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REDAKCIJA RAŠO

Norėdami tobulinti * ‘ Mūsų Vytį ” leidėjai ir re
dakcija gali remtis tik Jumis, malonūs skaitytojai, 
bendradarbiai ir platintojai.

Iš skaitytojų mes labai laukiame, ir labai vertina
me, nors ir trumpu atviruku pareiškiamų nuomonių pa
sisakymų bei pageidavimų. Tai visa redakcijai su
daro ryšį su skaitytojais, lemiantį laikraščio kryptį 
ir padedantį parūpinti skaitytojams įdomių straips
nių. Tad, malonūs skaitytojai, laukiame Jūsų pasi
sakymų !

Dėl šių metų pirmojo numerio spaudos kokybės te
ko girdėti pagrįstų nusiskundimų. Leidėjai deda vi
sas pastangas technikinį atlikimų pagerinti, tačiau, 
esant ribotiems ištekliams, tai padaryti nėra visai 
lengva.

Mielųjų bendradarbių prašytume siųsti straipsnius, 
kroniką ir kt. medžiagų nelaukiant paskutinių dienų 
prieš numerį išleidžiant. Tai labai palengvins dar
bų tiek redakcijai, tiek ir spaustuvei, kur, išleidimo 
terminui priartėjus ir medžiagai staiga atėjus, tenka 
dirbti net iki gilios nakties.

Kiek sąlygos leidžia, prašytume rašinius siųsti 
rašytus nepertankiai suglaustomis eilutėmis.

Labai sunkus iliustracinės medžiagos klausimas. 
Pozuotos grupės nėra tiek visiems įdomios, kaip ju
desyje pagautos, natūralios nuotraukos. Grupinės 
nuotraukos taip pat vertingos, tačiau norėtume ne
apsiriboti beveik vien jomis. Spaudai labiausiai tin
ka blizgančiu paviršiumi, kontrastingos, stambesnio 
formato nuotraukos. Paprašius, jas mielai grąžinsi
me.

Prašome siųsti ir piešinius viršeliams, užsklan
das, iliustracijas straipsniams, karikatūras ...

" Mūsų Vytis ” išsilaiko prenumeratos pajamo
mis tik dalinai. Mielieji platintojai mums labai daug 
padėję, praeityje, gali dar daugiau padėti nedelsia
mai atsiskaitydami su administracija už visas su
rinktas prenumeratas. Deja, yra skaitytojų, kurie 
neatsiskaitė dar net už praeitus metus ...

★ ★ *

Medžiagą ateinančiam ‘‘ Mūsų. Vyčio ” 
numeriui prašome siųsti, kaip galima ankso
čiau. Po gegužės 3 d. redakciją pasiekę 
straipsniai ir žinios į š. m. 3 nr. jau nebe
pateks.

Viršelis: Dales Meilutės, kuri studijuoja Toronto Meno Mokykloje, 
yra aktyvi akademike skautė — tikroji narė.
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IŠ PRAEITIES TAVO SŪNŪS...

M. Minkus

Amžių bėgyje krauju ir pančiais kanki
nama mūsų,brangioji tauta išaugino nema
ža didvyrių: sūnų ir dukterų, iš kurių dar
bų mes turėtume stiprybę semti. į

Prabėkime visai trumpai per tautos ir 
valstybės istoriją, per išgyventus vargus 
ir kančias, o taip pat ir laisvojo gyvenimo 
di enas.

Viduramžių laikais Lietuvos valstybė 
didi ir galinga. Apie lietuvių tautą isto
rija labai maža ką sako. Kiek daugiau 
žinome apie jos vadovus, jų žygius ir pa
darytas klaidas metų bėgyje. Pačioje tau
toje vyko gaivališki pasikeitimai, karts 
nuo karto isburbuliuodami į paviršių ir pa- 
skleisdami pasauliui, .kad lietuvių tauta 
dar nemirus, bet išgyvenanti gilų vystymo
si laikotarpį. Čia mes randame įvykius, 
kurie rodo palaipsnį tautos brendimą. Su
kilimai 31 ir 63 metais, Kražių skerdynės, 
kur tautinio atbudimo jausmas buvo išryš
kintas meile religijai, vargo mokyklos, 
tautos dainiai, ir pagaliau pilkieji didvy
riai, kurie brido vargo jūras, kad pasiektų 
vakaruose spausdinamą lietuvišką žodį, 
taip kruopščiai cariškojo rusų okupanto 

persekiojamą Lietuvoje. Jie keliaklups
čiais nešė tą brangų rastą į Lietuvą, kad 
jaunieji, prisėdę prie motinos skverno, iš
moktų lietuviško žodžio, lietuviško rašto. 
Pačių pilkųjų didvyrių dalia — caro kalė
jimas, ištrėmimas Sibiran.

Pirmasis pasaulinis karas užgriuvo lie
tuvių tautą jau gerokai pažengusią tauti
nės sąmonės vystymosi kelyje. Pasaulio 
j ėgų kritimo ir kėlimosi maišatyje lietuvių 
tauta, praradusi nemaža savo vaikų, prisi
kėlė nepriklausomam gyvenimui. Prisi
kėlimas nebuvo pigus, reikėjo jį išsikovo
ti. Ir vėl ėjo lietuviai savanoriais iš visų 
lietuviškų kaimų.

Dvidešimts nepriklausomo gyvenimo me
tų leido lietuvių tautai subręsti, sukrista
lizuoti tautinę sąmonę, tuo tarpu kai po
litinės sąmonės ugdyme lietuvių tauta vis- 
dėlto pasiliko dar pači am e kūdikystės lop
šyje. ( Neišvystymas Šio, taip svarbaus 
gyvenime fakto dar ir Šiandien skaudžiai 
kamuoja lietuvių tautos paskirties kelius 
nustatančių veiksnių darbą.)Lietuvių kal
ba, lietuviška mokykla, lietuviška kariuo
menė, lietuviškos organizacijos išaugino

LIE TL.' S 
NAC10NA:
M. MAŽ
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naują lietuvių kartą, laisvą nuo bet ko
kios svetimųjų įtakos. Sis veržlus lietu
vių jaunimas labai kruopščiai stojo į dar
bą tautos ir tėvynės gerovei. Mūsų visa
pusiškas progresas įrodė pasauliui, kad 
lietuvių tauta yra pribrendusi laisvam gy
venimui. Net ir Šiandien didžiosios de
mokratijos laiks nuo laiko tai prisimena 
pasaul io spau doj e.

1940 m. -okupacija nukirto šitą tautos 
daromą milžinišką pažangą. jFąktinai oku
pantai, Šį kartą rusai bolševikai, pradėjo 
stumti lietuvių tautą atbulą, 'kad sulygin
tų jos, lietuvių tautos, gyvenimo lygį su 
rusų dar vis tebegyvenančių barbariškais 
nuostatais, lygiu.

Šiuo metu lietuvių tauta parodė pasidi
džiavimo vertą pasyvų pasipriešinimą oku
panto užmačioms, o tautos jaunimas, iš
augęs laisvo gyvenimo aplinkoj, išauklė
tas pilnoj tautinės dvasios mokykloj, su
sibūrė į aktyvaus pasipriešinimo ratelius.

Abiem tautos šakoms teko labai skau
džiai nukentėti. Okupantas, pajutęs tau
tos nuotaikas, ėmėsi žiaurių priemonių lik
viduoti lietuvių tautoj bet kokį pasiprieši
nimo norą.

Sužlugdyti tautos valiai, ■okupantas pa
sirinko du kelius: pasyvaus pasipriešinimo 
dalyviai ir net galimi dalyviai buvo surink
ti ir gyvuliniais vagonais išgabenti į tau
tų kalėjimų kalėjimą— Sibirą, kur žiauriau
siose gyvenimo sąlygose didesnioji ištrem
tųjų dalis jau antraisiais metais buvo iš
nykus. Aktyvaus pasipriešinimo dalyviai 
buvo suimami, kalinami irlikviduojami vie
toje ar ištremiami į spėjusias pasaulyj e 
išgarsėti vergų stovyklas užbaigti kan
čioms.

Šitos nors ir griežtos okupanto priemo
nės nepajėgė sužlugdyti gajos lietuviškos 
dvasios. Aktyvaus pasipriešinimo ratelių 
skaičius augo ir jų eilės pilnėjo. ; Kada 
1941 m. birželio 23 dieną lietuvių aktyvaus 
pasipriešinimo vadovybė pašaukė savo na
rius į kovą, tūkstančiai jaunuolių iš visų 
lietuviško gyvenimo sluoksnių pasišven
tusiai stojo už tautos laisvę.

Vadovybei buvo suprantama desperatiš
ka šios kovos būki ė: sauj elė neginkluotų 
partizanų turės kovoti tarp dviejų gigan
tiškų agresyvių karo paj ėgų, ir kad pilnu
tinio tautos išsilaisvinimo vargu būtų ga
lima tikėtis šiuo momentu. Šiuo pavojin
gu tautos ateičiai metu buvo lošiama prie
laida, jog atžygiuojanti vokiečių kariuo
menė pastatyta prieš įvykusį faktą, kad 
Lietuva jau nepriklausoma, kad tas faktas 
jau yra viešai paskelbtas visam pasauliui, 
kad sostinė jau išvalyta nuo msų, kad vy
riausybė suorganizuota ir kad visas tau
tos gyvenimas jau organizaciniai funkcio
nuoja - sutiks su tuo ir Lietuva bus pri
pažinta faktiškai nepriklausoma valstybe.

Šitos kovos vadovybės viltys ir planai 
buvo įgyvendinti, nors ir nepilnai, tik dė
ka aukų, išlieto kraujo tų Lietuvos didvy
rių, ‘kurie Šion kovon stojo tik ir tiktai 
meilės tėvynei vedini.

Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę se
mia — aidi Vinco Kudirkos žodžiai. Te
nai praeityje yra tautinio peno šaltiniai. 
Tauta išliks lietuviška, didinga ir stipri, 
jei mūsų tautos vaikai išmoks mylėti tau
tiečius, gerbs ir didžiuosis lietuviškumu 
ir visa tuo kas yra iš tautos kilę, statyda
mi tai aukščiau už visokias svetimybes.

Atrodo, jog būtų visai natūralu, jei mes 
lietuviai pasektume savo dainiais, lietu
viškumo meilės kibirkštėlės ^diegėjais; 
didžiuo turn ėmės savo didvyriais vyrais ir 
merginomis, karo vadais ir artojais. Daž
nai didvyrių vardai maža ką mums pasako, 
bet jų darbai duoda dvasinio pasitenkini
mo: ar tai karžygiškas veiksmas kovos 
lauke, ar tai motinos auka ginant kelią į 
savo dukros nekaltą Širdį. Visi jie yra 
tautos didvyriai ir jų darbai turėtų Šviesti 
mūsų ateičiai.

Lietuvių tautos dalis, atsiradusi už ru
sų orbitos, turėtų su daryti pačią gajausią 
tautos šaką. Didžiuma p a si trauku šiųjų i s 
Lietuvos yra inteligentai — tautos pažiba. 
Si tautos dalis apdovanota dvasinėm ge
rybėm turėtų Čia išeivijoje eiti tais ke
liais, 'gyventi tuo gyvenimu, kuris tautos 
taip solidariai buvo išryškintas bolševikų
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V. Vosyliaus nuotr.
Stalas karštoje Australijos saulėje, “ Dainavos ” stovykloje.

okupacijos metais. Li etų visk as vi eni n gu
mas — meilė tėvynei — turėtų būti branduo
lys visai lietuviškai veiklai, lietuvių gy
venimui. Tačiau ar taip yra?

Ruoškime minėjimus savos praeities, 
savų didvyrių, kad mes, gyvieji, prisimin
tume tuos idealus, kurie išvedė brolius į 
31 ir 63 metų sukilimus, kurie uždegė lie
tuvio širdį Kražiuose, kurie apšvietė Lie
tuvą per “ vargo mokyklą ”, užkuriuos 
savanoriai - kūrėjai kariavo ir kurie yra 
buvę pagrindu aktyvaus pasipriešinimo ra

telių dalyviai, kai Šie nemigo naktimis 
skynė kel ius per miškus ir ledo upes, ir 
liejo kraują kovodami su okupantu už ne
priklausomą ir laisvą Lietuvą.

Tik šių idealų puoselėjimas gali duoti 
mums, kaip Lietuvių Tautos daliai, pozi
tyvu pagrindą atlikti tautos vadovavimo 
misijai, kuri mums yra natūraliai užkrauta. 
Parodykim daugiau meilės Lietuvos reika
lui, savai žemei, savo dainiams, savo did
vyriams i r vi en as kitam.
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ŠVENTASIS
J. Raibužis, S. J.

( S v. Jurgio šventei )

Paliesdamas tarpkonfesinių nesusiprati
mų krikščionybei smogtus smūgius, bei pa
darytus nuostolius, protestantų rašytojas 
Walter Nigg savo knygos “ Didieji Šven
tieji ” įžangoje sako, jog šių dienų krikš
čionis turi įsisąmoninti, kad domėjimasis 
šventaisiais vidinį žmogaus gyvenimą ne
išmatuojamai praturtina. Šventieji, jo nuo
mone, yra žmonės, meiles puotoje susitikę 
-su Dievu. Dievo šventumo spindulys pa
lietęs juos įgalino spinduliuoti šventumą 
savo aplinkai. Net skaitant jų, nors kar
tais laiko dvasios sufrizuotas ir istoriškai 
iškreiptas biografijas, jaučiama nežemiš
ka traukos jėga visam kas gera ir kilnu.

Tat jaunimui, siekiančiam ‘‘šiandien 
būti geresniam, negu vakar ” turėti šven
tuosius globėjais ir juos šventėse prisi
minti, yra labai svarbu ir naudinga. Tik, 
deja, tos šventės dažnai praeina tradicinio 
šablono nuobodulyje — be gilumo, be są
moningo jų reikšmės supratimo. Gal čia 
kalti ir šventieji. Jie mums tokie tolimi, 
nepasiekiami, lyg nežemiškos būtybės. 0 
kartais net keistuoliai, nuslydę nuo norma
laus žmogui gyvenimo kelio. Tačiau, kas 
Šios rūšies sutvėrimų teisėtai vertas Šio 
vardo, tai tik šventasis. ‘‘ Žmogus ” ir 
“ šventasis ” Tvėrėjo intencijoje yra tas 
pat. Juk šventumas nėra niekas daugiau, 
kaip buvimas tas, kuo Dievas sutvėrė — 
žmogų s.

Norėdami geriau pažinti kokį nors me
chanizmą, turime jį ‘‘ išnarstyti ” atski
romis dalimis. Tai padarykime ir su žmo
gumi. Visus sutvėrimus skirstome į gyvus 
ir negyvus. Skirtumas yra esminis, nes 
gyvas gali iš savęs judėti, augti, daugin
tis, ko negyvas negali. Tą galią, pajė
giančią negyvą medžiagą valdyti ir tvarky
ti taip, kad jos prigimtyje glūdintį uždavi
nį atliktų tikslingai, vadiname gyvybės 
pradu ( principu ). Jis yra dvasinės pri

gimties. Tai paskutinis, eksperimentais 
pagrįstas mokslo žodis, nes medžiaga tos 
galios savyje neturi. Kitaip nebūtų skirtu
mo tarp gyvo ir'negyvo. Gyvybės pradas 
yra daugeriopas ir įvairiausių laipsnių: nuo 
primityviausio vienanarvio grybo, iki pojū
čiais ir atimintim apdovanoto gyvulio. Sa
vo galiomis labiausiai ribotas yra vegeta- 
linis — augalų. Aukščiausias šioje rūšy 
vadinamas animalinis — gyvulių. Smulkes
nis rūšiavimas čia mums nereikalingas. 
Be šių įvairiašakių rūšių randame dar kitą 
gyvybės prado laipsnį, pajėgiantį ne tiktai 
negyvai medžiagai ‘‘ duoti ” gyvybę, ne 
tik, medžiagoje glūdinčias galias naudoda
ma, padaryti ją jaučiančią, reaguojančią į 
aplinką, tas reakcijas palikti Įspaustas at
minty, bet ir galinčią pažinti nemedžiagi- 
nės prigimties daiktus. Nors savo galia į 
medžiagą jis nesiskiria nuo animalinio, 
bet šia nauja galia skiriasi panašia siena, 
kaip gyvas nuo negyvo. Skirtumas yra es
minis, ne laipsninis, kaip tarp vegetalinio 
ir animalinio. Mat, kiekvienas gyvas daik
tas parodo savyje esančią gyvybę tuo, kad 
jame vyksta, taip vadinama gyvybės funk
cija arba vyksmas. Tam vyksmui sukelti 
reikalingas dirginimas iš šalies. Animali- 
niame, jungiančiame savyje ir vegetalinį, 
gyvybės vyksmui sukelti užtenka grynai 
medžiaginio dirgintojo, ( pav. šviesos, ši
lumos spindulių ir kt. ), o pats vyksmas 
čia neprašoka medžiagoje esančių jėgų ri
bų. Siame gi, gyvybės prade pastebimi gy
vybės vyksmai, sukeliami ir nemedžiaginės 
prigimties dirginiais, o medžiaginiais dir- 
giniais — nemedžiaginio pobūdžio gyvybės 
vyksmai. ( Tiesa, gėris ir t.t. net “ pro- 
tingiausio ” gyvulio nejaudina, o ir ‘ ‘ ne
gabus ” žmogus tam labai jautrus ). Turė
damas šią naują galią sukelti, nors me
džiaginių jėgų pagalba, bet nebe medžia
ginės prigimties gyvybės vyksmus ( abs-
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Asalnų ežeras Tėvynėje Prof. St. Kolupailos nuotr.

tiaktus galvojimas ir Lt. ), iškyla į visai 
naują sferą, naują pasaulį - antmedžiagi- 
nį, ir kurti gyvenimo formą, kuri jau ant
gamtinė. Tai žmogaus gyvybės pradas, 
kurį dėl šių ypatybių, esmingai skiriančių 
nuo kitų, vadiname siela.

Si sielos galia, pažinti tokias vertybes, 
kaip tiesa, gėris, grožis bei jų priešingy
bės, padarytų individą nelaimingą, ir tuo 
netobulą, jei neturėtų galimybės pasirinkti 
vieną ar kitą. Tą galią privalo turėti ir tu
ri. Tai laisva valia.

Šios dvi sielos antgamtinės galios yra 
Dievo - Tvėrėjo suteikti atributai. Pilna
me tobulume gali pasireikšti tik turėdami 
dar kitą amžino Dievo atributą — nemirtin
gumą.

Tai yra žmogus — medžiagos ir protin
gos, laisvos, nemirtingos sielos junginys 
( ne mišinys — chemijos terminus naudo
jant).

Vegetalinio gyvybės prado tikslas ir už

davinys yra jam duotomis galiomis išlai
kyti gyvybę skirtoje aukštumoje, o sąly
goms esant, net tobulėti. Del kurių nors 
priežasčių nepajėgiant to padaryti, nebe
lieka nieko kito, kaip grįžti į negyvą me
džiagą, kas reiškia mirtį. Animalinio — 
tas pats, žinoma, savo laipsny. Nepajė
giant išlaikyti, pav. nebeturint pojūčių, 
atminties bei viso, kas jį iškelia aukščiau 
augalo, belieka tik vegetuoti. Taigi buvi
mas tuo, kas individas yra sutvertas būti, 
yra apsprendžiamas aukščiausiųjų gyvybės 
prado galių. Išsilaikymas skirtame laips
nyje priklauso nuo aukštesnės galios domi
navimo Žemesnei. Dominavimo netekimas 
sudaro kritimą jei ne į mirtį, tai bent į in
divido, kaip tokio, žuvimą.

Mus čia domina žmogus. Jo aukščiau
sios sielos galios yra antgamtinės. Jų do
minavimas animaliniam pradui nulemia bu
vimą ar nebuvimą žmogumi. Jei animalinis 
pradas ims viršų ir savo tikslams pajungs
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ar net pavergs sielos galias, jo visas gy
venimas suksis tik animaliniame rate. Ar 
tokį žmogų dar galima vadinti žmogumi ? 
Puolusius angelus nebevadiname angelais, 
nors angelo prigimtis būti dvasia liko ne
paliesta. Nustojo būti angelais netekę gė
rio siekiančios laisvos valios. Neteko jos 
paskutiniu laisvos valios aktu - nukreip
dami savo valią prieš Tvėrėjo valią. An
gelams nepakako angelų prigimties likti 
tokiais, kokiais juos Tvėrėjas leido, ne
pakanka jo prigimties ir žmogui likti žmo
gum, jei jo valia neina su Dievo valia. Šių 
dviejų valių susikirtimo taške žūsta žmo
gus — dvasinio Dievo paveikslas medžia
goje. Tam jis buvo sutvertas ir apdovano
tas, kad negyvą medžiagą įgalintų pasaky
ti Tvėrėjui “ Tu ”. Per žmogų medžiagi
nis pasaulis gauna prasmę, per jį, medžia
ga savo laisvu apsisprendimu pasidaro Jo. 
Koks didelis tas žmogus! Tas garbingas 
uždavinys su žmogaus prigimtimi yra neat

siejamai sujungtas nuo to momento, kada 
dieiviškais atributais apdovanota siela su
sijungė su medžiaga į žmogaus asmenį.

Iš to taško žiūrėdami į šventuosius, 
lengvai suprasime jų, mums kartais taip 
sunkiai suprantamą, ir net keiksmažodžiu 
virtusią ‘ ‘ askezę ”. Jų pasninkai, budė
jimai, savęs kankinimai, atsisakymai viso, 
kas pojūčiams malonu, nebuvo niekas kita, 
kaip budėjimo priemonės, kad animalinis 
elementas nepavergtų ir nesunaikintų sie
los galių ir tuo Dievo paveikslo. 0 tos 
animalinės galios yra galios pilna prasme, 
aklai sekančios gamtos dėsnius, reikalau
jančios savo teisių, neatsižvelgdamos net 
visumos gerovės. Tai ne pasaulio panie
kinimas, kaip kai kur netiksliai sakoma, 
bet tik teisingas vertybių skalės sudary
mas. Tuo pasiekti to, kam ir kuo Dievo 
sutverti nereiškia nieko daugiau, kaip būti 
pilnais žmonėmis.

MŪSŲ MAŽOJI SESUO p s. Nijolė J ankutė

vadinosi viena iš nepamirštamųjų Anta
no Vaičiulaičio knygų apie Lietuvos vai
kus laukų ir kaimo fone, šokinėjančius su 
ėriukai s, ganančius bandas, sukančius švil
pynes ir iškrečiančius maišą linksmų iš
daigų. Tačiau šita knyga buvo visa skirta 
mergaitei. Mažai pupai su riesta nosiuke 
ir kietai supintomis kasiūkštėmis, kuri nuo 
pirmo iki paskutinio puslapio prašokinėjo 
po visą prizmę tipingų mažos mergytės iš
gyvenimų tipingose situacijose. Čia ji ste
bėjo gamtą, draugavo su gyvuliais ir žmo
nėmis, juokėsi ir verkė, bijojo, džiaugėsi 
ir žaidė, visad pilna energijos ir nemeluoto 
nuoširdumo, tarytum mažytis dinamas, ku
ris gamina Šypsenas ir šviesą suaugusiųjų 
veidams.

Ir taip prisiminusi ją, negaliu užmiršti 
kitos mergytės - raudonšlipsės paukštytės. 
Iš tikrųjų, jos abi yra vienas ir tas pats 

mielas padarėlis, kuriam tetinka vienintelis 
tikras vardas — mūsų mažoji sesuo. Sakau, 
sesuo, ne sesė, nes mes turime priimt ją į 
savo širdis, kaip seserį, savo asmeniškos 
šeimos narį, tuo pačiu svarbų ir nepamai
nomą, ne vien tik kaip sesę, organizacijos 
narę, nedaug pažįstamą mergytę, su kuria 
žaidžiame iš pareigos, ir kurią užmirštame 
tą patį momentą, kai jos neramios kojūkš- 
tės ištaukši gatvėn iŠ mūsų kambario.

0 iš tikrųjų, mažoji paukštytė yra įdomi, 
nuostabi ir nepamirštama. Jos išplėstos 
akys, į kurias sutelpa visas pasaulis, jos 
be atvangos plepančios lūpos, jos nenu
stygstančios kojos, vikrios rankos, jos ne
kalti šposai, maži džiaugsmai ir mažos ne
laimės, išreikštos nuoširdžiau si o jausmo 
perteklium yra pati vaikystė — mūsų visų 
taip greit pamirštama vaikystė, be kurios 
atminimų žmogus negali būti pilnas.
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Šitą vaikystę jau kėsinasi pavogti iŠ ma
žųjų raudonšlipsių triukšmingas didmiesčio 
gyvenimas ir dirbtinoji, galvotrūkčiais le
kiančio, moderniojo žmogaus aplinka. Tų 
įnirtusių lenktynių, kuriose šių dienų žmo
gus, tarytum užpjudytas žvėris, užsimerkęs 
išbėga pats iš savęs ir nesurandamai pasi
meta, liūdniausi rezultatai, galbūt,yra vai
kai neturėję vaikystės. Skaudu žiūrėti į 
dvylikamečius, kuriems modernusis pasau
lis pavogė pasakų knygas, lėles ir, sudau
žęs riterio bei švelniosios karalaitės pa- 
vaikslą išstūmė į gatves pagarbinti naują- 
'į pikto padaužos idealą. Šio stabo bliz
gesio apakintas, vaikas subręsta prievarta, 
tartum daigas pertręštoj dirvoj, tartum vai
sius po troškiais stiklais dirbtinų saulių 
šviesoje — be kvapo, be sulčių, be spal
vos ...

Toks vaikystės praradimas visu savo 
tamsumu gresia ne kažkokiems nežinomiems 
vaikams, bet — mūsų mažajai seseriai, ku
ri su tokiu entuziazmu dainuoja apie žvirb
lį, su tokiu įkarščiu mėto sviedinį, ir taip 
nuoširdžiai, prikandusi liežuvio galiuką, 

riša gerąjį mazgą. Jos atvirumas, jos nuo
širdumas, jos pasakos ir lėlės, entuziaz
mas ir gerasis darbelis gali būt prarasti, 
jei tu, sese vadove, nepadėsi tai išlaikyti. 
Vaikystė, kaip kristalo indas, turi būt švel
niai laikoma mylinčiose rankose. Tik ten 
ji bus saugi ir tik ten ji prisipildys gėrio, 
kuriuo vėliau gaivinsis jaunystė ir senat
vė.

Kai sueigos metu į tave sužiūra blizgan
čių akučių poros giedriuose veideliuose, 
ar pagalvoji, kad už tą būrį esi atsakinga ? 
Atsakinga ne vien tik už mazgus, kuriuos 
tavo paukštytės mokės arba nemokės suriš
ti ir ne vien tik už išeitą programą? Ne. 
Tai nėra viskas. Tai tik rėmai. Ar pagal
voji, kad esi atsakinga už patį paveikslą, 
kuris yra gražesnis už pasaulio meisterių 
tapytus ir kuris turi išlikt nesugadintas ir 
nepavogtas? Tu gali padėti jį saugoti, 
miela, tą paveikslą - tavo mažosios se
sers vaikystę.

Jaun. skautė yra tas daigas iš kurio iš
augs graži gėlė, tačiau jei ji puoš sveti
mus sodus ir kvepės svetimuose namuose,
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dalis kaltės kris tau, sese vadove. Yra 
sunku auginti pumpurą į žiedą, kada aplin
kui tiek šalnos, tiek vėjų ir sausros, tačiau 
negalime nesistengti. Nes laikas bėga 
greit, ir neužilgo mažoji raudonslipsė iš
augs į jauną vadovę, kurios rankose bus 
lietuviškoji skautybė, ir į jauną moterį — 
mūsų didžiausiųjų vilčių išsipildymą -lie
tuviškos šeimos motiną. Ir toji skautybė 
ir toji šeima bus lietuviškos tiek,kiek lie
tuviška bus mūsų mažoji sesuo.

Todėl, miela sese, kada tik įžengi paušk- 
tyčių būrin — žaisk! Nebūk vien tik ob
jektyvi instruktorė, duodanti trumpus nuro
dymus ir pasitraukianti už suaugusiojo sie
nų su nuoboduliu veide. Ne! Žaisk kartu! 
Būk vaikas su vaikais, nes niekas taip ne
patraukia, kaip nuoširdumas žaidime. Ir 
niekas taip neatidaro mažųjų širdžių, kaip 
nuoširdus domėjimasis jų problemomis. Pa- 
saka, dainelė, ratelis ir sviedinys yra iš
tikimieji vaikystės sargai. Tebūna jie nuo
latiniai nariai kiekvienoj jaun. skaučių 
draugovėj. Leiskim jiems veikti be kom
promisų, nes kova už lietuvišką vaikystę 
yra pati svarbiausia. Su prarasta vaikyste 
žus mūsų mažoji sesuo, o su ja ir visos 
mūsų išlikimo viltys.

Nors Šiuo metu negalime nukelti paukš
tytės, lyg geltonpūkio žąsiuko, į vaičiulai- 
tiŠkai giedrios ir lietuviškai sveikos ap
linkos pievas, tačiau panašią galime su
kurti, įdedamos daug meilės, daug noro ir 
dalindamosi atminimais bei žiniomis. Juk 
tu, sese vadove, kuri gimei Tėvynėje ir, 
ypač, sėdėjai nors metusjos mokyklos suo
le, esi nesuskaičiuojamus kartus turtinges
nė už savo jaun. skautę. Nebūk šykštuo- 
lė! Išdalink dosniai savo turtą, ir su kiek
vienu lietuvišku žodžiu iš mažųjų lūpų, jis 
grįš tau šimteriopas.

Sesę Vidą FRANKAITĘ ir 
brolį Giedrių MEILŲ, 

sukūrusius skautišką šeimą, svei
kina ir jaukaus gyvenimo linki

Čikagos skaučių*1 Aušros Vartų” 
tunto vadi j a
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BALADĖ APIE ŠV. JURGĮ

Danguolė Seputaitė

Toli, toli į pietus nuo Lietuvos, 
Galingo karaliaus valdomuos kraštuos, 
Gyveno jaunikaitis, narsus karys.
Jo vardas buvo Jurgis, — Jurgis - karžygis.

Nors kieto plieno jis šarvus dėvėjo, 
Ranka valdė kardą, jietį taip taikliai, 
Bet riterišką, jautrią širdį turėjo 
Ir neviliojo jį kariški žaismai.

Gi sostinėje, tos Šalies laimingos, 
Baigėsi šviesūs, džiaugsmingi laikai:
Iš po nakties, lyg išspirtas iš žemės, 
Devyngalvis slibinas riaumojo siaubingai.

Nuo tos dienos žmonių ašaros riedėjo, 
Nes krašto gražiausią dukterų pulkai 
Turėjo pasiaukoti slibinui vergėjui, 
Kad gelbėt šalį nuo pražūties amžinai.

Metai po metų vis juodesni slinko, — 
Nedžiūvo kraujas, ašaros žmonių, 
Slibinas savo oloj teberiaumojo 
Ir švaistė ugnį iš baisių nasrų.

Štai vieną rytą, saulei tekant, 
Slibinas apleido savo tamsią olą: 
Ir griaudamas, trypdamas žemės veidą 
Slinko, artėjo į karalaitės bokštą.

Apsirangė jis apie auksinę pilį 
Ir suriaumojo devyniais balsais, 
Kad gavęs karaliaus auksaplaukę dukrą 
Lėks sau slibino nežinomais keliais.

Sustingo karalius žinią išgirdęs, 
Kad jo vienturtei dukrai reiks pražūt, 
Ir pažadėjo aukso, deimantų ir žemių 
Karžygiui, kurs slibiną pajėgs nudurt.

Plaukė minios narsiausių bernelių 
Už karalaitę guldė galvas jie drąsiai. 
Tačiau slibino nei vienas nenukovė ...
Jis riaumojo, spjaudė ugnį grėsmingai.

Karalius ir pavaldiniai viltį prarado 
Karalaitę kada nors gyvą pamatyt. 
Senas valdovas draskė žilą galvą, 
Nes niekas nebedrįso jėgas bandyt.

Bet štai vieną dieną ant žirgo eiklaus 
Miestan įjojo karžygis šaunus.
Neklausė žmonių kas buvo ar bus, 
Tik traukė link kalno, kur slibins baisus.

O kalnas tas aukštas, toks aukštas, status 
Lipi ir lipi, tačiau vis ne viršus ...
Prakaitas riedėjo, pavargo sąnariai, 
Bet juk karalaitę reik gelbėt skubiai!

Vis aukštyn, vis artyn prie pilies ! 
Jau matosi bokštai ir rūmai šalies, 
Jau girdisi slibino riaumojimas baisus! 
Dar vienas, du žingsniai ir kalno viršus !

Vos tik pamatė slibinas narsuolį, 
Prunkštė ugnim ir suėsti puolė; 
Bet nepabūgo riteris jo nasrų ugnies, 
O šoko į kovą dėl valdovės šalies !

Kova buvo ilga ir be galo sunki, 
Bet riterio ryžtas ir ranka taikli 
Nudėjo baidyklę s u daugybe galvų!
Nutilo riaumojimas, — grižo laimė žmonių.

Karalaitė, tai pamačius, iš pilies išbėgo, 
Iš džiaugsmo dainuoti ir verkti norėjo. 
Gi karžygiui nežinojo kaip atsidėkot, — 
Siūlė turtų, žemių, iš šalies nėjot ...

Bet riteris netroško nei aukso, — turtų, 
Nei seno karaliaus žadėtų kraštų, 
O sėdo ant žirgo ir pamojęs jai, 
Leidosi nuo kalno kelionei tolimai.

Tas drąsus karžygis, ant žirgo eiklaus, 
Išvadavęs karalaitę iš slibino baisaus, 
Netroškęs atpildo už darbus didžius 
Buvo niekas kitas kaip Sv. Jurgis narsus !
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MŪSŲ UŽDAVINIAI, SĄVEIKA,
TAUTINĖ STOVYKLA v. s. L. Čepiene

‘ * Viską mes pašvęsim Lietuvai mielai 
Motina ji mūsų, o mes jos vaikai! ”

( Iš Tautinės stov. dainos )

Jeigu jaunatvės laikotarpis būtų vien ra
mus pilnametystės laukimas, tai jis būtų 
pats neįdomiausias gyvenimo tarpas. Sma
gi, laiminga vaikystė, pilnai išgyventa jau
natvė yra geriausias laimės laidas, suau
gusio žmogaus gyvenimo sulaukus.

Blogio priežasčių nepilnamečių ar pil
namečių elgesyje ieškodami psichologai ir 
pedagogai, visų pirma, nagrinėja asmens 
vaikystę, jo jaunatvės fazę — ar čia išgy
ventas gyvenimas turėjo meilės ir užuovė
jos, ar čia buvo išlaikyta lygsvara tarp 
darbo, džiaugsmo ir pareigos, tarp kūno, 
proto ir emocijų.

Skautybė apima tris žmogaus gyvenimo 
laikotarpius: vaikystę, jaunatvę ir pilna
metystę. Vaikystės laikotarpyje randame 
mūsų jaunesniuosius, mūsų* ‘ paukštytes ” 
ir “ vilkiukus ”. Jaunatvės laikotarpyje 
sukasi skaučių, - tų šakos vienetai ( pu- 
berteto fazė 12 - 14 - 16 met. ) ir vyresnią
sias skautes, vyčius ( brendimo fazė 16 - 
20 - 24 mt.) pilnametystės laikotarpyje su
stojusios skautininkų gretos.

Skautų įžodis, šūkis ir įstatai rišamus į 
vieną skautišką šeimą stipriu sinergazijos, 
sąveikos ryšiu. Mes norime padėti vieni 
kitiems, norime suprasti vieni kitus. Ta
čiau neužtenka gerų norų. Reikia ir mokė
ti bei žinoti kas, kaip ir kada padėti, kad 

skautiškoji šeima netaptų ‘ ‘ gerais norais 
grįstas pragaras ”.

Išeikime į gatvę. Štai susimušė vaikai. 
Ėjo pro šalį žmogus. Šoko mušeikas ra
minti, vienam kumštelėjo, — antram, vaikai 
išsiskirstė. Žmogus patenkintas il su
tvarkęs ” reikalą nužingsniavo toliau. Ta
čiau žmogeliui pasitraukus, vaikai vėl su
kibo viens į kitą, kol vienas iŠ jų išmetė 
kaladę kortų, kurią buvo paėmęs iš draugo. 
— Ar praeivis išsprendė reikalą apkums- 
čiavęs vaikus ?

Aplankykime skautišką stovyklą. Sto
vykloje vadovė eina stovyklos viršininkės 
pareigas. Jos vaidmuo stovykloje aiškus 
ir jai pačiai ir stovyklaujančioms. Viskas 
vyksta pagal dienotvarkę, geroje nuotaiko
je. Tik pagalvokime, kas pasidarytų, jei 
vadovė grįžusi namo, ar aplankiusi kitą 
stovyklą, tęstų stovyklos viršininkės rolę?

Pažiūrėkime į tunto gyvenimą. Kur visi 
tunto vadijos nariai gerai žino savo parei
gas, savo darbo tikslus ir uždavinius, skau
tiškas darbas vyksta sklandžiai ir nuotai
kingai, kaip gerai pastatyto veikalo vaidi
nimas. Darnumas ir pasisekimas sutriktų, 
jei veikėjai užsimanytų ‘ ‘ maišytis jei 
draugininke pradėtų eiti tuntininkės parei
gas, tuntininkė — skiltininkės ir 1.1. Tunto 
vadijos posėdžiai, tunto vadovių skiltis
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yra kaip gera dramos.studija — čia vadovai 
vis giliau ir giliau išryškina savo vaidme
nį, tiksliau ir aiškiau susipažįsta su savo 
vaidmens veiklos uždavinį ai s,bei tuo skau
tišku menu kaip, ką, kada daryti, kad for
muotų savo ir kitų būdą — tai būtų pasige
rėjimo vertas darbas, bet ne kelias ner
vams pakrikti, bei bičiulystei prarasti.

Metę žvilgsnį į Seserijos vadijos narių 
darbą, į Brolijos, į Pirmi jos darbą, rasime 
tas pačias sugyvenimo i r darbo našumo są
lygas. Kas pasidarytų ( o kas jau savo 
laiku darėsi.! ),jei Seserijos v. s. pradėtų 
“ tvarkyti ” Brolijos reikalus, arba Broli
jos v. s. — Seserijos,ar ir Pirmijos? Visi 
ištiesti draugiški tiltai subyrėtų ir mes vėl 
dramatiškai sukibtume vienas kitam į plau
kus.

Savąjį vaidmenį pažinti ( žinoti savo 
vietą ir gerbti kito ) svarbu ne tik norint 
gražiai sugyventi bei darniai dirbti, bet ir 
— giliau įžvelgus — nuo to priklauso pa
ties skauto ir skautės pasitikėjimas vado
vais bei vyresniaisiais, jo realaus gyveni
mo pajutimas, jo dvasinis tikrumas, šilu
ma ir užuovėja, pasitikėjimas kitais ir sa
vimi.

Bendrose stovyklose nuolat i skyla draus
minės problemos. Užtiktieji po tylos! Ką 
su jais daryti ?

Vienokia stovyklos vadovybė užtiktuo
sius griežtai nubaus, pasmerks ir nusiste
bės po kelių dienų išgirdę tik tokią reak
ciją: ‘ ‘ Na ir reikėjo jiems užtikti! ”

Kitokia vadovybė numos ranka, patei
sins: “ Jaunimas, o ir mes buvome jauni, 
nieko nesakykime! ”

Klausimai tie patys, kaip ir šeimoje — 
Argi problema ta, kad užtiko ar neužtiko? 
Argi nėra prasilenkta su tvarka, kad jauni 
prasilenkė ?

Teko stovyklauti vienoje stovykloje, kur 
panašus klausimas buvo patvarkytas pa
prastai: ‘‘ užtiktieji ” tapo pakviesti į 
štabo posėdį ... Po draugiškų diskusijų 
prieitas susitarimas, kad po laužo vyr. 
skautės ir vyčiai gali pasilikti valandėlei 
prie laužavietės. Grupėmis gali parymoti 
prie ežero. Kas iš to išėjo? Po kelių va
karų nebebuvo norinčių. ._ ... -

Kas, ką ir kaip darome, yra mūsų veik
los kertiniai akmenys; pažinti savo vaid
menį, suvokti problemą ir ją išspręsti taip, 

kad sinergazija ( “ lifeline ” ) nenutrūk
tų, kad skautės ir skautai su vadovais im
tinai, gyventų ne šalia viens kito, ne 
prieš vienas kitą, bet vienas dėl kito, dar
nios šeimos nuotaikoje.

Ketvirtasis skautavimo dešimtmetis lipa 
ant kulnų. Jubiliejinių metų dinamiškumas 
išjudina ir pačius lėčiausius. Tautinės 
stovyklos tradicija — suskristi iš kiek ga
lint daugiau vietovių — rado entuziastų net 
Venezueloje. Visa skiltis skris plieninio 
sakalo sparnais į J.A.V. pasimatyti su 
Kanadoje ir Amerikoje prisiglaudusiais 
vienetais. Nors po skiltį, nors po vieną 
skautą ar skautę iš vietovių, turim susi
jungti savosios ketvirtosios tautinės sto
vyklos darbais ir džiaugsmais. Reikia pa
pildyti, praturtinti išsekusią energiją ir 
vaizduotę, kad grįžę į savo vietoves, ga
lėtumėm uždegti nauja širdies ir dvasios 
ugnimi kiekvieną sesę ir brolį. ‘ ‘ Be dva
sios, be širdies - tai griaučių tautos ”, 
sako — Adomas Mickevičius.

Tautinės stovyklos ruošoje, jos didin
gam pastatymui ieškomi veikėjai, svarbiau
sioms, sunkiausioms rolėms. Supratę ju
biliejinių metų uždavinį, skautininkai ne
atsisako nuo pareigų, lietuviškoji talkos 
tradicija maloniu džiaugsmu gyvai pasi
reiškia: Seserijos naujoji vadijajau suda
ryta, Tautinės stovyklos vadovės jau ri
kiuojasi darbui, jaunimas tuntuose jau iš
judina tėvų komitetus, kurie savo ruožtu 
dairosi gero kasininko didėjančiai kasai 
išlaikyti iki rugpiūčio. Už tvirtų Brolijos 
pečių, jų nagingoms rankoms padedant, 
Seserijai lengviau bus atlikti jubiliejinių 
metų uždavinį Tautinės stovyklos ruošoje.

Nors ruoša didelė, nors tautinė stovykla 
kviečia visus, tačiau visi neatvyks dėl 
daugelio priežasčių. Dalis skautų ir vado
vų liks tuntuose. Čia tuntininkių ir draugi- 
ninkių pareiga surengti jiems vasaros sto
vyklą su jubilienije diena. Tenelieka skil
ties, draugovės ir tunto be stovyklos — gy
venimas po atviru dangumi terieda įprasta 
tvarka*, teįnesa fizinės ir dvasinės svei
katos.

Tačiau pasiųsti į Tautinę stovyklą re
prezentacines skiltis arpavienias skautes, 
-us tebūna kiekvieno tunto garbės dalykas, 
pasišventimo ženklas, mūsų uždavinys ir 
sinergazija.
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PASTABOS v. s. S. Kairys, LSB Vyr. Skautininkas

Tautinė Stovykla
Tautinės Stovyklos laikui ir vietai galu

tinai paaiškėjus ( rugpjūčio mėn. 15 - 30 
d.d. prie Detroito ), laikas dar daugiau pa
spartinti ruošos darbus vienetuose. TunL, 
vi et. ir draugininkai turėtų dėti visas pa
stangas, kad kaip galint didesnis skaičius 
jų vienetų skautų TS dalyvautų, kad siun
čiami vienetai būtų paruošti. Skautų no
ras dalyvauti TS turėtų būti išnaudotas jų 
pažangos skatinimui skautiško darbo metų 
eigoje, net surišant ir su vykstančiomis 
Brolijos pažangumo varžybomis. Šioje ju
biliejinėje stovykloje kiekvienas vienetas 
stengsis parodyti savo skautišką lygį visu 
platumu. Mes norime turėti gerą drausmin
gą stovyklą. Dėlto ir būtų tikslu, kad ten 
suvažiuotų ne tie,, kurie turi pinigų ar ieš
ko “ nice time ” bei nuotykių ( bus se
sių! ), bet tie, kurie yra vienetų grynai 
skautiškos veiklos vertingi reprezentantai. 
Pas mus dažnai galvojama, kad jei stovyk
la gausi dalyviais, tai jau ir gera. Deja, 
tokia dažnai pasižymi įvairiais drausmės 
laužymais, naktiniais pasibaladojimais ir 
šposais organizacijos vardui kenkiančiais. 
Išvenkime to, siųsdami į TS iš tuntų ir vie- 
tininkijų geriau mažiau, bet gerų skautų, 
negu daugiau, bet dėl kurių ei gėsio gali bū
ti tik rūpesčio ir nemalonumų.

Daugeliui vienetų teks nugalėti tolimus 
kelionės atstumus. Tas, aišku, mažins 
bendrą TS dalyvių skaičių. Iš antros pu
sės, bent po draugovę atsiuntę tolimosios 
vietovės simboliškai jau bus prie vieno 
bendro jubiliejinio laužo. Tas vienumas 
esamomis sąlygomis turi didelę prasmę.

Brolijos lietuviško skautavimo varžybos

Vyr. Varžybų Komisij a j au kreipėsi į vie
netų vadovus savo pirmuoju aplinkraščiu. 
Šios varžybos yra vienas iš didžiausių 
Brolijos sujudimų per paskutinį dešimtme
tį, mūsų, kaip sako minėtas aplinkraštis, 
sukaktuvinių metų didysis žaidimas. Jo 
prasmę ir tikslą visi vadovai gerai supran
tame. Gerai pasisekusios varžybos pakels 

visąBrolijos skautavimo lygį laipsniu aukš
čiau, uždegs jaunuosius eilei metų į prie
kį veikliai skautauti lietuviškoje dvasioje. 
Juk pusmetis įtempto darbo neatstos kelių 
metų “ dūlėjimo ” tunto sąrašuose. To
kių * ‘ supelėjusių ” vienetų turime pakan
kamai. Dėl to tuntininkų ir vietininkų pir
moji pareiga išjudinti savo draugininkus, 
kad darbas pradėtų eiti. Nuo vyr. vadovų 
aktyvumo priklausys varžybų pasisekimas. 
Čia reikės kartais ir neatlaidumo, reikės, 
gal, ir vadovų pakeitimo, abuojumo netole
ravimo. Dėl to kreipiuosi į tunt.,vietinin
kus ir draugininkus prašydamas visąsavo 
dėmesį nukreipti į vienetų darbus varžybų 
rėmuose ir bendradarbiauti su VVK ( Vyr. 
Varžybų Komisija). Dar kartą plačiu jubi
liejiniu šuoliu patempkime viską į priekį.
Apie savuosius namus ...

Kiekvienas mūsų Sąjungos organų rinki = 
mų laikotarpis yra didelė proga visiems 
bendrai pagalvoti, kur einame. Ir Šiandien, 
turintįau pastovią vadovybę 3 ateinantiems 
metams, turime to mąstymo bendraisiais 
veiklos reikalais nenutraukti. Visi juk 
trokštame savo Sąjungai geriausios kloties, 
veiklios Pirmijos, Vadijos, gašaus darbo 
vienetuose. Bet vien troškimo nepakanka. 
Reikia konkrečiai prisidėti prie darbo. 
Tuntų vienetams labiausiai stinga vadovų. 
Ten turėtume kreipti visas jėgas, ir ne vien 
tik patarimus. Niekam nebuvo malonu, kai 
iš KSS sąrašo vienas kitas, pareigą pamir
šęs, bet teisę prisiminęs, iškrito. Tokie 
labiausiai šaukia apie neteisybę, nors 
kiekvienam daug vietos bendram darbe buvo 
ir yra, ten laukiamas kiekvienas.

Bendrajai darbo nuotaikai kenkia nesu
vokimas demokratinių laisvių, kurios, prie
šingai mūsų elgesiui, juk pirmoje vietoje 
yra mūsų pareigų aplinkai normuojamos. 
Tas ‘ ‘ šiandien mes visi lygūs, šalin visi 
varžtai ‘ ‘ griauna pačius, tiek lietuviško s 
visuomenės, tiek mūsų organizacijos pa
grindus. Autoritetų irgi nebėra, nes ‘ ‘ au
toritetas” - doleris ir staiga pralobęs ne-
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R. Kezio nuotr.

Atlanto pakraščio vadovų suvažiavimas .

mokša kadilake. “ Darau ką noriu, o ką 
jie man padarys ? ” kaskart stipriau jau
čiamas mūsų Sąjungoj e ir ateityj e gali ves
ti į visišką, drausmės pakrikimą. Kur gi 
nueisime, jei jau dabar nėra visai aišku, 
ar atleistas iš pareigų vadovas perduos sa
vo vienetą naujai paskirtajam, o ką jau ir 
kalbėti apie tvarkingą organizacijos turto 
perdavimą ...

Reikalus painioja ir įvairūs Sąjungos 
1 ‘ gynėjai ” iš savųjųtarpo ar iš pašalies. 
Žiūrėk, vieniems staiga šauna galvon ginti 
Sąjungą nuo tautininkų, kitiems nuo krikš
čionių demokratų ar liaudininkų, nuo dva
sios vadovų,( kad skautų nepaverstų trum
pakelniais ateitininkais! ), o kitiems — ir 
nuo pačios visų rinktos Sąjungos vadovy
bės, ypač, kad skautų t( neparduotų ” 
vietinėms sk. organizacijoms ir t.t. ir t.t., 
lyg grynai skautiško darbo ar jo rėmimo 
jau nebeliko ...

Kad turime “ ligonių ” savo tarpe, nėra 
nuostabu. Jų yra apsčiai mūsų plačiosios 
visuomenės veikloje, kurios dalį ir skau
tiški pasireiškimai sudaro. Tokie maišosi 
mūsų tarpe niekur nepritapdami, prie vieno 
darbo ilgiau pabūti neįstengdami, vis ko 
nors nekęsdami ir vaidus net tarp geriau- 

bxų draugų sukeldami. “ Išmušti iš bal
no ” vieną ar kitą patologiškai nemėgsta
mą pareigūną pasidaro pagrindiniu veiklos 
tikslu. Praktiškai joks socialinis bendra
darbiavimas su tokiais “ peštukais ” pa
sidaro neįmanomas, nes jiems, ką kitas be
darytų, yra bloga ir jie jaučiasi esą aukš
čiau visų Sąjungos organų.

Šie dalykai keliami priežasties ir išei
ties ieškant. Galbūt, tai vaisius mūsų gy
venimo daline skautybe, užmirštant jos 
idėjinius pagrindus, ją nuo pat jaunų dienų 
‘‘ pasilengvinant ”, neaugimas iš vidaus 
brendimo laikotarpyje. Koks bebūtų atsa
kymas ar pateisinimas, turėtume vienetuo
se žymiai giliau skverbtis į tikrąją B. P. 
skautybę, auklėjant mums patikėtą vadovų 
sąstatą gyvosios krikščionybės dvasioje 
( kas gi kita yra skautybe, jei ne gyvoji 
krikščionybė, patiektajaunuoliui patrauklia 
forma), darant jų tarpe,esamomis galimy
bėmis, žymiai griežtesnę atranką. Dėl to 
ir keliant į vadovų laipsnius ar duodant pa
reigas, pagrindinė atestacija turėtų būti ne 
paviršutiniškas “ jis geras vyras ”, bet 
- “ kas jis yra ”. Gal tuo būdu nuskai
drinsime Sąjungą, kuriai kelias namo dar 
tolimas.
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ŠIO SEZONO VIENETO DARBAI

v. s. A. Saulaitis

Labai gera, kai vieneto vadovybė suge
ba skautiškos veiklos reikalus kiek susi
planuoti; iš anksto numatyti, kas darytina, 
kada ir-kieno bus daroma. Toks susi pla
navimas palengvina vieneto vadovams, o, 
irtai svarbiausia, nuosekliai įtakoja visą 
vieneto darbą auklėjimo ir ugdymo krypti
mi.
I. AKTUALIAUSIEJI REIKALAI.
Idealo gintai pagrindai

Pagrindinis skautiškos veiklos uždavi
nys yra vieneto narių, asmenybės ugdymas 
pagal skautybės principus. Tas uždavinys 
ir prabėgomis ir dažnai paviršutiniškai pa
liečiamų teoretinių užuominų turi įeiti į 
kasdieninius darbus bei darbelius. Jie tu
ri liesti kiekvieną vieneto narį tiesiogi
niai; o tie maži ir mažieji darbeliai bei 
smulkūs net skautiškos technikos dalykė
liai ir yra plytelės, iš kurių sudedamas 
skautuko asmenybės ugdymas.

Pirmiausia: kiekvienas turi tapti sąmo
ningu skautu — suprasti skautybės ideolo
gijos pagrindus, žinoti skautybės uždavi
nius, skautų papročius ir savo pareigas 
kaip ir kokiu būdu sėkmingai dalyvauti są
jūdyje, kaip kasdien tobulintis, kaip tapti 
geru skautu ir 1.1.

Ir lietuvybės klausimai įeina į mūsų ide
ologinį susipratimą. Tautiniai reikalai, 
Lietuvos padėtis, lietuvio pareigos, lietu
vybės išlaikymo uždaviniai ir t.t. yra ilga 
grandis gero principinio pažinimo srityje.

Kiekvieno vieneto ar skilties sueiga, 
minėjimas, šventė, lauželis, užsiėmimas 
lauke, žaidimas, pramogėlė ir k. yra tikros 
progos gražiai ir tinkama forma įpinti ideo
loginius klausimus. Taip pat varžybų ra
šiniai, studijos, mintinai išmokti dalykai, 
net darbeliai bei rankdarbiai, įvairūs rin
kiniai, piešiniai, skaitytų knygų santrau
kos bei recenzijos ir p. yra gera priemonė 
tuos svarbius klausimus tvirčiau įsijausti.

Skautamokslis

Iki pavasario yra laiko daugiau užsiimti 
rankdarbiais, rinkinių sudarymu, pirmosios 
pagalbos, signalizuotės, pionierijos, mo
deliavimo ir k. panašiems darbams. Taip 
pat, kol bus daugiau išeinama į gamtą, 
tinka mokytis eilėraščių, tautosakos daly
kų, dainų tekstų ir k.

Išdalinus programas, paaiškinus reikala
vimus ir suorganizavus šiokią tokią pagal
bą, berniukai vienete gali ruoštis patyrimo 
laipsnių, ypatingųjų ženklų bei jų pasirink
tų specialybių egzaminams. Pirmiausia 
rinktis dalykus, kurie geriau tinka išeiti 
namuose, patalpoje. Skautai tam reikalui 
gali susigrupuoti atitinkamus dalykus iš
eiti drauge, ar drauge atlikti kai kuriuos 
sudėtingesnius darbelius, bei drauge ruoš
tis egzaminams, net vienas kitam padėda
mi ar pasinaudodami vieno, kito namiškių 
ar tėvų bei vyresniųjų pagalba.

Būtina aiškiai susitarti su vadovybe, 
kad berniukai galėtų egzaminuotis, kada 
tik jie jaučiasi jau galį, nenuvilkindami 
kažkuriam laikui; tinka egzaminuotis ir da
limis, atskirais programos posmais; tai pa
didina nuotaiką ir palengvina smarkiau 
kopti pirmyn.

Iškylavtmas ir gamtosaka

Iškylauti galima ir žiemą, bet ji jau bai
giasi ir laikas pradėti su pavasario iškylo
mis: ilgiau būti lauke, daugiau ten užsiim
ti, iškylose išeiti gamtosakos, stovyklavi
mo pradų, lauko virimo, pionerijos ir k. 
panašių dalykų reikalavimus praktišku pa
žinimu.

Kada gal ima, pavasarį sueigas daryti lau
ke, ne patalpose. Pavasarinė veikla gam
toje yra labai geras įvadas vasarinei veik
lai ir praktiškas pasiruošimas stovyklai, 
ir tautinei stovyklai!
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V. Vosyliaus nuotr.

“ Dainavos ” stovyklos kampelis Australijoje

Pasiruošimas stovyklai
Stovyklai tenka ruoštis ilgai, beveik iš

tisus metus. Pavasari tam reikalui vyksta 
pats intensyviausias darbas. Išeiti patyri
mo laipsnių, programas, įprasti manytis 
gamtoje bei miške, įvairiausiomis progo
mis ko daugiausia įsijausti ir gausiai pri- 
silesinėti lituanistinių dalykų bei išmokti 
inscenizuoti tautosakos bei autorių kūry
bos, išmokti deklamuoti, priprasti gražiai 
paskaityti kokį kūrinėlį ir t.t.

Žaidimai gamtoje, sudėtingesni lauko 
žaidimai, rinkinių kaupimas ir k. padeda 
tvirtesnius pagrindus sėkmingai stovyklai.

Vadovybė, ruošdamasi stovyklai, sudaro 
stovyklos planus, programas, užsiėmimų 
turini, pramato vadovus bei instruktorius, 

parūpina lavinimo, virimo, palapinių ir k. 
inventoriaus.

Paskiras skautas ruošiasi: išeidamas 
daugiau specialybių programų, išmokdamas 
įvairiųgero turinio dalykėlių dalyvauti prie 
laužo, susitvarkydamas savo uniformą, įsi
gydamas reikalingą asmeninį inventorių ir 
taupydamas pinigus stovyklos reikalams.

Atėjus stovyklos laikui, viskas turėtų 
būti jau paruošta.

Brolijos varžybos
Brolijos varžybos yra, kaip vienetui, 

taip ir skautui, rodos, svarbiausias skau
tiškas įvykis šiais metais. Varžybų užda
viniai reikalauja nuolatinių pastangų: da
lyvauti, daryti, mokytis, atlikti ir 1.1
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Kiekvienas turi žinoti varžybų sąlygas 
ir kąjis turi daryti. Reikia vis peržiūrėti, 
ką galima dabar pat ar artimiausiomis die
nomis įvykdyti. Taip pat vis iš naujo su
siskaičiuoti, kas jau padaryta, kas pasiek
ta, kiek kiekvienas jau surinkęs taškų. 
Varžybose neužtenka kalbų ir pasiragini- 
mų: varžybos reikalauja nuolatinio darbo 
ir jos visai konkrečiai parodo kiekvieno 
vietą,

Dar likusiomis žiemos dienomis ir anks
tyvąjį pavasarį reikia atlikti varžybų daf- 
bus, galimus atlikti namuose, būkle, patal
pose. Tai galėtų tęstis maždaug ligi ge
gužės mėnesio. Tada labiau mestis į gam
toje vykdytinus darbus.

II. KELIŲ MĖNESIU DARBAI
Vieneto veikimo ir narių skautiškojo dar

bo planus reikėtų pramatyti vieneriems me- 
tamsbendrais apmatais. Siemetlabai įtemp
tas laikotarpis tęsis ligi lapkričio mėn. 
15 d. — ligi varžybų pabaigos. Smulkesni 
planeliai turėtų eiti trumpesniais tarpais, 
pvz., po du mėnesiu kiekvienas. Pabandy
kime paliesti visiems bendresnius reika
lus :
Sausis - vasaris

Jie praėjo. Kas padaryta, padaryta; kas 
praleista, teks dar, ką galima, papildomai 
padaryti kituose laikotarpiuose.
Kovas - balandis

III. 4 šv. Kazimiero šventė; mūsų Globė
jo gimimo 500 metų sukaktis, be abejo, bus 
dar minima rudenį.

Užgavėnės jau praėjo, bet, kaip tautinių 
papročių įvyki s, gali rasti atgarsio rašinių 
rinkiniuose, pasakojimuose ir p.

III. 30 yra Verbų sekmadienis; taip pat 
pilnas tautinių papročių; tai turi atsispin
dėti ir skautiškuose reikaluose; be to, Lie
tuvoje buvo garsios žavingosios ‘‘ Vil
niaus verbos ”, vilniečių meniskai pada
rytos įvairiaspalvės naminės verbos; kur 
galima, reikėtų prasyti mokančius j as dary
ti išmokyti ko daugiausia skautų tas Vil
niaus verbas daryti ir čia; kur galima pa
rodyti berniukams tas verbas, piešti jas ir 
1.1.

B ai. 6 yraV elykos, didelė religinė Šven

tė; bet taip pat pilna tautinių tradicijų; jos, 
kaip ir Verbų bei Didžiosios savaitės pa
pročiai, turėtų pasiekti kiekvieną skautą; 
ir ko daugiausia tų papročių turėtų atsi
spindėti ir rinkiniuose, skautų užrašuose, 
piešiniuose, paveikslėlių rinkiniuose ir p. 
Velykų margučiai, įvairiai marginti kiauši
niai, yra įdomi lietuvių liaudies meno Ša
ka. Savaitę prieš Velykas galėtų būti mar
ginami kiaušiniai, pasitelkus senesnius 
žmones, marginusius Lietuvoje.

Per Atvelykį, bal. 13, tiktų suruošti 
margučių parodėlę, už gražiausius skirti 
premijas, į parodėlę galėtų būti padėti irne 
vien skautų padaryti margučiai; papildy- 
mas praturtintų šio meno supratimą vai
kams.

IV. 23 — šv. Jurgio Šventė; skautų Glo
bėjo diena — gera proga gilesniam ideolo
giniam susipratimui paskatinti; bet taip pat 
įdomių tautinių papročių šaltinis; tiktų 
įvesti lengvučių varžybėlių iš skautavimo 
dalykų: greitai parai Šioti mazgus, skubiai 
perduoti žinią, atlikti keliaujančių riterių 
žaidimų ( padaryti gerų darbelių ) ir k.

Sis periodas, ypač jo pirmoji dalis, ge
ras laikas kelti paukščiams inkilus, išva
lyti pernykščius. Taip pat galima šį bei 
tą daryti darželyje, persodinti medelius, 
paruošti lysves pavasario sodinimui. Gal
būt susirastų vietelių, kur skautai galėtų 
sodinti medelių.

Šiuose perioduose reikėtų ko daugiau
sia dėmesio skirti rinkiniams daryti: iškar
pyti laikraščius, lipinti iškarpas, jas rū
šiuoti; nurašyti tautosakos dalykėlius į 
rinkinėlius; piešti, karpyti, lipdyti, spal
vinti ir t.t. liaudies raštų pavyzdžius ir 
juos dėti į rinkinėlius. Taip pat galima 
daryti įvairiausių rankdarbių.

Talkos reikia ieškoti ir už vieneto ribų, 
pasikviesti lituanistų, mokytojų, skautų 
tėvų, senesnių skautininkų, dailininkų ir p., 
kad patartų, padėtų, pamokytų, pataisytų, 
nurodytų. Kas pasitelks — tobuliau pada
rys ir daugiau laimės!

Dar vienas svarbus dalykas: bal. 27 d. 
įvyks JAV Lietuvių Bendruomenės Tary
bos ir atstovų į Pasaulio Lietuvių Seimą 
rinkimai. Skautai, sukakę 18 metų am
žiaus, turėtų dalyvauti tuose rinkimuose;
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Čikagos skautų vadovai Vasario 16 d. minint L. Knopfmilerio nuotr.

tai būtu atlikta aiški tautinė pareiga orga
nizuotame lietuvių gyvenime; varžybose 
šis reikalas taip pat yra.
Gegužė - birželis

Pirmiausia Motinos diena, tradicinė, 
skautų įvesta, šeimos šventė. Gera proga 
vaikams daugiau šilimos sukurti savo Šei
mose ir atlikti daug labai simpatingų ge
rųjų darbelių motinoms, senelėms ir p.

Kur yra lietuviškųjų parapijų, skautai 
galėtų gražiais giedojimais prisidėti prie 
lietuviškosios tradicijos atgaivinimo per 
vakarines pamaldas gegužės mėnesį. Lie
tuvoje moksleiviai masiniai dalyvaudavo 
ir visi giedodavo per gegužines pamaldas; 
jei tai nebūtų įmanoma kasdien, gal galėtų 
būti bent Šeštadieniais, kai visi laisvesni 
Tie giedojimai, šalia religinės prasmės, 
turi labai svarbių ir tautinių motyvų.

Gegužės mėnuo tinka dieninėms išky
loms, o kai kur, ypač mėnesio pabaigoje, 
ir naktinėms. Tos iškylos būtų ne tik ge
ra proga patobulinti skautavimą, bet prisi
dėtų ir prie vieneto bei narių padėties pa
gerinimo Brolijos varžybose.

Gegužė yra tradicinis lietuvių spaudos 
mėnuo,bent ta prasme, kad tą mėnesį buvo 

atgauta spaudos laisvė. Prie laužų ir p. 
galėtų būti daugiau minčių bei pasireiški
mų iš spaudos draudimo, slapta platintos 
spaudos ir iŠ viso iš ano tautinio gyveni
mo laikotarpio. Ir rašinių galėtų būti ta 
tema ko daugiausia; kas sugeba - galėtų 
piešti įvairių piešinėlių.

VI. 13 - 14 lietuvių tautos naikinimo 
liūdnosios sukaktys; 1941 m. tomis dieno
mis komunistai pradėjo masines lietuvių 
deportacijas į Sibirą.

VI. 15 — skaudi Lietuvos nelaimės su
kaktis; 1940 m. tą dieną sovietai okupavo 
Lietuvą. Abi tragiškosios sukaktys atsi
liepia į mūsų skautybę. Dalyvauti minėji
muose, prisidėti prie jų rengimo, prie jų 
programų sudarymo bei pravedimo. O ir 
savybėje — vienetuose bei skautų šeimo
se yra įvairių progų giliau įsijausti ir svar
bi ai pasireikšti.

Nuo kovo ligi birželio įvyksta įvairių 
lietuviškų kultūrinių parengimų, gerų va
karų, vaidinimų, koncertų, religinių šven
čių ir k.; juose dera skautiškam jaunimui 
ko gausiausia dalyvauti, kur galima - net 
tokius dalykus organizuoti ar prie jų orga
nizavimo veikliai prisidėti.
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DRAUGOVĖS DARBO PLANAS
s. Teklė Žakienė

Visoms mums yra žinoma, kad skaučių 
organizacijos pagrindinis vienetasyra skil
tis, ir joje vyksta pagrindinis darbas. Vi
sada tai pabrėždamos, užmirštame ir daž
nesnių draugovės su eigų reikalingumą. Drau
govės sueigoms vykstant retai, skiltys 
nepažįsta viena kitos, o draugininke pasi
daro svetima — vieniša draugovėje. Kaip 
skautavimui reikalingos skilties sueigos, 
taip nemažiau reikalingos ir draugovės bei 
draugovės skiltininkių sueigos.

‘‘ Neringos ” draugovė turi 3 skiltis. 
Sueigos vyksta kiekvieną šeštadienį po li
tuanistinės mokyklos pamokų. Draugovė, 
susirinkusi į būklą, kuri ame kiekviena skil
tis turi savo kampelį, pradeda skilties su
eigas, kurios tęsiasi 30min. Po pusvalan
džio atvyksta draugininke. Viena iš skil- 
'tininkių, kiekvieną sueigą paeiliui kita, 
duoda komandą skiltims susirinkti į vieną 
vietą, išsirikiuoti ratu, paliekant vietą 
draugiuinkei. Kai draugininke užima savo 
vietą rate, " Neringietės ” sušunka šūkį 
‘‘ Lietuviais esame mes gimę, lietuviais 
norime ir būti ”, po to seka skiltininkiųra- 
portai draugininkei ir įsakymai, jei jų yra. 
Kai draugovė išgirsta komandą' ‘ laisvai”, 
skuba paklausti draugininkės, kas atsitiko 
su jos ranka, kad ji sutvarstyta ir parišta 

po kaklu. Taip prasideda pašnekesys: 
“ Pirmoji pagalba išnarinus, sulaužius ir 
t.t. ” Penkiolikos minučių pašnekesys 
baigiamas žaidimu, kuri skiltis greičiau ir 
geriau sutvarstys sulaužytą pirštą, tvar
kingiau suvynios tvarsčius ir sutvarkys 
vaistinėlę. Tvarkydamos vaistinėlę skau
tės randa vatos ir prasideda žaidimas— es
tafetė su vata ir šiaudeliais. Ima vatos 
gniužulėlį ir jį, traukdamos orą pro Šiaude
lį, pritraukia prie jo, ir vata taip • laikosi 
prikibusi prie šiaudelio. Kiekvienos skil
ties pirmosios skautės, nuėjusios su vata 
prie draugininkės ar nurodytos vietos, grįž
ta prie skilties, perduoda šiaudelį su vata 
sekančioms ir 1.1., kol visos skilties skau
tės pereina. Vatai nukritus, galima ją pa
kelti tik su šiaudeliu, rankoms liesti nega
lima. Žaidimams skiriama 20 - 25 min. 
Sutvarkomas būklas, padainuojama daina 
‘‘ Ten kur Nemunas banguoja ”, Sueiga 
baigiama ‘ ' Ateina naktis ”.

Skautėms išsiskirsčius, skiltininkės su 
draugininke aptaria sekančios sueigos pla
ną ir kitus klausimus. Kartais draugininkę 
pavaduoja adjutante, kartais pakviesta, ku
riai nors programos daliai viešnia ir laikas 
nuo laiko, religinei programai, dvasios va
dovas.

SKAUTU GRETOSE

Su skautybe mes siejame dainas, 
Su skautybe žy giuojam pirmyn — 
Mas jaunystes, mūs skautiškas veidas 
Juk pakeltas į saulę — aukštyn!

Per skautybę mes mokomės būti 
Gamtoje Visagalio vaikai, 
Laisvė Tėviškei, Artimo būvis 
Pasiliks mus pirmi reikalai.

Su skautybe mūs dienos žygiuoja, 
Skautų lauže ateina naktis. 
Ąžuolais mūsų gretos bujoja, 
Jų darbuos visų mūsų viltis! V. Mičys
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“DAINAVOS” STOVYKLA AUSTRALIJOJE

“ Vilniaus ” tuntas Adelaidėje, Pietų. 
Australijoje, Šiemet stovyklavo sausio 2 
-11 dienomis, kalnuose prie Mt. Crawford. 
Stovyklavietė buvo rasta puiki: Australijo
je taip retas pušynas prie upelio. Skautai 
ir skautės įsikūrė apie 400 metrų, vieni nuo 
kitų. Stalas, virtuvė, ūkio palapinė įrengti 
skautų, rajone. Tai neapsaugojo nuo nak
ties ‘ ‘ apsilankymo” iš latvių skautų, sto
vyklos, buvusios už poros myliu. Tiesa, 
mūšiskiai buvo pirmieji, brolius latvius 
taip sėkmingai aplankę ... Sargybiniai, už 
neapdairumą, buvo išmaudyti upelyje su vi
somis uniformomis.

Savotiškas buvo stalas su specialia pa
stoge nuo karštos australiškos saulės. 
Dėl kaitros ir sausros nebuvo leidžiama 
kurti laužų, tai ir “ laužai ” vykdavo tik 
mėnuliui šviečiant...

Svečių dieną stovyklą aplankė per 150 
svečių. Kun. J. Kungys atlaikė Šv. Mišias 
ir pasakė pamokslą.

5 kandidatės ir 2 kandidatai davė įžodį.
Stovyklą pravedė * ‘ Vilniaus ” tunto 

tuntininkas s. V. Neverauskas, padedamas 
ps. M. Andriušienės, ps. V. Opulskio, v. 
si. dr. J. Maželienės, si. R. Urmono, ir 
* * ūkio ministerio ” - si. P. Alkevičiaus.

Brolis

“LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA”

LSS įkūrėjas v. s. Petras Jurgėla jau 
baigia ruošti spaudai stambų veikalą*4 Lie
tuviškoji skautija ”. Darbas nusitęsė dėl 
to, kad Pirmūnas pernai buvo pasiskolinęs 
SKAUTU AIDO komplektus - 1937 - 40 m. 
iŠ Marijanopolio bibliotekos, o 1941 m. iš 
v. s. Br. Kviklio. Šie komplektai atsklei
dė apsčiai medžiagos apie to laikotarpio 
skautų, - čių pasireiškimus. 1957 m. rug- 
piūčio mėn. Pirmūnas svečiavosij)as PLSS 
Tarybos Pirmi jos p-ką v. s. V. Čepą,kurs 
susipažino su veikalo rankraščių dalimi, 
bei knygos pobūdžiu. Besitariant, v. s. 
Čepas pareiškė nuomonę, jog šio veikalo 
išleidimą turėtų organizuoti būsimoji — 
naujoji Pirmi j a, pakviesdama specialią ko
misiją ar komitetą, kuris paragintų skautus 
vyčius, akademinę skautiją, skautininkų,- 
kių ramoves, rėmėjų komitetus ir židinius 
prenumeratomis bei aukomis paremti kny
gos išleidimą. Ta pačia proga v.s.L. Če
pienė ir v. s. V. Čepas suteikė žinučių ir 
patikslino kaikuriuos faktus iš Lietuvos 
skaučių ir skautų veiklos.

Būtų labai gera, jei šis mūsų skautuos 
ir visuomenės laukiamas pirmas tokio po
būdžio veikalas būtų išleistas dar prieš 
IV Tautinę Stovyklą.

* ★ *

MV KONKURSO LAIMĖTOJAI

MV skelbtą konkursą ir ASS Valdybos dovaną — 25 
dol. laimėjo du broliai: ps. fil. Romas Viskanta ir 
ps. senj. Vytautas Mikėnas ( Žiūrėk MV 1957 m. 308 
psl. )

Jie atspėjo daugumos išrinktus, geriausiai patiku
sius straipsnelius:

1. Bendrajame skyrelyje: '' Tauta ir Mes ”, ps. 
fil. Liūtas Grinius, ( 114 psl. ),

2. Vadovų: " Skautiškoji Ideologija: Trys “ Ko
dėl ? ”, sktn. kun. St. Yla, ( 122 psl. ),

3. Akademikų:" Prasmingos Veiklos Beieškant ”, 
fil. Tomas Remeikis, ( 85 psl. ),

ir labiausiai patikusią nuotrauką: * ’ Skautai Vyčiai 
Reprezentavo Lietuvą Rover - Moote ”, ps. senj. K. 
Dikšaitis, ( 212 psl. ).

’’ Musų Vyčio ” redakcija širdingai sveikina kon
kurso laimėtojus ir ypatingai geriausių straipsnelių 
ir nuotraukos autorius. Ačiū visiems konkurso daly
viams, o labiausiai sesėms ir broliams iš Vasario 16 
d. Gimnazijos Vokietijoje.

73

21



ĮVYKIAI IR KOMENTARAI

Tenka su liūdesiu pastebėti, kad, kal
bėdami savo susirinkimuose, savo kalbon 
primaišome vis daugiau svetimų žodžių. 
Tarptautinius žodžius yra leistina vartoti, 
bet kiekvienas angliškas žodis su lietu
viška galūne jokiu būdu dar nėra tarptau
tinis. Skaudžiausia gal yra tai, kad daž
nai kaltas yra ne nežinojimas, bet tiesiog 
patingėjimas pagalvoti, paieškoti lietuviš
ko žodžio, kuriuo būtų galima pasakyti tai, 
ką ir angliškuoju. Bloga, kad taip daro 
ne tik mūsų jaunieji nariai, kurie lengviau 
gali rasti pasiteisinimų, bet kaip tik jau 
pasireiškę nariai, kurie savo negrynu lie
tuvių kalbos vartojimu kartu duoda netin
kamą pavyzdį jaunesniesiems. Atkreipki
me į šį reikalą daugiau dėmesio, ypač kal
bėdami viešai sueigose ir susirinkimuose.

★

Jau anksčiau atkreipėme dėmesį į šį ru
denį Tėvų Jėzuitų atidarytus Jaunimo Na
mus. Reikia su džiaugsmu pastebėti, kad 
jie daugiau negu pateisina į juos sudėtas 
viltis. Jaunimo namai tikrai virsta lietu
viškumo židiniu. Į juos miela bet kada 
nuvažiuoti, nes visada galima pajusti pul
suojantį lietuvišką gyvenimą: tai vyksta 
susirinkimas, tai sueiga, tai šeštadieni
nės mokyklos pamokos, vakarėlis ar kon
certas, tai būtinai atlankytina kurio daili
ninko paroda ... Ypač reikia pasidžiaugti 
vos prieš porą savaičių pradėtomis sek
madieniais studentų mišiomis. Proga vi
siems giedoti savas giesmes ir pasiklau
syti pritaikyto lietuvių kalba pamokslo 
-bus kiekvieno studento įvertinta.

ASS biuletenyje “ Ad Meliorem ” ran
dame naują skyrių * ‘ Pastabos ir Mintys ”. 
Sis skyrius sudaro progą pasisakyti visais 
Sąjūdžio veiklos klausimais Šeimyniška 
forma — trumpu ir aiškiu laiškučiu. Kiek
vieną ASS narį raginame atkreipti dėmesį į 
šį skyrių, ir nedelsiant pasidalinti su vi
sais savo nauja mintimi, organizaciniais 
vargais ar atsiliepti į iškeltus klausimus.

Reikia pastebėti, kad lt Ad Meliorem ” 
ASS skyrių narius kartais pasiekia gana 
pavėluotai, nes yra siunčiamas netiesiogi
niai — per skyrių valdybas. Biuleteniui 
tobulėjant, yra būtina, kad kuo didesnis 
skaičius jį gautų tiesioginiai — paštu. Sis 
klausimas reikalauja greitoASS centro val
dybos dėmesio.

Neatsilikdami nuo u amerikiečių ”, ir 
Toronto ASS skyrius surengė žiemos sto
vyklą Kanadoje, kurioje dalyvavo ir ASD 
bei Korp! Vytis centro valdybų atstovai. 
Su naujais pasiekimais sveikiname stovyk
loje pakeltuosius naujus narius ir sėkmin
gai darbą atlikusius stovyklos rengėjus.

Žiemos stovyklos jau yra nuolatinė ASS 
veiklos dalis; šalia žiemos sporto, Čia ran
dame paskaitas, diskusijas, literatūros va
karus. Todėl svarbu, kad jau vasaros sto
vyklų metu būtų pramatyti bendri bruožai 
žiemos stovyklų turiniui. Tai užtikrins 
tęstinumą bendros Sąjūdžio veiklos cikle, 
kurį sudaro suvažiavimas pavasarį, bend
roji ir studijų stovyklos vasarą ir žiemos 
stovyklos. Šis ciklas šiuo metu sudaro 
tvirtą pagrindą ASS gyvavimui ir tobulėji
mui.

★ ★ ★
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Pabrėžtina, kad laikas pradėti planuoti 
ASS dalyvavimo Šioje Tautinėje stovykloje 
formą. Tautinė stovykla yra puiki proga 
susirinkti Vid. Vakarų, Kanados ir Rytų 
pakraščio akademikams; galime laukti, kad 
ASS narių skaičius Tautinėje stovykloje 
bus rekordinis. Todėl ypač svarbu pareng
ti išsamią ir aukštos kokybės programą, 
pritaikytą ASS narių reikalavimams. Nea
bejotina, kad ASS nariai stovykloje eis ei
lę pareigų ir bus užsiėmę organizaciniu 
darbu, tai ASS programa turi būti suderinta 
ir su šiuo reikalavimu. Tačiau reikia at
sižvelgti į ASS specifinę programą ir ypa
tingas problemas. Rasti vietos ASS prog
ramai — paskaitoms, diskusijoms ir Lt. — 
bendroje Tautinės stovyklos programoje 
yra svarbus ASS CV ir Tautinės Stovyklos 
Rengimo komiteto uždavinys.

★ ★ ★

Vasario 1-2 dienomis Detroite įvyko 
tradicinės J.A.V. Liet. Studentų Sąjungos 
studijų dienos, sutraukusios apie 100 da
lyvių. Malonu pabrėžti turiningas studijų 
dienų paskaitas, įdomias diskusijas irgau- 
sų Kanados lietuvių studentų dalyvavimą 
( per 20 dalyvių iš Kanados ). Nemaloniai 
stebino mažas dalyviu skaičius iš Čikagos 
ir Studentų S - gos Čikagos sk. valdybos 

neapdairumas tą patį savaitgalį rengiant 
Šokius. Studijų dienos yra skiriamos Są
jungos narių lavinimuisi mums ypač svar
biose srityse; todėl būtina, kad gausiu na
rių dalyvavimu rūpintųsi ir Sl Sąjungos 
skyriai ir akademinės jaunimo organizaci
jos.

★ ★ ★

Balandžio mėnesį įvyksta JAV Liet. 
Studentų Sąjungos centrinių organų rinki
mai 1958 - 59 metams. Aukštai vertinda
mas Studentų Sąjungos veiklą ir jos atlie
kamus darbus, Akademinis Skautų Sąjūdis 
kasmet deda pastangas sudaryti pajėgių 
kandidatų sąrašą ir šį sąrašą rekomenduo
ja Sąjungos nariams. Toks sąrašas yra 
numatytas ir šiems rinkimams.

Tikimės, kad ir kitos akademinės jauni
mo organizacijos pripažins, jog bendros 
reprezentacinės St. Sąjungos gyvavimas ir 
pasisekimas didele dalimi priklauso nuo 
jų narių aktyvaus dalyvavimo ir pasirūpins, 
kad rinkimuose dalyvautų pakankamas ge
rai kvalifikuotų kandidatų skaičius.

Šiuo metu atsi sakyti dali es atsakomybės 
St. Sąjungos ir ‘ ‘ Lituanus ” ateičiai už
tikrinti būtų nedovanotinas bailumas ir 
trumparegiškumas lietuvių studentijos ir 
visuomenės akyse.

Mūsų jaunimo delegacijos atstovai pas britų informacijos šefą Ashford Russel!.
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TAUTIŠKUMO REIKŠMĖ LITERATŪROJE

Kęstutis A. Keblys

Kęstutis Keblys 1957 m. įsigijo organines 
chemijos M.S. laipsnį Purdue Universitete. 
Priklauso Lietuvių Studentų Sąjungai ir Stu
dentų Ateitininkų Sąjungai, kurios pirmininku 
buvo 1954 - 55 metais. Laimėjo 1956 m. Stud. 
Sąjungos grožinės literatūros konkursą. Rašo 
noveles, kurios buvo spausdintos ' ' Ateity
je ”, ’ ’ Aiduose ”, ' ’ Drauge ” ir ’ ' Litera
tūros Lankuose ”. Šiuo metu gyvena ir dirba 
Detroite.

Šis straipsnis yra paskaita, skaityta Detroi
te, Stud. Sąjungos studijų dienų metu.

Visi sutinkame, kad mūsų, kaip lietuvių, 
oirminis tikslas čia, emigracijoje, yra iš
likti artimiems savo tautai asmeniškai ir 
visuomeniškai, arba, banaliai tariant, ‘ ‘ iš
laikyti lietuvybę Sį tikslą suprantame, 
ir is jo plaukiančias pareigas prisiimame. 
3et tas pareigas ne visi vienodai supran
tame, dažnai dėl to ginčijamės, vieni ki
tiems priekaištaujame. Šio nesutarimo 
akivaizdoje iškyla tautinės kultūros lietu
vybei išlaikyti kūrimo reikšmės problema.

Visi rimtesni mūsų kultūrininkai pripa
žįsta, kad tautinės kultūros kūryba yra 
būtina sąlyga tautiniam išsilaikymui išei
vijoje. Parafrazuojant Dr. Juozą Grinių, 
mes, kaip atskelta tautos dalis, savo eg
zistenciją galime reikšti vien tik savo ku
riama tautine kultūra. Tačiau ir šiuo klau
simu susitariame tik principiniai, abstrak
čiai. Priėjus prie konkretesnių sprendimų, 
mūsų galvojimas dažnai susipina. Neretai 
samprotaujame taip: kultūrinė kūryba rei
kalinga lietuvybei išlaikyti, užtat ji tam 
tikslui turi tarnauti. Reiškia, visam tam 
mūsų daugialypiam tautiniam išsilaikymui 
kultūrinė kūryba laikoma tik priemone. Gi 
tas išsilaikymas kasdieninėje plotmėje iš
sišakoja į daugybę smulkių reikalėlių — 
reikia vaikus pratinti lietuviškai kalbėti, 
reikia Šeštadienio mokyklai vadovėlių, mi
nėjimams programos, reikia parengimui 
montažo, lengvai pastatomo vaidinimo ir 
t.t. Ir visiems tiems reikaliukams turi tar

nauti mūsų kultūrinė kūryba. IŠ kūrėjų rei
kalaujama atpilti duoklę toms visoms, nors 
ir labai svarbioms smulkmenoms. Ir atpil
ti labiau greit, negu gerai.

Principiniai čia nėra nieko blogo. Juk 
kultūra nėra kuriama vien kultūrai. Ji ku
riama žmonėms, tautai, tauta ja naudojasi. 
Tačiau praktiškai, šiame kultūrinės kūry
bos šutam ai tinime slypi nemažas pavojus. 
Tie kasdieniniai, parapijiniai reikalavimai 
yra tarsi šaukimas naują namą statančius 
darbininkus taisyti jau labai seno pastato 
stogą. Tie reikalavimai yra labai riboti 
pastovumo ir kokybės atžvilgiu. Čia pir
miausia žiūrima kas lengviau, prieinam i au, 
o ne kas vertingiau. Štai, prileiskime, ko
lonija rengia vakarą. Laiko nedaug, jėgos 
ribotos. Tad vadovaujantieji kreipsis į ra
šytoją, prašydami ne gero dramos veikalo, 
bet kokio montažo, šiupinio, ar panašiai. 
Imkime minėjimų menines programas. Ar 
joms užsakys kas pas mūsų kompozitorius 
operą ar simfoniją? Ne, nes tam nėra nei 
laiko, nei atliekančių žmonių. Užtat Šau
kiamasi—duokite pastatomų montažų, dek
lamuojamų eilėraščių, nes tai lengviau ir 
prieinamiau. 0 tokių lengvumų ir prieina
mumų puolant į kultūrinę kūrybą ir reika
laujant iš jos vien tik to, ji bus ilgainiui 
susmulkinta, sumenkinta ir pagaliau visai 
sužlugdyta. Jos vardu tuomet eis vien tik 
nuolatinis seniau sukrautų turtų iš vienos 
skrynios į kitą perkeldinimas iki galutinio 
nusidėvėjimo. Žodžiu, padarant kultūrinę 
kūrybą vien ‘‘ lietuvybės išlaikymo ”, 
kaip jis pasireiškia kasdienybėje, tarnai
te, ta kūryba bus sustabdyta, ir, tuo pačiu, 
mūsų tautiniam išsilaikymui pastatytas 
juodas kryžius. Tai, ką mes suprantame 
tautinės kultūros kūryba, stovi aukščiau 
kasdieninių problemų ir reikalų. Užtat 
nors kultūrinė kūryba tarnauja tautai, ji 
nėra priemonė lietuvybei išlaikyti grynai 
pragmatine prasme. Gaji, aukšto lygio tau-
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tinės kultūros kūryba pati savaime yralie- 
tuvybės išlaikymas, nes tik tuomet, kai 
nauji įnašai i mūsų, kultūrinį lobyną bus 
pakankamai aukšto lygio, mes galėsime 
tęsti savo egzistenciją kaip lietuvių, tau
tos šaka.

Kadangi literatūra yra integralinė kultū
ros dalis, visa tai kas liečia kultūrą, lie
čia ir literatūrinę kūrybą. Mūsuose yra gy
va tautiškumo problema literatūroje. Čia 
vėl visi pripažįsta vienokią ar kitokiątau- 
tiškumo reikšmę literatūroje, tačiau vieni 
tą tautiškumą supranta paraidžiui, kiti kur 
kas plačiau ir subtiliau. Rašytojas atsi
duria tarp pragmatiškų visuomenės reika
lavimų ir jo paties veržimosi siekti litera
tūrinės tobulybės. Dažnai iš visuomenės 
girdimi kaltinimai, kad mūsų šiandieninė 
literatūra rodo tendencijų nutolti nuo lietu
viškos dvasios ir lietuvio skaitytojo, ak
lai sekdama vakarų pasaulio sroves. Iš 
kitos pusės vėl primetama, kad mūsų rašy
tojai vien perkrato senesnės kartos paliki
mą/‘ lieka savo kieme ”,kūrybiniu žvilgs
niu neina į pasaulį, skursta nuolatiniu kar
tojimui si ir pažangos trūkumu. Tokie ir 
panašūs užsimojimai skatina mus tautiš
kumo problemą literatūroje. Si problema 
stato mums kelis klausimus: 1) Koks iš 
viso literatūros santykis su tautine kultū
ra; 2) ar lietuviška tematika mūsų literatū
roje yra būtina; 3) koks yra skaitytojo - 
literatūros santykis tautiškumo akivaizdo
je. Tuos klausimus iš eilės ir panagrinė
sime.

Jei sakome, kad literatūra yra kultūros 
šaka, tai tuomet kiekvienas aukšto lygio 
literatūros kūrinys jau tampa tuo pačiu ma
ža kultūros dalimi. Tačiau, kuomet kalba
me apie tautinę kultūrą, besąlyginį lygy
bės ženklą čia vargu ar galime dėti. Be 
abejo, kad būtų bendros mūsų kultūrinės 
kūrybos dalis, literatūros veikalas turi 
būti lietuviškas, tautiškas. Bet Čia tą He
li etuviškumą ir tautiškumą suprasti ? Pir
moje eilėje, veikalas turi būti parašytas 
lietuviškai. Tai savaime suprantama, ne- 
ginčyjama sąlyga. Kad ir kažin kaip Lie
tuvą mylėjo Mickevičius, jo poezija nėra 
mūsų poezija, nes parašyta lenkų kalba. 
Net jeigu mūsų patriotai, kurie ieško bent 

lašelio lietuviško kraujo kiekviename gar
siame žmoguje, įrodytų, kad Dostojevskis 
buvo grynakraujis lietuvis, jo rusų kalba 
rašyti kūriniai netaps mūsų kultūros dali
mi.

Būtų tikrai nesunku šį klausimą spręsti, 
jei, nustatydami literatūros tautiškumą, 
apsiribotume vien šiuo, nors ir labai svar
biu kalbos kriterijumi. Tuomet būtų leng
va nustatyti, kuri literatūra, priklauso mū
sų tautinei kultūrai, kuri ne. Praktikoje 
šiuo principu dažnai viską ir rūšiuojame 
ir gal perdaug neklystame taip darydami. 
Tačiau, visdėlto, peršasi klausimas: ar 
visą kas lietuvių kalba parašoma, jau yra 
mūsų tautinės kultūros įnašas.

Paimkime konkretų, įsivaizduojamą pa
vyzdį. Sakykim poetas sukuria eilėraštį 
apie Brazilijos džiunglių gamtą su smaug
liais ir chameleonais, be jokios patrioti- 
kos ir net be atodūsio, ii ginti s lietuviškų 
berželių. Arba, te dramaturgas surenčia 
dramą apie amerikonišką ‘ ‘ juvenile de
linquency ” problemą. Sakykime, ir eilė
raštis ir drama yra tikrai aukštos kokybės 
kūriniai. Ar jie tačiau bus įnašas mūsų 
tautinėn kultūron, ar taps mūsų kultūros 
dalimi ? Problema čia nėra lengvai spren
džiama. Aiškiai teigiamą ar neigiamą at
sakymą vargu ar galime duoti. Gali būti 
taip, kad iš dviejų eilėraščių apie Brazi
liją vienas tilps mūsų kultūros skrynion, 
kitas netilps. Priklausys nuo to, kaip pats 
kūrinys bus parašytas, kiek jis bus skai
tytojo priimtas kaip savas, nors išsakąs 
ne savus dalykus. Čia ir stilius, ir per
teikimo būdas, kalbos vartojimas ir turtin
gumas gali daug nusverti. Žodžiu, kad li
teratūros kūrinys taptų tautinės kultūros 
dalimi, jis turi būti ne tik sava kalba ge
rai parašytas, bet taip pat būti artimas sa
vo dvasia jį priimančiai publikai.

Su literatūros tinkamumu tautinei kultū
rai labai rišasi ir literatūrinės tematikos 
klausimas — ar kūriniui yra būtina lietu
viška tema, norint, kad kūrinys tilptų į 
tautinės kultūros rėmus.

Pirmiausia, kas yra lietuviška tema? 
Prozoje ir dramoje, jei bent pats protago
nistas bus lietuvis, galima sakyti, kad tai 
jau lietuviška tema. Prozoje temą, kaip
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tokią, iš viso sunku nustatyti, nes daž
niausia, kur jau yra tema, ten ir poezija 
menka. Čia daugiau lemia pats vaizdų, de
rinys, tinkamas kalbos turtų pajungimas 
minčiai išreikšti. Užtat, kalbėdami apie 
tematiką, ribosimės proza ir drama.

Tad, ar lietuviška tema yra būtina? 
Principiniai galime atsakyti, kad nebūti
na. Juk literatūros objektas yra žmogus. 
Kas jis bus — žydas, ar lietuvis, yra an
traeilis reikalas. Užtat gerą literatūros 
veikalą apspręs tai, kiek jo protagonistas 
yra išvystytas kaip žmogus, o ne kaip lie
tuvis. Minėjome, kad veikalas dar turi bū
ti tautos priimtas, kad taptų indėlis tau- 
tinėn kultūron. Tačiau jei kūrinys bus 
lietuviškai parašytas ir tikrai aukšto me
ninio lygio, jam beveik garantuota ir ta 
paskutinė sąlyga — priėmimas, nes tai, 
kas tikrai vertinga, net jau ir mes retai 
kada atmetame. Taigi, geras kūrinys, ku
riame atskleidžiama daugiau bendri žmo
giškieji, negu specifiniai lietuviškieji 
personažo aspektai, vi stiek turi atvirą ke
lią į mūsų tautinę kultūrą.

Taip yra imant principiniu, daugiau te
oretiniu atžvilgiu. Tačiau, praktiškai 
imant, geram kūriniui su lietuviška tema
tika kelias į mūsų tautinę kultūrą yra dar 
atviresnis. Pirmiausia mūsų rašytojai 
daug lengviau gali pasiekti aukštesnio me
ninio lygio dorodami esi su lietuviška te
ma vien dėl to, kad lietuviškas žmogus ir 
lietuviška aplinka jiems daug geriau pa
žįstama. Gi tobulas gyvenimo tikrovės 
pažinimas yra būtinas, norint sukurti lite
ratūros tikrovę, privalomą kiekvienam ge
ram veikalui. Tiesa, pati jauniausioji kar
ta jau neblogai pažįsta ir amerikinę ap
linką. Bet ir iš jaunesniųjų, taip kaip ir 
iš vyresniųjų, plunksnos veikalai sveti
momis temomis yra retenybė. Tai gal dėl 
to, kad kūrėjui jo kuriamas personažas vi
suomet yra artimas. Gi savo tautos žmo
gus visuomet artimesnis negu svetimos. 
Užtat lietuviškos tematikos problema lite
ratūroje nėra dar, bent kol kas, perdaug 
aštri.

Tačiau dar yra kitas vertas dėmesio li
teratūrinės tematikos aspektas. Tai idėji
nė tematikos pusė. Kyla vėl klausimas; 

ar veikalas idėjiniu atžvilgiu turi būti po
zityvus bei optimistiškas, ar teigiami mū
sų lietuviško gyvenimo bruožai turi būti 
pabrėžiami, o neigiami nutylimi ?

Neigiamas Šio klausimo atsakymas per
šasi iš karto. Tačiau, žinant kiek daug 
kartų rašytojai užsipuolami dėl tariamo 
visuomenės “ demoralizavimo ” tautiniu, 
idėjiniu ir kartais moraliniu atžvilgiu, ten
ka į šį klaušimą pažvelgti iš arčiau. Mū
sų visuomenė šiam reikalui yra gan jautri. 
Reikalaujama, kad literatūra keltų tik to
kias idėjas, kurios bekompromisiniai, prag
matiškai stiprintų mūsų išeivijos liaudies 
tautinį susipratimą ir patriotizmo išlaiky
mą. Užtat smarkiai reaguojama, kai iš
leistose knygose pūčia kiek kitokį idėji
niai vėjai. Jankus gavo pylos už tai, kad 
nušvietė lietuviškos inteligentijos tamses
nius bruožus savo paskutinėse knygose, 
šnairavo ir į Baroną kam jis iškėlė juodą 
darbininko būklę Lietuvoje, būtų ir Maza- 
laitei kliuvę, jei jos “ Negesties ” hero
jė būtų pasilikusi mišrioje Šeimoje. Klius 
ir kiekvienam dar neparašytam veikalui, 
jei jo protagonistas nutols nuo lietuvybės 
idealų ir liks autoriaus nepasmerktas.

Žiūrint į visą šį reikalą, ir galutinai at
sakant į pasistatytą klausimą, tenka pasa
kyti du dalykus.

Pirma, idėjinė tematika neturi nieko 
bendra su veikalo literatūrine verte. Idea
lus lietuviškos praeities ar dabarties vaiz
davimas, pozityvių idėjų kėlimas, kaip ir 
bet kokių epochų aplinkos vaizdavimas ir 
bet kurių idėjų kėlimas, kaip toks, stovi 
už prozinės literatūros ribos. Jei rašyto
jas tuos dalykus stato pirmon eilėn, jo vei
kalai beveik visuomet bus menkos meninės 
vertės, nes tie dalykai priklauso kitoms 
sritims. Literatūros gi pirminis ir vienin
telis objektas yra žmogus - asmuo. Nors 
personažas su savimi į veikalą atsitempia 
idėjas, aplinką, tačiau tik kaip savo lite
ratūrinės egzistencijos pasėką Persona
žas gali būti šventasis, ar nusidėjėlis, 
patriotas, ar nutautėlis. Nuo to priklausys 
veikalo idėjinis tonas, bet ne veikalo ver
tė.

Antrą daugelis veikalų, kurie idėjinės 
tematikos atžvilgiu didesnei ar mažesnei
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A. Treinio nuotr.

ASS Bostono skyrius

visuomenės daliai nepatiko, vistik tapo 
mūsų tautinės literatūros dalimi ar tai sa
vo literatūrine verte, ar visuomenine įtaka. 
Pavyzdžiu galime imti Putino ‘ ‘ Altorių 
šešėlyje ”. Knyga susilaukė didelės re
akcijos dėl ten keliamų ar implikuojamų 
idėjų, tačiau vistik nors ir labai nevykusiai 
parašyta, įėjo mūsų tautinėn literatūron. 
Panašiai ir su Ramono il Kryžiais ” — 
nežiūrint kilusio triukšmo dėl veikalo idė
jinės tematikos, dabar “ Kryžiai ” skai
tomi vienu iŠ geriausių tremtyje parašytų 
romanų, neabejotinu įnašu mūsų tautinėn 
kultūron. Taigi, idėjinė tematika, nenu- 
lemdama veikalo meninės vertės ir galuti
nio visuomenės priėmimo, tuo pačiu neturi 
sprendžiamos reikšmės ir vertinant veika
lą tautinės kultūros atžvilgiu.

Anksčiau jau keletą kartų minėjome, kad 
literatūros veikalas turi būti tautos priim
tas, kad jis taptų tautinės kultūros dalimi. 
Sis kriterijus yra teisingas, bet dažnai la
bai bendras, kartais neaiškus. Ką tad reiš
kia tas priėmimas? Juk neturime kurios 
nors tautos institucijos, komisijos, kuri 
nuspręstų, kuris veikalas tinka tautinei 
kultūrai. Priėmimo pocesas nėra vienkar
tinis, nei dirbtinis. Jis natūralūs, sponta
niškas, besitęsias per eilę metų. Čia vei

kia ne kokia komisija, bet visa tauta,mūsų 
atveju, tremtie s skaitytojų vi suomenė. Nors 
iŠ kitos pusės, apibrėžimas ‘‘ visa tau
ta ” gal ir nėra pakankamai tikslus, nes 
tuo atveju išeitų, kad skaitytojų tarpe po
puliarios knygos jau savaime taps tauti
nės kultūros dalimi. 0 plačiosios skaity
tojų masės skonis ir pareikalavimas labai 
retai kada sutampa su aukšto meninio ly
gio normomis. Dauguma skaitančiųjų lite
ratūroje ieško pramogos, laikinio įdomumo 
ir tuo mastu dažnai vertina literatūrą. Gi 
pramoginės pasiskaitymo knygos literatū
ron, tuo pačiu kultūron, neįeina, nes jų pa
daryta įtaka nėra tikra įtaka, o tik įspū
dis, taigi laikinis pasireiškimas. Tokios 
knygos išleidžiamos,nuperkamos, perskai
tomos ir užmirštamos. Gi rimtas literatūri
nis veikalas, turįs kultūrinės vertės, yra 
atžymėtas tęstinumu. Jis bus perskaity
tas, bet neužmirštas. Jo įtaka pasiliks ir 
pamažu sklis per eilę metų.

Kaip ir bendrai kultūros puoselėjime, 
taip ir šiame ‘‘ literatūros priėmime kul
tūron ” daugiau įtakos turi ne masė, bet 
tam tikros visuomenės grupės. Šiuo atve
ju — rašytojų sambūriai, literatūros kriti
kai ir kultūrininkų grupės, besidominčios 
literatūra. Šie žmonės literatūros kūrinį

79

27



įtvirtina tautoje ne tik jį perskaitydami, 
bet ir recenzuodami, apie jį rašydami, dis
kutuodami, pripažindami jam meninę vertę. 
Kai apie veikalą, jo iškeltas mintis ir žmo
giškas problemas kalbama, tuomet veika
las jau daro įtaką visuomenei. Ir juo il
giau veikalas įleidžia šaknis į tautinę kul
tūrą. Toks maždaug yra literatūrinio vei
kalo priėmimo procesas.

Anksčiau minėjome, kad plačiausiai 
skaitomi, žmonių tarpe populiariausi vei
kalai ne visuomet tampa mūsų kultūros da
limi. 0 vistik dauguma mūsų kultūron įei
nančių veikalų yra ir populiarūs ir plačiai 
skaitomi. Kodėl taip yra? Galima matyti 
dvi priežastis. Pirmiausia, jei veikalą pri
ima anksčiau minėtas kultūrinis avangar
das, veikalas paplinta ir plačiojoje skai
tytojų masėje. Tačiau, kartais priėmimas 
ateina.iš skaitytojų pusės — išleistas vei
kalas tampa iš karto populiarus, nors kriti
kų peikiamas. Tas spontaniškas populia
rumas, jei greitai neišblėsta, po kiek lai
ko vėl sudomina kritikus, literatūros žino
vus, ir dažnai, antrą kartą veikalą peržiū
rėję, jie randa jį esant vertingą — priima.

Taigi literatūros kūrinys tautinėn kultū
ron priimamas kolektyvine atranka. Kaip 
ir visos kolektyvinės pastangos, taip ir ši, 
nėra tobula. Tiesa, atrodo, kad dar nei 
vienas meniniu atžvilgiu aukštos kokybės 
veikalas nebuvo iš lietuviškos kultūros 
išskirtas. Bet nėra garantijos, kad tai lai
mingai vyks ir ateityje. Tuo būdu, gana 
aišku, kad ne visi priimamieji veikalai yra 
aukštos literatūrinės kokybės. Daug jų 
yra tik vidutinio lygio, nemaža ir visai 
menkų. Taip vyksta dėl to, kad tikrai aukš
tos meninės vertės veikalai pas mus gana 
retai pasirodo, bet taip pat ir dėl to, kad 
pats * * priimančiųjų kolektyvas ” nėra to
bulas. Apie plačiąją skaitytojų masę nėra 
nei ko kalbėti — ji visuomet nepaslanki 
pažangai, linkusi teigiamai vertinti tik tai 
kas jau gerai pažįstama. Bet ir minėtas 
literatūrinis elitas nevisuomet vadovauja
si objektyviais standartais. Visiško ob
jektyvumo, tiesa, negalima reikalauti,nes 
literatūra-nėra griežtasis mokslas, su ne
pajudinamais,. nuo žmogaus nepriklausan
čiais dėsniais. Literatūroj e daug standar

tų, daug kriterijų. Ir tarpe rašytojų ir tar
pe kritikų turime įvairių literatūrinių sro
vių atstovų. Tai nėra bloga, bet praktiko
je vistik įneša disonansą literatūros verti
nime kultūrinės kūrybos atžvilgiu. Turime 
didesnį skaičių į konservatyvizmąlinkusių 
žmonių. Jie teikia pirmumo tiems veika
lams, kurie traukia išmintais keliais, daž
nai darydami nuolaidų meninės vertės at
žvilgiu. Panašiai pasielgia ir vadinami 
modernistai,neretai perdaug svarbos suteik
dami kūriniams vien dėl to, kad jie kvepia 
naujais vėjais. Naujoviškumas dažnai sta
tomas aukščiau literatūrinės vertės. Ta
čiau dar didesni prasilenkimai gąunami-dėl 
nevienodo pačios literatūros prasmės su
pratimo. Tremtyje daugelį k ui tūrini nkų pad
velkia pragmatinis nusiteikimas literatūros 
atžvilgiu. Iš čia kyl a patriotizmo perverti
nimas literatūroje - patriotizmo sąskaita 
daroma daug nuolaidų ir silpniems veika
lams.

Neigiamos įtakos daro ir komercinis 
prestižas. Geras pavyzdys yra iš ‘ ‘ Drau
go ” konkursų išeiną romanai. Dienraščio 
korespondentų - kritikų jie yra bekompro- 
misiniai peršami, rekomenduojami, giria
mi, nežiūrint jų tikros meninės vertės. 0 
vertė tų, per eilę metų premijuotų, romanų 
yra tikrai nevienoda, ir visi jie jokiu būdu 
nenusipelno tokios pat reklamos ir priėmi
mo.

Taigi, žmonės kolektyviniu būdu atren
ka literatūros veikalus tautinėn kultūron. 
Užtat, tautinės kultūros lygis priklauso ne 
tik nuo pajėgių kūrėjų, bet ir nuo visuome
nės — elito ir liaudies — kultūrinio susi
pratimo. Užtat, norint aukšto lygio tauti
nės literatūros, mums reikėtų daugiau su
sirūpinti literatūrine saviaukla. Lavinimo 
pareiga didele dalimi krinta ant mūsų kri
tikų pečių, bet jie, deja, šioje srityje kol 
kas dar mažai pasidarbavo.

Baigdami, bandykime trumpai peržvelgti 
padarytas išvadas. Pirmiausiai minėjome, 
kad mūsų literatūrinė kūryba yra tautinės 
kultūros kūryba, būtinai reikalinga mūsų, 
kaip tautinės bendruomenės, išsilaikymui. 
Užtat tautiškumo atžvilgiu tik tokia litera
tūra yra priimtina, kuri rrūsų kultūron at
neša auk stos meninės vertės įnašą. Užtat
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meninė vertė yra pats svarbiausias tauti
nės literatūros kriterijus. Literatūros tau
tiškumas pasireiškia vartojama kalba — 
kiekvienas aukštos meninės vertės kūrinys, 
parašytas lietuviškai, jau bus kultūrinis 
įnašas. Lietuviška tema, veikalo idėjinė 
forma ir veikalo naudingumas lietuviško 
visuomeninio gyvenimo apraiškoms nėra 
būtini reikalavimai tautinei literatūrai. 
Skaitytojo santykis su literatūra, bent šiuo 
metu, nėra palankus aukštos kūrybinės 
vertės kultūros plitimui. Skaitytojai nors 
priima aukštos vertės literatūrinius kūri
nius, tačiau aukšto meninio lygio iš rašy
tojo nereikalauja, priimdami, ir net reika
laudami, menkesnės vertės, bet asmeniš
kai artimesnių, ir naudingesnių veikalų. 
Kadangi priimdami vienokios ar kitokios 

vertės literatūrinius kūrinius, skaitytojai 
juos padaro tautinės kultūros dalimi, jie 
kartu su rašytojais dalyvauj a kūrybini ame 
kultūros darbe. Užtat yra nepaprastai svar
bu, kad skaitytojų, ir bendrai kultūrininkų, 
literatūrinis susipratimas kiltų iš dabar 
esančio nepatenkinamo lygio.

Si paskutinė išvada labai tinka ir mums, 
studentams. Ir mes, kaip skaitytojai, sa
vo mažu įnašu darome įtaką literatūrinei ir 
tuo pačiu bendrai kultūrinei kūrybai. Už
tat svarbu, kad mes pakankamai domėtumė- 
mės literatūra, ne tik skaitydami išleidžia
mas knygas, bet ir gilindamiesi į pačią li
teratūros esmę ir prasmę. Tik tai įgalins 
mus atskirti aukštos meninės vertės knygą 
nuo menkos ir tuo pačiu Įgalins mus daryti 
teigiamą įtaką mūsų tautinės kultūros kū
rybiniam procesui.

ASS SUVAŽIAVIMUI ARTĖJANT

Ateinant pavasariui, pradedame laukti 
visuotinio ASS suvažiavimo, kuris šiais 
metais įvyks gegužės mėn. 10-11 d.d. Ur- 
banoje. Dar turime daug nagrinėtinų klau
simų ir veiklos problemų, o vienas iš su
važiavimo uždavinių ir yra spręsti aktu
alias organizacijos problemas.

Vis dažniau pradedame kelti skautiško
sios ideologijos klausimą — kas ji yra, 
kiek ji apibrėžta, ir t.t. Be abejo, tai teks 
padiskutuoti ir šiame suvažiavime. Taip 
pat, žvelgdami į platesnę savo aplinką, mes 
vis labiau pajuntame skirtumus tarp mūsų 
lietuviškosioskultūros ir amerikoniškosios, 
su kuria susiduri ame kiekviename žingsny
je. Ypatingai juntame reikalą surasti ko
kią išeitį, kokį atsakymą, susiformuluoti 
prasmingo tremties gyvenimo filosofiją. 
Šios problemos, be abejo, suvažiavime iš
kils ir bus paliestos, bet vargu ar galuti
nai išspręstos, nes tam reikia gilaus gal
vojimo ir 1 aiko.

Organizacinių problemų tarpe dar yra ir 
kandidatų programos, ASS statutinė struk
tūra, Korp! Vytis “ gramozdiškas ” star 
tūtas, “ Mūsų Vyčio ” reikalai ir Lt. Jas 
reikėtų suvažiavime taip pat nors trumpai 
paliesti.

Kitas suvažiavimo uždavinys būtų duoti 
ką nors kiekvienam savo nariui. To galima 
tikėtis ir iš šio suvažiavimo. Be nuosek
liai paruoštų, intelektualiai vertingų pa
skaitų, bus vakaras su menine programa ir 
mūsų menininkų dailės paroda.

Tad, ateinantis visuotinis suvažiavimas 
spręs netik svarbius organizacinius reika
lus, bet bus ir aukšto intelektualinio bei 
kultūrinio lygio šventė gražiame, pavasario 
žiedais papuoštame Illinois Universiteto 
prieglobstyje. Tad visi, kas tik galite, 
gegužės mėn. 10-11 d.d. pasiryžkite da
lyvauti ASS suvažiavime. Urbana Jūsų 
1 auki a!
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PASTABOS APIE SKAUTŲ IDEOLOGIJĄ

sen j. Tomas Remeikis

Tomas Remeikis Illinois Universitete Ur- 
banoje šiuo metu rengiasi politinių mokslų 
laipsniui. Aktyviai dirba Lietuvių Studentų 
Sąjungoje, ASS ir bendradarbiauja lietuviško
je spaudoje.

Žmogus gyvenimo reiškinius paprastai 
interpretuoja tam tikros vertybių - idėjų 
sistemos šviesoje, kuri yra integrali jo 
asmenybės dalis. Kada žmogaus proto pa
dėtis ( paskirtis, vertybės, normos ) nepa
jėgia socialinių reiškinių suprasti ar įver
tinti, tada toks žmogus pasijunta esąs ne
saugus, netikras — jis ieško prasmės ir 
suoratimo. Ideologija, ar tam tikra pažiū
ra į pasaulį ( Weltanschauung ), nustatyta 
patirties, vertybių ir normų, paprastai su
teikia individui kriterijų subjektyviai, lo
giškai ir prasmingai aiškinti ir vertinti ap
linkos reiškinius.

Kyla tad klausimas, ar skautybė atlieka 
Šią funkciją. Šios temos tikslas ir yra pa
liesti tai, ką mes vadiname ‘‘ skautų ide
ologija” ir pabandyti atsakyti į iškeltą 
klausimą.

Pirmiausia tenka pastebėti, kad skauty
bė pasaul ėŽiūrinės funkcijos neatli eka vien 
dėl to, jog skautų ideologijos dar niekas 
aiškiai nesuformulavo ir labai retas ja in
tuityviai pasinaudoja, atsakydamas į įvai
rius gyvenimo iškeltus klausimus. Antra, 
pasiremiant Baden-Powell’io duotais ide
ologijos pagrindais ( šūkiu, įstatais, įsa
kymai s, metodu ) galima suformuluoti ne 
vieną, bet kelias, pilnai išvystytas, ide
ologijas, kurios filosofiniai prieštaraus 
viena kitai, bet neprasilenks su Baden - 
Powell’io skautybės principais. Si pažiū
ra į skautybę kiek paaiškės vėliau straips^ 
nyje.

Esminis klausimas yra, ar Baden - Po
well’io skautybė yra iš viso ideologija. 
Neretai teigiama, kad skautybė yra tik auk
lėjimo metodas, nesuteikiąs individui pa
saulėžiūros. Šie priekaištai turi pagrindo, 

ir todėl verta į juos pažvelgti. Galima la
bai autoritetingai įrodyti, kad skautybė yra 
ideologija; galima taip pat autoritetingai 
įrodyti, kad skautybė yra auklėjimo me
todas. Tokios dvi pažiūros į skautybę jo
kiu būdu nėra absoliučiai priešingos; jos 
yra viena kitą papildančios, nustatytos 
kultūros, kurioje skautybė yra praktikuoja
ma. Tad sustokime prie šių dviejų pažiū
rų į skautybę.
Skautybė kaip ideologija

Jeigu pažvelgsime į Baden-Powell’io 
suformuluotus skautybės principus, paste
bėsime jų bendrumą ir priimtinumą įvai
rioms kultūroms ar tikyboms. Nuvažiavę 
į Jamboree pastebėsime, kad skautai yra 
ne vien katalikai ir protestantai, bet ir ma
hometonai, budistai, sintoistai ir dar ko
kie kiti “ istai ”; taip pat ne vien euro
piečiai, bet ir visų kitų kontinentų gyven
tojai. Iš arčiau pažvelgę į tuos įvairių ti
kybų bei tautų skautus, pastebėsime, kad 
vienur skautybė yra vertinama kaip gyve
nimo būdas, kitur — kaip auklėjimo meto
das. Lietuviai yra linkę skautybę laikyti 
ideologija, kai, tuo tarpu, mums visiems 
gerai pažįstami amerikiečiai skautai ją 
vertina tik kaip auklėjimo metodą. Ir nei 
vienu nei kitu atveju neįmanoma įrodyti 
nusižengus Baden - Powell’io principams.

Skautybės praktikos ir teorijos apžval
ga leidžia daryti Šią išvadą: skautybė, 
kaip ją suformulavo Baden - Powell’i s, 
nėra pilnai išdirbta, atbaigta ideologija, 
o tiksliau, yra ideologijos rėmai. Skauty
bė gali būti atbaigta ideologija tik tam 
tikros kultūros bei religijos kontekste. 
Taip, pav., lietuviai katalikai skautai ga
li turėti atbaigtą ideologij ą. Lietuvių kul- 
tūrabei katalikų religija Baden - Powell’io 
principus savaip išplečia, suformuluoja ir 
tuomet jau skautybė sudaro pilnos, at
baigtos ideologijos vaizdą. Aišku, tad, 
kad skautybė gali būti, ir neretai y ra, i de
ologij a.
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Toronto akad. skautai, dalyvavę skautų tuntų Vasario 16 d. iškilmingoje sueigoje. Iš kairės į 
dešinę stovi: B. Vaškelis, G. Girdauskaitė, V. Morkūnas, V. Šernas, B. Petrulyte, N. Barsėnai- 
te, A. Dvarionis, G. Norkutė, G. Šernas. Sėdi: A. Banelis, D. Meilutė, A. Kuolaitė, B. Grigaity- 
te ir A. Dailide.

Priekaištą, kad skautybė yra tik auklė
jimo metodas, galima atmesti prof. Šal
kausko autoritetu ( žiūr. jo studiją Skautai 
ir Pasaulėžiūra ). Jis teigia, kad jokia 
pedagoginė sistema, galutinėje išvadoje, 
negali nepasiremti tam tikra pasaulėžiūra. 
To neišvengia ir skautybė. Ar galima 
teigti, pavyzdžiui, kad pragmatizmas yra 
tik filosofinis metodas, n e atsi remi ąs į tam 
tikrą pažiūrą, į pasaulį bei žmogų? Gana 
drąsiai galima atsakyti, kad ne.

Lietuvių skautų atveju, nors skautybė 
ir laikoma ideologija, ji nėra atbaigta. 
Taip yra dėl vienos priežasties: dėl atsi
sakymo kurti katalikišką ir protestantišką 
skautų sąjungą. Nesigilinsiu, kodėl kata
likiška skautų sąjunga nebuvo įsteigta. 
Svarbu man tik praktiškos pasėkos. Są
jungoje lygiai pripažįstant ir katalikybę 
ir protestantizmą, negalima griežčiau su
formuluoti skautybės principų, apsistoja
ma prie bendrumo įvairiuose programos da
lykuose. Šį bendrumą šiek tiek specifi
kuoja atskiros katalikų bei protestantų re
liginės programos; tačiau ir čia jaučiamas 

tik paviršutiniškumas. Mūsų vadinamas 
“ vidurio kelias ” neleidžia pilnos ir 
griežtos jaunuolių indoktrinacijos tam tik
ra pasaulėžiūra. ‘ ‘ Vidurio kelias ” ne
leidžia turėti atbaigtą ideologiją ir pilną 
pasaulėžiūrinį auklėjimą. Tad galutinėje 
išvadoje sakyčiau, kad teorijoje lietuviš
koji skautybė labai arti priartėja prie pil
nai išdirbtos ideologijos vaizdo, tačiau 
praktikoje ji yra daugiau auklėjimo meto
das.
Skautybė kaip auklėjimo metodas

Paviršutinis žvilgsnis į skautybę įtiki
namai įrodys, kad skautybė tai tik auklė
jimo metodas. Skilčių sistema, stovyklos, 
sueigos, iškylos, uniformos, ženklai ir Lt. 
— visa tai ryšku skautybėje, neatskiria
mai susiję su skautų koncepcij a. Neretai 
sakoma, kad skautybė yra mokykla po at
viru dangumi. Skautybės tikslas, sakome, 
yra išugdyti tobulą žmogų, gerą vai stybės 
pilietį. Niekas nepaneigs, kad skautybė 
yra puikus auklėjimo metodas. Tačiau ką 
tas auklėjimo metodas specifiniai perduos 
individui priklauso, kaip matėme, nuo tau-
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tinės kultūros ir religijos. Daugelio šalių 
skautų organizacijos skautybę esmėje ir 
telaiko metodą esant. Ką skautybė patie
kia, teturi antraeilės reikšmės. Taip yra, 
pav., anglosaksų kraštuose.

Žiūrint į skautybę kaip auklėjimo meto
dą, galima pastebėti skautybės ir pragma
tinio auklėjimo filosofijos tam tikrus pa
našumus. Ir pragmatizmas ir skautybė pa
brėžia “ patirtį ir skautybė ir pragma
tizmas šiuo atveju yra pagrindiniai meto
dai, o ne doktrinos. Pragmatinė auklėjimo 
filosofija reikalauja, kad jaunuoliai ‘ ‘ eks
perimentuotų ” tikrosiose, problem arinės e 
gyvenimo situacijose ir tuo būdu mokytų
si. Pragmatizmas suteikia žmogui meto
dą, kuriuo pasiremdamas, jis gali spręsti 
problemas kai jos gyvenime iškyla. Ki
taip tariant, pragmatizmas išmoko gyventi. 
Ir skautybė čia nesiskiria. Ji išmoko žmo
gų gyventi. Patyrimo programos, nagingu
mo lavinimas, valios ugdymas, tam tikrų. 
Įpročių ugdymas, savarankumo įdiegimas ir 
t.t. — visa tai skautas savo patirtimi per
gyvena, Įsisąmonina ir pritaiko kai iškyla 
gyvenime problemos. Tai yra išmokymas 
gyventi! John Dewey žiūrėjo i auklėjimą, 
kaip į prie aplinkumos prisitaikymo proce
są. Ir Baden Powell’io stovyklos nėra kas 
kitą kaip prisitaikymas prie gamtos — gy
venimo !

Prileidžiant, kad skautybę galima api
brėžti kaip mokyklą gyvenimui, susiduria
me vėl su šioje dalyje atmesta ideologija. 
“ Mokykla gyvenimui ” implikuoja, kad 
auklėjimas vyksta tam tikroje visuomenė
je, kad ta visuomenė jau turi vertybes bei 
normas. Tad mokant individą gyventi, yra 
mokoma prisitaikyti prie tam tikros aplin
kos, atseit, priimti tam tikras vertybes bei 
normas. Atrodo, šis faktas dar kartą pa
neigia pažiūrą, kad skautybė yra tik auk
lėjimo metodas. Tiesa, skautybė suteikia 
tik pamatus, antkurių galim a pastatyti vie
nokius ar kitokius ideologinius rūmus, ta
čiau tie esami pamatai šiek tiek apibrėžia 
tų ideologinių rūmų esmę. Taip pat, tuos 
rūmus galima statyti, ar ne, bet tie pama
tai vi s tiek yra. Tad či a tik ir norima iš
kelti, kad skautybės metodas savyje turi 
kertinius ideologijos akmenis, bet Įvairio

se tautose ar religinėse grupėse veikian
čios skautų organizacijos nevienodai pa
brėžia ideologinį ir metodinį skautybės 
aspektą Kaip minėjau, anglai ir ame
rikiečiai pagrindinai pabrėžia metodą ir, 
paprastai, jaunimui duoda labai laisvąma- 
žai teapibrėžtų vertybių skalę. Ta pras
me ir tegalima teigti, kad skautybė yra 
auklėjimo metodas. Tad posakis “ skau
tų ideologija ” reiškia tokią pažiūrą į 
skautybę, kurioje vyrauja turinys, o ne 
forma.
Akademikų skautų skautybė: ideologija ar 
metodas ?

ASS - j e skautybė pagrinde buvo ir yra 
auklėjimo metodas, apjungiamoji forma. 
Yra sukurta ASS ideologijos iliuzija, ku
rios funkcija yra apsaugoti “ organizaci
nį ergo ”, pastatyti Sąjūdį kitų ideologi
nių organizacijų tarpan. Ideologijos iliu
zija atmeta priekaištus, kad esame tik 
‘ ‘ žaidimo berniukai ar mergaitės ”.

Labai dažnai vartojame žodį ‘ ‘ ideolo
gija ” nežinodami, ką juo nusakoma. Kiek
vienas narys turi savo koncepciją, kas yra 
skautų ideologija. Todėl ir nenuostabu, 
kad girdime daug balsų, prašančių aiškiai 
ir konkrečiai suformuluoti skautų akade
mikų ideologiją. Pasitaiko vienas kitas 
bandymas į šį pageidavimą atsiliepti; ta
čiau visi tokie bandymai, išskyrus gal 
kun. St. Ylos patiektus ideologijos met
menis ( Mūsų Vytis, 1957, Nr. 3 ), yra pa
viršutiniški, giliau neįžvelgią į skautų 
ideologijos problemą Be to, jei kas ir pa
žvelgia kiek rimčiau į skautybės esmę, 
paanalizavę tas studijas, pastebėsime ge
rokų skirtumų tarp pažiūrų Į Įvairius skau
tybės aspektus ( ypatingai religinį ). Čia 
dar kartą pasitvirtina teigimas, kad sufor
muluoti galima ne vieną bet kelias skau
tų ideologij as.

Antras argumentas, kad ASS nesuteikia 
individui griežtos pasaulėžiūros yraSąjū- 
džio ” vidurio kelio ” politika. Pavyz
džiui, nekartą girdima nusiskundimas, kad 
akademikas, baigęs studijas, nėra politi
niai pribrendęs stoti į kurią politinę 
grupę - jis dar tebėra politinis kūdi
kis. ASS, imdamas tam tikrą ‘‘ vi
durio kelią” ir pagrindiniai neišplėsda-
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mas skautybės principą, neindoktrinuoj a 
individo kuria specifine vertybių sistema 
( plačiau žiūr. ‘‘ Prasmingos veiklos be
ieškant ”, M. V., 1957, Nr. 2 ). 0 ‘ ‘ vi
durio kelias ” ir konkrečiai nesuformuluo
ta ideologija yra įtampos tarpe liberalisti- 
nio ir katalikiškojo ASS polių rezultatas. 
Mus jungia tradicijos, skautiškoji forma, 
o ne visų priimta detalizuota idėjų siste
ma.
Skautų ideologija tremties situacijoje

ASS, neturėdamas aiškaus ideologinio 
turinio ir būdamas pagrinde auklėjimo me
todas, neatlieka labai svarbios instituci
nės funkcijos — jis nesuteikia lietuviui 
Amerikoje prasmingą egzistencijos patei
sinimą, išai škinimą ir racionalizaciją. Jis 
neformuluoja to, ką galėtume pavadinti 
“ mažumos filosofija”.

Atrodytų, kad mūsų uždavinys būtų kuo 
greičiau išsiaiškinti ir suformuluoti skau
tų ideologiją. Yra aišku, kad ideologijos 
atbaigimas yra galimas. Tačiau betkoks 
ideologijos formulavimas filosofiniai ne
patenkins visų ASS narių. Todėl formuluo
ti skautybės ideologiją būtų nepraktiška 
ir neprasminga. Be to, yra labai abejotina, 
ar pilna skautybės ortodoksinė ( kaip Ylos 
ar Šalkauskio ) ideologija būtų prasminga 
ir naudinga žmogui, kuris yra atsidūręs 
dviejų kultūrų sankryžoje. Klausimas, ar 
pilnai atbaigta tokia ortodoksinė skautų 
ideologija būtų efektinga, sprendžiant da
bartinio mūsų gyvenimo problemas. Bū
čiau linkęs atsakyti, kad ne! Mes galime 
pasistatyti ideologinius rūmus, nieko ben
dro su aplinka neturinčius. Ateitininkai 
turi pilnai atbaigtą ideologiją, tačiau jų 
ideologija lietuviui mažai tepadeda sveti

moje žemėje surasti prasmingą vietą. Ji 
ignoruoja aplinką, kurioje ateitininkai gy
vena, atmeta aplinką, kaip supuvusį mate
rializmą ( žiūr. A. Liulevičiaus straipsnį 
‘ ‘ Prasmės beieškant ”, Ateitis, 1957 m., 
Nr. 8 ). 0 tačiau ateitininkai, iš bažny
čios išėję, aktyviai ir neišvengiamai pa
sineria į tą supuvusį materializmą. Gau
namas dviveidiškumas: savo grupėje vie
nos vertybės, aplinkoje kitos. Tai prisi
deda tik prie neurotikų ar šizofrenikų ug
dymo.

Turime pripažinti faktą, kad tam tikra 
ideologij a gali būti neveiksminga tam ti
kruose gyvenimo rėmuose. Ir todėl, gal
būt, turėtume džiaugtis, kad mes neesame 
suvaržyti neveiksmingos ideologijos. Ir 
toliau laikykime skautybę pagrinde kaip 
auklėjimo metodą ir kaip ideologijos met
menis. Mūsų skautiškos tradicijos rėmuo
se formuluokime mažumos filosofiją — su

kaskime prasmingą dviejų tarpusavy įtaką 
darančių kultūrų sintezę, kuri ne tik duos 
pateisinimą, bet taip pat leis išlikti lietu
viais ilgoje emigracijoje, ir kuri, tuo pa
čiu metu, neužkirs kelio į platesnius kūry
binius pasireiškimus lietuvių, amerikiečių 
ir bendrai žmonijos tarpe.

Tad, mūsų organizacija dar laukia funk
cinės ideologijos kūrėjų, dar laukia pasiū
lymų duoti turinį mūsų skautiškų tradicijų 
ir metodo apjungtos organizacijos veiki - 
mui. Džiugu pastebėti, kad vienas tokių 
‘‘ mažumos filosofijos ” formulavimų pa
sirodė praeitame M. V. ųumeryje ( žiūr. A. 
Avižienio straipsnį ir jo kultūrinės autono
mijos sampratą). Lauktina daugiau pasisa
kymų!

Į KANADOS AKADEMINĘ STOVYKLĄ

Užsimenant akademikų stovyklas, tuo
jau visi nusišypso ir beria, kiekvienas 
garsiau už kitą, savo atsiminimus ir per
gyvenimus iš Smiltainės, Caberfae ir kitų 
subuvimų. Malonu vis tik prisiminti ir To

ronto A.S.S. skyriaus surengtą žiemos sto
vyklą.

Vieniems nuotykinga kelionė į Kanados 
akademikų žiemos stovyklą gal prasidėjo 
Čikagoje, Ročesteryje ar net Urbanoje, bet
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niekas neužmirš ekspedicijos iš vaišingo 
Toronto į ęačią stovyklavietę - apsnigtą, 
vienišą, is tolo atrodančią kaip užburta 
pilis, Meilų. - Valio ūkį. Pirmą naktį į sto
vyklą išvyko trys mašinos. Vienoje važia
vo puodai, kastuvai, slidės, kirviai, pata
linė ir šeši žmonės, nors juos ir sunku 
buvo įžiūrėti po stovyklos inventoriumi. 
Porą valandų, važiavę, keliauninkai nusi
minė, nes sniego veik nesimatė, bet, pa
sukus į siauresnį keliuką ir vienai maši
nai įklimpus, visų ūpas pakilo. Nuo to 
laiko įsisteigė mašinų iš sniego stūmėjų 
klubas, kuris buvo ypatingai aktyvus visas 
stovyklavimo dienas.

Tą pačią naktį, nors pūgai siaučiant, 
įvyko vyresniųjų skaučių įžodis, kurio da
lyvės tikrai ilgai neužmirš, nes, joms grį
žus, prie krosnies nebuvo galima rasti vie
tos pasišildyti. Kitą rytą slidininkai iš
vyko pasidžiaugti Kanados kalneliais. 
Smagu stebėti kelis kolegas profesionališ
kai darant posūkius, bet dar maloniau ma
tyti kai kiti galvomis aria sniegą, nesi
jauti esąs vienišas. Grįžusius sportinin
kus likusieji namie pavalgydino Šios sto
vyklos tradiciniu maistu, kumpiu su krie
nais ir raugintais agurkais. Sekė susipa
žinimo vakaras. Viena torontiškė sesė 
paskaitė temą apie lietuviškas mįsles ir 
patarles. Diskusijų metu visi spėliojo 

mįsles. Šokiai prasidėjo su švelnia pate
fono muzika ir pasibaigė su vietinių pajė
gų sukurta šaukštų, puodų ir šukų dishar
monija, kuri bandė užliūliuoti nuo čiuožimo 
ir sniego muštynių pavargusius kolegas.

Tą pačią naktį įvyko Šešių sesių ir^vie- 
no brolio akademiko pakėlimas. Salia 
šniokščiantis upelis, aukštos eglės, gilus 
sniegas ir skaisčiai liepsnojantis lauže
lis paliko neišdildomą įspūdį ten dalyva
vusiems.

Paskutinę dieną, užstumę mašinas į 
kalnelius, visi išvyko slidėmis ir rogutė
mis pasivažinėti. Jei kam trūko slidžių, 
surado išeitį apsikabindami sesę ar brolį 
ir nusileisdami dviese ant vienų slidžių. 
Vienu metu net trys drąsuoliai, nuo tram- 
plyno bešokinėdami, buvo įstrigę į sniegą; 
viena auka dėl to tada net uždarė savo sli
dinėjimo sezoną. Visi bandė vienokiu ar 
kitokiu būdu sau sprandą nusisukti, turbūt 
iš nusiminimo, kad tai yra paskutinė proga 
tai padaryti prieš išvažiuojant atgal prie 
savo knygų ar darbo. Kaip būtų buvę ma
lonu praleisti dar savaitę, dieną, kad nors 
ir dar porą valandų ilgiau. Bet, deja, ma
lonumai pasibaigė ir visi, susikrovę savo 
turtą, slidžiais keliais pasuko kas į To
rontą, kas į Urbaną, kas į Ročesterį. Kad 
tik greičiau vėl susitiktumėm !

Juozas

JAUNIMO ORGANIZACIJŲ ŽYGIS
WASHINGTONE IR NEW YORKE Romas Kezys

Vasario 11 - 14 dienos Lietuvos lais
vinimo byloje turėtų būti atžymėtos kaip 
reikšmingas periodas, nes tomis dienomis 
keliolikos jaunimo organizacijų vieningu 
darbu buvo efektingai pasibelsta į pasau
lio galiūnų sąžines, reikalaujant Lietuvai 
ir kitiems Pabaltijo kraštams laisvės.

Prieš gerą pusmetį Čikagoje buvo suda
rytas Centrinis Jubiliejinės Akcijos Jauni
mo Komitetas, vadovaujant V. Adamkavi- 

Čiui, kurio tikslas buvo gauti audiencijas 
pas įvairių valstybių atstovus Jungtinėse 
Tautose, nušviesti jiems brutalų ir netei
sėtą lietuvių tautos ir valstybės naikinimą 
ir prašant juos, kad būtų daromi žygiai 
šiai padėčiai pagerinti.

Komitetą sudarė šios organizacijos ir jų 
atstovai: Liet. Stud. S - ga JAV - se ( J. 
Kregždys ), Lietuvos Skautų Brolija ( R. 
Mieželis ), Lietuvos Skaučių Seserija ( G.
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Musteikytė ), Akademini s Skautų Sąjūdis 
( Ad. Mickevičius ), Studentų Ateitininkų 
Sąjunga ( A. Liulevičius ), Moksleivių 
Ateitininkų Sąjunga ( V. .Soliūnas ), Varpi
ninkai ( Z. Dailidka ), Tautinis Akademi
nis Sambūris ( St. Momkus ), Šviesa ( S. 
Šlapelis ), Lietuvos Vyčiai ( A. Monstavi- 
čius ) ir Santara ( V. Adamkavicius ).

Moraliai talkininkaujant [vairiems Lie
tuvos laisvinimo veiksniams, buvo paruoš
ti memorandumai,pranešimai spaudai, gau
tos audiencijos ir atlikti kiti parengiamie
ji darbai.

Organizacinio darbo pabaigoje iškilo 
nuomonių skirtumas tarp C.J.A.J. k - to ir 
Alto dėl žygio į Washingtoną. Altas buvo 
nuomonės, kad jaunimas darytų žygius 
Jungtinėse Tautose, bet ne Washingtone. 
Cent. K - tas nesutiko su Alto nuomone,ir 
vienbalsiai nusprendė 40 metų Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo proga aplankyti 
Amerikos ir kitų didžiųjų kraštą aukščiau
sius prieinamus valdomuosius organus.

Vasario 19 d. New Yorke buvo sušauktas 
jaunimo organizacijų posėdis, kuriame taip 
pat dalyvavo iŠ Čikagos atvykę V. Adam
kaviČius ir K. Dirkis. Pagrindinis šio su
sirinkimo darbas buvo sudaryti delegaci
jas, kurios aplankytų 16 - kos valstybių 
atstovus. Kiekvienai delegacijai buvo pa
rinktas vadovas, kurio pareiga buvo išdės
tyti reikalą, įteikti diplomatams skoningai 
paruoštus memorandumus ir statyti klausi
mus bei vesti diskusijas. Delegacijų va
dovais buvo parinkti šie kolegos: V. Adam
kaviČius, K. Dirkis, R. Kezys, L. Sabaliū
nas, A. Smetona, K. Skrupskelis, V. Statku
tė, J. Ulėnas, R. Vildžius. Įvairias dele
gacijas sudarė: G. Gaubytė, G. Purelytė, 
D.Alytaitė, K. Škėmaitė, B.Ulėnaitė, Moc- 
kapetrytė, Lušytė, Maurukaitė, Vakselytė, 
Vizbarienė, Noakaitė, Avižonytė, Kumpi- 
kaitė, J. ir E. Bačanskai, S. Janušas, A. 
Dzikas, J. Tysliava, jr., Trimakas.

Viso buvo aplankyta 16 - kos valstybių 
delegacijos ir Baltieji Rūmai. Patys am
basadoriai priėmė šių valstybių: PietųKo- 
rėjos, Venezuelos ir Tautinės Kinijos. 
JAV delegatūroje priėmė pirmasis ambasa
doriaus Lodge pavaduotojasWodsworth, ku
ris užtikrino, kad JAV neužmirš Lietuvos 

ir kitų pavergtųjų laisvės kraštų troškimo 
ir dės pastangas, kaip ir praeityje, kad vi
sos pavergtos tautos galėtų nepriklauso
mai tvarkytis. D. Britanijos delegatūroje 
priėmė informacijos šefas Ashford Russel, 
kuris pusantros valandos kalboje nušvietė 
D. Britanijos laikyseną Jungtinėse Tauto
se pavergtųjų kraštą atžvilgiu ir kitais 
klausimais, ir atsakė į visą,eilę klausimų 
Lietuvos reikalu.

Be šių, lietuvių jaunimo atstovus dar 
priėmė Šių valstybių delegatūros: Naujo
sios Zelandijos, Švedijos, Kanados, Švei
carijos, Norvegijos, .Kolumbijos, Irano, 
Australijos, Prancūzijos, Italijos ir Vaka
rų Vokietijos. Pastaroji Jungtinėse Tau
tose yra tik stebėtojo teisėmis.

Washingtoną mūsų delegacija aplankė 
vasario 12 d. Dėl šventės ( Lincolno gim
tadienis ) ir Prez. Eisenhowerio išvykimo 
atostogoms, paskirtos audiencijos pas 
Sherman Adams ir John Foster Dulles bu
vo atšauktos, ir teko pasitenkinti pamatant 
Prezidento sekretorių Maxwell Raab, už
sienio reikalų štabo viršininką Mr. Holt, 
senatorių Kennedy ir Douglas sekretorius, 
Voice of America ir charge d’affaires Lie
tuvos reikalams Washingtone J. Kajecką.

M. Raab žadėjo pasirūpinti, kad mūsų 
delegacijos įteiktas memorandumas pasiek
tą Prezidentą. Sen. Kennedy sekretorius 
pažadėjo šį memorandumą įtraukti į Con
gressional Record. Yra gauti laiškai iš 
sen. Kennedy, kad jis taip padarė.

Mūsų atstovai įvairią valstybių delega- 
tūroms patiekė maždaug tokius reikalavi
mus:

1. Pripažinti nelegalia ir laikine dabar
tinę Lietuvos padėtį;

2. Kelti ir diskutuoti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos išlaisvinimo klausimą Jungtinė
se Tautose;

3. Reikalauti Sovietų Sąjungos, kad ji 
pagrįstų savo taikos propagandą, laikyda
masi nepuolimo ir taikos sutarčių, pasira
šytų su Pabaltijo kraštais.

Ši s jaunimo žygis New Yorke ir Washing
tone yra gražus pavyzdys, kaip vieningai 
dirbant, be didelių kalbų ir ginčų, galima 
pasitarnauti pavergtai tėvynei. Garbė šio 
žygio iniciatoriams ir darbuotojams.
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A. Dziko nuotr.
Dalis jaunimo organizacijų atstovų, lankiusių JT delegacijas. Iš k. į deš. K. Skrups- 

kelis, A. Smetona, R. Vildžius, G. Purelytė, J. Bačanskas, Mockapetryte, D. Alytaitė, 
A. Dzikas, R. Kezys, V. Adamkavičius.

SIGITAS LIAUKUS
Senj. Sigitas Liaukus baigė University 

of Connecticut, elektros inžinerijos baka- 
1 auro laipsniu.

Gimęs 1935 m. Klaipėdoje, pradžios mo- 
kykląlankė Vilniuje. Tremtyje Vokietijo
je pradėjo lankyti gimnaziją, baigdamas 
JAV. Į L.S.S. eiles įsijungė Ravensburg e; 
Vokietijoje. J.A.V. pastoviau apsistojęs 
Waterbury, Conn, ėjo ‘‘ Šarūno ” draugo
vės draugininko pareigas ir tapo skautu 
vyčiu.

Į Korp! VYTIS įstojo 1955 m. ir yra Hart- 
ford’o skyriaus sekretorius. Aktyviai reiš
kiasi Lietuvių, Studentų. Sąjungos veikloje, 
priklauso Univ, of Connecticut, Storrs sky
riui. Pasižymi nuoširdžiu draugiškumu, 
tolerantiškumu ir atsidavimu lietuviškiems 
reikalams.

Priklauso IRĘ ir AIEE profesinėms or
ganizacijoms.
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ASS PASTOGĖJE

NEW YORKE

• Sausio mėn. 29 dieną įvykusioje Korp! Vytis 
New York’o skyriaus sueigoje pašnekesį apie tarp- 
organizacinį bendradarbiavimą studentą sąjungoje 
turėjo Dr. V. Vygantas. Diskusijose aktyviai daly
vavo fil. dr. H. Lukaševičius, senjorai V. Aukštikal
nis, Romas Kezys, G. Penikas, J. Ulėnas ir juniorai 
R. Čenkus, V. Ramanauskas ir V. Virbickas.

• Apie City College organizuojamą lietuvių stu
dentą klubą pranešimą darė jun. J. Bačanskas ir J-. 
Birutis, kurie yra šio klubo kūrimo iniciatoriai. Korp! 
Vytis pažadėjo klubui visokeriopą paramą.

® Šiuo metu Korp! Vytis New York’o skyriui pri
klauso 5 filisteriai, 4 senjorai ir 11 juniorų.

• Romas Vildžius, politinės ekonomijos doktoran
tas Columbijos universitete, įstojo į Korp! Vytis 
New Yorko skyrių.

® Jun. Jurgis Birutis yra pakviestas Liet. Stud. 
S - gos New Yorko skyriaus povelykinio baliaus ren
gimo komisijos pirmininku.

• Senj. Gerimantas Penikas yra susukęs spalvotą 
filmą iš New Yorko skautų - skaučių gyvenimo, kuri 
balandžio 19 d. bus rodoma Apreiškimo par. salėje, 
Brooklyne.

• Rašytojas A. Landsbergis Korp! Vytis New Yor
ko skyriaus susirinkime kovo 4 d. pravedė turiningą 
pašnekesį ir įdomias diskusijas apie lietuvių litera
tūrą, lyginant ją su kitų tautų literatūra.

• Senj. Romas Kezys ir Vytautas Aukštikalnis 
priklauso New Yorko skautų vyčių oktetui.

• Fil. Dr. H. Lukaševičius New Yorko skautų 
** Tauro ” tunto iškilmingoje sueigoje vasario 16 d. 
proga davę įdomų pašnekesį. Ta pačia proga trumpai 
kalbėjo ir fil. Dr. Kun. Nekrašas.

• Juniorai Vytis Virbickas ( pirm. ), Saulius Siru- 
sas ir Rimas Čenkus sudaro Korp! Vytis New Yorko 
skyriaus finis semestri rengimo komisiją.

LOS ANGELES

• 1958. II. 2 d. ASS Los Angeles skyrius surengė 
Klaipėdos atvadavimo minėjimą. Paskaitą apie Klai
pėdos krašto reikšmę Lietuvai skaitė Dr. G. Valan
čius, o Mažosios Lietuvos temai pritaikytą savo kū
rybą deklamavo poetė E. Tumienė. Minėjime daly
vavo gražus būrelis besidominčių, kitų organizacijų 
nariai ir vietos akademikai su šeimomis.

• Los Angeles vietininkijos skautų vyčių būrelio 
vadu išrinktas Jonas Navickas. Brolis Jonas yra 
ėjęs visą eilę pareigų vietininkijoje, yra Korp! Vy
tis filisteris.

® Jubiliejinių Metų proga, Los Angeles skautai ir 
skautės leidžia rotatorinį vietos skautų laikraštį 
LAUŽŲ ŠVIESOJE. Šešių puslapių pirmasis nume
ris jau pasirodė. Gausus vertingomis žiniomis apie 
Vasario 16 - ją, Vilnių, bei praktiškąją skautybės 
pusę, šis leidinys duos svarų įnašą į mūsų jaunimo 
lietuviškąjį auklėjimą. Redaguoja šios minties auto
rius ir didysis * ‘ spiritus movens ”. Į redakciją 
įeina fil. A. Dundzila ir sk. v. P. Jasiukonis.

• Vasario mėn. pradžioje lietuvių spaudoje buvo 
paskelbta 1957 m. LITUANUS vajaus atskaitomybė. 
Ten su pažymėjimu buvo iškeltos Los angeliečių 
pastangos. Los Angeles LITUANUS vajų vedė iš 
organizacijų sudarytas komitetas, kuriam vadovavo 
fil. V. Variakojis.

TORONTE

• Iš torontiečių gausios grupės, dalyvavusios stu
dijų dienose Detroite, daugiau kaip pusė buvo aka
demikai skautai.

® Senj. B. Vaškelio platus straipsnis jaunimo klau
simais atspausdintas paskutiniame žurnalo * ’ Į Lais
vę ” numeryje.

® Akademikų skautų iniciatyva sudarytas ' ' Li- 
tuanus ” Remti Komitetas Kanadoje galutiniais duo
menimis surinko S 1,224.00.

© Fil. K. Grigaitis KLB - nės Krašto Tarybos iš
rinktas atstovu į Pasaulio Lietuvių Seimą.

• Vasario mėn. 14 d. Toronto akademikai turėjo 
sueigą literatūrine tema. Išsamų referatą apie trem
ties lietuvių literatūrą skaitė B. Vaškelis. Po ben
dros apžvalgos jis aptarė prozininkus B. Pūkelevi- 
čiūtę, M. Katiliškį, A. Landsbergį ir J. Meką, bei 
poetus J. Kėkštą, H. Nagį, N. Nyliūną ir K. Bradū- 
ną. Šie rašytojai, jo manymu, į lietuvių literatūrą 
atnešė šviežumo, originalumo ir savo kūrybine jėga 
išsiskyrė iš bendros lietuvių rašeivų masės.

• Akademikai dalyvavo skautų tuntų Vasario 16 d. 
iškilmingoje sueigoje. Tai buvo pirmas organizuotas 
akademikų pasirodymas bendrame skautų gyvenime.

• Vytautas Abromaitis dalyvauja kun. Pacevičiaus 
vad. dramos mėgėjų būrelyje, kuris ruošiasi statyti 
naują veikalą.

• Bendruomenės apylinkės tarybos posėdyje į nau
ją apyl. valdybą išrinkti B. Petrulytė ir A. Banelis. 
Šiam tarybos pusmetiniam posėdžiui sekretoriavo B. 
Petrulytė.

URBANOJE

• Jun. Vytauto Rūbo pastangomis, Illinois univer
siteto Ulini Union patalpose buvo surengta Lietuvių 
Dailės Instituto grafikos darbų paroda. Paroda tęsė
si tris savaites ir sukėlė daug susidomėjimo.

• ASS visuotinio suvažiavimo Urbanoje programos 
komisijon įeina t. n. L Čepėnaitė, t. n. E. Kamins
kaitė, t. n. D. Tallat - Kelpšaitė, fil. A. Avižienis, 
senj. S. Milišauskas ir senj. T. Remeikis.

• ASS visuotinio suvažiavimo Urbanoje technikinę 
komisiją sudaro kand. G. Gudaitytė, t. n. D. Stanai- 
tytė, senj. M. Pleškys ir jun. V. Ribas.

• ASD Urbanos skyrius džiaugiasi sulaukęs iš Či
kagos dviejų naujų narių: t. n. Mildos Grigaravičiū- 
tės ir kand. Gražinos Gudaitytės.

• Į Korp! Vytis Urbanos skyrių įstojo studentai 
Antanas Rumšą ir Edvardas Šimonis.

® Nuo pavasario semestro pradžios ASS Urbanos 
skyrius surengė lietuviams studentams dar tris lite-
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ratūros popietes. Nagrinėta Pauliaus Jurkaus, Jonu 
Aisčio ir Pulgio Andriušio kūryba ir skaitytos jų, 
veikalą ištraukos. Programas paruošė senj. T. Re
meikas, t. n. J. Gelažiūtė, senj. S. Milišauskas ir 
fil. A. Avižienis.

ČIKAGOJE

• ASS Čikagos skyriaus sueigoje ( vasario mėn. 
7 d.) tikrosios narės pasižadėjimą davė sesė Danu
tė Ciplijauskaitė, o senjorais tapo R. Slėnys ir A. 
Zeikus. P. A. Pauliukonis skaitė paskaitą tema —

Jaunimas ir kelionės ”. Sueigą paįvairino senj. 
R. Vėžys nuotrupomis iš žiemos stovyklos.

• Akademiką Skautą Ramovės sueiga Čikagoje 
įvyko sausio męn. 22 d., fil. B. Lukštaitės bute, kur 
jun. J. Vazbys labai įdomiai pravedė pasikalbėjimą 
apie Amerikos universitetus. Sueigon taip pat atsi
lankė ir Korp! Vytis Čikagos skyriaus pirmininkas 
senj. S. Banaitis.

• Čikagos ASD skyrius šiais metais turi tikrai 
gausą būrį kandidačią — 36 seses.

• Jaunimo rengtojo Vasario 16 d. minėjimo proga,
Korp! Vytis Čikagos skyriaus pirmininkas senj. S. 
Banaitis kalbėjo per Sophie Barčus ir Margučio ra
dijo programas. v

• Senj. R. Vėžys įėjo nariu į * ‘ Studentą Žodžio ” 
Dirvoje redakcinį kolektyvą.

® Fil. Vytautas Šliūpas, Čikagos ASS Pirmininkas, 
Šiais metais išlaikė Illinois valstybinius kvotimus 
ir tapo ’ ’ Registered Professional Engineer ”.

• ASS Čikagos skyriaus iniciatyva balandžio mėn. 
13 d. bus pravestos informacinės diskusijos gimna
zijas baigiantiems studentams ir jųtėvams apie moks
lo galimybes, studijų šakas, studentą organizacijas 
ir kitas universitetines ži nias. Diskusijoms praves
ti ir suorganizuoti pakviesti filisteriai Eug. Vilkas, 
GražinaMačiuikienė ir Vyt. Černius.

• Čikagos Studentą Sąjungos skyriaus susirinkime 
fil. Vytautas Šliūpas skaitė išsamų pranešimą apie 
Akademinį Skautų Sąjūdį.

• Lietuvaitei filmų aktorei Rūtai Kilmonytei lan
kantis Čikagoje, ASD Čikagos skyriaus pirmininkė, t. 
n. Aldona Andriukaitytė įteikė jai Čikagos akademi
kų skautųdovaną — prof. Končiaus knygą ' * Medžio 
drožiniai gimtajam kraštui prisiminti ”.

• Buvusi ASD Čikagos skyriaus pirmininkė fil. 
Nijolė Maskaliinienė, išgulėjusi ligoninėje dvi sa
vaites po operacijos, jau grįžo namo. Korp! Vytis 
ir ASD nariai ją keletą kartų aplankė su gėlėmis bei 
kitomis dovanomis.

• Čikagos akademikų skautų visuomeninių studiją 
būrelio antroji 1958 metų sueiga įvyko kovo mėn. 2 
d. pas p. Tallat - Kelpšas. Senj. Adomas Mickevi
čius patiekė temą ’ ’ Mokslas, religija ir žmogaus 
laisvė ”, sukeldamas gyvų ir įdomių diskusijų. Po 
sueigos fil. D. Tallat - Kelpšaitė visus pavaišino 
retais skanėstais.

• Akademikų skautų iniciatyva Navy Pier univer
sitete Čikagoje pradėtas leisti jaunimui laikraštėlis. 
Tam reikalui Čikagos akademikai skautai paskolino 
savo rotatorių ir davė S 10.00 popieriui pirkti. Laik
raštėlio iniciatorius buvo Korp! Vytis Čikagos sky
riaus pirmininkas senj. Sigitas Banaitis.

• ASS Čikagos skyriaus valdyba išsiuntinėjo laiš

kus keliems JAV senatoriams, dėkodami už jų gra
žius atsiliepimus apie Lietuvą Vasario 16 dienos 
proga. Šiomis dienomis ASS Čikagos skyriaus pir
mininkas fil. Vytautas Šliūpas, gavo malonų laišką 
iš senatoriaus John Kennedy ( D., Mass. ), kuriame 
senatorius dėkoja už jam prisiųstus linkėjimus ir, 
tarp kitko, pareiškia norą susitikti su Čikagos aka
demikais skautais, kada nors ateityje jam lankantis 
Čikagoje.

• T. n. Sigita I. Janušonytė išrinkta Čikagos De 
Paul universiteto lietuvių studentų klubo pirmininke.

• Jaunimo Vasario 16 dienos minėjimo rengimo 
komisijoje Čikagoje ASS atstovavo senj. Sigitas Ba
naitis, o Lietuvių Studentų Sąjungos Čikagos skyrių 
— senj. Kęstutis Dirkis.

• ASS Čikagos skyriaus numatytas didžiulis ba
lius visuomenei Hotel Knickerbocker Grand Ballroom 
patalpose nukeltas į rudenį.

TRUMPAI IŠ VISUR

• Bonnos ( Vokietijoje ) skyriui vadovauja senj. 
Kasparas Dikšaitis, ( 22 c ) Bad Godesberg Fries
dorf, Annaberger str., 400, West Germany.

• Korp! Vytis Bonnos skyrius paminėjo ASS 10 
metų sukaktį. Minėjimo sueigos metu jun. K. Dik
šaitis ir Alg. Gintautas buvo pakelti į senjorus. Jiems 
spalvas uždėjo specialiai sueigon atvykęs, šiuo me
tu karinę tarnybą atliekąs Vokietijoje, fil. Paulius 
Vadopalas.

• ASS centro valdyba yra nutarusi pagaminti mūsų 
veiklos filmą. Centro valdyba prašo visus filmuoto- 
jus susisiekti su šios filmos gamintoju ( sulipdytoju) 
jun. Vyt. Rūbu, 404 E. Daniel St., Champaign, Ill.

• Dabartinis ASS Dr. Vydūno Vardo Šalpos Fondo 
reikalų vedėjas yra senj. Albertas Vengris, 7202 So. 
Claremont Ave., Chicago 36, Ill. Fondas turi pinigų 
kelioms pašalpoms — todėl visi jų reikalingi prašo
mi neatidėliojant kreiptis į brolį Albertą.,

• Senj. Vyt. Germanas yra paskirtas ASS žinių 
paskirstytoju spaudai. Visi skyriai ir pavieniai na
riai prašomi informacijas siųsti broliui Vytautui, 
2641 W. 69th St., Chicago 29, Ill.

• Korp! Vytis centro valdyba skelbia, kad, pasku
tinėmis žiniomis, Korp! Vytis priklauso 182 aktyvūs 
nariai. Į šį skaičių neįeina Čikagos AS.R, išmėtyti 
pavieniai nariai, bei korporantai, atitrūkę nuo mūsų 
aktyvios veiklos. Šiuo metu veikia 14 skyrių. Pro
centiniai korporantai yra pasiskirstę taip: juniorų — 
31-3%, senjorų — 51.0%, ir filisterių — 17.7%. Orga
nizaciniai nariai yra pasiskirstę taip: šalia Korp!, 
priklauso dar kitiems skautą vienetams — 50.0%, 
eina vadovaujamas pareigas skautą vienetuose — 
18.7%, priklauso lietuviškoms studentų sąjungoms — 
63.2%.

• Korp! Vytis Omahos skyriaus pirmininkas senj. 
Viktoras Arlauskas skaitė paskaitą Omahos Ramo- 
vėnų ruoštame kariuomenės šventės minėjime.

• Lietuvių Studentų Sąjungos JAV rinkiminė ko
misija šiais metais sudaryta Bostone; į ją įeina senj. 
G. Kurpis ir kand. B. Banaitytė.

• T. n. M. Dabrikaitė ir senj. R. Vizgirda išrinkti 
į Lietuvių Studentų Sąjungos Clevelando skyriaus 
valdybą, į revizijos komisiją įeina senj. V. Kalan
tas.

91

39



• Korp! Vytis fil. Vytautas Kamantas Clevelande 
kandidatuoja į Lietuvių Bendruomenės Tarybą ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės seimą. Miela matyti 
jaunosios kartos atstovus aktyviai reiškiantis Lietu
vių Bendruomenės darbe. Reikia laukti, kad daugiau 
skautų akademikų įsijungs į aktyvią bendruomeninę 
veiklą.

• Į Korp! Vytis Omahos skyrių įstojo juniorais: 
Rimantas Guzukaitis, Algimantas Totilas, Romas 
Cejauskas.

Korp! Vytis skyriaus skautai akademikai nuo š. 
m. vasario mėn. 1 d. visi aktyviai dalyvauja vieti- 
ninkijos gyvenime bei priklauso skautų vyčių ' ' Da
riaus - Girėno ” dr - vei. Draugininko pareigoms ei
ti yra paskirtas senj. Viktoras Arlauskas, adjutantu 
— vyr. sklt. Stasys Radžiūnas.

• Sukaktys, jei jau rimtos ir tikrai svarbios — tuo 
pačiu retos šventės. Bet išimtį iš šios taisyklės ką 
tik patvirtino Korp! Vytis Bonnos skyrius, atšvęsda- 
mas savo tarpe trijų apvalių skaičių jubiliejus. Pir
masis, kaip žinia, liečia ASS dešimtmetį. Antrasis 
byloja, kad prieš 10 metų įsisteigė Bonnoje skautų 
akademikų skyrius ( S! Vytis ).. Trečiasis gi liudija 
dabartinio Korp! Vytis skyriaus penkerių metų egzis
tavimą Bonnoje. Skyriaus likučiai nutarė šiuos įvy
kius paminėti. Sausio mėn. 1 d. buvo suruošta Jubi
liejinė Sueiga su užkandžiais. Joje dalyvavo fil. dr. 
A. Žarskus, senj. Alg. Gintautas, senj. K. Dikšaitis, 
jun. B. Juodviršis, keli svečiai ir fil. Paulius Va- 

dopalas. Reikėtų šį aprašymėlį nuo pastarojo brolio 
kaip tik ir pradėti, nes jis — užklydęs Vokietijon 
kaip armijos karys — prisiminė senus skautiškus lai
kus Čikagoje ir ėmėsi iniciatyvos supažindinti šio
je korporacinio pasaulio periferijoje besančius bro
lius su kai kuriomis Korp! Vytis tradicijomis. Už 
rūpinimąsi skautiškais reikalais, už atsilankymą bei 
tarpininkavimą su CV, skyrius šia proga reiškia pa
dėką fil. Vadopalui. — Į sueigą atvyko ir svečias 
santarietis stud, theol. M. Hermanas.

Kaip pagrindas jubiliejinės sueigos apmąstymui 
ir nagrinėjimui buvo paskaitytas ir išdiskutuotas fil. 
V. Stasiškio straipsnis * ‘ Akademinės Skauttjos 
idėjos išvystymas .” ( MV Nr. 5, 57 ). Be to, išsi
kalbėta ir kai kuriais kitais bendraisiais bei konkre
čiais idėjiniais klausimais, išeinant iš fil. P. Vado- 
palo tarto žodžio. Skyriaus sukaktys paminėtos, pa
teikiant prisiminimų iš praeities bei trumpą istorinę 
apžvalgą.

• Naujieji Korp! Vytis senjorai: Kasparas Dikšai
tis ir Algimantas^ Gintautas ( Bonna, Vokietija ), 
Dženaras Kižys, Šarūnas Peckus ir Remigijus Viz
girda ( Clevelandas ), Gerimantas Penikas ( New 
Yorkas ), Vasaris Bersėnas ( Torontas ).

• Naujieji Korp! Vytis juniorai: Alfonsas Baliu- 
nas, Adolfas Mėlinauskas ir Andrius Senbergas (Cle
velandas ), Jurgis Birutis, Saulius Janusas, Saulius 
Sirusas ir Vytis Virbickas ( New Yorkas ).

DIEVŲ MIŠKAS

Tokiu pavadinimu spaudoje neseniai pasirodė Ba
lio Sruogos knyga,perspausdintaTERROSleidyklos, 
iš Lietuvoje 1957 m. išleistos laidos. Tai dar vie
nas žvilgsnis į lietuvių kančias hitleriniuose kace- 
tuose.

Tai nebėra pirmoji knyga apie lietuvių pergyveni
mus Stutthofo koncentracijos stovykloje. Dar 1950 
m. pasirodė A. Gervydo ’ * Už spygliuotų vielų ”, 
trumpai nupasakojanti kaceto santvarką ir lietuvių 
kalinių pergyvenimus. Po metų išėjo plati kun. St. 
Ylos knyga 1 ’ Žmonės ir Žvėrys ”, su giliu atjauti
mu žvelgianti į vidinį kalinių pasaulį. Įdomu, tad, 
palyginti Balio Sruogos taip pat gana platų veikalą 
su Ylos tų pačių įvykių aprašymu.

Nors tie patys faktai grindžia abu veikalus, tačiau 
negalimą nepastebėti didelio tarpe šių dviejų veika
lų skirtingumo. Paskaitę ir vieną ir kitą, Pajusime 
tuos žiaurumus, kuriuos kacete buvusiems teko per
gyventi, bet juos pajusime su skirtingu jausminiu 
atspalviu. Yla brutališkumą ir žvėriškumą pastato 
fonu iškelti žmoguje esančiam humaniškumui, kilnu
mui, kuris, net tokiose baisiose sąlygose, neišnyks
ta, bet momentais pasiekia heroiškumo. Sruogos 
knygoje priekin iškyla autoriaus be dailinimų pavaiz
duojamas žmogaus sužvėrėjimas; veikalas tikrai 
yra žiauriai realus.

Sruogos stilius dar labiau sutirština šį vaizdų su
kurtą paveikslą. Knyga yra persunkta karčiu humo
ru, vietomis pereinančiu į sarkazmą. Daugeliui iš 
pirmo žvilgsnio Sruogos stilius gali pasirodyti kaip 
netinkamas ar nederantis knygos bruožas. Tačiau, 
iliau pagalvoję, pastebėsime, kad šis kontrastas 

tarp stiliaus ir baisią faktų turinyje kaip tik išryš
kina tai, ką autorius ir nori parodyti.

Taip pat reikia atsiminti, jog Sruoga šį veikalą 
rašė palyginti, labai greit po tų pergyvenimų. Rei
kia įsivaizduoti, kad tie įvykiai jam dar tebebuvo 
atvira širdies žaizda. Žvilgsnis su humoro priemai
ša gal ir padėjo Sruogai visa pergyventi ir įgalino jį 
tai aprašyti. Tai juokas per ašaras. Taip lygiai ir 
Ylos psichologinis sielos gelmių atvėrimas gali būti 
tik būdas prieiti prie tų brutalių žiaurumų. Žvelgti į 
tokius įvykius žmogui dvasiniai labai sunku, tad nė
ra ko stebėtis, jeigu ir vienas ir kitas autorius sura
do sau priimtiną būdą.

Tiek Ylos ‘ ’ Žmonės ir Žvėrys ”, tiek Sruogos 
’ ’ Dievų miškas ”, neabejotinai yra ne tik pakeltų 
kančių dokumentai, bet ir stiprūs literatūriniai vei
kalai, kuriuos kiekvienam vertėtų perskaityti ir būtų 
įdomu palyginti, nes jie labai gražiai atskleidžia 
skirtingus tų pačių pergyvenimų aspektus.

Sese Stirna
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PAVASARIO SPINDULĖLIŲ NUOTAIKOMIS

Sako mokslas — tai galybė, 
Ginklas ir viltis;
Sako, duos mums jis didybę, 
Atidengs akis.

Kam tas mokslas man brolyti, 
Proto man gana, 
Kas daug nori išmanyti, 
Tam apsvaigs galva! ...

J. M.

Urzgia mašinos “ motorų, mieste ”, pu
čia dūmus, o Čia, kaip didžiausia priešin
gybė, atgyja gamta. Pavasario saulelė 
spinduliuoja, vėjelis kutena, žolynėliai 
sužaliavo, et cetera, et cetera ( kaip Sia
mo karalius ).

Sėdi susikūprinęs kolega neskusta barz
da, suveltais plaukais, paraudusiom akim 
ir išdžiūvusia gerkle. Sėdi kaip kelmas, 
ir kala. Nagi tie nelabieji egzaminai.

Mintys krypsta nuo knygos. Štai ‘‘ Pui
kiosios Salos ” parkas, mėlyni toliai, mė' 
nesiena, spindi žiburėliai, spindi mėlynos 
akys, melsva suknytė... Ak, bet krūptelė
jo nešukuota galva ir pamatė prieš akis žu
vies skeletą, tos, kuri gyveno prieš milio- 
nus metų ir, žinoma, nustipo.

Čia ir įvyksta žmogaus sielos tragedija. 
Sako inteligentui nedera keiktis. 0 vistik 
keikiasi kolegos ir kolegės ir netpatys pro
fesoriai. Na, patys pagalvokite, kaip gi 
nesikeikti, atsidūrus tokioje beviltiškoje 
padėtyje. Žinoma, ir keiksmai nelygūs. 
Mūsų, kolegos, kaip mokantieji daug kalbų, 
pila įvairiai: vieni lietuviškai, kiti ameri
koniškai, o nekurie dargi piktą dvasią iš 
Rusijos šaukia. Gal iš ten ji greičiau at
vyksta.

Vienas kolega, tai nenorėdamas grieŠy- 
ti, keikėsi: kad tave kur sniegas ”, o 
orui atšilus, “ kad tave kur lietus ” ir pa
našiai. Arne švelni siela? Sykį vėl gir
dėjau vienas auklėtojas, nenorėdamas jau
nučiams įskiepyti blogų minčių sako: *‘ ko 
jūs čia, kaip durneliai, žiopsot ? Kad jus 
kur perkūnėlis. ”

0 kartą, kolegos amerikonai susidomėjo, 
kaip lietuviai keikėsi. Ir kai mūsiškiai iš
vertė populiarius lietuviškus keiksmus, tai 
stačiai susižavėjo. ‘‘ Kaip scientifiškai, 
sako, koks švelnumas ”.

Na, štai ir tas nabagas kolega, nutolęs 
į pragaištingas mintis, vėl svajoja, kaip 
aną sykį vaikščiojo gamtoje. Buvo jis gir
tutėlis kaip svyrūnėlis ir gerklėje sausu
mo nesijautė. 0 kolegė, kaip ožkutė, pas
kui šokinėjo. ‘‘ Sėskim ”, sako, ‘‘ Švie- 
syte, ant to suolelio ”. Kurčia suolelis, 
kam ta žolytė sutverta. Bam, ir išsitiesė.

Nusipurto kolega, patrina skaudamą šo
ną ir prisimena egzaminą: “ Phylum Chor
data, Divizija Vertebrata, Sub - Phylum 
Gnathostomata, Super Class Ichthyopterygii, 
Class Aphetohyoidea - Placodermi, kilusi 
iš Agnatha, per Silurian amžių, Paleozoic 
eroj, prieš 620 milionųmetų ”.
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** R-r-r-r-u-u” įniršęs pašok sta jis, 
bet, prisiminęs mūsų kalbos įgimtą Švel
numą, šypsosi apžėlusia burna: ‘ ‘ tai yra, 
varlelė pilkoji, kur tau pilkoji, juoda, kaip 
velnias iš peklos. ” * ‘ Gyveno Silurian 
ir Permian perioduose. Turėjo hyoid arch 
ir hyoid cleft tarp žiaunų. Buvo apaugusi 
šarvais apsigynimui. Jau 500 milionų me
tų, kaip išnykę. ”

‘‘ Ir gerai, kad tu nustipai prieš milio- 

nus metų. Koks laimingas aš iš viso bū
čiau, jei tu niekad nebūtum gyvenusi. ”

Bet vistik, mieli kolegos, kaip ten be
buvo, keiktis nedera inteligentams. Pa- 
keiskim savo žodyną į meilų ir švelnų, kaip 
švelni pati pavasario gamta. Kai supyksi, 
sakyk: “ vištele, karvele, kirmelėle, Mu
syte” ir panašiai.

Nepamirškime, kad mes kultūros ramste
lis.

Beviltis studiozas

TUNISIJA
Neseniai Tunisijos skautai buvo priimti į Tarptau

tinę Skautų Konferenciją. Skautai veikia Tunisijoje 
j'au seniai, tačiau iki šiol su tarptautine skautybe 
rišosi per Prancūzijos Skautų. Sąjungą, 1956 metais 
Tunisijai tapus nepriklausoma valstybe, skautai su
sivienijo ir buvo Tunisijos valdžios formaliai pripa
žinti.

Vėliausiomis žiniomis Tunisijoje yra apie 20.000 
skautų, Įžodis ir įstatai atitinka Tarptautinio Skau
tų Biuro reikalavimus. Yra taikoma skilčių ir drau
govių sistema. Stipri vyriausioji vadija, rajonai ir 
tuntai sudaro tautinę organizaciją. Praeitą vasarą 
keli vadovai dalyvavo Jubiliejinėje Džiamborėje ir 
Tarptautinėje Konferencijoje, kur jie turėjo progos 
susitikti Tarptautinio Komiteto narius ir delegatus 
iš kitų kraštų.

Ateinančią vasarą Tunisijoje įvyks arabų ir kitų 
kaimyninių kraštų džiamborė.

CEILONAS
Broliškumas buvo tema dešimtajam Ceilono skau

tų vyčių sąskrydžiui, įvykusiam š. m. spalio 31 — 
lapkričio 3 d. Kolumbo mieste, Ceilon e. Sąskrydį 
atidarė senatorius Kannantara, Ceilono vyriausias 
skautininkas. Iš viso dalyvavo 250 skautų vyčių, 
susirinkę iš dvylikos Ceilono tuntų, ir nedidelė In
dijos skautų vyčių grupė. Šioje skautų vyčių grupė

je galima buvo rasti atstovus Kiekvienos pasaulyje 
žinomos tikybos ir buvo galima girdėti šešiolika kal
bų. Sąskrydžio metu dalyviai aplankė eilę žaidimo 
aikščių Kolombo mieste, kur jiems buvo papasakota 
apie ten vykdomą neturtingų vaikųglobos darbą.

Suvažiavusius skautus vyčius aplankė keli Žymūs 
Burmos, Indijos ir Pakistano skautų vadovai bei val
džios pareigūnai.

Ceilono skautų vyčių sąskrydžio metu, netoli nuo 
Kolombo miesto, įvyko pirmasis Ceilono skautininkų 
sąskrydis ( Indaba ), kuriame dalyvavo 45 skautinin
kai. Ceilono vadų lavinimo vedėjas, kalbėdamas 
skautininkams, priminė, kad jų pareiga išlaikyti 
aukštą vadovavimo lygį skautiškoje bendruomenėje.

KIPRAS

Šioje Britų valdomoje, neramumų pilnoje saloje ir 
skautai turi nemaža bėdų. Stovyklauti jie tegali tik 
prie pat kariuomenės postų. Tai nėra labai viliojan
ti perspektyva, ypatingai, kai aplinkiniuose kalnuo
se yra puikiausios pasaulyje skautavimui vietovės. 
Iki šiol dar nėra išspręsta problema, kaip atlikti 14 
mylių žygį; žygis aplink kariuomenės stovyklą nėra 
labai tinkamas. Ryšys tarpe grupių yra labai sun
kus. Nežiūrint to, gruodžio mėnesį buvo suruoštas 
vilkiukams pasilinksminimas. Nors kipriečiai irgi 
buvo pakviesti, pasilinksminime atsilankė tik anglų 
skautai.
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JUBILIEJINĖS VARŽYBOS

Vienas svarbiųjų būdų atžymėti mūsų Sąjungos 40 
metų sukaktį yra skautavimo varžybos, kurių pagrin
dinis tikslas yra sustiprinti ir pakelti mūsų skauta
vimo lygį. Vyr. Varžybų Komisija yra parengusi ir 
išsiuntinėjus! vienetams detalizuotas varžybų tai
sykles. Čia spausdiname VVK atsišaukimą ir kvie
čiame visus vadovus varžyboms skirti rimto dėmesio 
ir skautišku veržlumu vesti savo vienetus į jėgą iš
bandymą.

1958 — Sukaktuviniai — Metai 
L. Sk. Br.

Vyriausioji Varžybų Komisija.

Broliai Skautai ir Vadovai!
Nuo 1957 gruodžio 1 d. ligi 1958 lapkričio 15 d. 

vyksta sukaktuvinės Brolijos lietuviškojo skautavi
mo varžybos.

Varžybos didelis ir svarbus įvykis mūsų skautiš
kajame gyvenime.

Tai ne tik bandymas parodyti, kokie yra Brolijos 
nariai ir vienetai, ką jie padarė; bet taip pat varžy
bos yra labai rimtos pastangos išreikšti tai, ką. jie 
savo lietuviškuoju skautavimu gali padaryti jubilieji
niais metais.

Visa tai reikšminga paminėti Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo ir Lietuvos skautų organizaci
jos įsikūrimo 40 metų sukaktims. Be to, tuo pačiu 
sutvirtinami mūsų skautybės pamatai ateičiai.

Varžybų darbai reikalauja kiekvieno ir visų brolių 
pastangų. Varžybų pasisekimas neateina taip sau, 
savaime. Reikia nuoširdaus, kantraus ir planingo 
darbo; reikia nuolatinio rūpesčio ir kasdieninių veiks
mų varžybų uždaviniams vykdyti.

Svarbiausia, visur reikia lituviškosios dva
sios ir skautiškos nuotaikos, kurios pa
grįstos gerais norais, sveikos konkurencijos vykdy
mu, nuolatiniu darbu ir sąžiningu skaičiavimu.

Žinoma, kad pirmiausia vadovai — skiltininkai, 
draugininkai, vietininkai, tuntininkai ir k. — yra at
sakingi už varžybųpasisekimą jų vienetuose; jie taip 
pat atsakingi ir už tai, kiek jų broliai skautai įsigi
lina į varžybų darbus ir kaip gražiai dalyvauja šiame 
dideliame sukaktuvinių metų žaidime.

Bet vadovų atsakingumas nemažina kiekvieno ki
to Brolijos nario atsakingumo už jo paties pastangas 
varžybose it už vieneto, kuriam jis priklauso, sėk
mingumą. Varžybų uždaviniai nelengvi, bet ir mūsų 
skautiškasis pajėgumas nemenkas. Atsakomybė įpa
reigoja reikštis visu pajėgumu.

Varžybų taisyklės nustato sąlygas; varžybų dva
sia kreipiasi į kiekvieno skautiškąjį susipratimą ko 
tobuliausiai ir ko skautiškiausiai dalyvauti varžy
bose.

Varžybų laikas ilgas, bet ir uždavinių daug. Kiek
vieną dieną reikia ką nors varžybų reikalais padary
ti ir kiekvieną dieną galima varžybose pasiirti pir
myn.

Proga visiems vienoda. Bet ta proga turi būti kiek
vieno išnaudota. O nuo to pareis ne tik laimėjimas, 
bet ir vieta, kur po 1958. XI. 15 atsidursime, kai bus 
suvesti varžybų duomens.

Geriausio Broliams ir jų vienetams pasisekimo ju
biliejinėse Brolijos lietuviškojo skautavimo varžybo
se !

Budėk!

Vyriausioji Varžybų Komisija

♦ * *

ČIKAGOS JAUNIMAS MINĖJO VASARIO 16

Čikagos lietuviškasis jaunimas, pernai pirmą kar
tą surengęs Vasario 16 - sios minėjimą, atrodo, bus 
sukūręs tradiciją. Ir šiais metais, L.B. Čikagos apy
gardai paėmus iniciatyvą, jaunimas savo jėgomis su
ruošė Tautos šventės minėjimą. Rengėjai buvo Liet. 
Stud. Sąjungos, Stud. Ateitininkų Sąjungos, Akade
minio Skautų Sąjūdžio, bei Studentų Santaros Čika
gos skyriai. Iš skautų akademikų rengimo komisijo
je dirbo senj. Kęst. Dirkig, Liet. Stud. Sąj. Čikagos 
skyriaus pirmininkas, ir senj. S. Banaitis, Korp! Vy
tis Čikagos skyriaus pirmininkas.

Minėjimas įvyko vasario 23 d. Jaunimo Centre- 
Kol. Kęst. Dirkiui tarus atidaromąjį žodį, tėvas J. 
Kubilius, S.J. perskaitė invokaciją. Nepriklausomy
bės paskelbimo aktą perskaitė kol. L. Šmulkštys. 
Minėjimo dalyvius sveikino Lietuvos konsulas Čika
goje Dr. P. Daužvardis, pasidžiaugdamas jaunimo 
vieningumu bei energija, ir prašydamas toliau dirbti 
mūsų didžiajam tikslui. Trumpą sveikinimo žodį ta
rė L.B. Čikagos apygardos v - bos pirmininkas p. J. 
Jasaitis. Minėjimui skirtą paskaitą tema ’ ‘ Vasario 
16 - ji ir Maironis ” skaitė viešnia iš Clevelando p. 
Aid. Augustinavičienė. Į Maironį prelegentė pažvel
gė kaip į Lietuvos liaudies paruošėją Vasario 16- 
jai, savo mintis paryškindama daugeliu citatų. Me
ninę dalį atliko Čikagos Aukštesniosios Lituanisti
nės Mokyklos mokiniai ir kvartetas “ Gintaras 
Mokiniai pašoko keletą tautinių šokių ir atliko Č. 
Grincevičiaus montažą ’ ’ Tremtiniai ”.

Sprendžiant iš dalyvių skaičiaus, galima tvirtinti, 
kad Čikagos visuomenė jaunimo pastangas remia.
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• LSS Korespondencinio Sąjungos Suvažiavimo 
prezidiumas pranešė, kad balsų skaičiavimo komisi
ja š. m. kovo 1 d., atplėšusi Tarybos narių balsavi
mo vokus, rado, kad,renkant Tarybos pirmininką, v. 
s. Vytautas Čepas gavo 23 balsus, ps. Eugenijus 
Vilkas gavo 9 balsus. Tuo būdu LSS Tarybos pirmi
ninku išrinktas v. s. Vytautas Čepas.

• LSB vyriausio skautininko parėdymu, nuo š. m. 
vasario mėn. 5 d. * * LSB I JAV Rajonas ” vardas 
pakeičiamas į ’’ LSB JAV Atlanto Rajonas ”.

• LSB JAV Atlanto rajone už nuopelnus skautų 
brolijai ir lietuviškam jaunimui Vasario mėn. 16 d. 
proga apdovanoti šie vadovai: * ’ Už Nuopelnus ” — 
ps. Romas Kezys, ps. Romas Pakalnis, ps. Petras 
Molis, ps. Juozas Raškis. *’ Pažangumo Žymeniu ”
— psl. Algis Bitėnas.

• Atlanto rajono vadovų ir vadovių suvažiavimas 
įvyks balandžio mėn. 26 - 27 d.d. ne Waterburyje, 
kaip anksčiau buvo skelbta, bet New Britaine.

• Atlanto rajono vilkiukų stovyklai suorganizuoti 
ir jai vadovauti yra pakviestas Bostono vilkiukų drau
govės draugininkas s. Mykolas Manomaitis, 305 Bol
ton St., So. Boston, Mass.

• Atlanto rajono vadeiva patvirtino New York’o 
’ ’ Audros ” laivo vadu valt. Leoną Karmaziną; New 
York’o vilkiukų draugovės draugininku — psl. V. Kir- 
kylą; Hartfordo vyčių draugovės vadu — ps. Juozą 
Raskį; Hartfordo ’’ Vytauto” draugovės draugininku
— psl. R. Krikščiūną.

• Vietoje pasitraukusio Atlanto rajono skautų vy 
čių skyriaus vedėjo ps. J. Raškio, paskirtas ps. Vyt. 
Pileika, 1039 Maple Avenue, Hartford, Conn.

• Hartfordo skaučių “ Šatrijos ” vietininkijos 
vietininke paskirta v. skltn. L. Jucėnaitė, 115 Hun
gerford St., Hartford 6, Conn.

• S. m. vasario mėn. 8-9 dienomis Hartforde įvy
ko JAV Atlanto rajono skautų vyčių sąskrydis. Skau
tiška padėka priklauso rengėjams ir organizatoriams, 
ypač ps. Vyt. Pileikai ir ps. J. Raškiui.

• Ps. Juozui Benešiūnui pasitraukus iš JAV At
lanto rajono vilkiukų skyriaus vedėjo pareigų, šias 
pareigas nuo vasario mėn. 16 d. perėmė s. v. v. si. 
S. Liaukus, 57 Chadwick Ave., Hartford, Conn.

• Liepos mėn. 4-6 dienomis numatoma pravesti 
JAV Atlanto rajono vadovų lavinimo kursų praktinius 
darbus gamtoje — stovykloje.

• Ps. A. Banionis, LSB Vidurio rajono vadas krei
pėsi į Skautams Remti Draugijos Čikagoje pirminin
ką, dr. S. Bieži, prašydamas rėmimo darbą išplėsti į 
visą jo vadovaujamą rajoną.

• JAV Vidurio rajono vadovų - vių sąskrydis bus 
šaukiamas gegužės mėn. 30 - 31 dienomis. Progra
moje numatomos lituanistinės varžybos, pavyzdinės 
sueigos ir 1.1.

• Liucija Puskepalaitienė vyriausios skautinin- 
kės buvo paskirta Vidurio rajono vadeive. Adresas: 
7603 Bayron, Apt. 2, Detroit 2, Michigan.

• Rytinio JAV Rajono vadeivė ilgametę skaučių 
darbuotoją ps. Idą Šimulynaitę, pakvietė vadovauti 
Worcesterio ’' Neringos ” vietininkijai.

• V. s. K. Žilinskienei pasitraukus iš pareigų, 
Waterburio vietininkijos vietininkės pareigas perėmė 
v. s. v. si. Ritonė Tonkūnaitė.

• V. s. E. Putvytei pasitraukus iš Rytinio JAV 
rajono vadeivės pareigų, to rajono skaučių vadovės 
išsirinko ir vyriausioji skautininke patvirtino vadei- 
vę Elę Banevičienę^ 21 Bowdoin Ave., Boston 21, 
Mass.

® Rytinio rajono vyr. skaučių skyriaus vedėja pa
skirta v. si. L. Petrauskaitė.

• LSB vyriausiam skautininkui leidus, Worceste- 
rio ’’ Nevėžio ” vietininkij a nuo vasario mėn. 16 d. 
perorganizuota į Worcesterio * ’ Nevėžio ” tuntą, va
dovaujamą tuntininko ps. Petro Molio.

• V. si. Ina Nenortienė patvirtinta Bostono ' ’ Bal
tijos ” tunto tuntininke.

• L.S.B. užsienio skyrius ( BUS ) naujai kadenci
jai persitvarkė ir pradėjo darbą. BUS vedėjo pava
duotoju ir toliau pasilieka ps. Olegas Gešventas, 
DF Sekretoriumi pakviestas ps. Pranas Pakalniškis, 
1331 16th St., Santa Monica, Calif., ir DF iždininku 
pakviestas ps. Kęstas Pažemėnas.

® Nuo š. m. sausio mėn. 15 d. vyriausio skautinin
ko pavaduotoju yra v. s. Aleksas Matonis, 10 Ed
wards St., Waterbury 8, Conn. Brolijos garbės gynė
jas s. Vaclovas Tallat - Kelpša, 2300 W. 23rd St., 
Chicago 8, Ill.

• Detroito *' Baltijos ” tunto tuntininku vyriausio 
skautininko buvo patvirtintas ps. Algirdas Manvy- 
das, 15467 Ardmore St., Detroit 27, Michigan.

• Montrealio tunto vardas iš * * Montrealio Skautų 
Tunto ” tapo pakeistas į ’' Montrealio Geležinio 
Vilko Skautų Tuntą ”.

• Už nuopelnus Lietuvių Skautų Brolijai, vyriau
sias skautininkas apdovanojo šiuos skautus ir vado
vus: ’’ Už Nuopelnus ”: ps. Juozą Bružinską, An
glijoje; ps. Stasį Ilgūną, Rochesteryje; s. dr. Willi 
Niedermeier, Vokietijoje; ps. Stepą Makarevičių, Los 
Angeles; s. v. s. si. Juozą Ulevičių, Čikagoje; sk. 
rėmėją p. Genovaitę Kudžmienę, Montrealyje; sk. rė
mėją p. Mariją Prapuolenienę, Worcesteryje. “ Tė
vynės Sūnaus ” žymeniu: s. v. si. Algį Globą, Wor
cesteryje, s. v. si. Rimantą Jakubauską, Worcestery
je. ’ * Vėliavos ” žymeniu: s. v. v. si. Alfonsą Po
cių, London, Ontario.

• Šių metų jubiliejinė Tautinė Stovykla įvyks rug
pjūčio mėn. 15 - 30 dienomis Michigan© valstijoje, 
Highland State Recreational Parke, 40 mylių į šiaurę
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nuo Detroito. Platesnes informacijas galima gauti 
pas Tautinės Stovyklos org. k - jos pirmininką v. s. 
Pr. Karalių, 484 East 123rd St., Cleveland 8, Ohio.

• Kovo mėn. 2 d., Lietuvių Klubo salėje įvyko 
Clevelando *’ Neringos ” skaučių tunto surengta 
' * Kaziuko mugė ”. Pavakary buvo pasirodymai 
scenoje, vadovaujami sumanios pranešėjos t. n. Al
donos Malcanaitės.

9 Korp! Vytis filisteris sktn. M. Naujokaitis pra
dėjo eiti Ramiojo Vandenyno rajono vado pareigas.

• Praeitų metų pabaigoje įsisteigė trys nauji se
sių tuntai: Čikagoje — *’ Juodkrantės” jūrų skaučių 
tuntas, vad. tuntininkės s. F. Kurgonienės; Los An
geles ’ * Palangos ” tuntas, vad. tuntininkės v. s. 
S. Dobkevičiūtės; ir Omahoje — ’' Neries ” tuntas, 
vad. tuntininkės v. s. G. Kovaitės.

9 Metų slenkstyje Australijoje, Victorijos valsty
bėje, lietuviai skautai - ės suskrido stovyklon prie 
Drysdale, lietuvio Budzevičiaus žemėje. Stovyklau
tojų branduolį sudarė Melbourne ' * Džiugo ” tuntas 
ir Geelongo vietininkija, nors turėta svečių stovyk
lautojų net iš Sydnėjaus. Stovyklautojų skaičius 
siekė net 96 asmenis. Stovyklos pažiba buvo puoš
nus kastinis stalas, talpinus per 100 valgytojų.

• Kun. Dr. P. Jatuliui išvykus Europon, LSS Au
stralijos rajono dvasios vadas kun. P. Butkus '' Vil
niaus ” tunto Adelaidėje dvasios vadu paskyrė kun.
J. Kungį.

9 Detroito skautai ir skautai akademikai, kartu su 
ateitininkais ir vyčiais paminėjo Sv. Kazimiero gi
mimo 500 metų sukaktį. Su vėliavomis organizuotai 
jie dalyvavo bažnyčioje, vėliau vaišėse ir minėjime. 
Paskaitų skaitė p. V. Liulevičius. Skautė Liucija 
Mingėlaitė pianinu akomponavo deklamatorei. Skau
tas Kazys Leknius puikiai pagrojo smuiku. Akade- 
mikės skautės, t. n. Marytė Lekniutė pianinu akom
panavo smuikui, t. n. Dalia Bulgarauskaitė buvo pra
nešėja ir kand. Birutė Rackaitė atliko melodeklama
ciją.

• Čikagos ” Juodkrantės ” jūrų skaučių tunte 
veikia trys laivai — ' ’ Gintarių ”, ’ * Neringos ” ir 
' ‘ Vaivos ”.

• ’’ LITUANUS ” žurnalo vajų Čikagoje šiais 
metais sutiko pravesti ps. Bronius Juodelis.

• S. m. vasario 23 d. Jaunimo Namuose Čikagoje, 
’’ Baltijos Jūros ” jūrų skautų tuntas atšventė sa
vo veiklos 4 metų sukaktį. Iškilmingoje sueigoje 
dalyvavo '' Juodkrantės ” tunto jūrų skautės, jūrų 
skautų vadovai bei tėvai ir kitų skautų vienetų at
stovai. Jachtos vado teises gavo: Kun. J. Raibužis, 
S. J., V. Macieža, J. Merkelis, L. Slėnys, J. Butke
vičius, A. Aglinskas ir V. Krikščiūnas.

• Los Angeles skautai vyčiai 100 % užsiprenume
ravo ’ ’ Misų Vytį ”.

• Tradicinis Čikagos jūrų skautų vakaras visuo
menei ‘ ’ Puota jūros dugne ” puikiai pavyko, su
traukdamas pilną salę svečių, jų tarpe ir Čikagoje 
esantį j. s. kap. P. Labanauskų iš Washington, D. C.

• Š. m. sausio mėn. 19 d. Jaunimo Namuose ’ ’ Bal
tijos Jūros ” ir “ Juodkrantės ” tuntai Čikagoje 
kartu su Korp! * ’ Gintaras ” ir Mažosios Lietuvos 
Lietuvių Draugijomis gražiai paminėjo Klaipėdos 
Krašto 35 metų atvadavimo sukaktį.

» Ps. Alb. Augustinaitis išrinktas Čikagos skau
tų vyčių draugovės vadu.

• Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 40 metų 
sukaktį Čikagos skautai minėjo bendrai vasario 9 d.

Tą dieną v. s. kun. J. Vaišnys Jaunimo Centro sa
lėje atlaikė šv. Mišias ir pasakė labai gražų pa
mokslą, kuriame tėvynės meilę pagrindė Bažnyčios 
mokslu. Oficialios dalies metu įvyko įžodis ir eilė 
skautų - čių buvo pakelti į aukštesnį vyresniškumo 
laipsnį. Po oficialiosios dalies gražų žodį tarė ps. 
J. Daužvardienė ir eilę gražių jaudinamų pasirodymų 
padarė įvairių dr - vių skautai, - ės. Minėjime daly
vavo apie 450 skautų, - čių, jūrų skautų, - Čių ir sk. 
akademikų.

• 1958 m. vasario 14 d. Omahos skautai ir skau
tės bendrai paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės 40 
m. sukaktį. Iškilmingą sueigą pravedė ir žodį tarė 
J. Sakalas, kviesdamas prisiminti didingą Lietuvos 
praeitį, didvyriškų lietuvių tautos kovą dėl laisvės 
ir ant tėvynės laisvės aukuro sudėtas milžiniškas 
geriausių Lietuvos sūnų ir dukrų aukas. Šios aukos 
mus įpareigoja branginti ir išlaikyti visa, kas lietu
viška, visokiais būdais prisidėti prie Lietuvos Lais
vės reikalo kėlimo, bei ruošti kelią naujam Lietuvos 
prisikėlimui.

Iškilmingosios sueigos metu Omahos skautiškuo
se vienetuose įvyko keletas pasikeitimų: skaučių 
vietininkija išaugo į ‘ * Neries ” tuntą ( apie 60 
skaučių ), kurio tuntininke paskirta Gražina Kovaitė 
(buvusi vietininkė), o jos adjutante — Ramutė Saka- 
laitė.

Brolių vietininkijai vadovavęs s. kun. Leonas Mus
teikis nuo ?. m. vasario 1 d. iš vietininko pareigų 
pasitraukė. Pareigas perėmė J. Sakalas. S. kun. L. 
Musteikiui, už didelį darbą organizuojant vietininki- 
ją ir jai 5 metus vadovaujant, reiškiame skautišką 
ačiū, o naujam vietininkui s. J. Sakalui linkime sėk
mės !

Po iškilmingo pareigų perdavimo 6 D.L.K. ’' Vy
tauto ” dr - vės skautai davė įžodį ir atsisveikinimo 
žodį tarė dvasios vadovas ir vietininkas kun. Leo
nas Musteikis.

Meninėje dalyje atskiri vienetai turėjo savo pasi
rodymus. Laužui vadovavo ir dainomis paįvairino 
tuntininke Gražina Kovaitė.

• Šių metų balandžio mėnesį Waterburio, Conn., 
L. K. Šarūno draugovės leidžiamam laikraštėliui 
’* Mūsų Lapinė ” sukanka dveji metai. Laikraštė
lis spausdinamas rotatorium; tiražas 105 egz; pusla
pių skaičius 6 - 10; per 24 mėnesinius nr. buvo 159 
puslapiai; metinė prenumerata 1 dol.

Laikraštėlis pradėtas leisti draugovės vadijos nu
tarimu 1956 m. balandžio mėn. ir pirmasis dviejų pus
lapių numeris išėjo bal. 26 d. Šiuo metu redakcija 
susiskirsčiusi pagal turinį skyriais. Turinys nusta
tomas redaktorių pagal mėnesį ir metus. Kiekvienas 
iš savo skyriaus išrenka temą ir parašo vieną ar ke
lis rašinius.

Rašinius rašant naudojama skautiška ir bendroji 
liet, spauda.

Gavę šiokio tokio patyrimo vietos laikraštėlyje, 
kurį patys sudaro ir atspaudžia, redakcijos nariai 
galės vėliau sėkmingai bendradarbiauti lietuviškoje 
skautų spaudoje.

ML redakcija taip pat skleidžia propagandą apie 
lietuvius skautus, susirašinėdama su 19 kitų šalių 
skautų laikraštėlių redakcijomis ir teikdama jiems 
žinių bei informacijų. BUS taip pat čia prisideda. 
‘ ’ Mūsų Lapinei ” linkime daug sėkmės ir malonu
mo šį gražų darbų dirbant.
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* Detroito *' Gabijos ” ir * ‘ Baltijos ” skautų 
tuntai iškilmingai paminėjo Nepriklausomybės šven

SKAUTAI VYČIAI K ARIUOMEN EJE

tę-
Organizuotai, su vėliavomis, kartu su kitomis or

ganizacijomis, jie dalyvavo šv. Antano bažnyčioje, 
kur pamaldas laikė ir pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. K. Simanavičius.

Po šv. Mišių skautai atliko sukakties minėjimą. 
Sueigą pravedė ir susirinkusiems pritaikytą žodį ta
rė rajono vadas ps. A. Banionis, taip pat sveikino 
tuntininkė J. Pečiūrienė.

Proginę kalbą pasakė skautė akademike M. Lek- 
niūtė.

Buvęs tuntininkas D. Dulaitis perdavė pareigas 
naujam tuntininkui p s. A. Manvydui. Sueiga užbaig
ta Tautos Himnu.

m. 1.

Dabartiniai JAV įstatymai reikalauja, kad visi 
atitinkamo amžiaus jaunuoliai atliktų karinę prievo
lę. Tas reikalavimas taikomas ir lietuviams jaunuo
liams, kurių tarpe yra ir skautai vyčiai. Karinė tar
nyba daugelį atitolina nevien nuo skautybės, bet 
neretai susilpnina ir ryšį su lietuvybe.

Beveik pusė Bostono *’ Senųjų Lapinų ” vyčių 
būrelio šiuo metu atlieka karinę prievolę. Norėda
mi šioms neigiamybėms atsispirti, jie nusprendė su- 
organizuoti korespondencinį skautų vyčių būrelį, 
kuriam priklausą skautai vyčiai turėtų progos palai
kyti ryšius su skautų sąjūdžiu ir lietuvybe.

Lapkričio mėn. 1 d. Bostono sk. vyčių vadovybė 
leido tokį vienetą organizuoti. Nuo tos dienos, ps. 
Česlovo Kiliulio vadovaujami ’* Lapinai Klajūnai ” 
oficialiai prisijungė prie Bostono sk. vyčių dr - vės.

Nežiūrėdami dėl didelių atstumų susidarančių 
sunkumų, vyčiai kariai rimtai kimba į darbą, ir Naw- 
jų Metų proga linki visiems kitiems broliams neap
sileisti.

Lapinas Klajūnas

V. Kuzminsko nuotr.
‘ ‘ Mūsų Lapinės ” redakcija
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Stasys Butkus. VYRAI GEDIMINO KALNE. Pir
mūno ir savanorio kūrėjo atsiminimai. “ Aušros ” 
leidinys, 1957 m., Memmingen, 226 p si., kaina ne
pažymėta.

Lietuvoje karinę spaudą sekusiems, autorius yra 
žinomas kaip ilgametis populiariojo ** Kario ” ad
ministratorius ir redakcijos narys. Priešo išblokš
tas iš mylimojo krašto, šis paprastas Žemaičiu že
mės sūnus, nebandydamas siekti žodžio meno aukš
tumą, pasakoja savo gyvenimo laikotarpį, kai, pir
mojo pasaulinio karo metu, atsidūręs Rusijoje, jos 
kariuomenėje, išlaikė šviesą protą ir lietuvišką šir
dį, grįžo Lietuvon ir buvo pirmasis įsiregistravęs 
savanoris - kareivis. Toliau autorius, tais pačiais 
paprastais žodžiais, pasakoja apie Lietuvos kariuo
menės kūrimąsi, gyvenimą, kovas ir žygius. Knyga 
yra labai vertinga skautams, ją vadovams ir šiaip 
visiems lietuviams. Joje draugininkai ras daug ver
tingą pavyzdžių ir medžiagos savo pašnekesiams, 
vaizduojantiems patriotizmą, sąžiningumą, pareigin
gumą, sumanumą ir kitas gerąsias žmogaus savybes. 
Šią knygą parašydamas, autorius tikrai gražiai pasi
tarnavo mūsą jaunimui. Gaila, kad gausios korektū
ros klaidos gadina maloną įspūdį.

V. J.

BUDŽIU! Informacinis lapelis jaunesniems skau
tą vadovams. Nr. 2. Leidžia LSB I - ojo rajono skau
tą skyrius. Adresas P. O. Box 507, Waterbury 20, 
Conn. Spausdintas rotatorium, 24 psl., virš 2 ps. Ti
ražas 110 egz.

Mūsą skautiškai spaudai kai kada prikišama 
" skraidymas padebesiais ”. Tas priekaištas tik
rai nepriliptą šiam ” lapeliu ” pasivadinusiam, sk. 
v. vyr. sklt. A. Saulaičio redaguotam, perdėm gyve
nimiškam, sistemingai sutvarkytam, leidinėliui. Sa
vo darbu organizacijoje besidomįs jaunesnis vado
vas jame ras daug konkrečią, praktinių, visai gy
venimišką žinią. Priekaištą padaryti tenka vieną: 
permažas tiražas! Gaila po saiku slepiamo žibu
rio ...

MŪSŲ LAPINĖ. Leidžia L.K. Šarūno dr - vė, Wa
terbury, Conn,, U.S.A. 1958 kovas. Nr. 24. Spausd. 
rotatoriumi. Turinyje: skiltininko, dalimi dr - ko dar
bui naudingi straipsneliai.

SKAUTŲ AIDAS. 1958 m. kovo mėn. Nr. 3. Kaip 
visad, SA spausdina daug gražios, vykusiai parink
tos ir tvarkomos medžiagos misą jaunesniojo am
žiaus skautijai.

LAIŠKAI LIETUVIAMS. 1958 m. vasario mėn. Šie
met ’ ‘ L.L. ” tęsia jau ankstesniais metais pradėtą 
vertingą ir kultūringą straipsnią pynę religinėmis bei 
filosofinėmis temomis. Leidėjus bei redaktorią (v. 
s. kun. J. Vaišnį, S.J. ) reikia pasveikinti už šiais 
metais įvestą labai skoningą ir vykusį meninį apipa
vidalinimą.

LITU ANUS 1957 m. gruodžio mėn. N r. 4 ( 13 )• 
Šiame nr - yje rašo Vyt. Vaitiekūnas, dr. V. Girdžiū- 
nas, O. F. M., dr. A. Klimas, H. Nagys, V. Krėvė, 
dr. J. Puzinas ir kt.

PĖDSEKIS. ” Aušros ” tunto skautą,- čią laik
raštis, Sydney, 1957 m. gruodžio 15 d. Šapirografuo
tas, 18 psl. ♦ virš. 4 psl. Tai tolimoje Australijoje, 
svetimoje aplinkoje skautaujančią mūsų brolių ir 
sesių, vietos sąlygoms ir informacijai pritaikytas 
leidinėlis.

SPORTO ŽINIOS. Nr. 1 ( 2 ) 1958 m. sausio mėn. 
Leidžia Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komitetas Šiau
rės Amerikoje ( Faskas ).

VYTIES KELIAIS - RUMBO AL EXITO 1958, 
Nr. 1 / 36. Venecuelos lietuvių skautą laikraštis, 
leidžiamas LSB Venecuelos rajono vadijos. Spaus
dintas rotatorium. Apie trečdalis laikraščio spaus
dinama ispaną kalba.

” MŪSU VYČIO " RĖMĖJAI

Užsakė į Vokietiją
S. Dobkevičiūtė
G. Giedraityte
K. Kodatienė
V. Koklys
V. Krėvės s. vyčių būr.
Waterbury sk. viet - ja
Worchesterio s. vyčių dr • vė

Garbes Prenumeratoriai
J. Aglinskienė
M. Budrienė
R. Gustaitienė
V. Lapatinskas

Aukojo MV paremti
S. Matas
O. Mendelevičiūtė
E. Slavinskas
J. Valaitis
V. Vi j eikis
Worchesterio s. vyčių dr - vė

1 egz.
1
1 "
2 ”
1 ”
1 ”
1 "

$ 2.00
f 3.00
S 2.00
$ 2.00
S 2.00
S 5.00

Užsisakė MV 100% narių 
V. Krėvės s. vyčių būr. New Britain 
Dr. Vydūno s. vyčių būr. Čikagoje
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