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M A L O N C S SKAITYTOJAI,

su šiuo numeriu Jums prisistato kiek pasikeitęs 
“ Mihsų Vyčio ” redakcinis kolektyvas. Su apgai
lestavimu, bet ir su viltimi juos turėti ir toliau bent 
bendradarbiu tarpe, atsisveikiname pasitraukiančius 
vyr. redaktorių fil. Eugenijų Vilką ir redakcijos na
rius t. n. Gabrielę Varnelienę, bei filisterius Vytau
tą Černių ir Antaną Dundzilą. Jiems visiems nuo
širdi broliška padėka už mūsų visų labui įdėtą di
delį darbą! Jų vietas užimdami, naujieji redakcijos 
nariai junta turėsią smarkiai pasitempti, norėdami 
jiems prilygti.

Redakcija savo darbą skaito esant antraeilį, dau
giau derinamąjį. ’’ Mūsų Vytis ” bus jaunas savo 
dvasia, aktualus ir įdomus visiems tik tada, jei ja
me bendradarbiaus galimai' didesnis skautų akade
mikų, vadovų ir vyčių bei vyr. skaučių būrys. Jo 
puslapiai bus atviri kiekvienai kūrybinei minčiai,

naujų kelių ieškojimui, nesibaidant ir korektiškų 
b ei kūrybingų tiesos ieškomų diskusijų. Leidėjai 
ir redakcija nuoširdžiai kviečia visus skaitytojus 
ir bendradarbius žiūrėti į ’* Misų Vytį ” kaip į savo 
bendrą kūrinį, kurio galutinis tikslas yra padėti mū
sų vyresniajai skautijai sėkmingiau tarnauti skauty- 
bės idealams.

Į praeitį atsigręžkime kartkartėmis, dvasios stip
rumo pavyzdžių ieškodami. Tačiau mūsų dėmesio 
centre tebūna būsimoji atsikursianti moderni Lietu
va, šventa tikėjimu, sveika politine ir visuomenine 
santvarka, šviesi savo dvasios turtais, klestinti 
modernaus mokslo, ir gerbūvio pasiekimais. *’ Mūsų 
Vytyje ” apie ją svajokime, ją kurti ruoškimės! Ti
kėkime, kad Aukščiausias mus laimins.

Redakcija

Viršelis: K. Zapkaus
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P. L. S. S. VADU, VADOVIŲ IR AKADEMIKU SKAUTU-ČIU LAIKRAŠTIS

N r. 1 ( 81 ) 1958 M. SAUSIS - VASARIS XI METAI

KILKIME PRIE STEBUKLO
Prof. Mykolas Biržiška

Prieš 40 metų, einant Didžiajam Karui 
ir Lietuvai esant vokiečių okupuotai, 1918 
m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba — 20 
asmenų su dr. J. Basanavičium priekyje 
— paskelbė Vilniuje Lietuvos nepriklau
somybę. Paskelbė labai kukliai, labai 
negarsiai — nedideliame kambaryje, be 
pašalinių liudininkų. Pats paskelbimas 
buvo ne tik praneštas, bet ir ištisai iš
spausdintas Vilniaus laikraštyje “Lietu
vos Aide ”, bet šis laikraščio numeris vo
kiečių buvo sulaikytas ir skaitytojų nepa
siekė. Susirinkimus pranešimui sušaukti 
neleista. Vos dideliu vargu tepavyko pra- 
šokdinti žinią apie nepriklausomybės pa
skelbimą Berlyno vokiečių spaudoje, iš 
kur ji ir j kitas sali s praskrido. Šiaip taip 
ja pri ėmė ir vokiečių valdžia, bet jos vyk
dyti vis dar neleido — ligi pat vėlyvo ru
dens, kai vokiečių karinių žygių nesėkmė 
ir pačioje Vokietijoje žmonių bruzdėjimas 
privertė leisti lietuviams patiems tvarky
tis,© vokiečių kariuomenei trauktis i š Lie
tuvos. Buvo sudaryta Lietuvos vyriausy
bė, imta lietuviškai tvarkyti šąli, kurti 
savo kariuomenę.

Priešų nė tuomet netaiko. Mėgino dar 
vokiečiai atsigriebti. V. Kapsuko vedami 
bolševikiniai maskoliai spraudėsi iš Rytų 

Lietuvą pavergti. IŠ pietų veržėsi lenkai 
vėl ją prie Lenkijos prijungti. Tačiau jau
na, neprityrusi, menkai apginkluota, bet 
narsi ir Tautos remiama, Lietuvos sava
norių armija ryžtingai užkirto priešams ke
lią ir apgynė Tėvynę. Tad nuo pri ešų i š- 
sivadavus ir kiek apsitvarkius, laisvai ir 
visuotinai išrinktas Lietuvos Steigi ama- 
sis Seimas, kuris dar pirmame savo posė
dyje - 1920 m. gegužės 15 d.-vienbalsiai 
patvirtino Lietuvos Tarybos vasario 16 d. 
nutarimą ir dar kartą paskelbė Lietuvą ne
priklausoma. Tuomet jau vienos šalies 
po kitos vyriausybės pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę, Tautų Sąjunga priėmė 
ją savo tarpan, o pati mūsų Tauta ne tik 
dar stipriau tvirtino savo valstybę, įveik
dama išorines ir vidines tam kliūtis, bet 
ir tvirtai žengė vi suotinės pažangos keliu. 
Taip per 20 su viršum metų iki Antrasis 
Pasaulinis Karas, į kurį Lietuva nei nesi
kišo, nušlavė Jos nepriklausomybę, už
traukdamas Jai žiaurų maskolišką bolše
vikinį jungą.

Tas jungas ligišioliai tebeslegia mūsų 
Tėvynę, mūsų Tautą, kaip jis slegia ir 
mūsų kaimynus,daugelį kitą kraštų. Ligi
šioliai karštai meldžiamės:
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Mūsų Tėvynę išlaisvinti ir išvaduoti 
teikis, meldžiam Tave, Viešpatie!

Ir vis “ stebuklo telaukiam ”, o kitas 
ir nustojęs to laukti, visu kuo nusivylęs, 
nieko jau nebelaukia. Tačiau ar ne ste
buklas buvo prieš 40 metų mūsų Tėvynės 
išsivadavimas iš daugiau kai šimtą metu 
slėgusio mus maskoliško jungo? Ar ne
buvome mes, nykštukai, pakilę prieš mil
žinišką maskolišką mešką? Be pinigų, 
be žinių, be patyrimo ėmę kurti valstybę? 
Savo pajėgomis Nepriklausomybės laikais 
pasiekę tokio susitvarkymo ir gerbūvio, 
tokios gerovės, jog netik driskių maskolių, 
bet kitų tautų tarpe esame Į gi j ę Mažosios 
Amerikos vardą? Taip, Viešpats mums 
suteikė ta laisvės stebuklą, Įkvėpęs mūsų 
širdims Tėvynės meil ę, sustiprinęs mūsų 
protus ir rankas rimtam Tautos ir valsty
bės darbui.

Tad ir dabar — patyrę mes arba mūsų tė
vai Lietuvos 1 aisvojo gyvenimo ne tik pa
togumus, bet ir laimę bei džiaugsmą, su
prasdami laisvės ir nepriklausomybės 
reikšmę Tautos ir asmens gyvenimui — 
nebe laisvės naujokai, net ir svetur visa 
krutinę kvėpuodami laisve — negi jaučia^ 
mės menkesni už tuos “ nykštukus ”, ku
rie anuomet savo Tautai nepriklausomybę 

.iškovojo?! Taigi kilkime pri e stebuklo, 
laisvindami ir vaduodami Tėvynę!

Ne iš kitur laukime pagalbos — anuo
met pagalbos i š kitur n ei laukėme n ei su- 
laukėme - tik patys vyriausiai savimi, 
savo paj ėgomi s pasi tik ėkim e. Nesipainio
kime politinėse ar karinėse kombinacijose 
ir spėjimuose dėl ateities tarptautinių žy
gių - ji e Įvyks, šioki ear toki e, ir be mū
sų plepalų. Tik kai jie vyks, turime būti 
tiek pasirengę, kad būtume tuomet savo 
kraštui ir jo vadavimui — o tam jau dabar 
— naudingi. Gerai apsižiūrėkime, nusiva
lykime nuo nešvarumų ir silpnybių. Būki
me ne tik skautai, bet geri skautai, veik
lūs, pavyzdingi. Būkime ne tik gyvena
mojo krašto tvarkingi gyventojai, piliečiai 
arba ir nepiliečiai, 'bet ir gerai pažinkime 
ta kraštą ir jo žmones, tvarka, ypatybes, 
kad mokėtume atskirti ten gera nuo bloga, 

naudinga nuo nenaudinga ir Savo Tėvynei 
įgytomis čia žiniomis sveikai patarnautu
me. Būkime ne tik lietuviai, 'bet veiklūs, 
sumaningi lietuviai, mokantieji ne tik sa
vo kalbą, savo Tautos istoriją ir Tėvynės 
geografija, bet ir stengiantieji pažinti kad 
ir tik iš spaudos žinių ir Įprasminti dabar
tini Lietuvos gyvenimą, kad ten griže ne
atsidurtume kaip klaidžiame miške. V ers- 
damiesi dabar savo gyvenamojo krašto 
žmonių tarpe, garbingai kelkime ne tik sa
vo asmens, bet ir savo Tautos vardą, sa
vo minčių, savo jausmų neatitraukime nuo 
savo Tautos ir Tėvynės. Tuo ir gyvenki
me. Tokie ir tegrįžtame i šiai s vinamojon 
ar jau išlaisvinton Tėvynėn. Tokie tikrai 
Jai būsime naudingi.

Prieš keliasdešimt metų buvo išėjusi 
knyga, skirta “ mažiems ir dideliems ”. 
Jai prikišta: kaip tatai - “ mažiems ir di
deliems? ” Kas tinka “dideliems ”, tas 
netinka “ maži ems ” ir priešingai. Bijau, 
kad ir man galima prikišti, jog aš jaunimo , 
— skautų žurnalui pateikiu tai, kas tinka 
jau nebejaunimui ir nettiesiogapyseniams 
ir seniams. Nesiginčysiu, bet prisipažin
siu, jog Šį kartą man nei seniai nei apy
seniai čia nerūpi ( ar maža jų tarpe, kurie 
nei dieną, nei naktį neperstoja galvoj ę 
api e 7autą i r Tėvynę! ), o jaunimas —taip 
man atrodo - pakankamai yrapaj ėgus pa
kelti visą ką čia prim anų. ; Vykusiai ar ne
vykusiai, gerai ar blogai, seniai, susenę, 
ir apyseniai vadavo, vaduoja ir vaduosLie- 
tuvą, bet jų kaskart mažėja, tai išvadaos 
Ją tiktai dabartinis jaunimas. Tepajunta, 
teįprasmina jis tą savo pareigą ir garbę. 
Vasario 16- tos dienos šventėje teįstipri- 
na jis sau tikrai šventą ugnį — pasiryži
mą priartinti tą istorijos valandą, kai Va
sario 16 - toji bus Švenčiama ne vien ana
pus Lietuvos, išsklaidytų bemaž po visus 
kraštus mū su išei vių tarpe, bet ir laisvo
je, nepriklausomoje Lietuvoje.
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ASS Šefo, P rez. A. Smetonos mirties 14 metų sukakties proga, Clevelando skautų atstovas 
valt. Al, Andrašūnas uždeda vainiką ant kriptos, kurioje Prez. A. Smetona palaidotas. Pager
bime dalyvauja velionio našlė p. S. Smetonienė ir sūnus adv. J. Smetona.

Nuotr. V. Bacevičiaus

ŠV. KAZIMIERO 500 M. SUKAKTĮ MININT
Fil. S. Jurkynienė

Šiais sunkiais laikais, kai likimas lėmė 
musų, tautai gyventi išblaškytai, nežiūrint 
kuriame pasaulio kontinente bebūtume, 
kiekvienas, nors ir menkiau si as, mūsų tau
tos i vykis mums turėtų būti itin brangus. 
Tai suprasdami, skautu, - ciu vadovai pa
keitė ir papildė patyrimo laipsniu progra
mas, skirdami daugiau dėmesio Lietuvos 
istorijai, kalbai, literatūrai, papročiams ir 
kt. Reikia tikėtis, kad tuo lietuviškuoju 
keliu einant, mūsų skautiškasis jaunimas 
ilgiau išsilaikys, taip greit nenutolsnuo 
savo tėvų ir neduos užgesti tam ilgesiui, 
kuris dar visus tebejungia su palikta ir 
kenčiančia tėvyne.

Apie Lietuvos praeiti beveik visas ži
nias imame iš svetimųjų. Tačiau visur 
randame, kad lietuvį nuo pat pirmųjų Pa- 
baltyje įsikūrimo dienų, tankiose giriose, 
žuvingu upiu bei ežeru pakrantėse supo 
ramus gyvenimas. Tik vėliau svetimųjų 
užpuldinėjimai ir prasidėję karai atnese 
nelaimes ir vargus.

Kaip kiekvienas žmogus, taip ir Lietuva 
savo istorijoje turi ir šviesių dienu. Tau
ta išaugino visą eile kunigaikščių, kuriu 
vardai puošia mūsų praeiti, o mums teikia 
drąsos ir pasididžiavimo. Tačiau is ju 
visu išsiskiria karalaitis Kazimieras, ku
ris savo gyvenimo kilnumu ir šventumu
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1521 m. buvo paskelbtas palaimintuoju, o 
1AQ? m. nripažintas šventuoju. Jeigu Vy
tautas Didysis praplėtė Lietuvos sienas 
nuo Baltijos jūros ligi Juodiju mariu, -tai 
Sv. Kazimieras įrodė pasauliui, o ypač 
Vakaru Europai, kad Lietuva, nors ir daug 
vėliau priėmusi krikščionybe negu kitos 
tautos, turi savo valdovų tarpe kilnių ir 
garbingu dvasios milžinu. Todėl ir Lietu
vos skautai pasirinko Šv. Kazimierą savo 
globėju. Šiemet sueina lygiai 500 metų 
nuo jo gimimo, ir visa lietuviškoji skauri
ja rūpestingai rengiasi šia brangia sukak
ti garbingai paminėti. Tad šia proga pri
siminkime kai kuriuos charakteringesniu s 
karalaičio gyvenimo bruožus.

Šv. Kazimieras gimė m. Krokuvoje, 
karalių pilyje. Jo tėvas —Kazimieras 
( Gedimino dinastija ) buvo Lenkijos ka
ralius ir Lietuvos Didysis kunigaikštis. 
Jis vedė Elžbieta Gabsburgietę, Austrijos 
hercogo ir Vokietijos imperatoriaus Al
brechto II dukrą. Aštuoniolikos metų bū
dama, ji ištekėjo ir atnešė germanu papro
čius i Lietuvos valdovų seimą. Buvo gi
liai tikinti katalikė. Susilaukė 13 vaiku, 
is kuriu karalaitis Kazimieras buvo tre
cias is eilės. Is savo motinos jis pavel
dėjo pamaldama, o is karaliaus tėvo ramu
ma ir lietu viską santu mm a. Nuo pat jau
nystes dienu skyrėsi is visu vaiku tarpo. 
Pralenkė savo brolius ir seseris švelnu
mu, sumanumu ir gabumais. Tuojau pasi
žymėjo mokslo pamėgimu ir labai domėjo
si savo mokytojo istoriko L'lugosiaus pa
sakojimais. Jis buvo tylus ir kantrusber- 
niukas. Nuo pat vaikystės dienu neparo
dė jokio noro ar palinkimo i karališka gar
be ar i skilimą. Savo vaikyste praleidęs 
Krokuvoje, jis atvyko i Lietuva ir čia pa
siliko. Vilniuje prasidėjo kitas gyveni
mas. Lietuvos sostinė jam teike ramybes 
ir gaubė gilia mistika. Žmones tuoj par 
stebėjo nepaprasta karalaiti, kuris juos 
veike kažkokia vidine paslaptinga jėga. 
Pasakojama, kad viena karta, žiemos me
tu, lydejes ji tarnas ir nušalės kojas. Ka
ralaitis liepes žengti jo pėdomis, ir tada 

tarnas pajutęs malonią šilumą, kylančią iš 
sniege Įmintų pėdų. Lietuvos kunigaikš
čių mieste jis nesiekė užimti sosto, bet 
pasiliko ištikimas karaliaus - tėvo padė
jėjas. Tik pradėjęs rūpintis žmonių gero
ve ir krašto ateitimi, karalaitis pasijuto 
sergąs. Daugelio gydytojų rūpesčiai nie
ko negelbėjo. Tada jis suprato, kad jo 
gyvenimo keliai yra Visagalio Tvėrėjo pa
ženklinti, ir, atliekamu nuo darbo metu, 
dažnai meldėsi. Žmonės matydavo jį klū
pantį anksti rytą dar prie uždarų Vilniaus 
katedros durų. Sutikdavo jį neretai susi
kaupusi bažnyčioje prie Kristaus kančios 
paveikslų. Pasklido tarp žmonių pasako
jimai apie šventą karalaitį. Tačiau Dievo 
keliai, skirti žmogui šiam e pasaulyj e, nė
ra žinomi. Taip ir karalaitį Kazimierą Jo 
Dangiškasis Tėvas 1484 m. pašaukė iš 
šios žemės į aną — amžinąjį gyvenimą.

Tačiau miręs Šv. Kazimieras sužibo 
Lietuvai iŠ aukštybių, laimindamas mūsų 
šalį net stebuklais. Minios žmonių pradėjo 
plaukti i Vilnių prie šventojo karsto, mal
daudamos užtarimo bei malonės. Nesuspė
jęs atlikti didelių darbų žemėje, jis mirė 
pačioje jaunystėje, kad šviestų mums ša
lia Aušros Vartų Dievo Motinos Marijos.

Todėl šiais metais, minint 500 metu su- 
kakti nuo Sv. Kazimiero gimimo, visa lie
tuviškoji skautija teprisimena savo Globė
ją, teatranda dvasios ryžtumo darbuose ir 
teįsideda į savo širdį Jo kilnaus ir švento 
gyvenimo pavyzdį.
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TRISDEŠIMT PENKI METAI

Pik J. Dainauskas

Šių metų sausio 15 d. sukakus 35 metams 
nuo Klaipėdos sukilimo pradžios, įvykį mi
nėdami, turime malonumo skaitytojams patiek
ti to žygio aktyvaus dalyvio, K! ” Vytis ” fi
listerio ps. Jono Dainausko prisiminimų pluoš
tą. Red-

Taip, š. m. sausio mėn. 5 i vakare su
kako trisdešimt penki metai, kai 1923 me
tais, Trijų Karalių šventės i švakarėse, 
pasiėmęs Į maišiuką pusę bakano duonos 
bei gabalą lašinių, slapčiomis nuo tėvų, 
pas kuriuos tada gyvenau Žaliakalny, iš
vykau į Kauno geležinkelio stotį, važiuo
ti į Panevėžį, kur tolimose kareivinėse 
būrėsi nauji savanoriai dideliam darbui: 
išlaisvinti senąsias lietuviškas žemes, 
Klaipėdos kraštą. IŠ tuometinio Kauno 
Šaulių būrio, kuriame buvau Šaulys- kan
didatas, tose kareivinėse atsirado net ga
na daug kauniškių šaulių, bet gimnazijos 
draugų neradau. Pasirodo, jog keli tos 
pati Kauno gimnazijos moksleiviai - šau
liai buvo nuvykę į kitą vietą, kur irgi or
ganizavosi kita tokių pat savanorių gru- 
Pė*

Panevėžio kareivinėse mus suskirstė į 
kuopas. Kaip bene mažiausias ūgiu, pa
tekau į trecios kuopos paskutinį būrį. Su
dėtis buvo labai mišri - greta moksleivių 
jaunimo, buvo gana daug ir senų karių, 
Nepriklausomybės kovų dalyviu, savano
rių. Tada, panašiai kaip apie tai rašo 
Stasys Butkus savo knygoje “Vyrai Gedi
mino Kalne ”, buvo bėgimas išnamų.iš 
ramios aplinkos į kovą, į karą, nes to rei
kalavo Lietuvos bei lietuvių tautos inte
resai.

Čia pat kareivinių aikštėje, smarkiai 
sningant, vyko “ pagreitintas ” kovos 
gudrybių mokymas. Po kelių dienų tokio 
apmokymo visa mūsų grupė, kuri vėliau 
buvo pavadinta Pietine grupe, vadovauja
ma karininko Bajoro ( M. Kalmanto, vėles

nio L. S. S. Viršininko, pulkininko, Vyr. 
Skautininko ) iŠ Panevėžio iškeliavome 
Tauragės kryptimi. Nors ir prekiniais va
gonais, keli avome labai gera nuotaika, vi
so net porą di enų, kol, pagaliau, privažia
vome prie Pažerūnų gelež. stoties, tuo
metinės pasienio stoties, Šiaulių - Taura
gės - Pagėgių ruože. Ten atvykome, be
rods, sausio mėn. 14 d. Kitą dieną, dar 
prieš auštant, patamse, pradėjome žygiuo
ti sienos kryptimi. Tuo pat laiku visame 
Klaipėdos krašto pasieny ir pačiame kraš
te pradėjo savo žygį ir kiti panašūs dali
niai.

Sieną peržengėme kautynių rikiuotėje . 
Buvo šlapdriba, užtat, eiti dirvomis buvo 
net gana sunku, ypač kad šovinių prikimš
tos kišenės klampiose vietose gerokai 
kliudė žygiuoti. Apie vidudienį buvo už
imta Lauksargė, Piktupėnai, VilkiŠkės. 
Krašto žandarmerija, vokiečiai buvo išsi
slapstę, gi prancūzų kariai buvo susitel
kę pačioj e Klaipėdoj e, kur ir įvyko lemia
mos kautynės.

Mūsų grupė, užėmus pietinę Krašto da
lį, -savo uždavinį buvo atlikusi. Užtat, da
lis mūsų grupės, pirmoje eilėje seni, pri
tyrę kariai buvo permesti prie Klaipėdos. 
Likusioji grupės dalis savo štabą įsiren
gė Pagėgiuose, pirmoje eilėje saugodama 
tiltą per Nemuną į Tilžę, kad vietos vo
kietininkai iš ten negautų “ paramos ”. 
Taip pat patruliavome aplinkiniuose kai
muose. Tada teko apsibastyti veik visuo
se kaimuose esančiuose į pietus nuo Pa
gėgių, o taip pat pabūti ir viename, kita
me kaime Užnemunyje. Ten visur, ypač
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senesni žmonės, kalbėjo lietuviškai. Tik 
jaunimo tarpe teko rasti vieną, kitą nemo
kančius ( o gal tik nenorinčius ) kalbėti 
lietuviškai. Buvo aišku, jog Klaipėdos 
krašto gyventoją dauguma buvo lietuviai, 
išlaikę savo lietuviškumą per tiek šimtme- 
čią trukusią vergiją. Ten vokiečiai buvo 
tik mažuma.

Kai mes patruliavome, daugi au šia Ne
muno pakraščio kaimuose, tarptautinėse 
viršūnėse prasidėjo pasikalbėjimai,notos, 
derybos. Gal labiausiai dėl to žygio pyko 
ne vokiečiai ar prancūzai, o... lenkai, ku
rie dviem dienom “pasivėlinę”, sausio 
17 d. buvo atsiuntę į Klaipėdą net savo 
karo laivą, tačiau Klaipėdoje tada jau vi
siškai šeimininkavo lietuviai ir lenką lai
vas, nieko nepešęs, turėjo grįžti atgal . 
Paaiškėjus, jog Krašto reikalai toliau bus 
sprendžiami derybomis, prasidėjo mūsą 
demobilizacija, pirmiausia moksleivią. 
Užtat, berods vasario 7 d. ir aš pasikro
viau į autobusą vykti į Tauragę, o iŠ ten 
į namus. Pakely tada mūsą, autobusas su
stojo Lauksargėje. Pasirodė, jog ten ko
mendantūroje buvo keli kauniškiai, o ko
mendantas buvo karininkas Greinius ( V. 
Bulota, vėl. prokuroras, gen. Bulotos sū
nus). Likau ten.

Lauksargėje išlipus iŠ autobuso, tuojau 
pat teko Įsitraukti Į darbą ir dar tą patį 
vakarą pritaikyti skautą eilėse įsigytas 
žinias - veikti vienam, savarankiai, nesi
tikint iš šalies gauti bet kokią nurodymą 
ar įsakymą.

L auk sargė tada buvo pagarsėjusi kon
trabandos, daugiausia spirito gabenimu į 
Didžiąją Lietuvą. Buvo taip pat įtarimų, 
jog per ten ėjo ir svetimi agentai. Mūsą 
komendantūra Lauksargėje jau kokią sa
vaitę sekė vieną smukle, esančią prie pat 
sienos. Buvo žinią, jog ten yra slepiamas 
spiritas kontrabandai, o taip pat ten vyks
ta kažkokią įtartiną asmeną susitikimai. 
Smuki ė buvo atvi roj e vi etoj e. Iš kitos pu
sės, visi mūsą komendantūros žmonės jau 
buvo iš matymo pažįstami ir užtat niekas 
iš ją negalėjo tikėtis užklupti kontraban
dininkus, o juo labiau įtartinus žmones.

Gi aš tą vakarą Lauksargėje buvau visai 
“ naujas ” žmogus ir niekas negalėjo pa
sakyti, jog priklausau tai, smuklininko 
taip nemėgiamai “ Litauerią ” komendan
tūrai. Komendantas Greinius davė pisto
letą. Turėjau nueiti į tą smuklę apsime
tęs ateiviu iš Didžiosios Lietuvos ir pa
bandyti gauti nusipirkti spirito ar kitokios 
kontrabandos, tikslu išsiaiškinti tikrąją 
padėtį. Buvau apsirengęs kaimiškais kai
linukai s i r iš bėdos gal ėjau būti panašus į 
kokį nors kaimietį nuo Pažerūną ar Pajū
rio. Buvo sutarta, jog po to, kai man pa
siseks įeiti į vidurį, paskui mane ateis du 
sargybiniai patruliai ir tada mes ten pada
rysime kratą. Nuo komendantūros būsti
nės ta smuklė buvo per kokius du kilomet
rus. Smuklę radau uždarytą, bet viduje 
girdėjosi balsai. Iki “ policinės valan
dos ” dar buvo kokios pusantros valandos 
laiko. Man besibeldžiant prie durą, iš už 
malkų krūvos atėjo kažkoks aukštas, pe
tingas vyras, kuris drąsiai pasibaladojo į 
duris. Atsidarius durims, ir aš drauge įė
jau. Tas ateivis, matyti,buvo geras smuk
lininko pažįstam as, n es jiedu širdingai pa
sisveikino, bet smuklininkas pirmiausia 
kreipėsi į mane, klausdamas ko aš noriu. 
Pradžioje pasakė, jog jis nieko iš alkoho- 
linią gėralu neturįs ir nieko negali man 
parduoti, bet pradėjo klausinėti iš kurgi 
aš esu. Pasisakiau esąs iŠ Jurbarko,bet 
atvykęs iš Pažerūną", kur buvau svečiuose 
pas savo gimines. Nepažįstamasis mane 
visą laiką stebėjo. Dar su smuklininku 
besikalbant, prie durų vėl pasigirdo bala- 
dojimas. Matyti, tai irgi buvęs smuklinin
ko pažįstamas, nes išgirdęs balsą, tuoj 
įleido naująjį ateivį. Beveik tuojau pat 
vėl pasigirdo baladojimas. Į šeimininko 
klausimą kas. ten, išgirdau, jog tai buvo 
mūsą patruliai. Smuklininkas, išgirdęs, 
jog tai patruliai, tuojau pat įvedė mus vi
sus tris į gretimą kambarį ir jį nuo smuk
lės pusės užrakino. Pasirodo, jog tai bu
vo smuklininko privatus butas. Pro duris 
girdėjau, kaip patruliai norėjo įeiti ir į bu
tą, bet smuklininkas jiems atsakė, jog tai 
esąs jojo privatus butas ir jis ten patrulių
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“ LITU ANUS ” remti cen
trinis komitetas p ravedęs sėk
mingą 1957m. vajų. Iš kairės 
į dešinę: pirmoje eilėje : fil. 
V. Šliūpas — pirm, ir fil. Z. 
Viskanta — A.S.S. atstovas. 
Antroje eilėje: V. Vidugiris 
— Santaros, senj. J. Kregž- 
dys — Stud. Sąjungos ir Ig
nas Budrys — Stud. At - kų 
atstovas.

be “orderio ” neįleisiąs. patruliai nieko 
nepešę, kiek nugirdau, išėjo iš smuklės. 
Aš gi, būdamas viduj e, ■ nieko negalėjau 
padaryti. Paprastai kalbant, bijojau, jog 
nesuspėsiu nieko padaryti, nes tame ma
žame ( maždaug kokių. 10 kv. mtr. dydžio ) 
kambaryje mūsų, buvo net aŠtuoni žmonės, 
gi tas pirmasis petingas ateivis, kiek pa
stebėjau, po kailinukais turėjo didelį pis
toletą, berods, “parabelių”.

Patruliai, manęs smuklėje neradę, o iš 
už malkų, matę, jog aš, dar su dvi ėjai s vy
rais, buvau įėjęs į vidų, ir negalėdami 
“susikalbėti ” su smuklininku ( mat jiems 
buvo įsakyta elgtis “ mandagiai ” ) nu
skubėjo į komendantūrą ten pranešti apie 
mano dingimą ir jau didesniu skaičiumi, 
su “ orderiu ” įeiti ir į tą smuklininko bu
tą. Tuo tarpu smuklininkas, pradėjo aprū
pinti atėjusius “ prekėmis “. Tas gink
luotasis ateivis paėmė kelias spirito 
skardines, pritaikintas nešti po apsiaustu. 
Dar du žmonės irgi panašiai buvo “ aprū

pinti “. Aš gavau nupirkti bonką likerio, 
gal todėl, jog parodžiau litus, ■ tuo metu 
kaip tik nesenai įvestus mūsą pinigus, ku
riuos vertelgos imdavo mieliau kaip visai 
savo vertės netekusias vokiškas markes, 
kurios buvo skaičiuojamos milijonais, bet 
kurią vertė kasdien vis mažėjo.

Kol vyko mūsų ‘'aprūpinimas prekėmis“, 
smuklininko sūnūs buvo išėję apsižvalgy
ti į lauką ir įsitikinti, ar kur nors arti nė
ra patrulią. Dar tolimesnis kambarys bu
vo smuklininko šeimos miegamasis, kuria
me pro praviras duris ir pastebėjau grindy
se gerai užmaskuotą slėptuvę su spiritu. 
Po kokių 10 - 15 minučių atėjo vienas 
smuklininko sūnus ir pareiškė, jog turime 
skubėti išeiti, nes patrulių nėra ir “oras 
esąs grynas ”. Išėjome visi, 'bene Šeši 
žmonės, drauge. Ginkluotasis, vos tik iš
ėjęs pro duris, tuojau pat spruko kur tai 
už malkų krūvos. Tuo tarpu aš, ištraukęs 
pistoletą, šoviau į viršų. Norėjau dar kar
tą šauti, tačiau, kažkodėl, mano ginklas
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** nereagavo ”. Iššovęs tuojau pat palie
piau tiems keturiems nebėgti, o eiti i plen
tą, į komendantūrą. Buvau tikras, jog pa
truliai yra kur nors čia pat, už malku, bet 
niekas nepasirodė. Eidamas paskui įspė
jau garsiai, kad neb an dyt ų bėgti, nes šau
siu, nors tikrumoje, kiek bebandžiau spaus
ti gaiduką, jokio šūvio negalėj au “išspaus
ti ”! Patrulius susitikome tik netoli ko- 
m en dan tū ro s, iš ku r j i e i šb ėgo i šgi rdę m a- 
no šūvi. Tik atėjus į komendantūrą paaiš
kėjo, jog mano pistoletas buvo “užsprin
gęs ”. Jei tai būtų žinoj ę mano “belais
viai ”, lengvai būtų tokio “ pipiro ’’ atsi
kratę, juo labiau, kad tai buvo visi suau
gę, net petingi vyrai. Tada iš manęs ko
mendantūroje juokėsi, 'kad nemokėjau su 
ginklu apsieiti, bet tas ginklas man buvo 
visai naujas. Užtat ateityj e, kada tik te
ko gauti į rankas naują ginklą, pirmiausia 
stengiausi jį gerai pažinti.

Sulaikytieji, kaip vėliau paaiškėjo, ver
tėsi kontrabanda, gi ginkluotasis, atrodo, 
buvo agentas. Greičiausia, kad tas pats 
buvo vėliau sulaikytas seno kario, šaulių 
būrio vado nuo Ukmergės, kuris ta savo 
sulaikytąjį “draugiškai“ vedėsi į komen
dantūrą, net nesirūpindamas patikrinti ar 
jis kartais nėra ginkluotas. Gi sulaikyta
sis, visai netoli komendantūros, staiga iš
traukęs iš kišenės pistoletą, Šovęs į vei
dą patruliui, o pats pabėgęs. Nuo tada j au 
ir iŠ manęs daugiau komendantūroje nesi
juokė, o man tas įvykis liko pamoka, vyk
dant tokios rūšies įsakymus nieku nepasi
tikėti ir ni ekad nebijo ti ryžti s veikti.

Į namus grįžau, berods, vasario mėnesio 
pabaigoje, tuo pačiu gerokai pasivėlinęs 
mokslui. Gimnazijos vadovybė dėl to ma
no pasilikimo Klaipėdos krašte ilgesniam 
laikui turėjo “pretenzijų.” ir tai man vė
liau gerokai “ atsiliepė ”.

Šiandien tie jaunatvės pergyvenimai gal 
ir atrodo nai vūs, bet ji e neabejotinai turė
jo gilias Šaknis Lietuvos reikalų nujauti
me. Tada jaunimas entuziastingai veržė
si vaduoti Klaipėdą, nes Klaipeda, Klai
pėdos kraštas tai buvo lietuviškos žemės, 

gyvenamos lietuvių, o Klaipėdos uostas 
Lietuvai buvo reikalingaskaip gyvam žmo
gui reikalingas oras. Klaipėdos klausimu, 
bent mūsų gimnazijos jaunimas, gyveno 
nuo 1920 metų, kada gimnazija buvo nuvy
kusi į Palangą. Tada, daug mūsų, ypač 
mes, skautukai, tuojau pat nuėjome prie 
tuometinės sienos ( Girulių link ) ir ant 
jūros pakraščio smėlio, dideli austomi s rai
dėmis rašydami, visaip “ išpravardžiavo- 
me ” tuometinį Klaipėdos komisarą Petis- 
nė, “ ragindami ” jį keliauti namo!! Tai 
buvo net vaikiškai naivūs veiksmai, bet ir 
jie įnešė savo “ trigrašį ” į mūsų prisiri
šimą prie Klaipėdos.

Šiandien, po tiekos audrų, užgriuvusių 
mūsų kraštą, galime drąsiai sakyti, jog 
Klaipėdos žygis visumoje buvo realistinis 
Lietuvos reikalų supratimas. Versalio su
tartis mums “pažadėjo” Klaipėdą, kurios 
uostas yra ir visuomet bus natūralūs Lie
tuvos “langas ” į pasaulį. Pažadėjo, bet 
atiduoti nesiskubino. Tuo tarpu, lenkai 
“ kombinavo ” Klaipėdą pagrobti sau. Ta
da Lietuva būtų visai atsidūrusi lenkiško
se replėse. Tuo atveju, Klaipėdos žygis 
Lietuvai buvo tikrai gyvybinis interesas. 
Lietuviai per Nepriklausomybės kovas pa
kankamai pasimokė, jog ir didieji politikai 
pirmoje eilėje skaitosi su “įvykusiais 
faktais ”, skaitosi su sugebėjimu “už
bėgti įvykiams už akių “. To žygio vyk
dytojai stengėsi jį atlikti kuo geriausiai, 
parodydami pasauliui, jog lietuvis nema
no‘duotis vedžiojamas už nosies!! Tai 
juk buvo tik maža lietuviškų žemių dalis, 
nes ir tilžiškė Užnemunė ne tik praeityje 
lietuvių gyventa. Ten 1923 metais irgi 
visur girdėjosi lietuvių kalba. Tą pat te
ko girdėti ir 1944 metais, kai teko iŠ Lie
tuvos per tas žemes trauktis. Tada irgi, 
ypač su senesniais žmonėmis, galima bu
vo ir ten lietuviškai susikalbėti!! 1939 
metų smurto sutartis “ grąžinanti ” Klai
pėdą vokiečiams jokia prasme nėra teisė
ta ir todėl bet kokios kalbos apie tos su
tarties “ galiojimą ” yra nesąmonė. Klai
pėdos Kraštas buvo ir bus neatskiriama 
Lietuvos dalis.
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JUBILIEJINIAMS METAMS PRASIDĖJUS 
*

v. s. K. Kodatienė

Kai eilę metų dirbame organizacijoj e, 
ir ypač tose pačiose pareigose, dažnai iš
sisemtame. Sueigos ir užsiėmimai pasi
daro vieni į kitus panašas iškartais net 
užmiršę skilčių sistemą, bet kaip, mono
toniškai stumiame skautišką vežimėlį pir
myn. Reikia ko tai didingesnio, kotai 
nepaprasto, kad vėl išjudėtume, is naujo 
užsi degtume.

Tokia nepaprasta, neeilinė proga yra 
1958 - ji metai. Tai mūsų tautos Nepri
klausomybės 40 m etų sukaktis ir kartu mū
sų organizacijos įsikūrimo i r 40 m etų veik
los sukaktis.

Nebe j aunuol ė, o subrendusi, pačio dar
bingumo amžiuj e, 1 i etų vi škoj i Skautų S - ga. 
Tokia ji turi ir pasirodyti šiais metais.

Išjudėkime vi si iki pat šaknų, lyg žemę 
apversti reikėtų, nuo vyriausio vadovo iki 
eilinio skautuko: ir tie, kurie nuo darbų 
pavargę norime į šalį trauktis — išturėki
me, ir tie, kurie ant lauro lapo pri snūdo
me — atsibuskime! Visi iŠ naujo užside
kime, savo dvasioje, mintyse atsišviežin
kime, • kad pajėgtume šiais metais suspin
dėti tikrai didingais darbais.

Kad galėtume 1918 metų mūsų atgims
tančios vai stybės pirmųjų Lietuvos skau
tų pasiaukojančią dvasią perkelti į mūsų 
širdis, 'tai darbas, kaip staklėse šaudyk- 

1 ė, au ste au stų.
Laimė, kad dar turime eilę iš Nepriklau

somos Lietuvos 1 aikų pasišventusių vado
vų, kurių nei tremtis nesužlugdė, nei ge
resnės gyvenimo sąlygos nesuviliojo, ku
rie, netekę tėvynės, dar didesnę pareigą 
jai jaučia ir vis dar nenuilstamai dirba. 
Turime nemažą prieauglį ir jaunesnių va
dovų, išaugintų tremties stovyklose, ku
riems skautiška pareiga susikristalizavo 
kartu su išgyventu tremties vargu. 0, ačiū 

Dievui dar ir Čia susilaukiame sveiko, są
moningo skauti ško jaunimo.

Sujunkime vyresniųjų ii gametį skautišką 
patyrimą i r jaunesniųjų liepsnojančią ugnį 
tiems patiems i deal am s, ir šiais jubilieji
niais metais prasi veržkime nauja kūrybin
ga skautiška jėga.

Vasario 16 - tos proga visi vadovai ir 
vyr. amžiaus skautai, - ės,išgirskime sa
vo Širdyse stipresnį Laisvės Varpo aidą 
ir pagalbos balsą šaukiančiųjų, kiekvie
nas savo sąžinėje pasiryžkime su dides
ne energija, visu nuoširdumu ir liepsno
jančia meile kibti į šių metų darbus.

Savo darbu ir energija mes turime už
degti, ■ sužadinti jaunesniuosius darbui, 
kad visa skautiškoji šeima gyventų tuo 
pačiu entuziazmu.

Išnaudokime visus galimumus šiais me
tais skautiškai pažangai pakelti. Pradžia 
jau yra Brolijos paskelbtos jubiliejinės 
varžybos ir Skautų Aido, susitarus su Bro
lijos, Seserijos vadijomis, rašinio konkur
sas. Varžybos, konkursai geriausias bū
das kūrybai sužadinti, darbštumui pakelti. 
Panašių varžybų, konkursų reik ė tų paskelb
ti dar daugiau, kad išjudintume visas dar
bo sriti s ir vi sus skautus, * es.

Iki šio laiko mes vis dar neturime skau
tų himno, o būtų gražu, kad Šie metai mums 
ir jį padovanotų. Gal rėmėjų padedami, 
ar kitokiu būdu sudarydami premijų fondą, 
konkurso keliu galėtume ir jo iš mūsųpoe- 
tų susilaukti.

Mums trūksta ir skautiškos ir tautiniam 
auklėjimui literatūros. Mes negalime jau
nuoliams tėvynės meilę skiepyti teoretinė
mis žiniomis, mums reikia ieškoti vis nau
jų, vaizdesnių būdų, patrauklesnių formų. 
Mums reikia daugiau skautiškai vaiko dva
siai atitinkančios lietuviškos kūrybos:
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trumpų, vaidinimėlių, pasakų, legendų, pa
sakėčių, kad galėtume pritaikyti pasirody
mams, laužams. Mums net truksta skau
tiškų, dainų, 'eilėraščių. Jaunimas turi bū
ti maitinamas vi s nauju dvasiniu penu.

Mes dirbdami daug dar spragų jaučiame, 
ir tik labai gerai s norai s ir kietu darbu pa
jėgsime kliūtis nugai ėti. Darykime viską, 
ką pajėgiame, kad šie metai kuo daugiau 
duotų mūsų organizacijai. Turime taip pa
kelti skautišką lygį, kad ateinančiam de
šimtmečiui liktų stiprūs pamatai.

Nebe už kalnų ir Jubiliejinė Stovykla, 
kuriai reikia ruoštis jau labai rimtai ir at
sidėjus. Stovyklos komisija turėtų kuo 
skubiau išsiuntinėti programas, tikėkime, 
jos nebus perkrautos, ypač tokiomis pro
gramom! s, kurios gali būti i Šeinarnos viene
tuose. Ši stovykla turėtų būti reprezen
tacinė - džiaugsmo stovykla. Tai didin
gas įvykis, -dešimtmečio suskridimas. Dai
nos, tautiniai šokiai, gimnastika, plasti
ka su dainomis, įvairiausi žaidimai, spor
tas ir, aišku, geri, turiningi iš anksto pa
ruošti laužai turėtų sudaryti svarbiausią 
programos dalį. Būtų gera įruošti tauto

dailės ir visų kitų skautiškų darbelių pa
rodą. Iš viso, turėtume nepamiršti, kad ši 
stovykla ne eilinė, o jubiliejinė - tautinė, 
i r duoti kuo daugiau lietuviškų įrengimų - 
tautinės reprezentacijos.

Ši stovykla tai mūsų organizacijos for
mos ir turinio kvotimai prieš svetimuosius, 
lietuvišką visuomenę ir mus pačius. Mes 
turime įrodyti, kad, vėl išgyvenus svetur 
10 metų, Skautų Sąjunga tautiniu atžvilgiu 
nei kiek nesumenkėjo ... Kad mums ir čia 
stovyklaujant, ošią miškai atneša savų 
žmonių skundą, o čiurl eną upei i ai seka 
lietuvišką pasaką. Kad mūsų ir jauniau
sieji skautukai, - ės dar kalba gryna lietu
viška kalba, kad 1 ietuviškos dainos dar 
įaugę į jų širdis, kad lietuviška galvose
na juos dar valdo. Vienetuose jūsų, vado
vai, Laukia milžiniški darbai.

Mes turime pasirodyt drausmingi, vie
ningi ir turiningi.

Susimąstykime, ■ atsinaujinkime ir visi 
kaip broliai, sesers, ranka rankon, išjudė
kime iŠ savo kasdienybės didiesiems Ju
biliejinių metų darbams.

1957 M. DIDIEJI ĮVYKIAI

L SB Užsienio Skyrius

Baigus Pasaulio Skautijos Jubiliejinius 
Metus, verta pažvelgti į tuos tarptautinius 
skautiškus įvykius, kurie turi didesnės 
reikšmės ir Lietuvos Skautų Brolijai. O 
tokių įvykių praeitais metais turėjome ne
maža.

] ubiliejinė Džiamborė, Skautų Vyčių 
Sąskrydis ir Skautininkų Indaba

Po ilgo laiko, lietuviai skautai su sa
vomis uniformomis, ženklais, ■ tautinėmis 
vėliavomis vėl atstovavo Lietuvos Skau

tų Broliją tarptautinėse arenose. Šį kartą, 
LSB reprezentacinis kontingentas per Eg- 
zilų Skautų Asociacijų Tarybos kontingen
tą, didžiulėje skautų masėje liudijo, jog 
lietuvis skautas dar yra gyvas, aktyvus, 
pilnas skautiškos dvasios ir gyvena Skau- 
tybės Kūrėjo, Lordo Baden Powell’ionu- ' 
statytais principais. Džiamborėje LSB 
kontingentą sudarė dvi skiltys, sudarytos 
iŠ Vokietijos ir Anglijos brolių. Skautų 
Vyčių Sąskrydyje mūsų trispalvę kėlė 8 
sk. vyčiai iš Vokietijos Rajono, o Skauti
ninkų Indaboje pirmą kartą skaulybės isto
rijoje LS3 atstovavo ps. Antanas Banio
nis, BUS narys iš Amerikos.

12

15



Lietuviai skautai visur gražiai ir rūpes
tingai atliko savo di dži ąj ą p arei gą Tėvy
nei. Pasižvalgę po Džiamborėje leisto 
skautiško laikraščio puslapius, o taip pat 
ir viešąją anglų spaudą, randame, jog lie
tuviai skautai netik su pasididžiavimu yra 
minimi, bet laikomi vieni geriausių stovyk
lautojų, gražiausiai įsirengę savo stovyk
lavietes, geriausiai pasirengę priiminėti 
svečius,bei jiems parodyti draugiškumą. 
Mūsų skautai subūrė Šimtus nuoširdžių 
draugų lietuviškai skautijai, kurie, išsi
blaškę po įvairias pasaulio Šalis, bus tvir
ti mūsų reikalų bičiuliai. Neminint lietu
vių skautų sukelto dėmesio, tenka dar kon
statuoti vieną reikšmingą, faktą, būtent, 
kad sudarytas precedentas ateičiai lietu
viams skautams be didelio beldimosi da
lyvauti Dziamborėse, Skautų Vyčių Sąskry
džiuose bei Indabose. Tai yra didelės 
reikšmės laimėjimas ir didelis žingsnis 
priekin mūsų skautijai įteisinti tarptauti
niuose skautu organuose. Dabar belieka, 
tik su didžiausiu budrumu išnaudoti visas 
pasitaikiusias progas saviems tikslams 
pasiekti — mūsų skautiškajam sąjūdžiui 
pasaulio skautu šeimoje įteisinti.

P s. O. Gešventas, D. F. sekretorius ir p s. A. 
Banevičius, BUS vedėjas po sueigos Buffalo 
mieste.

Tarp tautine Skautų Konferencija

Ilgai buvo kovota, kalbėta, prašyta įsi
leisti mus į aukščiausią pasaulio skautų 
vadovų instituciją, Tarptautinę Konferen
ciją, kurioje Lietuvos Skautų Brolija ilgą 
laiką buvo pilnateisis narys. Ir štai, Šie 
jubiliejiniai skautybės metai, minint skau- 
tybės įkūrėjo gimimo Šimtmetį ir jo įkurto 
skautiškojo sąjūdžio 50 metų jubiliejų, 
atidarė duris ir lietuviams skautams. Šio
je konferencijoje LSB buvo atstovaujama, 
nors ir stebėtojo teisėmis, per ESAT, ku
riai buvo suteikta teisė pasiųsti 6 delega
tus. Lietuvius atstovavo inž. Vilius Fid- 
leris, BUS bendradarbis. IŠ šios konferen
cijos egzilų delegacija išsinešė, • jei ne 
pilną pripažinimą, tai bent laikinį bei pra
dinį “palaiminimą”:

Konferencija reiškia pasitenkinimą ir 
malonumą Džiamborėj e ir Konferencijoje 
matyti svečius delegatus, atstovaujančius 
ESAT. Konferencija pripažįsta šių aso
ciacijų naudingumą, kurios teikia skauty- 
bę egzilams bemiukams įvairiose šalyse, 
ir rekomenduoja paskirti pastovu ESAT 
ryšininką Tarptautiniam Biurui bei Sąjun
goms, priklausančioms Tarptautinei Kon
ferencijai. Konferencija pirma nori, kad 
ESAT tęstų darbą dabartine forma, iki 
Tarptautinės Konferencijos bus priimtas 
galutinis nutarimas dėl ryšiu tarp ESAT 
ir Pasaulio Skautiškosios Brolijos palai
kymo.

Rezoliucija, N r. 12, 16. Tarptautinė
Konferencija, 1957-
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Tarptautinis Komitetas įgaliojo Tarp
tautinį Biurą sudaryti specialų, komitetą 
pabėgėliu ir egzilų skautų, padėčiai nuo
dugniai ištirti ir nedelsiant patiektireko
mendacijas jų reikalu Tarptautiniam Ko
mitetui. Toks komitetas jau baigiamas 
sudaryti ir laukiama, kad 1958 metu pra
džioj e savo darbą pradės. Norime tikėti, 
kad iki sekančios Konferencijos 1959 m. 
jis patieks savo pasiūlymus, kas įgalins 
išspręsti egzilų skautų reikalą.

Be abejo, j ei ne visai gera, tai bent pri
imtina forma, mes vėl įeisime į pasaulio 
skautų seimą. Dabar belieka būti pasi
ruošus parodyti Lietuvos Skautų Brolijos 
skautiškumo lygį tos specialios komisi
jos nariams, kurie, be abejo, turės jį nu
statyti, lygiai kaip ir sugebėjimą skautau- 
ti tremtyje tautine forma.

Sekanti Dziamborė, Konferencija, ir t, t,

10 - ji Dziamborė įvyks Filipinuose, o 
17 - ji Konferencija Indijoje. Nežiūrint 
atstumų, jau dabar turime rengti LSB re
prezentacinius vienetus į Džiamborę, o 
taip pat galvoti ir apie Konferenciją. Už
baigę pasaulio skautybės jubiliejų, perei
name į savąjį, minint LSS 40 metų sukak
tį. Tai yra gera proga pademonstruoti pa
saulio skautijai, kad lietuvi s skautas trem
tyje yra netik gyvas, bet kad jis su di
džiausiu entuziazmu, gyvybingumu, eina 
tikraisiais skautybės keliais, pasaulio 
skautuos šeimos ribose ar už jų, iki lie
tuviškoji skautybė atsikurs laisvoje Tėvy 
nėję. Panaudokime šiuos LSS Jubilieji
nius metus sucementuoti savąsias gretas, 
savo pajėgumą išbandyti bei tuo pačiu 
skautiškai pademonstruokime savo norąir 
toliau būti didžiosios skautiškosios Šei
mos nariais.

PLSS AUSTRALIJOS RAJONO DEŠIMTMETIS

v. s, Antanas Krausas

Pirmajam D. P. transportui išvykstant 
iš Vokietijos, s. B. Dainuti s Brolijos, Pir
mi jos ir Tarptautinio Skautų Biuro atstovo 
buvo aprūpintas įgaliojimais organizuoti 
lietuvius skautus Australijoje. 1947 m. 
lapkričio mėn. 28 d. laivas lt Gen. Hei- 
zelman ” įplaukė Vakarų Australijąs Fre
mantle uostan ir 43 lietuviai skautai ir 6 
skautės išlipo Šio krašto krantan. Nuo to 
laiko prasideda LSS veikimas po Pietų 
Kryžiumi, kengūrų krašte. Dar laivui plau
kiant, s. B. Dainutis suorganizavo mišrią 
draugovę, kuriai jis pats ir vadovavo ps. 
J. Urbonui, s. v. ;sl. V. Janoniui, s. v. si. 
A. Jakštui, s. v. si. V. Narbutui, j. p s. A. 
Gabui ir skautei K. Brundzaitei padedant.

Vos krantan išlipus, pasisekė susirišti 
su Vakarų Australijos skaučių skyriaus 

vedėja Miss Mary C. Hodskin, kurios, rū
pesčiu vietos pajūryje buvo suorganizuo
tas pirmasis laužas. Jo programa labai 
patiko šeimininkėms, ir kitą dieną lietu
viai skautai buvo pakviesti atlikti skau
čių pusvalandį Pertho radiofone. Lietu
viams talkino ir estai.

Iš Vakarų Australijos mūsų broliai ir 
sesės vyko Victorijon, Bonegillon. Čia 
pagyventa iki 1948 m. sausio pradžios. 
Suorganizuota keletas tarptautinių laužų, 
trijų tautų parodd ė. Lietuviai skautai tu
rėjo įruošė joje savą gausų skyrių. Greit 
visi atvykusieji emigrantai, jų tarpe ir lie
tuviai skautai, buvo išskirstyti į darbus 
po visą Australiją. Tokioms sąlygoms su
sidarius, steigėsi korespondenciniai vie
netai, gyviau reiškėsi ryšininkų instituci-
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ja. Veikimas buvo labai sunkus. Ir tokio
se sąlygose gyvendami, mūsų, skautai pa
rodė didelį, veržlumą i r organizuotumą, 
1948 - 49 metais rengiamon Pan - Padfic 
džiamborėn jie suskrenda iš visų Austra
lijos kampų į Melbouiną. Čia su savo tau
ri eci ai s daly vauj a bendrose kūči o se. Re
prezentacinio lietuvių vieneto vadovas s. 
B. Dainutis, parodėlės vedėjo ps. V. Ne- 
verausko, laužavedžių ps. P. Morkūno ir 
j. p s. A. Gabo, papuošimų ir įrangų vado
vų ps. J. Urbono bd s. v. vyr. si. Kamins
ko, ūkio ministrerio ps. J. Jurskio padeda
mas, atlieka didelį ir.gražų mūsų tautos 
ir sąjungos atstovaujamą darbą. Plevė
suojanti mūsų trispalvė, nuotraukos ir ap
rašymai laikraščiuose, filmavimas, mūsų 
dainų radijo transliacijos maloniai nutd- 
kė kiekvieną tautietį.

Džiamborės metu įvyksta ir mūsų skautų 
vadovų pirmasis suvažiavimas. Rajono 
vadu išrenkamas s. B. Dainutis, Brolijos 
vadeiva — p s. V. Neverauskas. 1949 m. 
kovo mėn. 3 d. Seserijos Vadei vės parei
gas eiti kviečiama ps. E. Laurinaitienė, 
vėliau paskiriama s. T. Reisgienė. Siuc 
metu Seserijos vade vės pareigas einaps. 
Irma L ai švėnai tė.

Darbo sutarčių 1 aiką atidirbus, mūsų se
sės ir broliai pradeda burtis didesniuose 
centruose: Melburne, 'Sidnėjuje, Adelaidė
je, Brisbanėje ir Džilonge. Steigiasi drau
govės, vietininkijos ir tuntai. Pradedama 
kasmet stovyklauti. Stovyklavimas ir ki
tus jaunuolius pritraukia į skautiškas ei
les. Lietuvių skautų vienetai tampa lie
tuviškumo židiniai, kuriuose skamba gim
toji kalba, lietuviška daina.

1950 m. v. s. A. Krauso rūpesčiu įsteig
tas pirmasis lietuvių skautu židinys Aus
tralijoje. Tai nauja skautijos šaka, ku
rion buriasi vyčiavimą baigų šieji nariai. 
Pirmojo to židinio tėvūno ir steigėjo pa
stangomis išleistas vyčiams 1 eidinys “Vy
čio Taku ”. Leidinys greit pasklido po 
vyčių vienetus įvairiuose kraštuose, nes 
iki tol neturėta lietuvių kalba vien vyčiams 
skirto leidinio.

1952 m. gruodžio mėn. išrenkama nauja 

rajono vadovybė: rajono vadu vyr. s. A. 
Krausas, Brolijos vadeiva p s. J. Makulis.

Be skautavimo savo tarpe, lietuviai 
skautai dalyvavo reprezentaciniu LSS vie
netu, be minėtosios dar dviejose džiam- 
borė.se: Greystanes, N. S. W. ir Clifford 
Park, Vic. Lietuvių liaudies meno paro
dėlės, pasirodymai, būdingas stovyklos 
įsirengimas ir bendravimas su kitų tautų 
ir kraštų skautais nemaža išgarsino mūsų 
tautą pietvakarių Pacifike ir nušvietė jos 
šių dienų kančią. Jie atliko gyvųjų ir 
veiksmingųjų mūsų tautos ambasadorių 
darbą.

Skautiškosios gretos per pirmąjį rajono 
veiklos dešimtmetį labai sustiprėjo ir pa
gausėjo. Darbą pradėjo 49 sąjungos na
riai. Šiandien Australijos rajone priskai- 
toma 368 skautai - skautės. Jie atstovau
ja įvairias sąjūdžio šakas: jaunesniuosius 
skautus, skautus, jūros skautus, skautus 
akademikus, skautininkų ramoves ir židi
nius. Pri e vienetų veikia skautų tėvų ko
mitetai, kurie skautų veiklą remia mora
liai ir materialiai. Pasaulio skautybės 50 
metu jubiliejų ir LSS Australijos rajono 
dešimtmetį švenčiant, vadovauja Šie rajo
no pareigūnai: rajono vadas v. s. A. Krau
sas, rajono dvasios vadovas kun. P. But
kus, Seserijos vadeivė pš. Irma Lai s vė- 
naitė. Brolijos Vadeiva ps. A. Bakaitis. 
Tuntų - vietininkijų pareigūnai: v. s. V. 
Kišonas “ Aušros ” tunto Sydney tunti- 
ninkas, s. V. Neverauskas, “Vilniaus ” 
tunto Adelaidėje tuntininkas, ps. E. Pan- 
keviČius, “ Džiugo ” tunto Melburne tun
tininkas, s. v. v. si. P. Stelmokas “Ven
tos ’’ vietininkijos Brisbanėje vietininkas 
ir v. si. P. Šileris Džilongo vietininkijos 
vietininkas.

Rajono veikloje ypač gražiai reiškėsi 
s. V. Stasiškis, Vilniaus tuntą Adelaidė
je pakėlęs į aukštą skautavimo lygį, vė
liau persikėlęs gyventi Amerikon.

Per pirmąjį rajono dešimtmetį lietuviai 
skautai Australijoje išvarė didelį barą mū
sų priaugančią kartą auklėjant ir ugdant, 
lietuvi škumą palaikant bei savo tautą re
prezentuojant kitų tautų tarpe.
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L S SESERIJOS VYRIAUSIA SKAUTININKE
LIDIJA ČEPIENE

1957 m. pabaigoje įvykusiame LSS ko
respondenčių i am e suvažiavime, Seserija 
išsirinko Vyriausia Skautininke plačiai 
žinomą skautininkę Lidiją Manomai tytę- 
Čepienę. Sausio 11-14 dienomis ji buvo 
atvykusi į Čikagą, tarėsi su jaunesnėmis 
ir vyresnėmis vadovėmis, pravedė kelias

Nuotr, 4. Gulbinsko

parodomąsias sueigas ir, sausio 12 d. Jau- 
nimO'Centro rūmuose įvykusio iškilmingo 
akto metu, perėmė savo naująsias parei
gas iš ikišiolinės VS v. s. Onos Zailskie- 
nės. Nors ir tokios sunkios programos 
spaudžiama, naujoji VS vi s tik rado laiko 
ir pasikalbėti su MV atstovu ir pasisakyti 
įvairiais aktualiais reikalais.

Paprašyta papasakoti apie save, VS pa
sisakė gimusi Vilniuje. Mokėsi “Aušros” 
mergaičių, gimnazijoje Kaune, trejus me
tus klausė VDU ekonomijos kursą, tu
ri pradžios mokyklos mokytojos ir vaikų 
darželių, vedėjos cenzą. Vaikų darželių 
vedėjos praktiką atliko Šveicarijoje, Zu
rich e ir Berne. Kaune turėjo privatų vai
kų darželį “ Pas Daigelį ”. Taip pat bu
vo Kauno Jaunimo Teatro aktorė. Bendra
darbiavo spaudoje: Lietuvoje - Skautų 
Aide, Vadovėje, Vyturyje bei Motinojeir 
Vaike. Tremtyje rašė Skautų Aide, Mūsų 
Vytyje, Dirvoje. Lietuvoje yra išleidusi 
knygą “ Pas motulę augau ”.

Į skaučių eiles įstojo 1923 m. Marijam
polėje, “ Gulbių“ skiltim 1925 - 27m. 
Kėdainių tunte buvo paskil tininkę, 1927 
- 30 m. Kaune skautavo “ Birutės ” drau
govėje. 1930- 34 m. Kauno Vinco Kudir
kos mokykloj e buvo vilkiukų ir paukštyčių 
dr - vės dr - ke, priklausė Stud. Skaučių 
“Liepsnelių ’’ skilčiai. 1935 m. buvo 
Klaipėdoje skaučių tuntinrnke. Tremtyje
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ir emigracijoje 1945 m. buvo Seserijos va- 
dijos skaučių skyriaus vedėja, 1947 - 48 
m britų zonos vadeivė, Amerikoje — Se
serijos vadi jos narė, Bostono skaučių va
dovė. Skaučių reikalais keliavo: 1935 m. 
Adelbodene, Šveicarijoje išėjo 4 savaites 
trukusius vadovių kursus, 1945 m. tarp- 
taut skaučių konferencijoje Norvegijoje 
atstovavo L S Seseriją. ;

Tol i au V S atsak ė k ei etą kl au simų:
— Kurią reikšmę skiriate skautybei mū

sų- emigraciniame gyvenime ?
— Skautiškų vienetų lietuviškoji aplin

ka ir kūrybinis skaučių veiklumas sueigo
se, iškilose ir stovyklose sudaro geras 
sąlygas mergaitės ar berniuko saviauklai.

Ugdomas pilnutinis žmogus ir sąmonin
gas savo tautos pilietis.

Ar tai ne didžioji skautybės reikšmė?
— Kurias problemas skaitote esant ak

tualiausias ?
— Skautiškos somos aktualiausios prob

lemos vis tos pačios; duoti konkrečios 
medžiagos darbui skiltininkėms ir draugi- 
ninkėms, ’kad sueigos būtų smagios, -turi
ningos ir naudingos.

— Kurią veikimo programą numatote ar
timiausiam laikui ?

- Tautinė stovykla yra pirmasis rūpes
tis ir programos pirmasis punktas, ką ma
tau šiuo metu tik ką pareigas perėmus. 
Kai bus sudaryta Seserijos vadija, pagal
vosiu.

— Kokį skautavimą skaitote esant tin
kamiausiu mūsų sąlygoms ir reikalams ?

— Skautavimas pagal skilčių sistemą 
yra vis dar “ raktas į pasisekimą” ( B. P.) 
visose sąlygose ir reikaluose.

— Ko pageidautumėt iš vadovių ?
— Labai pageidaučiau,kad vadovių skai

čius didėtų, kad kiekviena jų būtų užsi
sakiusi Skautų Aidą ir Mūsų Vytį bei per
skaitytų kiekvieno išleisto numerio bent 
vadovių,- vų skyrius.

Tuo tarpu tiek, vėliau manau atsiras ir 
daugiau pageidavimų.

— Praeityje yra buvę Seserijos veiklo
je ir daugiau ar mažiau kontroversinių klau
simų: bendradarbiavimo su Brolija, -santy

kių su gyvenamų kraštų skaučių organiza
cijomis. Ką numatote daryti šiems klau
simams spręsti ?

— Turiu su džiaugsmu pasakyti, kad pa
veldėjau darnų bendradarbiavimą tarp Se
serijos ir Brolijos, norėčiau tik, kad man 
pavyktų tą įsiviešpatavusią “Gerosios 
Onelės ” dvasią Vyr. sktn. 0. Zailskie- 
nės paskleistą ir toliau palaikyti.

Santykiai su gyvenamų kraštų skaučių 
organizacijomis buvo sprendžiami Windso
re Tarybos suvažiavime, ten padarytas ir 
nutarimas tiems santykiams reguliuoti, o 
tų santykių dvasią nustato mūsų 4 - sis 
įstatas. ;

— Žinome Jus esant VDU Stud. Skaučių 
Dr - vės fili stere. Šis faktas yra ypatin
gai malonus visam ASS. Norėtume išgirs
ti, kaip vertinate akademinės skaurijos 
vietą mūsų skautų organizacijoje ir ko iš 
jos laukiate S eserij ai ?

- Kaip gaila, -turiu Tamstą apvilti, ne
su filisterė, buvau tikroji narė ir likau 
vienmintė. Pajutusi pašaukimą pedagogi
niam darbui, -ekonomijos mokslų studij as 
mečiau.

Akademinė skautija turėtų pamėginti 
tvarkytis pagal skilčių sistemą. V.D.U. 
Stud, skaučių D - vė, mano studijų laikais, 
skautąvo skilčių sistemos būdu, iš jų man 
liko nepamirštami įspūdžiai “ Liepsne
lių ’’ skilties studentiško skautavimo ir 
skautiškų žinių lobis.

Seserija laukia iš Akademinės skauri
jos labai konkrečių dalykų: vadovių ir gra
žaus pavyzdžio jaunesniosioms; “ Žodis 
pamoko, pavyzdys patraukia ”.

Tegul akademike skautė patraukia vi
sas skautes iki idealo išvystyta skautiš
ka, lietuvės moters asmenybe.

Teko su miela sese VS atsisveikinti, 
nes jos laukė sekantis programos punktas. 
Tačiau ji, prieš sėsdama į jos laukiančią 
auto mašiną, dar spėjo pažadėti su MV 
skaitytojais palaikyti nuolatinį ryšį. Lau
kiame, o sesė Lidijai linkime geriausios 
sėkmės ir daug džiaugsmo jos naujame 
darbe,

V. T.
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L S BROLIJOS VYRIAUSIAS 
STEPAS KAIRYS

SKAUTININKAS

LS Brolijos korespondentinė sueiga 
praeitų metų pabaigoje trečiai kadencijai 
perrinko VS daugumai Brolijos narių jau 
gerai pažįstamą v. s. Stepą Kairį. Jis yra 
gimęs 1916 m. kovo mėn. 2 d. 1934 m. 
Kaune baigė juzuitų gimnaziją ( pirmuoju 
savo laidoje). 1938 m- baigė VDU medi
cinos fakulteto farmacijos skyrių dipi. 
chemiku - vaistininku ir buvo pakviestas 
ruoštis moksliniam darbui. 1939 - 44 m. 
laikotarpiu dirbo VDU ir Vilniaus un - tuo
se. 1943 - 44 m. buvo Vilniaus un - te 
medicinos fak. adjunktas ir farmacijos ka
tedros vedėjas, kartu dėstydamas farma
cinės chemijos kursą. 1945 - 46 m. gili
no studijas Innsbruck’o un - te Austrijoje. 
1946 - 48 m. dirbo Pabaltijo un - te Ham
burge, kur nuo 1947 m. buvo chemijos fak. 
dekanas. 1948 - 49 m. dirbo mokomąjį ir 
mokslinį darbą New Brunswick’© un - te 
Kanadoje. Nuo 1950 m- dirba tyrimų che
miko darbą Toronte.

Į LSS įstojo 1925 m. Marijampolės tunte. 
Persikėlęs gyventi į Kauną, ėjo įvairias 
vacbvaujamas pareigas Kauno tunte. 1937 
- 38 m. buvo korp! “ Vytis ” vadas ir 
VDU Studentų Atstovybės prezidiumo na
rys. 1938 m. užskaitytas K! filisteriu. 
Daug prisidėjo prie akademinės skautybės 
atgaivinimo tremtyje. 1948 m. buvo Balti
jos Jubiliejinės Stovyklos viršininkas. 
1951 - 56 m. redagavo ° Skautų Aidą ”. 
Nuo 1952 m., dabar vėl perrinktas, L SB 
Vyriausias Skautininkas. Yra sukūręs mu
zika I akademinės ir III tautinės stovyklos 
dainoms ( žodžių autorius s. senj. B. Bra
žėnas )-

LSB Vyr. Sktn - ku perrinktasis v. s. 
fil. St Kairys maloniai sutiko atsakyti ke
letą “ Mūsų Vyčio ” bendradarbio patiek
tu klausimų-

_ Broli Vyr. Sktn - ke, vadovams būtų

Nuotr. V. Bacevičiaus

labai įdomu patirti, kuriuos praeitų metų 
Brolijos gyvenimo įvykius tektų išskirti 
kaip reikšmingiausius? Kaip tenka vertin
ti Brolijos veiklą bendrai imant?

— Praeiti metai buvo vieni iš judriausių 
Brolijos emigraciniame gyvenime. Kiek
vienas vienetas pravedė savo vasaros sto
vyklas ( kai kur net atskiromis šakomis), 
buvo nemažai iškylaujama, plaukiojama, 
buvo daromos tvarkingos, reguliarios su
eigos. Draugovių ir skilau veikimas ne 
visur stovėjo prideramoj e aukštumoje, bet,
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galų gale, ir Lietuvoje ne visi vienetai ir 
geriausiomis sąlygomis buvo “ pirmos rū
šies Vadovų trūkumas, skautų išsi
blaškymas didmiesčiuose ir dažnai jų dva- 
šioje, o kaikur ir vadovų “ susenėjimas ” 
buvo pagrindinės kliūtys.

Vienas ryškiausių įvykių buvo mūsų 
reprezentacinių vienetų, kaip egzilų sk. 
vienetų, sėkmingas dalyvavimas Pasauli
nėje Jubiliejinėje Džiamborėj e. Užside
gimas, kuriuo savo pareigas atliko jaunuo
liai, daugelis ir savo krašto net neprisi
meną, turėtų mus visus jaudinti ir džiu
ginti.

Mūsų jūrų skautija sutelkė gražų būrį 
brolių ( ir sesių ) savo šakos jubiliejinėn 
s to vyki on, kuri praėjo su pasisekimu ir 
ilgai liks kiekvieno dalyvio atmintyje.

— Kaip vertinate L SB Vadijos darbą da
bar pasibaigusioje kadencijoj e ?

— Plečiant Brolijos rajonų autonomiją, 
visa vadovavimo našta krito vadeivoms. 
JAV I - sis rajonas, savo planinga veikla 
ir atsiliepimu į bendruosius Brolijos rei
kalus, buvo pats pirmasis. IŠ instruktavi
mo skyrių judriausias buvo Jūrų Sk. Sky
rius. Užsienio Skyrius atliko didelį dar
bą palaikydamas ryšius su svetimomis ir 
egzilų asociacijomis, parengė mūsų vi ene- 
tų dalyvavimą Jubiliejinėje Džiamborėje, 
sėkmingai pravedė didelęDžiamborėsFon- 
do idėjąir išl ei do leidinį anglų kalba apie 
Lietuvą ir LSB. Vadijos nariai, dirbą 
“ Sk. A. ” redakcijoje ir administracijoje, 
bei “ M. V. ” redakcijoje, atliko gražų 
darbą telkdami medžiagą ir tvarkydami 
techniškuosius reikalu?. Antra vertus, 
eilė skyrių vedėjų galėjo savo pasiimto
se srityse daug gyviau pasireikšti.

— Šie 1958 metai yra mūsų skautybės 
jubiliejiniai metai. Į ką turėtų skautai 
atkreipti didžiausią dėmesį, norint tuos 
metus ypatingai atžymėti ?

— Jubiliejinių metų vasarą svarbiausias 
įvykis bus, aišku, Tautinė Stovykla. To
limieji rajonai organizuos taikydamiesi 
prie vi etoj e esančių sąlygų. Mes, S. Ame
rikos kontinente, suskrisime vienon vie
ton. Ir, reikia tikėtis, kad artimoj e atei

tyje sulauksime gerų žinių iš TS Komisi
jos, o vienetams laikas visu intensyvumu 
ruoštis šiam jubiliejiniam įvykiui.

Brolijoje jau yra paskelbtos pavieniams 
nariams ir vienetams pažangumo varžybos. 
Nuo šių varžybų įsisiūbavimo priklausys 
visas mūsų veiklos gyvenimas 1958 m. 
Taisyklės apima visa, ko Broli ja laukia 
iŠ savo narių. Ir tai turėtų būti mūsų visų 
vienetų tikrasis veiklos planas per visus 
metus. Vyr. varžybų komisijai vadovauja 
v. s. Ant Saulaitis. Pi rmi eji: Vyr. Varžy
bų Komisijos aplinkraščiai pradės artimo
je ateityje plaukti į vienetus. Taigi, pa
grindinis dėmesys ir turi būti skiriamas 
stovyklai bei varžyboms.

— Kokius sumanymus turite naujosios 
vadijos veiklai ? Ko pageidautumėte is 
vadovų ?

— Svarbiausias rūpestis šiandien suda
ryti stiprią Brolijos Vadiją iš vadovų, ku
rie, darbą dirbdami “valandų neskaičiuo
tų ”. Savo pavaduotoju Šioje kadencijoje 
turėsiu v. s. Aleksą Matonį, kurio didelis 
patyrimas man padės Brolijos administra
cinį darbą dirbti. Tikiu, kad, darbą pasi
dalinę ir į veiklą eilę nuošaliau likusių 
vadovų įtraukę, neapvilsime Brolijos va
dovų parodyto pasitik ėj imo. Ateities dar
buose ypatingą dėmesį atkreipsime į sis- 
tematingą vadovų ruošimą, planingą darbą 
vienetuose, trūkstamos literatūros parūpi- 
nimą ir pan.

Darbas nebus sunkus, jei kiekvienasva
dovas neatsisakys kviečiamas talkon ir 
išlaikys, sykį sutikęs pareigas atlikti. 
Gražių pasiaukoj ančio darbo pavyzdžių 
teko matyti per dvi praėjusias kadencijas. 
Jų teks, neabejoju, ir ateityje daug maty
ti, kol mes, -visi vadovai, tarnavimą savo 
jaunesniam broliui darbu ir pavyzdžiu sta
tysime pirmoj e vi etoje — baigė VS..

Be to, VS dar pažadėjo LSB vadovus 
nuolat informuoti visiems rūpimais reika
lais panaudodamas “ Mūsų Vytį

Dėkodamas už malonų priėmimą, “ Mū
sų Vyčio “ bendradarbis naują kadenciją 
pradedančiam v. s. fil. St Kairiui palinkė
jo daug sėkmės, ištvermės ir gražių darbo 
vaisių.
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BENDRŲ LAUŽŲ KLAUSIMAS LIETUVIŲ
SKAUTŲ TARPE

s. v. si. A. fiaulaitis, Jr., 
Fairfield universitetas

Didesnio pobūdžio stovyklose, dalyvau
jant ir skautams ir skautėms, kelis kartus 
per stovyklavimo laiką pasitaiko bendri 
laužai, L y., tokie laužai, kurių, programoj 
ir žiūrovų tarpe yra ir brolijos ir seserijos 
atstovų. Prieš išaiškinant kelias pasta- 
bas apie bendrus laužus, galima pastebė
ti, kad visose kitose pasaulio valstybėse, 
kuriose yra skautų, yra dvi atskiros orga
nizacijos - viena skautų, kita skaučių.

1.
Aišku, kad šis prieškarinių tradicijų ra

dikalus pakeitimas sulaukia daug kritikos, 
kalbų ir ginčų. Dabartiniu laiku už ben
drus laužus, minėta prasme, ir, aišku, kar
tu už bendras stovyklas, stovi didesnė da
lis jaunimo - skautai, kurie į organizaci
ją įstojo vos prieš karą ar tremtyje. Prieš 
šį subuvimo pobūdį stovi didesnė senes
niųjų skautų dalis, tie, kurie Lietuvoje ta
po skautais ir ten dirbo skautišką darbą.

Ryškumo dėliai bendrus laužus galima 
padalinti į dvi dalis: 1) laužus reprezen
tacinėse stovyklose ( džiamborėse, tauti
nėse stovyklose, stovyklose iškilmingomis 
ar svarbiomis progomis ) ir 2) eilinėse 
draugovių ar didesnių vienetų stovyklose. 
Si paskutinė rūšis gali būti padalinama į 
tris dalis: 1) užbaigimo ar kokiems sve
čiams pagerbti - bendri laužai abiem sto
vyklom dalyvaujant programoje, 2) atskirų 
stovyklų laužai, į kuriuos kita stovykla 
kviečiama kaipo svečiai ir visiškai nepri
sideda ar tik šiek tiek prisideda prie prog
ramos, 3) bendri laužai, 'Vykstantieji eili
nę dieną, be jokio ypatingo reikalo, išsky
rus, kad taip buvo vadovybės programoje 
numatyta. ( Čia aišku, kad bendri laužai 
paprastai vyksta bendrose stovyklose, 

nors skautų ir skaučių stovyklos turėtų 
kitą pavadinimą. )

Taigi, daugiausia nesutarimų vyksta 
dėl pastarosios rūšies laužų, nors kai ku
rie gerumai arba sunkumai pasikartoja ki
tų rūšių bendruose laužuose. Galima pa
stebėti, kad tie patys gerumai arba prob
lemos pasikartoj a kitose lietuviško jauni
mo organizacijose.

II.

Jaunesnieji skautai ( kalbant apie dau
gumą), pirmiausia, manydami, kad ir ki
tais atvejais laikai pasikeitė, jeigu ne 
teigiamai, tai pasyviai priešinasi senom 
tradicijom. Tokiu būdu, jie tvirtai stovi 
už bendrus laužus. Kita svarbi priežas
tis yra natūralūs patraukimas tarp lyčių, 
kuris skautų, ypač jaunesniųjų vadovų at
veju, gan stiprus. Trečia — gal pagrindi
nė priežastis yra noras palaikyti lietuvy
bę susitikimais su lietuvišku jaunimu, kal
bant lietuviškai, nes didelė dalis, kaip 
buvo pareikšta a), per mokslo metus nesu
sitinka su lietuviais ir tuo būdu sumažina 
progą ateityje sukurti lietuvišką Šeimąbei 
lietuviškoje aplinkoje bendrauti.

Šiuo atveju galima paminėti sekančius 
žodžius: “ Stovyklos vadovybės tarpe la
bai populiari idėja yra bendruose laužuo
se atskirti brolius nuo sesių “ geležine 
uždanga ”, tačiau, ši idėja nėra populiari 
stovyklautojų tarpe... nematome pagrindo, 
kuris pateisirftų tokį brolių ir sesių atsky
rimą... Bijomasi, kad s to vyki autoj ų mo
ral ė nenukentėtų ? Jei ji nenukentėjo tau
tinėse stovyklose, Jubilejinėj Niagaros 
stovykloj ir daugely j kitų stovyklų, nenu
kentės ji ir Rambyne ... Nenorime, < kad 
kas nors pagalvotų, jog siūlome skautybę
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pakeisti socialiniu bendravimu ( kalbant 
apie laužus ir šokius stovykloje. ’AS. ), 
tačiau manome, kad į skautą stovyklą ypa
tingai mums esant tremtyje, suvažiuoja 
jaunimas ne vien skautybės pasimokyti, 
bet ir lietuviškas vertybes puoselėti. “b)

Šie žodžiai aiškiai parodo jaunesniųjų 
vadovų, šiuo atveju, laikraštėlio redakto
rių, ir kai kurių stovyklautojų nuomonę. 
Dar viena plačiai ginčijama priežastis yra, 
cad bendrų laužų meninis ir lietuviškumo 
ygis yra daug aukštesnis už atskirų 1 au
lų. “Ta priežastis, vienos sesės žodžiais 
tariant, ■ “ Nėra prieš ką pasirodyti. ” c)

III.

Argumentai prieš, kurių, kaip minėta, 
laikosi vyresnio amžiaus skautų didesnė 
dalis, yra keli. Niekad pasaulio skautų 
istorijoje nebūdavo bendrų laužų. Antroji 
priežastis, -kodėl bendriems laužams prie
šinamasi, yra, kad bendruose laužuose 
pasidaro didelė makalynė, nejauki dvasia, 
ne skilties dvasia — o skautybė gali būti 
tobula tik skilties dvasioje pagal B.-P. 
nurodymus. Be Šitos ( skilties ) dvasios 
panaikinimo, už atskirus laužus stovintie
ji pareiškia, kad bendri laužai sukelia be
tvarkę, programos ignoravimą,nesibaigian
tį šnibždėjimą ir panašiai. Paskutinė prie
žastis yra tiesioginiai prieš anksčiau mi
nėtą grupę — kad atskiri laužai kaip tik 
atsiekia daug aukštesnį meniškumo ir lie
tuviškumo ( neminint skautiškumo ) lygį. 
“ Tad kuo mažiau tuščių šūkių, švilpinia
vimų, stūgavimų, ypač vyresniojo jaunimo 
laužų programose, o kuo daugiau lietuviškų 
dainų, -deklamacijų, tautinių Šokių, lietu
viškų pasakų, padavimų bei atskirų tautos 
įvykių inscenizavimų, gražiai parengtų są
mojų ir pan. J’ d)

IV.
Dabartinė bendrų laužų padėtis tokia 

pat kaip ir bendrų ( arba mišrių ) stovyklų 
— rodos, vis populiarėja, ir, kaikurių ma
nymu, vis toliau gręžiasi nuo tikros skau
tybės. Jų pasitaiko vis daugiau, -net ir 
mažose stovyklose. Jaunesnieji vis au

gančia jėga skverbiasi aukštyn pareigo
mis bei įtaka, kad ir pareigose nesantieji 
vyresnio amžiaus skautai ir kiti įvairaus 
amžiaus žmonės, kuri e priešinasi tam, ne
atsilaiko - bendrų stovyklų ir bendrų lau
žų neribotas augimo kelias užtikrintas.

Apysakoje apie “ Nemuno stovyklos 
milžiną” rašyta, “ Tad, mielosios sese
lės, nepasiduokime “Milžinam ” ( kal
bant apie stovyklos viršininką ir kelis ki
tus, -kurie bendrais laužais nesidžiaugė. 
AS. ) ” e). “ Ū, Ū, daugiau bendrų lau
žų! ” f) — šūkis stovyklų laužuose. “Se
sės ir-broliai tikisi, kad stovyklų viršinin
kai atkreips į šį šūkį rimtą dėmesį. Jf g) 
“ Geležinė uždanga bendruose laužuose 
pradėjo braškėti, pasirodžius jos nuotrau
kai vakarykščio RA numeryje ( Mūrinė tvo
ra su spygliuota viela. AS. į) Tačiau sto
vyklos viršininkas visus geležinėje už
dangoje pasirodžiusius plyšius stropiai 
užlipdo. ” h )

Kolkas dar vyksta šiokia tokia kova 
tarp abiejų pusių, bet galo ar sprendimo 

eprieinama, nes abi pusės reikalauja ab- 
soliučio tos minties pripažinimo ir įgyven
dinimo be kompromisų.

V.
Spręsti, -arba bent aptarti, šitą bendrų 

laužų klausimą, kuris, aišku, yra pirmiau
sia bendrų stovyklų klausimas, arba pa
stiprinti įvairius abi ėjų pusių argumentus 
šioje kovoje, reikia bešališkai prisiminti 
visus bendrus laužus, - kuriuose skaityto
jas dalyvavo ir sugretinti laužo įvykius 
su abiejų pusių argumentais, oažiūrėti ar 
abiejų pusių nustatyti tikslai pasiekiami.

1) Skautai ir skautės susitiko, susipa
žino arba geriau apsipažino, pakalbėjo 
lietuviškai bent valandą( kalbos lietuviš
kumas palieka asmeniniams patyrimams 
nuspręsti. AS. ) Stovykloje sudarytos pa
žintys vis auga ir augs kasmetinėse sto
vyklose ir labai galimas dalykas, kad dar 
po kiek metų, tuo pagrindu, tomis pažinti
mis, susidarys lietuviškos šeimos ar pro- 
tesinis bendradarbiavimas tarp lietuvių.

2) Jeigu skilties dvasia yra 1 aikoma tas
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paprastas, 'nuoširdus, -nuolankus įstatais 
( ypač 4, 5,7,8) pagristas skautiškas 
jausmas bei nuotaika, kaip galima rasti 
B.-P. raštuose, tai ji irgi suardoma. Prie
šininkų bendri em s 1 aužams įspėjimas, api e 
rėkimą ir betvarkę išsipildo. Atskirų lau
žų atveju galima rasti, “Vakar brolių lau
žas pasižymėjo labai jaukia, šeimyniška 
nuotaika. ” i) “ Sesės turėjo daug pasi
rodymų ir nuotaika buvo giedri. J’ j )

3) Meniską lygį nustatyti sunku. • Tauti
nių Šokių, dainų lietuviškumas nekinta
mas, pačių šposų ir juokų juokingumas ne
pakeičiamas. Taigi, 'lieka tiktai meniš
kas, tikra žodžio prasme, išpildymas, pa
sirodymas, sugebėjimas ką nors atlikti 
laiku, -be klaidos, su aukštu klausytojų 
skaičiumi ir pasitenkinimu.

Tas, kuris pildo programą, iš anksto nu- 
sistato, kaip gerai jis nori tai išpildyti — 
jis nenori būti išjuoktas ir nenori sukom
promituoti reikalo, kurį jis atstovauja. Čia, 
aišku, sunku palyginti meniškumo lygį 
bendrame ar atskirame 1 auže.

VI.
IŠ paskutiniųjų nagrinėjimų matosi, kad 

už bendrus laužus stovintieji pasiekia 
lietuviškumą abiejų sąjungų santykiu, o 
už atskirus laužus nusistatę atskiruose 
laužuose, ypač mažesnio dalyvių skai
čiaus, pasiekia skautiškumą, skilties dva
sia. ( Red. ■— dvasia— įnagininko linksnis)

Iš šit" ^-rbūt ir kyla kaikurių skautui“ 
skaučių manymas, kad lietuvybė yra prie 
šinga, bent šitame atvejyj, < skautybei ir 
kad skautyb ė pri ešinga lietuvy bei. Sako
ma, kad verta paaukoti šiek tiek skautybės 
kai kuri ai s atvejais už lietuvybę, nes lie
tuvybė tremtyj e svarbiau.

Sakoma, “Tūlas yra lietuvis skautas 
Pastebima, -kad jis yra ne skautas lietu
vis, -o lietuvis skautas. Tas paprastas 
pasakymas ir išaiškina lietuvybės ir skau
tybės santykį.

VII.
Žodis “ lietuvis ” atsako tik už vieną 

žmogaus charakteristiką —jo tautybę, šiuo 

atveju lietuvių. Žodis skautas atsako už 
moralę bei palinkimus, bet ir kartu už jo 
tautybę, jos palaikymą. Skautybė, įsta
tais remdamasi, palaiko esminiai pilno 
žmogaus ugdymą, doro ir sąmoningo.žmo
gaus išauklėjimą 0 Čia ir įeina ištikimy
bė tėvynei. Skautui lietuvybę palaikyti 
pareiga-pirmieji du įstatai tai užtikrina.

VIII.
Taigi, sprendžiant bendrų laužų klausi

mą, jau nebegalima pasirinkti arba lietu
vybės arba skautybės, ■ paaukojant vietoj 
vienos kitą Kiekvienas sąmoningas lie
tuvis matys, kad bendrų laužų ir bendrų 
stovyklų atveju pirmiausia reikia laikytis 
skautybės principų. Bendruose laužuose 
įgyta vadinama “ lietuvybė ” nusidėvės 
laikui bėgant, jeigu užpakalyje visų tau
tiškų ir patriotinių minčių bei siekimų ne
bus tvirto žmogaus nusistatymų skautybės 
pagrindu. Ko vertas lietuvis, kuris neturi 
nei būdo nei charakterio? Jo lietuvybė 
veltui.

ProE Stasys Šalkauskis rašo: “ Skau- 
tizmo judėjimas geriausiai atsako ir jau
nimo dvasiai, ir mūsų laikų reikalams ... 
Skautizmas stengiasi atitaisyti tai, ką ar
do dabartinio kultūringo gyvenimo aplin
kybės. ■“ k) Vienas iš tų “ tai ” ir yra 
be drausmės ar susivaldymo elgimasis. 
“ Skautas be drausmės arba skautas be 
iniciatyvos yra tas pats, -ką medinė gele
žis. •’ ’ 1)

Verta paaukoti laikiną džiaugsmą ben
drame 1 auže, nors j is ir ne vi etoj, nei šiuo 
atveju tinkamas, už jaunųjų skautų skau
tišką išauklėjimą drausmės, 'kuklumo, su
sivaldymo ir lietuvybės dvasioje, • verta 
įdiegti lietuvybės liepsnelę skautišku me
todu skilties dvasioje. Svarbiausia yra 
išauklėti dorą žmogų, o viena iŠ dorybių 
ir yra tėvynės meilė ir jai pasiaukojimas.

IX.

Paėmus laužą -kaipo tokį, - susiėjimą 
vakare, prie ugnies, po dienos darbų, 
džiaugsmų ir rūpesčių, susiėjimą panašiai 
galvojančių skautų ar skaučių, pasidalinti
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mintimis, pasidžiaugti, pasilinksminti, 
pakalbėti, susikaupti, užbaigti jį malda 
“ Ateina Naktis ” — aišku, kad tik ma
žesnio pobūdžio atskiras laužas gali su
teikti tą. nuotaiką, kuria, žiūrintį gęstan
čias laužo žarijas būtų galima linksmai 
prisiminti visus praėjusius laužus. Tegul 
bendrų laužų riksmo sumišimo bei nedraus
mingumo mintys lieka tik tuose, kurie tą 
pergyveno, tegul lieka pirmame penkias
dešimtmetyje pasaulio skautybės ir pirma
me keturiasdešimtmetyje lietuviškosios 
skautybės, -o jaunesnioji, auganti karta 
tegul prisimena tik šviežias, skaidrias 
mintis skilties, -tikroje skautybės dvasio- 
j epralei stas vai andas mažame būryj e pri e 
liepsnojančio ar gęstančio laužo.

X.
Bendriems laužams pakeisti yra daugy

bė progų vakaruškoms, kurios dabar popu
liarėja. Jas galima dažnai, net kelis kart 
per mėnesį suruošti įvairiose vietovėse — 
kas galės atvažiuos — per visą metų lai
ką likusį po stovyklos. Daug savo auto
mobilius turi ir beveik be išimties gali 
bent du ar tris kartus per metus ( bendrų 
laužų stovykloje kiekį ) ar dar daug daž
niau suvažiuoti, -kad ir rajono ruoŠiamon 
vakaruŠkon susitikti, ir tų ilgesnių, -daž
nesnių, pastovesnių pažinčių pagrindu 
ateityje dar stipriau bu s gal ima turėti san
tykių tarp 1 ietuvių ir pan.

Yra lietuvio jaunuolio p arei ga bendrau
ti su lietuvišku jaunimu, o skautui ypatin
gai gerai bendrauti su skautišku jaunimu 
ir tos vakaruškos, susitikimai bei šokiai 
teiks puikią progą tai atlikti be jokių sto
vyklų, gamtoje buvimo ar skautybės sie
kimų, sudrumzlinimo ir miesčioniškoms 
įtakoms atsidavimų.

XI.

Kartu su Šių bendrų laužų klausimu ei
na ir šokių po laužų klausimas, vykstan
čių ir nešto vyki ini ame metų laike. Šokiai 
tokiu atveju suardo tą skautišką dvasią, 
kurią sukuria atskiras, mažos grupės lau

žas, prileidžiant, -kad ir panaši dvasia bū
tų sukurta minėtame lauže, -dalyvaujant ir 
sesėms ir broliams — dvasia vistiek su
laužyta - visi išsiblaško, susimaišo, pa
meta tą vidujinį džiaugsmą bei ramybę, 
kurią sukuria laužas.

Taigi, -grynos lietuviškos skautybės ir 
skautybe lietuvybės palaikymas reikalau
ja, kad vyktų tik šokių, -pasilinksminimų 
vakarai ( geriausia ir su programa ), o ne 
bendri laužai ir po maldos “ Ateina Nak
tis ” šokiai. Laužas yra kaip raudonasis 
pašto vagonas, kuris dar vi s prikabintas 
gale viso traukinio — dienos darbų eigos.

Jeigu'netikėtu sutapimu abiejų sąjungų 
organai ruoštų tose pačiose patalpose su
važiavimą, < kodėl, jeigu tai svarbu, vieną 
popietį ar vakarą negalima suruošti šokių, 
o kitą vakarą ar tą patį vakarą kiek vėliau 
suruošti smagų laužą pri e raudonos ei ek- 
tros lemputės aptemusioj salėj ar kamba
ryje. Tada nebūtų gal ir tos dvasios, kuri 
buvo pareikšta viename vyčių laikraštėly
je m), kur dviejų piešinių serija atvaiz
duoja vyresniųjų skautų suvažiavimą. Po 
pirmu, “ Ir Štai atėjo laikas pertraukai ” 
— sesė vejasi brolį per koridorius sakyda
ma: “ Hey, hey, ” o antrame prelegentas 
skaito paskaitą, o skautė dviejų skautų 
tarpe sėdi, ir visi sau patenkinti miega.

XII.
Bendrų stovyklų, išskyrus gal jau nepar 

prastų įvykių minėjimą ypatingu reikalu, 
tautinėse ar džiamborės stovyklose daly
vaujant sąmoningiems, susiprato šiem s va
dovams, ir bendrų laužų panaikinimas aiš
ku irpanaikintų šokių stovykloj eklaušimą. 
Šie šokiai, -kaip kiekvienam pagalvojusiam 
aišku,-yra tikras skautybės nutraukimas 
nuo tos vietos, kuri jai tinka ir kurią ji 
gali atsiekti, -net ir tremtyje. Skautybė 
yra gyvenimo būdas, o ne vienai savaitei 
užsiėmimas bei iškreipta pramoga.

Tegul stovyklos ir laužai, lieka skautiš
ki — grynai skautiški, pripildyti tautosa
kos ir tėvynes meilės.
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SKILTIS DRAUGOVĖJE V. s. Juozas Vaišnys, S, J.

Kartą tuntininkas paklausė draugininką, 
ar di del ė jo draugo vė. Draugininkas atsa
kė:

- Turiu 32 berniukus, broli tuntininke.
— Ar tavo draugovėje nėra veikiama pa

gal skilau sistemą? — paklausė nu stebęs 
tuntininkas.

- 0 taip, - atsako draugininkas, - vi
si tie berniukai yra suskirstyti į keturias 
skiltis, kiekvienoje po aštuonis; juk yra 
sakoma, kad iŠ aštuonių skautų yra pati 
tobuliausia skiltis, ar ne ?

- Teisingai sakai, - pastebi tuntinin
kas, — tik užmiršai, kad pati tobuliausia 
draugovė susideda neiš 32 berniukų, bet 
iŠ keturių skilčių, todėl tavo pirmasis at
sakymas man nepatiko.

- Bet juk tai smulkmena, tuntininke. 
Nejaugi mes esame toki smulkmeniški?

— Čia ne smulkmeniškumas, broli drau
gininke. Sutinku, kad tai tik smulkmena, 
bet ar neiš smulkmenų susideda visas 
gyvenimas? Salinta vimas vyresniesiems , 
sveikinimasis kairiąja ranka,uniformos dė
vėjimas skautų sueigose - tai tik smulk
menos, bet kas Į jas nekreipia dėme
sio, nesupranta esminių skautybės meto
dų. Juk skautybė yra didelis žaidimas, 
susidedąs iš smulkmenų, b et siekiąs aukš
to tikslo - žmogų pilnutiniai išauklėti ir 
paruošti gyvenimui.

— Manau, kad aš tai suprantu, tačiau 
man neaišku, dėl ko aš neturėčiau rūpintis 
atskirais berniukais, o tik skiltimis. Ži
nau, kad skiltininkas yra pats svarbiau
sias vadovas skautų organizacijoje, bet 
man atrodo, kad pats svarbiausias skautų 
auklėtojas turėtų būti draugininkas 0 
kaip aš juos auklėsiu, j ei nekreipsiu dė
mesio i atskirus berniukus, o tik į atskiras 
skiltis? Nemanyk, broli tuntininke,-kad 
aš esu jau taip atsilikęs,jog nieko nenu
simanyčiau apie skilčių sistemą. Dažnai 

vadovų kursuose ir instrukcijose esu gir
dėjęs, kad atskiri skautai turi egzistuoti 
tik skiltininkui, o draugininkui egzistuoja 
tik atskiros skiltys, bet kartai s pagal vo- 
ju, kad tai yra tik teorija, nevi suomet pri
taikoma praktikai.

- Žinoma, nereikia eiti Į kraštutinumus 
ir manyti, ‘kad draugininkas visuomet turi 
taip elgtis, lyg atskiri skautai jam visiš
kai neegzistuotų, bet pirmoje vietoj e j am 
turi egzistuoti skiltys. Kartais jis gali ir 
turi pasikalbėti su savo draugovės skau
tais, bet visdėlto reikia stengtis visas 
skautiškas žinias ir aukl ėjimo metodus 
perduoti skiltininkams, o skiltininkai sa
vo sueigose tas žinias perduos skautams 
ir stengsis juos auklėti ne tiek žodžiu, 
kiek gražiu skautišku pavyzdžiu. Be to, 
pasitaiko painių ir jautrių auklėjimo prob
lemų, ‘apie kurias draugininkas turėtų pa
sikalbėti su dvasios vadovu ir paprašyti, 
kad jis tas problemas panagrinėtų arba 
draugovėje, arba su atskirais skautais, 
kuriuos tos problemos liečia. Dvasios va
dovas turėtų būti nuolatini s draugininko 
patarėjas religiniais ir moraliniais klausi
mais. Nors draugininkas su dvasios vado
vu yra skautų auklėjimo pagrindas, bet 
auklėjimo pareiga tenka ir skiltininkams 
ir kiekvienam skautui, kuris savo pavyz
džiu turi šviesti jaunesniesiems savo skil
ties broliams.

— Labai atsiprašau, broli tuntininke, 
bet paskutinė pastaba apie kiekvieno skau
to pavyzdį jaunesniesiems savo skilties 
broliams mano draugovei netinka.

— Dėl ko netinka ? — nustebo tuntinin- 
k 3. S*

- Ogi dėl to, kad neseniai aš taip per
tvarkiau skiltis, kad kiekvienoje yra maž
daug to paties amžiaus ir to paties skau
tiško patyrimo berniukai. Tikiuosi, kad 
po šios reformos skilčių veikla žymiai pa
gyvės .
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Nors tuntininkas žinojo aštuntąjį skau
tų įstatą, -bet neiškentė smarkokai nesu
raukęs kaktos ir, pabrėždamas savo žo
džiu s, ■ paklausė:

— Būtų labai malonu išgirsti, dėl ko ma
nai, kad veikla pagyvės?

- 0, tai lengva suprasti, - gyvai pra
dėjo aiškinti draugininkas, - kai vienoje 
skiltyj e bus maždaug vi eno do amžiaus ber
niukai, jie žymiai geriau sugyvens ir su
sidraugaus, skiltis taps vieningesnė ir 
stipresnė.

— Atrodo, kad ši galvosena logiška, bet 
neužmiršk, kad medalis turi dvi puses. 
Jei pažvelgsi į antrąją, pamatysi visai ką 
kita. Zinai ką? Man atrodo, 'kad minėto
ji reforma gali draugovę sužlugdyti.

— Sužlugdyti ? įdomu dėl ko.
— Dėl to, kad ji gali pakenkti skilčių 

sistemai, o tada ir visa draugovės veikla 
pradės merdėti. Tu manai, ■ kad vi eno do 
amžiaus skautai skiltyje geriau susidrau
gaus. Tai tiesa, tačiau toji draugystė ga
li tapti visiškai netinkama ir skilčiai ne- 
pageidautina. Čia yra didelis pavojus to
kių draugysčių, kurios neapims visų skil
ties skautų, bet bus tik tarp atskirų ber
niukų. Tokia draugystė gali tapti visai 
nesociali, nes tokie berniukai paprastai 
skiriasi iš kitų, nenori su jai s bendrauti, 
jų nemėgsta, nes jie vertina tik vienas ki
tą. Jeigu skil tyj e bus įvairaus amžiaus 
skautai, <šis pavojus bus žymiai mažes
ni s.

— Visa tai labai gerai suprantu, tunti- 
ninke, nes jau iš praktikos teko patirti, 
kaip kenkia organizacijos veiklai tokios 
rūšies draugystės: tuoj prasideda visokios 
nesantaikos, intrigos ir kitokį nesusipra
timai. Bet j eigų tokių ypatingų draugys
čių būtų galima išvengti, tai vienodo am
žiaus ir vienodo skautiško patyrimo skil
tys būtų daug stipresnės už maišytas.

— Įsidėmėk, broli draugininke, kadį 
skiltį nereikia žiūrėti kaip į visai atskirą 
vienetą, bet kaip į vienetą draugovėje. 
Organizuodamas skiltis, turi atsižvelgti ir 
į visą draugovę. Aišku, kad ta skiltis, 
kurioje visi skautai bus penkiolikos ar 
šešiolikos metų, ir visi i šlaikę į pirmąjį

Mūsų skautai Australijoje.

Nuotr. Vyt. Vosyliaus

patynmo laipsnį, bus žymiai stipresnė už 
tą, kurioj e yra įvairaus amžiaus ir įvairių 
patyrimo laipsnių skautai. Tačiau neuž
miršk, kad, laikydamasis šio metodo, sa
vo draugovėje turėsi ir tokią skiltį, kurio
je bus tik trečiojo patyrimo laipsnio vie
nuolikmečiai ar dvyli km eci ai. Si skiltis 
bus silpniausia. Ar tada draugovėje bus 
galima kai bėri api e bet kokias, varžybas ? 
Aišku, kad ne, nes skil čių paj ėgumas bus 
perdaug skirtingas. pari stipriausioji skil
tis nesistengs žengti pirmyn ir ko nors 
naujo i Šmokti, nes many s j au vi ską žinan
ti ir esanti žymiai pranašesnė už kitas — 
juk jai nėra jokių konkurentų draugovėj e. 
Tai išugdys joje puikybę, per didelį savi
mi pasitikėjimą, autoriteto negerbimą. To- • 
kia skiltis bus didžiausia draugovės vei
kimo kliūtis ir suteiks nemaža galvosūkio 
draugininkui.

— Gal visa tai ir tiesa, tačiau reikia 
pripažinti, kad vienodose skiltyse skau
tų instruktavimas yra žymiai lengvesnis 
negu maišytose. Mai šy tose skiltyse kiek
vienam skautui reikia atskiros programos, 
o vienodose visai skilčiai gali būti tapa
ti programa. Skiltininkui tai yra didelis 
palengvinimas.

— Žinai, broli draugininke, bet mano 
nuomonė šiuo klausimu yra priešinga. Tu-
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ri atsiminti, kad skilčių, si sterna nėra mo
kyklinė sistema. Nebūtų gerai, jeigu skil- 
tininkas susi sodintu visą skiltį i r drožtų 
paskaitą. Kartais gali prireikti ir paskai
tos, tačiau skautiškosios programos mo
kymasis turėtų būti kitoks. Geriausia, ’kai 
skiltyje patys skautai vi eni kitu s moko — 
vyresnieji jaunesniuosius. Tokiu būdu ži
nių perteikimas eina sklandžiau ir yra di
delis palengvinimas skiltininkui, kuriam 
nereikia būti nuolatiniu mokytoju, o tik 
prižiūrėtoju ir organizatorium. Juk skilty
je turi būti įvairių specialistų: vienas yra 
labai geras mazgų rišėjas, kitas gerai mo
ka Morzę, trečias - gabus žaidimų organi
zatorius. Skiltininkas turi pasinaudoti jų 
sugebėjimais, instruktuodamas savo skil-

- Atrodo, kad visa tai aiškiai supranta
ma, bet apie tai pirmiau nepagalvojau, nuo
širdžiai prisipažino draugininkas.

— Ti esą, dar norėčiau pridėti vieną svar
bią pastabą, - tęsė tuntininkas, - yra ge
ra, kai skautai moko vienas kitą, bet kar
tais dar geriau, jeigu jie patys stengiasi 
mokytis. Noras mokytis daug labiau pasi
reiškia maišytose skiltyse. Kai skautas 
mato, kad skiltyje yra už jį daugiau mo
kančių, jis nori juos pasivyti. O kai jis 
kitus vejasi, tie stengiasi vis tobulėti ir 
nepasiduoti. Tokiu būdu jau pačioje skil- 
tyj e vyksta varžybos ir savaime kyla skil
ties patyrimo lygis.

— Broli tuntininke, gal mano klausimas 
bus ne visai vietoje, bet norėčiau sužino
ti, kaip geriau: kai skiltininką i Šsi renka 
pati skiltis, ar geriau, kai jį skiria drau
gininkas ?

— Nors šiuo klausimuyra įvairių nuomo
nių, bet didžiausi skautybės žinovai yra 
linkę teigti, kad skiltininką turi skirti drau
gininkas. Skautai gali kartai s i šsirinkti 
ne tą, kuris bus tinkamiausias vadovauti, 
bet tą, kuris jiems žadės daugiausia lais
vės. Be to, kai skiltininkas yra skirtas, 
jis turi daugiau autoriteto. J ei gi jį išsi
renka skiltis, gali kartais jam taip pasa
kyti: “ Perdaug neįsivaizduok, nes tu juk 
nuo mūsų priklausai — Šiandien mes išsi
rinkome tave, rytoj galime išsirinkti ki

tą ”. Patys berniukai į šį klausimą gali 
žiūrėti perdaug lengvapėdiškai, o draugi
ninkas viską gali statyti ant rimtesnio pa
grindo. Būtų labai gera, kad kiekvi enas 
skilties berniukas turėtų progos paskilti- 
ninkauti, nes tai prisideda prie berniuko 
subrendimo ir geriau paruošia gyvenimui. 
Ir šita galimybė yra daug didesnė maišy
tose skiltyse, nes po kelių metų pats ma
žiausias skilties skautas taps didžiausiu 
ir galės būti paskirtas skiltininku.

— Tačiau, laikanti s mai šytų skilčių sis
temos, skiltis nuolat keičiasi. Ar nebūtų 
gražiau, jeigu aš išauklėčiau tos pačios 
sudėties skiltį nuo pat mažens ir paskui 
ją visą išleisčiau į vyčius ?

— Sakai, Kad tai būtų gražiau ? Priešin
gai - tokia proga reikėtų groti laidotuvių 
maršą, nes viena skiltis tavo draugovei 
būtų žuvusi! IŠ draugovės skilčių sąrašo 
taptų išbrauktas jos vardas, pasibaigtų 
jos gyvenimas ir tradicijos! Broliuk, ar 
tau nebūtų gaila? Skiltis draugovėje ir 
net visame tunte neturėtų būti tik laikinai 
suŠvitęs meteoras, bet pastoviai šviečian
ti žvaigždė. Ji turi stengtis susikurti sa
vą, individualų gyvenimą, savus papročius, 
tradicijas, istoriją. Skilti s turi turėti sa
vo Šūkį, savo dainą, savą signalizavimo 
ir žinių perdavimo būdą, net jos skautai 
vienas su kitu gali savaip sveikintis, -sa
vaip į duris belstis, savaip visą skautiš
kąją techniką pritaikyti. Savo tradicijas 
ji: tęsia iŠ “ kartos ” į “ kartą ”, ji už
rašo savo veiklos istoriją, turi savo ar
chyvą. Ar negražu, kai po daugelio metų 
bus pavartomas tas archyvas ir skautukai 
pamatys, kad jie yra įpėdiniai tų buvusių 
savo skilties narių, kurie dabar yra dakta
rai, kunigai, profesoriai ? Visa tai paska- 
tinsskautus gerbti ir mylėti savo skiltį, 
paskatins juos su kitais 1 enktyniauti ir 
laimėti savo skilčiai garbės vietą draugo
vėj e. Skiltis niekad neturi baigtis, bet 
nuolat tęsti savo gyvenimą. Skautai ne
štoj a nei į draugovę, nei į kažkokias “kan
didatų ’’ skiltis, bet stoja į esamas, vei
kiančias draugovės skiltis, užimdami vie
tą tų, kurie išeina į vyčius.

28

30



VYRIAUSIA SKAUTININKE PEREME PAREIGAS

Kadenciją baigusi, L.S. Seserijos Vy
riausioji skautininke 0. Zailskienė š. m. 
sausio 12 d. perdavė savo pareigas naujai 
išrinktai Vyriausiai Skautininkei Lidijai 
Čepienei, atvykusiai iš Bostono.

Iškilmės pradėtos pamaldomis tėvų, j ė- 
zuitų J aunimo Centro koplyčioje, kurių, me
tu t. J. Vaišnys, S.J. pasakė pritaikytą pa
mokslą. Prieš prasidedant iškilmingam 
aktui, skautininkės įžodį davė Seserijos 
vadijos sekretorė ps. J. Krutulienė. Ža
lią kaklaraikŠtį jai užrišo buvusioji jos 
pirmoji draugininke v. s. L. Čepienė. Po
sėdis pradėtas Lietuvos ir JAV himnais. 
Garbės prezidiuman pakviesti — L.S.S. vy
riausias dvasios vadas kun. dr. J. Vaišno
ra, Brolijos dvasios vadas J. Vaišnys, S. J., 
Lietuvos konsulas dr. P. Daužvardis, Vy
riausioji skautininke 0. Zailskienė, v. s. 
L. Čepienė, v. s. M. Budrienė, ps. J. Dauž- 
vardienė, v. s. S. Gudauskienė, v. s. Z. 
Juškevičienė, s. A. Kliorienė, s. F. Kur- 
gonienė, ps. J. Krutuli enė ir ps. A. Ščiu
kaitė.

Baigiant kadenciją Seserijos V. S. v. s. 
0. Zailskienė, atsisveikindama, savo veik
los apyskaitoje paminėjo būdingesnius Se
serijos Vadijos darbus. 40 - siais Lietu
vos Skautijos jubiliejiniais metais perduo
dama Seserijos vairą naujai išrinktai VS 
— v. s. L. Čepienei ir jos pavaduotojai 
v. s. Emilijai Putvytei, -v. s. G. Zailskie
nė pabrėžė šių. dienų skaučių vadovės už
davinio svarbą, - akcentuoti tautinius ide
alus bei vertybes ir juos išlaikvti.

Lietuvos konsulas dr. P. Daužvardis 
pastebėjo, kad aukščiausias Seserijos už
daviny s-išlaikyti gyvą organizaciją, stip 
rėti, dirbti tautai ir valstybei bei siekti 
aukščiausio tikslo - tautos išlaisvinimo. 
Reikia dirbti ne tik savoj e organizacijoje, 
bet visur kur tiktai galima. Baigdamas jis 

padėkojo buvusiai V.S. ir palinkėjo sėk
mės pareigas perimanči ai.

L.S.S. Vyriausias dvasios vadas kun. 
dr. J. Vaišnora kalbėdamas tarp kitko už
akcentavo du džiuginančius reiškinius — 
tarnybą Dievui ir lietuviškos skautybės 
pobūdžio išlaikymą.

Naująją V.S. sveikino, ir buvusiai padė
ką už įdėtą darbą i r pasiaukojimą pareiškė 
lietuvių visuomenės, organizacijų, ir skau
tų. vien etų. atstovai.

V. s. L. Čepienė, perimdama V. S.parei
gas, pareiškė, kad ji žiūri į ateitį ir tiesia 
ranką bei nori pasiekti kiekvieną vadovę, 
kiekvieną sesę - kiekvienai iš jų padėti. 
Naujoji Seserijos V.S. pažadėjusi daugiau 
pakalbėti po poros metų, kai pasibaigs jos 
kadencija, perėmė pareigas su šūkiu - 
Vis budžiu!

“„Aušros Vartų” skaučių ir “Juodkran
tės ” jūros skaučių tuntų tuntininkės — s. 
S. Stasi škienė ir s. F. Kurgonienė įteikė 
puokštes gėlių v. s. 0. Zailskienei ir v. s. 
L. Čepienei.

Po iškilmingos dalies buvo trumpa me
ninė programą kurią atliko skautas K. 
Zapkus pagrodamas smuiku porą dalykė
lių. Jam pianu pritarė sesė G. Trečiokai
tė. Vėliau .akto dalyviai buvo pavaišinti 
Čikagos Skautininkių Ramovės paruoštais 
užkandžiais.

R. V,

ŠIS M. V. NUMERIS YRA PASKUTINIS, 
kurį dar siunčiame prenumeratoriams, ne
užsimokėjusiems prenumeratos mokesčio 
už 1957 metus.

** Mūsų Vyčio ” Administracija
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New York o vyr. skaučių 
“ Širvintos ” būrelis kalė
dinės sueigos metu.

“MIRGOS” DR-VĖS IŠKILMINGA SUEIGA
( Pavyzdinis planas ) 

O. Liepsnelė

Tema: Lietuvių skautų, - čių globėjo 
šv. Kazimiero minėjimas.

1. Sueigos atidarymas ir oficialioji da
lis.

a) Skiltininkės patikrina savo skilties 
skautes, raportuoja skaučių skaičių adju- 
tantei, ši draugininkei. Skautės i stikluo
tos pusračiu, skiltimis. Ant stalo stovi 
arba ant sienos pakabintas šv. Kazimiero 
paveikslas. Dr - kė, priėmusi raportą iŠ 
adjutantės, skautes sveikina: “ Sesės, 
budėki t”. Skautes atsako: “Vis budžiu T

b) Įnešamos tautinė ir draugovės vėlia
vos. Giedamas tautos himnas.

c) Skaitomi tunto ir draugovės įsakymai 
bei pranešimai.

d) Įžodis: kandidatės, išlaikiusios į III 
patyrimo laipsnį kvotimus, diodą įžodį.

e) Vėliavos išnešamos.
( Vėliavas įnešant ir išnešant ir giedant 

tautos himną, skautės stovi ramiai, drau
gininke, adjutante, skiltininkės ir paskil- 
tininkės saliutuoja paprastu saliutu. Duo
dant įžodį, saliutuoja visos šį jau davu
sios).

2. Pašnekesys: Tema : šv. Kazimieras . 
Kalba pati draugininke arba jos pakviesta 
kalbėtoja, ar kunigas. Pašnekesiui skiria
ma 10 - 15 min.

3. Dienai pritaikytas eilėraštis^ gali bū
ti ir du ).

4. Daina: Dievui, Tau, Tėvyne ir Žmo
ni] ai.

5. \Z aidimai: a) Judrus žaidimas: esta
fetė skiltimis. Skautės eina Vilniuj e į
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Katedrą aplankyti šv. Kazimiero karsto. 
Gatvėse sniegas tirpsta ir prie katedros 
randa negilą bet didelį klaną vandens. Už
davinys: pereiti vandenį ir pasiekti kated
rą nesuŠlapus koją. Kiekvienai skilčiai 
duodama dvi medžio kaladėlės, ar pan. 
daiktai. Pažymima ant grindų klano pra
džia ir pabaiga. ' Pirmoji skautė deda ka
ladėles ant grindų ir.ant jų žengia tol, kol 
pereina lt vandenį ” rr pasiekia sausa 
kraštą. Kaladėlės “vandens paviršium ” 
atmetamos atgal sekančiai skautei, toji, 
pasiekusi sausą krantą, daro tą pat, kol 
visa skiltis pereina. Kojų į “ vandenį“ 

nuleisti negalima. Laimi skiltis perėjusi 
klaną greičiausiai.

b) Ramus žaidimas: Amatų paroda. Kiek
viena skautė gauna po lapą popierio ir iŠ 
jo padaro žaislą arba kambariui reikalingą 
daiktą. Duodama trys minutės laiko, po to 
paroda visų skaučių lankoma ir vertinama.

6. Dainos: Tautinė ir skautiška.
7- Sueigos užbaigimas: Pranešama se

kanti sueiga ir jos uždavinys. Šūkiai skil
timis, draugovės šūkis arba daina. Iškil
minga sueiga baigiama giesme “ Marija, 
Marija

A. A. SKTN. STANISLAVA VENCLAUSKIENE

1958 m. sausio 16 A 1 vai. rytą Waterburyje, 
Conn., mirė skautininke Stanislava Venclauskienė 
- Jakševičiūtė, kilusi iš Šiaulių.

Per ilgą savo gyvenimą velionė yra daug nuvei
kusi tautai ir žmonėms.

Spaudos draudimo laikotarpiu jų namuose buvo 
slepiama lietuviškoji literatūra. Ten buvo užeiga 
ir lietuviams veikėjams, turėjusiems pasislėpti nuo 
Žandarų akių.

Ji dalyvavo pirmąjį lietuvišką vaidinimą - spek
taklį organizuojant Palangoje, kur buvo vaidintas^ 
Keturakio veikaliųkas ’* Amerika Pirtyje ”.

Kurį laiką gyvendama Rygoje, kur dar seniau 
mokėsi ir ruošėsi pedagoginiam darbui, veikliai reiš
kėsi lietuvių veikloj e,organizavo lietuvių mokyklė
les ir jose mokė, ruošė vaidinimus, juos režisavo 
bei juose vaidino, ir 1.1.

Šiauliuose, savo tėviškėje, prieš pirmąjį Pasau- 
linį karą dalyvavo kultūrinėje lietuvių veikloje ir 
plačiai dirbo labdaros darbą, ypač globodama jauni
mą. Karo aplinkybių buvo priversta su savo vaikais 
ir būriu auginamų našlaičių pasitraukti į Rusiją, kur 
labai sunkiomis sąlygomis išlaikė šeimą net dirbda
ma sunkius miško vežimo darbus. Apirus frontams, 
vargingai grįžo įLietuvąir savo Šiauliuose vėl veik
liai reiškėsi lietuviškajame gyvenime.

Prisidėjo prie lietuviškųjų draugijų veikimo, ke
lis kartus buvo išrinkta į miesto tarybą, dalyvavo 
gimnazijos tėvų komiteto darbuose ir 1.1.

Įsisteigus ( 1922 m. ) skautams, tapo viena di
džiausių jų rėmėjų. Netrukus ir pati įstojo į skau
tes ir davė skautės įžodį; ji buvo viena pirmųjų su
augusių moterų, pilnai i ėjų šių į skautų tarpą. Už 

didelius nuopelnus Lietuvos skautijai buvo apdova
nota skautų garbės ženklais, išrinkta į skautų są
jungos tarybą ir pakelta į skautininkės laipsnį.

Jų šeimoje beveik visi vaikai bei auklėtiniai yra 
buvę skautai,- ės; kai kurie jų pasireiškė didele 
veikla, buvo pagerbti skautų garbės ženklais ar pa
kelti į skautininkų laipsnius. Daug metų Venclaus- 
kių namuose buvo plataus Šiaulių rajono ( tada apė
musio beveik visą Žemaitiją ir šiaurinę Lietuvos 
dalį) skautų - čių veikimo centras.

A A. St. Venclauskienė yra labai pasižymėjusi 
remdama, auklėdama ar augindama jaunimą, vargan 
patekusius jaunuolius ar našlaičius. Ji pati saky
davo, kad ji turi daugiau kaip 200 vaikų. Reikia 
pažymėti, kad jų namuose vienu metu nuolat būda
vo po keliolika ar net po keliasdešimt vaikų bei 
jaunuolių; daug jų išėjo mokslus, kiti prasilavino, 
pramoko amatų. Venclauskių šeima buvo palaimin
ta medžiagine gerove ir niekad iš nieko nepriėmė jo
kios medžiaginės paramos savo namuose augina
miems vaikučiams išlaikyti ar mokyti.

Sovietams okupavus Lietuvą, buvo atimtas visas 
Venclauskių turtas, o sktn. St. Venclauskienė su 
šeima ( jos vyras adv. K. Venclauskis buvo miręs 
prieš kelis mėnesius ) buvo išmesta iŠ savo namų.

Nacių okupacijos metu ji ir jos šeimos nariai 
stengėsi visais būdais padėti persekiojamiems žy
dams ir yra jų slėpusi savo namuose bei kitur.

1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. 1950 m. atvyko 
į JAV, apsigyveno Waterburyje, kur, užbaigusi savo 
žemės kelionę, palaidota Kalvarijos kapinėse.

Velionė buvo ir giliai religinga moteris.
B. J.
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ŽVILGSNIS Į “AKADEMINĮ GYVENIMĄ”

Turbūt kiekvienas turime savo nuomonę 
apie Šio skyrelio turinį ir formą; čia tiki
mės rasti vienokių ar kitokių straipsnių, 
aprašymų, apsakymų ar kronikos žinučiu. 
Sunku tiksliai atspėti visų lūkesčiu s, ypač 
jei šie lūkesčiai lieka redakcijai nežino
mi. Mes irgi turime savo vaizduotėje šio 
skyrelio idealą, kurį stengsimės ateinan
čių metų bėgyj e įgyvendinti, o jo apybrai
žas mėginsime čia nupasakoti.

Dažnai pasigendame lengvai prieinamo 
šaltinio, kuriame būtų galima rasti medžia
gos temoms ar pašnekesiams sueigų metu. 
Vienu iš pagrindinių šio skyrelio uždavi
nių mes laikome šios jaučiamos spragos 
užpildymą. Norėtumėme kiekviename nu
meryje spausdinti keletą pi ačių straips
nių, ku ri uo se n agrin ėj am as kuri s nors skau- 
tiškas ar kultūrinis klausimas. Cta būtų 
proga ne tik pažvelgti į įvairias proble
mas mūsų akimis, bet kartu rasti kiekvie
nam būtinų tuo klausimu žinių.

Ne kartą kėlėme mintį plačiau pagvil
denti skautiškąją ideologiją ir tuo pačiu 
metu giliau su ja susipažinti. Tokie ban
dymai galėtų čia rasti sau vietos ir tuo bū
du pasiekti visus akademikus. Taip pat 
pasigendame tikro lietuviškų kultūrinių 
vertybių nagrinėjimo, ar net gilesnio savo 
krašto, o ypač tiek liaudies tiek nauj esnės 
kūrybos pažinimo. Norėtumėme i šsamesnių 
straipsnių serija pažvelgti į lietuviškas 
vertybes ne vien tik kaip į praeities turtą, 

kurį stengiamės pažinę išsaugoti, bet kaip 
į dinamišką savo kraičio dalį, kuria gali
me dabartiniame gyvenime naudotis ir ją 
ugdyti. Paieškojus, galima rasti daug me
džiagos apie įvairius lietuviško kultūrinio 
gyvenimo aspektus, o nemažai i r įdomių, 
iš to kylančių, problemų. Ši medžiaga ne
vienodai visose vietovėse yra prieinama. 
Mes tad tikimės eile straipsnių iškelti 
problemas, kurios atrodytų vertos nagrinė
jimo diskusijose ar referatuose. Iš jų iš
plaukusias mintis būtų įdomu pasidalinti 
su kitų vietovių akademikais. Tuo būdu, 
kartu norime paraginti nepamiršti irinte- 
lektualinio veiklos požiūrio, kurio svarbą 
vis labiau pradedam e j usti.

Taip pat žinome, kad nevienas išmėgi
na savo kūrybines j ėgas, bet ti e bandymai 
dažnai lieka paslėpti kokio seno sąsiuvi
nio viršeliuose. Norėtume, kad ši e pusi a- 
piai vi rstų bandymo laukeliu, kuriame drįs
tų savo pajėgas mėginti mūzos apdovano
tieji. Apgailestaujame, kad iš mūsų tarpo 
maža priauga rašytojų ar poetų, o nepagal
vojame, kad jiems reikia suteikti progą sa
vo bandymus spausdinti, išgirsti tų bandy
mų įvertinimą ir paskatinimą toliau kurti. 
Tegu šie puslapiai ir toliau būna jaunųjų 
rašytojų literatūrinis kampelis.

Trūksta mums ir priaugančių publicistų, 
o visam reikia patyrimo. Todėl laukiame 
straipsnelių, kuriuose pareikštumėte savo 
nuomonę vienu ar kitu lietuviškoje visuo-
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menėje kylančiu klausimu; laukiame dali
nimosi mintimis ir įspūdžiais su kitais 
akademikais veiklos problemomis, stovyk
loje kilusiais klausimais, ar net gražia 
paskaityta lietuviška knyga.

Žadame ir toliau spausdinti visų akade
minių stovyklų, suvažiavimų, studijų die
nų, aprašymus, 'kad, negalėjusieji atsilan
kyti, bent tuo būdu galėtų su įvykiais su
sipažinti. 0 ir buvusiems smagu dar kar
tą tas mielas valandas prisiminti, ar pasi
džiaugti nuotraukoje pagaliau save sura
dus.

Tarpusavio ryšiui palaikyti būtinostrum- 
pos žinutės. Čia redakcijai labai sunku 
visa sužinoti, todėl ypač laukiame kores
pondencijų iš skyrių veiklos ar skyrių na

rių darbų. Visi norime pasidžiaugti pavie
nių akademikų atsiekimais ir žinoti, kas 
vyksta kituose skyriuose, nes tai sudaro 
mus jungiantį ryšį, kuri stiprina suvažia
vimai ir stovyklos, bet kurį reikia perme
tus palaikyti, kad ji s nenutrūktų.

Gal mūsų “idealus” “ Akademinio Gy
venimo” vaizdas skiriasi nuo jūsojo— tad 
laukiame jūsų pataisų. Bet kaip bebūtų, 
kiek mums pasiseks vienokius ar kitokius 
užsimojimus įgyvendinti, daug priklausys 
nuo jūsų. Todėl laukiame atsiliepimų, 
straipsnių ir korespondencijų, o mes, iš 
savo pusės, mėginsime visus pažadus te
sėti, kad tikrasis skyrelis kuo labiau' pri
artėtų prie to idealiojo vaizdo.

ĮVYKIAI IR KOMENTARAI

Vasario 16 d. vėl minėsime Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo sukaktį. 
Šiais metais švenčiame 40 metų nuo to 
akto pa si rašymo, tad vertėtų tą dieną ypa
tingai paminėti. Atsilankymas minėjime 
tebūna kiekvieno lietuvio pareiga. TaČiau, 
padarykime daugiau; tebūna Ši proga mums 
akstinas pažvelgti į Lietuvą ir lietuvių 
gyvenimą nepriklausomybės metais, pagi
linti savo žinias apie patį kraštą, papro
čius, tautosaką, <ar paskaityti keletą lie
tuviškų knygų.

★ ★ ★

Pradedant naujuosius metus įvyko eilė 
pasikeitimų “ Mūsų Vyčio ” darbuotojų 
gretose; su Šiuo numerių pasikeičia ir 
“ Akademinio Gyvenimo ” redakcija. Fil. 
A. Dundzila, iki šiol sumania tvarkęs šį 
skyrelį, pasitraukė tęsti studijas magistro 
laipsniui įsigyti. Už jo įdėtas pastangas 
bei triūsą tari am e nuo ši rdų skautišką ačiū, 

ir linkime broliui Dundzilai geriausios 
sėkmės studijose. Taip pat tikimės, kad 
fil. A. Dundzila nepamirš ir toliau savo 
gabia plunksna šiuose puslapiuose ben
dradarbi auti, o įsigijęs laipsnį, vd smar
kiau įsijungs į skautišką darbą ir sugrįš 
jo 1 auki ančių p arei gų perimti.

★ ★ ★

Praeitų metų rudenį įvykusiame Studen
tų Sąjungos suvažiavime New Yorke buvo 
padarytas studentijai tikrai svarbus pra
nešimas. Dr. Kazickas ir Dr. Valiūnas, 
“ Neries ” importo ir eksporto bendrovės 
vardu, sutiko per sekančias dvi vasaras 
neribotam studentu skaičiui apmokėti vi
sas mokslo išlaidas ( mokestį už mokslą, 
knygas, ir Lt. ) studijuojantiems lituanis
tiką Fordhamo universitete veikiančiame 
lituanistikos institute. Visi jaučiame li
tuanistinių dalykų pažinimo trūkumą, tad 
tikrai malonu išgirsti apie šią puikią prc>-
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A. S.S. susipažinimo vaka
ras studentų suvažiavimo iš
vakarėse New Yorke.

Foto: G. Peniko

laišką, ■ kuriame apibueinami naujosios 
skautų korporacijos tikslai. Labai malo
nu matyti steigėjų jaunatvišką entuziaz
mą, 'tačiau organizacini s patyrimas kelia 
klausimą, ar Šis žygis yra prasmingas. 
Yra pavojaus, kad užsidarymas nedidelia
me specializuotame būryje varžys vispu
sišką intelekto ugdymą, o neįsijungimas 
į dabartinę ASS šeimą atitolins nuo ben
dro akademinio skautiško darbo. Tenka 
tik nuoširdžiai tikėtis, kad “Gintaro ” 
pasiekimai artimoje ateityje išsklaidys 
šias patyrimo keliamas abejones. “ Gin
tarui ” linkime sėkmingai įveikti minėtas 
kliūtis, pasirinkti ir išlaikyti aukštą lygį 
akademiniame ir skautiškajame gyvenime 
ir savo darbais užimti garbingą vietą aka
deminėj e skautiškoj e Šeimoje.

★ * ★

V - ji ASS Žiemos Stovykla liko malo
niu puslapiu Sąjūdžio istorijoje. Prisi
menant sklandų suorganizavimą, geras pa
talpas ir jaukų Naujųjų Metų sutikimą, 
nuoširdi padėka tenka organizatoriui fil. 
Algirdui March ertui, iždininkei t. n. Aldo
nai Sidzikauskaitei, stovyklos vadovams 

t. n. Viktorijai Vaivadaitei ir fil. Edvar
dui Kaminskui ir visiems stovyklautojams, 
įvairiais būdais pri sidėjusiems prie sto
vyklos pasisekimo.

SekauČios Žiemos Stovyklos beiaukiant, 
reikia pastebėti, -kad užsiregistravę, bet 
neatvažiavę asmenys sudaro finansinių 
sunkumų stovyklos vadovybei. Todėl re
gistracijos metu reikėtų iŠ kiekvieno vietą 
užsisakančio asmens imti mokestį už pir
mąją dalyvavimo dieną. Taip pat pagei
dautina, Lad būtų aiškios svečių dalyva
vimo taisyklės, tuo išvengiant stovykloje 
tvarką ardančių išimčių.

★ ★ ★

Žiemos Stovykloje Naujųjų Metų išva
karėse pirmą kartą viešumoj e pasirodė de
šimtmečio sukaktuvinis SUMUŠTINIS. Vi
sų pralinksmintųjų stovyklautojų ir kitų 
skaity ojų padėka tenka Vyriausiam Sumu
šėjui — senj. Rimui Vėžiui, spausdinimą 
tvarkiusiam senj. Kęstučiui Dirkiui ir vi
siems linksmos galvosenos bendradar
biams. Tikimės, kad jubiliejinis SUMUŠ
TINIS greit pasieks ir pralinksmins visus 
ASS skyrius.
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JAUNAS LIETUVIS
MODERNIOJE KRYŽKELĖJE fil. Algirdas Avižienis

Nuo pirmųjų Senojo Įstatymo knygų ir 
senovės Egipto įstatymų iki modernių, so
ciologijos studijų žmonijos mąstytojai na
grinėjo ir bandė išspręsti individo ir jį su
pančios visuomenės santykių klausimą. 
Istorija rodo, jog ankstyvosiose ei vili ža
rijose griežtos tradicijos ( kastų siste
ma, feodalizmas,ir t.t.)nustatė vi etą, kiek
vienam individui bendroje visuomenės 
schemoje. Tačiau renesansas paskleidė 
vakarų Europoje graikų filosofų idėjas ir 
tuo davė pradzi ą vakarų ei vili zacijos pa
grindiniam įrankiui — moksliniam metodui. 
Jo šukei ta mokslų pažanga ir naujų ideo
logijų bei filosofinių sistemų srovė su
griovė tradicijų tęstinumą ir pradėjo nuo
latinį kitimą žmonijos socialinėje, politi
nėje, 'ekonominėje ir ideologinėje struktū
roje. Šio nuolatinio kitimo pasėkoje, vi
same pasaulyj e, o ypač Šiaurinėje Ameri
koje — ypač svarbiame vakarų civilizaci
jos centre — individo ir vi su om enė s san
tykių. klausimas yra painesnis kaip bet ka
da žmonijos istorijoje. Tai puikiai rodo 
vis augą sociologijos srities knygų kal
nai .

Lietuvis studentas Amerikoj e

Pabrėžę šį faktą, dabar pažvelkime į 
jauno lietuvio, studento, atbaigusio stu
dijas Amerikoje, padėtį.; Studijuodami, 
atdirbdami profesinį darbą, neišvengiamai 
tampame aktyvus šio krašto visuomenės 
nariai. Tačiau nemažiau aišku, kad esa
me lietuvių tautos nariai, formacinius gy
venimo metus pral eidę lietuviškoje šeimo
je ir aplinkoj e, dvasiniai toli nuo šio kraš
to formų. Ir šiuo metu priklausome lietu
vių tautinei- grupei ir atvirai pabrėžiame 
savo lietuviškumą.

Todėl yra aišku, kad jeigu kiekvienas 
amerikietis sutinka problemų santykyje su 

aplinka, tai Amerikos lietuviui, priklau
sančiam dviems visuomenėms, Šis klausi
mas yra dar žymiai painesnis ir aktuales
nis. Siekimas patenkinti abi ėjų reikalavi
mus sudaro dėl šių reikalavimų priešingu
mo psichologinę įtampą. Kyla klausimas, 
ar iš viso įmanoma patenkinti šiuos abie
jų visuomenių reikalavimus. Atsakymo 
ieškant, Tenka trumpai apibrėžti jų formas 
ir reikalavimus.

Lietuviškasis Amerikos pasaulis

Lietuviškasis pasaulis Amerikoje yra 
nuostabus savo vidiniu pilnumu ir atsiri
bojimu nuo aplinkos. Čia randame lietu
vių spaudą, organizacijas, kultūrinius įvy
kius, 'politines partijas, barus, laidotuvių 
įstaigas ir kitas institucij as, primenančias 
miesto gyvenimą Lietuvoje nepriklauso
mybės metu. Kas gi sukūrė šį lietuvišką 
pasaulį ? Jo kūrėjai yra mūsų vyresnioji 
karta, subrendusi laisvoj e Li etuvoj e. Kul
tūrų skirtumas, kalbos užtvara ir įsitikini
mas emigracijos laikinumu, vedė prie už
daros lietuvių visuomenės susidarymo. 
Šios visuomenės sudarymas, savo ruožtu, 
išsprendė vyresniosios kartos prisiderini
mo Amerikoj e klausimą. Atkūrę eilę Lie
tuvos gyvenimo formų, jie dažnai gyvena 
praeitimi, viltimis ir troškimais. Šalia 
viens kito Čia randame idealizmą ir gilią 
tėvynės meilę, bet, deja, taip pat plūdi- 
mąsi spaudoje ir fan tasti skus politinius 
ginčus tarp negyvų partijų, primenančius 
prastą anekdotą.

Tačiau, kiek lietuvių grupė vietomis be
būtų nutolusi nuo aplinkos realybės, joj e 
gludi kiekvieno lietuvio studento sielos 
dalis. Jai priklauso mūsų tėvai, joje ran
dame bendraminčių j aunuolių, joj e saugo
mi vyresniųjų atsivežti lietuvių’tautos 
dvasios turtai — tautos meilė, šeimos vie-
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ASD ir korp! “ Vytis ” Čikagos skyrių valdybos. Sėdi, iš k. į deš., L n. Milda Grigaravi- 
ciūtė - kand. globėja, t. n. Aldona Andriukaitytė - pirm., t. n. Birutė Bulotaitė - sekr. Stovi: 
senj. Sigitas Banaitis — pirm., senj. Rimvydas Dainauskas — sekr., fil. Vytautas Černius — 
junj. tėvūnas, fil. Vytautas Šliūpas — Čikagos ASS pirm., fil. Raimundas Korzonas — ai •- eleg. 
ir fil. Zigmas Viskanta — iždininkas.

Nuotr. V. Šliūpo

nybės idealas, šimtmečių, i šugdytas tauti
nis charakteris, ryškus savo indi vi dualiz
mu, gamtos meile, jausmų gilumu, dainos 
lyriškumu ir mokslo pamėgimu.

Iš studento ar jauno profesionalo lietu
vių grupė r ei kai auja viso laiko ir pastan
gų, likusių po studijų ar profesinio darbo. 
Toks dalyvavimas jam gausiai atneša pa
gyrimo ir pripažinimo, taČiau platesnis 
dalyvavimas amerikiečių visuomeniniame 
gyvenime greit yra smerkiamas “nutautę 
jimo ” vardu.

Studentas akademinėje šeimoje

Visai neišvengiamai lietuvis studentas 
priklauso ir vienam, ypač reikšmingam 
amerikiečių visuomenės vienetui. Tai jo 
mokykla — universitetas, kurį lankydamas 
jis protiniai subręsta ir galutinai sufor
muoja savo individualų žvilgsnį į gyveni-

Šis žvilgsnis neapsiriboja lietuvių gru
pe — net visai nejučiomis studentas įsi
jungia į universiteto visuomenę, pagal ją 
nustato savo individualinius reikalavimus 
ir tikslus. Būtų keista, jei kas pasiten
kintų tapdamas kad ir geriausiu iš poros 
Ii etų vi ų sociologų, ar geriausiu architektu 
iŠ kelių dešimčių.

Jaunatviškas siekimas kurti atveria 
nauju s akiračius, veda į platų vi suomeninį 
gyvenimą i r nežinomą, tačiau daug žadan
čią ateitį, stumia kilti į pirmąsias eiles 
savo profesijoje ar studijų Šakoje. Noras 
dalyvauti gyvenime, kurti ir tobulėti, ne
išvengiamai išveda lietuvį studentą iš ne
kintančios, tradicijų valdomos lietuvių 
grupės, j>adaro jį amerikiečių visuomenės 
nariu. Čia jis randa sau kelią į universa
linių kultūros vertybių pažinimą ir indivi
dualinę kūrybą pasaulyje pirmaujančios 
Amerikos civilizacijos rėmuose. Tačiau,
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reikia pastebėti, kad daly va vim as Ameri
kos visuomenėje taip pat stato savo sun
kius reikalavimus ir painias problemas.

Spaudimai Amerikos visuomenėje

Tradicijoms nykstant, jėgos, kurios nu
stato šių dienų amerikiečio santykius su 
jo žmogiškąja aplinka - visuomene — yra 
painios ir nepastovios. Nebėra saugumo 
jausmo, kurį sukelia tradicinis gyvėnimo 
būdas. Vis didėjančiu prekių suvartojimu 
pagrįsta Amerikos ekonominė sistema par 
brėžia materialines vertybes, kaip žmo
gaus laimės pagrindą, o Šios rūšies ” lai
mę ” ( “ happiness ”, “ prosperity ” ), 
kaip asmens ir visuomenės tikslą. Žurna
listo VANCE PACKARD knyga,” THE 
HIDDEN PERSUADERS ” vaizdžiai paro
do, kaip reklamavimo specialistai, psi
chologijos ir kitų mokslų pagalba, siekia 
paveikti pirkėjus, jų pasąmonėje sukelda
mi baimės, savimeilės, 'godumo ir kitus 
jausmus. Visai priežasties nepajutęs, 
žmogus ” susidaro ” nuomonę, pasirenka 
reklamuojamą produktą ar politinį kandida- 
tą-

Ryškus šių dienų Amerikos gyvenime ir 
reikalavimas prisitaikyti, atsisakyti indi
vidualių skirtumų ir savo gyvenimą nu sta
tyti pagal savo kaimynę, bendradarbį ar 
viršininką. Neprisitaikančiam gresia sub
tilios visuomenės sankcijos — nepasiti
kėjimas ir išskyrimas. Taigi, visai lauk
tinas ir spaudimas atsisakyti lietuvišku
mo, kaip skirtingumo nuo aplinkos. Kon
formizmo įsigalėjimą Amerikoje įspūdin
gai atskleidžia W. H. Whyte, J r. knygoje 
” The Organization Man ”, vertoje kiek
vieno iš mūsų dėmesio.

J.A.V. pedagoginė filosofij a taip pat 
ypač pabrėžia mokinio ” prisiderinimą ” 
( adjustment ) bendraamžių mokslo draugų 
būryje. Taip šeima dažnai lieka tik savi
tarpio pagalbos organizacija, nes vaikai 
gyvenimo normas įgyja ne iš tėvų, 'bet iš 
bendraamžių grupės, gi tėvai ”atsilieka”, 
nesuprasdami reklamos ekspertų biznio 
sumetimais sukurtų madų —Davy Crockett, 
Superman, Elvis Presley ir begales kitų.

Kelrodis — pasirinktieji tikslai

Lietuvių grupę.ir amerikiečių visuome
nę apžvelgus, -tenka svarstyti vienos vi
suomenės pasirinkimą, nes abi reikalauja 
pilno dalyvavimo, arba ieškoti Šių reika
lavimų suderinimo. Kokį gi pagrindą pa
sirenkame savo sprendimui ?

Šį pagrindą esame sau pasirinkę Akade
minio Skautą Sąjūdžio tiksluose, kurie 
įprasmina ASS egzi stencij ą ir ateitį. Šie 
tikslai, kurių siekdami mes vadovaujamės 
skautų ideologijos pagrindu, yra:

1. Tarnavimas lietuvių tautai ir
2. Pilnos asmenybės ugdymas.
Mūsų sąlygose tarnavimas lietuvių tau

tai gali būti trejopas:
a) politinė veikla siekiant nepriklauso- 

mybės atstatymo; b) pasiruošimas grįžti 
su vertingu įnašu tautai, nepriklausomy
bės atstatymo atveju; c) šiuo metu pagal
ba tautiečiams Lietuvoje, 'tremtyje ir lais
vajame pasaulyje.

Sprendimo ieškant, pirmiausia tenka pa
stebėti, • jog priklausant vien tik lietuvių 
ar vien tik amerikiečių visuomenei šių 
dviejų tikslų pasiekti yra negalima. Ap
siribojant amerikiečių visuomene, tarna
vimas tautai yra neįmanomas dėl laiko ir 
pagrindo stokos; gi asmenybės ugdymas 
sutinka didelę kliūtį prisiderinimo reikar 
lavime. Apsiriboj ant vien lietuvių grupe, 
asmenybės ugdymas yra varžomas siauros 
aplinkos, dažnai sukeliančios intelektua
linį skurdą. Net ir tarnavimas tautai tam
pa labai nevaisingas, nes, nedalyvaujant 
Amerikos visuomeniniam? gyvenime, visai 
neįmanoma pasiekti realios politinės įta
kos šiame krašte, ir tenka sustingti peti
cijų ir delegacijų formose. Nors noras 
grįžti į Lietuvą ir liktų, tačiau žmogus, 
nedalyvavęs plačiame šio krašto visuome
niniame ir kultūriniame gyvenime, tepa
jėgs para vežti labai maža dvasinių vaka
rą kul tūros turtų.

Taigi, kaip turime suderinti Ii etuviškąjį 
ir amerikietiškąjį pasaulį, kad galėtume 
pasiekti abu Sąjūdžio užsibrėžtus tiks
lus ?
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Atsakymas — kultūrinė autonomija
Nuolatinis šio klausimo svarstymas, 

žvilgsnis į gyvenimą ir žvilgsnis į socio
logijos studij as ir hipotezes veda prie at
sakymo, kad jauno Amerikos lietuvio ke
lias į pilną asmenybę ir prasmingą tarna
vimą savo tautai yra kultūrinė autonomija. 
Kultūrinė autonomija yra gilus abiejų, mus 
veikiančią, visuomenių pažinimas ir lais
vas bei sąmoningas tų vertybių pasirinki
mas, kurios padeda mūsų užsibrėžtiems 
tikslams — tautos labui ir asmenybės ug
dymui pasiekti.

Gilus Amerikos visuomenės struktūros 
pažinimas ir sėkmingas šio pažinimo pri
taikymas, padės individui atsispirti prisi
taikymo - konformizmo spaudimui ir įgalins 
jį išsaugoti savo asmeninį gyvenimą indi
vidualiniams siekimams - lietuviškumui, 
asmens ugdymui, Šeimos kūrimui. Tokio 
laisva valia pasirinkto nepriklausomumo 
- autonomijos vertę individui ypač pabrė
žia Čikagos Universiteto sociologas Da
vid Riesman savo klasinėje Amerikos vi
suomenės studijoje — knygoje “ The Lo
nely Crowd ”.

Jaunstm Amerikos lietuviui nemažiau 
reikia nuodugniai pažinti lietuvių, tautos 
dvasines ir kultūrines vertybes ir sugebė
ti jas atskirti nuo dar vis siūlomų bereikš
mių formų ir tradicijų, kaip politinių parti
jų ir panašiai. Toks lietuviškųjų vertybių 
priėmimas padės išlaikyti pareigos jaus
mą ir meilę tautai, net ir visai nuo lietu
vių grupės geografiniai nutolus — štai, 
net 25 m etai tolimoje Bulgarijoj e nepakei
tė Dr. Jono Basanavičiaus,- nors jis ir la
bai veikliai dalyvavo vietos vi suomenini a? 
me gyvenime. Gi gilus i r sąmoningas lie
tuviškumas amerikiečių visuomenėje gali 
ir turi būti efektyvus ginklas prieš konfor
mizmo - prisiderinimo spaudimą, kultūri
nės autonomijos besiekiant.

Ateitis mūsų rankose
Pažindamas savo tautos dvasią ir tikė

damas jos ateitimi, j aunas lietuvis priva
lo drąsiai Įsijungti į visą Amerikos visuo
meninį gyvenimą. Tik čia jis įgys politi

nės įtakos, tik čia plačiai pasieks vakarų 
pasaulio dvasios turtų, kurie per geležinę 
uždangą dabar nepasiekia lietuvių tautos. 
Progai į lai's vą Lietuvą grįžti atėjus, tik 
tas nedvejodamas grįš, kuris jus, jog ve
žasi vakarų pasauly surinktų dvasios tur
tų ir trokš jais pasidalinti su savąja tau
ta; vargu kas trauks grįžti šiltai įsitvirti
nusius biznierius ar specialistus profe
sionalus.

Iš uždaros lietuvių visuomenės Ameri
koje—ypač savo tėvų ir vyresniosios kar
tos intelektualų — turime siekti savo tau
tos pažinimo, tvirtos lietuviškos šeimos 
tradicijų ir to gryno idealizmo, kurį randa
me mūsų kultūriniame gyvenime ir Lietu
vių Bendruomenės organizacijoje. Atsi
lygindami už šias vertybes, turime palai
kyti lietuvių visuomeninį ir kultūrinį gy
venimą, kuris yra būtinybė vyresniąjai mū
sų kartai ir vienintelis šaltinis mūsų ei
lėms papildyti .

Kultūrinė autonomija — dviejų tautų, 
dviejų gyvenimo būdų pažinimas ir sude
rinimas, atmetant pasirinkto tikslo siekti 
trukdančias įtakas ir formas — yra sunkus 
uždavinys, kuri s reikalauja nuolatinių pro
to ir jau smų pastangų ir gilau s įsitikinimo 
savo siekiamų tikslų esminiu vertingumu. 
Todėl ir tokio nepriklausomumo pasieki
mas žada atlyginimą, vertą visų įdėtų pa
stangų — laisvas savo kelio pasirinkimas 
permainingame Šių dienų gyvenime veda į 
gilesnį žmonijos dvasinių vertybių paži
nimą ir i šgyvenimą.

BIBLIOGR AFIJ A

Šios trys knygos, kuriose nagrinėjama Amerikos 
visuomenės struktūra ir ją veikiančios jėgos, ypač 
pasižymi savo puikiu stiliumi ir turinio aktualumu:

David Riesman, THE LONELY CROWD ( Double
day Anchor Books — A 16, New York, 1953 ) — kla
sinė sociologinė Amerikos visuomenės studija.

William H. Whyte, Jr., THE ORGANIZATION MAN 
( Simon and Schuster, New York, 1956 ) — ypač ryš
ki ir įdomi prisiderinimo spaudimų Amerikoje studi
ja.

Vance Packard, THE HIDDEN PERSUADERS, 
( David McKay Co., Inc., New York, 1957 ) - at
skleidžia psichologijos pritaikymą, reklamoje ir poli
tinėje propagandoje — viena iš populiariausių 1957 
- jų metų knygų.
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SLIDĖS IR SNIEGAS ( Reportažas iš V - tos žiemos stovyklos)

Vyt. Černius

“ Broliukai, sniego, daugįau nieko,’kaip 
tik sniego tereikia. ” “ Ar yra Caberfae 
sniego? ” “ Aš jums sakau, sniego ne
turėsime ... ” “ Sniegas ... sniegui ... 
sniego ... sniegu ... o sniege ... Slidės... 
slidžių ... slides ... su slidėmis ... ” — 
Panašios temos ir pokalbiai girdėjosi veik 
visose gruodžio mėnesio A.S.S. sueigose. 
Tai vis žiemos stovyklos entuziastai gar
sinos! .

Sen. Adomas Mickevičius ( ne kauniš
kis i r ne poetas, n et ir lenkiškai n emoka ) 
autoritetingu A.S. S. valdybos pirmininko 
vardu skelbė: “ Nesijaudinkite, sniegas 
užsakytas — bus. ” Sulauksi — manėm 
sau patyliukais - reiks jau, atrodo, ant 
juodos, gruodinės pievos brazdinėti ( at
siprašau, slidinėti ).”

Bet štai, man, valdžios balsas vis jau 
į dangų nueina. Juodais, pilkais, gruode 
pilnais keliais stovyklon suvaziavus, po 
vakarienės, prie lauželio “Sni egelio, snie
gelio ..- ” bedainuojant, — snigti pradėjo. 
Snigo visą naktį. Snaigės krito, kilo su 
vėju, šoko ir vėl gulė. Visa įgavo baltas, 
šviesias, apvalias formas, sakytum, be
veik kaip tikras skaistus Kalėdų rytas.

Sugužėję viso buvo 72 s to vyki autoj ai 
gruodžio 27 - sausio 1 d.d. ir tai iš visų 
Amerikos kampų: New Yorko, Clevelando, 
Toronto, Detroito, Čikagos, Urbanos, Los 
Angeles. Berniukams vadovavo fil. E. 
Kaminskas. ( N. Y. ); merginoms - L n. 
( “Vicky ” ) Viktorija Vaivadaitė ( Cle- 
velandas ); slidžių instruktorius — fil. G. 
Vėžys; programų vedėjas — fil. A. Avižie
nis; “ Sumuštinis ” — senį. R. Vėžys. Ne
užmirštini ir t. n. A. Ščiukaitė, senį. A.

Mickevičius, fil. A. March ertas ir visi ki
ti, be kurių šioji stovykla būtų neįvykusi.

Laikas greit prabėgo beklausant pašne
kėsiu, iŠ kurių ypatingai paminėtinas fil. 
A. Avižienio - “Kasdieninėmis temomis”, 
besigėrint mūsų rašytojų kūrybos ištrau
komis Clevelando skyriaus suruoštos li
teratūros valandėlės metu ir stebint A.S.S. 
veiklos momentų “filmų festivalio ” me
tu. Nepamirštini ir fil. M. Budrienės sal
dainiai, pasaldinę vakarus, 'tik pareiškia
me, kad prie saldainių ir pači ą filisterę 
norėtume kartu matyti. Buvo savotiška 
staigmena, kai pamaldoms artimon bažny- 
telėn nuvažiavus, klebonas visus pasvei
kino lietuviškai — amerikiečio lietuvio bū
ta.

Welstonas, Mich. — kaimiokas. Krūve
lė visokiausių namioksčių, “ kabinų”, 
viešbučiukų, krautuvėlių, namelių ar ir 
šiaip sau visai rimtų namų, pasitraukusių 
apie mylią nuo 37 kelio ir susimetusių 
apie kelių sankryžą ir apvalų ežeriuką 
Visa tai pasislėpę tarp ąžuolų, pušų ir 
eglių. Sniego, o ypatingai papuscius, pil
na — taip, kaip tikra lietuviška žiema — 
tik rogių, p runk Šnoj ančių arklių ir skamba
liukų tetrūksta. Vakare, kai mėnulis, pro 
vėjo genamus debesis žvilgčioja, besisu
pančių gatvės lempų šviesoj e.sni egas dul
ka ir puošia baltom pūkinėm kepurėm ir 
kailiais stulpus, stagarus, medžių kamie
nus. “ Kabinų ” langų gelsvos akys tada 
labai jaukios - gnaibančiame šaltyje sku
bi jas pasiekti. Kiek kitaip galvoja mūsų 
paČiūžininkai. Kol. Kasu bos pravalytame 
ežero plote, raudoni ir sušilę, pro baltus 
dantis orą traukdami, jie raižo ledą ir juo
kiasi .
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A. S. S. Žiemos stovyklos 
rengėjai ir vadovai gavę at- 
Žymėjimo dovanėles. Iš kai- 
rėš i dešinę: A. Marchertas, 
A. Mickevičius, A. Sidzikaus- 
kaitė, A. Avižienis, E. Ka
minskas, V. Vaivadaitė, G. 
Vėžys, A. Ščiukaitė, R. Vė
žys. Foto: R. Viskantos

Stovyklautojų slidinėjimo lygis buvo 
aukštai pakilęs: megztiniai žavūs, slidi
nėjimo kelnės — tamprios ( “ Stretch 
Pants kepuraitės pasigėrėtinos, kava 
puiki. Tarp kita ko, buvo išvystyta kele
tas slidinėjimo metodų:

1. Kėlimuisi į kalną. Palaidinuko skver
nai apvyniojami apie lyną, tada slidės su
kryžiuojamos; lynui truktelėjus, palaidi
nukė nuvažiuoja į kalną, ■ si i din etoj as į 
kafeteriją — ieškodamas siūlų sagoms pri
siūti.

2. Merginoms, kombinuojančioms prie 
“jo ”. Atsistojamą prie lyno, užpakaly
je “ jo ”. Lynas griebiamas stipriai, 
abi em rankomi s kartu, dešinė koja pakeli a- 
ma, -ir slide stipriai žiebiama “ jam ” į 
sprandą ( te žioplys pajunta, 'kad priėjo 
kas sukasi ). Tolimesnė eiga priklauso 

nuo “jo ” charakteno.
3. Slidės pastatomos lauke. Sėdima ka- 

feterijoj e prie stalo, sriubČiojama kava ir 
išmintingai kalbama apie slidinėjimą. 
( Žiūrėk jubil iejinį “Sumuštinį”). Pa
tartina geresnei kraujo apytakai ir prasi- 
mankštinimui laikas nuo laiko pakeisti sė
dimą stalą.

★ ★ ★

Nauji Metai, sniego pūgų snaigėmis be
šoką, čia pat. Kaimelio salė, sniegu 
apversta, šiandien mūsų visų centras. 
Trinksi valomos kojos, kaip klėties dury
se bernų klumpės ir kHga balsai, pažįs
tami, savi. Filmos, dain<šūkiai, nau
jųjų sli dinėtojų “ initiumas '/r paskuti
nė senųjų metų besudeganti sekundė ... 
“Linksmu, laiminau 195R meto... ”

ŽVILGSNIS Į BOSTONĄ

Prasidėjus mokslo metams, 'po vasaros 
miego sukaito i r Bostono akademikai. Kiek 
apvytusį skyriaus kūną atgaivino naujas 
kraujas — naujai studijuoti pradėj ę nariai. 
Taigi, mūsų skyrius, su kandidatėmis ir 
junjorais, • j au siekia šešiolikos sielų. 
Skyriaus naują valdybą sudaro: senj. G.

Kurpi s, -senj. J. Špakevicius ir B. Banai
ty tė. Susirinkimai praeina jaukia, nefor
malia nuotaika—privačiai, kurio nors sky
riaus nario bute. Pagrindinė dalis būna 
pašnekesys su diskusijomis. Pavyzdžiui, 
praeitą susirinkimą, senj. Kurpio bute, 
diskutavome apie kultūrinio išsilavinimo
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reikalingumą šių. dienų aplinkumoje. Kiek 
minčių i r idėjų iškėlė ratu susėdę akade
mikai! Inžinieriai tvirtina, kad šių dienų 
taip išsiplėtę griežtieji mokslai atima vi
są laisvą laiką ir, techniką studijuojan
čiam, nėra laiko gilintis į literatūrą, me
ną ar muziką. Taip pat buvo iškelta min
tis, kad specializavimasis tiksliuosiuose 
moksluose vyksta šiauresniuose rėmuose, 
su kaupu pripildytuose naujai s atradimais, 
o tuo pačiu si aurin a žmogaus bendro išsi
lavinimo akiratį. Kita pusė sako, kad rei
kia stengtis nors truputį viso pažinti, se
kant kultūrin es žinias spaudoje, pasiklau
sant geros muzikos ar užsukant į muziejų 
— be domėjimosi kūryba, žmogus negali 
būti pilnutinis, Jam sunku rasti minčių, 
planų, fantazijos savam gyvenimui ir net 
praktiškai profesijai ... ir taip sesės ir 
broliai be galo lieja savo mintis.

Sueigų metu taip pat pasikalbame eina- 
maišiais reikalais, aptariame veiklos pla
nus ir išgeriame kavutės. Puikia, malo
nia, lietuvi ška nuotaika praeina kelios va
landos. Ateityje, kai Bostonas pagaliau 
su sil auk s pirmo šios žiemos sniego, sky
rius numato i skylą į apylinkes, pakvėpuo
ti grynu oru ... Per susirinkimus dar nu
matome pravesti vieną kitą klausimų - at
sakymų žaidimą ( “ quiz ” ), lietuvybės 
bei bendraisiais klausimais, pasidalinus 
grupėmis, laimėtojams skiriant gal 64 cen
tus dovanų... Tai vi s pri emon ės lavintis, 
kultūrėti ir pasipildyti žinias. Beveik vi
si skyriaus nariai, skaito “ Mūsų Vytį ”, 
remia “Litu anus ” ir aktyviai veikia Bos
tono L. S. S-gos skyriuje.

Deja, mūsų skyrius gyvena taip toli nuc 
didžiųjų Urbanos, Chicagos, Clevelando 
ir kitų gausesnių skyrių, kad jiems yra 
beveik neįmanoma nuvykti į didžiąsias 
stovyklas bei “ trikampių ” masinius su
važiavimus. Tik spaudoje apie juos pa
siskaitome, ir suspau stem i s širdimis gal
iomis palinguojame ... Kaip ten bebūtų, ■ 
dauguma mūsų tikimės vykti į IV tautinę 
stovyklą, kur ir kada ji beįvyktų, ir ten 
visiems paspausti broliškai rankas ...

Sausio 12 d. senj. A. Treinio bute įvy
ko neeilinė ASS sueiga, dalyvaujant Korp!

Šitaip užkopti neblogai, bet, jei kas už
neštų — būtų geriausia!

Foto: R. T all at - Kelpšos

Vytis garbės nariui prof. I. Končiui. Fil. 
Dr. J. Gimbutas papasakojo apie Nepr. 
Lietuvos akademikų skautų ir bendrai stu
dentų korporacijas, jų veiklą, sueigų po
būdį, šventes bei tradicijas. Apie tai bu
vo ypač įdomu i šgirsti, nes dauguma mūsų 
skyriaus narių ne tik kad dar nespėjo Lie
tuvos aukšt. mokykloje studijuoti, b et i r 
gimnazijos suolo kaip reikiant įšildyti...
Fil. Gimbutas, talkininkaujamas prof.Kon- 
Čiaus, 'Vos spėjo į beriamu s klau simus at
sakinėti. Buvo iŠkeltos gerosios ir kriti
kuotinos mūsų korporacijų anuometinės 
apraiškos. Nutarėme, kad tik sveikos, ge
ros tradicijos vertos ir toliau išeivijoj e 
ugdyti. Skyriaus pirm. senj. G. Kurpis 
pravedė oficialią susirinkimo dalį.

Vėliau, Korp! Vytis turėjo uždarą sen
jorų sueigą, kurios metu iškilmingą senjo
ro pasi žadėjimą davė Vytautas Klemas. 
Jam korporacijos spalvas uždėjo garbės 
narys prof. Končius. Taigi, mūsų skyrius 
praturtėjo dar vi enu senjoru!

Mielos šeimininkės t. n. I. Treinienės 
gardi kavutė, 'gyvas brolių ir sesių pašne
kesys, o vėliau daina, padarė šią sueigą 
ypač jaukią ir patrauklią. Sueigoje daly
vavo beveik visi skyriaus nariai.

J. S.
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Slidinėjimo instruktorius 
f U. G. Vėžys su mokiniais.

Foto: R. Viskantos

ASS DEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS DETROITE

Sausio 18 d. Detroito ASS skyrius, va
dovaujamas t. n. D. Seputaitės, surengė 
gražų, ASS dešimtmečio minėjimą. Į jau
kią International Instituto saliukę susi
rinko apie 70 Detroito studentų, bei skau
tininkų. ( Tuo metu Detroite vyko to rajo
no skautininkų suvažiavimas ).

Minėjimą atidarė t. n. D. Seputaitė, pa- 
kvi ėsdama į garbės prezidiumą LSS VS v. 
s. L. Čepienę, LSB VS v. s. St. Kairį, 
Liet Stud. S-gos Detroito sk. pirm. J. 
Šoliūną, ateitininkų atstovą J. Polikai- 
tį, Santaros atstovą M. Gilvydį ir svečią 
iš NewYorko R.Kezį,kuris buvo pakvies
tas vesti vakaro programą.

Įnešus vėliavas ir sugiedojus himną, 
ASD Detroito sk. pirm. L n. D. Bulgaraus- 
kaitė pravedė tikrųjų narių pasižadėjimo 
apeigas. Spalvos buvo uždėtos D. Mėmė- 
naitei ir J. Miltakytei. Po pasižadėjimo 
tylos minute buvo pagerbta prieš 2 metus 
mini si a. a. L. Petrauskaitė, uoli Detroi
to ASS sk. narė.

Po sveikinimų pagrindinę minėjimo kal
bą pasakė LSS VS v. s. Stp. Kairys. Jis 
vaizdžiai išdėstė miniažmogio charakte
ringas žymes, nurodė, kaip jos yra apsė
du šio s šio kontinento plačiąją visuomenę 

ir kaip akademikams reikėtų pakilti virš 
Šio miniažmpgįo lygio ir savo pavyzdžiu 
šviesti aplinkai.

Sugiedojus Gaudeamus, • iškilmingoji 
programos dalis buvo baigta. Po progra
mos svečiai pasivai šino kavute i r skani ais 
užkandžiais, < kuriuos paruošė Detroito 
akademikės. Svečiams užkandžiaujant, 
senj. V. Man tautas perskaitė tradicinį hu
moro laikraštėlį “ Sumuštinį ”, o po to 
svečiai linksminosi iki vėlumos, šokdami 
bei dainuodami lietuviškas dainas.

Svečių tarpe matėsi veidų iš C level an- 
do, Toronto, New Yorko ir Detroito apy
linkių, jų tarpe dr. J. Kaupas, skautinin
kai V. Kizlaitis, Pr. Karalius, K. Koda- 
tienė, A. Banioni s ir kt. Salia akademikų 
skautų matėsi ateitininkų i r san tari ečių, 
kas rodo, kad akademinės organizacijos 
Detroite gerbia viena kitos tradicijas ir 
gražiai sugyvena.

Už tokį gražų ASS minėjimo surengimą 
esame dėkingi Detroito ASS sk. valdybai : 
L n. D. Seputaitei, t. n. D. B ui garau skai
tei ir senj. V. Memėnui ir visiems Detroi
to akademikams skau tam s, ku ri e savo dar
bu prie jo prisidėjo.

K. K.
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PASINAUDOKIME AMERIKIEČIŲ

SIŪLOMOMIS STIPENDIJOMIS

Žiemos semestras jau pasibaigė, pava
sario jau prasidėjo. Ateina laikas kada 
baigiantieji aukštesniąsias mokyklas, 
mokslo metus, ar norintieji tęsti pokol egi- 
nes studijas, 'turi pagalvoti apie sekančių, 
metų išlaidas. Daugelio mūsų tėvai dar 
nėra ti ek stipri ai įsikūrę, kad galėtų pa
kelti tokią piniginę naštą. Mūsų pačių 
santaupų i Š vasarą uždirbtų pinigų i rgi ne
užtenka. Norint pradėti studijas, ar jas 
tęsti, telieka vi ena išeiti s — prašyti finan
sinės paramos, ar tai ji būtų grąžinamos 
pašalpos ar stipendijos forma iš kurios 
nors institucijos.

Lietuviškoji visuomenė nėra materialiai 
pakankamai stipri. Jos remiami studentų 
šalpos fondai pajėgia sušelpti vos kelio
lika studentų per metus, o vien tik JAV 
studijuoja per 700.

Vieninetelė išeitis telieka, amerikieČių 
šalpos įstaigos, universitetai, visokį fon
dai irkt. Dažnai amerikiečių spaudoje ten
ka skaityti žinutes, kad pinigai, skirti sti
pendijoms, iš viso lieka neprašyti. Di
džiausia pri ežasti s dėl kurios j ais ni ekas 
nepasinaudoja yra ta, kad studentai, kurie 
yra reikalingj finansinės paramos studi
joms tęsti, neprašo, nes nežino kur kreip
tis ... Dėl to ki ekvi enais metais įvairiuo
se fonduose ir universitetuose lieka mili
jonai dol erių vertės stipendijų iŠ vi son e- 
p aski rtų.

Stipendijos skiriamos ne vien pirmie
siem s mokiniams klasėje,bet jas gali gau
ti ir vidutiniškai besimoką studentai, at
sidūrė sunkioje finansinėje padėtyje. Sti

pendijoms gauti reikalavimai, yra skirtingi 
ir priklauso nuo skiriančio fondo.

Kur kreiptis ? Pirmutinis šaltinis sti
pendijoms gauti turėtų būti universitetas, 
kuriame norima studijuoti. Visų knygų, 
kuriose galima rasti informacijų apie įvai
rias stipendijas JAV, net išvardinti nega
lima. Paminėsiu čia tik porą būdingesnių, 
pav. — “Scholarships Fellowships and 
Loans ”, -S. N. Feingold, 'Bellman Publi
shing Co., Inc., 1955 ( 3 tomai ), “ Scho
larships and Fellowships Available at 
Institutions of Higher Education ”, T. B. 
Wilkins, Washington Security Agency, Offi
ce of High er Education, 1951. U.S. Depart
ment of Health, Education and Wei fare biu- 
1 eteni s.No 7 — “Scholarships and Fellow
ships ”, išleistas 1957 m. duoda rinktinę 
bibliografiją 120 knygų, kuriose yra infor
macijų apie stipendijas JAV.

Informacijų apie naujai įsteigtus fondus, 
siūlomas stipendijas galima rasti laikraš
tėlyje — “ Scholarships, Fellowships and 
Loans News Service ”, Bellman Publi
shing Co., Cambridge, Mass. Vien tik 
1955 - 56 metais duota žinių ir detalių 
apie 7 5 fondus, kurie paskyrė 505 milijo
nus dolerių stipendijų, -jame galima rasti 
taip pat įdomios literatūros apie studentų 
šalpą

Pasil engvinkime baigti studijas - pasi
naudokime ameriki ežių siūlomomis stipen- 
di jomi s. Niekas neat ei s ir finansinės pa
ramos nepasiūlys. Prašykime, • liskime į 
akis; blogiausiu atveju gali tik neduoti...

R. V.

45



|Kl RTA KORPORACIJA ‘ ‘GINTARAS”

1957 m. spalio 16d. Čikagoj e buvo įkur
ta jūrų skautų - skaučių akademikų Korpo
racija “ Gintaras

Laiške Mūsų Vyčio redakcijai naujosios 
korporacijos pirmininkas Kęstutis Butkus 
taip apibūdina Korporaciją “Gintaras” :

“ Korporacijos pagrindiniai tikslai yra:
a) kovoti dėl Lietuvos, kaip jūrinės vals

tybės, atstatymo.
b) Pasišvęsti Dievo, Tėvynės ir Jūros 

tarnybai.
c) Siekti mokslinio pažangumo.
d) Laikytis skautiškų principų gyveni

me.
e) Skleisti jūrinę mintį akademinio jau

nimo tarpe.
f) Siekti lietuviškos kultūros išlaikymo 

ir asmeninio tobulėjimo.
Korporacija yra pasiryžusi tvirtai lai

kytis savo užsibrėžtų tikslų ir pozityviu 
darbu stiprinti akademinės skautijos veik
lą.”

Korporacijos “Gintaras ” valdybą su
daro : Kęstutis Butkus — pirmininkas; Dai
va Rutkaitė — vicepirmininkė; JonėKregž- 
daitė - sekretorė; Liudas Slėnys — laivū- 
nas; Eugenijus Simaitis - tėvūnas.

♦ ¥ ♦

Alfredas Zeikns
baigė Illinois Universitetą Urbanoje aero
nautikos inžinerijos Bachelor of Science 
laipsniu .

Gimęs 193 5. I. 1 d. Kaune, mokėsi Vil
niuje, vėliau Seligenstadte ( Vokietijoje ) 
ir Čikagoje, kur baigė Kelly vid. mokyk
lą. Studijas pradėjo 1953 m. Čikagoje - 
Illinois U - to Navy Pier šakoje. Prik
lauso Institute of Aeronautical Sciences. 
Studijų metu senj. Zeikus sėkmingai bai
gė U.S. Marine Corps karininkų kandidatų 
mokyklą ir Šiuo metu rengiasi vykti į Ma
rine Corps lakūnų mokyklą išeiti piloto 
apmokymą.

Į skautų organizaciją įstojo Seligen
stadte 1945 m., skauto vyčio Įžodį davė 
Čikagoj e 1954 m.; ėjo skil tininko ir drau
gininko pareigas. Į Korp! VYTIS įstojo 
1957 m. Urbanoje ir čia 1958 m. gavo sen
joro spalvas.

Meilutė Tapulionytė
baigė University of Illinois chemijos in
žinerijos fakultetą bakalauro laipsniu. Gi
musi Kaune, gimnazij ą pradėjo 1 ankyti Ha
nau tremtinių stovykloje, Vokietijoje, ir 
baigė Čikagoje. Skautauri pradėjo 1946 
metais, o į ASD įstojo 1954 metais. Už 
aukštų mokslo lygį sesė Meilutė buvo pa
kviesta į amerikiečių Alpha Lambda Del
ta, Sigma Tau ir Phi Kappa Phi korpora
cijas. Taip pat buvo apcbvanota moterų 
inžinierių Tau B eta Pi organizacijos ženk
lu.
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Povilas Abelkis

baigė studijas Illinois Universitete Urba- 
noje, įgydamas aeronautikos inžinerijoje 

Bachelor of Science laipsnį.
Gimęs Kretingoje 1934 metais, mokėsi 

Lietuvoje, Hanau liet, gimnazijoje Vokie
tijoj e ir Čikagoje. Čia baigęs gimnazij ą, 
pradėjo studijas Illinois Universiteto Či
kagos skyriuje ( Navy Pier), vėliau jas 
tęsė Urbanoj e. Priklauso Institute of Ae
ronautical Sciences.

Į skautų organizaciją įstojo 1946 m. Ha
nau, lietuvių stovykloje. Į Korp! VYTIS 
įstojo 1955 m., sekančiai s metais Urbano- 
je gavo senjoro spalvas. 1957 - 58 me
tais eina iždininko pareigas Korp! VYTIS 
Centro Vaizboje; taip pat 1957 metais 
dirbo “ Mūsų Vyčio ” techniškojo redak
toriaus pavaduotojo darbą.

S tu dij as baigęs, senj. Po vii as Abelkis 
išvyksta dirbti profesinį darbą Douglas 
aviacijos firmoje prie Los Angeles Kali
fornijoje

ASS PASTOGĖJE

CLEVELANDE

© ASD narės nuolat prisimena tragiškai žuvusią, 
t. n. Dorą Gudėnienę. Taip spalio mėn. buvo su
šaukta speciali tikrųjų narių sueiga velionei pagerb
ti.' Jautriais žodžiais a. a. Dorą paminėjo A. Šen- 
bergienė. Kalėdų proga ASD mažiesiems našlai
čiams įteikė dovanų. Sausio 12 d. dalyvavo savo 
už a. a. Dorą Gudėnienę užsakytose mišiose.

• ASS Clevelando metinės šventės proga į Korp! 
Vytis senjorus pakelti: Šarūnas Peckus ir Džinaras 
KiŽys.

• Vyr. Skautininke patvirtino Seserijos atstovėmis 
į Tautinės Stovyklos programos ruošimo komisiją: 
t. n. R. Nasvytienę, t. n. B. Juodikienę, t. n. R. 
Stravinskaitę irt. n. J. Laikūnaitę.

© Š. m. sausio 11 d. įvyko Korp! Vytis sueiga, 
po kurios tuojau pat sekė bendra ASS sueiga. Ben
drajai sueigai pirmininkavo t. n. M. Dabrikaitė, sek
retoriavo R . Gelažius. Metus baigiant, ASD ir Korp! 
Vytis pirmininkai apžvelgė praėjusių metų veiklą 
ir buv. valdybos pareigas perdavė naujai išrinkto
sioms. Naujųjų valdybų pirmininkai, savo ruožtų 
nupasakojo, kas jų planuojama atlikti šiais metais. 

Čia pat vyno taurėmis būsimam laimingam gyveni
mui pasveikinti t. n. Jolanta Drąsutytė ir senj. Ša
rūnas Peckus, susižiedavę praėjusių Kalėdų šven
čių metu. Pramoginėje sueigos dalyje buvo pade
monstruotas puikus filmas apie slidinėjimą ir žie
mos sporto malonumus.

• Sausio 12 d. Neringos ir Pilėnų tuntų atstovai 
buvo nuvykę į mauzoliejų ir pagerbė paskutinį Lie
tuvos Respublikos Prezidentą ir LSS Šefą, a. a. 
Antaną Smetoną. Skautėms ir skautams vadovavo 
t. n. J. Laikūnaitė ir psktn. V. Bacevičius.

• Š- m. sausio mėn. 11 d. ASS Clevelando sky
riaus sueigoje buvo pristatyti sesių ir brolių naujų 
valdybų nariai. ASD Clevelando skyriaus valdybą 
sudaro: t. n. Rita Stravinskaitę — pirmininkė, t. n. 
Renė Vizgirdienė — iždininkė, t. n. Meilė Leknic- 
kaitė - sekretorė. Korpf Vytis skyriaus valdybą 
sudaro: senj. Rimvydas Minkunas —pirmininkas, 
fil. Steponas Matas — vicepirmininkas ir junjotų tė
vūnas, senj. Vytautas Muliolis - I sekretorius, senj. 
Džinaras Kižys — II sekretorius ir Adolfas Melinaus- 
kas — iždininkas.

• ASS Clevelando skyriaus pirmininke pakviesta 
t. n. Birutė Juodikienė. Šiuo metu ASS Clevelando 
skyrius turi 45 narius ( 25 ASD ir 20 Korp! Vytis).
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Urbanos A. S. S. skyriaus 
nariai rengiasi fotografuotis.

Foto: I. Tamulevičiaus

U R BANOJ E

• 1957 m. gruodžio 7 d. Illinois Universitete įvy
ko tarptautinė programa ’’International Fair”. Lie
tuvių, kambarį, patraukusį daug dėmesio, parodoje 
išdekoravo ir suplanavo t. n. Dalia Verbickaitė ir 
junj. Vytautas Rūbas.

• Medžiagą, specialiam 16 p si. leidiniui ” Intro
ducing Lithuania ” paruošė t. n. Ina Čepėnaitė, t. 
g. Lina Kaminskaitė ir senj. Tomas Remeikis. Pa
rodoje šio iliustruoto informacinio leidinio išplatin
ta apie 2000 egz.

• Ypač didelio pasisekimo programoje susilaukė 
tautinių šokių grupė, vadovaujama t. n. Nijolės Ja- 
sėnaitės. Programoje ir parodoje dalyvavo per 40 
tautų.

• Sausio mėnesį studijas baigė ir diplomus įgijo 
šie ASS Urbanos skyriaus nariai: t. n. Dalia Tallat- 
Kelpšaitė—zoologijos; t. n. Meilutė Tapulionytė - 
cheminės inžinerijos; t. n. Dalia Oželytė - komer
cijos; senj. Rimas Dirvenis - architektūros; senj. 
Povilas Abelkis ir senj. Alfredas Zeikus - aeronau- 
tinės inžinerijos.

• Gruodžio mėnesį Urbanos ASS skyrius surengė 
lietuviams studentams 2 literatūros vakarus. Nagri
nėta Lazdynų Pelėdos ir Žemaitės kūryba ir skaity
ti jų kūriniai. Programas paruošė t. n. Gražina Ste- 
paitytė, kand. Jūra Gelažiūtė, senj. Mindaugas Pleš- 
kys ir junj. Robertas Gruodis.

TORONTE

• S. m. sausio mėn. 24* 26 dienomis prie Colling- 
wood’o įvyko Toronto ASS skyriaus žiemos stovykla 
su kultūrine programa ir pasižadėjimų iškilmėmis.

• ASS Toronto skyriaus narė Dalia Meilutė perėmė 
Skautų Aido meninės dalies redagavimą.

• ASS Toronto skyriaus nariai B. Petrulytė, E. 
Bubelis, S. Ramanauskas ir A. Banelis kandidatuoja 
į KL Bendruomenės Toronto Apyl. Tarybą.

• Sausio 10 d. ASS Toronto skyriaus sueigoje na
grinėta akad. skautijos ideologija.

• Živilė Nalivikaitė vaidina Toronto un - to Hart 
House teatre.

LOS ANGELES

• Lapkričio mėn. Los Angeles akademikai pami
nėjo ASS metines. Dalyvaujant svečių būreliui, 
akademinių organizacijų atstovams, K! Garbės Na
riui, prof. M. Biržiškai vyko iškilminga sueiga. Su
eigos metu kalbėjo fil. M. Naujokaitis, fil. V. Va- 
riakojis, gi iškilmingąją dalį savo žodžiu užbaigė 
prof.M. Biržiška. Po minėjimo buvo vaišės.

» Į Los Angeles persikėlė fil. V. Barmienė.

• Metinės šventės metu buvo išrinktos Los Ange
les ASS skyriaus naujos valdybos, kurios pasiskirs
tė pareigomis sekančiai: ASD pirmininkė — Siga Dob- 
kevičiūtė, 633 N. Benton Way, I A; sekretorė — Dan
guolė Vaičiūnienė, 6235 Auckland Ave., North Holly
wood; K! pirmininkas - V. Variakojis, 1730 S. Ho
bart Blvd.; arbiter elegantiarum — V. Varnas; sekre
torius — J. Navickas. ASS skyriaus pirmininkės pa
reigas siais metais perima Siga Dobkevičiūtė. Val
dybos dėkoja už pasitikėjimą.

• į Los Angeles neseniai atvyko K! filisteris, 
kun. A. Nekrašas. Kun. Nekrašas yra Romoje bai
gęs studijas, vienas is jaunesniosios kartos dvasi
ninkų, turįs daktaro laipsnį. Fil. Nekrašas numato 
netoli Los Angeles apsigyventi.

ČIKAGOJ E

• ASS pirmininkė dr. J. Aglinskienė, neseniai 
buvo lengvai sužeista automobilio nelaimėje.

♦ Nuo gruodžio 27 d. iki sausio 1 d. netoli Wells
ton, Michigan, vyko ASS penktoji žiemos stovykla. 
Dalyvavo net 72 slidinėtojai - dauguma iš Čikagos, 
Urbanos, Detroito, New Yorko ir t.t. Stovyklos va
dovybę sudarė viršininkai t.n. Viktorija Vaivadaitė 
( Clevelandas ), ir senj. Edvardas Kaminskas ( New 
Yorkas ), programos vedėjas fil. Algis Avižienis 
( Urbana ), iždininkė t. n. Aldona Sidzikauskaitė 
( Čikada ), administratorius fil. A.Marchertas ( Či
kaga ) ir slidinėjimo instruktorius fil. G. Vėžys 
( Čikaga ).
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• ASS žiemos stovyklos metu išėjo dešimtmečio 
sukaktuvinis humoristinis leidinys ** Sumuštinis ”. 
Sumuštinį galima gauti pas senį. Kęstuti Dirkį, 3922 
South Artesian Street, Chicago 32, Illinois. Kaina 
- 25 c.

• ASS Čikagos skyriaus ruošiamas tradicinis ba
lius įvyks š. m. balandžio mėn. 12 d. Hotel Knicker
bocker Grand Ballroom patalpose.

• S. m. sausio mėn. 25 d* Čikagos Lietuvių Au
ditorijos patalpose įvyko ASS Čikagos skyriaus ruoš
tas sėkmingas ** Jaunimo linksmavakaris ”.

• Čikagos ASD skyriaus kandidačių globėja, t. n. 
Milda Grigaraviciūtė, išvyko į Urbaną studijų, tęsti.

’’f
• Čikagos ASS skyriaus senj. K. Dirkis įeina į 

komitetu dr. Vinco Kudirkos 100 metų gimimo su
kakties minėjimui ruošti.

• Praeitų metų gruodžio mėn. 14 d. fil. Maskaliū- 
nų bute įvyko Čikagos ASS skyriaus studijų būrelio 

susirinkimas. Programoje fil. R. Korzonas supažin
dino klausytojus su džazo istorija.

TRUMPAI IŠ VISUR

• 1957 metų ’* LITUANUS ” Remti Komiteto su
ruoštas vajus, vadovaujamas Čikagos ASS skyriaus 
pirmininko fil. Vytauto Šliūpo, netik pasiekė savo 
užsibrėžtą tikslą — surinkti $ 5,000.00, bet jį prašo
ko net S 1,000.00- Be pirmininko į 7 asmenų centro 
komitetą įėjo dar du ASS Čikagos skyriaus nariai: 
fil. Zigmas Viskanta ir senj. Juozas Kregždys. Šia
me vajuje daug darbo įdėjo visų skyrių akademikai 
skautai. Ypatingo pagyrimo verti Los Angeles ir 
Toronto ASS skyriai.

• Naują *• Lituanus ” remti komitetą sudaro: Fil. 
Vytautas Kamantas ( stud, skautų ), kol. Vaitaitis 
( stud, samariečių ), Vida Kasperavičiūtė ( stud, 
ateitininkų) ir Jonas Kazlauskas ( alumnų klubas) . 
Visi nariai gyvena Clevelande.

• Malajai. Šios, tik nuo rugsėjo mėn. 1 d. nepri
klausomos, valstybės skautai, 16 - tai Pasaulinei 
Konferencijai entuziastingai pritarus, buvo priimti į 
TSB.

• Paskutiniais duomenimis, TSB priklausančios 
organizacijos turi 7,589,183 narius. Šį skaičių su
daro šešiasdešimt šešių tautų skautai. Su neseniai 
priimtais Malajų skautais ir, netrukus priėmus Gha- 
nos, Tuniso ir Maroko skautus, TSB turės 70 narių.

• “ Kodėl skautybė yra vis jauna? ” —klausė 
prancūzas Michcl Rigal 16 Tarptautinės Konferenci
jos metu, kalbėdamas apie šių dienų skautybę. Jo 
nuomone, skautybės jaunatvė glūdi jos visuotinume 
ir aktualume. Skautybė yra visuotina ( universali ), 
kadangi ji pripažįsta ir ugdo berniuko norą užaugti, 
padėti kitiems ir draugauti; skautybė yra visuotina, 
kadangi ji pasitiki berniuku, duoda jam atsakomybę 
ir leidžia jį veikti, tuo gaudama iš jo bendradarbia
vimą. Skautybė yra aktuali ir moderni, kadangi jos 
veikla ir metodai atitinka šių dienų pasaulio reikala
vimus .

• 1959 metų Džiamborę nutarta rengti Filipinų 
salose. Tarptautinė Konferencija įvyks tais pačiais 
metais Indijoje.

• Tarptautinio Skautų Biuro Direktorius, kalbėda
mas 16 Tarpt. Konferencijoje, pabrėžė, kad daug 
senų ir naujų problemų ir darbų dabar stovi prieš 
akis — pabėgėliai, skautai tremtyje, skautų veikla 
kraštuose, nepriklausančiuose TSB, invali dai skau
tai, beturčiai, skautai užmiesčiuose, galimybės pa
tarnauti visuomenei, spauda, lavinimasis, geresnis 
susipratimas ir bendradarbiavimas su kitomis orga
nizacijomis.

• Pasaulinio Skaučių Biuro žiniomis, skaučių 
skaičius pasaulyje per 20 metų patrigubėjo ir 1957 
m. pabaigoje siekė 4.227.560. Žinoma,į tą skaičių 
neįeina neregistruotos skautės, kaip mūsiškės ir kt. 
emigrantės.

• Pilnateisėmis Pasaulinio Skaučių Biuro narė
mis tapo Burmos, Kolumbijos ir Meksikos skautės. 
Austrijos, Čilės, Kubos, Gvatemalos, Korėjos, Su
dano ir Izraelio skautės yra naujosios provizorinės 
P SB narės.
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“ČIA NĖRA TVARKOS” ( Nuotrupos iš žiemos stovyklos )

Žiemos stovykloje viešpatauja tyla. Pas
kutiniai triukšmadariai nutilo ir ramiai 
knarkia savo kabinose. Lauk.e, sidabrinė
je mėnulio Šviesoje, žėri sniegas. Sąla. 
Pušys, savo apsnigtomis šakomis, jaučia
si kaip miegančios princesės baltuose pa
taluose ( nors tiesą pasakius, kaip jaučia
si princesės baltuose pataluose, dar neiš
siaiškinau ).

Pakelėje į Hunters Lodge tupi šunelis 
ir staugia į mėnulį. To draugė šiltai mie
ga viduje, o jis, vargšas, iš namų išvary
tas šunelis, guodžiasi savo dalia šaltam 
ir abejingam mėnuliui. Kažkur, toli už 
miškų, jam pritaria likimo draugas.

Bet deja, 'kaip ir visos idilijos, taip ir 
Ši buvo sudrumsta. Į kelelį įsisuka dvi 
mašinos, kurios sustoja prie kabinų. At
sidarius durim, iš jų išvirsta būrys akade
mikų. Be ceremonijų visi suvirsta į pir
mąją kabiną.

- Kelt, broliai, kelt, mes atvažiavom,
— pasigirsta brolio Vyto b ai sa s.

— 0 ko čia drumsti ramybę, - ir slidžių 
batas lekia į brolio Vyto pusę.

— Žinosi, tu šioks ir anoks, naktimi s 
nesitrankyt — pritaria mieguistas balsas 
iš po antklodžių.

Visas atvykėlių būrys pradingsta kitos 
kabinos duryse. Ir tai p visą naktį, per vi
sas kabinas, kaip nesuranda draugų, tai p 
ne. Tik pagaliau paryčiais pasiseka su
rasti gailestingą brolį, kuris atvykėlius 
priglaudžia.

Bet, Donelaičio žodžiais tariant, saulė 
vėl atkopdama budina s vi etą. Pabudina ir 
akademikus. Murma, keliasi ir dejuoja. 
Sesės sukasi plaukus ir bumba. Kitos pa
slaptingai šypsosi. Matyt klastą ruošią.

Pusryčiaujam. Karšti “ haferfliokai ” 
su karšta kava. Nieko negali būti puikes
nio! Na, gal truputėlį ir galėtų būti ge
riau. Bet kas n enorėjo jų valgy ti, pasiė-

Žiemos stovykloje įsigytas mėlynes ir jų 
skausmus vakare padėdavo užmiršti senį. 
R. Vėžio redaguojamas “Sumuštinis”.

Foto: R. Viskantos
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mė juos slidėms tepti. Sako, patepus pui
kiai slysta. Ne tik pilvas, bet ir slidės 
patenkintos.

Sesė Aldona Š. būriui išsižiojusių, se
sių ir brolių, pasakoja vakarykščius nuo
tykius.

— Vaidenosi, tikrai vaidenosi !
Išsigandusios sesės kiša pirštus į bur

ną. ir kramto nagus.
— Nespėjau atidaryti kabinos langą, pa

sigerėti žiemos gamta, kai staiga nuo du
rų pakilo aukštas šešėlis ir pradingo miš
ke, — tęsia sesė. Tuo momentu brolis 
Edvardas, šaltai čiulpęs viščiuko kaulą, 
užspringsta.

Gi sesė Aldušiukas jau iš pat ryto ka
ringai renka pinigu s. Brolyt, nuo jos ne
pabėgsi nei su slidėmis. Žiūrėk, nusilei
dai nuo kalno, pasislėpei griovio pusny- 
j e, o sesė jau krausto kišenius. • Ką, gir
di, sako, galvoji nemokamai “ haferflio- 
kus ” ryti ?! Ir be ceremonijų nešasi gro
bį- . , ....

Ant kalvų slidėmis laksto “manijakai 
Ir jei brolį. Adomą užklausi ar tai akade
mikai, jis Šaltai atsakys, kad tas irgi yra 
tiesa. Vieni bando posūkius daryt, kiti 
r‘ šauna ” tiesiai. Ir nei armingas būsi, 
jei vienam iš tokių pasimaišysi po kojų. 
Tai puikiai patyrė “ septyni ”, 'kuriuos 
brolis Algis A. vienu smūgiu nunešė nuo 
slidžių.

Po slidinėjimo grįžtam namo. Išalkę, 
bet laimingi. Prie Ilunters Lodge sesė iš 
džiaugsmo pabučiuoja šunį. Formaliai pa
bučiuoja ir šuns plaukelis palieka kaboti 
ant lūpų. Pats savo akimis mačiau. Ir 
spraudo si.

Per pusnis klampojam į savo kabinas. 
Kas be grieko — viršum sniego eina. Ki
ti — iki pilvų įklimpę.

Iš kabinų virsta kamuoliai garų. Vaka
rinis Švarinimasis, atseit. Išmėginamos 
gerklės.

— Kūdroj plaukioja lavonai, -girdisi 
baritonas iš trecios kabinos.

- Žmogau, karštą vandenį paleidai, — 
sucypia tas pats balsas jau sopranu.

Ir taip ateina vakarienės laikas. Sei
mininkė neša, deda ant stalo, o tas kaip 

tuščias taip tuščias. Seimininkė pro su
kąstus dantis mėgina nusišypsoti.

— Prašau dar viščiuko, - mandagiai 
čiulba, o mintyse jau svarsto kaip rytoj 
abudu šunis i škepti.

Po vakarienės visi ruošiasi programai. 
“ Hernandos Slėpynėje ” susirinkę, •** Su
muštinio ” korespondentai rašo. ; Galvas 
sukišę paslaptingai pasišneka ir praplium
pa sarkastišku juoku. Velnią nenaudėliai 
galvoja. Nenujaučia, kad už lango slan
kioja vakar nuo jų nukentėjęs brolis su 
ką tik iŠ eglės išsilaužta kuoka.

— Mušiu biaurybes, — galvoja,— kam 
prieš visus mano sielą nuogai išrengė !

Bet taip nieko ir neįvyksta, nes tuo mo
mentu pasimaišo sesė ir brolį nuramina. 
Žinoma, kuriuo būdu, taip ir neteko patir
ti .

Štai ir įvyksta grandiozinė pro grana. 
Scenai atsivėrus, įvyksta naujų slidinėto- 
jų įšventinimas. Broli s Aliukas skaito 
iškilmingą aktą.

— Ir slidžių lentomis nevadinsiu, — kar
toj a fuksai. Priklaupia prie slidės ir pakš
teli lūpytėmis į užraktą. Šaltas, biaurybė. 
Tai ne brolį bučiuoti, mano ne viena se
sė. Reta a situaciją i šgel b sti brolis Gin
tas, uždėdamasbulvinius medalius ir pakš
telėdamas kiekvienai sesytei į abudu 
skruostus. Patenkintas. 0 kiti broliai 
griaužiasi, kad nepasisiūl ė padėti.

Įšventinimas baigiasi su vi enos bai šiai 
susinervavusios sesės nugriuvimu nuo 
scenos.

Dvylikta. Įvyksta susišaudymas šam
pano butelių kamščiais. Linkėjimai, ran
kos paspaudimai, tradiciniai bučkiai. Vie
nas brolis dirba “ an tvalan džius ”.

- Mes, dar, rodos, nesi sveikinom. — 
trečią kartą mėgina bučiuoti tą pačią se
sę. Bet, deja, sesė kitos nuomonės. Bro
lis mėgina laimę kitur.

0 muzika groja valsą. Kažkas šoka suk
tinį. Iš galiorkos pasigirsta Gaudeamus 
igitur garsai ...

0 man taip ir liko neaišku, - kodėl, jau 
skirstantis namo, sesių stovyklos komen
dante dainavo: “ Čia nėra tvarkos, čia 
nėra tvarkos ... ” ? R-
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• 1958 metų tautinei stovyklai rengti komisija 
Clevelande pradėjo darbą. LSS Tarybos pirmija pa
kvietė pirmininku v. s. Praną Karalių, 484 E. 123rd 
St., Cleveland, Ohio. Jo adresu rašoma bendrais T. 
S. reikalais. Specifiniais Seserijos reikalais rašoma 
ps. B. Nasvytienei, 17618 Ingleside Ave., Cleveland 
9, Ohio. Specifiniais Brolijos reikalais — Vyt. Ci- 
vinskui, 490 East 118 th Street, Cleveland, Ohio.

• Brolijos reprezentacinis leidinys anglų kalba 
" White Badge ” gaunamas pas redaktorių, ps. A. 
Banionį, 8336 Logan Street, Detroit 9, Michigan.

• Laužavedžių kursai įvyks 1958 m. kovo mėn. 
15 * 16 d.d., New Havene, Conn. Kursų vedėjas s. 
Vilius Bražėnas.

• 1957 m. gruodžio mėn. 6 d. ’* Baltijos Jūros ” 
tunto Čikagoje tuntininku buvo perrinktas j. p s. E. 
Vengi an skas.

• Psktn. E. Zabarskas paskirtas " Lituanicos ” 
tunto Čikagoje spaudos ir informacijos vadovu.

• *’ Lituanicos ” tunto “ dr. V. Kudirkos ’’vardo 
sk. vyčių kandidatų būrelis vėl iškylavo Labdarių 
ūkyje, kur pik. Krūvelis jiems dėstė topografijos pa
grindus.

• Sk. vytis J. Degutis paskirtas skautų, - Čių būk- 
lo Čikagos Jaunimo Namuose vadovu.

• Čikagos Skautams Remti Draugija, vadovaujama 
dr. S. Biezio , balandžio mėn. 27 d. Marijos Aukštes
niosios Mokyklos salėje rengia antrąją ** SKAUTO- 
RAMĄ ”.

• Hartfordo “ Tėviškės ” vietininkijos vietinin
kas ps. Pranas Bernotas pasitraukė iš pareigų. Jo 
vieton paskirtas ps. Vyt. Zdancevičius, 92 Flatbush 
Ave., Hartford, Conn.

• Čikagos '* Lituanicos ” skautų tuntas, priside
dant ir kitiems skautų vienetams, vasario mėn. 9 d. 
ruošia Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimą 
j aunimui.

• 1957 m. gruodžio mėn. 1 d. įvykusioje Čikagos 
skautininkų ramovės sueigoje, dalyvavo iš Italijos 
atvykęs LSS Vyr. dvasios vadas v. s. kun. J. Vaiš
nora ir LSS Venecuelos rajono vadas v. s. dr. P. 
N eni ški s.

® Sausio 12 d. pas p. Oną ir psktn. Vytautą Jokū
baičius įvyko metinėClevelando skautininkų ramovių 
sueiga.

• Detroito *' Gabijos ” ir ” Baltijos ” tuntai 
1958 m. sausio 5 d. turėjo iškilmingą kalėdinę suei

gą. Tuntininkė ps. J. Pečiūrienė ir Seserijos Vadi- 
jos soc. skyr. ved. s. K. Kodatienė, taip pat brolių 
vadai tarė šiltus sveikinimo žodžius gausiai susirin
kusiems skautams, skautėms ir jų tėvams.

Jūros skautų 35 metų jubiliejaus proga, garbės 
ženklais buvo apdovanoti: turn. J. Pečiūrienė, tunt. 
D. Dulaitis, jūrų skaučių vadovė I. Laurinavičienė 
ir skautą tėvų komiteto pirm. p. Petrulionis.

Po sueigos iškilmingos dalies buvo kun. Kriščiū- 
navičiaus paskaita kalėdine tema, kuri buvo pailius
truota paveikslais. Skautė akademike M. Lekniūtė 
skaitė iš savo kūrybos. Sesės ir broliai skautai, - 
ės atliko meninę programėlę.

■ , .i. n.. . .............-........ m. 1.

"MŪSŲ VYČIO " RĖMĖJAI

Maloniems rėmėjams, prisiminusiems "Mūsų Vytį ”, o taip pat ir mažiau laimingus 
mūsų tautiečius užjūriuose bei jiems užprenumeravusiems MV, nuo širdžiai dėkojame.

Užsakė į Vokietiją
R. Viskanta
P. Pakalniškis
Kun. A. Perkumas
ASS Los Angeles skyrius

Aukojo AI V paremti
R. Viskanta
St. Gudauskienė
B. Aras

2 egz.
1 ’’
2 ’’
1 ’’

S 3.00
S 2.00
$ 2.00

J. Toliušis
V. Vasikauskas
L. A. Gražulis
J. Šciuckas
1. Kučiauskas
V. Braziulis
Dr. J. ir A. Naujokaičiai

S 1.00
S 1.00
S 1.00
S 2.00
5 1.00
S 2.00
S 2.00

Garbės Prenumeratoriai
Kun. J. Pakalniškis
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