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RED AK CIJ/\ RAŠO SKAITYTOJAMS
® Su šiuo MŪSŲ VYČIO numeriu užbaigiame de
šimtuosius metus ir pradedame Naujuosius. Kaip ir
visuose skautiškuose vienetuose, taip ir MŪSŲ
VYČIO leidėjų kolektyve turėsime eilę pasikeitimų.
3 Tenka pažymėti, kad šiais metais MV leidimo
našta buvo tikrai skautiškai išsidalinta. Dirbo ne
tik tie, kurių pavardės buvo spausdinamos, bet ir
tie, kurie su leidėjais įvairiais darbais dalinosi.
Dirbo neskelbti ir negarsinti Čikagos ASS sesės ir
broliai ne vieną vakarą spaustuvėje praleidę. Ne
mažą naštą nešė administratorius savo mielos žmo
nelės ir senj. V. Mikūno padedamas.

• O vistik reikia pažymėti, kad vienas iš mūsų
ypatingai pasižymėjo. Tai br. fil. A. Dundzila, ku
rio gabi plunksna reiškėsi visuose numeriuose ir
įvairiuose laikraščio skyreliuose. Tikime, kad jis,
gavęs magistro laipsni, ateinančią vasarą vėl smar
kiai įsijungs. Jo darbą sutiko atlikti fil. Ina Čepė
naitė ir fil. A. Avižienis, kuris per praeitus metus
praleido ne vieną naktelę prie techniškojo laikraščio
paruošimo ir nuoširdžiai rūpinosi visais kitais dar
bais.

• Turime jau ir naują Vyriausią redaktorių, nes
senasis jautėsi šiaip ar taip savo dalį šio kolekty
vinio *' skautiškojo darbelio ” atlikęs bei išbandęs
savo skautiškas, bei inžinietiškas jėgas, kad laik
raštis taptų patrauklesnis skautiškajam jaunimui ir
naudingesnis vadovams.

Naujojo MV Vyr. Redaktoriaus adresas: Vyte
nis Stasiškis, 3140 W. 42 Pl-> Chicago 32, III.
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• V. s. fil. Vytenis Stasiškis perima vyr. redakto
riaus pareigas jau nuo pirmojo šių Jubiliejinių Metų
M V numerio. Jį gi mes visi MV skaitytojai puikiai
pažįstame kaipo vertingų straipsnelių autorių. Be
to turbūt daugelis atsimename jo sugebėjimus vado
vauti skautiškiems vienetams tiek Vokietijoje, tiek
Australijoje, tiek dabar paskutiniais metais Čika
goje.
9 Koks bus MV 1958 metais, priklausys ne vien
nuo redakcijos bet ir nuo skaitytojų. Mums vėl rei
kės pustrečio tūkstančio dolerių vien būtiniausiom
išlaidom apmokėti. Todėl, ne tik neužmirškite už
siprenumeruoti patys, bet stokite į Garbės Prenu
meratorius. Mecenatų gi niekados nebus perdaug,
nes juk reikia, kad MV pasiektų tuos, kurie vargda
mi skautauja.

• Pabaigai reikia paminėti sėkmingiausių MV
platintojų pavardes: J. Vizbaras ir A. Žilinskas
( Australija ), J. Laikūnaitė ir V. Kamantas ( Clevelandas ), G. Šernas ( Torontas ), K. Kodatienė
( Detroitas ) ir V. Šliūpas ( Čikaga ). Šie žmonės,
o ir visa eilė mažiau sėkmingų platintojų įgalino
šiais metais išleisti rekordinį MV puslapių skaičių.
• Mūsų padėka Pirmijos Pirmininkui ir abiems
Vyr. Skautininkams už bendradarbiavimą laiškais,
ir per Seserijos ir Brolijos redaktorius, kurie tvirtai
prisidėjo savo darbais bei sumanymais.

• Dar vienas ir paskutinis šių metųMV Vyr. Re
daktoriaus prašymas Skaitytojams: " Malonėkite
įvertinti mūsų šių metų darbą savo dalyvavimu pir
majame MV konkurse. ”

Viršelis: “Senos Kapinaitės ”, Prof. Ig. Končiaus medžio drožinys
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DVASIOS RAMYBĖ
J, Vaišnys, S. J.

Daugybę gražių linkėjimų. Kalėdų proga
mes vienas kitam prisakome, bet gal visų
gražiausias ir prasmingiausias yra tas,
kurį angelas ištarė pasauliui pirmųjų Ka
lėdų rytą: " Ramybė geros valios žmo
nėms! ” Visais amžiais karų varginamas
pasaulis yra ištroškęs taikos, audru.blaš
koma žmogaus širdis ilgisi dvasios ramy
bės. Bet ramybę ir taiką gali atnešti tik
gera valia.
Toji gera valia yra ne kas kita kaip ar
timo meilė. Neapykanta yra didžiausias
jos priešas. (t Iki mirsiu, 'neužmirš i u ...,
niekados jam neatleisiu ..., negaliu net
pažvelgti jam į akis ... ” - tai mintys,
kurios audrą kelia širdyje, tai posakiai,
kurie žudo gerą valią ir gesina artimo mei
lę.
Savo neapykanta Žmogus ne tiek ki
tam pakenkia, kiek kankina patį save.
Visi gražiausi linkėjimai bus tušti, Ka
lėdos nesuteiks žmogaus širdžiai ramybės
ir džiaugsmo, jeigu joje nebus geros va
lios, kuri į pasaulį ir į kiekvieną žmogų
žiūri kaip į savo artimą brolį. Žmogaus
dvasia bus nuolat audrų blaškoma ir kan

kinama, jeigu nebus į ją įžiebta meilės,
kuri “ yra kantri, nuoširdi, nepavydi, ne
si didžiu oj anti, kuri neieško savo naudos,
nesusierzina, neįtaria piktumu, nesidžiau
gia neteisybe, o džiaugiasi tiesa, kuri vi
sa nukenčia, visa tiki, visuomet turi vil
ties ir viską pakelia ” ( pl g. 1 Kor. 13 )•
Mūsų lietuviški Kalėdų ir Kūčių papro
čiai yra labai gražūs ir prasmingi, tartum
įkvėpti Kalėdų angelo, linkinčio ramybės
geros valios žmonėms. Prie Kūčių stalo
laužoma plotkelė simbolizuoja meilę ir
vienybę.
Pirmiau Lietuvoje buvo pa
protys, kad tėvas pirmas su motina dalin
davosi plotkele, vi enas kitą pabučiuodami,
atsiprašydami už visus praėjusių metų ne
sklandumus ir pasižadėdami labiau vienas
kitą mylėti bei gyventi ramybėje ateinan
čiais metais. Jį pavyzdžiu pasekdavo vai
kai ir kiti šeimos nariai.
Kalėdos visiems turėtų būti ramybės,
meilės ir draugiškumo šventė, užmiršus
visas buvusias nesantaikas. Juk ne tie
yra geri draugai, kurie niekad nesipyksta,
b et tie, kurie susipykę susitaiko.

DŽIAUGSMINGU SV. KALĖDŲ IR SĖKMINGU 19 5 8 METU

linkime mūsų mieliems Skaitytojams,

Bendradarbiams,

Platintojams ir visiems B i č i u l i am s, S e s ė m s ir Broliams,
MUSU

LIETUVOS
NACIONALINE
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ATIDUOK KAS TĖVYNEI PRIKLAUSO
A. Kalvaitis

Antanas Kalvaitis aukštesnį mokslą ėjo Fribourge ( Šveicarijoje ), Barcelonoje studijavo eko
nomiją, o teisę Čikagoje. Tarnavo Lietuvos diplo
matijos tarnyboj nuo 1926 m. Nuo 1928 iki 1936 m.
buvo konsulu Čikagoje. Čia 1932 - 33 m. organiza
vo Dariaus - Girėno skridimą į Lietuvą. Visais lai
kais buvo dideliu skautą bičiuliu ir rėmėju.

★ * *
Didžioji J.A.V. spauda mirgėte mirga
pranešimais apie įvairius nūdi enų. jaunuo
menės prajovus. Bemaž kiekvieną dieną
skaitome laikraščiuose apie tai, <kad vie
nur ar kitur pavieniai ar grupės jaunuolių
savo piktinančiais veiksmais ne tik kad
drumsčia viešąją tvaiką, -bet kad jų poel
giai kartais taip toli siekia jog prisieina
pavartoti priemones taikomas kriminali
niam elementui, kad apsaugojus gyvento
jus nuo gręsiančio pavojaus.
Ieškoma priežasčių, kurios sudaro pa
lankias sąlygas, tai blogybei plėstis. Yra
nuomonių kaltinančių tėvus, paįrusias šei
mas, televiziją, radio arba lengvo žanro
spauda ir beletristiką. Atrodo, kad Ši prob
lema reikalauja nuodugnių bei gilių studi
jų ir drastiškų priemonių toms blogybėms
pašai inti.
Šitame trumpame rašinyje nenoriu nagri
nėti šią taip rimtą ir sakyčiau komplikuo
tą problemą. Tačiau, kaip ir kiekvienam
lietuviui, rūpi lietuviškas prieauglis, ku
ris auga ir bręsta Šiose, sakyčiau, taip
nepalankiose sąlygose ir ieškoti priemo
nių kaip apsaugoti mūsų jaunuomenę nuo
šios chroniškos pakrikimo ligos ir išlai
kyti ją tinkamoje moralėje ir tautinėje
aukštumoj e.
Bendras įspūdis, kalbant api e mūsų jau
nuomenę, yra, kad j i stovi ant stipriųkrikŠčioniškai tautinių moral ės pamatų. Nesi
girdi, kad lietuviškos pavardės būtų links
niuojamos kriminalėje kronikoje. Atvež
tos ar paveldėtos iš Lietuvos tradicijos,
gilus etikos jausmas bei tautinė discipli
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na ( gal šiek tiek jau ir pakrikus ) sudaro
tvirtą moralinį pagrindą, iš kurio, tikimasi
išaugs morališkai ir fiziškai stipri lietu
viškosios visuomenės karta.
Šimtai ir šimtai jaunų lietuviukų ir lie
tuvaičių, savo tėvų skatinami, siekia aukš
tojo mokslo. Visa eilė jaunuomenės orga
nizacijų ją cementuoja į vienalytį Iietuviškos būsimos kartos žiedą, kuris, turime
viltį, išbujos į gražų žiedą i r kuris ateity
atneš mums ne tik kultūriniame bet ir po
litiniame gyvenime gražių vaisių.
Tatai dar nereiškia, kad mes galime su
dėję rankas laukti Šviesaus rytojaus. Mes
turime įsisąmoninti, kad mūsų bręstancioji karta, kaip jau aukščiau pabrėžiau, 'au
ga labai ir labai nepalankiose sąlygose,
o ypatingai tau tin e prasme.
Vienas kitas nukrypimas nuo tiesaus
kelio gali pastūmėti jaunąją kartą į prara
ją, gi mūsų tautinė apatija arba indiferen
tiškumas gali atitolinti tą gražią jaunuo
menę nuo lietuvybės idealo.
Kyla klausimas kas mums darytina. Kie
no prievolė rūpintis jaunimu. Kai kas ga
li pagalvoti, kad Ši problema yra grynai
tėvų, mokyklos arba religinių institucijų
kompetencijoje. Man bent atrodo, kad pa
našus samprotavimas nėra visiškai teisin
gas. Teisybė, tėvai, mokykla ir bažnyčia
turi tiesioginių pareigų šia problema rū
pintis. Bet šiek tiek stabtelėkime ties
šia vieta ir pagalvokime; jei mes laukia
me iŠ mūsų jaunuomenės šviesesnio 1 ietuviško rytojaus; jei mes tikimės, kad ne
tolimoj e ateity ant mūsų jaunuomenės pe
čių bus sudėtos mūsų viltys tautiniam sen
timentui klestėti; jei mes puoselėjame vil
tį, kad mūsų jaunuomenė išsimokslinusi
galės padėti tinkamiau Lietuvos laisvės
bylą ginti, ar mes darome viską kas yra
mūsų j ego se padėti išauginti tokią jaunuo
menę, kokią mes norėtume matyti netoli-
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moję ateity? Man bent asmeniškai atro
do, kad šis reikalas yra vienas iŠ svar
biausių. visame mūsų, išeivijos gyvenime.
Redde quod debes - atiduok kas Tėvynei
priklauso. Šie žodžiai iškalti Karo Mu
ziejaus Nepriklausomybės Kovų paminkle,
turėtų, būti neišdildomi kiekvieno lietuvio
širdy- Išauginti tinkamą. Ii etų vį y ra parei
ga ne tik tėvo, motinos ar mokyklos, bet
toji pareiga yra kiekvieno lietuvio, kuris
tiki į Švi esesnį lietuvišką rytojų.
Visa eilė lietuvių pilnai Šią, problemą
supranta. Malonu konstatuoti, kad seno
sios išeivijos atstovai įvertinę esamas

sąlygas pradeda šį jaunuomenės klausimą
spręsti. Šviečiantis pavyzdys Prano Ra
ko, 'Čikagoje, kuris susižavėjo mūsų jau
nimu ir dovanojo lietuviškam jaunimui —
skautams cfidelį ūkį. 0 kas gi nežino Dr.
Biežio ir ponios Biežienės, atvėrusiems
ne tik savo širdis bet ir savo rezidencijos
duris lietuviškam jaunimui. Atrodo, kad
jų gyvenimo tikslas yra auginti tą lietu
višką žiedą, kuris eventualiai taptųnetik
šio krašto pažiba, bet būtų naudingas ir
Lietuvai. Tad nepamirškime, kad remda
mi jaunuomenės pastangas, atiduodame
kas Tėvynei priklauso.

ŠVIESOS TAKELIU
Marytė Lekniūtė

Tiktai nesustok pakelėj,
Kur žvai gždės netikros sužvarba —
Tada laukiamoji žvaigždė
Netramdys užbrėžtojo darbo.
Vaičiūni enė
Šiame krašte yra daug galimybių studi
joms. Tačiau dauguma jaunuomenės bai
gusios privalomas vidurines mokyklas ne
nori studijuoti toliau. Jie yra suviliojami
greitesnio uždarbio galimybe. Beveik kiek
viena mergaitė, baigusi vidurinius moks
lus, gali gauti darbą. Tuo būdu yra ir pi
nigų ir lieka daug laisvo laiko. Tik nau
dokis ir gyvenk, nesigilinantį kitas prob
lemas. Tuo būdu mokslui reikia atiduoti
nemažai savo jaunystės energijos, tam
reikalingas tikras pasišventimas.
Tenka pažymėti, kad iŠ 171 miliono
J.A.V. gyventojų 15% lanko universitetus,
likę 85 % jo visai neparagauna. 6% pasie
kia bakalauro laipsnio ir 1%> gauna aukš
tesnius mokslo laipsnius: magistro ir dak
taro.
Lietuviai palyginamai noriai siekia šia
me krašte aukštuosius mokslus. Turime

jau nemažai bakalaurų ir k ei etą magi s trų
bei daktarų. Tuo galime džiaugtis ir di
džiuotis.
Mano straipsnio tikslas kreiptis į jau
nimą, kuris stovi kryžkelėje ar-studijuoti
ar ne. Prisiminkite amerikonišką obalsį,
sutinkamą daugelyje įmonių: “ Ne kieky
bė, bet kokybė ”. Taigi nors mūsų ir ne
daugelis, būkime “kokybe”.
Nemažiau kaip brolius tai liečia ir se
ses. i Būta nuomonės, kad mergaitei tinka
tik “ Kinder, Kirche und KūcheArba
sakoma: “ Kam mergaitei mokytis, ište
kės ir augins vaikus
Taip, aukščiau
minėtos sąvokos labai artimos moters sie
lai. 0 priėjus prie pasakymo, kad “ au
gins vaikus ” ir prieiname pačios svar
biausios išvados: kiekvienam svarbiam
gyvenimo uždaviniui reikalingas geras pa
siruošimas.
Tai argi nėra reikalingas
aukštas išmokslinimas būsimai motinai.
“ Ką skulptūra padaro marmuro gabalui,
tai mokslas padaro sielai ”, sako Addi
son.
“ Mokslo tikslas yra charakterio sufor
mavimas ”, sako II. Spencer.
26 5
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Aukšto intelektualinio lygio motina duo
da pasauliui panašias ir atžalas.
Todėl ar nevertėtų vietoj tuščių, gyve
nimo pramogų sunaudoti savo jaunystės
ugnį išsimokslinimui, pasirenkant mokslo
šaką, kuri artimesnė jūsų sielai. Tepripil do lietuviai ir 1 ietuvaitės uni versiteto
suolus.
Neturėtų būti jokių pasiteisinimų, kaip:
“ Aš turiu permažai gabumų mokslui ”.
“ Išminties trūksta tam, kam trūksta
stiprios valios ”, sako Schakespeare.
Arba tai vėl skundžiamasi: “ Aš neturiu
studijoms pakankamų sąlygų ”.
“ Norėk, ko turi norėti, ir galėsi tai, ko
norėsi ”, sako Ruchert.

Senesnioji karta deda daug vilčių į da
bartinę studijuojančią jaunuomenę. Tai
tegul j aunimas pateisina Šią vertingą nuo
monę ir duoda dar tobulesnį atžalyną.
Nežinia kada, bet ateis 1 aikai, kai Lie
tuvos sūnūs ir dukros apsiginklavę kultū
ringų šalių mokslu ir patirtimi sugrįš na
mo. Tada:
Ta Šalis
Kuri, kaip miIžinų pilis,
Tiek audrų, amžiais išturėjo,
Dar savo žodį pasakys,
Kad genijai ją aplankys,
Kuriais ji praeityj žibėjo.
Maironis

IŠEINU, IŠEINU, PASKUTINIS SUDIE ...
( Psktn. Vytauto Tarvainio 5- kių metų mirties sukakčiai atminti )
K. Kodatienė

Jau penkeri metai kaip netekome ps. Vytauto
TA RVAINIO
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Skrenda gyvenimo dienos,lyg sparnais
amžinybėn nešamos. Penki metai, kaip
netekome Vytauto, jauno, energingo, -taip
daug skautybei žadančio vadovo.
Gimęs 1924 m. Nevarėnuose. Tėvui
anksti pasimirus nelengvas buvo Vytauto
gyvenimas nuo pat mažens, o dar sunkes
nis jo mamytės,kuri iš paskutiniųjų pati
sunkiai dirbdama stengėsi išleisti įmoks
ią vaikus.
Įstoja į Telšių gimnaziją, o ten pat ir į
skautų organizaciją. Užėjus raudoniesiems
už tėvynės meil ę sėdi kalėjime ir ten, kaip
didžiausias nusikaltėli s tardomas, kanki
namas. Iš kalėjimo Vytautas išėjo su pa
lūžusia sveikata, kurios jau niekad neat
gavo. 0 jo brolis Zenonas tapo Rainių
miškelyje nukankintas. Tačiau ir kalėji
mas nepalaužė jo didžiojo troškimo siekti
mokslo, vėl įstoja į Telšių gimnaziją ir
1944 m. ją baigia.
1944 m. kartu su sesute ir mamyte pasi-

7

Du Vytauto Didžiojo U- to didžiūnai — moks
lininkai, Korp! VYTIS 'Garbes Nariai, 1955 m>
Kalifornijoje susitikę: prof. Mykolas Biržiška
ir prof. Steponas Kolupaila. Nuotr. L. Briedžio

traukia vakaruosna ir vargsta tremty, kaip
visi mūsų, tautiečiai. Ilgiau gyvena Seligenstadte. Čia buvo operuotas. Nors ir
silpnos sveikatos kiekvienam darbe pir
mutinis, o ypač aktyviai reiškėsi skautų
veikloje. Įstoja į Wurzburgo Universitetą,
studijuoja mediciną. Vytautas savo per
gyventas kančias ir tėvynės ilgesį išlieja
ra šydam as.
“ Tu neįsivaizduoji mama, kaip sunku
buvo apleisti paskutinę savo žemės pėdą
ir kaip skaudu paskutiniu žvilgsniu paly
dėt tolumoj nuskęstanci as pušis prie mū
sų gimtojo sodžiaus. 0, paskutiniai sau
lutės sumirgėjimai kokie gražūs ežero pa
viršiuje. 0, ilgesys palikęs nuskęs, ar
kartu su manim išeis ?... Tačiau išėjo su
manim nepalikęs, nors ir tėvi škę palikau.
Jis toks nūdinas, gudus ir stebuklingas.
Tu, mama, įrašei jį į mano širdį kartu su
dainomis su “ Tėve Mūsų ”. 0, ar žino
jai, kad su svyruojančia svirtim ir su va
karo gęstančia saule gims manyje tas vai
ko sielvartas ir lašės, kas kart Širdin, -vis
labiau ir labiau ?! ... Ir dabar svetimoje
padangėje tas pats ilgesys verčia mane
rašyti . ”

Ir taip kiekvieną laisvą valandėlę pra
dėjo Vytautas rašyti. 1947 m. Seligen
stadt4 e išleidžia rotatoriumi spausdintą
eilėraščių knygą “ Gyvenimas laša
Mums ta jo išleista 64 puslapių ir tik 50
egz. knygelė brangi, nes joje prasiveržia
Vytauto skaidrios jaunystės svajos su gi
liai persunkta tėvynės meile, - ilgesio ir
liūdesio atspindžiais. Jau pats pirmas
eilėraštis “Nerimastis ” daug ką pasako,
kas dedasi jo jaunoje sieloje.
Debesėliai skuba, debesėliai lekia,
Kur nuneš jaunystę, jauną kur išneš?
Nurymojo kryžiai jau prie viešo kelio,
Tik nerimsta dienos, tik nerimsta aš.
Pasigaut norėtųs debesėli pilką
Ir jin paskandinti jaunas dieneles;
Kaip laukų čiobrelį, ar rugių vosilką
Meilėje pragertas sutemas gilias.

Nudainavo pušys, nudainavo liepos.
Tik nerimsta dienos, tik nerimsta aš.
Ar sustos jauny s te, taip dienelėm lėkus,
Ar naktim svajones jaunas išsineš?

Pats varge augęs ir būdamas jautrus ir
už tūkstančių mylių jis mato savo brolių
vargus.
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Matau tėvynės kalnelius ir klonius
Takelių vingiuos kryželius.
Ten neša priespaudą palinkę žmonės
Ir mina Sibiran kelius.

Svajodamas apie grįžimą tėvynėn ir sle
giamas nukankinto brolio minčių klausia:

Kas pasitiks sugrįžus, kas galvą apkai
šys žiedais?
] ei brolis išRainiųjau niekad nebegrįš...
Nemaža eilėraščių, yra sukūręs apie pa
vasarį ir bendrai apie gamtą. Kasmet jau
triai išgyvendavo gamtos atbudimą. Pava
sario pasikeitimą jis mato, net ir ant ma
žo grumstelio.

Išpumpurėlio, iš metūgio ir nuo šakelės,
Iš vyturio dainos skaidrus, kaip ašara
Ir ant žolelės ir ant mažo grumstelio
Pavasaris laša.
1Q49 m. kartu su motinėle, sesute ir
švogeriu atvažiavęs į Ameriką apsigyvena
Detroite. Dirba Fordo ligoninės laborato
rijoje. Vėl įsitraukia į visuomeninę veik
lą: rašo į laikraščius, kuria eilėraščius,
Šoka tautinius Šokius, aktyvus skautas
vadovas Baltijos tunto adjutantas. Kiek
vienam darbe pirmutinis, kūryboje nuošir
dus, jaunatviškas.

Tu sakai, kad skuba pievom debesėliai—
O, ir mūsų dienos nuskubės su jais,
į žvaigždėtą dangų mėnuo pasikėlęs
Meilę ir jaunystę apkaišys žiedais.
Tai vėl, rodos, abejonių pilnas ...
Kas, kad įtikėjai mano žodžiais, sese,
Nebegrįš jaunystė pievom nei šilais,
Tik tie mūsų žodžiai meilėje užgesę
Vakaro sapnuos vieniši ateis.
Paskutiniai’Vytauto eilėraščiai yra ra
šyti 1950 metais, prieš pat jo ligą. Kai
kurie iš jų buvo spausdinti “ Skautų Ai
de ” bei kitoje spaudoje. Jo vienas iš
paskutiniųjų ei 1 ėraštis “Draugams”, tai,
rodos, jo pačio ir mūsų visų gyvenimą nu
sako.
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Girdžiu, rods, eina vieškeliu jaunystė
ir dainuoja
Jos balsas plaukia žaliuojančiais lau
kais.
Su ja ir mes, lyg vakaro harmonija
Liepsnojančiais ir žydinčiais veidais.
Ir ta draugyste, kurioje žydėjom
Su ilgesiu kaž kur sau nudainuos ..
Klajos šešėliai gęstan šiom alėjom
Ir rinksis vakaras jau alp stančiuos vei
duos.
Kiekvienam ateis gyvenimo vakaras,
bet Vytautui jis pernelyg anksti vos 28
metų sulaukus atėjo. Dažnai save užmir
šęs dirbo virš jėgų, jo ir taip jau menka
sveikata vis blogėjo ... Operuojamas an
trą kartą, -visai atsigula lovon. Net ir li
goje nerimsta, rūpinasi, sielojasi visais
skautiškais ir lietuviškais reikalais. Sten
giasi niekam neparodyti savo skausmo.
Kenčia viduje, o skautiška Šypsena puo
ši a jo veidą. Si nepaprasta kantrybė, tie
siog, jaudino kiekvi eną 1 ankytoją, net pa
skutinėm dienom gulėdamas deguonies pa
lapinėje sakydavo apsilankiusiems, kad
ir jis stovyklauja. Savo mamytei ir sesu
tei neleisdavo verkti, ramindamas, kad
viskas bus gerai.
Jo taip pat vienas iš paskutiniųjų eilė
raščių “ Atsisveikinimas ”, rodos, tikras
jo atsisveikinimas, ne tik su tėvyne, bet
ir su šiuo gyvenimu.
išeinu, išeinu, paskutinis sudie
Tau, sodyba sena, tau, gimtoji šalie!
Ar begrįšiu kada tavo pievų takais,
Ar jaunystė žvali, vėl krūtinėj užkais?

Ak, sudie, išeinu, mano sodžių šalie!
Ir... prigesus nakty, krinta žemėn žvaigž
dė ..
Ir taip visą gyvenimą troškęs gėrio ir
Šviesos Vytautas 1952 lapkričio 5 d.^at
siskyrė su Šiuo pasauliu ir išėjo... išė
jo ... Mes šventai tikime, kad amžinoji
šviesa jį apgaubė kitame pasaulyje. Jis
išėjo
bet mums,'nes dar keliaujame
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Karaliene Elžbieta 11 kalbasi su reprez. sesių vieneto vadove s. D. Fidleriene

ATSAKINGA KARTA
A. pundzila

Kada pries keliasdešimt metų teko
man dalyvauti N epriklau somybės paskel
bime, buvo mūsų tarpe ir abejojančių:
" Ar bus kas iš to?
Per daug buvo
neaiškus pasaulis ir perdaug kiti neįver
tino savo tautos. Vieniems atrodė, kad
mes esam permaži — kad galėtume tarp
galingųjų kaimynų išsilaiky ti, kitiems
atrodė kitokios kliūtys mūsų nepriklau
somybei įsitvirtinti. 3 e t mano vienas
draugas ( apie tų jau esu ir rašęs ), taip
pat pa sirašęs Nepriklau somy bes akta,
paskum labai daug kentėjęs ir gavęs ir
Hitlerio ir bolševikų kalėjimo, dabar
grąžintas i Lietuvą, tada aiškiai pasa

go gyvenimo keliais,

tebūna Vytautas
šviesiu pavyzdžiu, kaip reikia aukotis ir
dirbti dėl savo krašto ir savųjų; o jo šir
dies poezija tai gražiausias nevystantis
žiedas, 'kurį jis paliko mums visiems.

kė: " N eabe jokime! Žinokime, kad jei
gu ir trumpam laikui užtikrinam mes Ne
priklausomybę — tegul užauga viena kar
ta tiktai N epriklausomyhės dvasioje,
N epriklau somoj valstybėj. 'tukime tik
ri, kad tokia tauta ( laisvėje užsiaugi
nus vieną kartą ) jau savo N epriklausornybę ( jei ir praras ) atgaus. ”
Prof. M. biržiška, Los Angeles, 1957-1X.8.

Sitį prisiminimų, žiupsnelis yra be galo
reikšmingas ir brangus. Jo reikšmė glūdi
vieno iš Nepriklausomybės Signataru gal
vojime bei argumentacijoj, jo dabartinė
vertė pareina iŠ Šviesaus Lietuvos jaunuo
menės mokslintojo, švietėjo lūpų — Vil
niaus Universiteto Rektoriaus, Prof. My
kolo Biržiškos.
Mūsų lietuviškoji ateitis bei Lietuvos
klausimas yra pilnas nežinios bei netikru269
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mentinės kartos dalimi. Mūsų pareigayra
tos Ii etuvi škos laisvės norą ir lietuvio tau
tybę įprasminti ir perduoti tik mokyklas
šiuo metu beeinančioms kartoms. Čia rū
pimoji karta Lietuvos yra nemačius, gyve
na svetimame krašte, nėra engiama. Tad,
prisiėjus perduoti tą lietuvybės tęstinumą
dabar dar beaugantiems, - negalime apvilti
savo tautos, į mus viltis dėjusių Nepri
klausomybės Signatarų, -laisvę kovojusių,
negalime apvilti ateities kartų.
Šių žodžių aide visu ryškumu iškala jau
nuomenės uždaviniai bei prasmė. Šių žo
džių aide yra pateisinami įvairūs bandy
mai susiburti, dirbti, savuosius kelius bei
uždavinius tiesti. Šių žodžių aide ir mū
sų ateities viltys gludi.

mų. Panaši padėtis siautė ir tais laisvės
prieaušrio metais, kai lietuvių šviesuolių,
būrys rinkosi skelbti Nepriklausomybės.
Didžiausias asmeninis skirtumas tarp jų
ir mūsų kartos yra tas, 'kad jie buvo gimę
vergijoje, tuo tarpu kai mes turėjome lai
mės laisvės paragauti. Jie gimę, -augęir
mokslinti vergijoje, pasitikėjo savaisiais
laisvės ideologijos pagrindais ir visas vil
tis dėjo į ateities kartas, į jaunuomenę.
Ta jaunuomenė ir gavo testamentą — lais
vės netekimo atveju tapti Nepriklausomy
bės vilties tęstinumo rysiu, nes ji pati ne
knygų dulkių apneštom laisvės svajonėm,
bet kasdienybės saulėje laisvu oru augo
ir brendo.
Šiandieną Lietuvai laisvės nėra, gyve
name svetimoje žemėje ir esame tos testa
★

★

★

ŽIDINY
” PLSS - gos Los Angeles Skautų Skaučių Židinio Organizavimo ir Veikimo

Nuostatai. Tikslas, nariai, vardas.
1. Norint nebeaktyviems PLSS - gos narimas duoti galimybę palaikyti ryšius su
skautiškuoju sąjūdžiu, puoselėjant idea
lus, palaikyti bei ugdyti skautišką broly
bę narių tarpe, dalintis su jaunesniaisiais
turimu skautavimo patyrimu, teikti skau

tiškam sąjūdžiui bei jo vienetams reikia
mą paramą, remti lietuvybės išlaikymą, —
steigiamas PLSS - gos ribose skaučių skautų
susibūrimas. 2. Sis susibūrimas
apjungia virš 25 metų sulaukusius skau
tus - skautes, ir praeityj davusius - davu

sias jaun. skauto, - ės, skauto, - ės, skau
to vyčio - vyr. skautės, akademiko, - ė s,
skautininko, - ės įžodį s - gos narius. 3Susibūrimo padaliniai atskirose vietovėse
yra: a) Grandinė, esant ne mažiau 3 narių,
b) Židinys, esant ne mažiau 6 narių ... ”

Baden Powell skautybei baigiant penktą
dešimtmetį, atsiranda vis daugiau formų
ir galimybių skautauti, skautijos reikalais
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domėtis per visą žmogaus gyvenimą Šiuo
metu jau bene 18 - koj kitų kraštų veikia
vietiniai skautų židiniai, apjungiantieji
aktyvioj vietos vienetų veikloj nedirban
čius skautus, - es. Pati mintis atrodo la
bai sveika ir reali, jau randanti pritarimo
ir lietuvių tarpe.
Lietuviškojo Židinio mintis, psktn. K.
Domarko pastangomis, rado pradžią 1947
m. Seligenstadt’e. 1952 m. v. sktn. A.
Krausas suorganizavo vienetą Australijo
je, 1955 Židinys įsikūrė Los Angeles,
1956 - Chicagoje, šiuo metu organizuoja
si Toronte. Šiuo metu židinių vienetai
yra pačioje kūrimosi stadijoje, yra svars
tomos, bandomos veiklos galimybės, svars
tomas psktn. P. Pakalniškio paruoštas
statuto projektas. Neabejotina, kad Židi
nys išsivystys į atskirą PLSS padalinį ir
ras daug veiklos sričių lietuviškajai skau
tybei remti, ją stiprinti, jai palaikyti. Šia
prasme jau ir dabar keli keliai yra bando
mi.v
Štai Los Angeles Židinys 30% savo na-
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L.S. S. Seserijos Vadija 1954 m.

rio mokesčio ( neturint dar patvirtinto sta
tuto, nario mokestį nusistato patys skyriai)nutarė skirti vietos skautų, r ei k ai am s.
Tai jau gražus ir labai naudingą pavyzdį
kitiems skyriams duodantis precedentas:
juk, sutraukus didesnį kadaise skautavusios visuomenės būrį, susidarytų labai
efektingas ir pastovus vietos skautų vie
netų rėmimas! Sakykime, židiniečių pa
galba, organizuojanti pravedant specijalybių, vadovų kursus, rengiant stovyklas
būtų labai miela ir esminiai patį darbą

Mūsų Draugovės Narę

t. n. REGINĄ SRIUBIENĘ,
jos mylimam Tėveliui Lietuvoje
mirus, nuoširdžiai užjaučia
ASD Draugovė Čikagoje

lengvinanti, nes jau būtų vienetas, į kurį
kreiptis tokiais reik ai ai s įmanoma!
Galima tik džiaugtis, stebint vis pla
čiau ir ryškiau besikristalizuojančius bū
dus skautiškąjį veikimą pi ėsti, jį remti.
Su malonumu stebime visuomenės rėmėjų
būrelius, su malonumu žvelgiame į kylantį
naują padalinį, • į kurį galės pozityviai
“ nubyrėti ” skautavimo mokyklą išėję ir
joje subrendę asmenybės.
FU. A. V. D.

Mūsų mielai sesei

t. n. ALDONAI LABUCKAITEI,

jos brangiam Tėveliui mirus,
reiškiame gilių užuoj au tų
Frankfurto Živilietės
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ATSISVEIKINANT
1954 m. ;gegužės 30 d- iškilmingoje ap
linkoje, Čikagos Marijos Aukštesniosios
Mokyklos vienoje menėje, su dr. v. s. D.
Kesiūnaite pasikeitėme Vyriausios Skautininkės pareigomis. Ji šypsojosi, bet už
manojo šypsnio slėpėsi gilus susirūpini
mas. Ar seksis būti gera vadove po pa
saulį išblaškytos didžiulės skaučių. Sese
rijos ištisus dvejis metus? Kaip žinote,
teko išbūti pareigose ne dvejis, bet treji s
su puse metų, t. y. kuone dvi kadencijas.
Ir Šiandien, kai tenka atsisveikinti, ne
klauskite ką jaučia manoji širdis. Turiu
pasakyti, kad tai buvo prasmingiausias
mano gyvenimo laikotarpis, tai studija,
kurios joki ame universitete n erasi. Todėl
aš visa širdimi linkiu visoms skautininkėms ne vengti, bet siekti vyriausios skautininkės pareigų. Rūpesčiai, nemigo nak
tys, medžiaginiai nuostoliai bei visi kiti
nemalonumai yra praeinantys dalykai, bet
džiaugsiu as, patirtas šias pareigas einant,
paliks amžinai.
Kaip mums sekėsi šias pareigas eiti,
patirsite išKSSP protokolo, Seserijo s Biu
letenio, Skautų Aide ir Mūsų. Vytyje talpi
namų str. bei pranešimų.
Šiame gi straipsnelyje j aučiu malonią
pareigą savo ir Vadi jos vardu padėkoti vi
soms ir visiems, kurie padėjote dirbti,
atsiprašyti tų, kuriems mūsų darbas nepa
tiko ir tuo sudarėme nemalonumų, pasvei
kinti naująją Seserijos, Brolijos ir.visos
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Sąjungos Vadovybę, pareigose pasiliekan
tiems palinkėti ištvermės ir visiems aliai
vieno
Sąjungos nariams linkiu sukaupti
savo dėmesį ir jėgas į vieną ir didžiausią
tikslą — ateinančius jubiliejinius metus
kuo iškilmingiausiai paminėti, paskelbti
amnestiją kitiems ir įsipareigoti kiekvie
nas sau — išlaisvinti savąją širdį nuo ne
apykantos, apsnūdimo, abuojumo. Parei
ga Dievui, Tėvynei ir Artimui tebūnie mū
sų minčių ir darbų centre. Šventąjį Kalė
dų rytą paprašykime Kūdikėlio Jėzaus pa
laiminti šiuos mūsų užsimojimus.

Budėkime
v. s. O. Zailskienė
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Seses, reprezentavusios Lie
tuvą Pasaulinėje Skaučių Sto
vykloje: iš k. į d. O. Daunoraite, R. Bružinskienė, I. Polikauskaitė, A. Sinkevičiūtė, A.
Fukorauskaitė, E. Jurkšaitytė,
R. Kuilkaitytė, R. Paunoraitė ir
D, Fidlerienė ( vadovė ).

ĮSPŪDŽIAI IŠ PASAULINĖS SKAUČIŲ STOVYKLOS
Mūsų, skautės Pasaulinėje Skaučių. Sto
vykloje, Anglijoje, gražiai reprezentavu
sios Lietuvos Skaučių Seserijų, puikiai
atliko ir užbaigiamąjį darbą — ką tik pri
siuntė Seserijos Vadijai Svečių Knygą su
svečių ir viešnių parašais, gražiomis nuo

traukomis ir įdomiais dienoraščiais.
Kad galėtute ir jūs, mielos sesės, įsi
jausti į jų išgyventas nuotaikas, čia pa
tiekiame iš tos knygos keletą nuotraukų ir
vieną kitą dienoraštį.
O. Z.

★

KARALIENĖS SUTIKIMAS
Danutė Fidlerienė

Sekmadienio rytas saulėtas, karštas,
vėjuotas. Visa stovykla sukrutu si, < ruo
šiasi.
Laikas užimti vietas sutikti garbingą
viešnią. Mes būreliu traukiame vartų lin
kui. ( Skautės stovykloje, išskyrus len
kes, niekuomet nežygiuodavo į koją ). A tė
jusios, sustojome po dvi ir laukiame ko
mandų. Pasirodo dulkių debesys. Atžy
giuoja 1 enkės, užtraukia dainą. Deja, vir
šininkė paprašo jas toliau nesiveržti ir
likti čia pat. Nors ne skautiška, bet mes

lyg ir pasidžiaugėme. ( Lenkės nekartą
erzindavo mus dėl Vilniaus ir šiaip nebu
vo draugiškos. Nekartą buvo sunku susi
valdyti jų “ nepatvarkius ” ).
Nekantriai laukiame. Saulė kaitina sto
ras uniformas. Jau atvažiavo! Išlipo!
Ateina! Skautės sveikina, Šaukia. Artė
ja prie mūsų. Valio! Valio! Karalienė
stengiasi įžiūrėti, kurio krašto mes esa
me. Erna dar labiau išsitempia, kad vė
liavėlė su užrašu ant jos uniformos dar
geriau matytųsi. Praėjo ... Važiuoja to
liau į pagrindinę aikštę, o skautės renka
si į “ bažnyčią ”. Po valandėlės kontin
gentų vadovės skubame stoti eilėn. Bū273
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sime pristatytos karalienei. Visos stojo
abėcėlės tvarka. Gale — egzilės: lenkė
ir aš. U.S.A, mus smarkiai globojo, Liuk
semburgas dar kartą per visas perejo ir
patikrino “ reveransų” gilumą. Atsimin
kite: karalienei dešinę ranką ir nesaliu
tuoti, Princess Royal kairę ranką ir saliu
tuoti, ir dar “ kniksą ” jokiu būdu nepa
miršti. Atrodo, -didžiojoje aikštėje pamal
dos jau baigėsi. 0 taip. Jau karalienė
ateina. Dar pasitaisome švarkus, kepu
res.
Jau pristatoma šveicarė, švedė,
U.S.A., lenkė. Karalienė pamažu priartė
ja. Girdžiu vyr. skautininke skaito: —
Mrs. Fidleris, Lithuanian Guides in exi
le. Karalienė tiesia ranką ir šypsosi.
Prisimenu kažkieno įspėjimą — nekratyti
smarkiai rankos — paduodi savąją, -kaip
galėdama švelniau. Klausia, kiek mūsų
stovyklauja šioje stovykloje.
Ar visos
iŠ Anglijos ? Dešimt, Jūsų Didenybe,ne,
dvi iš Vokietijos ir aŠtuonios iš Anglijos,
Madam. { Taip buvome išmokytos atsaky
ti.)Toliau Princess Royal, .Anglijos Skau
čių pirmininkė, karalienės Elžbietos teta,
jau tikrai skautiškai pakratė kairiąją ran
ką. Karališkos viešnios toliau važiavo
lankyti stovyklos. Vadovės kiek vėliau
skubėjome prie vartų jas išleisti. “Da
nute, ką ji sakė? Ar gražiai “kniksą”
padarei ?
Kaip buvo mums visoms sma
gu! ... ”
ŠOKOME “ KEPURINĘ ”
Angelė Rugieniūtė

Antradienis, rugpiūčio 6 d.
Stovyklą aplankė Anglijos skautės. Bu
vome apsirengusios tautiniais drabužiais
ir tuo sukėlėme visų susidomėjimą. Teko
ypatingai daug pasirašinėti į lankytojų
autogramų knygeles. Kai paaiškinome,
kad drabužiai rankomis siuvinėti ir juos
tos pačių austos, visos nustebdavo ir pra
šydavo su mumis nusifotografuoti.
Vakare uždaromasis laužas. Pusę as
tuonių rinkomės į areną. Mes, žinoma,
tautiniais drabužiais. Ten jau laukė
20.000 žiūrovių - skaučių, specialiai
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šiam vakarui suplaukusių iš visos Angli
jos. Lady Baden - Powell pasirodymas
ir vėl sukėlė nenutrūkstančių ovacijų ban
gą. Tik spėjome sudainuoti keletą sto
vykloje išmoktų dainų, štai atvažiavo
Princess Royal, <Anglijos Skaučių Pirmi
ninkė. • Vėl nuaidėjo Šūkiai ir sumirgėjo
mosuojamos nosinaitės. į Džiaugsmui iš
reikšti to nepakako — dauguma pradėjo
mėtyti į orą beretes, kepures ... Kilo ne
apsakomas triukšmas, kokio aš niekad dar
negirdėjau, j Ir į Šį nuoširdų entuzi azmo
pareiškimą įsitraukė visos be išimties,
net ir tyliausios užsidarei ės, n epra tu
sios viešai rodyti savo jausmų, šį kartą
leicbsi pagaunamos bendro užsidegimo ir
kartu su visomis Šaukė ir mojavo.
Bet tai nebuvo nesuvaldomas chaosas,
nes po valandėlės, laužavedei pakėlus
ranką, užviešpatavo tyla, lyg nieko nebū
tų buvę. Sekė kalbos, dainos ir galop pa
sirodymas. Ir mes turėjome didelę garbę
būti išrinktos, kaip ir švedės, škote s, ita
lės, -lenkės ir skautės iŠ Trinidado šokti
Lady B. P., Princess Royal ir daugeliui
kitų garbingų viešnių. Reikia prisipažin
ti, kad visos be išimties jaudinomės, ran
kos ir kojos drebėjo, o mūsų Danutė vos
išlaikė akordeoną. Bet, nežiūrint to, 'ne
užmiršome šypsotis ir stengėmės kuo gra
žiausiai sušokti “Kepurinę ”. Juk kelios
dešimtys tūkstančių akių buvo atkreiptos į
mus, o mes simbolizavome LIETUVĄ. Be
silenkiant Rūta pašnibždėjo: “Ar girdė
jote? Princess Royal sakė: “ very nice”.
Patiko! Tai paskatino mus dar graksčiau
lankstytis, dar maloniau šypsotis. Ir tik
rai — baigus Šokį, skautės plojo nesi gai
lėdamos.
Po Šokių prasidėjo oficialioji dalis: bu
vo trumpai papasakotas Lordo Baden Po
well gyvenimas, Lady B. P. ir Princess
R. pasakė kalbas, ir anglės skautėsįteikė rankomis siuvinėtus Windsoro pilies
paveikslus ( samplers ) viešnioms skau
tėms. Sunku čia žodžiais išsakyti, koks
entuziazmas degė mūsų širdy s e, klausan
tis ramių, bet kartu uždegančių žodžių,
kuriuos tarė Lady B. P., stovėdama pro-
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Tautinės juostos kaklaraiščių vietoje padėjo kelti susidomėjimą Lietuva P asaulinėje
Skaučių Stovykloje.

žektorių šviesoje po pasauline skaučių vė
liava. Laužas baigėsi iššovus raketas ir
sudainavus tradicinę “ Ateina Naktis ”.
Grįžtant į savo stovyklas,negalėjomedaug
kalbėti, bet visos sutikome, kad šis lau
žas, <kaip ir stovykla, buvo gerai organi
zuotas.
DEŠIMT NEUŽMIRŠTAMŲ DIENU
Rima Bružinskienė

Vėl girdžiu linksmus skaučių juokavi
mus. Į mane žiūri besišypsą veidai. Daug
jų, tų veidu, — ir jie nestovi vietoj: bu
riuojasi įvairiais būdais. Laikas nuo lai
ko vienas kitas išsiskiria, išryškėja. Štai
matau žvalią rudaodę, slepiančią adatas
trumputėse savo garbanose. “ Tai puiki
segtukams, sagutėms, adatoms ir pan. da
lykams vieta ”, aiškina ji _ “ Čia jie vi
sad po ranka, ir niekas jų nemato ”.
Pietų Rodezijos skautės, linksmai besijuokdamos, neša ant galvos patupdytus
pilnutėlius kibirus vandens. Siūlo ir man
išmokti šito meno. Mėginu su tuščiu ki
biru.

Grakšti graikė džiaugiasi surastu ben
dru jos ir mano kalboje žodžiu.
Austrė užjaučiamai šypsosi, prisiminu
si savo neperseniai atgautą nepriklauso
mybę ir priėmimą į tikrųjų, narių tarpą.
Izraelite pastebi, kad mes, lietuvaitės,
žinomosjoms, kaip geros audėjos ir kruopš
čios rankdarbių mėgėjos.
Su vokietaite pakalbame apie Vokietijo
je išgyventa laiką. Jos kilimo mieste
vaikščiotas gatves, iškylas apylinkės
miškeliuose ir prie srauniojo Dunojaus.
Girdžiu senutės anglės skautininkės
nuoširdžius linkėjimus sugrįžti tėvynėn...
0, kiek daug prisimena veidų! Kas juos
spės b eis skaičiuoti! 3ėga jie, keičiasi
vienas po kito, ir vėl dingsta, iš kur atė
ję ... Tik vienas lieka kiek ilgiau už ki
tus. Malonus ir geras tas veidas. Į jį
žvelgiant, darosi kažkaip gera ir graudu
krūtinėje. Tai mūsų skaučių motina - Pa
saulio Skaučių Šefė. Ir iš toli atplaukia
jos žodžiai apie “ nepaprastą ir auksinį
momentą” - Šią stovyklą, -apie tai, kad
ateityje mes džiaugsimės ir didžiuosimės,
galėdamos pasakyti, jog mes buvome TEN
275
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— stovykloje. Mes sėdime ratu, visa keletos tūkstančių, diekime šeima, ir, lyg už
burtos klausome jos, kai ji sako papras
tus irklinius skautybės žodžius: “ ... Jei
jūs žengsite ateitin su noru ir pasiryžimu
skleisti taiką ir gerą valia, tai šios sto
vyklos tikslas bus pasiektas

Jaučiau, kaip stipriai plakė širdys. Ar
tai mano ar ir sesės, kuri sėdėjo prisi
spaudus prie mano peties? 0 gal visos
didžiulės šeimos kartu, kai mes tai išgy
venome tokioje artimoje draugystėje, sie
jamos bendrų idėjų., supamos miškų ir dau
gybės žvaigždžių.
Pasaulio Skaučių. Šefė teisingai prana
šavo, jog ši stovykla neisdils mums iš
atminties: stovyklos atminimas atlanko
mane dažnai ir tarp triukšmingo miesto
gaudesio, ir pilkų gatvių, nuklotų rudens
lapais, ir tarp rudens nuotaika paženklin
tų praeivių veidų. Tokiu momentu nuošir
di padėka išplaukia i Š Širdies gelmių toms
sesėms, kurių rūpesčiu, bei visokeriopos
pagalbos ir darbo vaisių, dėka turėjau lai
mės praleisti dešimti puikių, neužmiršta
mų, pi ačios draugystės dienų.
SUSITIKSIME GAL LAISVOJE
LIETUVOJE . , ,
Rūta Kiulkaityte

Gražu buvo Windsore. Niekuomet
negalėsiu pamiršti šios stovyklos, ku
ri sutraukė tiek daug skaučių iš įvairiau
sių kraštų, priglaudė tiek sesių, nežiūrint
tautybės, rasės, .tikybos. Visas jungė kil
ni idėja,bendri tikslai i r pasiryžimai. Min
timis dažnai nuklystu j didžiulį parką, ku
riame šiandien, galbūt, tik seni medžiai
pasakoja, kad ten dešimt dienų stovykla
vo didžiulė, linksma šeimyna. Išnyko bal
tas palapinių miestas, nebegirdėti ten juo
ko ir dainų ... Stovyklos aikštėje nebeplevėsuoja pasauline skaučių vėliava, ku
ri jau iš tolo sveikino, o, išvykstant, lė
tai, lyg suprasdama visų liūdesį, plevėsa
vo.
Jaučiu Lady' B. P. spaudžiant kairę
ranką, girdžiu jos skambų juoką ir jos:
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“ Hello, Lithuanians, Heilo! ” Tai as
menybė, kuri savo nuoŠirdufnu ir paprastu
mu sužavėjo visas.
Matau stovyklos viršininkę, kreipiantis
į mus: “ A, lietuvaitės, 'kaip puiku! Aš
buvau Lietuvoje, Palangos didžiojoje sto
vykloje 1933 metais. Jūsų kraštas gražus.
Aš tikiu, kad ten dar kartą susitiksime ir
vėl drauge pastovyklausime ”.
0 kaip smagu būdavo išgirsti: “ Kokie
spalvingi jūsų drabužiai. Jūsų šokiai ža
vūs. Mums patinka jūsų gražios dainos!
Kada mums vėl pašoksite “Kepurinę ? ”
Niekuomet nebūčiau tikėjusi, kad dai
nelę “ Lauželis, lauželis ” dainuos sve
timtautės. 0 vistik taip buvo. Si daina
patiko visoms. Daug skaučių ją išmoko ir
dažnai dainavo.
Gal jau dabar ne viena Pietų Afrikos
skaučių vadovė moko savo tamsias seses
tos skautiškos dainos. Tikime, kad kur
nors giliai džiunglėse skamba lietuviška
daina. Ar nepuiku ? 0 mūsų rūtelė! Tai
favoritė tarpe uniformos ženklų. Už ją
mums siūlydavo kelis. Gaila, kad neturė
jau pakankamai, šiaip būčiau tikrai kiek
vienai davusi, kad visuomet prisimintų
lietuvaites ir žinotų,kad ir mes priklauso
me tai didelei skaučių šeimai, ir kad mes
jų seserys!
Ilgiuosi tų saulėtų dienų. 0 kaip norė
čiau, kad bent vienas vaizdelis iš mano
prisiminimų taptų realybe! Bet ko man
nusiminti? Visai arti gi rdžiu mielą balsą
tariant, kuriam tikiu: “ Kitoje stovykloje
ir vėl mes susitiksim. Gal laisvoje Lie
tuvoje? ... ”

Bostono "Vaivų” skilties skiltininkei

ALDONAI LABUCKAITEI,
jos mylimam Tėveliui minis,
reiškia gilią užuojautą
” Vaivos *’
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Skaučių vadovės Laisvosios
Tėvynės stovykloj e 1956 m. Ka
nadoje. Seserijos Vadijos na
rės: iš k. į d. antroji L. Čepie
nė, penktoji E. Putvytė, Šešt.
Z. J uškeviČienė, sept. K. Kodatienė, žemai G. Prialgauskaitė - Varne U e nė, V. S. O. Zailskienė ir R. Molienė.
Foto V. Bacevičiaus

SESERIJOS VADUOS BŪDINGESNIEJI DARBAI
Posėdžių — 25. Pasitarimų su atskiru
sk. vedėjomis, dvasios vadovu kun. Yla ir
su kitom iŠ toliau atvykusiom vadovėm
apie 24.
Suvažiavimų — 3.
1955 m. gegužės 28 - 29 i d. vadovių,
suvažiavimas Čikagoje.
1956 m. gegužės 19 - 20 d. d. vadovių,vų sąskrydis Tabor Farm, Mich.
1957 m. birželio 15- 16 d.d. vadovių ir
vadovų sąskr. Christiana, Midi. Dalyvių
buvo daugiausia iš Čikagos, Cleveland’©
ir Detroito
Stovyklų — 2.
1956 m. Tugp. 30 - rugsėjo 3 d.d. Lais
vosios Tėvynės Stovykla Kanadoje ( kartu
su Broli j a ).
1957 m. tugp. 11 - rugp. 31 Jubiliejinė
Jūrų Skaučių Stovykla, Custer, Mich, (kar
tu su Brolijos jūros skautais ).
Paskaitų — 3.
Kun. Ylos — Skautiškoji ideologija, ž u m.
S. Narkeliūnaitės — Jungtinės Tautos, D.
Narutavičiūtės — Kaip rašyti žinias.
Pramogų — 3.
1955 m. gegužės, mėn. 14 d. Pavasario

balius, davęs gr. pelno
- $ 49.48
1956 m. gegužės 5 d. Pavasario balius,
davęs gr. pelno
- £ 538.00
1957 m. gegužės H d. Žibuoklių balius,
davęs gr. pelno
- £ 272,97
Sės erijo s deki ara ci j a
1955 m. pradžioje lietuviškoje spaudoje
paskelbta išsamus Seserijos Vadijos atsi
šaukimas skaučių vadovėms, tėvams ir vi
su omen ei.
ASP Statutas patvirtintas 1954 m. gruo
džio 1 5 d.
V ėliavos
Priimta draugovės vėliavos projektas,
paruoštas s. F. Kurgonienės. Tunto vė
liava — tautinė vėliava.
Priimta v. s. Juškevičienės ruoštas vė
liavos ceremonialas.
P ro gramo s
Priimtos jaun. skaučių, skaučių, vyr.
skaučių, jūrų ir oro skaučių programos.
Jas ruošė skyrių vedėjos, papildė Clevelando skautininkės bei skaučių vadovės.
Galutinai j as paruošė komi sij a, su si dedan
ti iš s. Kurgonienės, v. s. Aglinskienės,
ir s. Karnienės.
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Specialybės.

Priimtos 24 specialybės, paruoštos s.
Kliorienės, B. Lesevi čiūtės, s. Jurkynienės, Karnienės ir skaučių akademikių.
Nesantaikos židiniams Los Angeles ir
Clevelande užgesinti padėta daug pastan
gų bei sugaišta daug brangaus laiko ir iš
leista nemaža pinigų.
Santykiai su Pirmi j a, Brolija ir su kito
mis organizacijomis bei institucijomis,
laikraščių redakcijomis, tėvais, rėmėjais
ir tarpusavy yra pasigėrėtini.
BŪDIN GESNIEJI D AE 3 AI
ATSKIRUOSE SKYRIUOSE
Vadovių Lavinimo Dalis

V. s. Lidija Čepienė, talkinama v. s.
Putvytės, s. V. Barmienės ir kitų suruošė
ir sėkmingai pravedė 1955 m. Bostone 2
dienų kursus jaunesn. skaučių vadovėms.
L. Čepienė veda Skautų Aide Vadovių sky
rių Skilties Palapinė, kuriame dadarni skil
ties darbo planai bei programos, sueigų ir
švenčių aprašymai, iškylų dienotvarkės
bei užsiėmimai. AImsh Vytyje veda vado
vių skyrių Tau Vadove, kuriame dedama
medžiaga, reikalinga vadovės darbui ir
vyr. skaučių Šakai.
Gintaro Ženklo Koresp. Vadovių Mokyk
lą suorganizavo 1957 m. vasario 16 d. ir
jai sėkmingai vadovauja. Lei džia biulet
Gintaro Karoliai. Mokyklą lanko 65 vado
vės. 1956 m. vasarą aplankė Toronto skau
čių stovyklą Kana da j e, kur įspūdingai pra
vedė vyr. skaučių Įžodį.
Spaudoje tilpo visa eile jos praktiškų
tautiniam auklėjimui straipsnių ‘ Šeimos
Vakarojimai ”.
Aktyviai dalyvauja Rytinio rajono skau
tiškoje veikloje. Be to, ji yra nuolatine
Seserijos Vadijos atstovė Egzilių Skaučių
konferencijose.
Tarptautinis Skyrius ( Žiūr. pridėtą sk
riaus veiklos apyskaitą ).
Socialinis Skyrius ( Žiūr. pridėtą sky

riaus veiklos apžvalgą )•
v
Skaučių Skyrius. Jo ved. v.js. Z. Juš
kevičienė parašė eilę aplinkraščių. Pra
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vedė stovyklos išplanavimo konkursą.
Premijavo savo lėšomis ( $ 50.00 ) du iš
planavimus. Paruošė parodomąją draugo
vės sueigą ir skilties sueigos planą. Skau
čių Seserijos suruoštam suvažiavime tu
rėjo ‘du pašnekesius. Skaučių stovykloje
Kanadoje 1956 m. pravedė eilę praktiškų
užsiėmimų ir porą pašnekėsiu. Spaudai
patiekė eilę straipsnių skautiškais reika
lais. Kalbėjo per radiją tom pačiom te
mom. ■
Jaun. jSkaučių Skyriaus vedėja ps. ;Vida

su
Vadovių Lavinimo Dalimi ir paruošė jaun.
sk. patyrimo laipsnių programos projektą
ir sudarė darbo planą 1 metams.
Karosaitė - Kleinienė bendradarbiavo

Skautininkių Skyriaus vedėja s. Antani
na Kliorienė tvarkė pakėlimų Į. vyresnišku

mo laipsnius reikalus. Aplinkraščiais ir
per spaudą ragino skautininkes remti skau
tišką veiklą vienetuose, prenumeruotis
skautišką spaudą ir aktyviai įsijungti į
KSS.
Akademikių Skaučių Skyrių vedėjos daž
nai keitėsi, kiek ilgiau buvo ps. G. Prialgauskaitė - Vamelienė. Ji aktyviai daly
vaudavo Seserijos Vadijos posėdžiuose ir
i n formuodavo Vadi ją apie akademikių veikTautinio Auklėjimo vadovė Petronėlė
Orintaitė - Janutienė paruošė eilę vertingų

proginių aplinkraščių. P s. Raminta Molie
nė Vasario 16 - sios proga patiekė skau
tėms p atri jotinį 3 dalių montažą.
Jūrų Skaučių Skyriaus vedėja s. [I, J>lau-

sinaitienė paruošė jūrų skaučių patyrimo

laipsnių programų ir veikimo nuostatų proj ektą.
Ūkio skyrius ( Žiūr. gale apžvalgos ).
Reikalų vedėja s. A. Kamavičienė I ir
II kadencijos metais palaikė ryšius su vie
netais, spausdino aplinkraščius ir, talki
nant s. St. Jurkynienei, išleido Seser. Va
dijos 5 Biuletenius. Vėliau, būdama Či
kagos Aušros Vartų tuntininkė, su savo
oro skaučių vadavę Z. Cameckaite paruo
šė oro skaučių p. 1. programą ir veikimo
nuostatų projektą.
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Čikagos “ Aušros Vartų ”
tunto vadija sktn. S. Stasiškienei perimant tuntininkės parei
gas 1957 m. spalių mėn. I d.

Sekretore p s. Joana Kaukoriūtė - Krutulienė pareigas pradėjo eiti nuo s. m. pra

džios. Ji labai rūpestingai atlieka Biule
tenių. ir kitus spausdinimo - mul tiplikavimo darbus. Be to, ji rašo Vadijos posė
džių protokolus.
SKAUČIŲ SESERIJOS VADUOS
SOCIALINIO SKYRIAUS 3 METŲ
( 1954. IX - 1957. IX )
VEIKLOS APYSKAITA
Skyriaus Vedeja v. s. K, Kodatien e

Per visą šį laikotarpį aplinkraščiais ir
spaudoje stengtasi skiepyti ir ugdyti skau
čių vadovių ir skaučių širdyse prasmingą
artimo meilę ir jautrumą gero darbelio sri
tyje.
Tuo tikslu parašyta vienetams 11 ap
linkraščių ir virš 30 korespondencijų bei
straipsnių spaudoje.
Įvairiais reikalais
virs 100 rastų ir apie 200 atviručių
Padėta pinigais:
Vokietijos lietuvių skaučių stovykloms
1955 m. $ 301. 29
1956 m. " 270. 00
1957 m. ” 311. 00 Viso $ 882. 29

Vasario 16 Gimnazijai aukų
per Soc. -skyrių pasiųsta
Senatorijų bei kitiems
ligoniams Vokietijoje
Skautėms bei skautams
švenčių progomis

$ 151.56

S 107.00
$ 91.50

Studentams Vokietijoje
( Zandavaitei mėnesinė Šalpa )
$ 72.00
Nuo potvynio nukentėjusiai
sesei Venclauskienei
$127.00
MūsųVyties 27 egz. Vokietijos
liet, skautėms ir kt. prenum.$ 123.00
Viso $ 1554. 35
Pasiųsta 46 siuntiniai Vokietijon skau
tams, mokiniams bei ligoniams ( siuntinį
vertinant tik po 20 dol., vėl susidarytų
920 dol. )
Be to, yra pasiųsta daug daugiau iš vie
netų aukomis ir siuntiniais, bet Sociali
niam skyriui oficialiai nepranešta. Suži
nota iš spaudos ar Šiaip nugirsta, todėl
tų žinių čia nepati ekiu.
Vienetus, atlikusius Šiuos gerus darbe
lius, nevardinu, nes metinėse apyskaitose
tai padariau, išvardinsiu tik tai, >kas dar
nepranešta Vadijai,būtent 1957 m. stovyk
loms paremti aukotojus.
1. Detroito visuomenė ir
organizacijos
$ :222.00
2. Omahos skaučių
vietininkij a
$ 43.00
3. Montrealio Neringos
skaučių tuntas
$ 21.00
4. Clevelando skautininkių
Ramovė
$ 10.00
5. Clevelando Neringos
tuntas
$ 10.03
5.00
6. O. P. Zailskai
$
7. Valė B arini enė
____ $ 5.00
Viso
LIETUVOS
NAGO?'.V ibiž
M. MAŽV t DO

$ 316.00
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Visi kiti vienetai dar neatsiskaitė ir
nieko nepranešė.
Vienetai yra padarę ir daug kitų, geru
darbelių, kaip tai: ligonių, senelių lanky
mas, < daly va vim as įvairiose rinkliavose,
prisidėjimas prie programų ir įvairiausi kt.
patarnavimai.
Čikagos vyr. skautės yra pasižadėjusios
per tuntininkę s. Karnienę pasiųsti siunti
nį Lietuvon, adresą įteikiau. Gavau adre
są vienos skautininkės iš Sibiro, bandy
siu dar organizuoti siuntinį.
SESERIJOS ATSTOVĖS PRIE SKAUTŲ
AIDO s.O. GAILIŪNAITĖS PASTABOS

Maždaug kas trys mėnesiai vyksta redak
cijos posėdžiai drauge su administrato
rium.
Su medžiaga daugiau ar mažiau išsiver
čiamą. Jei jos stinga, tenka griebtis ver
timų. Šiam darbe kaikada tenka ir man tal
kininkauti.
Visą faktiškąjį darbą atlieka vyr. redak
torius. Seserijos redaktorė — daugiau ar
mažiau garbės pareigos, už tat ši pareiga
nėra sunki.

Skautų Aide, kartu su kitais, esu pa
siryžusi eiti pareigas, iki naujai išrinktie
ji vadovaujami organai suras pakaitalą.
L SS SKAUČIŲ SESERIJOS
TARPTAUTINIO SKYRIAUS
APYSKAITA

Skyriaus Vedėja ps. J. Daužvardienė

SANTYKIAI SU
SĄJUNGA.

PASAULIO SKAUGIU

1955, 1956 ir 1957 metais, vasario mėn.
16 ir 22 d. d. progomis, T S pasiuntė svei
kinimus Lady 0. Baden - Powell, Miss E.
Rusk, Įvairioms skaučių vadovybėms Ame
rikoje, Europoje ir kituose kontinentuose.
Iš Lady 3. P., Miss Rusk ( Pasaulio Skau
čių S-gos Direktorė, Amerikos Skaučių
S - gos pareigūnė ) ir kai kurių kitų kraš
tų skaučių gauti gražūs atsakymai.
1955

S. s. E. Putvytė ir V. Čečetienė asme
niškai įteikė Miss Rusk LSS dovanėlę —
medžio drožinėlį, padaryta ps. K. Kūrai tytės.
Birželio mėn. Miss Rusk pakvietė lietu
ves skautes dalyvauti tautinių grupių —
Pas. Biuro bei Am. Skaučių vadovybės pa
sitarime. Dalyvavo Putvytė ir Čečetienė.
1956

Susimąstymo dienos proga, į Meksiką, į
naujuosius skaučių namus “Our Cabana ”
išsiųsta Lietuvos albumas.
Gegužės mėn. buvo išsiųstas memoran
dumas Pasaulio Skaučių Komitetui, iš ku
rio gautas atsakymas, 'kad mūsų klausi
mas bus svarstomas ir bus patiektas Pa
saulinei Konferencijai.
Sis memorandu
mas api e mūsų aiškinimasi su Pasaulio
Skaučių S - ga dėl savo statuso buvo iš
spausdintas “ M.V. ” 1956, Nr. 1.
1957

F U. v. s. K. KODĄ TIE N Ė,
Seserijos Socialinio Skyriaus Vedėja
1954 - 1957 m.
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Į vykstančią Pasaulio Skaučių S - gos
Konferenciją, Brazilijoje buvo surastos
dvi mūsų atstovės: p.p. H. Mošinskienė ir
J. Valavičienė. Tačiau dėl susidariusių
išorinių priežasčių, mūsų atstovės konfe
rencijoje nedalyvavo, o tik pasiuntė Lie-
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tuvos Skaučių vardu pasveikinimą. Iki šiol
nepavyko susisiekti su Pasaulio Skaučių
Komitetu.
SANTYKIAI SU KITU TAUTU SKAUTĖM
1955.

Gegužės mėn. pasiųstas sveikinimas
Norvegijos Tarptautinei Skaučių Vadovių
Kon ferencijai.
5 lietuvaitės dalyvavo “ Our Chalet ”
stovykloje. 3 lietuvaitės dalyvavo Olan
dijos jubiliejinėj stovykloj. Grupė lietu
vaičių, jų tarpe v. s. L. Čepienė, dalyva
vo Pasaulinėje Skautų Jamboree, Kanado
je, ir turėjo pasikalbėjimą su Lady Baden
- Powell.
1956.

Čikagos lietuvės skautės dalyvavo lat
vių skaučių Šventėj. Bostono skautės da
lyvavo amerikiečių Juliette Low šventėj.
Kalifornijos skautės buvo susitikusios su
Lady B. P., S. Čecetienė turėjo kelis pa
sitarimus su lenkių vyr. sktn. Mrs. E. Gierat. Anglijos vadeivė s. D. Fi dlerienė da
lyvavo County Commissioners suvažiavi
me.
1957

Čikagos skautės dalyvavo lenkių ir lat
vių šventėse. Čikagoje gyv. akad. skau
tės palaiko nuolatinį ryšį su Lady B. P.
įgaliotine tarptautiniams reikalams ir da
lyvauja sueigose.
Čikagoj dr. J. Aglinskienė ir dr. M. Bu
drienė turėjo pasimatymą su amerikiečių
vadove, buvusia “Our Chalet ” instrukto
re. Dr. Budrienė gavo kvietimą dalyvauti
Edith Macy Training School kursuose Plea
santville, N. Y. Tąprivilegiją ji perdavė
waterburietei R. Tonkūnaitei.
EGZILINIU TAUTU SKAUČIŲ TARYBA

1956 sausio mėn. TS atstovės Putvytė
ir Čepienė dalyvavo konferencijoje. Ge
gužės mėn. konferencijoje dalyvavo Čečetienė, Putvytė ir Čepienė. V. Čečetienė
buvo išrinkta Egzilių Skaučių Tarybos vi
ce - pirmininke. Gruodžio mėn. Įvyko dar
viena konferencija, kurioje dalyvavo s. s.
•v
#
»
Čečetienė ir Čepiene.
1Q57 m. birželio mėn. konferencija įvy-

Psktn.JUZĖ DAUŽVARDIENĖ,
L SS Seserijos Vadi jos Narė

ko
L.
E.
vo

Buffalo, N. Y., kurioje dalyvavo v. s.
Čepienė, V. Čepaitė, B. Banaityte ir
Vizbaraitė. Konferencijai pirmininka
Čepienė, sekretoriavo Banaitytė.

SPAUDA

S. s. V. B arm i en ė ir L. Čepienė reaga
vo į straipsnį išspausdinta “The Council
Fire ”. Bamienė ir Budrienė laikas nuo
laiko parašė straipsnių ir žinių iš tarptau
tinio skaučių gyvenimo ir bendradarbiavi
mo.
1957 m. rugpiūčio mėn. TS Vedėjos p s.
Daužvardienės ir pavad. s. dr. Budrienės
pastangomis, tilpo ilgas straipsnis apie
lietuves skautes Chicago Daily Tribune.

Tarpt. Skyrius skaito, kad vienas iš di
džiausių darbų, atliktų kadencijos metu,
buvo bandymas išsiaiškinti savo statusą
tarptautinėj šeimoj ir išsiuntimas memo
randumo Pasaulio Skaučių S - gai. Antras
laimėjimas — tai Anglijos ( ir Vokietijos )
skaučių dalyvavimas Pasaulinėje Skaučių
Stovykloje Anglijoje, kur šalia laisvų tau281
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tų vėliavų, plevėsavo, nors ir mažutė, Li etuvos vėliava. Trečias ir paskutinis di
delis darbas, kurį TS atliko, tai išleidi
mas repr. leidinio “ A VIZIT WITH LI
THUANIAN GIRL GUIDES ”. Šis leidi
nys buvo išsiuntinėtas visoms skautėms
po platų pasaulį, Lietuvos atstovams bei
konsulams, laikraščių redakcijoms, įtakin
giems žmonėms, bibliotekoms ( įskaitant
JAV Kongreso Knygyną.), tarptautinėms
įstaigoms, organizacijoms ir Lt. Iš dau
gelio susilaukta daug gražių žodžių ir
įvertinimo.
Šio leidinio redaktore buvo
jauna akademike skautė D. Dirvonytė, tal
kininkėm — visa eilė skautininkių ir akademikių skaučių.
Per kadencijos laikotarpį parašyta per
130 laiškų, maždaug 3 5 užsienin.
TS Skyriaus vedėjos ps. J. Daužvardienės rūpesčiu Mokslo ir Pramonės Muzieju
je Akademikių Skaučių buvo suruošta trys
Tautodailės Parodos, Audimo ir Vilniaus
Verbų demonstravimas. Be to, Kalėdųproga suruoštas vaidinimas. Per vieną tokių
lietuvių programą perėjo apie 40 tūkstan
čių žmonių.
LIETUVAITĖS SKAUTES

AUST T ALIJO JE

Irma Laisvėnaite, Rajono Vadeiva
Australijoje yra apie 150 aktyvių skau
čių, kurios su meile ir pasiryžimu skautauja. Tiek tuntai, tiek vietininkijos yra
mišrūs vienetai. Didžiausias rūpestis,
tai buklų neturėjimas. Išskyrus Geolonge, lietuviškų namų kitose vietovėse nei si gyta, kur gal ėtume įsi rengti buklus. Da
bar sueigos daromos privačiuose namuose,
o orui tarputį atšilus — soduose. Pradžio
je 1957 metų visų vietovių skautų, - čių
vienetai stovyklavo. Žiemą skautės suei
gose ruošėsi patyrimo laipsniam s, special
lybėms, ^suruošė vieną kitą vakarą su sa
va programa ir dalyvavo tautos švenčių
minėjimuose. Jubiliejiniais metais yra
numatoma suruošti Tautinę Stovyklą.
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Daug rūpesčių mums sukelia prityrusių
vadovių trūkumas. Nors vienetų vadovės
energingos ir su meile dirba skautišką
darbą, tačiau joms trūksta vyresniųjų tal
kos. Mūsų didžiausia problema, tai lietu
vių kalbos išlaikymas mūsų jaunesnio)e
kartoje. Kiekviena lietuvių kolonija turi
vieną ar kelias sekmadienio mokyklas.
Dauguma vaikų, užaugusių Australijoje
moka lietuviškai, tačiau, tenka pastebėti,
kad jie žaisdami tarp savęs kalba angliš
kai. Lietuvių kalbos išmokimas priklauso
daugiausiai nuo tėvu. Nepaslaptis, kad
yra tokių tėvų, kurie didžiuojasi, kad jų
vaikai gražiai kalba svetima kalba, nes
lietuvių kalba, jų manymu, nebereikalinga.
AČiū Dievui, kad taip gal vejančių nedaug.
Turime ir gražių reiškinių, kur mišrios
šeimos vaikai kalba gražiai lietuviškai.
Skaučių vadovės skaučių tarpe stengiasi
išlaikyti mūsų kalbą gryną ir pa deda tom s
sesėms, kurios ją jau yra primiršusios.
Sueigose ir stovyklose visos sesės tu
ri kalbėti tik lietuviškai. Jaun. skautės
lanko sekmadienio, o vykesniosios litua
nistines mokyklas. Mes ryžtamės, ben
dradarbiaujant su tėvais ir mokytojais,
išlaikyti savąjį jaunimą lietuvišką, kaip
mums pasi seks, parody s ateiti s. Finansi
niai stovim silpnai. Su skautų Brolija su
gyvename gerai. Dėka pasišventusių va
dovų, - ių - skautybė klesti Australijoje.

Tragiškai žuvus mūsų mielai sesei
t. n. DORAI GUDĖNIENEI,

jos liūdinčiam vyrui Jonui
ir
sūnums Algiukui bei Vytukui ir
visiems artimiesiems giliausia^,
užuojautą reiškia
Clevelando akademikai skautai
ir skautės
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Vyriausios Skautininkės pa
reigų perdavimas 1954 metais.

L. S. S. SKAUČIŲ SESERIJA 1954 — 1957 METAIS
Vyriausios Skautininkės Veiklos Apžvalga

1954 metais
Aplankyta akademikų, - ių skaučių, - tų
stovykla Kanadoje. Pasimatyta su V S
Stepu Kairiu ir aptarta ateities darbo gai
rės.
Lapkričio 14-15 d.d. lankytasi Los
Angeles California. Čia dalyvauta Skau
čių, - tų 3 metų sukakties minėjime ir tuo
pat laiku susipažinta su esama padėtim ir
ieškota kelių santaikai ir normaliam vei
kimui atstatyti.
Lapkr. 16 - 17 d.d. dalyvauta Omahoje,
Nebr. specialioje sesių ir brolių sueigoje,
susipažinta su jų tėvais ir rėmėjais. Va
kare pravesta Omahoje pirmas vyr. skau
čių įžodis.
7955 metais
II. 18 dalyvauta Jūrų skautų, - čių tunto
steigimo iškilmėse. Sveikinimo žodis per
duotas per Amerikos Balsą į Lietuvą.
Vasario 26- 27 d.d. lankytasi Clevelande, Ohio. Rytą pasitarta su buv. VS D.
Kesiūnaite, dr. M. Žilinskiene ir kt. buv.
Vadijos narėm buv. suvažiavimo protokolo
reikalu. Tą pat dieną dalyvauta Tunto Va

dijos posėdyje - pietuose ir akademikių
sueigoj e.
27 d. pašventinta tunto vėliava, kūmais
pakviesta VSir muz. Mikulskis. Iškilmin
goje sueigoje vėliava įteikta tuntininkei
ps. Modesta vi čien ei. Tuntas iškilmingai
pasižadėjo i šlaikyti vėliavągyva savo šir
dyse, iki grįš į Lietuvą. Vakare dalyvau
ta skautininkių ir atskirai skautininkų su
eigoje. ■ Clevelande daug kas, ypač jauni
mas, labai patiko, bet tebesitęsianti ne
santaika kai kurių skautininkių ir skauti
ninkų tarpe paliko slegianti įspūdį.
Kovo 19 d. Čikagoje įvyko Pirmijos po
sėdis. Ta proga, -belaukdami atvykstant
dr. V. Čepo su VS Kairiu aplankėme Lie
tuvos konsulą dr. Daužvardį, vyskupą V.
Brizgį, Draugo radakciją i r kt. Vakare jau
ir su Pirm. Pirmininku Čepu dalyvauta
gausioje skautininkų Ramovės sueigoje,
o sekančią dieną Lituanicos tunto 5 - me
čio minėjime.
Gegužės 28 - 29 d.dL Vadovių sąskry
dyje Čikagoje duotas pašnekesys vienetų
administravimo reikalais.
283
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Birželio 30 — liepos 3 d,<L vėl Clevelandė.
Birž. 30 d. pasitarimas pas dr. jKesiūnaitę. Liepos 1 d. skautininkių, - kų suei
goje pas dr. ir sktn. Juškėnus. Liepos 2
d. su V S Kairiu padedame vainiką, prie bu v.
prezidento ir skautų Šefo A. Smetonos ka
po Mauzoliejuje. Tą pat dieną padarėme
vizitus Sofijai Smetonienei ir Federacijos
pirm. p. Damušiui. Liepos 3 d. dalyvavo
me akademinėje stovykloje.^
Liepos 23 d. aplankyta Čikagos skau
čių, - tų stovykla Sandūnuose.
Toronte, Kanados žemėj pirmą kartą.
Liepos 29 - 30 d.d. lankytasi Toronto
skaučių, - tų stovykloje. Čia krito į akis
ir į širdį Lietuvą primenanti aplinka, se
sių, brolių i r tėvų nuoširdumas. Susitikau
su v. s. Lidija Čepiene. Vakare įvyko įs
pūdingas vyr. -skaučių įžodis. Prie laužo
Vliko pirm. Matulioniui ir kun. Tadarauskui vadovaujant, abiem VS padarius pra
džią, sudėta Vokietijos skautams aukų ar
ti 100 dolerių.
Rugp. 21 & ąplanky ta jūrų skautų, • čių
stovykla Wiscounsin. Čia teko priimti j.
sk. -įžodį ir užrišti kaklaraiščius ir pasi
gerėti j. skautų vandens sportu.
Spalių 13 d. pagerbtas iš Romos atvy
kęs S - gos Dvasios vadovas kun. Vaišno
ra specialiame Vadijos posėdyj e, dalyvau
jant Lietuvos konsului ir kt. svečiams.
Spalių 30 d. panašiai pagerbtas ir Broli
jos VS.
Gruodžio 9-11 d.d. lankytasi Detroite,
Mich. Čia dalyvauta skautų tunto 5 - me
čio minėjime, susipažinta su tėvais ir rė
mėjais. Su V S Kairiu ir kitais vadovais,
- ėmis pasitarta ateinančių metų stovyklos
mosimo reikalais. Dalyvauta skaučių, - tų
vaidinime “ Džiaugsmas ”.
Gruodžio 14 d. įvyko Čikagoje specia
lus Vadijos posėdis, dalyvaujant buv. VS
Kesiūnaitei, Cleveland© tuntininkių pasi
keitimo reikalu. Gr. 17 d. dalyvauta Či
kagos skaučių, - tų bendrose Kūčiose.
1956 metais
Gegužės 5 d. dalyvauta Seserijos Vadi
jos baliuje su Rėmėjais. Gegužės 6 d.
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L.B. Vadovybės kvietimu Indiana Harbor,
Ind. skaityta paskaita Motinos Dienos pro
ga. Taip pat LB kvietimu tokia pat pa
skaita skaityta geg. 13 d. Detroite, Mich.
Ta proga dalyvauta skaučių t. sueigoje ir
aplankyta So c. Skyr. ved. v. s. K. Kodatienė, Linden, Mich. Čia teko išgyventi
siaučiantį tornado.
Gegužės 19 - 20 d.d. Vadovių, - ų są
skrydyje, Tabor Farm, Mich., pravestas
skautininkių įžodis ir vadovių pasitarimas
einamaisiais reikalais.
Liepos mėn. oradzioj e aplankyta Čika
gos skaučių stovykla nuosavoje stovykla
vietėje, Custer, Mich.
Rugp. 31 - rugsėjo 3 d.d. dalyvauta
“ Laisvosios Tėvynės ” stovykloje Ka
nadoje. Sveikinimas perduotas į Lietuvą.
Čia įvyko ir Tarybos posėdis, j
7957 metais
Gegužės 30 - birželio 3 d. d. lankytasi
JAV Rytiniame Rajone. Dalyvauta Hart
fordo skaučių vietininkijos sueigoje. Va
kare Vadeivės bute susipažinta su vado
vėmis, 'vadovais ir tėvų atstovais.
Birželio 2 d. dalyvauta Worcester, Mass,
vadovių suvažiavime. Birž. 3 d. Bostone
aplankyta tuntininkė E. Gimbutienė ir Pir
mi jos pirmininko dr. V. Čepo bute pasitar
ta bei susipažinta su Pirmijos nariais.
Su Vadovių Lavinimo Dalies Vedėja pasi
tarta bėgamaisiais reikalais.
Birž. 15 - 16 d-d. dalyvauta vadų, - vių
sąskrydyje Christiana, Mich,, kur pasida
linta, 'tarp kitko, ir įspūdžiais iš I JAV
rajono.
Rugp. 17 - 18 d.d. dalyvauta Jūrų Skauti jo s jubi Ii ejinėj e stovykloje, Custer,Mich.
Jūrų Skautija pasižymi entuziastingų va
dų gausumu, todėl ir į jubiliejinę stovyk
lą buvo sutelktos stipriausios jėgos- sto
vykla pravesta pavyzdingai.
Teko dalyvauti taip pat ir visuomeni
niuose subuvimuose, r ep rez en tuoj an t Skau
čių Seseriją, viso 115 kartų.
Parašyta reikalų raštų, laiškų bei svei
kinimų 1500, įsakymų 75, 'Biuletenių 6,
įvairiomis progomis eilė rasinių ir aplink
raščių. Taip pat skautiškomis temomis
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New Yorko skautai, - ės šoka tautinius šokius Vydūno vardo stovykloje.

daug kartų kalbėta per radij ą.
Pravesta vienetų ir skautininkių registracij a.
Pastaba. Normalesnei veiklai išvysty
ti būtinai reikalinga Vadijai bent dalinai
apmokama sekretorė ir tam tikra suma lė
šų reprezentacijos reikalams. Pribrendęs
reikalas organizuoti Skau tams Remti Drau
giją, kurios pareiga būtų remti centrines
Sąjungos institucijas. Vienetų Tėvų Ko
mitetai bei Rėmėjai tos pareigos nejaučia.
Jei lėšų klausimas nebus sutvarkytas Są
jungos klestėjimui palankia linkme, vis
sunkiau ir sunkiau rasime kandidatus,- es
atšakiugesnėms pąreigpms.

Pavaduotoja s. Flora Kurgonienė turėjo
6 pašnekesius vyresnėms skautėms ir 1
pasn. vadovių sąskrydyje. Paruošė pro
jektą draugovės vėliavai. Vadovavo Sese
rijos sėkmingo baliaus komisijai. Daly
vavo vietos tunto stovyklų organizavime.
Atliko keletą darbųSeserijos Vadijos ūkio
ir administraciniuose reikaluose.

Foto: G. Peniko

Garbės Gynėja v. s. dr. J. Aglinskiene
aktyviai dalyvavo Vadijai sprendžiant Los
Angeles ir Cleveland© nelengvas proble
mas. Buvo nuskridusi i Clevelandą, kur
turėjo posėdį su visomis skaučių vadovė
mis ir nuteikė jas produktingam darbui.
Be to, išsiaiškino susidariusią padėtį su
tėvais. Skautiška veikla Clevelande šian
dien yra viena iš pavyzdingųjų.
Dvasios Vadovas v. s. kun. Stasys Yla
dalyvavo 2 Vadijos posėdžiuose ir keliuo
se pa si tarimuose su VS, vadovų, - ių suei
goj Čikagoj skaitė paskaitą apie skautiš
ką ideologiją, tunto vadovėms Čikagoje
davė pašnekesį iš religinės programos.
JAV rajonų veikloj jis reiškėsi labai
gyvai. Aplankė ne tik ten esamus viene
tus, bet ir tolimuosius, kaip Los Angeles,
Calif., Montrealį, Canadą, Cleveland’ą,
Ohio, ir keletą kartų Čikagą. Su kitais
dvasios vadovais sudarė religinę progra
mą ir specialybes. Davė spaudai straips
nių iraplinkr. vadovėms.
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ĮVYKIAI IR KOMENTARAI
• Šių.metų raduolietuviškai visuomenei
buvo ypatingas tuo, kad sis derliaus se
zonas buvo pradėtas visai lietuviškai jau
nuomenei svarbiu įvykiu - Jaunimo Namų
atidarymu. Nedidelėje mūsų tremtinių gru
pėje Šis įvykis turi būti įrašytas kaip di
delis laimėjimas, kurio tikslas buvo sėk
mingai atsiektas Tėvų Jėzuitų dėka,o idė
ją ir finansinį pagrindą gausiai rėmė visa
lietuviška visuomenė. Štai dabar, šio pa
stato prieglobsty, Lituanistinė mokykla tu
ri tinkamas patalpas,o taip pat ir atskiros
jaunimo organizacijų grupės randa pasto
vią vietą savo susirinkimų ar sueigų šau
kimui. Kas liečia didesnį publikos skai
čių, kaip susibūrimą koncertui, minėjimui
ar šokiam, Čia randasi gan talpi salė, su
nedidele, bet dauguma atvejų neap si eina
ma scena. Liečiant meninį tašką reikia
pasakyti, kad viena šio pastato dalis yra
skirta Ciurlionies vardo galerijai, kur me
nininkai ras tinkamą vieta išstatyti savo
darbu parodas. Aplink šią galeriją bus
telkiami vertingieji mūsų meno kūriniai.
Taip pat nuo 1958 m.,; kada bus baigta
koplyčios statyba, sekmadieniais vyks pa
maldos studijuojančiam jaunimui.
Miela matyti, kad mūsų vi suomenė m ato
reikalą vis daugiau remti jaunuomene ir
stengiasi geriau suprasti jos problemas.
Jei visa lietuvių grupė savo aukom nebū
tų įsijungus šių Jaunimo Namų statymo
darban, Tėvų Jėzuitu prisiimta atsakomy
bė būtų sutikusi beveik neperžengiamąužtvara. Dabar Šie namai jaunimo organiza
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cijom yra turtais neišmatuojama pagalba.
Gal tik vienintelis nusiskundimas galėtu
būti, kad Šių pastatų komplekse nebuvo
rasta galimybių kartu įrengti ir sporto sa
lę. Sportas gi yra bene viena išpuikiausių priemonių į lietuvišką aplinką patrauk
ti gimnazistinio amžiaus jaunuolius, kurie
šiuo metu blaškosi nutautėjimo sukūriuo
se.
Lietuviškasis jaunimas, į kurį telkia
mos visos ateities viltys, už šią dovaną
Tėvams J ėzuitams lieka amžinai dėkingas.
Gi patys Jaunimo Namai visad stovės ir
liudys kaip stipriausia lietuviškos kultū
ros i šiaikymo tvirtovė.
• Ne vienu atveju Šie puslapiai jau yra
atskirų skautiškų vienetų leidžiamą spau
dą kėlę, su pasitenkinimu minėję. Šiuo
metu norime sustoti prie “ Kimo ” — Bos
tono "Žalgirio” tunto, skautų vyčių drau
govės leidinio. Jau 17 " Kimo ” numerių
yra išėję, paskutinis 22 rotatoriauspuslapius apima. Turinyje telpa vedamasis,
skautybės teorijos, stovyklos aprašymai,
skautams vyčiams įdomiųtemų straipsniai,
kronika, juokų skyrelis. Besidominčiuosius skaitytojus raginame redakcijai rašy
ti ( V. V. Koklys, 2234 th ARFC, L. G.,
Hanscom Fid, Bedford, Mass. ), redakci
jai bei leidėjams kuo geriausios sėkmės
linkime.
Tuo pačiu ir vieną siūlymą norime pa
tiekti: Jubiliejinių Metų proga bei metu lai
kiekviena skautiška vietovė pabando perijodinį numerių laikraštį išleisti, tuo prie
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bendrojo skautiškos spaudos darbo prisi
dėti, praktikos Įsigyti. Darbo pasėkoje su
sidarytų gražus Įnašas Į spaudos barą, gi
eilėj vietovių, gal atsirastų entuzijastų ŠĮ
darbą ir po Jubiliejinių Metų tęsti.
• MV Nr. 3, “ Įvykiuose ir Komentaruo
se ” buvo paliesta dabartinė visuomenės
baimė — kad perdidelis mūsų studentijos
procentas metasi į griežtuosius mokslus,
studijuoja inžineriją. Šis reiškinys buvo
bandyta kiek realesne šviesa visą klausi
mą nušviesti. Sekančiose eilutėse tebū
nie leista patiekti ‘‘Los Angeles Times”
dienraščio ( 1957. X. 11 ) skilties laisvą
vertimą:
“ Pensijon išėjęs Kalifornijos Univer
siteto profesorius vakar pareiškė, jog di
delė krašto pil iečių ir net pareigūnų dalis
yra mokslo ignorantai. Chemijos emeritas,
Dr. Joel H. Iiildebrant, kalbėdamas Occi
dental Kolegijoje, suminėjo, jog daugelis
žmonių sau atsakymų vis dar ieško delnų
linijose, sapnų aiškinime, burtuose.‘‘Mokslas šiandieną yra kultūros dalimi: jis
( griežtasis, gamtos mokslas ) yra tapęs
viena iš humanitarinių mokslų savybe, for
ma. Vieton šūkio — atgal Į humanitarines
studijas — griežtasis mokslas turėtų būti
dėstomas ne kaip technologija, bet kaip
viena iŠ humanitarinių studijų Šakų. Taip
vadinamieji humanitariniai dalykai turėtų
duoti Šuolį priekin ir griežtąjį mokslą
įtraukti ivisuotiną išsilavinimą ( liberal
education ) ”
l ai amerikiečio mokslininko mintys ame
rikiečiams. Tačiau ar jos netinka ir lie
tuviškosios visuomenės griežtųjų mokslų
kritikų atstovams?
• Prieš keletą metų mūsų perijodin-ėje
spaudoje pastoviai klestėjo studentų sky
riai — skiltys, skirtos mūsų akademiniams
reikalams, mintims, kronikai. Nors ar ne
visi skyriai buvo palenkti vienon ar ki
ton studentijos galvojimo pusėn, tačiau
jie vistik bendrąjį, visuotiną studentijos
gyvenimą atstovavo. Šiuo metu virš sumi
nėtas reiškinys yra labai praretėjęs, gali

ma sakyti, beveik išnykęs. Labai retomis
progomis pasirodo *‘ Studentų Žodis ”
( “ Dirvoj ” ), nėra dažnos “ Akademinės
Prošvaistės ” ( “ Drauge ” ), “ Naujie
nose ” ta forma irgi nieko nėra. Pastarų
jų vietoj e matome sugy vintą grynai idealoginių studentiškų organizacijų medžiagą,
telpančią mūsų perijodikoje.
Bandome šį reiškinį aiškinti. Ar tai
nauja žurnalistine forma yra plėtojama ?
Gal anos formos pasirodė skaitytojų di
džiumai neįdomios, nepatrauklios ? Argi
organizacijų idealogija atitraukia dėmesį
nuo bendrosios studentiškos veiklos? Ar
gal jau pasibaigė Šmulkščių, Vygintų, Sa
baliūnų, Kleizų, Mieželių, Kavolių ir kitų
labiausiai pasireiškusių pavardžių akade
minės žurnalistikos era, gi prieauglis pla
tesnės apimties reguliaraus darbo didžiuo
siuose laikraščiuose nepajėgia vežti ? At
sakyti į šiuos spėliojimus yra sunkoka,
tačiau galima viena konstatuoti: gaila,kad
ši veiklos fazė taip greitai ir staiga nu
trūko.
• Šiais metais, kaip ir anksčiau, lietu
viškoje rinkoje pasirodo savais motyvais
bei kalba spausdinti lietuviški kalėdiniai
atvirukai. Tad leiskite vieną mintį reko
menduoti: nevenkite lietuvišką kalėdinį
sveikinimą pasiųsti savo artimesniam ben
dradarbiui, kolegai, prieteliui amerikiečiui,
visiškai lietuvių kalbos nemokančiam. Pe
reitais metais Šį bandymą teko pamėginti
savųjų trijų bendradarbių tarpe: visi trys,
gavę po lietuvišką pasveikinimą, buvo la
bai maloniai nustebinti, džiaugėsi, net sa
vo giminėms, pažįstamiems jį rodė, darbo
vietėje savuosius kietus, angliškus liežu
vius ant ‘‘ Linksmų Sv. Kalėdų ” tarimo
mankštino! Šis pavyzdys teiliustruoja,
kad Švenčių sveikinimo kortelės gali tapti
dar vienu efektingu keliu, kuriuo amerikie
čiai
su lietuvybe supažindinami.
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AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO DEŠIMTMETĮ

ATŠVENTUS
Bronius Kviklys

Argi tik dešimtmetis ? Vadinasi, akade
minė skautija tebėra jaunutė organizacija,
taip sakant, neseniai į kelnaites įsimovu
si... Ne, jau visą trečdalį Šimtmečio ji
gyvena! Jos pradžia Tėvynėje - 1924.
X. 16. Taigi apie ją tenka kalbėti jau
kaip apie visiškai subrendusį, suaugusį
ir tvirčiausio pajėgumo Lietuvos pilieti,
Šiuo metu tremtyje bei ei dži antį savo die
nas tam, kad į Tėvynę galėtų, veikiai su
grįžti. ASS tėra viena akademinės skautijos apraiškų, surasta Vokietijoje, Kasselio - Mattenbergo pirmojo akad. skautų
suvažiavimo metu 1947 m. liepos 7 die
ną.
Netikras dienas tada gyveno lietuvis
tremtinys. Čia didžiausia tik ką okupan
tų pavergtos ir labiausia niekojamos Tė
vynės nelaimė, Čia nuolatinė ir nebe pa
grindo baimė, kad išvaduotojai ir laimėto
jai, padovanoję raudonajam siaubui Rytų
ir Vidurio Europos kraštus, pridės jiems
priedu ir tų kraštų žmones — politinius
pabėgėlius; Čia nuolatinis alkis, pasto
gės, aprangos stoka. Vienok visa tai ne
trukdė lietuvio idealizmo kilimui vyres
niųjų ir jaunimo tarpe: kaip gražiai kūrėsi
lietuviškas gyvenimas stovyklose, -kaip
augo spauda, knygų leidyklos, dienraščiai,
organizacijos, mokyklos, netgi universite
tas! Nors studentų gyvenimas niekada
nebuvo be rūpesčių, bet vargiai jau kada
jie buvo taip alkani, kaip tremties metais
Vokietijoje,
svetimųjų ir savųjų šalpos
organizacijų šeriami. 0 vienok kiek daug
padaryta, kiek išeita semestrų, kiek gau
ta diplomų, kiek daktaratų priginta! Koks
didelis idealizmas jų organizacijose, koks
apstus naujųjų formų ieškojimas, lietuviš
ko reikalo supratimas, kokia plati, tegu ir
beviltiška kova dėl pavergtos Tėvynės
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laisvės. Arba ir ta pati akademinė skau
tija. Kokia ji gaji, 'tegu ir be didesnio
pi ano kuriama. Čia ji Pabaltijo Universi
tete, čia Frankfurte - Hanave, Goettingene, Darmstadte, Bonnoje, Eichstaette, čia
Karisruheje, -Stuttgarte, Muenchene, Tue
bingen e, Freiburge, Mainz e, Romoje ir ki
tur. Jos istorija Vokietijoje nusėta sto
vyklomis, suvažiavimais, paskaitomis,
lietuviškais vakarais, vaidinimais, skau
tiškais laužais, skautiškąja veikla viene
tuose ir pan. Ir dėl tų dalykų, dėl “ bro
liškų ryšių palaikymo akademiniame ir to
limesniame gyvenime ”, jie važiuoja šim
tus, net tūkstančius kilometru, nuo Siau
rės jūros iki Alpių snieguotų viršūnių. Ir
dar ne bet kaip: sugrūsti perpildytuose va
gonuose, dažnai tik ant vienos kojos sto
vėdami ( kitos nėra kur pastatyti ), pietus
tik kelintą dieną tėvai gydami, beveik išim
tinai liesomis daržovėmis misdami. Jų
stovyklose tikras poilsis šaukštams — tiek
mažai maisto, tokia liesa sriuba, o tačiau
kiek daug lietuvi Ško, skautiško, studen
tiško džiaugsmo, dainos.
Gerai prisimenu ta Lietuvos Skautų Sgos atstovų suvažiavimą Kasselyje, jo
atstovus, atskubėjusius iŠ keliasdešim
ties Vokieti jos vietovių, nežiūrint visų su
varžymų, okupacinių ir zonų sienų. 0 čia
tos dienos vakarą, lygiai pusę aštuonių
vakare ir mes, akademikai, turėjome pro
gos -susirinkti. Kaip šiandien matau Čia
žengiančius jau gerokai pražilusius Gar
bės Narius profesorius, mūsų ASS ” dvy
nukus ” — Igną Končių su Steponu Kolu
paila, mieląsias sesių SSD veikėjas: D.
Kesiūnaitę, H. Reklaitienę, *S. Jurkynienę, S. Stasiškienę, L. Čepienę, E. Kolu
pailai tę - Masiokienę, M. Milvydaitę, E.
Balsytę, Am. Kalvaitytę ir keletą kitų; bro-
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liūs - K. Palčiauską, K. -Grigaitį, A. Fla
terį, <V. Augulį, V. Bražėną, V. Šarūną, S.
Kairį, <Br. 'Kulį, A. Bakaitį, B. Dainutį,
V. ;Mikalavičių, K. Nenortą, V. Stasi škį,
J. -Matulaitį
Priskaitėme viso 35: 2
garbės narius, 46 filisterių, 17 senjoru ir
kt. -narių. Jie buvo čia suskridę bene iš
25 Vokietijos vietovių ir jau išvakarėse
turėjo atskiras SSD ir Korp! VYTIS suei
gas. 20 brolių ir 15 sesių atskirai aptarė
savo organizacinius reikalus ir priėjo vie
nos nuomonės: susijungti į vieną organi
zaciją, geriau sakant, sudaryti formalią
dviejų organizacijų sąjungą. Taigi ir ben
droje sueigoje ta pati dvasia, tos pačios
nuotaikos. Nenuostabu, ■ kad iš tolimo
Kempteno atvykęs sueigos pirmininkas fil.
Vacys Augulis ( nuo tremties rūpesčių
kiek palinkęs, gerokai ž'il stel ėj ęs, kaip
kad buvo Lietuvoje, bet vis toks pat nuo
širdus, gyvas, veiklus ) neturėjo Čia daug
vargo. Greitai ir surašėme mūsų “ uni
jos ” punktus, pavadindami ją “ Akade
miniu Skautų Sąjūdžiu ” ( trumpai ASS).
Štai jie:
1. Buvusieji Lietuvoje akad. skautų vie
netai ir jų statutais veikią sambūriai jun
giasi į ASS; • 2. ASS tęsia SSD ir Korp!
VYTIS tradicijas, gyvena jų dvasia; 3.
Laikosi skautiškosios ideologijos ir sie
kia ugdyti akad. skautų asmenybes; 4»
Veikia mišriais arba vienalyčiais viene
tais. ■ Kai reikėjo rinkti naujojo Sąjūdžio

Pirmininką, tai visų rankos pakilo už il
gametį SSD ir Korp! VYTIS Garbės Narį
Prof. Igną Končių, pirmųjų Sąjūdžio vice
pirmininkų garbė teko fil. D. Kesiūnaitei
ir fil. V. Auguliui. Išsikalbėjus apie vei
kimo kelius, kryptis, pabrėžtas savųjų tra
dicijų saugojimo reikalas. Ir štai vėl vi
sus sujungė tradicinė: ... “ Kada ateis
kitų eilė stot’ vietoj’ mūs’, — kad būt gar
bė ! ”
0 po to vėl darbas Sąjūdžio centre ir
vienetuose, “ sambūriuose ”, kaip kad
mes juos tada vadinome. Vėl suvažiavi
mai, rinkimai, naujų kelių ieškojimas. O
dėl jų neretai net apsibarti tekdavo. At
simenu, kai III - iosios tautinės stovyklos
metu 1948 m. vienoje Alpių pašlaitėj e prie
Isar Homo tiek karštai diskutavome, kad
po to vos neišsivaikšciojome kas sau. Be
je, kai kas anksčiau ir išsivaikščiojo.
Antai Goettingene tūlas šiaip jau uolus
vytietis Juozas Repečka, kitados vadova
vęs akademinei skautijai Vilniuje, visą
Korp ! skyrių dabar į kitą organizaciją nu
vedė. Panašiai padarė nemaža brolių da
lis Frankfurte. Tik sesės liko ištikimos
savajai SSD - vei. Už tat buvo ir labai
gražių apraiškų. Kaip gi nepaminėsi bro
lių ir sesių Pabaltijo universitete, -mūsų
vytiečių Eichstaette, -is kur gavome jau
ne vieną dvasios vadovą — kunigą vytietį;
arba negausaus bet labai gražaus K! sky
riaus Freiburge. O kur Darmstadtas, Stut-
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tgartas, arba tegu ir besibarąs Tuebingenas ?
Vėl slenka prieš akis trumpa, tegu ir
netobula ASS kronika ... Kuriama sava
spauda. Pirmieji Korporacijos ir ASS ap
linkraščiai išeina sena vokiška triaukšte
XIX amžiaus muziejine rašoma mašinėle
rašyti per seną kalkę ant skylėto popie
riaus. Pirmieji “ Vyčio ” numeriai per
daug jau primityvišku rotatorium spausdin
ti. Gal trečdalis raidžių kur tai dingdavo
ir skaitytojai patys turėdavo jas susirasti.
Ir susirasdavo! Beje, aš esu visiškai tik
ras, kad juos tada daug atidžiau skaityda
vo, kaip dabar jau visiškai tobulą, gražiai
leidžiamą ir gausiai iliustruotą “ Mūsų
Vytį ”. Sprendžiu iš to, kad tada būdavo
skaitytojų, kurie tik keliuose “ Vyčio ”
lapeliuose priskaitydavo po Šimtą-kitąkorektūros klaidį ir mums jas visas praneš
davo. Dabar tokių uolių, rodosi, nebėra.
Ir rašiniai kažkaip jau lyg menkoki buvo.
Gal todėl, kad rašyti perpildytose žmonė
mis palėpėse ar ant kokio kelmo suriesti.
0 tačiau jie buvo ryte ryjami. Niekada
negaliu pamiršti pirmųjų aukotojų, kuriais
buvo Freiburgo vytiečiai. Visi neturtingi,
it tos bažnyčios pelės. Markės gi tik ką
pakeistos naujomis. Labai retos studen
tų tarpe. 0 tačiau vis dešimkė kažkaip
po kiekvieno numerio atsirasdavo. Arba
dar viena geradarė iš sesių tarpo. Tai
Aldona Viliušytė ( dabar Martišiūnienė).
Ji tada buvo uoli vaikų darželio mokytoja,
ilgokai dirbdavo ir už tai gaudavo algos
bene puskapį naujųjų markių. Nors ir kažinkaip nuo jos gindavaus, pusė šios su
mos vis atsirasdavo “ Vyčio ” kasoje po
pieriui pirkti ar paštui apmokėti. Ir tokių
pavyzdžių buvo daugiau. Gaila, kad jau
daugelis nukeliavo į užmarštį.
Ir taip tie gražūs metai nubėgo į praei
tį. Paskutinį kartą Vokietijoj e, suvažiavę
iš kelių vietovių, dar susitikome 1948 m.
Scheinfeldo pilyje, -gulėjome ant Šiaudų,
posėdžiavome, svarstėme. Po to man teko
liūdna pareiga: laidoti ASS skyrius. Pra
sidėjo emigracija. Bet ji nebuvo mums
baisi. Mūsų žmonės jau buvo “ sau žmo290

nės ” ir išleisdavau juos su gražiomis
viltimis, kad jie susiburs užjūryje. Taip
i į’yko. Kur susirasdavo trys ar penki,
gimdavo ir skyrius. 'Gimdavo net tada, kai
jo steigėjai neturėdavo darbo arba po ne
įprasto fizinio darbo būdavo taip pavargę,
kad normaliai imant, nebereiktų jiems dar
į sueigas lakstyti. Vėl nauja skyrių eilė:
Čikaga, Torontas, Detroitas, Bostonas,
Urbana, Clevelandas, New Yorkas, Sydnėjus, Adelaidė, Melbournas, vėl Bona, Los
Angeles, Venecuela, Anglija, Waterburis,
Omaha; vėl eilė akademinių stovyklų, su
važiavimų, vakarų, paskaitų; štai vėl bu
joja savoji spauda, Šalpos Fondas; į ASS
įsijungia trečioji, <tegu dar tik vaiko vys
tykluose ir nelabai veikli, bet daug žadan
ti filisterių šaka — Akad. Sk. Ramovė.
Vėl pavargsta senieji ASS veikėjai, bet į
jų vietas nuolat ateina eilė naujų narių.
Eilės senųjų filisterių sūnūs bei dukros
pas mus ne tik senjorais, bet ir filiste
riais.
Mes esame išblaškyti po keturius kon
tinentus. Nelengva tad išlaikyti vieną ir
tą pačią dvasią. 0 tačiau susižinome laiš
kais, per biuletenį “ Ad meliorem ”, per
nuosavą “ Mūsų Vytį ”, per kitą spaudą.
Pagaliau — gyvu asmenišku ryšiu savo
sueigose, akademinėse stovyklose, į ku
rias suvažiuojame su nuosavu inventorium
savomis mašinomis ( praturtėjome! ), suskrendame lėktuvais ar atūžiame moder
niškais traukiniais. Čia vėl aidi mūsų tra
dicinė ir Šiaip jau lietuviškoji daina, va
karais liepsnoja laužai su juoku, jumoru,
“ Sumuštinis ”. Prie jų geriau matai,
kaip mažai tebėra veidų iš tų, -kurie prie
tokių laužų šildėsi Panemunėje, Pažais
lyje ar Paneriuose. Bet akademinė skautij a išliko ta pati: visada jauna, skaisti.
Argi šie paskutiniai jaunuoliai blogesni
už anuos? Ar jie nemokėtų mirti už Tėvų
Žemę, kaip ir pirmieji ? Ar jų skaičius
mažesnis? Ne, jokiu būdu ne!
Ir čia mus stiprina savoji spauda, suei
gos, suvažiavimai; bandome įnešti savo
kraičio dalelę į lietuviškos visuomenės
rūmą, į skautiškąją veiklą, į studentišką
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gyvenimą, neretai vadovaudami jo kai ku
rioms darbo sritims. IŠ mūsų eilių išėjo
visa eilė specialistų, tegu ir ne visų rei
kiamų sričių; bandome atiduoti savo duok
lę skautybei, dirbdami jos institucijose,
tiesdami pagalbos ranką vargstantiems,
rūpinamės savišvieta, kūriame lietuviškas
šeimas, auklėjame savo ir kitų vaikus lie
tuvi škoj e dvasioj e ir visa tai skiriame Tė
vynei Lietuvai.
Ach, gi ne visada mūsų gyvenimas links
mas. Ar ne skaudu buvo išsiskirti su mū
sų mylimais Garbės Nariais Vydūnu, Ži
linsku, Lietuvoje mirusiais Kan. Merke
liu, Alekna, Sibiro kankiniais A. F. Jurskiu, V. Kastonaičiu ir kitais, kuriems ne
turėjome galimybės ne gėlių pluoštelio
ant kapo padėti ? Ar malonu buvo savo
rankomis laidoti per anksti mus palikusius
K. Kasperavičių, L. Petrauskaitę, J. Naujali, D. Gudėnienę, kurie visi prisijungė
prie šaunaus mūsiškių kankinių ir miru
siųjų ASS skyriaus anapus ?
Argi per visą dešimtmeti neturėjome ir
savo šeimoje naminiu rūpestėlių? Ar sma
gu buvo, kai keletas vytieČių, pamiršę
senjoro įžodi, nusigręžė nuo senųjų K!
tradicijų ir bandė vesti Sąjūdį į politiniu
partijų “ globą ” ? Ar nebuvo taip dažnu
apsileidimų organizaciniame darbe? Ar
neįsil ei sdavome į beprasmiškus ginčus ir
ar dirbdami kartais neimdavome abejoti
savimi? Pagaliau ar mūsų automobiliai,
užuot dažniau pasukę į liet parengimus,
stovyklas, sueigas, neriedėdavo į tas
vietas, kur mūsų buvimas nėra būtinas.

dažnai kenksmingas? Ar mums turtėjant,
puošiantis naujais drabužiais, automobi
liais, namais,vilomis, nebūdavo pamirštarnas sumokėti tas labai kuklutis 25 cen
tų mėnesinis nario mokestis, nekalbant
jau apie būtinas aukas Sąjūdžiui ir jo
spaudai iš gerai uždirbančių filisterių?
Ach, kur čia visas menkas ar netaip jau
menkas “ nuodėmės ” ir surašysi ...
Vadinasi tremtyje, greta darbo, nemažo
Įnašo, daugelio pasiryžimų, dar ne viskas
padaryta. Kai kuriose vietose gal klai
džiota, nors ir nenutolta nuo pagrindinių
tikslų. Kai kur gal buvote perdaug tylūs
ir kuklūs, kad net toks daug žinantis ko
lega Vyt. Meškauskas, išskaičiuodamas
šiuo metu veikiančias mūsų stud, or - jas,
ASS visiškai nepastebejo ( o gal tik neno
rėjo pastebėti ? ).
Taigi ASS, jau vien tik tremtyje einąs
antrąjį
dešimtmetį, turėtų žinoti, kad jo
trečdalio šimtmečio amžius jau tuo pačiu
Įrodė egzistencijos būtinumą: jei or - ja
per tiek metų nemirė, vadinasi save patei
sino ir kam nors reikalinga. Bet reikia
atminti, kad Sąjūdžio metai jau nebe vai
ko. Taigi reikia ir didesnių darbų. Ke
lius šimtus jaunimo ir vyresniųjų ( tegu
didel ė dalis pasyvūs ) apjungi anti or - ja
galėtų ir daugiau padaryti. Ką, kaip, kur
— galėtų išsitarti visi nariai, bet ypač
dabartiniai vadovai, - ės, kurie, tikėkime,
geriau kaip kas kitas jaučia organizacijos
pulsą, aplinką ir turi gražius planu s jos
ateičiai tvarkyti.

—

Mūsų mielam broliui senj.
Mūsų mielam broliui
ALEKSUI JAKUBAUSKUI,
senį. Al e k su i JAKUBAUSKUI,

jo brangiam tėveliui staiga mirus,
reiškiame gilią užuojautą
ASS Čikagos Skyrius

netekusiam brangaus tėvelio
Aleksandro Jakubausko,
reiškiame gilią užuojautą
Algirdas Vosylius ir
Sigitas Banaitis

|
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Nijolė Jankutė
RUGSĖJIS

Esu tarp dangaus, kuriame ruduo išvyniojo debesų rietimus,
Sunkius lyg milą, parvežtą iš veltuvės aptaisyti šeimynai,
Kada bulves jau kepa palaukėj purvini piemenukai,
Ir pirmo stos šalnos pakanda jurginą prie gonkų.

Ir tarp žemės, kurioje čeža numirę vasaros lapai
Ir šėlsta juodai mėlyni vandeny s vėjų nuplakto ežero,
Gauruoto bangoms ir perrėžto aštriu saulės deimantu.

Taip baugu, bet ir gera būti pikto rudenio viešnia:
Jo lūpos — nesuvaldomi vėjai, o akys — neužmatomos tolumos.
Ales esame tik vienu du, nes ir paukščiai, apakę mėlyne, išskrido ...

A. S. S. ŠVENTĖJE ČIKAGOJE
Šių metu lapkričio 9 d. Čikagoje gyveną
ASS nariai paminėjoASS įsisteigimolOmetų
sukaktį.
Minėjimas buvo pradėtas Sv. Mišiomis
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Po pietų Jauni
mo Namuose įvyko iškilminga sueiga, ku
rios metu eilė sesių ir brolių davė pasiža
dėjimus ir gavo spalvas. Vakare gražioje
Shoreland vi eŠbučio sal ėje buvo švenčia
ma kartu su svečiais. Iškilmingąją dalį
pradėjo senj. A. Mickevičius pristatyda
mas naująją ASS pirmininkę fil. dr. J.
Aglinskienę, kuri supažindino svečius su
Sąjūdžio veikla. Buvo įdomu išgirsti,
kad šiuo metu Sąjūdžiui priklauso apie
600 narių Šešiolikoje skyrių. 9 skyriai
veikia JAV, kiti Kanadoj e, Australijoj e,
Vokietijoje, Anglijoje ir Venezueloje. Po
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to kalbėjo fil. K. Palčiauskas apie skau
tiškąją ideologiją ir jos vystymąsi. Taip
pat trumpus žodžius tarė Korp! VYTIS ka
pelionas tėvas J. Raibužis, S. J., vyriau
sioji skautininke 0. Zailskienė ir Čikagos
tuntų bei akademinių organizacijų atsto
vai.
Trumpą programą atliko t. n. N. Šalkau
skai tė deklamavusi eilėraštį ir L. Germa
ni en ė paskaiciusi savo kūrybos humoristi
nio pobūdžio eilėraščių. Vakaras baigėsi
šokiais, žaidimai s ir dainomis, tradicinėje
ASS švenčių nuotaikoje.
Šventę organizavo pagal tradiciją, seno
sios Čikagos ASD ir K! VYTIS valdybos,
vadovaujamos fil. N. Maskaliūnienės ir
senj. A. Mickevičiaus.
4 n. Z.

'Biliūnai t e.
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RYŠKIEJI VEIDAI
T. n. Irma LAISVĖN AITE

Įstojo į LSS 1932 m. Kaune. Vyr. skau
tės įžodį davė 1947 metais Hanau, Vokie
tijoje. 1946 - 1949 m. priklausė Studenčių
Skaučių Draugovei Frankfurte. 1952 - 54
m. suorganizavo vyr. skautes Melbourne
ir ėjo skiltininkės ir skaučių skyriaus ve
dėjos pareigas.
Nuo 1956 m. geg. 27 d.eina Australijos
Rajono Vadeivės pareigas. Trečius metus
studijuodama Melboumo Universitete, šiuo
metu dar eina Akademinio Skautų Sąjūdžio
Melbourne pirmininkės pareigas.

Juozas KREGZDYS.

Gimė 1933, gruodžio 20 d.,Šakių apskri
tyje. Lietuvoj e baigė pradžios mokyklą
ir, pradėjęs gimnaziją Kybartuose, Kemp
ten’e baigė lietuvių gimnazijos Šešias
kl ases.
1955 metaisjšlaikė egzaminus į Illinois
Universitetą Čikagoje ir pradėjo studijuo

ti mechaniką.
Į skautų organizacij ąJuozas įstojo 1945
metais tremtyje, ir vadovavo jaunesniųjų
skautų Kęstučio Draugovei.
Į LSS Korp! Vytis įstojo 1957 metais.
Tų metų lapkričio 9 d. metinės šventės
proga, Čikagoje buvo pakeltas į senjorus.
Visuomeniniame gyvenime Juozo veikla
prasidėjo akademinėse organizacijose:
1956 metais buvo išrinktas į “ Lituanicob ” klubo Navy Pier valdybą, kur ėjo
vice - pirm, pareigas, dą patį rudenį pra
dėjo eiti Liet. Stud. Sąj. Čikagos skyriaus
pirmininko pareigas. 1957 metų pavasarį
Juozas buvo išrinktas į Liet. Stud. SąjJAV Centro Valdybą, kur dabar jis yra
vice - pirm., atstovaująs skautų akademi
nį j aunimą Stud. Sąjungoj e.
Beto jis buvo Jaunimo Kongreso rengi
mo komisijos narys, dabar priklauso Lituanus Remti Komitetui ir laikinai vadovau
ja Studentų Gairių administracijai.
Juozas yra tvirtai įsitikinęs, kad kol
mūsų jaunimas bendraus vieni su kitais,
kaip iki šiol, Lietuvai tremtis netik iš
saugos, bet ir išaugins naujų, didelių
žmonių.
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SKAUTYBĖ VYRESNIESIEMS
( ASS VII stovyklos pašnekesio santrauka)
V. Stasiškis

Apie ką nors kalbant, pravartu susitarti
dėl sąvokų apibrėžimo, kad nekiltų. neaiš
kumo. Šio rašinėlio ribose vyresniaisiais
skaitysime dvasiniai ir fiziniai subrendu
sius, visuomenėje savarankius asmenis.
Tiesa, į tą kategoriją įeina ir daugelis
vyresniųjų skautų vadovų, tačiau, dėl or
ganizacijoj e jų užimamos ypatingos vie
tos ir einamų pareigų, jų santykio su skautybe Čia nenagrinėsime. Čia pabandysime
pasiaiškinti, kurią vietą skautybėje gali
užimti eilini ai s ar beveik eiliniais organi
zacijoje pasi Ii eką suaugusioj i.
Pradėję šį klausimą nagrinėti, tuoj su
siduriame su, sakyčiau, psichologine sie
na, pastatyta, tiesa, skautybę geriau ne
pažinusių: “ skautybė yra vaikų žaidimas
( kai kada: “ organizacija ” ) ”. Atseit,
tai tik nebrendėlių maivymasis ar žaidi
mas. Tą argumentą esame girdėję jau Lie
tuvoje, nugirstame ir dabar. Jo vertę ge
riausia patirti iš jį naudojančių— kiek tie
žmonės yra gilūs gyvenimo pažinimu ir
savo išmintimi ...
Skautybė vyresniesiems yra visai realus
dalykas. Tai geriausiai įrodo per tris au
dringus dešimtmečius išsilaikiusi ir išau
gusi akademinė skautija, vyčių ir vyres
niųjų skaučių Šakos ir, dabar pasirodžiu
si, senųjų skautų šaka. Tačiau, kartu ir
keista, nes suaugusių skautybės sąjūdis
yra specifinis mums, lietuviams. Tokios
gilios akademinės skautybės kaip mūsų,
neteko patirti esant bet kur kitur pasauly
je.
Kituose kraštuose aktyvaus skautavimo
laikotarpis vis trumpėja. Vis atkeliamas
į jaunesnį amžių priėmimas į vyčius ir
vyr. skautes, tačiau, nežiūrint to, tos są
jūdžio šakos neabejotinai džiūsta. Senų
jų skautų organizacijas (3. P. Guild, Tre
foil Guild ir pan. ) vargu begalime laikyti
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skautų organizacijos šakomis ir tąsa. Jos
į tai mažai tepreten duoj a.
Tiksliai ir pilnai išnagrinėti to priežas
tis šio rašinio ribose negalima ir nėra rei
kalo. -Nebus daug suklysta konstatuojant,
kad to priežastis sudaro skirtingos pažiū
ros į gyvenimą ir jo vertybės. Vakarie
čiai yra lėkštesni savo galvosena, daugiau
linkę vertinti materialines gerybes, išorę,
metodą.
Mes, lietuviai, esame daugiau
linkę kreipti dėmesio į turinį, <dalykų es
mę, 'daugiau vertiname dvasios vertybes.
Žinoma, i Šimčių y ra ir vienoj e ir antroj e
pusėje ...
Vienu tarpu, skautams akademikams bu
vo padaryta priekaištų, kad jie varžą as
menybę skautiškumo rėmais, kad jie sto
koju tolerancijos. Kiek tie priekaištai
pagrįsti, pamato kiekvienas, susipažinęs
su mūsų išgyvenama ir suprantama skautybe.
Ideologiniai skautybės pagrindai yra
ypatingai platūs, nes jie apima ir privalo
mai bei lygiai jungia mūsų visų stambes
nių ideologinių sąjūdžių pagrindines idė
jas. Suaugusiam skautui religiškumas
tampa ne šventiniu formalumu, bet kasdie
ninio gyvenimo elementu, pagrindu santy
kiui su pažintu ir pripažįstamu Kūrėju bei
moraliniu masteliu žmogiškosios buities
reiškiniams vertinti ir apspręsti. Skautiš
kai suprantamas tautiškumas ir valstybiš
kumas tampa plačiu ir realiu pagrindu nu
statyti asmens santykiams su visuomene
ir jos organizuoto gyvenimo reiškiniais.
Jis taip pat duoda realų mastelį tų reiški
nių tarpusavio vertei nustatyti. Pagaliau
religiškumu ir tautiškumu pagrįstas socia
lumas sudaro pagrindą žmogaus santy
kiams su kitais žmonėmis tvarkyti tiek ar
timiausioje aplinkoje, tiek ir pasauliniu
mastu.
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Iš to, kas Čia keliais sakiniais palies
ta, galima suprasti, kad ir suaugusiems
skautybė gali duoti vertingą bei giliai pa
gristą filosofini, gyvenimo pagrindą. Tad
atpuola ir skautybėspritaikomumo suaugu
siems klausimas. Moraliai tvirti, religin
gi, tautiniai ir valstybiniai susipratę ir
socialiai sąmoningi asmens sudaro bet ku
rios visuomenės pažibą ir sveiką branduo
lį. Gyvenimas juos savaime išstumia į
reikšmingas pareigas ir postus.
Klausimą tenka kelti ne dėl skautybės
suaugusiems ideologinių pagrindų, bet dėl
veikimo metodų. Sis klausimas yra atvi
ras plačioms diskusijoms ir dar platesniems praktiniams bandymams. Viena tik
aišku, kad būtų klaida apsiriboti akademi
nėmis diskusijomis, o nepasireikšti dar
bais. Diskutuotina ir veikimo dirva ar dir
vos.

Baigiant gal reikėtų dar paminėti, kuo
akademinė skautybė skiriasi nuo bendro
sios suaugusių skautybės. Dėl savo di
desnio intelektualinio pajėgumo ir visuo
meniniame gyvenime labiau prasikišusios
padėties, akademinė skautybė turėtų su
daryti ideologinę skautybės "tyrimų labo
ratoriją ” ar " seminarą ”, kartu jos gyveniminio taikymo avangardą ir šviesų pa
vyzdį. Esminio skirtumo nėra, kaip nėra
esminio skirtumo tarpe sausumos, jūrų ir
oro skautų. Yra tik veikimo dirvos ir tai
komų priemonių skirtingumas. Kaip kiek
vienas kitas mokslinis tiriamasis darbas,
taip ir akademinės skautybės veikimas
yra įmanomas tik akademinės laisvės są
lygomis, tačiau kartu ir nenuklystant į šo
ninius klystkelius ar akligatvius. i

NETEKOME GARBĖS NARIO KAN. MORKAUS — MORKELIO
A Kalnaitis
Nedaug teturėjome Lietuvoje pačių pir
mųjų mūsų skautybės kūrėjų — mūsų labai
atmintinų ir brangintinų asmenų. Todėl
Šiandien labai skaudu, kai vienas po kito
jie išsiskiria iš mūsų tarpo. Ir žinia, pa
siekusi mus iš anapus geležinės uždan
gos apie A. A. K an. Morkaus Morkelio mir
ti,skautams, - ėms buvo labai skaudi.
Šis didelės dvasios vyras buvo gimęs
1892 m. vasario mėn. 13 d. Dusetų parapi
joje. IŠėjęs teologijos mokslus, 1916. III.
13 buvo įšventintas į kunigus. Kaip di
delės erudicijos vyras, 1918 m. paskirtas
Žemaičių Kunigų seminarijos Kaune pro
fesorium, kur per eilę metų dėste įvairius
dalykus, ypač patrologiją. 1931 m. riar
buvo paskirtas sinodiniu teisėju Kauno
Kurijoje. Ir naciams, ir bol Ševi kam s oku
pavus Lietuvą, joj e pasiliko. Mirė 1957.
IX. 3 d., palaidotas Kelmėje. Toki yra
trumpi ( toli gražu nepilni ) jo biografiniai

metmenys, kurių tuo tarpu tik tiek mums
pavyko surinkti.
Kodėl Amžinatilsį Kanauninkas Merke
lis buvo taip brangus mums, skautams?
Tai buvo skaisti asmenybė, šventas žmo
gus, nuolankus Dievo tarnas. Apie jį
Lietuvos Skautų įkūrėjas Petras Jurgėla,
viename laiške man taip atsiliepia:
— "Tai buvo antras kunigas, kurį įtrau
kiau į aktyvų skautijos auklėjimo darbą;
pirmasis buvo Kun. K. Čibiras Vilniuje.
Abiem patiekiau skautiškos literatūros
lenkų kalba, iŠ kurios jie susipažino su
skautybė, jos metodika ir ideologija. Po
to Kun. Morkelis skautybę studijavo iš
sk. -literatūros prancūzų ir, rodos, vokie
čių kalba. Tad skautybę pažino gerai ir
giliai. Tačiau abudu kapelionai nevieno
du mastu savo žinyną pertiekdavo mūsų
skautijai. Į skautiškąją veiki ą Prof. M.
įtraukiau 1919 m. pavasarį. Su juo mane
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supažindino s. Itn. K. Vaitkus,ir sktn.
Itn. A. Valiušis. Mano vadovaujamoje Rim
gaudo dr- veje, 1919 - 1920 m. bėgyje,
M. skaitė keletą referatų apie sk. ideolo
giją. "Gerai atsimenu jo paskaitą I - ajame
Lietuvos skautų, vadų su važiavime Kaune,
1922 m. Be to, nuo 1919 m. buvo Lietu
vos Skautams Remti Dr - jos Centro val
dybos narys, pradžioje iždininkas, vėliau
vice - pirmininkas. Iš viso, didelis skau
tuos šalininkas, iš Nepriklausomos Lie
tuvos pedagogų bei profesorių pirmasis
įsijungęs i aktyvesnį darbą. Asmeniškai
buvo nepaprastai kuklus, ramus, nuošir
dus, didelės erudicijos ir pakantos ( tole
rancijos ) žmogus; tvirtai laikėsi krikš
čioniškų principų — idealus pedagogas ir
šviesus pavyzdys skautijai ir šiaip jau
nuomenei ” .
Tokį tai liudijimą apie Kan. Morkelį
mums suteikė mūsų Sąjungos Pirmūnas.
Panašiai apie velionį atsiliepia ir kitas
senas skautų veikėjas, Korp! VY HS fi
listeris ir skautininkas J. Dainauskas,

A. A. KAN. PROF. MORKUS - MORKELIS
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šiuo metu laimingu būdu iš anapus gele
žinės uždangos atsiradęs 1 ai svaj ame pa
saulyje. J. D-kui teko ilgesnį laiką dirb
ti drauge su M. Morkeliu, o 1937 — 1944
m. bėgyje palaikyti ypač nuoširdžius privatiškus ryšius. Jis apie velionį rašo:
— “ Lietuvos skautų atsiradimas ir jų
egzistavimas neatskiriamai risasi su Kan.
Merkelio asmeniu. Jau pirmieji mūsų vie
ši pasirodymai,kuriuose dalyvaudavo Lie
tuvos skautijos organizatoriai Jurgelevi
čiai, Senbergas, Valusis, Kraunaitis, Mačiuika ir kt, <visuomet matė ir Kan. Mer
kelį, ar tai būtų Ąžuolyne, ar Vytauto
Kalne, ar Panemunės Šile. Organizuojant
Studentų Skautų Draugovę Lietuvos U-te
( akademinės skautijos pradžia 1924 m. ),
irgi buvo tartasi su juo. Tas pats buvo ir
vėliau, kai kilo filisterių organizavimo
klausimas. Tai buvo pasikalbėjimai, pa
sitarimai jaunuolių su puikiu pedagogu,
filosofu ir sociologu, kuris ne tik domė
josi, bet ir puikiai suprato jaunimo galvo
senos kelius ir skautybės esmę. Priva
čiame gyvenime Kan. Merkelis visų pirma
derino savyje tikrojo mokslininko — peda
gogo kuklumą su labai plačia pasaulėžiū
ra. Jis matė kiekviename žmoguje visų
pirma žmogų, o ne daiktą, “ vienetą”,
“pėstininką” ir tt. Prisimenu, jog Kan.
Merkelis ypatingai domėjosi kiekviena ži
nute apie skautų veiklą, apie stovyklavi
mą, pasirodymus. Kartą besi k al ban t apie
“ jaunimo ideologijos kelius ”, Kan. M.
pasakė, jog Lietuvos jaunimui skautybė
esanti pats geriausias ideologinis kelias,
o studentai skautai turi uždavinį tą kelią
“ lyginti ”, palaikyti tvarkoj e ir Švaroje,
kad jis nebūtų “ daubotas ” ... Ypač pa
brėždavo, kad skautybė yra pilnutinė or ja, padedanti ugdyti ne tik meilę Dievui
ir artimui, bet ypač patriotiškumą ”.
Savaime aišku, kad Velionis savo lai
ku, kai dar ypač truko inteligentinių j ėgų
skautų, - Čių tarpe ir kai daugiau išsila
vinusio žmogaus čia buvo sunkiau rasti,
pasėjo gražią idealizmo sėklą į jaunųjų
sielas ir širdis. Jis dirbo su skautais dar
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tada,
kai daugelis mūsų visuomeninkų,
kultūrininkų ir pedagogų skautybę laikė
lietuvio sielai svetima ir, kaip tokią, at
mestina. Reikia labai apgailestauti, kad
vėl esniai s Nepr. Lietuvos gyvenimo me
tais mūsų skautų vadovai lyg ir nutraukė
ryšį su Kan. Morkeliu. Jeigu tai nebūtų
buvę padaryta, galbūt Šiandieną ir mes
negalėtumėm skųstis kai kuriomis sprago
mis mūsų ideologijos paruosimo darbe.
Reikia pasidžiaugti, kad mūsų akademinė
skautija nepaprastai jį mylėjo ir buvo prie
jo prisirišusi. Štai kodėl ji, drauge su
A. A. Jurgį u Alekna, pakėlė pirmaisiais
Lietuvos U-to Studentų Skautų Dr - vės,
vėliau Korp! VYTIS Garbės nariais. Ma
tydavome Kan. Morkelį visada savo tarpe
mūsų metinių švenčių metu, o 1934 m. pa
šventino jis Korporacijos vėliavą, pasakė
ne vieną jausmingą pamokslą ar skaitė
eil ę paskaitų. Tad jeigu akademinė skau
tija 1924 - 1940 metų bėgyje buvo pasie
kusi aukšto idėjinio lygio, be ko kita, čia
buvo didelis įnašas ir jos Garbės Nario —
Kan. Morkelio.
Ir Štai likimas taip susiklostė, kad mes
neturėjome net galimybės paskutinį kartą
nusilenkti prie šio tauraus Tautiečio kars
to. Jo kapo nepapuošė mūsų rankomis pa
dėtas Lietuvos gėlių vainikas ir giliai

Iškilminga Kauno s tautų,- etų sueiga 1920
metais. Priešakyj e stovi tuometine Lietu
vos Skautų S - gos vadovybe. Skautams žodį,
taria pirmasis Kauno skautų kapelionas Kan.
M. Markelis ( pažymėtas kryžiuku ).
Iš B r. Kviklio archyvo

Lietuvos žemeje paslėpta Korporacijos
vėliava nepalydėjo amžinojo poilsio vie
ton.
Broli Morkau, mes dar sugrįšime prie
Tavo amžinojo poilsio vietos. Ilsėkis Ra
mybėje mieloje Lietuvos žemėjej
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VILNIAUS STUDENTIJA POEMOJE
V. Šėmis

Į Vakarus atklydo J. Marcinkevičiaus,
j auno,Lietuvoj e bekylančio rašytojo 15,000
rublių, premija apdovanota poema, “ Dvi
dešimtas pavasaris ”. Tai pustrečio šim
to puslapių knyga, savo turiniu mums ypač
įdomi. Mat turinys truputį nušviečia ten
einantį studentų gyvenimą. Be abejo, kiek
viena poemoj e pažymėtą reiškinį negalime
priimti istorine bei faktine tiesa. Poema
lieka poema — su savais, reikia manyti,
fiktyviais veikėjais, bei atskirom situaci
jom. Perskaičius, galima susidaryti tik
bendrą vaizdą, paremta ne poemos turinio
smulkmenomis, bet ryškesniais, esminiais
bruožais.
Jei šią knygą skaitytu Lietuvoje studi
javęs asmuo, tai gal galėtų daug artimes
nius lyginimus, įvykių bei gyvenimo sąly
gų vertinimus išvesti. Dabartinė studen
tijos karta aprašytas sąlygas lygins su
tik ką pergyventa ar dar kvėpuojama aplin
ka Tuo pačiu Čia patiektas mintis siūly
čiau palyginti su MV Nr. 1 išspausdintu
‘ ‘ Studentės laišku iŠ Vilniaus ( psl. 31).
Studentiškoje aplinkoje skaitytojas yra
pirmiausiai supažindinamas su Vilniaus
studentų bendrabučiu. Bendrabučio komendantuyra buvęs viršila,tėviškas, griež
tas, gan energingas vyras. Studentai at
vyksta maistu nešini - kiek tik kas gali
iš namų atsivežti. Tame pačiame name,
tik koridorium skiriami, gyvena ir studen
tai ir studentės. Knygos vyri ausi a s vei
kėjas, tik ką atvykęs pradėti studijuoti
apgyvendinamas viename kambaryje su ki
tais dviem kolegoms.
Nupasakojamas Auerbacho rūsys — stu
dentų mėgiama alinė - karčiama. Klijentūra ten gana pastovi, veikėjai ten perka
tiek alų tiek stipresnius gėrimus.
Rudeni vienu metu yra nutraukiamos pa
skaitos ir visi studentai — vyrai ir mote
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rys - eina valyti Vilniaus griuvėsių. Pa
gal nupieštus vaizdus, tai čia daug kas
dirba nuoširdžiai, tačiau yra ir simuliuo
jančių. • Kokia nors ypatinga griuvėsių va
lymo mechanizacija knygoje nepažymėta,
nors, <pav., kur aprašomi kolūkiai —maši
nos minimos. • Atrodo, kad studentai griu
vėsius valė tokiu būdu: mašinomis buvo
griaunama, gi po to kastuvų, -kirkų ir ran
kų eilė kasė, skaldė, perkrovinėjo plytas
it t.t. ■
iŠ studentų organizacijų yra paminėtas
tik vienas komjaunimas. Knyga akcentuo
ja, kad komjaunimo gretos nėra populia
rios studentų tarpe! Nepopuliarus yra ir
buvęs bolševikinis partizanas, dabar stu
dijuojąs ir einąs komjaunimo ratelio pir
mininko pareigas, asmuo.
Eilėje atvejų yra paminėtas bei aprašy
tas Vilniuje veikiąs priešbolševikinis po
grindis. Pogrindis yra nušviestas gana
neigiamoje šviesoje, tačiau kai kurių po
grindžio veikėjų mintis autorius patiekia
su labai maža komentarų ar Lenino moks
lų kontraargumentų doza. Tas pogrindžio
ratelis yra ir keletą studentų į savo tarpą
įtraukęs, ten papuola ir vyriausias veikė
jas. Bendrai pogrindis yra vaizduojamas
nepalankiai: daugumoje susimetę buvę en
gėjai, girtuokliai, efektingos pogrindžio
veiklos neiŠvystąs elementas. 'Šis pogrin
dis vistik įstengia leisti atsišaukimus,
kurie yra blogai paruošti, pilni klaidų, ne
sudaro ( kaip ir komjaunimas... ) įspūdžio.
Atrodo, kad tokio pogrindžio buvimas va
dovaujančių komunistėlių nejaudina.
Autorius patiekia, ką jis vadina “ stu
dentu daina ”, kurios turinys yra vistik
labai tuščias. Pastaroji negali lygintis
su mūsiškėmis, dabar dainuojamomis dai
nomis. Štai, iliustracijai, dviejų punktelių
ir refreno pavyzdžiai:
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Kviečia vėjas pakilti ir skristi,
Pamatyt nematy tas žemes.
Savo širdį, dainas ir jaunystę
Atiduosim gyvenimui mes.
Bus ir miestai ir sodu pavėsis,
Bus derlinga dirva suarta,
Mūs darbais gimtas kraštas stebėsis
Ir vadins nuostabiąja karta.

Charakteringa, kad poema iškėlė visą
eilę bolševikams nepalankių reiškinių.
Žvilgsnis į juos duoda pagrindo daryti
tuos rezervuotus spėliojimus, kurie, vistik, piešia labai liūdną ten studijuojan
čios jaunuomenės dvasinę ir meterijalinę
būklę.

Ar girdi _
Nuaidėjo
Daina
Mums ir saulės
Ir vėjo
Gana!

SKAUTYBĖ — ASMENYBĖS UGDYME
Dalė Kokly t ė

“ Auklėjimas aukštų idealų dvasioje
yra: pasitikėti savim, turėti pareigos j auš
iną, būti tvirtam ir atjausti kitus, — žodžiu
auklėti tas ypatybes, kurios sudaro būdą”.
Tai pačio skautybės įkūrėjo, Lordo Baden
Powell’io žodžiai, kuriais jis lygina auk
lėjimą su būdo vystymu žmoguje. IŠ to
galima išvesti, kad auklėjimo lygis žmo
guje atsiliepia į jo būdo aukštumą, jo as
menybę.
Bet kas yra asmenybė? Į Šį klausimą
atsako Lietuvių Enciklop edija aiškindama:
“... tai žodis taikomas tiems, kurie ypač
kilniai vygdo žmogaus pašaukimą, suteik
tą jo dvasinės prigimties. “ Todėl būdas
kaip tik ir yra tas elementas, kuris padeda
žmogui kilniai vygdyti savo pašaukimąkitaip pasakius — ugdo asmenybę.
Skautybėje randame puikius auklėjimo
metodus, kurie, panaudoti aukštų skautiš
kų idealų dvasioje, pasiekia savo rezulte
tą. Skautybė skautui yra medžiaga, kurią
jis turi išstudijuoti, norėdamas kilti į as
menybių eiles. Ji yra jo auklėtoja, kuri
teikia jam priemones, tačiau tik jis pats

tegali to aukščio ieškoti, jį suprasti, ap
galvoti ir priemones bei medžiagą tinka
mai panaudoti. Jis taip pat turi nepamirš
ti, kad skautybę jis turi prisiimti visą, —
su idealogija, metodais ir priemonėm, nes
atmetus nors vieną iš šių jos dalių, ji ne
bebus pilna ir tuo pačiu nebeprasminga jo
pirmutiniam tikslui.
Jis taip pat negali atmesti nei pavienių
dėsnių iš bent kurios pagrindinės skauty
bės dalies. Paėmus pačią idealogiją kai
po pavyzdį, lieka aišku, kad atmetus nors
vieną iŠ jos trijų principų - DIEVUI, <
TĖVYNEI, ARTIMUI, - ji paliktų nebe
pilna ir nebeįstengtų išugdyti pilno žmo
gaus — atsakingo, dvasiniai turtingo, turin
čio pareigos jausmą, <tvirto, ir atjaučian
čio kitus. Taip atsitiktų ir su kitomis,
antravertėmis skautybės dalimis,metodais
ir priemonėm, nes koncentruojantis auklė
ti žmogų tik metodais ir priemonėm, kurie
lavina jo kūną, skautybė išugdytų “ svei
kus gyvuliukus ”, o auklėjant tik dorinė
je ir intelektualinėje šviesoje išugdytų
“ dvasią ”. Bet žmogus nėra nei vienas
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nei kitas, o abudu kartu. Todėl tik pilnai
praktikuojama skautybė, tokia, kokia ji
mums yra suteikta, įstengia išugdyti žmo
gų, kurio sveikame kūne gali laisvai vys
tytis tvirta dvasia. Bendrai paėmus, skau
tiškas auklėjimas veda tais keliais, kurie
yra papuošti taip, jog keliaujantiems būtu
įdomu, linksma ir smagu netik pasiekti ke
lionės galą, bet ir džiaugtis pačiame jo
kelyje.
Idealogija skautybėje tik teoretiškai
nusprendžia koksai turi būti žmogus, ko
kių tikslų jis turi siekti ir kokiais įsiti
kinimais gyventi. Tai pasiekti reikia me
todais, o įgyvendinti auklėjimu. Metodai
reikalingi tas teorijas padaryti aktualio
mis, nes paprastas žmogus neįstengia sa
vo kasdieniniame gyvenime daryti tiesio
gines išvadas vien tik iš Įsitikinimų — tam
reikalingi geri įpročiai.
Norint pasiekti užsibrėžta tikslą, reikia
prieš akis turėti savybes, kurios norima
vystyti. Tos savybės skautybėje yra su
dėtos į įstatus ir įsakymus. Jas bendrai
paėmus galima būtų pavadinti “ SKAUTO
GARBE ”, kuri įsąmoninta nariams, tam
pa pačiu centru skauti škame auklėjime.
Šios savybės yra: ti esumas, sąžiningumas,
ištikimumas, artimo ir tėvynės meilė, reli
gingumas, draugiškumas, paslaugumas,
paklusnumas, drausmingumas, pareigingu
mas, optimizmas, giedrumas, susivaldy
mas.
Žmogus jau nuo pat mažens priklauso
organizacijoms, pirmiausia šeimai, paskui
mokykloms, idealoginėms bei kitokioms
organizacijoms — gi, galų gale, pati ben
druomenė tampa organizuotu rysiu, jun
giančiu jį į socialinę būtį.
Vystydamasis vaikas išauga iš vienos
organizacijos i kitą. • Žinoma, tai nereiš
kia, kad tuo jis atmeta pirmykštes organi
zacijas. ;Pagal savo galimybę jis prisiima
naujų savybių, nes nebepasitenkina tuo,
ką turi ar tuo ką ankstesnėje bendruome
nėje gavo. Jis ieško savo gyvenimo, sa
vęs ugdymo, naujų žinių ir kompanijos sa
vo amžiaus jaunimo tarpe. Taip jis stebi
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visą kas jam patenka į akiratį, bet būda
mas neužtenkamai subrendęs atmesti kas
bloga ir prisiimti tik tą kas gera, jis ima
viską taip kaip kad randa.
Čia ir įeina skautų organizacija su sa
vo auklėjimu, kuris suskirsto jaunimą į
būrius ir vienetus, 'auklėja juos jų pačių
interesais stiprių idealų šviesoje, ir veda
juos į jau nuo amžių suorganizuotą religi
nį, tautinį ir visuomeninį junginį.
Vaikas skautų vienete nėra atimtas iš
šeimos ir tėvų autoriteto, bet tas autorite
tas
yra sustiprintas vadovo autoritetu.
Skautiškoje “ šeimoje ” jis pirmiausiai
išmoksta paklusti vadovui, išmoksta draus
mės ir išugdo pareigos jausmą.
Jo vadovas nėra “ viršininkas ”, bet
tik patyrus vyresnė sesė ar brolis, kurie
padeda jam eiti pasirinktuoju skautiškumo
keliu. Vaikas, nepriklausąs organizacijai
ir kartu nerasdamas ar net nei eškodamas
savo tėvuose pagalbos kylantiems klausimanjs atsakyti ir problemoms išspręsti,
kur nors susiras tokį “ vadovą ” ir, žino
ma, daugiau ar mažiau seks juo, Ar tokių
“ vadovų ” įtaka bus teigiama ir neprieš
taringa kilniems žmonių siekiamiems tiks
lams, lieka problematišku klausimu.
Galėti pripažinti kito autoritetąyra svar
bu, ypač lietuvių tautai, nes ji, išgyvenus
taip ilgai po kitų jungu pamiršo pripažinti
autoritetą savų tarpe ir galų gale atsisakė
jį visai priimti. Taip individui autoritetu
liko tik pats individas, jis čia ir kyla tiek
to beprasmiško skaldymosi, tiek grupių grupelių, kurios veda prie daug blogo, o,
svarbiausia, prie pačio nutautėjimo.
Prof. Šalkauskas sakydamas, kad: ‘‘Mo
kėjimas paklusti yra didesnė dorybė, di
desnis menas, negu mokėjimas įsakyti ar
ba paliepti ... ”, gražiai įvertina klusnu
mą ir kartu sutraukia į vieną sakinį ir tas
savybes, kurias skautybė mėgina įgyven
dinti savo nariuose mokindama pripažinti
autoritetą.
Narių apdovanojimas laipsniais ir paty
rimų ženklais sukelia skautuose sveikas
ambicijas kilti, mokintis, o skilčių siste-
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“ Faksų krikštas” Pabaltijo
U-te Pinneberge 1949 m.
vasario mėn.
;l.
I

ma naikina egoizmą ir pavydą, kūne yra
dažni augančio jaunimo priešai n epą si d ak
linant žaislais ir pirmenybėm. Čia laips
nis duodamas tam,kuris siekia vertybių
glūdinčių to laipsnio kelyje, todėl egois
tiškas, pavydus ir išlepintas jaunuolis
pamato, kad bile kokiam tikslui siekti te
lieka tik vienas, teisybės ir sąžiningumo
kelias ir čia, gal net visai nejučiomis,tas
jaunuolis pasikeičia.
Skautas turi netik progos auginti sveiką
ambiciją, bet ir savo sugebėjimus vadova
vime. Jis gali prasimušti į būrelių galvas,
jeigu tik norės siektų pavyzdingumo ir iš
siauklėjimo. Šitaip stipria ranka vedamas,
per sudarytas sąlygas tapti atžymėtu, pa
girtu, apdovanotu, i r paaukštintu, jisai tu
ri visas vertybėmis praturtėjimo progas.
Dalyvaudamas vienetų parengimuose ir
pasirodymuose, scenoj e arprielaužo, skau
tas gali išvystyti savo talentus, įsigyti
drąsos ir patyrimo. Gero darbelio vygdymas ugdo kilniaširdiškumą ir paslaugumą,
kuriepamažu išauga į įprotį ir lieka visam
gyvenimui kaipo artimo meilės reiškiniai.
Tik puikiai atlikti darbai, pasiekti tikslai
ir savo vertės pažinimas patenkina sveiką
ambiciją, . ugdo ištikimybę ir sukelia
džiaugsmo tos pačios idėjos būrelyje.
Žmogus pradeda nujausti gyvenimo pras
mę ir net laimę tiktai tada, kada jis jau

čiasi esąs reikalingas ir naudingas savų
jų tarpe. Sveiką džiaugsmą jis suranda
tiktai savarankiškame savęs vadovavime
savo valia, gryna sąžine, ir skaisčia šir
dim. Skautybė jaunimui gali suteikti tokį
džiaugsmą išlaikydama jį moralioje, opti
mistiškoje ir giedrioje dvasioje, kartu išugdydama j ame stiprią valią.
Taip skautybė savo metodais, įkūnij a
siekiamas savybes gerų darbelių atlikime,
užsibrėžtų tikslų pasiekime, per gražiai ir
naudingai praleistą laiką Kūrėjo gamtoje,
kurioje jie gali suartinti savęs ieškojimą
su Jo suradimu.
Bendrai paėmus, skautiški metodai ug
do individualybę, bet jos konstrukcinė
sistema nemažiau atsiliepia. • Pavyzdžiui
atskiros mergaičių ir berniukų draugovės
daug reiškia atskiriems jų pasauliam. Ten
vyksta atskiras jų individualinis auklėjimasis, ten jie turi progų pasireikšti savo
polinkiais, skoniu, gabumais, talentais ir
surasti savo pašaukimą. Vienetai jiems
taip pat duoda draugų, kuriuos stipriai ri
ša bendra idėja.
Ypač vertingos atskiros mergaičių drau
govės, kuriose ugdomas savarankiškumas,
kas bendrose draugovėse nebūtų įmanoma,
nes berniukai, turėdami stipresnius sava
rankiškumo pradus, nustumia mergaites į
Šalį. Mergaitė kaip ir berniukas atskiroje
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draugovėje įsigyja drąsos ir pasitikėjimo
savimi ir pagaliau pajunta savo reikšmę
kaipo moteris.
Skautybė leidžia jaunimui išmėginti sa
vo jėgas ir jas papildyti, o po visų repe
ticijų, kurios yra neišvengiamos, gero pa
sisekimo siekiant, išleidžia savo narius
jau paruoštus ir savarankiškus suaugusių
žmonių - lietuvių prasmingam gyvenimui.

Baigdama dar noriu pakartoti Paul Clau
del žodžius: “Jaunimas daugiau reikalin
gas pavyzdžių,modelių,negu kritikos...”,
nes esu įsitikinus, kad nors ir kilnūs skautybės idealai ir gražūs jos auklėjimo me
todai, bet tik vadovas, kuris dėvi tikrą
“ skautišką garbę ” ir šypseną veide, ne
tiktai savo ženklus, yra pats tikriausias
ir puikiausias jos perdavėjas jaunimui. •

A. S. S. VISUOMENINIŲ STUDIJŲ BŪRELIS ČIKAGOJE
T. n. Aldona Sidzikauskai t ė

Būrelis susiorganizavo 19S3 m. rudenį.
Organizatoriai buvo: sesės — Danguolė ir
Jūra Elvikytės, broliai — Bronius Juode
lis — visos šios minties kėlėjas, Leonas
Sabaliūnas, Arvydas Kliorė ir kiti. Ko
kius tikslus turėjo steigėjai įsteigdami
šį būrelį? Pats svarbiausias tai — savęs
lavinimas. Modernaus, beskubančio gyve
nimo įtakoje mes studentai perdaug daž
nai pasineriame tik savo specialybės rė
muose. Pilnutiniam išsilavinimui pasiek
ti yra būtina įsigyti žinių iš įvairių sri
čių; susipažinti su socialiniais mokslais;
išmokti diskutuoti, pravesti susirinkimus,
juose pozi ty viai reikštis. Tad ši s būrelis
turėjo padėti nariams atsiekti minėtus tiks
lus. Buvo išrinkta valdyba, kuri kviesda
vo prelegentus, šaukdavo susirinkimus.
Daugumai būrelio narių 1955 m. rudenį i Švažiavus į Urbaną, būrelio veikla sustojo.
Po metų, 1956 m. rudenį, t n. Danutė Bartuškaitė, fil. Vytautas Černius, fil. Vytau
tas Šliūpas, sen. Adomas Mickevičius ir
kiti būrelio veiklą atgaivino. Būrelio veik
los metodai kiek pasikeitė, nes turint sa
vo pačių tarpe įvairaus išsilavinimo, įvai
rių profesijų ir interesų žmonių, buvo atsi
sakyta nuo prelegentų. Būrelio nariai pa
tys paruošia paskaitėles ir jas perteikia
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draugams ir tuo pačiu jie lavinasi viešai
kalbėti, 'protauti. Atsisakius prelegentų
iŠ šalies, diskusijos tapo laisvesnės, aš
tresnės, kritiškesnės. Įdomu, kad būrelis
neturi valdybos. Laikas, vieta — privatus
butas; temos, kalbėtojai - sutariama visų
susirinkusiųjų iš vieno susirinkimo į kitą.
Tas suteikia lankstumo visai programai ir
kartu visiems leidžia pasijusti atsakin
gais už būrelio tolimesnį gyvavimą.
Iki šiol susi rinkimuose buvo nagrin ėta
įvairios religijos ir jų istorijos, kultūrin
go žmogaus sąvoka, menas, komunizmas
ir muzika. Taip pat būrelis ‘ in corpora ’
buvo nuvykęs i Yehudi Menuhin koncertą.
Žmonių skaičius susirinkimuose svy
ruoja tarp dvidešimt ir trisdešimt. Daugu
ma narių priklauso A. S. S. nors ir kiti vi
si besidomintieji mielai laukiami. Atei
ties planai lieka tie paty s: žengsime pir
myn — AdMeliorem!
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Prie tragiškai žuvusios t. n.
Doros Gudonienės paskutinės
poilsio vietos.
Foto V. Bacevičiaus

NETEKOME T. N. DOROS ANTULYTĖS — GUDENIENĖS

1057 m. rugsėjo 27 i šiurpioj gatvės
nelaimėj Clevelande žuvo mūsų tikroji na
rė Dora Antulytė Gudėnienė, palikusi siel
varte vyrą. Joną, du sūnelius — Algį 3 m.
ir Vytuką 1|£ m., seną tėvą Kanadoje ir
brolį bei seserį Lietuvoje. Nelaimė sukrė
tė visus, kurie pažinojo giedrią, -linksmą,
energingą, visada besišypsančią Dorą.
Gimusi 1926 m. balandžio 23 d. Klaipė
doje. Ten augo ir mokėsi. Gimnaziją bai
gė Kaune. ■ 1941 m. neteko motinos ir kar
tu Šeimos židinio. 1944 m. su giminėmis
atsirado Vokietijoje, Fuldoje. Vėliau įsto
jo į Karlsruhe Universitetą, kur studijavo
chemiją. Ten ją randame 1947 m. kaip
vienintelę Studenčių Skaučių Dr - vės se
sę, prisiglaudusią prie Korp! Vytis viene
to. 1950 m. atvykusi į Clevelandą, tuojau

įsijungė į skautišką gyvenimą — įstojo į
vyr. skaučių skiltį, o 1951 m. įsikūrus
akademikių skaučių vienetui, tapo aktyvi
jo narė. Spalvas gavo 1953 m.
Gėlėse skendo a. a. Doros karstas, per
juostas ASD spalvomis, kada rinkosi jos
artimieji ir draugai, kurių ji turėjo nepa
prastai daug, atsisveikinti su ja paskutinį
kartą. Liūdesio prislėgti ASS nari ai ir ge
dulo šydu perrišta ASD vėliava ėjo garbės
sargybą. Kalvarijos kapinėse išdygo nau
jas kapas, priglaudęs mūsų mieląją Dorą,
kurios tauraus gyvenimo pavyzdys pasi
liks amžinai mūsų prisiminime, kartu su
gilia užuojauta mūsų Širdyse jos seimai —
vyrui ir mažiesiems, netekusiems brangios
mamytės.
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JULIJA GIEDRĖ ŠENBERGAITĖ,

šių metų rugsėjo 6 d. Bachelor of Arts laipsniu bai
gė Western Reserve Universitetą Clevelande, kur
studijavo kalbas ( specializavosi prancūzų kalboj )
ir istoriją, ruošdamasi mokytojos profesijai.
Gimė 1934 m. rugsėjo 6 d. Kaune. Skautauti pra
dėjo 1945
Augsburge. Į ASD įsijungė 1952 m.
Clevelande, spalvas gavo 1956 m. Aktyviai reiškė
si Cleveland© ASD veikloj eidama įvairias pareigas.
Priklauso
studentų sąjungos Cleveland© skyriui.
Studijų metu buvo aktyvi įvairiose universiteto orga
nizacijose.
Nuoširdžiai sveikinant sesę Juliją, tenka palin
kėti sėkmės jos įsigytoje profesijoje.

ŽVILGSNIS Į STUDENTŲ SOSTINĘ URBANĄ

Spalvingų rudens lapų ir semestro vidu
rio egzaminų nuotaikoms vyraujant uni versitetiniame mieste, <gausus ir gyvas ASS
skyrių s U rb anoj e 1 apkri Čio 2 dienų atšven
tė ASS metinę šventę. Vadovaujamas senj.
Šarūno MiliŠausko, skyrius šiuo metu turi
34 narius - 19 sesių ir 1 5 brolių, iŠ kurių
6 tęsia pokolegines studijas.
Margame
narių studijų šakų spektre randame archi
tektūrą, bakteriologiją, 'dietetiką, istoriją,
ispanų i r vokiečių kalbas, inžineriją, ko
merciją, 'pedagogiką, politinius mokslus,
pritaikomąjį meną, psichologiją, teisę ir
zoologiją.
Studentų centro — “Ulini Union
sa
lėje įvyko iškilminga skyriaus sueiga, ku
rioje buvo pristatyti 10 naujai Įstojusių
narių — 4 sesės ir 6 broliai, o pasižadėji
mus davė ir spalvas įgijo t. n. Dali a Stanaitytė ir senj. Rimas PalČiauskas. Ofi
cialiąją sueigos dalį sekė entuziastiški
sveikinimai ir dainos ratelyje. Po sueigos
įvyko viešas šventės minėjimas, kūnam e
dalyvavo api e 60 Urbanos lietuvių studen
tų. Pagrindin ę minėjimo dalį sudarė mie
lo svečio iš Čikagos — rašytojo Povilo
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GauČio — paskaita apie Nobelio literatū
ros premijos laureatą — ispanų poetą Ra
mon Jimenez. Prelegentas paskaitą tur
tingai pailiustravo savo vertimai s, lietuvių
kalboje audiencijai atskleisdamas gilų
žvilgsnį į Jimenez kūrybą Nuotaikingas
vakaras baigėsi šokiais, Urbanos papročiu
paįvairintais dainomis ir rateliais.
Gruodžio pradžioje lietuvių studentijos
dėmesy s koncentruojasi į metinę universi
teto tarptautinę programą — International
Fair. Lietuvių tautinių šokių grupei, vi
sad sukeliančiai labai didelį susidomėji
mą vadovauja L n. Nijolė Jasėnaitė, gi
du trečdaliai šokėjų yra ASS nariai. Tarp
tautinės parodos lietuvių skyrių planuoj a
ir specialų leidinį mosią t n. Dalia Verbickaitė ir junj. Vytautas Rūbas, parodos
komitete Ii etų vi u s atstovauja fil. Algirdas
Avižienis. Universiteto pirmenybėse da
lyvaujančioms lietuvių krepšinio ir tinkli
nio komandoms vadovauja senj. Rimantas
Dirvenis, gi virs80% žaidėjų yra vytiečiai.
Ir kitoje lietuvių studentų veikloje akade
mikai skautai ryžtingai veža savo darbo
dal į. M a 1 onu pasteb ėti s k 1 an dų b en dra dar-
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Vaizdai iš ASS metinės Šventės minėjimo Urbanoje: kairėje — kalba rašytojas Povilas Gaudys;
dešinėje — dalis minėjimo dalyvių. Foto J. Tamulevičiaus.

biavimą su kitomis akademinėmis lietuvių
organizacijomis Studentų Sąjungos sky
riaus rėmuose.
Žvelgiant į ateitį, žiemos metu skyrius
planuoja eilę literatūrinių vakarų, skirtų
lietuviškųjų vertybių pažinimui, o pavasa

rį Urbanoje tikisi surengti metinį ASS su
važiavimą ir svečiams iŠ viso krašto pa
rodyti lietuviškąją Urbanos pusę su viso
mis studentų sostinės tradicijomis.

Scholarus Urbaniensis

STUDENTŲ DIENOS NEW YORKE
Lapkričio 2^-gruodžio 1 dienomis New
Yorke įvyko septintasis metinis J.A.V.
Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimas.
Šis į vyli s sutraukė į New Yorką apie 240
lietuvių studentų; dauguma posėdžių įvyko
New York Statler viešbutyje, kurio aplin
ka sudarė jaukią ir iškilmingą nuotaiką
Suvažiavimui pirmininkavo A. Avižienis
ir V. Bruzgelevičius; rengimo komisiją su
darė New Yorko studentai, vadovaujant R.
Keziui. Suvažiavimo programoj e paskai
tas skaitė K. Ostrauskas, tema — “ Pro
fesinis pasiruošimas ir bendrasis išsilavinimas ” ir prof. -A. Vasys — “ Lituanis
tikos saviauklos klausimu ”. Žodį stu

dentams taip pat tarė Li et. Bendruomenės
Tarybos pirmininkas pulk. Šlepetys.
Šeštadienio vakare Statler viešbutyje
įvyko iškilmingas banketas, skirtas pa
gerbti Stud. Sąjungos leidžiamam žurnalui
“ Lituanus ”. Bankete dalyvavo ir kalbė
jo UNESCO pirmininkas, Tiunter College
New Yorke prezidentas dr. G. N. Shuster
ir Lietuvos atstovas Washingtone J. Ra
jeckas; telegramomis “ Lituanus ” svei
kino JAV senatoriai Kennedy ir Knowland.
Kanados lietuvių studentų vardu 1000 do
lerių “ Lituanus ” įteikė Br. Vaškelis.
Bankete dalyvavo virš 400 asmenų - su
važiavimo dalyviai ir New Yorko lietuvių
vi suomenė.
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LieL Studentų Sąjungos Suvažiavimo vaizdai

Suvažiavimo metu ypač malonu buvo pa
stebėti, kad Akademinio Skautų. Sąjūdžio
nariai šiuo metu atlieka reikšmingą lie
tuvių studentų darbų dalį. Iškilmingojo
banketo metu trijų garbės stalo narių krū
tines puošė Korp! Vytis juostos — tai su
važiavimo šeimininkas,rengimo komisijos
pirmininkas senj. Romas Kezys, -banketo
programos vadovas senj. Jonas Ulėnas ir
Kanados “ Lituanus ” vajaus vedėjas
senj. Bronius Vaškelis.
Nuoširdūs padėkos žodžiai teko fil. Vy
tautui Šliūpui, J.A.V. “Lituanus” vajaus
vedėjui ir senj. Gėriui Penikui, ilgalaikiui
“ Lituanus ” red. kolektyvo nariui. Fil.
Vidmanto Variakojo pravestas Los Ange
lės “ Lituanus ” vajus buvo iškeltas pa
vyzdžiu ateities darbams.
Suvažiavimo prezidiume pirmininko pa
reigas ėjo fil. Algirdas Avižienis ( Urba
na ), sekretoriavo kand. Gražina Musteiky
tė ( Čikaga ). Rezoliucijų komisijoje da
lyvavo fil. Eduardas Kaminskas ( New Ha
ven, Conn. ), mandatų komisijoje dirbo
senj. G ediminas Kurpi s (Bostonas) ir senj.
Rimas Minkūnas ( Clevelandas ), eilę pra
nešimų atliko Stud. Sąjungos C. V. vice
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pirmininkas senj. Juozas Kregždys ( Čika
ga ). Rengimo komisijoje daug darbo įdė
jo New Yorko Korp! Vytis junjorai: Vir
bickas, Ramanauskas, Šėrikas ir kiti. Ne
pabūgę atstumų, suvažiavime dalyvavo se
sės ir broliai akademikai iŠ Bostono, Clevelando, Čikagos, Detiroito, Hartfordo, New
Yorko, Toronto, Urbanos, -Waterburio ir ki
tų vi etų.
Suvažiavimo išvakarėse Korp! Vytis
New Yorko skyrius surengė susipažinimo
vakarą jaukioj e P atio’s Club salėje Brook
lyn e. Prieš vakarą įvykusioje ASS suei
goje Korp! Vytis spalvas įgijo senj. Gėris
Penikas, taip pat įvyko pranešimai apie
ASS veiklą ir planus. Linksmavakaris su
traukė apie 150 dalyvių, jų tarpe daug sve
čių — gi mnazi stų ir studentų iŠ visų akade
minių organizacijų.
Gausus ir ryžtingas VII - sis Studentų
Sąjungos suvažiavimas atliko savo užda
vinius ir nustatė planus sekantiems me
tams, o ASS nariai darbais parodė savo
pasiryžimą dalyvauti bendrame lietuviu
studentų darbe ir priimti atsakomybę už
Sąjungos ateitį.
( Sp. Kor. )
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ASS PASTOGĖJE
CLEVELAND© KRONIKA
• Š. m. rugsėjo 15 d., Sniečkų bute įvyko Clevelando ASS skyriaus sueiga. Senj. R. Vizgirda skai
tė įdomų referatą apie Lietuvių tautines ir mišrias
šeimas. įskilo gyvos diskusijos. Buvo papasakoti
įspūdžiai iš įvairių stovyklų ir apsvarstyti einamie
ji reikalai. Toliau sekė vaišės, po jų parodyti fil
mai iš ASS suvažiavimo,į vykusio šį pavasarį Clevelande, ir iš ASS Studijų Dienų, Kanadoje. Sueigai
pirmininkavo senj. V. Kamantas.
• Cleveland© ASS skyriaus pirmininkas A. Juodi
kis baigė savo kadenciją ir pareigas perdavė Korp !
Vytis skyriaus ir ASD skyriaus pirmininkams.

• Jun. A. Muliolis vasaros gale išvyko karinės
prievolės adikti. Išvykimo proga skyriaus nariai
kol. Algiui suruošė nuotaikingas išleistuves.
• Rug. 1 d. Cleveland© vengrai skautai, - ės,
vokiečių centrinėj vasarvietėj šventė vengrų skautų
dieną, į kurią buvo pasikvietę ir Cleveland© Nerin
gos bei Pilėnų tunto atstovus. Davyvavo 11 neringieČių ir 7 pileniečiai. Iškylai vadovavo t. n. J.
Senbergaitė ir senj. R. Vizgirdas.

DETROITO SKAUTĖS AKADEMIKĖS
• Po ilgesnės pertraukos Detroito ” Gabijos ”
tunto vadovavimą ir vėl perėmė akademike, paskyrus
tuntininke fil. pskt. Jūratę Pečiūrienę.
Naujoji tuntininkė lapkričio 2-3 dienomis jau
pravedė *' Skaučių Dienas ”, kuriose dalyvavo vi
sos skautės. Matomas glaudesnis akademikių ben
dradarbiavimas su tuntu ir taip pat Detroito vyres
niųjų skaučių veiklos pagyvėjimas.
• Detroito skaučių akademikių vieneto valdyba
1957 / 1958 metams išrinkta ta pati: t. n. Dalia Bulgarauskaitė, t. n. Marytė Lekniūtė ir kand. Dalia
Memėnaitė.
Kandidačių globėja išrinkta t. n. Liuda Griškelytė.
Šiuo metu Detroito skaučių akademikių vienetą su
daro 16 akademikių: 4 filisterės, 5 tikrosios narės
ir 7 kandidatės.
m. 1.

TORONTO ŽINIOS
• ASS Toronto sk. spalio 4 d. išsirinko naują
valdybą iš Gyčio Šerno — pirm., Birutės Petrulytės
— vicepirm., Birutės Grigaitytės — sekr., Alfredo
Kulio — ižd., ir Algimanto Banelio — nario.
• Toronto akademikai skautai kitų metų pradžio
je numato suruošti plataus masto literatūrinį vaka
rą.

• Rugsėjo 28 d. Toronto skautų rėmėjų vakare
kand. Dalia Meilutė buvo išrinkta Rudens Lapų Ka
ralaite.
• Regina Kulienė - Mickevičiūtė yra Katalikių
Moterų Dr - jos atstovė Žurnalo ’* Moteris ” redak
cijoje.

• Akad. skautų iniciatyva Toronte
sudarytas
" Lituanus ” Remti Komitetas spalio 15 — lapkri
čio 1 d.d. visoje Kanadoje praveda žurnalo paramos
vajų. Komitetą sudaro: B. Vaškelis ( pirm. ), B.
Grigaitytė, A. Banelis, J. Matulionytė, ir K. Manglicas. Pirmieji trys yra akademikai skautai.
• *’ Lituanus ” Remti Komiteto įgaliotinė Wellando kolonijai yra kand. Nijolė Bersėnaitė.
• ASS Toronto sk. '* Lituanus ” pirmasis paau
kojo 50 dol.

• Į K. L. Studentų S - gos Toronto skyriaus val
dybą išrinkti akademikai skautai: Dalia Meilutė,
Liuda Kiiolaitė, Vasaris Bersėnas ir Kęstutis Šal
kauskį s.

ČIKAGOS ŽINIOS
» Į Korp! Vytis Čikagos skyriaus valdybą išrink
ti: senj. Sigitas Banaitis — pirm., senj. Rimas Dainauskas — sekr., senj. Zigmas Viskanta — ižd., fil.
Vytautas Černius — junj. tėvūnas ir fil. Raimundas
Korzonas — arbiter elegantiarum.

• ASD Čik agos skyrius išsitinko sekančios su
dėties valdybą: t. n. Aldona Andriukaitytė — pirm.,
t. n. Milda Grigaravičiūtė — kandidačių globėja ir
t. n. Birutė Bulotaitė — sekr. ir ižd.
• Fil. A. Banelis sutiko redaguoti Ad Meliorem!
biuletenio skyrelį, skirtą nuomonėms ir diskusijoms,
liečiančioms ASS vidaus problemas ir reikalus.
• Senj. Kęstutis P. Dirkis išrinktas Lietuvių Stu
dentų Sąjungos Čikagos skyriaus pirmininku.

URBANOS KRONIKA
> Į ASD Urbanos skyrių įstojo studentės Jūra Gelažiitė, Vida Jucevičiūtė, Teresė Matusevičiūtė ir
Vita Vilutytė.

• Fil. Algirdas Marchertas sėkmingai užbaigė
studijas, įgydamas magistro laipsnį teoretinėje ir
pritaikomojoje mechanikoje. Šiuo metu jis dirba pa
saulinio garso Argonne atominės energijos laborato
rijoje prie Čikagos.
• T- n. Gražina Stepaitytė dėsto ispanų kalbą ir
t. n. Ramutė BartuŠkienė — vokiečių kalbą Illinois
Universitete Urbanoje, kartu tęsdamos pokolegines
studijas.
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• Urbanoje į stud, sąjungos skyriaus valdybą^ iš
rinkti: vicepirm. t. n. Gražina Stepaitytė ir sekr.
t. n. Dalė Verbickaitė.

GERIAUSI UNIVERSITETAI
AMERIKOJE

• Fil. Algirdas A. Avižienis išlaikė parengia
muosius egzaminus Illinois Universitete daktaro
laipsniui gauti.

The Chicago Tribune pakvietė ekspertų
komisiją, kurios tikslas buvo išvardinti 10 geriausių
Amerikos mokyklų, pasiremiant mokomojo personalo
ir tas mokyklas baigusiųjų atsiekimais. Čia patie
kiame tos komisijos davinius:
Universitetai: Harvard, Yale, University of Cali
fornia ( Berkely ), University of Chicago, Columbia,
Princeton, University of Michigan, Cornell, Univer
sity of Wisconsin, Stanford.
Vyrų liberal arts kolegijos: Haveford, Amherst,
Kenyon, Wesleyan ( Conn. ), Hamilton, Union, Bowdoin, University of the South, Washington & Lee,
Williams.
Mergaičių kolegijos: Bryn Mawr, Radcliffe, Bar
nard, Vassar, Mount Holyoke, W'ellesley, Smith,
Goucher, Pembroke, Randolph - Macon Woman’s Co
llege.
Co - ed kolegijos: Oberlin, Swarthmore, Carleton,
Reed, Pomona, Grinnell, Lawrence (W'isc.), College
of W'ooster ( Ohio ), Kalamazoo, Hope ( Mich. ).

•Senj. Juozas Liubinskas yra pakviestas į inži
nerijos Sigma Tau garbės korporaciją Illinois Uni
versitete.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Naujieji Korp! VYTIS senjorai: Vyt. Klemas,
Bostone; G. Penikas, New Yorke; G. Bubelis, J.
Kregždys, Br. Mičiulis, A. Trinkūnas, Čikagoje; J.
Mikalojūnas, A. Staugaitis, V. Vaitkus, Melbourne;
R. Palčiauskas, Urbanoje.

• Į Korp! VYTIS priimti junjorais: G. Juozapaitis
( Bostone ); V. Kindurys, A. Strimaitis, K. Zapkus
( Čikagoje ); J. Kirkutis, V. Nenortas ( Hartforde );
A. Bartkus, R. Gruodis, V. Miliauskas, V. Rūbas,
A. Šlapkauskas ir J. Tamulevičius ( Urbanoje).
• Melbourne A.SS. skyriaus sueigoje buvo išrink
ti nauji pirmininkai. A.S.S. skyriaus pirmininku ta
po senj. V. Vaitkus, A.S.D. pirmininke t. n. Rasa
Jakutytė ir Korp! VYTIS pirmininku — senj. A. Talačka. Tikrosiomis narėmis pakeltos — Rasa Jaku
tytė ir Kristina Bredikaitė, o senjorais tapo — J.
Mikalajūnas, A. Staugaitis ir V. Vaitkus.

• Akademinio
Skautų Sąjūdžio Centro Valdyba
pasiskirstė pareigomis sekančiai:
Pirmininkė — fil. Dr. Juze Aglinskienė, 5715 So.
Richmond, Chicago 29>
iždininkė — t. n. Aldo
na Ščiukaitė, 6656 So. Sacramento, Chicago 29. Hl.;
sekretorius — senj. Adomas Mickevičius, 1546 N.
LaSalle Str., Chicago 10, Ill.; narė — fil. Dr. Milda
Budrienė, 6 3 48 So. Whipple, Chicago 29, Hl.
• Korp! Vytis New Yorko skyriaus junjorai atli
ko didžiąją dalį ** Lituanus ” Nr. 3 ekspedijavimo
darbo.

• 1957 • 58 m. Lietuvių Studentų Sąjungos New
Yorko skyriaus valdybon išrinkti tarpe 5 narių. 3
akademikai skautai: kand. L. Petrauskaitė, junj. V.
Ramanauskas ir junj. V. Virbickas.

• Senj. Romas Kezys buvo Lietuvių Studentų
Sąjungos visuotino suvažiavimo, įvykusio New Yor
ke, š. m. lapkričio mėn. 28 - 30 d.d., rengimo komi
sijos pirmininku. Komisijos nariais buvo taip pat
dar keturi akademikai skautai: kand. L. Petrauskai
tė, junj. V. Ramanauskas, senj. J. Ulėnas ir junj.
V. Virbickas.
• Fil. Kęstutis Ječius, buvęs Korp! Vytis Centro
Valdybos vicepirmininkas išėjo atlikti karinę prie
volę JAV kariuomenėje. Gavęs ” critical skill ”
kategoriją, turės atlikti tik trijų mėnesių karinį ap
mokymą.

IŠRINKIME GERIAUSIUS
DALYVAUDAMI MV KONKURSE?
MŪSŲ VYTIS skelbia:
Geriausių šiais metais MŪSŲ VYTYJE atspaus
dintų straipsnių ir gražiausios nuotraukos KON
KURSĄ.
Sąlygos šiame konkurse dalyvauti yra labai pa
prastos. Reikia susirasti visus 6 šiais metais pa
sirodžiusius M.V. numerius ir išrinkti tris jums ge
riausiai patikusius straipsnelius, po vieną iš visų
trijų pagrindinių M.V. skyrelių: bendrojo, vadovų ir
akademikų. Be to reikia išrinkti gražiausią nuo
trauka. Tai atlikus reikia pasiųsti savo sąrašėlį
sekančiu adresu: Vytautas N arnika s, 6041 So.
Fairfield Ave., Chicago 29. HlKonkurso pabaiga — sausio 31 d. Tada visi gau
ti lapeliai bus peržiūrėti, keturi atskiri sąrašėliai
sudaryti ir prie kiekvieno straipsnelio arba fotogra
fijos pavadinimo bus pažymėta kas jį pasiūlė. Ži
noma, tokiu būdu bus lengva pamatyti kokie straips
neliai ir fotografija gavo daugiausia balsų ir kas už
tuos išrinktuosius balsavo. Gi, ASS Valdybos pa
skirtą dovaną — 25 dolerius — gaus tas konkurso
dalyvis, kuris bus pasiūlęs visus tuos išrinktuosius
straipsnelius bei fotografiją. Atsiradus keliems lai
mingiesiems, dovana bus paskirta burtų keliu.
Konkurso rezultatai bus paskelbti spaudoje, o
geriausių straipsnių autoriai ir gražiausios nuotrau
kos fotografas bus atatinkamai pagerbti ir apdova
noti.
Neužmirškite, kad šis konkursas baigiasi sausio
31 d. ir pasinaudokite paruošta atkarpa jūsų sąra
šėliui.
Ta proga pranešama, kad dar galima gauti beveik
visus šių metų M.V. numerius, o kaina ir 1958 me
tams lieka ta pati — tik 3 dol. J.A.V. ir Kanadoje;
D Britanijoje ir Australijoje — 1 svaras, o visur
kitur — 2 dol.
M.V. Vyr. Redaktorius

308

49

• ANGLIJA. Rugpiūčio mėnesį įvykusioje Jubilėjinėj Džiamborėje dalyvavo ir tremtinių skautų at
stovai — lietuviai, latviai, estai, vengrai, rusai ir
ukrainiečiai.

• Šių metų rugpiūčio mėn. 14 - 16 dienomis, Cam
bridge, Anglijoje susirinko Skautų Sąjūdžio Šešiolik
toji Tarptautinė Konferencija. Konferencijos metu
Direktorius Maj. Generolas D. C. Spry perskaitė dvie
jų metų veiklos pranešimą, apimantį šiuos svarbes
nius punktus:
Per paskutiniuosius dvejus metus Sąjūdis priaugo
virš milijono su ketvirčiu berniukų.
Irako, Sudano ir Vietnamo Skautų Sąjungos buvo
priimtos į Tarptautinį Biurą. Taip pat sąryšiai buvo
palaikyti su dar nepriimtomis skautų sąjungomis Li
bijoje, Tunise, Maroke ir kituose kraštuose.
Didėjąs narių skaičius verčia daugelį Sąjungų pla
nuoti organizacinį išsiplėtimą ir vadovų paruošimą.
Komitetas rūpinimuisi invalidų skautų reikalais
yra pažengęs į priekį, tačiau tiki šiol tik 30 sąjungų
teturi tam reikalui programas.
Tarptautinių stovyklų skaičius vis auga — skau
tai buvo susirinkę Džiamborėjose Brazilijoje, Vokie
tijoje, Kinijoje, Kosta Rikoje, Kuboje, Indijoje, In
donezijoje, JAV, Irane, Italijoje, Japonijoje ir kitur.
Tarptautinis Skautų Klubas, Europos ir Tolimųjų Ry

tų Skautų apsilankymai buvo taip pat paminėti kaipo
tarptautinis bendradarbiavimas.
Tarptautinis Biu
ras džiaugiasi šia veikla, tačiau prašė neperkrauti
darbu Tarptautinį Štabą ir geriau parinkti tokius už
davinius, kuriuos gali nuveikti atskiros Sąjungos ir
net mažesnieji vienetai.
Dabartiniu laiku Tarptautiniame Sk. Biure nėra jo
kio organo, kuris rūpintųsi ryšių palaikymu su kito
mis jaunimo organizacijomis. Tikimasi, kad neužil
go bus galima geriau išnaudoti kontaktus su kitomis
bendramintėmis organizacijomis.
Konferencijos pirmininkas padėkodamas Direkto
riui ir jo štabui, priminė delegatams, kad per pasku
tiniuosius dvejus metus Biuro nariai šalia darbo šta
be yra aplankę 49 kraštus.
* WARWICK, ANGLIJA- Rugpiūčio 7 čia buvo su
sirinkę Tarptautiniai komisionieriai, atstovaują 41
tautą.
P. Fowle ( Pietų Afrika ) pasiūlė, kad skautinin
kai keliaują svetur iš anksto praneštą tai Tarptauti
niam Biurui ir štabams kraštų, kurie bus aplankyti.
Mr. Montgomery pranešė, kad Gilwell’io Parko iš
laidos yra padengiamos beveik vien D. Britanijos.
Jis pasiūlė, kad visi turintieji Miško Ženklą paauko
tų per savo tautines Sąjungas parko išlaikymui.

Laiminga ir išdidi kitų, tarpe
ir mūsų Trispalvė P as aulinėje
Skaučių Stovykloje.
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ŪSU

pseimooe.
PASAULINĖ SKAUČIŲ STOVYKLA
WINDSORO PARKE
Šią vasarą astuonios skautės iŠ Anglijos Rajono
ir dvi iš Vokietijos Rajono stovyklavome Pasaulinė
je Skaučių Stovykloje Windsoro parke, Anglijoje.
Seniai jau galvojome, įsivaizdavome, svajojome
ir spėliojome apie šios stovyklos gyvenimą.
Bet
tikriausiai nei viena nesitikėjome tokio seserišku
mo tarp visų stovyklautojų, tokios puikios organiza
cijos iŠ anglių skaučių pusės. Kadangi tai buvo tik
skaučių stovykla, vyresniosios skautės nestovykla
vo. Jos atlikinėjo įvairiausius darbus, savanoriš
kai skirdamos savo atostogų laiką. Ne viena sto
vyklautoja gėrėjosi ir gerbė už tai Anglijos vyres
niąsias skautes, kurios pilnai atliko savo paskirtį
organizacijoje — ” tarnauti ”.
Stovykla buvo suskirstyta į 10 sekcijų, kiekviena
sekcija į 8 grupes po 50 skaučių, susidedančių, iš
5*6 įvairių kraštų. Pav. mūsų grupėje buvo: ceylonietės, skautės iš Britų Gianos, ispanės, graikės,
amerikietės, lietuvaitės ir anglės. Mūsų vienetas,
padalintas po penkias, gyveno kaimyninėse grupė
se, netoli stovyklos centro ir iškilmių aikštės ( la
bai patogi vieta ).
Ką ir bepasakoti apie nuotaiką stovykloje.
Vi
sos tikrai pajutome tą pasaulinę seserišką Šilimą,
draugystę. Kiekviena skautė, sutikta stovyklos ta
kelyje, atrodė Tau jau seniai pažįstama, draugė.
Stovykloje buvo laiko ir progos susipažinti pa
vieniai, bet stovyklaujant ne tautinėmis grupėmis,
nebuvo įmanoma įsirengti, kaip kad darome savose
stovyklose. Aišku, kiekvieną progą stengėmės iš
naudoti parodydamos savo tautinius rūbus, šokius,
pasakodamos apie savo kraštą ...
Iš stovyklos parsivežėme norą ir toliau skautiš
kai gyventi ir dirbti. Taip pat pluoštus atminimų,
ir tikrai gilių įspūdžių, kurie liks mums brangiausia
dovana iš šios stovyklos.
D. F.

PRAŠO ATSISKAITYTI
LSB Užsienio skyriaus išleistiems Džiamborės
ženkleliams - etiketėms atsiskaitymo terminas jau
praėjo. Jeigu kas dar turite ženklelių, tai prašome
už juos tuoj pat atsilyginti, pasiunčiant pinigus DF
iždininkui v.si. A. Pociui, 43 Paddington Ave.,
London, Ont.

MŪSŲ SKAUTAI ARGENTINOJE
Pasaulinės skautybės 50 - čiui atšvęsti
mūsų
skautai Argentinoje Buenos Aires mieste buvo su
rengę vakarą rugp. mėn. ( ten dabar žiemos sezo
nas ). Programoje buvo staigmena — skautiški fil
mai.
Jie buvo gauti iš JAV konsulato Buenos Ai
res. Pirmas filmas vaizdavo 4 - ją Amerikos Skautą
džiamborę šią vasarą — Valley Forge, Pa., o kita
šiaip skautiškos veiklos momentas. Džiamborės fil
me natūraliomis spalvomis žiūrovai pamatė lietuvius
skautus su savo uniformomis ir vėliavomis. Pasta
roji staigmena ypač Argentinoje gimusiems, sukėlė
nepaprastas
žiūrovų katutes. Malonu konstatuoti,
kad mūsų jaunųjų ambasadorių žygis, nešęs gražius
vaisius vasaros metu pačioje džiamborėje, dabar
štai filmo pavidalu dar ilgą laiką tiek saviems tiek
svetimiems bylos apie Lietuvos skautijos siekius.
Vakare svečiams buvo papasakota skautybės įsi
kūrimo istorija bei parodyta įvairi programa,talkinin
kaujant akt. Juozui Valentinui. Dideliu pasisekimu
praėjo vyr. skaučių suruoštoji loterija, kuriai fantus
jos pačios paruošė ar parūpino.

NAUJI SKAUTIŠKI ŽENKLAI
Prieš kurį laiką Vokietijoje buvo išleisti lietu
viški skautiški ženklai — etiketės. Skautybės kūrė
jo šimtmečio ir skautybės 50 m etų įsteigimo jubilie
jus yra gražiai paminėtas dviejose keturių ženklų
serijose; šių trispalvių ženklų projektą skoningai
paruošė senj. Julius Špakevičius.
Jau senokai buvo pasigendama tokių skautiškų
ženklų, kurie pagrąžintų mūsų siunčiamą korespon
denciją ir papildytų mūsų skautiškų ženklų rinkinė
lius, — malonu matyti šią naują ženklų laidą.
Jsigydami šiuos ženklus, mes paremiame savąją
skaudją ir praturtiname mūsų džiamborės fondą.
Siųsdami šiuos ženklus kitų šalių skautams, mes
primename jiems Lietuvių Skautų Sąjungos gyvavi
mą, nors lietuviai skautai ir yra išsisklaidę po vi
są pasaulį.
Platinti ir naudoti šiuos ženklus yra mūsą parei
ga.
J. L.

" MŪSŲ VYČIUI ” AUKOJO
ASS Centro Valdyba
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• TARPTAUTINIS SKAUTŲ BIURAS, 16 • tos
Pasaulinės Skautų Konferencijos nutarimu nuo 1958
sausio mėn. 1 dienos perkeliamas į Ottawa. Tiki
masi, jog esant neutralioje valstybėje bei arčiau
prie finansinių, šaltinių, įgalins Tarptautinį Biurą
praplėsti savo veiklą. TSB naujas adresas: The
Boy Scouts International Bureau, Commonwealth
Building, Metcalfe Street, Ottawa 4, Ontario, Cana
da.
■3 Lapkričio 30 — gruodžio 1 d.d. Bostone įvyko
Egzilių Skautų Asociacijų Tarybos Konferencija,
kuri praėjo darbingoje ir gražioje skautiškoje nuo
taikoje. Konferencija buvo supažindinta su egzilų
skautų laimėjimais JIM bei Tarptautinėje Konferen
cijoje. Priimta visa eilė nutarimų, liečiančių mūsų
tarptautinės bylos eigą pasaulio skautų organuose.
LSB delegaciją sudarė LSB Užsienio Skyriaus Ve
dėjas ps. Alg. Banevičius, si. Irenijus Kamantaus
kas, BUS narys, v. si. Romas Venckus ir si. Romas
Šležas, taipogi trumpam lankėsi ps. Ap. Treinys.
Šios Konferencijos metu išrinkta 2-jų metų kaden
cijai ESAT Sekretoriatas iš v. s. dr. Vytauto Čepo,
Generalinis Sekretorius, Thomas Ronay ( vengras )
ir Boris Pusharev ( rusas ) sekretoriais.

• Jubiliejinės Jamborės metu, Anglijoje, Lichten
šteino Kunigaikščiui Emmanueliui įteiktas LSS Ge
ležinio Vilko Ordinas, dalyvaujant LSB Reprezenta
ciniams daliniams, egzilų atstovams bei kitiems
garbingiems skautų svečiams.

• Venezuelos LSB Rajono Vadeiva, v. s. dr. Pet
ras Neniškis lankėsi porai dienų pas BUS Vedėją
ps. Alg. Banevičių ir aptarė visa eilę rūpimų tarp
tautinių skautiškų reikalų. Pažymėtina, jog numa
tyta 1958 m. Pietų Amerikoje plačiau skautus supa
žindinti su lietuvių skautų siekiais bei darbais.
Svečias turėjo progos susitikti su gausingu būriu
Bostono vyr. skautų, - čių pas Alg. Banevičių ir pa
sidalinti įspūdžiais.
• LSB reprezentacinis leidinys anglų kalboje,
WHITE B/iDGE, kasdien sulaukia vis gražių atsi
liepimų, tiek iŠ svetimtaučių, tiek iš lietuvių tarpo.
Greitu laiku šis leidinys bus pradėtas platinti vie
tovėse.

» Šią vasarą BUS atspausdintų ženkliukų - eti
kečių, didesniais kiekiais dar galima gauti iŠ Už
sienio Skyriaus.

NAUJI

LSS

• Lenkų Skautų, - Čių Vyr. Štabas randasi Londo
ne.
Su pastaraisiais BUS užmezgė atitinkamus ry
šius.

• Ps. Antanas Banionis, šią vasarą lankeGilwellio
Parke, Londone, Gilwellio Miško Ženklo kursų p rak
ti kine dalį. Dabar belieka tik baigti teoretinius
darbus ir stažą. Tikėkime, kad turėsime dar vieną
pilną gilwelistą, kurių tiek maža LSB sąstate.

• BUS pasaulio skautų sąjungoms ir paskiriems
LSB bičiuliams išsiuntinėjo švenčių proga skautiš
kus sveikinimus.
« Sktn. Vytautas Kamantas, jo paties prašymu at
leidžiamas iš Cleveland© Pilėnų Tunto tuntininko
pareigų. Nuo lapkričio 3 d. Pilėnų tunto tuntininko
pareigas perėmė v. s. Pranas Karalius, gyv. 484
East 123rd Str., Cleveland 8, Ohio. Vyriausias Skau
tininkas reiškia nuoširdžią padėką buvusiam tunrininkui ir linki geriausios sėkmės pareigas periman
čiam.

• Naujasis LSB I JAV Rajono Vadeiva ps. Alg.
Banevičius energingai pradėjo darbą, išleisdamas
2 psl. aplinkraštį. ( Nr. 53 )•
• LSS 39 metų sukakties proga už nuoširdų darbą
bei visokeriopą paramą skaučių vienetams, Seseri
jos VS Ordinu Už Nuopelnus apdovanojo
šias skaučių rėmėjas: Oną Jakubaitienę Clevelande,
Oną Indriulienę Toronte, Juzę Strikaitienę Cicero ir
s. Mariją Tumienę Čikagoje.
• Sktn. S. Stasiškienė perėmė pareigas vieno iš
didžiausių tuntų Seserijoje. Tuntininkių pasikeiti
mo proga '* Aušros Vartų ” tunto vadija suruošė
jaukią arbatėlę, kurioje dalyvavo ir dv. vadovas
kun. J. Vaišnys.

® Įsteigtas pirmasis Seserijoje Jūrų Skaučių tun
tas Čikagoje. Tuntininke paskirta sktn. Flora Kurgonienė.

• Dr. Vydūno Šalpos Fondo Valdyba džiaugiasi,
kad jau 3 broliai yra pilnai sugrąžinę paskolas. Tai
broliai: fil. V. Lapatinskas, Vyt. Lapatinskas ir
Leonas Bildušas. Tuo pačiu primename visiems
gavusiems
pašalpas, kad naujų pašalpų skaičius
priklauso nuo jūsų pasižadėjimo įvykdymo.

VALDOMIEJI

ORGANAI

Baigiant rengti ši numerį, telefonu gauta žinia apie LSS valdomųjų organų rinkimų rezultatus.
I Tarybą išrinkti: v. s. M. Budrienė, v. s. V. Čepas, v. s. K. Jonaitis, v. s. B. Kliorė, v. s. ji.
P alčiauskas, ps. E. Vilkas, v. s. K. Kodatiene, s. G. Meiluvienė, v. s. E. Putvytė, s. S. Stasiškie
nė, v. s. A. Senbergiene, ps. G. Vamelienė, s. K. Aglinskas, s. V. Bražėnas, s. G. Juškėnas, s.
V. Kamantas, v. s. P. Karalius, v. s. A. Platelis.
J LSS Garbės Teismą: v. s. A. Aglinskas, s. A. Kliorienė, s. O. Ščiukaitė.
Į LSS Kontrolės Komisiją : s. M. Babickienė, j. s. L. Knopfmileris, ps. E. Zabarskas.
LSS Seserijos Vyr. Sktn. • v. s. L. Čepienė, jos pavaduotoja v. s. E. Putvytė.
LSS Brolijos Vyr. Sktn.: v. s. S. Kairys, jo pavaduotoju v. s. A. Matonis.
Seserijos Garbės Gynėja: s. S. Gudauskienė.
Brolijos Garbės Gynėju: s. V. Tallat- Kelpša.
Naujuosius LSS vadovus nuoširdžiai sveikiname ir linkime daug ištvermės ir sėkmės jų nauįąjame darbe mūsų skautiškojo jaunimo labui.
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