nuodėmė. Ta
čiau nesugriaunama tiesa yra ir tai, kad
tie skirtingų pažiūrų vadovai praktiškai
dirba skautišką darbą. į Kas, jei ne v. s.
Stp. Kairys nustato LSB darbo programą;
v. s. kun. St. Yla — seserijos religinę prog
ramą; v. s. Palciauskas savo straipsniais
duoda nurodymus vadovams ir Lt. ? Ar ne
jie praktiškai atstovauja skautybę ir nu
stato skautų veiklos gaires? Gi jaunesni
vadovai yra priversti jų nustatytą progra
mą išeiti ir perduoti ją skautams. Kol. A.
Vedecko straipsnyje minimi praktiškos
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skautybės reprezentantai Grinius ir Bilėnas, nors yra labai geri vyrai, tačiau nuo
bet kokios skautiškos veiklos jau seniai
yra atkritę, ir jie jokiu būdu praktiškai
skautybės neatstovauja. Kaip matome,
kol. A. V. sąmoningai ar nesąmoningai iš
kraipo faktus.
Toliau A. Vedeckas nedvejodamas tvir
tina: “ Liberalistines - laicistinės jėgos
paskutiniųjų. 10 metų laikotarpyje ne tik
sugebėjo išstumti nemaža aiškios katali
kiškos pasaulėžiūros skautininkų skaičių,
bet, pasinaudodamos dvasiškijos aprobatu, po formaliu religijos pripažinimo ir
respektavimo Šydu sustiprino laicistinę
j taką, kuri ne tik nerodo tendencijos ma
žėti, bet vis stiprėja ”. Į šį svarbų pa
reiškimą leisime atsakyti svarbiam žmo
gui, tiesioginiam kol. A. Vedecko virši
ninkui,
Ateitininkų Federacijos Vadui
Prof. S. Sužiedėliui, -kuris savo redaguo
jamo “ Darbininko ” vedamajame ( 1957.
7.26.) taip rašo: “ Lietuvių skautai trem
tyje rodo neabejotiną uolumą religiniams
reikalams. Tuo tegalime pasidžiaugti, nes
tai tikras kelias į tikrą patriotizm ą’J Ka
dangi šiuo klausimu ( ar skautų organiza
cija artėja prie religijos, ar nuo jos tolė
ją ) labiausiai skiriasi Gerb. Prof. S. Su
žiedėlio ir kol. A. Vedecko nuomonės, to
liau Šį klausimą paliksime - išdiskutuoti
jiems.
Malonu kad kol. A. V. bent Korporaci
joje “ Vytis ” neįmato atšalimo nuo reli
gijos. Bet kur Čia logika, kai praktiškai
dauguma K ! “ Vyti s ” narių yra ir skautų
vadovai, pradedant Vyriausiu Skautininku
ir baigiaut/pavieniais skautais vyčiais.
Išvadoje tenka pasidžiaugti, kad kitų
organizacijų atstovai, besirūpindami savo
organizacijos problemomis,,panagrinėja ir
skautiškąsias. Tačiau būtų daug maloniau,
kad jie, nors ir savo spaudoj e rašydami,
neiškraipytų faktų ir neklaidintų skaityto
ju
Mūsų jaunimas skautybę mėgsta, o vi
suomenė ją vertina ir todėl mūsų Sąjunga
yra judri, ryžtinga ir nesunaikinama.
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MieląN ewYorko skautų Tauro tunto vadovą

ps. ANTANĄ BOBELĮ ir
p. DANUTĘ ALEKSANDRAVIČIŪTĘ

sveikiname jungtuvių proga.
Linkime,
kad tyras džiaugsmas ir darnus sugyve
nimas būtų jų kasdieninis palydovas.

TAURO tuntas
Brolį Paskautininką

ANTANĄ BOBELĮ
ir
P - Zg D. AL EKSAN DRAVI CIŪT Ę,
jų sutuoktuvių proga broliškai sveikina ir
laimingos ateities linki
New Yorko Skautų, Vyčių Draugove

New Yorko skautų Tauro tunto vilkiukų
draugoves draugininką
ps. ANTANĄ BOBELĮ,
sukurusį šeimos žininį su panele

DANUTE ALEKSANDRAVIČIŪTE,
sveikina ir daug šviesių dienų linki

New Yorko Vilkiukų Draugovė

Nuoširdų, mūsų skautiško gyvenimo
bendrakeleivį

ps. ANTANĄ BOBELĮ ir
p. DANUTĘ ALEKSANDRAVIČIŪTĘ
sveikiname jų vestuvių proga, linkėdami
šviesios ir vaisingos ateities.

vyr. si. Algis Alksninis
vyr. si. Vytas Alksninis

N ewYorko vilkiukų draugovės draugininką

P s. ANTANĄ BOBELĮ
ir
p. DANUTĘ ALEKSANDRAVIČIŪTĘ,
sukūrusius šeimos židinį, nuoš irdžiai
sveikinu

ps. V. Mikalauskas
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AKADEMIKU SKAUTU STUDIJŲ DIENOS
Pasinaudodami vasaros ilguoju savait
galiu, būrys akademikų skautų suvažiavo
Kanadon, ir — pušyne prie tvenkinio bei
šnarančių krioklių — pasistatė palapinių
sodybą. Suvažiavo jie iš Cleveland©, Chicagos, Detroito, Hartfordo, Toronto ir Ur
banos — viso net 76.
Studijų dienos - savaitgalio stovykla
vyko prie Delhi, Kanadoje, rugpiūčio 30 rugsėjo 2 dienomis. Graži gamta, įdomi
stovyklos programa,pasitaikęs puikus oras
ir, svarbiausia,dalyvių darbinga bei links
ma nuotaika įgalino vispusišką stovyklos
pasisekimą.
Į šią savaitgalio stovyklą reikia žvelgti
iŠ dviejų taškų: studijinio ir stovyklinio.
Kas liečia studijinį aspektą - dirbome
rimtai. Studijų dienų bendroji tema buvo
“ ASS veiklos aspektai ”, ir ją gvildeno
me ištiš as tris dienas. Pirmoji paskaita,
“Istorinė ASS apžvalga ”, buvo paruošta
fil. V. Stasiškio, gi perskaityta t. n. Jo
lantos Drąsutytės. Brolis B. Vaškelis
kalbėjo tema “ Pastabos ir mintys apie
ASS veiklą ”. Tema “ ASS ir Lietuvių
Skautų Sąjunga ” pasidalino du kalbėto
jai: — vyriausias skautininkas fil. Stp.
Kairys ir senj. Vyt. Kamantas. T. n. D.
Seputaitė, kalbėdama apie Amerikos Lie
tuvių Bendruomenę, t. n. Ina Čepėnaitė
apie Lietuvių Studentų Sąjungą, senj. A.
Avižienis apie Studentų Ateitininkų Są
jungą, ir senj. T. Remeikis apie Santarą,
išgvildeno bendrą temą — “ASS santykiai
su lietuviškomis organizacijomis ”. Pa
skutinis ir gal svarbiausias pašnekesys
buvo Korp! Vytis CV pirmininko A. Micke
vičiaus - “ ASS ateities veikla ”. Po
kiekvieno pašnekesio turėjom laiko išsi
kalbėti visais kilusiais kl ausimai s.
Iš stovyklfnio taško žvelgiant-stovyk
la tikrai pavykus. Virėme lauko virtuvėje,
maudėmės, sportavome, dainavome ir Lt.;
vienintelis nusiskundimas buvo, kad per
greitai bėgo laikas ...
Stovyklos — studijų dienų suruošimo
techniškąjį darbą atliko ASS Toronto sky

rius. Stovyklai vadovavo senj. Gytis Šer
nas, komendantavo — broliams — senj. J.
Liubinskas, sesėms — L n. R. Stravinskaitė. Programos vedėjas buvo senj. A.
Banelis, “ ūkio ministeris ” — senj. M.
Slapšys, gi maitinimu rūpinosi brolis A.
Kulys.
Dalyviai skirstėsi dėkingi studijų die
nų rengėjams, kalbėtojams, stovyklos va
dovybei; skirstėsi liūdnoki, bet žadėdami
susitikti žiemos stovykloje.
G. M.

GRAŽINA RAČYTĖ

Gimusi Kėdainiuose. Kanadoje lankė Tillsonburgo gimnaziją ir 1954 m. įsigijo brandos atestatą,
1954 m. įstojo į Western U-tą Londone, Ont., o
1956 m. persikėlė į Toronto u-tą Humanitarinių,
mokslų
fakultetą, koncentruodamosi filosofijoje.
1957 m. sėkmingai baigė bakalauro laipsniu.
Į skautų organizaciją įs'.’o 1945 m- Scheinfelde.
Kanadoje buvo aktyvi jūros skautė, o į ASS įstojo
Toronte 1956 m. Šiuo metu Gražina dirba United
Nations New Yorke.

245

37

A. A. SENJ. JURGIS NAUJALIS
Kaip jau buvo trumpai pranešta, Australijoj e
auto katastrofoje tragiškai žuvo senį. Jurgis
Naujalis.
A. ji. Jurgis buvo gimęs 1931 m. kovo mėn.
1 d. Šiaulių mieste. Šiauliuose ir praleido ser
vo vaikystę, ten baigdamas berniukų gimnazi
joje 3 klases. Bolševikams vėl u žplūstant Lie
tuvą, su seserimi pateko į Vokietiją, kur Ravensburge baigė lietuvių gimnaziją. 1949 - 51
m. gyveno B onegill a stovykloj e Australijoje,
kur rengėsi stoti į universitetą. 1952 m. stojo
į Adelaidės u-to architektūros skyrių. Netru
kus gavo braižytojo darbą Pietų Australiįos
s teito architektūros įstaigoj e, tačiau kartu tę
sė ir studijas.
Į PLSS stojo gyvendamas Ravens burge. 1947
m. dalyvavo pasaulinėje Jamboree Mois son*e.
Adelaidėje a. a. Jurgis gyvai įsijungė į skautų
veiklą, ypatingai daug širdies ir laiko skirda
mas akademinei skautybei. Dar junjoru būda
mas, tapo išrinktas negausaus AS S skyriaus
valdybom 1953 m. pakeltas senjoru. Po to
a. ą. Jurgis buvo nuolat tai skyriaus pirminin
ku, tai vicepirmininku, tai sekretorium. O ša
lia viso to, jis buvo ir tikras skyriaus spiritus
movens, savo pareigingumu, judrumu, skautiškumu ir šviesia nuotaika patraukdamas visus.
1956 m. pradžioje davė vyčio įžodį ir buvo po
skirtas Adelaidės “ Vilniaus *’ tunto adjutarv-

S. m. gegužės 4 d. vedė vyr. skautę J, Pa
liulytę ir gegužės 7 d. savo auto mašina išvy
ko povestuvinėn kelionėn. Tą pačią dieną, dėl

SESUTEI SIBIRE

Nešiau tada, tvirtai suspaudus

Raudoną rožės žiedų.
Padovanoti tau kaip palikimą tų dienų
Kada mes buvom draugės-: saule, aš ir tu,
Ir renkant žemuoges vėsioj pašlaitėj
Mūs juokas pynė skardžią kūdikystės dainą.

nežinomos priežasties mašinai kelyje kelis
kartus apsivertus, a. a. Jurgis buvo sunkiai
sužeistas ir po pusantros valandos mirė. Jo
žmona buvo labai sunkiai sužeista, bet liko
gyva.
Jo netekimas giliai sukrėtė visus jo gausius
bičiulius. Akademinė skautija neteko pavyzdingo ir jai, o kartų ir visai Lietuvai, daug žo
dėjusio vytiečio. Jau ir dabar jo darbai buvo
reikšmingį.
Ilsėkis, mielas Jurgi, tolimoje ir kietoje Au
stralijos žemėje !

Violeta Mitkutė
Pražydo, it rožė nūnai mano dienos
Kaip jaunas gegužis apsvaigęs žiedais
Mėlynė dausų, paslaptis mėnesienos
Žavėjo, viliojo jaunystės sapnais.

Bet kodėl man vienai laimužė išbūrė

Miglotą rytą aušrai švintant
Subėgo vėl ei mūs keliai, sustojo,

Likimo ranka, kaip motulės, švelni? .
O tau dovanojo tik rudenį niūrų
Tyliu palydoui vienatvės kely ?

Išsiskyrė.
Patrankų maršai palydėjo tyliai ištartą
Sudiev.
O žiedą tau nedovanotą

Aš numečiau ant šalto gruodo
Ir jis, kaip mūs* vaikystės dienų džiaugsmas,

Mirė.
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Matau aš tave tik sapne ir svajonėj
Ir klausiu kodėl, nors ir tu nežinai.
Kodėl tasai žiedas palaidotas gruode,
Pražydo man laime, tau erškėčių dygliais ?
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ORGANIZACINIS VADOVAVIMAS IR JO
PROBLEMOS
N. Maskaliūnienė.

Vadovavimas šiais laikais labai skiria
si nuo vadovavimo praeityje bet kokioje
gyvenimo fazėje. Kartu su vakarų pasau
lyje viešpataujančia žemesnio ar aukštes
nio lygio demokratine santvarka, lygiai
tie patys principai galioja ir bet kokiam
organizuotam vadovavimui. Sėkmingas vie
neto vadovavimas priklauso nuo laisvo na
rių priėmimo ir pripažinimo vadovo autoriteto,gi iš vadovo pusės — nuoširdaus no
ro ne diktuoti, tačiau tik moderuoti bendrą,
organizacinę veiklą. Nepaprastai netei
singa yra galvoti, jog organizacinio darbo
eiga ir sėkmė priklauso vien tik nuo vado
vo ar vadovės kompeti tingumo. Vadovas,
be visuotino pritarimo ir narių bendradar
biavimo, yra bejėgis asmuo.
Vaikų organizacijose vadovo ar vado
vės autoritetas paprastai jau yra amžiaus
skirtumo ir išsilavinimo iššaukiamas ir to
dėl organizacinė disciplina nesudaro dide
lės problemos. Tačiau ypatingai akade
minio jaunimo tarpe ši disciplina yra ne
paprastai reikalinga. Disciplina čia ne
gali
būti nei amžiaus nei išsilavinimo
skirtumo iššaukiama. Todėl, ji turi būti
kiekvieno iš mūsų — organizacijos nario
— asmeniškas reikalas. Ją turime mes sau
ki ekvi enas 1 ai sva vai i a p ats u žs j dėti. Ak ademinis jaunimas yra pakankamai subren
dęs suprasti, jog tai yra būtina bet kokiam
sėkmingam organizaciniam darbui.
Mes
esame pajėgūs suprasti, jog vadovo auto
ritetas pareina ne nuo asmens, Jačiau sa
kyčiau, nuo užimamos pozicijos. Ne to
dėl mes turime pasiduoti vadovo autorite
tui, jog jis kaip asmuo darbštus ir kompetetingas jaunuolis ar jaunuolė, tačiau to
dėl, jog mes visi savo laisva valia esame
ši žmogų išrinkę į užimamą pozicij ą, rei
kalaujančią daugiau negu eilinio pasitikė
jimo ir autoriteto. Todėl prieš kaltindami
pareigūnus bet kokiu neveiklumu, (energi

jos stoka ir apsnūdimu, turime būti tikri,
jog visos šios blogos organizacinio vado
vavimo ypatybės neglūdi organizacijos na
rių bendradarbiavimo, disciplinos ir vie
ningumo stokoje.
Asmeniška disciplina tačiau nėra viena
iš šių dienų jaunimo ypatybių. Gal iš da
lies gyvenimo sąlygų verčiami, <o gal dė
ka šių dienų aplinkos ir auklėjimo meto
dų skatinami, mes visi į discipliną žiūri
me kaip į visam pasauliui ir ypatingai jau
nimui reikalingą savybę, išskyrus mus pi
etos. Mes žiūrime į kitų darbą ir jo rezul
tatus ir dažnai kraipome galvą, -traukiame
pečius dėl Šio darbo liūdnos kloties ir sto
kos vienybės jį atliekant. Tačiau dejuo
dami nepagalvojame, jog ir patys,galbūt,
savo nebendradarbiavimu ir atšalimu pade
dame tverti nesėkmės tvorą. P ries kaltin
dami savo vadovus ar kitus turinčius pa
reigas narius,paklauskim visi pirma sa
vęs ar tikrai esame prisidėję prie laukia
mo darbo puikių rezultatų.
Asmeniškas aptingimas yra puiki orga
nizacinio gyvenimo pelėsių pradžia. Sis
aptingimas gali puikiai plėstis ir bujoti
net vien tik kelių individų pastangomis.
Taip dažnai tenka išgirsti iš atskirų as
menų panašius komentarus: “ Tai kodėl
gi as, -tas ir tas ir dar'trečias niekad nie
ko nedaro, jokių pareigų neturi, jokio dar
bo nedirba, išskyrus tai, kad dalyvauja
bendruose pasilinksminimuose ir pramo
gose. Tai kodėl gi aš turiu dirbti ? ” Ar
pagalvojame tačiau, jog jei ir mes patys,
vietoj išsisukinėjimo, uoliai imtumėse
bendro darbo, tai tie neaktyvūs nariai gal
būt jo imtųsi, nenorėdami atsilikti nuo ki
tų savo kolegų. Tad jei mes skelbiame
kovą organizaciniam apkerpėjimui savo
vadovų kritika, pradėkime šią kovą su pa
čiu
didžiausiu priešu — savo asmenišku
apkerpėjimu ir tik sunaikinę šį, pulkime jį

247

39

savo drauguose.
Individualizmas yra puikus dalykas ir
Viri būti ugdomas. Visi mes mėgstame sa
vyje ugdyti tą individualizmą artai išvaiz
da ar savo elgesiu ar, pagaliau, -net dra
bužiais. Mes visi norime išsiskirti iš mi
nios, tad pakilkim aukščiau ir virš grynai
siauradvasiškos didybės. Jau iŠ pat ma
žens, savo patirtimi ir gyvenimo pažinimu,
mes Įsisąmoninome faktą, jog pasaulinė,
tautinė, valstybinė, net ir šeimos gyveni
mo sėkmė priklauso nuo narių bendrų pa
stangų, dalino savęs išsižadėjimo, pasi
aukojimo, tam tikrų gyvenimo dėsnių ir
taisyklių pripažinimo ir savęs pajungimo
tam tikrai gyvenimo r eik ai au j amai disci
plinai. Mes perdaug dažnai galvojame jog
ribos, taisyklės ir disciplina yra reikalin
ga tik miniai tvarkyti, bet ne mums pa
tiems. Perdaug dažnai mes patys apeina
me tai, ko labai drąsiai ir griežtai reika
laujame iš kitų. Todėl dar kartą noriu kar
toti — skelbdami kovą pasaulyje arba or
ganizacijose įsigalėjusioms negerovėms,
patikrinkime pirmiausi ai ar nėra mumyse,
kaipo asmenyje, šių negerovių pradų.
Šių dienų vadovas ar vadovė susiduria
su visa eile organizacinių sunkumų. Pa
prastai jau labai greitai po kadencijos
pradžios tenka konstatuoti liūdną faktą:
negalima remtis visuotinu organizacijos
narių skaičiumi. Jau labai anksti tenka
patirti, jog šį narių sąrašą galima lengvai
dalinti į dvi dalis. Vieną dalį sudaro na
riai, kurie nori ir neatsisako kartu dirbti
ir džiaugtis visais bendrais pasisekimais,
pasidalinti nuoskaudomis. Antroji dalis

tai tie nariai, kuriuos galima matyti vien
per bendras sueigas, suvažiavimus, pasi
linksminimus ir stovyklas. Čia ir vėl su
siduriame su klaidingu asmeninės laisvės
organizaciniame gyvenime supratimu: mes
perlaisvai sprendžiame, kurias organiza
cines funkcijas mums vertėtų lankyti ir
kurias ne Čia pasirodo savam eiliškumas
ir organizacinio darbo reikšmės nesupra
timas bei organizacinis apkerpėjimas. Ne
žiūrėkime į savo organizaciją, kaip į vie
netą, kuriam priklauso šimtai ar tūkstan
čiai narių, bei pirmoje eilėje žiūrėkime į
Šią organizaciją, kaip į savo organizaciją,
kurios augimas ir bujojimas nuo mūsų tie
sioginiai priklauso, [stodami į organiza
ciją, mes juk turime labai logišką atsaky
mą, kodėl stojame į šią, o ne kurią nors
kitą organizaciją — ji mums artimesnė už
kitas savo dėsniais ir praktikomis. Orga
nizacijos sėkmingas ar nesėkmingas dar
bas, jos opinija visuomenės akyse turėtų
būti mūsų visų asmeniškas reikalas. Ži
nokime, jog ta visuomenės opinija apie
mūsų organizaciją reflektuoja ir į mus,
kaip asmenį, tos organizacijos narį ar nar
rę. Perdaug dažnai gal mes jau labai par
šyviai žiūrime į savo organizaciją. Sava
kritika organizacijos augimui ir tobulėji
mui yra sveikintinas reiškinys ir būtiny
bė. Tačiau turėtų ši kritika reikštis savo
tarpe. Teisingų užmetimų mes negalime
išsiginti ar paneigti - jų visoms organi
zacijoms tenka patirti, tačiau sąmoningai
daug negerovių ir netobulybių į viešąją
Šviesą kelti yra taip pat labai nesolidaru.
Laikas būtų Šimteriopai geriau sunaudo-

’* Mūsų Vyčio ” Bendradarbiams

’’ Mūsų Vyčio ” Bendradarbiui

fil. Gintautui Vėžiui ir
sen j. Rimui Vėžiui,
jų brangiam tėveliui

BRONIUI

senj. Povilui A be Ik iu i, jaun.,
jo brangiam tėveliui rašytojui

POVILUI AB E L K IUI

VĖŽIUI

mirus, ^reiškia gilią užuojautą,
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą

** Mūsų Vytis ”

” Mūsų Vytis ”
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jamas tą negatyvią kritiką, duodant išgirs
ti ten ir tiems žmonėms, kurie gali konkre
čiai reaguoti. Jei mūsų kritika yra teisin
ga, leiskime ją išgirsti organizacinei va
dovybei. Patiekdami Šią kritiką, daryki
me ją pozityvią, duodami savo rekomenda
cijas — kaip būtą galima pataisyti iškilu
sią padėtį ir siūlydami savo mažesnę ar
ba didesnę paramą ir pagalbą. Vien tik
matyti nesklandumus ir juos kitiems ati
dengti — nepakanka. Mes tuomi
tikrai
nieko pozityvaus nenuveikiame, tik dar,
dar labiau kompromituojame padėtį.
Būkime teisūs patys sau ir savo organi
zacinei vadovybei. Visiems yra supranta
ma, jog nei vienas mes negalime, nors ir
ypatingai stengdamiesi, visur ir visada
100% prisidėti prie bendro darbo. Pirmo
je eilėje stovi mūsą asmeniškas ar Šeimos
gyvenimas. Tačiau nesislėpkime už šios
užuovėjos nuolatos. Kreipiantis į narius
talkos reikalu, dažnai tenka išgirsti :
** Kaip gaila, tikrai labai norėčiau padėti,
bet šiandien tai tikrai negaliu. ” Ta fra
ze, <“ tik Šiandien ”, dažniausiai kartoja
si kiekvieną kartą kai į panašą asmenį bu
na kreipiamasi. Rezultate vadovas nusto
ja pasitikėjimo ir kantrybės ir, peržvelg
damas sąrašą, jau automatiškai šitokią
narią pavardes praleidžia. Pasėkoje vi
sas darbas krinta ant likusią ištikimąją
narią pečių. Paskambinus su reikalu iš
tokią narią galima tikėtis išgirsti malonų
“ Kur, kaip ir kada. ” Tokiais momentais
vėl pasimiršta prieš tai sakyti ” deja,
Šiandien negaliu ”, -su jais kilęs kartėlis
ir vėl atrocb, kad darbas vertas tikslo.
Trūksta mūsą tarpe ir individualios ini
ciatyvos, kai tuo pačiu laiku mes perdaug
laukiame iŠ kitų. Nariai susirenka] ben
dras sueigas pasyviai nusiteikę — “ Na,
žiūrėsime, ką gero mums valdyba parodys,
ką yra suplanavusi šiai sueigai ” maždaug
taip formuluoja savo nuotaiką. Iš šitokią
sueigą laukiama kažko nepaprasto, nori
ma, -kad jos būtą tikrai įdomios, lavinan
čios ir duodančios peno kaip kūnui, taip
ir sielai. Ne kartą einamieji reikalai už

sitęsia gal ilgiau, negu turėtų, ypač tada,
kai reikalas eina apie darbo pasidalinimą,
pinigų rinkimą ir kitas panašias, opias te
mas.
Tačiau kiekvienas iŠ mūsą turime
suprasti, jog Šių retų bendrą suėjimą lai
ko dalis yra būtina paskirti einamiesiems
reikalams, ir kaip sklandžiai ir greitai jie
bus išspręsti, priklauso nuo viso susirin
kimo. Perilgai užsitesę einamieji reika
lai darosi nebeįdomūs, todėl turime išmok
ti juos svarstyti greičiau ir konkrečiau. ]
Prokrastinacija mūsą tarpe nėra labai
retas reiškinys, tiek vadovų, tiek narių
tarpe. Mes apsvarstome daug klausimą,
prieinamedaug išvadą, konstatuojame daug
faktų, -tačiau labai dažnai konkrecią veik
lą atidedame vis sekančiai dienai. Rei
kalas užsitęsia ir dažnai darbą reikia at
likti paskutinę minutę paskubomis ir gal
ne taip tiksliai ir gerai, kaip kad būtą bu
vę galima atlikti laiku pradėjus, kaip kad
buvo planuojama. Vadovai kartais nariams
pervėlai praneša apie įvairius parengimus
arba neduoda pakankamai laiko ar tai pa
siruošti ir sutvarkyti savo asmeninius rei
kalus. IŠ narią pusės vėl pasitaiko, jog
prašytas ką nors atlikti sutinka, gi vėliau,
pasikeitus aplinkybėms, uždavinio atlik
ti nebegali ir apie tai praneša tik pačią
paskutinę minutę. Tad tarpusavio susi
klausymas ir artimesnis ryšys būtų tikrai
sveikintinas reiškinys.
Negalima būtą nepaminėti dar ir keletos
kitą kabliuką, nuolatos stabdančią orga
nizacinę veiklą. Kaip jaunimo organiza
cija, mes savo tarpe turime tikrai daug
ateičiai žadančią asmenybių. Savo tarpe
matome vyrus ir merginas, Dievo apdova
notus tikrai daugiau kaip vienu ar dviem
talentais, tačiau kaip sunku būna prisipra
šyti tuos talentus viešai parodyti. Dar
situacija būna lengvesnė, jei prašomas
atlikti uždavinys nereikalauja ypatingų
pastangų ar pasiruošimo ir yra galimas at
likti ekspromtu. Tačiau, jei narys yra pra
šomas paruošti ar tai referatą, ar pašneke
sį, ar panašiai, kas reikalautų pasiruoši
mo, -atimtų laiko, — situacija pasidaro jau
kitokia.
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Susiduriame mes ir su kita problema —
perdaug jau dideliu kuklumu. Kitas žmo
gus ir norėdamas savo talentus parodyti
yra varžomas perdėto kuklumo skrupulų.
Jau yra priprasta, paprašius narį ką nors
atlikti, girdėti tokį atsakymą: “ AŠ tikiu,
kad yra daug daugiau žmonių,kurie Šį rei
kalą galėtų tvarkyti daug sėkmingiau už
mane, tad nežinau, ar sugebėsiu tinkamai
atlikti.
Pirmiausiai, jeigu jau į asmenį
kreipiamasi, aišku, kad prašytojų nuomo
ne, j is yra vienas iš kompetentingiausių
reikalui tvarkyti. Kartais sunku suprasti
ar žmogus tik daugiau prašomas nori būti,
ar tikrai jaučiasi negalįs prašomą uždavi
nį atlikti.
Ne vienam gal iŠ mūsų teko konstatuoti
liūdną faktą, jog Šiuo atžvilgiu mūsų or
ganizacijos, deja, yra gerokai atsilikusios
nuo amerikietiškų akademinio masto klu
bų ar organizacijų. Studijuodami Amerikos
universitetuose ar kolegijose, priklauso
me ar priklausėme įvairiems profesiniams
ar socialiniams klubams. Ten teko susi
durti su truputį kitokia atmosfera. Nariai,
prašomi atlikti kurį nors uždavinį ar duotą
darbą, labai kukliai ir su padėka už paro
dytą pasitikėjimą sutikdavo. Kaip būtų
malonu savo tarpe Šį reiškinį matyti!
Ar esame save kada klausę tokį klausi
mą: “ Kokie turėtų būti mūsų organizacijų
vadovai, ko nori nariai ir organizacinės
vadovybės? ” Kažkur skaičiau, kad žmo
nės mėgsta vadovus, kurie:
1. Sugeba juoktis kartu su jais, turi,
amerikoniškai sakant, jumoro sąvoką;
2. Niekados nestato savęs aukštumon —
užimamos pozicijos dėka;
3. Organizacijos gerovę pripažįsta pir
maeiliu klausimu;
4. Padarę klaidą, prie jos prisipažįs
ta;
5. Yra darbštūs ir nebijo pastabų bei
naujų minčių iš narių tarpo.
Tačiau vadovas toks negimsta. Tokiu
jis tampa savo darbo, pastabumo ir pastan
gų dėka. Tiesa, kai kurie žmonės turi pri
gimtą gyslelę vadovavimui, tačiau tapti
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gerais organizaciniais vadovais jie turi
tiksliai numatyti darbo gaires ir nuolatos
siekti
savo darbo metodų bei priemonių
patobulinimo.
Vadovai niekados neturi pamiršti, jog
jie buvo išrinkt^ vadovavimui narių pasiti
kėjimo dėka. Sis pasitikėjimas niekados
neturėtų būti traktuojamas kaip našta, ku
rios pasėkoje reikia įdėti daug darbo ir
pastangų, paaukoti laisvo laiko. Žmonės,
išrinkę vadovą, tikisi, jog jis ar ji nuo
širdžiai duos organizacijai visa tai, ką
gali ir ką turi duoti. Kiekvienas vadovas
turi jau iš anksto žinoti, <jog organizaci
nis darbas, deja, neina laikrodžio tikslu
mu. Pasitaiko visokių nesklandumų. Kiek
vienas vadovas turi susigyventi su minti
mi, kad jis, kaip ir visi kiti prieš jį, pa
darys klaidų, nes juk klysti yra žmoniška,
natūralu ir neišvengiama.
Kas yra vadovas? Neskubėkime į tą
klaušimą pergreitai atsakyti. Mes dažnai
maišome populiarumo ir vadovavimo sąvo
kas. Populiariausias asmuo grupėje dar
nebūtinai turi būti pats geriausias vado
vas. Ben Solomon duoda mums sekančią
definiciją: “Vadovavimas, pilnoje to žo
džio prasmėje, yra sugebėjimas padaryti
įtakos žmonėms, kuri juos paskatintų siek
ti bendros organizacinės gerovės, pasiti
kėti vadovu, jo rekomendacijomis, ir kartu
siekti šias rekomendacijas įgyvendinti. ”
Trumpai suminėję žymesnes organizaci
nes lietuvių negeroves, stenkimės jas Ša
linti kuo kas galėdami. Sklandus ir vaiz
dingas organizacinis gyvenimas yra reika
lingas mums kaip lietuviams, idant pa
trauktume jaunesniuosius brolius ir sese
ris į savo tarpą, padėtume su nutautėjimu
kovoti; idant galėtume žiniomis bei dvasi
nėmis vertybėmis pasidalinti; idant geriau
suprastume bendro darbo vertę, auklėtame
nesavanaudiškumą, gi bendradarbiaudami
taptume geresnėmis, gilesnėmis asmeny
bėmis.
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RYŠKIEJI VEIDAI

Algimantas Povilas Banelis

VINCO KRĖVES VARDO LITERATŪRINĖS PRE
MIJOS Jury Komisija, susidedanti iš dr. H. Nagio —
pirmininko, B. Pūkelevičiūtės, B. Ciplijauskaitės,
J. Kardelio ir K. Veselkos, susirinkusi posėdžio
1957 m. rugsėjo mėn. 4 d. Montrealyje ir apsvarsčiu
si visus 1955 - 56 m. išleistus, dar nepremijuotus
lietuvių grožines literatūros kūrinius, nutarė, trimis
balsais prieš du, antrųjų Vinco Krėvės Vardo Lite
ratūrinę Premiją 500 dolerių sumoje skini JONUI
MEKUI už jo idilių rinkinį "SEMENIŠKIU IDILES”Premijos įteikimo iškilmės įvyks rugsėjo men. 21 d.
Montrealyje.
LIETUVIU AKADEMINIS SAMBŪRIS
MONTREALYJE

Gimė 1931 m. Panevėžy, kur baigė gim
nazijos pirmąsias tris klases. Vokietijoje
gyveno Augsburgo - Haunsteto stovykloje,
kurios gimnaziją baigė 1949 metais. Tais
pačiais metais patraukė Kanadon ir 1951
m. įstojo į Toronto Universiteto architek
tūros fakultetą, kurį baigė bakalauro laips
niu.
Skautauti pradėjo 1939 m. Tremtyje ėjo
skautų dr - vės adjutanto pareigas. 1947
m. dalyvavo pasaulinėje Jamboree Prancū
zijoje, taip pat stovyklavo Tautinėje Sto
vykloje Alpėse. 1955 m., atgaivinus ASS
Toronto skyrių, įstojo į Korp! Vytis eiles
ir buvo pirmuoju skyriaus pirmininku.
Salia akademiškos veiklos bendradar
biauja spaudoje ir šiuo metu redaguoja
sporto biuletenį “ VytieČių Dienos”. Dar
studentaujant dirbo Kanados liet. stud, są
jungos centro valdyboje, kuri suorganiza
vo pirmąjį studentų suvažiavimą. 1955 m.
išrinktas į Kanados Liet. Bendruomenės
Toronto apylinkės Tarybą, o 1956 m. ir į
Krašto Tarybą. Taip pat yra vienas iŠ
“ Lituanus ” remti Kanadoje komiteto na
rių.

Korp! VYTIS fil. Gintautui V ežiui
ir senj. Rimui V ė ž i u i reiškiame
gilią užuojautąjų brangiam tėveliui
BRONIUI

VĖŽIUI

vienam iš pirmųjų lietuvių skautui
mirus.

Lietuvių Studentų Skautų Korp !
VYTIS Valdyba
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BIRUTĖ PETRULYTĖ

ALBINAS VAIČIŪNAS

Gimusi Klaipėdoje. Atvykus į Kanadą lankė gim
naziją — Coaldale, St. Joseph’s ir Lethbridge Colle
giate Albertos provincijoje. Gimnaziją baigė pirmą
ją ir todėl gavo stipendiją. Atvykus į Torontą bai
gė Loretto Secretarial College įsigydama diplomą.
1953 m. korespondenciniu keliu pradėjo studijas
Otavos U - te ir dvejus metus iš eilės gavo pagyri
mą ( honours ). 1955 m. įstojo į Toronto u - tą ir
specializavosi psichologijoje. Šiais metais baigė
studijas su bakalauro laipsniu.
Nuo 1945 m. Birutė priklauso skautų sąjungai ir
ėjo įvairias pareigas nuo paskiltininkės iki draugininkės.
Vėliau perėjo Į jūrų skautes. Kurį laiką
vadovavo jūros skaučių valčiai. Studentiškoje veik
loje pasižymėjo darbštumu ir ėjo 1956 m. Kanados
Lietuvių Studentų Sąjungos Centro Valdybos sekre
torės pareigas, 1957 m. Toronto skyriaus sekreto
rės. Be to priklauso Akademikų Skautų Sąjūdžiui
Toronte, kur nuo 1955 m. eina Akademikių Skaučių
Draugovės pirmininkės pareigas. Spaudos srityje
Birutė reiškiasi ” Studentiškuoju Keliu ” skyrelyje
ir priklauso skyrelio redakciniam kolektyvui.
Šalia organizacinio gyvenimo aktyviai dalyvavo
Toronto Lietuvių meno mėgėjų būrelyje ir Vyties
sporto klube. Be studijų dar ima Konservatorijoje
pianino kursą.
Toronto u - te Birutė priklauso F. R. So., I. S. O.,
Psichologijos ir Prancūzų klubams.
Birutė pakviesta asistente į psichologijos skyrių
Toronto u - te. Rudenį šalia einamų asistentės pa
reigų žada tęsti studijas klinikinėje psichologijoje
magistro laipsniui įsigyti...

Šią vasarą baigė Illinois Universitetą Urbanoje,
įsigydamas B. S. diplomą elektros inžinerijoje. Gi
męs 1928. VIII. 28, Nerupyje, Ukmergės apskrityje;
mokėsi Lietuvoje ir Vokietijoje, kur 1948 m. baigė
Ravensburgo lietuvių gimnaziją. Studijas pradėjo
Freiburgo Universitete, čia 1948 m. įstojo į Korp!
VYTIS ir 1950 m. gavo senjoro spalvas. Atvykęs į
JAV ir atlikęs karo tarnybą, nuo 1953metų studijavo
Illinois Universitete Urbanoje, visą laiką aktyviai
dalyvaudamas Urbanos ASS veikloje.
1956 m. sukūrė lietuvišką - skautišką šeimą su
t. n. Danguole Elvikyte, tuometine Mūsų Vyčio
*’ Akademinio Gyvenimo ” skyriaus redaktore.
Baigęs studijas, su žmona išvyko į Los Angeles,
ir šiuo metu ten dirba profesinį darbą elektronikos
srityje.
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Mūsų mielą sesę

RAMUTĘ KLIORYTĘ
ir brolį
ROM4 BARTUŠKĄ,
sukūru .u s lietuvišką šeimos židinį,
nuoširdžiai sveikina ir laimingo šeimy
ninio gyvenimo linki

Akademikių Skaučių Dr - vė Clevelande
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ARVYDAS KUDIRKA

DALIA TUTLYTE

baigė Univ. of Connecticut bakalauro laipsniu
mechaninėje inžinerijoje su "distinction” ir "high
honors
Gimęs 1935 m. Sakiuose, kur lankė pradinę mo
kyklą.
Gimnaziją lankyti pradėjo Gross Hessene

baigė University of Illinois, antropologijos fakulte
tą B.A. laipsniu. Sesė Dalia yra kilusi iš Žemaičių
Naumiesčio, gimnaziją baigusi Čikagoje.
Skautų
organizacijon įstojo 1946 metais, o 1956 metais įsi
jungė į ASD eiles. Studijuodama,universiteto buvo
apdovanota Honors Day pagerbimu.

stovykloje Vokietijoje ir ten 1945
įstojo į skau
tą eiles. Vėlesniais tremties metais davė skauto
vyčio įžodį ir ėjo įvairias pareigas keliose draugo
vėse.
1955 m. įstojo į Korp! VYTIS ir tapo pakeltas į
senjorus.
Studijuodamas aktyviai reiškėsi Lietuvių Studen
tų Sąjungos veikloje. Buvo Waterbury, Conn, sky
riaus pirmininku ir ėjo užsienio reikalų atstovo pa
reigas Univ, of Connecticut, Storrs skyriuje. Šių
metų rinkimuose kandidatavo į sąjungos revizijos
komisiją.
Priklauso Tau Beta Pi,' Tau Sigma ir Phi Kappa
Phi garbės korporacijoms.
Yra gavęs atrinktinę stipendiją skiriamą geriausiems studentams iš Atominės Energijos Komisijos
ir toliau tęs mokslinį darbą Purdue Universitete,
studijuodamas atominę technologiją.

Daug laimės ir saulėtų dienų linkiu

ps. ANTANUI BOBELIUI ir
p. DANUTEI ALEKSANDRAVIČIŪTEI,

sukarusiems jaukią lietuvišką šeimą.
ps. J. Ulėnas

*

★

★

Jūros ps. ERIKAS JASIUKAITIS,

gimęs 1926. X. 5 d. Kaune, jau nuo 1934 - jų
metų priklauso lietuvių skautų eilėms. 1944 Pbaigęs Kauno I - ją gimnaziją, Vokietijoje stu
dijavo Darmstadt’o Techn. Institute, čia 1947
m. įstojo į Korp! Vytis. Nuolat aktyviai skautaudamas, Vokietijoje davė sk. vyčio įžodį ir
baigė Miško Ženklo ( Gilwell ) kursus. Atvy
kęs į JAV ir atlikęs karo tarnybos prievolę,
nuo 1953 m. tęsė studijas Illinois U - te, jas
baigdamas su statybos inžinieriaus diplomu
( B. S. C. E. ).
Patyręs ir pasišventęs jūros skautas, jau
Hanau vadovavęs j. s. laivui, senį. Erikas bu
vo vienas iš jūros skautu steigėjų 1950 m. Či
kagoje, o grįžęs iš karo tarnybos 1954 - 55 m.
vadovavo Čikagos jūros skautų tuntui. Atvy
kęs į Urboną, aktyviai įsijungė į Korp! VYTIS
skyriaus veikląt1955 - 56 m. eidama^ junj. tė
vūno pareigas.
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ASS PASTOGĖJE
URBANOS KRONIKA
• 1957 - 58 metų ASD Urbanos skyriaus valdybą
sudaro: t. n. Ina Čepėnaitė — pirmininkė, t. n. Aldo
na Avižienytė — kandidačių vadovė ir t. n. Irena
Pauliūtė — sekretorė. Rudens semestro pradžioje
ASD skyriui priklauso 18 narių.
* Korp! VYTIS Urbanos skyriaus valdybon išrink
ti: senj. Šarūnas Milišauskas — pirmininkas, fil. Al
girdas Avižienis — junjorų tėvūnas, junj. Rimas PalČiauskas — sekretorius. Skyriui šiuo metu priklauso
14 narių.

9 Rugsėjo 27 dieną A.S.S. skyrius surengė Urba
nos lietuvių studentų, laužą Lake of the Woods par
ke, Urbanos apylinkėje. Laužo programoje buvo pa
minėta neseniai praėjusi Tautos Šventė ir rašytojo
Balio Sruogos 10 metų mirties sukaktis, perskaitant
B. Sruogos istorinės dramos ” Milžino Paunksmė ”
3 - jį veiksmą. Toliau sekė dainos ir linksmoji da
lis. Ypatingai gražus rudens vakaras į laužą su
traukė virš 40 dalyvių.
• T. n. Gražina Stepaitytė eina vicepirmininkės
ir t. n. Dalia Verbickaitė — sekretorės pareigas Liet.
Stud. S - gos Urbanos skyriaus valdyboje.
* T. n. Nijolė Jasėnaitė jau antri metai sėkmingai
vadovaują Urbanos lietuvių studentų tautinių šokių
grupei. Šią vasarą grupė dalyvavo Tautinių Šokių
Šventėje Čikagoje, gi dabar ruošiasi pasirodymui
Illinois Universiteto tarptautinėje programoje — In
ternational Fair. Iš 16 grupės šokėjų Šiuo metu 12
yra ASS nariai.

TRUMPAI IŠ VISUR
• ASS Centro Valdyba ragina visus skyrius tinka
mai paminėti ASS įsikūrimo dešimtmetį ir siūlo mi
nėjimą sujungti kartu su mūsų Metine Švente ( Aka
deminė Skautija gimė — 1924 m. spalio mėn. 16 d.,
o ASS — 1947 m. liepos 7 d.)

• Į Korp! VYTIS buvo priimti Šie nauji junjorai:
Juozas Kregždys, Jonas Vazbys ( Čikagos sk. ) ir
Alfredas Zeikus ( Urbanos sk. )
» Kaip ir praėjusias kelias žiemas, taip ir šiais
metais Akademinis Skautų Sąjūdis ruošia žiemos
stovyklą, Michigan© valstybėje. Sekite ’* Ad Meliorem*’pranešimus.

• Korp! VYTIS Valdybos Pirmininko naujas ad
resas: A. Mickevičius, 1546 N. La Salle St., Chi
cago 10, Ill.
• Ad Meliorem — ASS Biuletenio technikinis re
daktorius - administratorius: J. Liubinskas, 518 E.
Green St., Champaign, Illinois.
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* Ar jau turite " Akademinę Skautiją ” savo kny
gynėlyje? Jeigu ne, tai atsiųskite 3 dol. M V admi
nistratoriui ir gausite tą vertingą knygą.
• Akad. skautų iniciatyva Toronte sudarytas
’* Lituanus ” Remti Komitetas, Kanadoje, į kurį
įeina kand. B. Grigaitytė, senj. B. Vaškelis ( pirm.)
ir senj. A. Banelis. Kiti du nariai pakviesti iš ko
legų ateitininkų tarpo. Įgaliotiniu Niagaros pusia
saliui pakviesta kan. N. Bersėnaitė. Pirmoji auka
50 dol. sumoje gauta iš ASS Toronto skyriaus. Ben
druomenės Krašto Valdybos ryšininku paskirtas jos
narys fil. G. Šernas.

• Fil. ps. R. Viskanta perėmė redagavimą "Skau
tų Kelio ” skyrelio " Draugo ” dienraštyje. Broliui
Romui linkime sėkmės šiame svarbiame darbe, kurį
labai sumaniai iki šiol tvarkė br. ps. Br. Juodelis.
• Fil. V. Variakojis, Los Angeles Korp! sk. pir
mininkas yra pakviestas dalyvauti vietinėje lietuvių
scenos mėgėjų trupėje, - kurios artimuose planuose
yra numatyta viena komedija ir Grušo "Tėvas
• Buvęs ilgametis MV redaktorius fil. s. Br. Kvik
lys pakeitė adresą. Jo naujasis adresas yra: 5747
So. Campbell Ave., Chicago 29, UI.
• Fil. Vytautas Germanas įstojo į MV redakcijos
kolektyvą, pradėdamas rūpintis MV menine išvaizda.

• Violeta Mitkutė, Los Angeles skaučių vietininkijos adjutante išvyko studijuoti įPutnamą.
• Korp! VYTIS narys, lt. Jonas Navickas šiuo me
tu baigia savo tarnybą Texas valstybėje ir grįžta į
senąją gyvenvietę Los Angeles. Filisteris Navic
kas yra baigęs statybinę inžineriją UCL A.

• Danguolė ir Albinas Vaičiūnai — skautiška,
akademikų šeima neseniai persikėlė gyventi į Los
Angeles. Albinas šią vasarą baigė elektarą Univer
sity of Illinois.
• Omahos K! VYTIS skyriaus broliai Š. m. rugsė
jo 21 d. išleido į dėdės Šamo tarnybą savo skyriaus
iždininką bei sekretorių, elektros inžinierių, Stasį
Mickų ( Mickevičių ). Brolis Stasys be to priklausė
skautų vyčių Dariaus ir Girėno būreliui. Linkime
jam sėkmės!

• Jūrų skautas R. Dulskis baigė elektrinės inži
nerijos studijas University of Connecticut, gavo ba
kalauro laipsnį. Brolis Dulskis yra žinomas kaip ir
Korp! darbų rėmėjas. Dirba tyrinėjimų srityje, Mass.
Institute of Technology.

Tarptautinė Teisės Mokslo Asociacija, veikian
ti UNESCO globoje, buvo sukvietusi suvažiavimą
santuokos pastovumo problemoms nagrinėti. Suva
žiavimas įvyko š. m. rugsėjo 8-16 dienomis Chicagoje, Chicagos Universiteto patalpose. Jame da
lyvavo mokslininkai iš Europos, Azijos ir Amerikos.
Fil. Plateris buvo pakviestas pateikti suvažiavimui
referatą tema: " Statistiniai duomenys liečią san
tuokos pastovumą. ”

46

KALIFORNIJA NORI PRIEAUGLIO

Smiltainės stovykloj broliai iš saulė
tos Kalifornijos pamatė, kad kituose pa
kraščiuose yra daugiau akademikų, pano
ro ir patys padidinti savo gretas. Tas
jiems rūpi ypatingai dėl to, kad sekan
čiais metais jie nori Kalifornijoj tokią,
stovyklą surengti.
Ci.a seka pirmojo laiško po “ Smiltai
nes ” ištrauka:
'* Tegyvuoja jaunystė, visos kvietkos
ir
visi Atlanto pakraščių korpo ran tai!
Riaugsiu ir as saldžiu Čikagos limona
du, maloniais atsiminimais ir puikia sto
vykla. Siūlau sekančią stovyklą Kalifor
nijoje daryti — vėl būtume drauge su vi
som kvietkom ir visais draugais.
Alas! —
•* Prie Atlanto susirinkę
Džiaugsmo, laimės kupini,

Užsimirškit, jei sulinkę
Esat metų spaud žiami. t
O jei norite dar augti,
Vest kitus savais keliais,
Kalifomijon tik traukit
Ar vieni ar su vaikais.
Tad mes linkim gero vėjo
Nuo Pacifiko krantų,
Drįstam būti jums tarėjais,
N ors toliausi nuo visų:
Savą prieauglį mokinkit
Kędifornijon važiuot —
Holyvudan jas išrinksim
Filmų žvaigždėms pavaizduot.
Kaip Šia gera, kaip malonu,
Palmės ošia pajūriais,
O saulutė ta maloni
Mus bučiuoja spinduliais.
Jei jums skauda Šoną, koją,
Jei ligų jau jus pilni,
Dusulys jei jus kamuoja
Ar jei norit būt jauni —
Kalifomijon tik traukit:
Būsit laimės kupini,
Nesvarbu ar dar jaunatvėj,
Ar jau esate seni. **
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Šių jubilėjinių metų 255 dieną

D. G. “MŪSŲ VYTIES ” REDAKTORIUI,

Siunčiu Jums, kaipo lietuviškos skautiškos spaudos rėmėjui ir bendradarbiui, planą, ir
projektą siūlomo “ klubo ” LSB rėmuose. Organizacijos tikslas būtų platinti, dauginti ir
populiarinti skautišką literatūrą, lietuviškai
parašytą Brolijos ir Seserijos narių tarpe.
Pati draugija būtų asmeniška organizacija,
liečianti atskirus PLSS narius, bet, jeigu taip
galima pasakyti, LSB globoje. P ati organiza
cija sąjungoje neturėtų jokios galios ar įtakos,
išskyrus kiek savo nuopelnais užsidirbtų.
Kiek šiame rašte siūlyta, klubas būtų tiesio
giniai surištas su LSB, o ne su PLSS. Skau
tės galėtų naudotis medži aga, leidiniais, da
lyvauti savo ruoštuose parengimuose ar kur
suose
bei konkursuose, turėti savo atstovus
klubo tarnyboje, bet neįeitų į valdybą ar tary
bą kitokiose pareigose. Gal vėliau kiek rei
kėtų šią dalį pakeisti, bet toks sutvarkymas
leistų visiems pilnai naudotis klubo sąlygomis
ir išvengtų klubo nusmukimo į šokių bei socia
linių santykių organizaciją,

Taigi, šie sekantys puslapiai iš aiškina smul
kiai organizacijos tikslus, jos santvarką Yra
siūlomi keli nauji dalykai, kurie reikalautų
oasišventimo ir didelio susidomėjimo gero žmo
nių skaičiaus. Bet sudėjus visą darbą padary
tą klubo rėmuose, matytųsi, kad jis atliktas
geriau trumpesniam laike, kaip, pvz., dalinas
laikraštėli s.
J eigų būtų patogu, prašau parašyti, pareikš
ti savo nuomonę, ką nors pasiūlyti. Taip pat
būtų įdomu žinoti, ar Jūs pats galėtumėt kiek
prisidėti, ir ar galėtų prisidėti Jūsų
vieneto'
ar pažinties skautai bei skautės. . Vyriausias
skautininkas turbūt irgi domėtųsi Jūsų nuomo
ne. Prie progos prašau jam pareikšti ją, kad
būtų galima matyti, ar sumanymas gali būti
įvygdytas.
Su skautiškais linkėjimais ir padėka,

Budžiu!
Mano adresas:
Old Colonial Rd.
Oakville, Connecticut.

Antanas Saulaitis, Jr.

Mūsų mielą sesę

MARYTEI MIKNAITYTEI
ir broliui
JONUI PILECKIUI,

t. n. RAIMONDĄ KLIORYTĘ
ir
kolegą ROMANĄ BARTUŠKĄ,

sukūrusiems skautišką šeimą,
linki
sėkmingos ir šviesios ateities

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

ASS Urbanos skyrius
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» “ Vytauto Didžiojo ” skautų draugovėje Clevelande pasibaigus 1956 m. spalio 1 d. — 1957 m.
birželio 16 d. vykusiam konkursui pirmajam draugo
vės skautui Benediktui Grigaliūnui ir skautiška veik
la pasireiškusiems skautams Šarūnui Lazdiniui ir
Kęstučiui Gaižučiu! paskirtos piniginės premijos
po 25>00 dolerius. Čekius su atitinkamais raštais
skautams ir jų tėvams
stovyklos užbaigimo me
tu įteikė vyr. sktn. V. Kizlaitis. Šioms premijoms
pinigus sūaukojo skautų tėvai ir pats V. Kizlaitis.
® Clevelando skautų tėvų komiteto pirmininko Ed.
Steponavičiaus iniciatyva buvo suorganizuotas skau
tų tėvų piknikas, į kurį suvažiavo virš 150 skautų
tėvų ir bičiulių. Piknikas vyko greta tunto stovyk
los Round - up - Lake parke. Skautų tėvai ir jų bi
čiuliai aplankė stovyklą, dalyvavo stovyklos lauže
ir turėjo pasitarimų skautiškosios veiklos plėtimo
klausimais. Šiais metais skautų tėvai ir tėvų komi
tetas puikiai bendradarbiavo su tunto stovyklos va
dovybe ir visokeriopai rėmė stovyklaujančius skau
tus.
• T. n. Ina Čepėnaitė, t. n. Jolanta Drąsutytė ir
t. n. Raimonda Kliorytė - Bartuškienė buvo pakvies
tos į amerikiečių studentų garbės korporaciją Pi Be
ta Kapa. Į šią korporaciją yra pakviesti tik 6 lietu
viai studentai ir studentės.

• V. s. fil. Stėpas Kairys, LSB Vyriausia^. Skau
tininkas, š. m. rugsėjo 14 - 15 d. lankėsi Čikagoje
ir dalyvavo eilėje sueigų, kuriose buvo aptariami
įvairūs LSS reikalai.
» 1958 m. vasarą visi lietuviai skautai Švęs sa
vo Sąjungoj 40 m. gyvavimo sukaktį. Ta proga bus
ruošiama Tautinė stovykla. Šiai stovyklai programą
ruošia Clevelando skautininkai, o Čikagos skauti
ninkai rūpinasi stovyklaviete ir ūkine dalimi. Tiki
masi apie 1000 skautų - stovyklautojų.

• Bostone vietoje pasitraukusios iš pareigų sktn.
Elenos Gimbutienės, Baltijos
skaučių tuntininke
yra paskirta vyr. sktn. Lidija Čepienė.
• Montrealyje skaučių tuntininkei v. skltn. Ir. Kibirkštytei - Vilgalienei išvykstant, naująja tuntinin
ke paskirta vyr. skltn. Ina Šipelytė.
• Šiuo metu dar neturime tiesioginių žinių iš mū
sų sesių atstovavusių Lietuvą Windsoro Tarptauti
nėje Stovykloje. Vienok, aišku, kad joms pavyko.
Štai.rugsėjo mėn. ” The GUIDER ” aprašydamas
šią stovyklą, kurioje dalyvavo 3,500 skaučių iŠ 64
kraštų įdėjo vos keletą nuotraukų.
Kaip malonu,
kad viena jų rodo mūsų seses tautiniuose rūbuose:
•’Lithuanian Guides take their bow after a delight
fully spirited dance ”.
• Lapkričio mėn. New Yorke bus rodoma filmą iš
N. Y. skautų - skaučių gyvenimo. Filmą suka G.
Penikas. Režisuoja L. Karmazinas.
• Clevelando amerikiečių skautų 5 • to rajono va
dovas Mr. Chr. Collins iš 4-os JAVjambore at
siuntė
sveikinimą stovyklaujantiems Pilėnų tunto
skautams. Savo sveikinime jis rašo: '* Mano mie
liems draugams lietuviams skautams Clevelande.
Aš siunčiu jums Širdingiausius linkėjimus iš šio di
džiojo tautinio ir pasaulinio skautų susibūrimo. Šis
įvairių tautų jaunimo susibūrimas yra pats didžiau
sias taikos vykdytojas. Christ Collins D.C.
• Vyr. skltn. Žukauskaitei išvykus iš Waterburio,
Waterburio skaučių vietininke sutiko būti dr. Ksa
vera Žilinskienė. Dr. K. Žilinskienė yra buvusi
Seserijos Vyriausioji Skautininke Nepriklausomoje
Lietuvoje.

• P s. Vladas Vijeikis, spaustuvės Vi - Vi savi
ninkas ir vėl paaukojo savo darbą, paruošdamas
naujų kalėdinių sveikinimų, studijuojantiems skau
tams remti per Dr. Vydūno Šalpos Fondą.

Nuoširdžiai sveikinu New Yorko vilkiukų
draugoves draugininką

• Clevelando Pilėnų skautų tunto stovyklą parė
mė pinigais: didelis skautų bičiulis Zigmas Jankus
— 25.00, Dr. ir Ponia Skrinskai — 20.00, Lietuvių
Atgimimo Sąjūdis — 15.00, Lietuvių Tautinė Sąjun
ga - 10.00, p. O. Vinclovienė - $.00 ir p. šarkaus-.
kienė — 5.00. Visiems aukotojams tunto ir stovyk
los vadovybė širdingai dėkoja.

sukeitus aukso žiedelius. Linkiu jiems
gražios ateities.

ps. ANTANĄ BOBELĮ ir
p. DANUTĘ ALEKSANDRAVIČIŪTĘ,

ps. R. Kezys
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• NAUJOJI GVINĖJA. Nors daug šio krašto da
lių yra dar neištirtos, Papuasai gyvena gamtoje lai
kydamiesi senųjų papročių ir daugelis iš jų dar net
nėra matę svetimšalių, Baden - Powell’io dvasia ir
Čia nėra svetima. Didesniosios pakraščių kolonijos
išaugo
paskutiniuoju laiku į tropikinius miestus.
Skautybė, atnešta Olandijoje ir Indonezijoje apmoky
tų skautininkų, labiausiai paplito šiuose centruose.
Miestuose net randasi skautų vienetų vadovaujamų
Papuasų skautininkų.
Kadangi
tik jaunieji olandukai gyvena su savo
šeimomis, o dauguma vyresniųjų yra mokyklose ar
tai Olandijoj ar kituose kraštuose, vilkiukų vienetai
yra sudaryti iš olandų, kai tuo tarpu skautai yra vy
resnio amžiaus papuasai berniukai. Papuasai jau
nuoliai, kurie atvyksta į pakraščių miestus išmokti
amato,
sudaro skautų draugoves. Įgyję amatą jie
grįžta į savo, krašto viduryje esančius, kaimus nešdamiesi ne tik amaūnes žinias, bet ir skautybę.
Dabar jūrų skautų draugovės yra steigiamos net ir
nuošalesnėse vietose.
• KUBA. Kubos Susisiekimo Ministerija išleido
du pašto ženklus paminėti šimto metų sukaktį nuo
Baden - Powell’io gimimo. Atvaizduotas yra raudo
nas - žalias, keturių centų ženklas, kurio buvo at
spausdinta 2,000,000 egzempliorių. Antrasis ženk
las pilkas, dvylikos centų vertės, skirtas oro paš
tui vaizduoja Baden - Powell’}. Sio-ženklo buvo iš
leisti 500,000 egzempliorių. Abu ženklai yra gra
viruoti pliene.

• NAUJOJI ZELANDIJA- Pakvietimai jau yra
siuntinėjami šešiasdešimt trims tautoms, kurios ža
da siųsti atstovus į 1959metų Pan-Pacifiko Džiamborėją, pirmą kartą rengiamą Naujoje Zelandijoje.
Džiamborė įvyks Cornwall Parke, kuris yra 230 ak

rų didumo rezervacija netoli Auckland’© miesto.
Aplink stovyklos laužavietę galės sutilpti net
33,000 žiūrovų. Stovyklos administraciniame pa
state bus 1,000 asmenų personalas, telefono centri
nė su linijomis į visas stovyklos dalis ir įvairūs
patogumai.
Iš užjūrio atvykstą stovyklautojai turi būti nema
žiau keturiolikos ir nedaugiau aštuoniolikos metų
amžiaus ir turėti bent antrą patyrimo laipsnį. Sto
vyklos > mokestis yra dešimt Naujosios Zelandijos
svarų. Šis mokestis padengs iškylas į Auckland’o
miestų, į pajūrį, į Olimpinius baseinus ir į istorines
vietoves.

• ANTARKTIKA. Neseniai įvykusioje Amerikie
čių ekspedicijoje į Antarktiką dalyvavo ir skautiš^
ka
vėliava. Vėliavą į šią kelionę pasiėmė buvęs
karalius skautas ( apytikriai atitinka Tėvynės skau
tui ) Brian O Neill, kuris dalyvavo ekspedicijoje
kaipo Naujosios Zelandijos spaudos atstovas.

• OKEANIJOS SALYNAS-Centrinis Pacifikas.
Uintelo Nitz, 23 metų amžiaus Pirmosios Okeanijos
Salyno Grupės skautas vytis, atliko šitokį gerąjį
darbelį. Spalio 17, 1955 apie 8 valandą vakare, ma
žas motorlaivis užstrigo ant uolų, supančių Numea
salą. S. v. Nitz pamatęs nelaimę, tuojau suprato,
kad laivo pilotas arba prigers arba bus pagriebtas
ryklių, nes motorlaivį bangos greitai sudaužys į uo
las. Negalėdamas primanevruoti arčiau savo motor
laivio, s. v. Nitz Šoko į vandenį, nepaisydamas nei
nuo ryklių nei nuo srovių gręsiančio pavojaus, ir
tempdamas virvę daplaukė iki užstrigusio motorlai
vio. Tada žinoma, laivas buvo lengvai nutemptas
nuo uolų į krantą. Už šį žygį s. v. Nitz buvo apdo
vanotas Bronzos Kryžiumi.

Lietuviai skautai ir skautai
vy čiai J ubilėjin ėję J ambor ėj e.

Foto: K. Dikšaičio
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KNYGUl
WHITE BADGE
pavadinimu yra išleistas anglų, kalboj Lietuvių Skau
tų Brolijos leidinys. Vyriausias redaktorius — ps.
A. Banionis, pagelbininkai — C. Senkevičius, A.
Banevičius, S. Kairys, PIK., V. Gruodžius, L. Knopfmileris, A. B. Nonis,ir V. Pauža. Gaunamas sekan
čiu adresu: Lithuanian Boy Scouts - in - Exile, Fo
reign Affairs Secretariat, 21 Bowdoin Ave., Boston
21, Mass.
Pagrindinis leidinio uždavinys buvo supažindinti
pasaulio skautiją su lietuvių skautų, kankiniais, žu
vusiais bolševikų ir nacių siautėjimo metais. Po
trumpos įžangos, kur skaitytojas yra supažindina
mas su Lietuva ir lietuviais skautais, einama prie
gerai dokumentuoto ir vaizdžiai fotografijomis paro
dyto lietuvių skauto ” Eržkėčio kelio ”. Čia užsie
nietis pats gali viename puslapyje pamatyti jaunus,
besišypsančius skautų vadovus, o sekančiame jau
jų žiauriai nukankintus lavonus. Tik šitokiais foto
grafiniais faktais gal pavyks pasaulį įtikinti apie
sovietų brutališkumą. Leidinys gerai išnaudodamas
dokumentalinę medžiagų savo tikslą pilnai atsiekia.
Likusioji dalis yra skirta dabartinės skautų padė
ties ir veikimo nušvietimui. Tarpe blogųjų leidinio
pusių aiškiai jaučiamas žemėlapio, kur būtų parody
ta Lietuvos teritorija, trūkumas. Šį trūkumą reikėjo
iš anksto pramatyti, nes yra aišku, kad be žemėla
pio 90% užsieniečių skaitytojų nesusivoks kur toji
Lietuva randasi.
Leidinys yra pilnai vertas į jį įdėto gražaus darbo
ir rekomenduotinas kaipo dovana svetimtaučiams
skautams. Pasinaudokim Šiaja proga ir patys arti
miau su leidiniu susipažinkime.

V. S.

*’ UGUNSKURS ”, Nr. 16 / 190, 1957 m. Latvių
skautų ir skaučių tremtyje žurnalas. Redaktorius
R. Čaks, 7132 W. Adler str., Milwaukee 14, Wise.,
USA. 20 pusi., iliustr. Siame mūsų broliškosios
tautos skautų žurnale rašo visa eilė latvių skautų
veikėjų, paminima latvių skautų 40 metų sukaktis,
pasaulio skautų jubiliejus, patiekiama patarimų ir
praktiškų nurodymų skautams, - ėms. Malonu pasi
džiaugti, kad broliškosios latvių tautos skautų žur
nalas kiekvieni metai gražėja ir tobulėja.
” BUDĖKIME ” Nr. 21, 1957 m. liepos mėn., P.
L. S. S. Anglijos rajono leidinys. Rašytas rašom,
mašinėle, sp. rotatorium. Iliustr. 32 pusi. Reda
guoja sktn. K. Vaitkevičius, 21, Cobden str., Derby.
Ir šis ’* B. ” numeris įdomus, įvairus, turiningas:
rašoma stovyklinėmis temomis, patiekiama eilėraš
čių, pasakų, žinių iš mūsų tautos praeities, naudin
gų patarimų skautėms, - am s, vadovams, žinių iš
sk. gyvenimo. Ypač gražiai čia atsispindi lietuvių
skautų veikla Anglijoje.

VYTIES KELIAIS / RUMBO AL EXITO, Venecuelos lietuvių skautų laikraštis. Leidžia LSB Venecuelos rajono vadija. 1957 m. Nr. 34- Leidėjų grup*ė: V. Rackevičius, J. Bieliūnas, A. Budrys, G.
Diržys, Z. Domeika, V. Korsakas, B. Malskis, V.
Maslikinas, St. Rackevičius, L. Tamašauskas, inž.
V. Venckus, A. Viltrakis, I. Zalnieriūnas. Direccion:
Dr. Pedro Neniškis, A.D.J.C., Calle Lopez - Latouche 100 - 231, Valencia, Edo. Carabobo, Vene
zuela. Lietuvių ir ispanų kalbomis. Iliustr. Rašy
tas rašom, mašinėle, sp. rotatorium. Be liet, spau
dos ženklų. 36 pusi. Patiekta apsčiai pasiskaity
mų skautams ir kiek žinių iš liet, skautiškojo ’gyve
nimo.
VIS BUDŽIU. LSB I J AV Rajono skautų vyčių
ir kandidatų stovyklos ” Rainiai ” 1957 m. VI mėn.
4 - 7 d. laikraštėlis. 2 numeriai, 10 puslapių spaus
dinta rotatorium. Redaktorius ps. G. Kurpius.

LSB UŽSIENIO SKYRIUJE
LSB Užsienio skyrius išsiuntinėjo vadeivoms,
tuntininkams ir vietininkams instr. Nr. 7. Tekste
pranešama
apie nepaprastai sėkmingus Lietuvos
skautų žygius 4- j e Amerikos Skautų tautinėj džiamborėje ir jubiliejinėje džiamborėje Anglijoje. Išsa
mūs reportažai bus skautiškoje spaudoje — Sk. Aide
ir M. Vytyje.
Pastarosios vasaros Džiamborės Fondo vajus bai
giamas. DF sekretorius prašo visus talkininkus grą
žinti aukų lapus ir pinigus iki š. m. spalių 1 d. iždi
ninkui Alf. Pociui, 43 Paddington Ave., London,
Ont., Canada.
Mūsų skautai į abi džiamborės nusivežė lauktu
vių - knygą White Badge. Apie 80 nuoš. jos tiražo
buvo skirta reprezentacijai - supažindinti kitų tau
tų skautus bei vadovus su Lietuva, Lietuvos Skau

tų Brolija ir dabartiniais mūsų skautų siekiais. Šio
leidinio pasirodymą įgalino tik atkaklus pasktn. Ant.
Banionio ( Detroite ) ir kelių jo talkininkų darbas.
Likutis Šio leidinio norima fSplatinti suinteresuotų
jų tarpe. Pardavimo kaina S 1-25. Platintojai gau
na nuolaidą. Užsakymai siunčiami A. Banioniui,
8 3 36 Logan St., Detroit 9, Mich., USA. Atsiskaito
ma su DF iždininku.
Skautybės auksiniam jubiliejui atžymėti išleisti
specialūs ženklai - etiketės ( pašto ženklo pavida
lo). Juos galima klijuoti prie laiškų arba į skau
tiškus albumus prisiminimui. Vienas tokių ženkle
lių lapas kainuoja 25 c. Vienos serijos 4 skirtingų
spalvų lapai - $ 1. Abi pilnos serijos - S 2- Šie
ženkleliai platinami skautų vienetuose. Už juos
vadovai atsis kaito su DF iždininku.

HLpWoi
Uarch.
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