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SESES DRAUGININKES

Kreipiuosi į visas aktyviai dirbančias draugininkes ir kviečiu prisidėti savo rašiniais, draugovių
sueigų, iškylų ir kitų užsiėmimų planais prie vado
vėms skirto skyriaus praturtinimo. Siųskite savo
draugovių darbo planus tokius, kokius Jus turite.
Kiekvienas darbo planas yra geras ir iš kiekvieno
galima pasimokyti. Pasidalinkime tarp savęs darbo
planais, pastabomis, draugovių užsiėmimais.
Vi
soms bus naudos. Medžiagų siųskite ” Mūsų Vy
čio •* redaktoriui arba Seserijos vadovių skyriui.
Laukiu medžiagos ir iš anksto dėkoju.
' s. O. Ščiukaitė

ATITAISYMAS Mūsų Vyčio š. m. 3 nr. 123 psL at
spausdintame Tiekimo skyriaus skelbime įvyko k lai'
da, būtent skaučių rūtelių kaina turėjo būti 1.00, o
ne .50, kaip skelbta. Be to, Seserijos narės prašo
mos užsakymus siųsti Z. Januškevičienei, 6111 S
California Ave., o jūrų skautai L. Knopfmileriui,
5749 S Carpenter St., abu Chicago, Ill. Visi kiti
LSS nariai užsakymus siunčia jau paskelbtuoju A.
Augustino adresu.

Viršelis: senį. A. Trinkūno. Brolis Algirdas trečius metus studijuoja pritarkomqjį meną
Art Institute of Chicago.
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XI METAI

AMŽINOJI LITUANICA
A Avižienis

Lietuvių, tauta laukia iš savo sūnų
ir drąsesnių žygių.

( Dariaus ir Girėno testamento įžanga )

1933 metų liepos 15 dieną, 6 vai. 24
min. ryto iš Floyd Bennett Field aerodromo New Yorke pakilo oranžinės spalvos
Bellanca CH — 300 tipo lėktuvas, specia*
liai perstatytas transatlantiniam skridimui
be sustojimo į Lietuvą.
Liepos 17 dieną jau nuo vidurnakčio
apie 25.000 lietuvių susirinko Kauno aero
drome sutikti lakūnų Stepono Dariaus ir
Stasios Girėno; jų nesulaukę, apie 7vai.
ryto pradėjo skirstytis.
Tą pačią liepos 17 dieną, apie 5 vai.
ryto, vokietė ūkininkė, uogaudama Soldino
miške, netoli Berlincheno miestelio šiau
rės rytų Vokietijoje, pastebėjo sudužusį
lėktuvą ir pašaukė policiją.
Šių įvykių, įvykusių 48 valandų laiko
tarpe, lietuvių tautos ir dar jaunos pasau
lio aviacijos istorijoje buvo įrašytas Lituanicos skridimas per Atlantą ir jo tra
giška pabaiga. Dvidešimt penkeri metai
skiriamus nuo ryžtingo Dariaus ir Girėno

žygio, tačiau laikas nepajėgė jų vardų iš
dildyti iš lietuvių atminties. Paskutinių
dviejų dešimtmečių mūsų tautos nelaimės
tik dar ryškiau iškėlė Lituanicos žygį,
kaip ryžto irpasiaukojimo simbolį kiekvie
nam lietuviui.
Dariaus ir Girėno skridimas yra didin
gas simbolis, tačiau negalime pamiršti,
kad už jo slypi du asmens, dviejų indivi
dų gyvenimai pilni skausmo, džiaugsmo
ir siekimų. Vaikystės dienos Lietuvos
kaime, jaunystė Čikagoje, brendimo die
nos pasaulinio karo frontuose, gilus lakū
no profesijos pamėgimas ir domėjimasis
lietuvių reikalais atžymi abiejų lakūnų gy
venimo bruožus. Ir štai, iš šio tariamo
kasdieniškumo kyla žygis ir auka, savo
simboline prasme amžini lietuvių tautai.
Amžinosios Lituanicos simbolis šian
dien patiekia klausimą pasaulio lietuvių
jaunajai kartai — ar savo gyvenimą pajėg
sime įprasminti ryžto ir aukos keliu, įvyk
dydami savo individualinį Lituanicos žy
gį. lietuvių tautai, ar niekad nepakilę pra
rasime dvasios sparnus ir paskęsime hipnotiskoje kasdienybėje?

LIETUVC3
NACI ONA'
M. MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
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KETURIŲ DEŠIMČIŲ METŲ PERSPEKTYVOJE
/• Kuprionis

Istorinis susirinkimas. Kai, dar būda
mas 1 Vilniaus liet, gimnazijos 3-čios
klasės mokinys, kartą saulėto sekmadienio
popietį sėdėjau salės kampe ir sekiau ten
vykstančio susirinkimo eigą, negalėjau gal*
votijkad kada nors tai bus istorinis mo
mentas.
Tai buvo 1918 metą ruduo, Vilniuje.
Vilniaus gatvėje lietuvią turėton salėn
prigūžėjo Vilniaus liet, gimnazijos moks
leivių. Buvo jaunesniųjų ateitininkų susi
rinkimas. Šių susirinkimų paskaitininkai,
paprastai, būdavo kuris mokytojas ar šiaip
vietos inteligentas, pvz., kun. Čibiras, A.
Stulginskis, kan. Dogelis, P. Grajauskas,
J. Talmantas ir kt. Šiame gi susirinkime
buvo pranešta, kad paskaitą skaitys ne
seniai iš Voronežo, Rusijos, kaip I Pašau*
linio karo tremtinis, grįžęs ir į mūsų gim
naziją įstojęs 6 - sios klasės mokinys
Petras Jurgelevičius ( vėliau Jurgėla), ir
kad paskaita bus apie skautus. Mus, da
lyvius, tatai suintrigavo, nes viena, nau
jas, iš kitur atvykęs asmuo, o antra, skau
tai — mums visai negirdėtas pavadinimas.
Prie staliuko išėjo augalotas, lieknu
tis, pablyškusio veido, su pensne vyrukas
ir sklandžia, drąsia tarsena į mus prašne
ko. Paskaita buvo paruošta rūpestingai.
Ją dalimi skaitė, dalimi pasakojo. Pra
džioje išdėstė skautą or - gos principus,
vėliau or • gos charakterį ir veikimo meto
dus. Principinius dalykus, kad skautas
yra ištikimas Dievui ir Tėvynei ir pan.
mes priėmėm prie širdies,nes tokiaisprincipais vadovaujasi ir at - ką organizacija.
O jų aiškinimas maža ką skirsis, ar tą aiš
kinsi skautams, ar at - kams, ar šiaip
tais principais besivadovaujančios visuo
menės susirinkimui.
Ano meto nuotaikos Vilniuje, Vilniaus
mokyklas, bendrabučius ir prieglaudas bu
vo užpildęs jaunimas, kone visu šimtu
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nuošimčių kilęs iš žaliojo lietuviško kai
mo. 0 mūsų kaimas juk visais laikais pa
sižymėjo giliu religingumu ir prisirišimu
prie savo žemės, savo krašto. Sios nuo
taikos dominavo ir jaunimo tarpe, 0 tau
tinis ano meto lietuvią moksleivių nusitei
kimas tai buvo grūdinamaslyg ant žaizdro.
Mat, buvo didžiojo tautos atbudimo ir sa
vosios valstybės kūrimo laikotarpis. Vil
niuje gi dominavo save lenkais laiką gy
ventojai, kurie su lenkišku fanatizmu, vai*
todami įžūliausias priemones, amžiną Lie
tuvos sostine Vilnią siekė prijungti prie
Lenkijos.
Mes, lietuviai moksleiviai, būdami ma
žesni skaičiumi, stengėmės vienas atsto
ti dešimtį. Į miestą eidavome mažiausia
po du, ar grupėmis, ir lietuviškai jau taip
garsiai kalbėdavome, kad gatvėje iš tolo
visi žinodavo, jog ten eina lietuviai. Bu
vo tada mada nešioti ženklelius — Vytį.
Jei kuris iš mūsą gaudavo skirtingą rū
šių bait keletą, tai visi jie turėdavo rasti
vietos prisisegti ir dėvėti: sakysime, du
ženklelius, vieną aukščiau, kitą žemiau,
ant kepurės, ant abiejų atlapu, ant krūti
nės ir pan. Aušros Vartuose ir katedroje
— šv. Kazimiero koplyčioje dažnai būdavo
įvairios pamaldos, gegužinės ar kurios ki
tos, kurią metu buvo giedama, žinoma,
lenkiškai. Bet giesmės, kaip ** Pulkim
ant kelią ” ar “ Garbinkime S v. Sakramen
tą ”, tiek lenkiškai tiek lietuviškai turi
tas pačias melodijas. Tad lietuviai moks
leiviai sudarydavome grupes ir traukdavo
me garsiai lietuviškai. Būdavo taip, kad
iš vieno šv. Kazimiero koplyčios kampo
melodija sklisdavo lietuviškai,iš kito len
kiškai. Lenką davatkos pašnypšdavo :
“ litwin pogan ”, bet mes dar garsiau
traukdavome. Pavakariais, ypač eidami
tamsesnėmis gatvėmis, niekuomet neid»
vome po vieną, nes susidūrimas su lenkų
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Pries kylant į žygį ir nemirtingumą. Dariaus ir Girėno paskutinė nuotrauka prieš pat išskridimą-

gimnazistais būdavo gana dažnas, ir guzų
atsinešti buvo ne naujiena.
Tokia tai buvo dvasia ir tokių. nuotaikų
pilni ano susirinkimo dalyviai, kuriems P.
Jurgėla pabėrė pirmųjų saujų sėklos skautybei įdiegti į lietuviškąją jaunuomenę.
Savo paskaitos antroje dalyje jis p a aiški*
no skautų, or - gos charakterį, veikimo me
todus, Skautas yra riteris ... Skautų glo
bėjas yra šv. Jurgis, raitelis, kuris ietimi
duria smakų — kovotojas su piktu ... Skau
tas yra gamtos ir gyvulių draugas ... daro
iškylas ... gyvena ir grūdinasi gamtoje,
kad išaugtų sveikos dvasios ir fiziniai pa
jėgus ...
Kas galėjo geriau atitikti ano susirinki
mo dalyvių gyventas nuotaikas!
Lietuvos skautą or- gos pirma pradžia.
Paskaitininkas buvo apibertas klausimais
apie skautus. Viena, kas mums tada rėžė
ausį, tai pats pavadinimas ** skautas

Pavadinimas juk sudaro labai svarbių or jos dalį, o šis taip svetimas ir net į lietu
vių kalbų išversti nesiduodųs. Na, bet tai
buvo tik pirmasis žingsnis, pats vardas
dar niekur neužfiksuota ir kilo nusistaty
mas lietuvius skautus vadinti vyčiais.
Taip iš pradžių Vilniuje jie ir vadinosi.
Ir JAV Vyčių or - gos himnas buvo varto
jamas. Jei šis vardas galutinai nebuvo
panaudotas, tai tik grynai dėl to, kad šiuo
vardu jau veikė Amerikoje Lietuvos Vyčių
or- ja. Nors kai kurios liet, skautų ša
kos vi stiek pasilaikė šį vardų. Ir šįstraipsnį rašau į ** Mūsų Vytį ”. Skauto sąvokai
Vytis geriausiai atitinka.
Po paskaitos prelegentui tuojau pat pri
sistatė eilė savanorių į pirmuosius Lietu
vos skautus, iš kurių buvo sudarytas pir
masis būrelis. Iš to būrelio netrukus iš
augo dvi gausios lietuvių skautų draugo
vės: berniukų — Vytauto Didžiojo draugo-
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vė ir mergaičių. — Kunigaikštienės Birutės
draugovė.
Kas toliau? Prelegentas savo paskaitoje jau davė kai kuriuos metmenis būsi
mai liet, skautų or - jai, bet jie buvo tik
labai bendri. Padėtis buvo tokia, kad P.
Jurgėlai teko būti ne tik pradininku, t. y.
mesti pirmąją mintį ir padaryti pirmąją
naujos or - jos užuomazgą, bet jis buvo
priverstas tapti tikruoju ir faktinuoju liet,
skautu organizacijos kūrėju. *)
Baden Powelis suformulavo šiai or- jai
principus ir davė jai specifinį pobūdį pa
gal anglų jaunimo ir tautos papročius.
Daug dalykų yra universalūs, tinkami vi
soms tautoms, bet daug kas turi būti pri
taikyta kiekvienai tautai atskirai. Gyven
dami dabar įvairiuose kraštuose, ryškiai
matome, kaip mūsų skautai skiriasi nuo
amerikiečių ar anglų. Vadinasi, kuriant
liet, skautų or - ją nepakako nukopijuoti
įstatus, programas, ženklus ar pan. Kiek
vieną smulkmeną reikėjo p ergai voti,per
tvarkyti ir pritaikyti lietuvių jaunimui, o
kitus dalykus visai naujai sukurti. Skiltis,
draugovė, tuntas ir daugybė kitų terminų
mums tapo taip kasdieniški, kad net nepa
galvojame, iš kur jie atsirado. Palyginki
me anglų skautų “ patrol
** troop ” ir
tuoj matysime, kad mūsų skautai turi ne
vertimą, bet tikrai lietuviškus terminus.
Panašiai yra ir su kitais dalykais.
Šiandien tiesiog sunku įsivaizduoti,
kaip didelis darbas buvo atliktas. Ir tai
vieno žmogaus trūsu ir rūpesčiu. Kitų lie
tuvių skautų, kurie būtų buvę geriau susi
pažinę su šia organizacija ir būtų daugiau
veiklūs, tuo metu neatsirado. Jaunasis
lietuviškosios skautijos kūrėjas, pats dar
būdamas gimnazistas, slankiojo apie mo
kytojo duris, prisikalbindavo prie specia
listų, kaip pav. kalbininko J. Jablonskio
ir panašiai, patsai trūsė, galvojo ir taip
organizacijai davė įstatų, įsakymų, pro
gramų tekstus, nustatė laipsnius, ženklus,
•) Netikslus kažkieno sugalvotas ir jam duotas
neva garbės vardas ” Pirmūnas ”, tuo metu, kai jis
lietuvių skautų organizacijai yra žymiai daugiau ne
gu pirmūnas.
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davė techniškus pavadinimus ir visa taip
rūpestingai ir tinkama atliko, kad ir per
visą liet, skautų veikimo laikotarpį nieko
nebuvo rasta, kas turėtų būti pagrindinai
pakeista.
Nekūrentuose kambariuose. Ano meto gy
venimo sąlygos Vilniuje buvo ypatingai
žiaurios. Buvo vokiečių okupacija. Visur
Lietuvoje, bet ypatingai Vilniuj*e, stigo
visko, o ypatingai maisto. Po atostogų
grįždami iš kaimo, kas galėdavome, atsiveždavome po pusmai šį sudžiovintos duo
nos, džiovintų grybų, vaisių, dar kokį sū
rį. Bet ir kaimas tada buvo okupantų api
plėštas, paliekant tik po vieną karvę ir
arklį visam ūkiui. Dėl to kone visi liet,
moksleiviai gyveno įvairių draugijų išlai
komuose bendrabučiuose bei prieglaudo
se, kuriose nors sriubos bendrai visiems
išvirdavo. P. Jurgėla gyveno kun. Legaus
rūpesčiu išlaikomoje prieglaudoje,kuri bu
vo Vilniaus priemiestyje Žvėryne. Ten
buvo vienas kiek didelesnis kambarys,
neva salė, kur būdavo skautų susirinki
mai. Kai nuvykdavome į susirinkimą, kam
barys būdavo beveik nekūrentas ir skautų
vadą rasdavome kampe susitraukusį, ruo
šiantį susirinkimui programą.
Ilgesnių
pašnekesių negalėdavo daryti jau ir dėl to,
kad klausytojai sušaldavo. Tad žaisdavo
me, o ypatingai buvo mokomasi rikiuotės.
Lietuva kūrėsi ... Ėjo kai bos apie kariuo
menės organizavimą Kas žino, gal ir par
tizaninė veikla gali būt reikalinga...
Pamenu, įstojus man į aną I - ją Vytau
to draugovę, pirmas reikalavimas buvo įsi
gyti skautišką lazdą To meto skautas,
ne tik berniukas, bet ir mergaitė, buvo ne
įsivaizduojami be lazdos. Sumokėjau 5
rublius ( laikina vokiečių okupuotiems ry
tų kraštams valiuta, turėjusi net ir lietu
višką užrašą ) ir gavau kone per pus už
save ilgesnę, storą ir sunkią ąžuolinę laz
dą kurią vos paveikdavau žygiuodamas.
Mažame, palyginti, kambaryje - salėje, kai
imdavo žygiuoti dvi draugovės, Vytauto ir
Birutės, tai neišvengiamai lazdomis ir šo
nus apsibadydavome. Jautėmės, tačiau,
lyg ruoš turn ės dideliems žygiams. Rikiuo-
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Dariaus ir Girėno laidotuvės Kaune.

tei vadovaudavo Vytauto dr- vės adjutan
tas, būsimas kavalerijos pulkininkas L
Kraunaitis.
Abiems draugovėms f ak tin ai vadovavo
P. Jurgėla, susirinkimams medžiagą, pa
ruošdavo ir juos pravesdavo jis pats. Jo
pagelbininkai ir skiltininkai, netik patys
mažai ką težinojo, bet ir žinių, pasisemti
neturėjo iš ko. Jau nekalbant apie sk. li
teratūrą lietuvių kalba, ir kitomis kalbo
mis mažai kas ką teturėjo, nes tais lai
kais ir kituose kraštuose skautai nebuvo
tiek išplitę.
Lietuviškos literatūros kūrimas. Skautiš
kos literatūros lietuvių kalba klausimas
visą laiką buvo opus. Originalios litera
tūros stambesnių veikalų, berods, tik 3
autoriai tėra davę, tai P. Jurgėla ( eilę
veikalų ), prof, St. Šalkauskis ( “ Skautai
ir Pasaulėžiūra ” ) ir Br. Kviklys ( “Aka
deminė Skautija ” ). Kaip vertimus yra
davę stambesnius veikalus Ona Saulaitienė — ** Skautybė mergaitėms ” ir V. Ka
mantauskas — “Skautybė berniukams ”.
Originalios skautą literatūros gausiausiai
yra davęs P. Jurgėla. Pirmasis jo veika
las buvo ** Pirmieji skauto žingsneliai ”,
išleisti priedu prie sukaktuvinio “ Atei
ties ” numerio. Tai buvo pati pirmoji li
teratūra ir svarbiausias skautiškų žinių
šaltinis visiems, kurie pradėjo dirbti skau

tą or - joje anais pirmaisiais metais ir net
vėliau. Antras to paties autoriaus stam
besnis veikalas buvo ** Skautybė — pilie
čių auklėjimo mokykla ”, Tai irgi vertin
gas, skautų or - jos charakterį gražiai nuŠviečiąs veikalas. Po to jis dar parašė:
** Skautų vadovas ”, “ Skautų tarnavimas
tėvynei ”, ** Lietuvos ateitis ”. Nenu
stoja rašęs ir dabar: jau kelinti metai ren
ka medžiagą ir ruošia stambų veikalą —
** Lietuvos skautija ”.
Baigiamosios pastabos. Kai dabar žvel
giu į visą lietuviškosios skautijos veik
los 40 metų praeitį, matau ištisą paveiks
lą, kuriame telpa eilė heroiškų momentų ir
taip pat eilė audringą vaizdų, kaip gal nei
vienoje kitoje liet, jaunimo or - joje. Li
kimas klostėsi taip, kad tame paveiksle
savo akimis matau vaizdus nuo pat pirmo
jo lietuviškos skautijos Įsikūrimo momen
to. Tame paveiksle matau ištisą eilę vei
dų, turinčių didesnių ir mažesnių nuopel
nų skautijai. Bet kai sustoju ties veidu
asmens, kuris davė liet, skautijai ir kūną
ir sielą, ir kuris atidavė jai savo sielą, aš
susimąstau ... Jo atliktą darbą ir tas
lygas, kuriomis teko dirbti, ką pats ma
čiau, bent dalimi bandžiau Čia pavaizduo
ti. Kiek pati skautų or - ja visa tai įver
tina, palieku pavaizduoti kitiems, kurie už
mane geriau žino.
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A J. Rumšą

Trakai yra mūsų, istorijos dalis, tampriai
surišta su Didžiaisiais Lietuvos Kunigaikš
čiais Gediminu, Kęstučiu ir Vytautu, Tra
kų pilyse jie gyveno, šaukė aukštų valsty
bės vyrų posėdžius, darė diplomatines su
tartis, priiminėjo delegacijas ir ruošė ko
vų planus. Jau 12 šimtmetyje skandinavų
kronikininkas Šuorą savo kronikose mini
Trakus vadindamas juos Trykais, o 1414
metais prancūzas Gilbert de Lanoy aprašo
Trakus esant didelį miestų.
Trakų miestas, kuriame yra pilys, yra
įkurtas siaurame ir ilgame pusiasalyje.
Dėl pusiasalio siaurumo miestas teturi tik
vieną ilgą gatvę. Patį pusiasalį supa trys
ežerai, kurių didžiausias yra Galvės eže
ras. Šio ežero saloje yra pagrindinė Tra
kų pilis, o dešiniajame jo krante — grafo
Tiškevičiaus rūmai. Žiemą Trakų ežerai
užšąlą ir ledu galima susisiekti su krantu.
Tačiau šiaurinė Galvės ežero dalis dėl le
do paplovimo yra skaitoma nesaugi perėji
mui. Toje ežero dalyje ir yra pagrindinė
Trakų pilis, pastatyta saloje. Yra sukurta
legenda, kad senovės Iietuvių dievai žie
mą toje ežero dalyje šildo vandenį, kad
šis neužšaltų, taip saugodami pilį nuo
priešų užpuolimų ledu.
Musų Kunigaikščiai, įvertindami Galvės
salą ir siaurą, toli į ežerus įsikišusį, pu
siasalį, pasirinko tą vietą savo pilims sta
tyti. Tai yra sumaniai parinkta vieta. Di
deli vandens plotai lengvai saugo toli nuo
ežero krantų esančias pilis, o sausumos
susisiekimas su žemynu yra patogus siau*
ru pusiasaliu, kuris užpuolimo metu dėl
savo siaurumo yra lengvai ginamas.
Trakuose buvo pastatytos viso trys pi
lys. Viena pilis buvo pastatyta ties pu
siasalio įėjimu, kita apie pusiasalio vidu
rį ir trečia Galvės ežero saloje. Pusiasa
lio pradžioje buvo mažiausia pilis. Jos
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paskirtis buvo ginti įėjimą į pusiasalį ir,
tuo pačiu, toliau stovinčias pilis. Užpuo
limo metu, priešams įsiveržus į šią pilį,
jos gynėjai, stabdydami užpuolikus, ga
lėjo lengvai pasitraukti į pusiasalyje esan
čią pilį, padidindami jos gynėju skaičių.
Ta pilis buvo pastatyta pusiasalio vidury
je, kur pusiasalis kiek praplatėjo, sudary
damas antrą mažą pusiasalėlį. Si pilis
buvo statyta iš plytų ir akmenų. Išlikę kai
kurie šios pilies pastatai, sienos, jų bokš
tai bei griuvėsiai rodo pilį buvus labai
tvirtą. Taip pat, ji buvo sujungta pože
miniu tuneliu su Galvės ežero saloje esan
čia pilimi. Tunelis leido permesti pilies
gynėjus iš vienos pilies į kitą saugiai ir
greit.
Galvės ežero saloje esanti pilis yra jau
niausia pilis Trakuose. Ji buvo statyta
Vytauto Didžiojo apie 1400 metus. Šios
pilies pastatymas yra skaitoma vytautinio
stiliaus pilių ant vandens statymo pradžia.
Šios pilies sienos buvo pastatytos lygiai
su vandens paviršiumi, o pati pilis užėmė
visą salą. Iš vandens kylančios sienos
sudarė vaizdą, lyg pilis plauktų vandens
paviršiuje. Tuo pačiu, visa pilis atsispin
dėjo vandens paviršiuje, lyg veidrodyje,
sudarydama pasakiško grožio vaizdą. Ne
tenka abejoti, kad Vytautas Didysis suge
bėjo monumentalias pilies sienas surišti
su estetiniu g-ožiu, sukurdamas originalų
architektūrinį kūrinį. Šiuo metu, ežero
vandeniui kiek nusekus, salos pakraščiai
iškilo virš vandens paviršiaus ir pilies
sienos jo nebesiekia. Profesorius Muraliowski’s, aprašydamas vytautinį stilių,
mini, kad tai būta naujo stiliaus, labai
vaizdingos minties pasireiškimo, kuris at
sispindėjo netik vėlesnėse pilyse, pilai
tėse, miestų pastatuose, bet ir katalikų,
stačiatikių ir hebrajų maldyklose nuo XV
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iki XVII amžiaus. Tai yra nepaprastai
įdomus ir genialus Vilniaus valdovo Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto kū
rinys.
Si Vytauto pilis buvo statyta iš plytų ir
akmenų ir padalinta į dvi dalis. Vienų da
lį sudarė didysis ar pagrindinis pilies kie
mas, o kitą dalį sudarė donžonas. Donžonas buvo keturkampės formos kelių aukštų
pastatas. Šitame padalinime Vytautas Di
dysis originaliai ir savarankiai išsprendė
donžono klausimą. Išnaudodamas salos
konfigūraciją, jis išskyrė donžoną į atski
rą pilies fragmentą, atskirdamas jį kanalu

nuo pagrindinės pilies. Susisiekimas per
kanalą buvo palaikomas tiltais.
Šitoks
pilies išdėstymas ją stiprino. Priešui už
ėmus vieną pilies dalį, kovotojai galėjo
būti permetami į kitą ir tęsti kovą toliau.
Prie pietinės donžono sienos buvo pasta
tytas aukštas, į apačią platėjąs keturkam
pės formos bokštas. Iš to bokšto kuni
gaikštis kalbėdavęs į pilies gyventojus,
jame buvo pilies pagrindinė sargyba, o
užpuolimo metu iš šio bokšto buvo seka
mas pilies apgulimas. Pačiame donžone
gyveno kunigaikštis ir jo šeima. Ten bu
vo įrengti jo gyvenamieji kambariai ir sve

čių, susirinkimų bei puotų salės. Paste
bėtina, kad donžone buvo įtaisyta centrinė
šildymo sistema. Pagrindinėse donžono
viduryje esančiose sienose buvo padary
tos dvi didelės nišos, kur buvo kūrenami
laužai ir šildomas oras, kuris vėliau, cir
kuliuodamas sienose padarytais kanalais,
šildydavo patalpas.

Pagrindinė pilies dalis buvo apjuosta
aukšta siena, su bokštais kampuose ir di
deliu kiemu viduryje. Prie pilies sienos
vidaus pusės buvo įrengti sandėliai ir gy
venamosios patalpos, o didelis kiemas tu
rėjo priglausti vietos gyventojus, svečius
ir pravažiuojančius pirklius, kuomet į apy
linkę įsiverždavo priešas. Pilies sienų
bokštai buvo statyti apskriti,pagrinde p ei*
einą į stačiakampę formą ir išsikišę iš
sienų. Toks išsikišimas bokštams leido
lengvai ginti pilies sienas, liek sienos,
tiek bokštai išorinėje pilies pusėje į pa
grindą platėjo. Platėjimas buvo padary
tas su tikslu, kad iš viršaus mėtomi ak
menys bei rąstai atšoktų sienų apačioje į
toliau stovinčius priešo laivus ir karius.
Kitaip sakant, iš viršaus paleisti akmenys
ar rastai nutrauktų sienomis belipančius
priešus ir dar atšokdami liestų toliau sto
vinčius.
Pilies sienų bokštų rūsiuose buvo įreng
ti kalėjimai įvairiems nusikaltėliams. Įėji
mas į kalėjimą buvo padarytas per pirmo
aukšto grindyse iškaltą skylę. Kaliniai
būdavo nuleidžiami kaip į šulinį ir skylė
uždaroma. Kiekvienas bokštas turėjo spe
cialius kalinius, kurie buvo grupuojami
pagal jų nusikaltimų, Pietiniame bokšte
buvo laikomi mažesni nusikaltėliai, kurie
atlikę bausmę būdavo paleidžiami. Vaka
riniame bokšte buvo mirtininkų kalėjimas,
iš kurio niekas gyvas neišeidavo. Kali
nys ten būdavo nuleidžiamas, skylė užda
roma ir viskas paliekama.
Vakarinėje pilies pusėje yra mažesnė
salelė vadinama Rauda. Tą vardą ji gavo
nuo to, kadį ją būdavo gabenami pasmerk
ti mirti, paskutinį kartą apraudoti savo
nusikaltimų. Nusikaltėliai Raudos saloje
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paprastai būdavo išlaikomi apie pusdienį
ir tuomet perkeliami į toliau esančią salą
bausmei vykdyti ar grąžinami į vakarinio
bokšto kalėjimą. Vietiniai žmonės pasa
koja, kad į Raudos salą buvo patekę keli
kryžiuočiai, kuriems buvo leista apgailėti
ją nusikaltimą ją pačią religijoje. Jiems
net buvo pastatytas kryžius, kuris buvo
užsilikęs kelis šimtmečius.
1940 metais Galvės ežero pilis buvo
pradėta restauruoti. Donžone buvo uždeng
ti saliu stogai, atstatytas pietinės sienos
bokštas, o taip pat pravesti kasinėjimai
pilies ribose. Bekasinėjant buvo atrasta
senovės ginklu, papuošalų bei puodu.

Baigiant galima paminėti, kad panašią
pilių, kaip Galvės ežere Vytauto statyta
pilis, galime rasti ir Anglijoje. Pavyzdžiui
Huratmonceux ir Sussex, kurios turi pana
šias proporcijas, išvaizdą ir statymo vie
ta, tačiau jos buvo statytos maždaug 40
metą vėliau negu mūsų Traką pilis ežere.
Tolimesnį sprendimą paliksiu skaitytojams.
Lietuvą ilgus amžius gindama savo ir vaka
rą kultūrą, sukūrė savo originalią pilių sta
tybos architektūrą, kurioje monumentalu
mas, paprastumas bei kuklumas, o drauge
ryžtingumas ir tvirtumas išreiškia lietuvio
dvasią.

Žodžiai V. Bražėno
LAUŽAI LIEPSNOJA VAKARUOS ...

( IV - sios Tautinės Stovyklos daina )

Laužai Iiepsoja vakaruos,
Pietuose, šiaurėj ir rytuos,
Nuo ją lietuviška daina
Aplėks pasaulį keldama.
Tad aukim skautiška — lietuviška dvasia,
Žygiui ruoškimės su šypsniu ir daina:
Kurt laužą prie Baltijos,
Taip girią Lietuvos!
Įžiebę Vilniaus kalvose
Skautybės ugnį širdyse
Vis nesam vėliavą aukštai,
Nors ir toli gimti namai.
Tad aukim skautiška — lietuviška dvasia,
Žygiui ruoškimės su šypsniu ir daina:
Kurt laužą prie Baltijos,
Tarp girią Lietuvos !

Nei vandenynai nei kalnai
Negal atskirti mus ilgai
Nuo skautą laukiančią mišką,
Tėvą sodybą ir lauką.
Tad aukim skautiška — lietuviška dvasia,
Žygiui ruoškimės su šypsniu ir daina:
Kurt laužą prie Baltijos,
Tarp girią Lietuvos!
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V. Bacevičiaus nuotr.
Iš birželio trėmimų minėjimo Clevelande,

EINI ŽMOGAUS KELIU...
L, Liepsnelė

Savotiškai virpa širdis gimnazijos dip
lomą gavus. Nors gražios pabaigtuvių
apeigos, nors linksma su draugais ir gi
minėmis puošnioje arbatėlėje namuose tą
įvykį švęsti, tačiau, visam nutilus nakties
glūdumoje, kažkoks triukšmas pakyla vi
duje, kuris trunka ligi aušros. Matai sau
lę tekant, girdi ankstybą paukštelį, ir savo
širdį neramiai plakant, plakant...
Kodėl? 0 ar gali atsakyti kas, kodėl
žydi gėlės, kodėl virpa jų lapeliai vėjely
je, kodėl kregždė prieš lietų žemai skrajo
ja, o giedroje — aukštai ?
Atsimenu “ Aušros ” Mergaičių gimna
zijos aštuntokų pabaigtuves Kaune. Nors
tai buvo seniai, bet atsimenu tuos tūks
tančius “ kodėl ” ir mokytojo atsakymą;
4* Eini žmogaus keliu. Ieškosi ir nerasi;
juoksies ir verksi; būsi šventa ir keiksi
savo juodąją nuodėmę iki skausmo, iki be
protybės, iki mirties

Diplomas rankose, o tikrumo jausmo nė
ra. Priešingai, jautiesi kaip kokiame šim
tų durų labirinte, kurio visos durys pravi
ros ir ima noras eiti pro visas iš karto.
Gal įėjusi pro vienas, rasi draugystę ir
meilę, kitos atskleis žinojimą, mokslą,
trečios atvers progą tarnauti bei aukotis,
ketvirtos — pareikalaus atkaklumo kovoje
dėl būvio, kantrybės — kasdieninio gyve
nimo smulkmenas tvarkant.
Kalbant apie draugystę ir meilę, kaip
spektro spalvos sumirga įvairiareikšmės
emocijos. Vienai pamilti ar įsimylėti reiš
kia, kad ji jau suaugusi, nebe vaikas, o
patraukli panelė. Kitai, gal tai reiškia,
kad ji tokios pat vertės kaip jos ištekėju
si drauge ar sesuo. Trečiai _ kad ji rado
laimę. Ketvirtai — kad ji rado kažką tokį,
kas yra daugiau nei geras pažymys, nei
stipendija į geriausią universitetą ...
Penktai — priemonė išeiti iš nekenčiamų
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namų, būdas tapti savarankia. Šeštai —
kelias gyventi, džiaugtis, atsipalaiduoti
nuo pareigos tautai, visuomenei. Septin
tai—saviauklos kelias, kuriame meilė iš
ugdoma kaip gražiausia bendravimo forma
nusakyta sv. Povilo laiškuose: “ Meilė
yra kantri, maloninga. Meilė nepavydi,
nesielgia sauvalingai, nesipučia. Ji yra
nesididžiuojanti, neieško savo naudos,
nesusierzina, neįtaria piktumu, nesidžiau
gia neteisybe, o džiaugiasi tiesa; visa nu
kenčia, visa tiki, visa ko viliasi, visa pa
kelia.
Eini žmogaus keliu; tenegąsdina jaus
mą vaivorykštės juosta, kurios spalvos
kaitaliosis metams ir metą laikams kei
čiantis.
Kalbant apie mokslą ir visuomeninį dar
bą. Visuomeninės bei organizacinės pareigps studentės gyvenime reikia apdairiai
žaboti, kad jos kartais nenustelbtų moks
lo, kad po keliolikos metų neliktum pusiau
inteligentiška ** visuomenės veikėja ”,
apkartusi su augančia neapykanta bei pa
vydu tiems, kurie pasiekę tikslą sulaukia
didesnio pripažinimo, turi turiningesnį gy
venimą, pasisekimą profesijoje ir žmonių
tarpe.
Svarbu tinkamai pasirinkti studijų objek
tą, bei būsimą profesiją. Jei tai bus iš
ryškinta pašaukimu, tada mokytis yra tik
ras džiaugsmas, nes entuziazmas ir inte
resas skatins nesustoti pusiaukelyje.
Tačiau retą moterį patenkina grynai pro
fesinis darbas. Noras turėti gražią šeimą,
gerą mylintį vyrą glūdi kiekvienos mergai
tės širdyje. Dažna net su baime žiūri į
universitetą, kaip į kokią daubą, iŠ kurios
nėra kelio į šeimą.
” New York Times ” buvo straipsnis:
** College is called no marriage bar ”. Ja
me socialinių mokslų profesorius Dr. D.
Riesman, tvirtina, kad statistiniais duome
nimis, moteris gali siekti diplomo ir šei
mos, kad mokslas nekliudo vedyboms, bet,
priešingai, padeda. Profesorius tvirtina,
kad studijuojanti moteris turi daugiau ir
geresnių galimybių ištekėti, kaip nestudi
juojanti.
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Dvidešimtasis amžius davė moteriai sa
varankumą, atvėrė kelią moters genijui pa
sireikšti. ** Kinder, Kirche, Kiiche ” at
gyveno savo romantišką amžių. Moderni
dvidešimtojo amžiaus moteris yra gyvenimo
karalienė. Karūnuotos moters genijus turi
daug sostų mokslo,meno, kultūros srityse.
Jau vien Lietuvą paėmę, rasime giliai įmin
tas didžią moters asmenybių pėdas.
Ar
turėtų mūsų tauta Nepriklausomybės šven
tę be motulės prie ratelio? Stovėdama du
rą labirinte su diplomu rankose nebijok
rinktis, nebijok eiti ir karaliauti dvide
šimtojo amžiaus sostų gyvenime.
Duodama įžodį, skautė pasižada steng
tis atlikti tris didžiuosius uždavinius: tar
nauti Dievui, tėvynei ir artimui. Ar studi
juojanti skautė gali giliau ir ryškiau tar
nauti, ar visa tai iškrinta iš jos dienotvar
kės, kaip vaikiškas užsiėmimas?
Su brandos atestatu rankose, su auštan
čia ryto šviesa, su paukštelio daina prasi
deda nauja diena.
“ Ieškosi ir nerasi; juoksies ir verksi;
būsi šventa ir keiksi savo juodąją nuodė
mę iki skausmo, iki beprotybės, iki mir
ties. Nes eini žmogaus keliu **.

★

★

★

Nesitenkinkime savo turimų pozicijų
išlaikymu. Plėskime savo potencialą. Mū
sų jauniesiems tenka misija į savo eiles
traukti trečios kartos čia gimusius lietu
viukus. Nors jie dauguma nebemoka lie
tuviškai, bet jie tebeturi lietuvišką širdį.
°*-.P. Daužvardis,

kalbėdamas Čikagos skautininkams ir rėmėjams*.
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A. O LI S — SKAUTŲ RĖMĖJAS
Dr, S. B te zis

Lie tu vi ii išeivijos jaunimas
dvasia reiškiasi gana stipriai. Tai džiu
gus reiškinys, užtikrinąs lietuvybės tęsti
numą šiame krašte. Juo mūsą jaunimas
bus stipriau organizuotas, juo jo prieaug*
lis daugės, juo lietuvybės išlaikymas stip
rės ir duos gerą pagrindą jai išsilaikyti
ilgus laikus.
Tačiau tas organizuotas jaunimas rei
kalingas globos ir visokeriopo rėmimo,
nesikišant į jo vidujinį tvarkymąsi ir prog
ramą. Jaunimas jaučiasi laisvesnis, kai
jis pats tvarkosi ir yra pats atsakingas už
savo darbus. Savarankumas ugdo pasiti
kėjimą savimi ir sudaro palankias sąlygas
iniciatyvai reikštis, iš ko kyla garbės jaus
mas, kuris būtinas kultūringam žnogui.
Gyvendamas šio krašto santvarkoje, mūsą
jaunimas neprivalo ir negali atitrūkti nuo
savo visuomenės kamieno, nes jis pasi
justų pasimetęs. Iš kitos pusės, tiek mo
raliai, o ypač medžiaginiai, jam neįmano
ma išlaikyti ir ugdyti savo veiklą, be pa
ramos iš šalies.
Pareigingumo požiūriu, mūsų visuome
nė turi justi rimtą atsakomybę padėti sa>
vajam jaunimui- jei tikrai siekiame pla
ningai ir tiksliai išlaikyti lietuvybę gyvą
ir, tuo pačiu, ją ugdyti. Bendrai imant,
bent šiuo tarpu, negalime perdaug džiū
gauti jaunimo rėmimo gausumu ar duosnumu. Iš kitos pusės pažvelgus, nedera rim
tai priekaištauti dėl jaunimui paramos ne
buvimo. Daug organizacijų ir pavienių as
menų tikrai sielojasi savo jaunimo išlai
kymu ir jį kiek galėdami medžiaginiai re
mia. Tai malonu konstatuoti.
Rėmimo lygis, kiek gyvenime pastebi
ma, yra tiesiog proporcingas paties jauni
mo pasireiškimui, jo veržlumui ir viešam

pasirodymui mūsą lietuviškame gyvenime.
Manau nesuklysiu pasakęs, kad mūsų skautija neabejotinai ima pirmaujančią vietą
Užtat ji randa nuoširdžių rėmėjų. Iš ats
kirų asmenų, velionis Antanas Olis buvo
mūsų skautijos tikrai stambus rėmėjas ir
puoselėtojas.
Čikagos skautams, - ėms pradėjus gy
viau reikštis, velionis Antanas pakartoti
nai manęs klausdavo, kaip jiems sekasi,
kiek jų yra ir kokia numatoma jų ateitis.
Išklausęs atpasakojimų jis pareikšdavo:
“ Tai gerai, labai malonu, geriausios
jiems sėkmės ”. Bet žodžiu argi galima
atvaizduoti ar atpasakoti taip gyvą, reikš
mingą ir toli siekiantį sąjūdį ? Vargu.
Besiartinant skautų didesniam pasiro
dymui - skautoramai, 1957 m. balandžio
mėn. 24 d., A. Olį ir jo žmoną pakviečiau
pamatyti savo akimis ir pačiam susidaryti
vaizdą. Po tos skautoramos jis entuzias
tingai pareiškė: “ Daktare, nesi tikėjau
tokio vaizdo ir įspūdžio, kokius patyriau
skautoramoje. ” Paklojęs stambią auką
kaip asmeninę paramą, pridūrė: “Čia tik
rai mūsų lietuvybės išsilaikymo pagrindas
ir židinys. Mielai remsiu tą mūsų gražųjį
jaunimą — skautus, -es/’
Taigi, patys skautai, • ės savo juckna
veikla šiltai pakuteno velionio Olio pa
triotinę širdį, lygiai kaip ir kitiems gau
siems skautoramos dalyviams, kuriuose
įsigijo palankumo, meilės ir noro remti.
Bet, deja, velioniui Antanui Oliui jau ne
bebuvo lemta daužau skautoramomis gė
rėtis ir savo tigrai nuoširdų pažadą teser
ti.
Su jo ankstyvu išsiskirimu iš gyvųjų
lietuvių, skautija neteko nuoširdaus drau
go ir rėmėjo, o visa lietuvių tauta prarado
taurų patriotą.
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LSS DUONA IR DRUSKA
v. s. L. Čepienė

Tautinė S to vyki a, Paaiškėjus, kad v. s.
O. Zailskienė negauna reikalingų atosto
gų., ir paaiškėjus, kad nėra senjorių sesių,
norinčių ir galinčių vadovauti TS- ai, ant
Seserijos VS kasdieninės duonos, ant ben
drų Seserijos darbų pabiro tikroji skautiš
koji druska — Tautinės Stovyklos ruošos
dalis.
Kaip valgomoji druska ne tik duoda val
giui skonį, bet ir apsaugo jį nuo sugedimo,
taip TS darbas dar labiau praturtino Sese
rijos VS gyvenimų, užimdamas laikų svei
ku darbu, atnešdamas vis naujų talkinin
kių, naujų minčių.
V. s, J. Vaičiūnienė davė mintį parinkti
TS šūkį, tikslų ir dedikaciją tuo jų sudva
sindama. lai ir darome.
Mūsų šūkis: “Vardan tos Lietuvos, vie
nybė težydi! *’
Mūsų tikslas: *' Skatinti lietuviškumą
ugdyti skautiškumų ir išreikšti gyvenimo
džiaugsmų“.
Mūsų dedikacija: 44 Viską mes pašvęsim
Lietuvai mielai, Motina ji mūsų, o mes jos
vaikai “.
Skaučių sodybos bandys įgyvendinti ir
kitų v. s. J. Vaičiūnienės mintį, būtent,
įrengimais ir papuošimais atvaizduoti ku
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rių nors Lietuvos vietovę. Sodybų seniū
nės su savo talkininkėmis skubiai braižo...
įdomu bus pamatyti, kaip vyresniųjų duotos
mintys bus įgyvendintos entuziastingų
skaučių rankomis.
Programa, dienotvarkė, santvarka po il
gesnių diskusijų nusistovėjo.
Seserijos aplinkraščiai ** Gabijos ” la
pais informuoja vadoves apie TS — LSS
vadijos reikalų vedėja sesė Birutė Banaitytė nebodama kaitrų pareigingai atlieka
spausdinimo ir pašto pareigas.

Smagu ruoštis šiai jubiliejinei šventei,
kai netrūksta linksmų bendradarbių, kurios
šalia oficialių įrengimų paslaptingai neofi
cialiai planuoja kažką panašų į “ kojinių
muziejų“, ( bijau, kad nustatytas ilgų ko
jinių reikalas čia neatsidurtų)*4 ašarų pa
kalnę “ ( bijau, kad čia reikės paskolinti
paklodę numatytoms ir nenumatytoms aša
roms nušluostyti ... “ ) ir ** pasimatymų
biurą “ ( bijau ... ).
Mūsų Jubiliejinė Stovykla sutrauks daug
svečių. **Svečias į namus,Dievas į na
mus ”, sako lietuviška patarlė. Sociolo
gai iškelia ugdomąjį svečio vaidmenį šei
mos gyvenime.
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1. Svečias yra tas mastas, kuriuo ma
tuojamas šeimos standartas, 2. Svečias
iškelia šeimos papročius ir kultūros lygį,
3. Svečio buvimas pakeičia kasdienybę į
šventę. 4. Svečias gali intelektualiai pa
kelti šeimą( intelekt. diskusijos ir kainos
prie stalo ), 5. Svečias gali šeimą sujung
ti ar išskirti, įnešti rūpesčių ir įtampą,
6. Svečias gali tapti nauju šeimai įnašu,
( praturtindamas savo turtinga kalba, dra
matinių prisiminimų atpasakojimu ).
Skautiškas šeimos lygis TS priklausys
nuo to, kaip mes sugebėsim sutikti, užim

ti ir išleisti \ienas kitą dviejų savaičių
viešnagėje.
Ar praturtės mūsų lietuvių kalba jubilie
jinio skaičiaus žodynu, ar padidės daino
mis dainorėlis, lituanistika — žinynas, na
gingumu — skautamokslis, bei bendras
idealų ir vertybių siekimas. Vertybių eilė
rikiuojama skiltim 1) fizinės 2) ekonomi
nės 3) socialinės 4) intelektualines 5) re
liginės 6) bendros 7) kultūrinės.
Tegul noras įsigyti visas šias vertybes
ir jas išlaikyti sutraukia mus į palapinių
miestą linksmai tarnauti Dievui, Tėvynei
ir Artimui,

SKAUTYBE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE
Z. JuŠkevičienė

Lietuvoje per skautų, - Čių eiles perėjo
apie 60.000 jaunimo. Daugelis jų skautaudami atrado savo talentus, profesinius
polinkius, vėliau mokyklose įsigijo pro
fesijas. Jie išaugo dori, sąžiningi pilie
čiai. Lietuviška skaitybe gėrėjosi ir pats
skautų įkūrėjas lordas Baden - Powell’is,
lankydamas 1933 m. Lietuvos skautus Pa
langoje.
Lietuvoje skautų organizacija veikė ša
lia mokyklos ir ją ypatingai gražiai papil
dė praktiškuoju elementu. Kadangi auk
lėjimo reikalas Lietuvoje buvo giliai su
prastas, jaunimą auklėjo: pati šeima, mo
kykla, bažnyčia, organizacijos, tad skau
tų organizacija šioje srityje ypatingų lai
mėjimų ir nesiekė. Trumpai tariant, Lie
tuvoje dominavo praktinis skautybės mo
mentas.

Mes atsidūrėme krašte, kur mokykla yra
paklusni ateistiniam mokslo šūkiui: ** Vi
sa tai, ko negalima matuoti, turi likti ana
pus mokslo ribos.” To pasėkoje, religija
ir auklėjimas liko išstumti iŠ mokyklos.
Šio krašto mokykla mokiniui suteikia
mokslo žinių, išmoko jį sekti civilizaci
jos laimėjimus ir juos pasisavinti medžia
ginei gerovei kurti. Čia niekas nesiima
uždavinio ryškinti jaunimui ribą tarpe gė
rio ir blogio.

Laiko ir aplinkos reikalavim ai
Bėgąs laikas ir besikeičiančios gyve
nimo sąlygos pareikalauja perkainoti ver
tybes, jas perstatinėti, kai ką pakeisti —
atmesti, pridėti. Ir skautų organizacija
yra bėgančio laiko paliesta.

Išvada: skautų organizacija, kaip vis
pusiško jaunimo ugdymo institucija ir mo
kyklos pagelbininkė šiose gyvenimo są
lygose, privalo užleisti pirmumo teisę
dvasiniam reikalui: tautiniam, religiniam,
auklėj amaj am.

v

Žmogus yra psichofizinė būtybė ir, kaip
tokia, privalo gyventi abipusį gyvenimą.
Paneigus vieną žmogaus prigimties reika
lavimą, žmogus lieka nepilnas, neatbaig
tas, jaučia nepasitenkinimą savimi ir ki
tu, tokiu, kaip ir jis pats. Žmogus pasi
junta estą chaose — žengia į pražūtį.
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J. Tamulevičiaus nuotr. .
Čikagos skautės ir skautai dalyvauja Dariaus ir Girėno 25 metų skridimo minėjimo parade.

Kas yra skautybė, pati sau tikslas, ar
priemonė ?
Juntu, kad skautybę stipriau pajungus
dvasinei tarnybai, galima susilaukti prie
kaištų. iš tų, kurie skautybę laiko esant
pačią sau tikslą ir, kaip tokį, nepajungia
ma priemone aukštesniam tikslui siekti.
Patikrinkime, kas yra skautybę esmėje ir
žinosime kuriuo keliu žengti.
Pirmiausia skautybė yra pasisavinu si,
akceptavusi didžiąsias dvasines vertybes:
meilę, gėrį, grožį, bei teisingumą. Visa
šita, atatinkama forma, ji yra įsirašiusi į
įstatus ir siekia aukščiausiai Šias verty
bes išjausti, išgyventi. Tad aišku, kad
skautybė yra skolintoja ir, jau tuo pačiu,
negali būti sau tikslas. Vadinasi, skau
tybė yra priemonė, ir, kaip tokia, gali būpanaudota aukštesniam tikslui siekti.
Mūsų tauta žiauraus priešo yra pasmerk
ta mirč i ai. Kiekvieno lietuvio šventa pa
reiga gelbėtis ir gelbėti visą tautą, visais
galimais būdais ir priemonėmis. Supran
tama, tautos tragedijos metu jaunimas ne
gali likti neįjungtas į žūtbūtinę kovą. Ne
žiūrint kur jaunimas būtų, kuriai organi
zacijai jis bepriklausytų, jo šventa parei
164

ga rūpintis savo tautos gyvybiniais reika
lais. Trumpai tariant, lietuviškai skautybei privalome duoti ryškų tautinį turinį,
palikti tik skautiškus rėmus. Šiuo keliu
eidami, mes daug pasitarnausime nevien
savo tautai, bet ir pasauliui, nes, tuo pa
čiu gelbėsime vienos pasaulio tautos kul
tūrą, be kurios gyvybės ir kultūrinio įna
šo bus nepilnas, neharmoningas pasaulio
tautų gyvenimas.
Ir, pagaliau, k as mus gerbs ar pateisins,
jei mes ramiai ir toliau sau raišiosime
mazgelius, kada mūsų akivaizdoje skęsta
žmogus, ar žūsta šimtmečiais krautos
žmonijos dvasinės vertybės?! ... Be to,
skautų organizacija yra ne pasaulinė, o
tik paskirų tautų skautai yra susijungę į
vieną šeimą. Kiekviena tautybė savaip
išreiškia skautybę — pas visus jaučiamas
tautinis atspalvis, kas ypatingai ryšku
pasaulinėse skautų stovyklose, kur su
plaukia dešimtys tūkstančių jaunimo iš vi
so pasaulio. Tai dar kartą patvirtina mū
sų visišką teisę žengti savo lietuviškos
skautybės keliu. Tad ir sieksime išugdy
ti lietuvį tautiniai stiprų, fiziniai sveiką,
atsakingą būsimos Nepriklausomos Lietu-
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vos pilietį, puikų, žmonijos žiedą— asme
nybę* kurią žmonijai šiandien taip stin
ga...
Šių, dienų skautavimo būdai ir briemonės.
Lietuvoje skautą organizacija turėjo sa
vo vadovais dažnai mokyklą mokytojus.
Kai kurie iš ją įnešė į skautybę ir mokyk
los metodus. Dėl suprantamą priežasčių,
skautija tai pakėlė. Šiandien skautybė
yra laisva nuo minėtą varžtą, ir gali lais
vai taikyti skautiškus metodus.
Vadovas privalo justi jaunimo dvasiąir
stengtis eiti drauge su gyvenimu: ieškoti
naują būdą ir priemonią skautybei ugdyti,
ją palaikyti. Suprantama, tie nauji būdai
negali pažeisti didžiąją principą ir skau
tišku nuostatu.

Skautiški metodai ir laiko reikalavimai
Griežtai atsisakyti mokyklos metodo
- egzaminą, skautu žinias tikrinti varžybų
ar paprastų žaidimų būdu.
Atsisakyti ilgą paskaitų. Lietuvoje
augęs jaunimas turėjo laiko ir noro klau
sytis valandomis besitęsiančių paskaitų,
tai buvo kita aplinka, kitas laikas ... Čia
mes gyvename milijoniniuose miestuose
ir mūsą jaunimąblaško pigios pasilinksmi
nimą programos, alina triukšmas, veja vys
tomas tempas. Todėl jaunimas ir šaukia:
nenorime pašnekesių, nenorime kalbų, pa
likite mus ramybėje! Aklai paklusti jau
nimo norams ir palikti jį dvasios skur
džiais būtą nuodėmė; reikia ieškoti išei
ties. Atrodo, kad dvasinę išmintį reikėtų
siekti perteikti: trumpais pašnekesiais,
judesiu, vaizdu, pavyzdžiu. Pašneke
siams reikėtų ieškoti jaukios vietos ir
siekti mažesnio klausytoją skaičiaus —
neperžengti draugovės narių skaičiaus.
Gausioje auditorijoje praskamba pro au
sis ir aukso mintys ... Be to. atsiminki
me, kad tik tyloje, tik siauruose rateliuo
se gimsta ir bręsta asmenybės. Kiekvie
nas pašnekesio vadovas turėtą stengtis
sukelti pas klausytojus klausimų, disku
sijas; leisti patiems klausytojams ir at
pažinti tiesą ir susirasti išvadą, Pašne
kesiui skirti 8 - 10 min., o diskusijoms

20 - 30., priešingai atgyvenusiai paskai
tų formai ir laikui.
Dažniau skatinti gabesnius skautus,
- tęs pačius vesti pašnekesius. Žinoma,
tokiu atveju, vadovas privalo sudaryti sąlygas jaunam kalbėtojui savo tikslo pa
siekti — padėti pasiruošti.
Sudaryti sąlygas pavieniams skau
tams ar vienetams dažniau pasirodyti vie
šame lietuviškame gyvenime, televizijoje,
radio valandose ir t. t.
Dažniau skelbti varžybas, individua
lias ar paskirą vienetų, iš lituanistinės
programos. Laimėjusius pristatyti apdo
vanoti vietos L. Bendruomenei. Už litua
nistinius laimėjimus premijos turėtą būti
įteiktos iškilmingų L. Bendruomenės Šven
čių ar minėjimų metu, kaip vasario šešio
liktą, rugsėjo aštuntą ir t. t.
Pasižymėjusią skautų pavardės turėtą
būti skelbiamos viešoje lietuvi ško j e spau
doje, o neretai galėtų būti spausdinamos
ir jų nuotraukos, ypač pasižymėjusių už
lituanistinius dalykus. Garbės pajauti
mas žadina sveiką jaunuolio ambiciją siek
ti aukščiau, daugiau ...
Premijos turėtų visada būti tik kultūri
nio pobūdžio: liet, laikraščio prenumera
ta, lietuviškas savo dailininko gamtovaiz
dis, knyga ir 1.1. Vietos L. Bendruomenė,
ypatingai pasižymėjusiems skautams galė
tų skirti ir mokslo stipendijas universite
te. Tuo turėtų pasirūpinti ir tarpininkauti
vietos skautų vieneto vadovas. Tokiu bū
du užsimegstų glaudus skautų ir bendruo
menės ryšys. L. Bendruomenė užsitikrin
tų sau ateities narius ...

Žadinti jaunimo tautines, valstybines am
bicijas, bet nepriekaištauti
Jaunimui pasakoti ne apie sukrypusią
Lietuvos kaimo pirkelę, bet apie būsimos
Nepriklausomos Lietuvos daugiaaukščius
miestus, erdvias, šviesias mokyklas, uni
versitetus, — apie supramonintą Lietuvą,
racionalizuotą ūkį. jo naudą kraštui, pa
saulio rinkai ... Apie laisvos tautos vai
kų laimę ir garbę !...
Plėsti skautišką veiklą vietos kolo
nijose ( čia turiu galvoje milijoninius
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18

miestus ). Kolonijose veikiant atpuola:
atstumų nugalėjimo nepatogumai, sutaupo
mas pinigas ir laikas, sumažėja banditiz
mo pavojai. Ir kas ypatingai svarbu: už
simezga šiltesni ryšiai tarp organizuotos
ir neorganizuotos vietos lietuvių visuome
nės, — atsiranda didesnė galimybė susi
laukti reikiamos paramos iš šono
Griežtai atsisakyti pigaus pataika
vimo jaunimui. Kai kurie vadovai pigiu
pataikavimu siekia laimėjimų skautybei,
o neretai net asmeninio populiarumo ir to
dėl dažnai jie “ nemato ”, kai jaunimas
klysta. Tokia taktika žaloja jaunimą, nu
vertina organizacijos garbę ir smarkiai
pažeidžia paties vadovo autoritetą. Jei
kas mano, kad jaunimas nesupranta pi
gaus pataikavimu, tas klysta ...
Atsisakyti, bet kokia kaina,siekianos kiekybės — skaičiaus didumo. Skau
to ir vieneto kokybė tebūna aukščiausias
vadovo tikslas. Skatinti skautus prisiim
ti šūkį: ” Visi uŽ vieną, vienas už visus,

šiapus ir anapus organizacijos ribos ” ir
siekti jo įgyvendinimo. Tvirtesni vidaus
ryšiai stipriau glaudžia skautus prie vie
neto, lietuvį prie tautinio kamieno.
Siekti susitikimo su kitataučių vienetais
skautiškų užsiėmimų varžybose. Vadovo
uždavinys sudaryti sąlygas vienetui susi
tikti su kitataučių vienetais ir sudaryti
sąlygas savam vienetui laimėti ( tinkamai
jį paruošti ). Mūsų skautiškas jaunimas
santykiuose su kitataučiais gali pasidi
džiuodami pasisakyti, kad jie skautaudami drauge vykdo ir didžius tautinius bei
pasaulinius uždavinius — siekia išsaugoti
lietuvišką kultūrą — pasaulio tautų dvasi
nę vertybę ...
Neškime savo duoklę jaunimui didžiu
pasiaukojimu, nuoširdžia meile. Pirma
duokime, o paskui reikalaukime. Dary
kime visa, kad skautišką jaunimą nepra
rastume skautybei ir tautinei kultūrai.
Nepalikime savo jaunimo dvasios elgeto
mis, masės žmonėmis!

TU, JI, JIS IR AŠ —PARAŠYKIM KNYGĄ...

Seserija ir Brolija imasi žygių užpildyti
labai opiai jaučiamą spragą — trūkumą va
dovėlio laužams,koncertams ir kitiems pa
rengimams. Šį darbą numatoma atlikti ben
dromis skaučių ir skautą jėgomis, ir jį pra
vesti pavesta man. Kadangi nei vienas
mūsų neturime pakankamai atliekamo lai
ko tokiam darbui ir negalime turėti pakan
kamai žinių visose srityse, talkon kvie
čiamas kuo didesnis skaičius bendradarbių.
Tik surinkus visus prieinamus talentus
krūvon, galėsime trumpu laiku ir įmanoma
kaina išleisti tikrai naudingą knygą musų
jaunimui. Pridėdami ranką prie šio darbo
padarysime gerą darbelį L. S. Sąjungai Ju
biliejinių Metų proga.
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Tu gali būti vienas tos knygos autorių.

Kaip ? Užrašyk ir atsiųsk laužų pasiro
dymų medžiagos. Tai bus svarbiausia tos
knygos dalis, kuri tikrumoje nulems jos
naudingumą. Tad sum eskime visa, ką ži
nome ar mokame šioje srityje, į ** bendrą
katilą ”, ir tada mes patys galėsime pa
sisemti iš jo Šimteriopai daugiau. Siųskime medžiagą iš visų kontinentų ir pad»
rykime šią knygą mūsų bendrų pastangų
p avy zdžiu.
Kas siųs tina?
Aprašykite ir atsiųskite šiuos dalykus:
1. Laužų apeigos: a) pradžia, suėjimas,
įvesdinimas; b) uždegimas; c) svečių pa-
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V. Bacevičiaus nuotr.
J AV Vidurio rajono vadovų • ių suvažiavime kalba v. s, Br, JQliore.

sveikinimas; d) kiti laužo papročiai; e)
laužo užbaigimas.
2. Iškilmingų, sueigų, minėjimų, stovyk
lų, iškylų ceremonijos ir pamarginimas.
3. Laužų pro gramos: a) dar neskelbtos,
primirštos ar naujos dainos ir jų muzika;
b) pasirodymai, c) vaidinimai, d) dekla
macijos, e) melodeklamacijos, f) gyvieji
paveikslai, g) dainų, pasakų ir pasakėčių
inscenizavimas, i) pokštai ir staigmenos,
j) dienoraščių, laužo laikraštėlių ir pašne
kesių pavyzdžiai, k) mįslės, 1) varžybos
ir žaidimai, m) rakietos, šūkiai, sutarti
nės, n) šaltiniai ( knygos, žurnalai ), ku
riuose galima rasti laužams tinkamų eilėrdščių, vaidinimų, straipsnių, juokų.
4. Laužų programos ar net ištisi laužų
aprašymai įvairių rūšių laužams.
Kiekvienas dalykėlis matytas, girdėtas,
skaitytas ar Tavo pačios - paties sukurtas
bus svarbus indėlis į skautiško patyrimo
iždų.

Kada ir kaip ?

Ši medžiaga turėtų suplaukti iki s.rh. rug
sėjo mėn. 30 d. ar blogiausiu atveju ben'
spalio mėn. 15 d.
Siunčiamų medžiagą paruošti taip, kad
tiktų tiesiog spaudai ar, reikalui esant,
būtų lengva pritaikyti knygai padarius rei
kalingų pataisymų. Jei tik galima, rašyti
mašinėle, praretinti eilutes, palikti apie
1% inco lauką kairiame šone. Fotografi
jos, piešiniai, škicai, schemos ir brėži
niai medžiagai pailiustruoti labai pagei
daujami
Spaudos jie nepabrangins, tad
varžytis netenka,
Pne aprašymų pridėti šias žinias: pasi
rodymų autorius ar bent kilmę, jei yra ži
noma; jei ne — kur matytas, girdėtas, skai
tytas. Užrašiusiojo laipsnis, vardas —
pavardė, vienetas ir vietovė. ( Neslėpk,
jei tai nuosava kūryba. )
LIETUVOS
N AC V '
M. MAŽVYDO

bitei o perą
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Dar pora patarimų:
Jei neturi rašomos mašinėlės ar nemoki
ja naudotis, kreipkis į draugus bei kaimy
nus pagelbos, bet nepalik nei vienos min
ties neužrašęs.
Jei Tau nesiseka parašyti taip gerai,
kaip norėtum, surask kas už tave parašy
tų, ar kalbą pataisytų.
Kviesk talkon tėvus, draugus, kaimynus,
menininkus, muzikus, poetus, rašytojus,
buvusius ar nebuvusius skautais, o ypač
tuos, kuriuos nu girsi besirūpinant skau
tiškų laužų lygiu. Tai gera proga kiek
vienam bent kuo prisidėti prie jų lygio pa
kėlimo.
Ypatingai būtų sveikintini nauji kūri
niai.
Nuo vadovių ir vadovų
kaip paprastai priklauso daugiausia. Jei
jie suras dar kiek jėgų ir laiko šiam dar*
bui ir neatidėliodami ** pajudins žemę ’*
po savo vienetų kojomis, palengvins darbą
ateičiai ne tik sau, bet ir po jų ateinan
tiems vadovams. Gal pirmas žingsnis bū
tų surasti laužavedžius — meno vadovus
tuntuose, kurie organizuotų medžiagos už

rašymą ir rinkimų, išplėšdami laužavedžių
tinklą į draugoves. ( Net ir šį uždavinį
atlikus bus labai naudinga turėti nuolati
nius tuntų laužavedžius. Tremties sąlygo
mis tai darosi būtina).
Skautės ir skautai daugiausia pasinau
dos šia knyga ar tai dabar, ar ateity, bū
dami vadovais. Tad žiūrėkite, kad įdėtu
mėte bent grūdelį į šį laužų aruodą.
Atlikime darbą tuoj pat: vėliau bus per
vėlu. Jei kam įdomu — savaime supranta
ma, jog kiekvienas bendradarbis ir talki
ninkas bus paminėtas knygoje. Visą me
džiagą siųsti žemiau nurodytu adresu. Uz
laiku atsiųstas pastabas, sumanymus, pa
siūlymus, pageidavimus būsiu nuoširdžiai
dėkingas.
Tad negaiškime: spalių 15 d. yra bėdos
terminas. Mūsų 40 METŲ JUBILIEJAUS
dieną turime žinoti, kaip gerą laužų vado
vą mes, visi susidėję, galime parašyti.
Budžiu ir laukiu 1
sktn. Vilius Bražėnas
L.S.B. Vyr. Laužavedys
114 Old Bam Road
Stamford, Conn.

V. Bacevičiaus nuotr.
Seserijos VS Clevelande su skautininkėmis. Viduryje sktn. įžodį naujai davusi t. n.ps.M. Dabrikaitė.
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Stovyklinė pionierija
Iš italų. *’ L* Esploratore **
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“ŽIVILĖS” DR-VĖS IŠKYLA

Iškylos sudaro praktiškąją skautiško
sios programos dalį. Dažniausiai išky
loms skiriamas pavasario ir rudens laikas.
Jos būna vienos arba kelią dienų, su nak
vyne. Kaip kiekvienai sueigai, taip ir iš
kylai is anksto pasiruošiama ir sudaromas
planas.
Zivilietės, baigiančios pasiruošti an
tram patyrimo laipsniui, ruošia vienos die
nos iškylą už miesto, į netoli ant upės
kranto esantį miškelį, norėdamos praktiš
kai patikrinti įgytas patyrimo laipsnio Ži
nias. Draugovę sudaro trys skiltys: Kregž
džių, Bičių ir Voverių.
/, Pasiruošimas iškylai. Kiekviena skau
tė be tvarkingos stovyklinės uniformos tu
ri dar bliūdelį pietums, šaukštą, šakutę ,
puodelį ir priešpiečiams sumuštinį. Visa

skiltis pasiima kastuvėlį, peilį, degtukų
dėžutę, produktus pietums virti visai skil
čiai, puodą ir samtį. Vaistinėlę pirmajai
pagelbai patartina kiekvienai skilčiai tu
rėti atskirai. ( Produktai pietums imami
tokie, kad galima būtų išvirti vienam puo
de ir mėsą ir sriubą ).
II. iškeliavimas.
Šeštadienio rytas.
“Kregždžių ** skiltis su draugovės adju
tante renkasi 8Y2 vai. ryto draugovės būk
le arba sutartoje kitoje vietoje. Skiltis
gauna įsakymą nurodytoje kryptyje ir at
stume surasti iškylai tinkamą vietą ir su
dėti kelionės ženklus. Iš miesto išvažiuo
jama kuria nors susisiekimo priemone.
Nuo nurodytos vietos einama pėsčiom,nuo
kurios dedami ir kelionės ženklai. Iki iš
kylos vietos pėsčiom eiti nedaugiau vie-

A. Eidukevičiaus nuotr.
New Yorko ir Wore esterio skautai krepšininkai kovoja skautų sporto šventės meth, Worcester, Mass.
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A. Skopo nuotr.
Vyčių suvažiavimo Toronte
rezoliucijų komi si ją,

nos valandos laiko. Kelionės ženklai tu
ri būti įvairūs, neužmirštant paslėpti vie
ną kitą laišką su pastabomis arba smul
kesne informacija. Kregždės suradusios
iškylai vietą, įsiruošia lauko virtuvę, iš
verda arbatą ir laukia kitų, sesių.
Vieną valandą vėliau renkasi nurodyto
je vietoje, jei ne draugovės būkle, liku
sios dvi skiltys. Iš draugininkės gauna
pusiau perplėštą ( išilgai ) laišką, kuria
me nurodyta, kaip ir kuria kryptimi keliau
ti į iškylos vietą. Abi skiltys gauna po
vieną dalį to laiško. Skiltys atskirai per
skaito laišką, išsiaiškina jo turinį ( jei
nesupranta, kreipiasi į draugininkų ) ir iš
keliauja kiekviena skiltis atskirai, maž
daug 20- 30 minučių tarpu.
Pirmoji iškeliauja ** Bičių ** skiltis,
seka kelionės ženklus, bet jų netaiso ir
nenaikina. Antroji iškeliauja ** Voverių ”
skiltis, kuri kelionės ženklus paskui sa
ve naikina.
III. Ilsimasi ir užkandžiaujama visoms
pasiekus iškylos vietą.
IV. Dainos, Sudainuojama po keletą dai
nų.
V. Užsiėmimai: matavimai atstumo, aukš
čio ir upės srovės greičio. Kiekviena skil
tis gauna atskirai po uždavinį išmatuoti
dviejų daiktų nuotolį, medžio aukštį ir
vandens srovės greitį upėje. Matavimus
stebi ir, reikalui esant, taiso draugininke
ir adjutante.
VI. Pašnekesys: ** Skautė gamtos ir gy

vulių draugė. ” Pašnekesį veda pati drau
gininke.
VII. Uždavinys. Skiltims stebėti gamtą,
augaliją ir gyvūniją iškylavietės apylin
kėj. Tam skiriama nemažiau vienos va
landos ir nedaugiau pusantros valandos.
Tuo pačiu metu iš kiekvienos skilties po
1 ar 2 skautes pasilieka virtuvėje paga
minti pietus.
VIII. Pietūs.
IX. Gamtos stebėtojų atpasakojimas
skiltimis. Skiltys atpasakoja savo paste
bėjimus gamtoje, vykdant uždavinį prieš
pietus. Aiškina ir rodo atsineštus žino
mų medžių ir krūmų lapus, pamatytus vabz
džius, paukščius ir kita. Laimi skiltis
daugiausia pastebėjusi ir geriausia atli
kusi uždavinį.
X. Klausimai, sumanymai ir pastabos.
Duodama visai draugovei laisvai pasisa
kyti, išsiaiškinta iki šiol vykusios išky
los neaiškumas. Duoda savo pasiūlymus ir
t. k
X/. Judrus žaidimas su sviediniu.
XII. Poilsis, dainos ir iškylos vietos
sutvarkymas, pasiruošimas namo. Po žai
dimų, dainų ir poilsio, pavakaryje sutvar
koma iškylos vieta taip, kad nebūtų žy
mės, jog iškylauta.
XIII. išžygiavimas namo. Grįžta namo
visos drauge su daina iki susisiekimo
priemonių, toliau naudojantis susisiekimo
priemonėmis iki draugovės būklo arba su
tartos vietos, o iš ten skirstomasi į na
mus.
N. L,
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SVARBUS REIKALAS
ps. Pr, Pakalniškis, DF sekretorius

Prieš keletą metų Brolijos rėmuose
Įsteigtas Džiamborės Fondas mūsų veik
loje jau yra spėjęs išvaryti nemažą kon
krečią ir teigiamą darbo vagą, apie kurią,
stovint ateities svarbių įvykių išvakarė
se, norisi pakalbėti ir pasitarti su visos
LSS- gos vadovais.
Pirmiausia, DF nėra, kaip kai kurie ma
no, tik poros asmenų - pradininkų, kurie
šį fondą oficialiai įkūrė ir teigiamais dar
bais pristatė mums ir emigracijos visuo
menei, — poros ar trejeto asmenų skautiš
kos veiklos baras. DF yra netiktai Broli
jos, bet ir visos LSS - gos rūpestis ir, ne
pasakyčiau permaža, jei šį fondą pavadin
čiau visos už Lietuvą, u2 mūsų gimtąjį
kraštą, kovojančios visuomenės veiklos
baru. Pagrindinis DF tikslas — surinkto
mis aukomis įvairiomis progomis tinkamai
reprezentuoti mūsų gimtąjį kraštą. Kai
kas yra linkęs manyti, kad DF pinigai yra
skiriami mūsų skautavimui atžymėti. Ne .
Anaiptol, savo skautavimui pademonstruo
ti mes turime daugybę įvairių kitų progų,
bet Lietuvai, šiandieninei Lietuvos ne
laimei paryškinti ir svetimtaučių akyse
iškelti, — tai pagrindinės gyslos, kurio
mis nuteka DF surinktos aukos. Leiski
me pavyzdžiams už save kalbėti. Iki šios
dienos, viso surinkta aukų apie pusšešto
tūkstančio USA dolerių. Paskutinių dvie
jų vasarų tarptautinių stovyklų įvykiai,
kurie išsaukė ir mus ten dalyvauti, parei
kalavo kuone penkių tūkstančių dolerių
išlaidų. Kas yra turėjęs reikalo su orga
nizaciniais pinigais, gali gerai įsivaiz
duoti, kodėl buv. DF sekretorius brolis
Gesventas, Brolijos užsienio skyrius ir
kiti jų bendradarbiai, kai kam net nepasi
tenkinimą reiškiant, — perdaug įkyriai
skautiškoje ir visuomeninėje spaudoje bei
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pavieniais kreipimaisi beldėsi į mūsų šir
dis ir svarbiausia — kišenes, pinigines,
norėdami sudaryti galimai didesnes DF
pajamas. Kai kas mūsuose nuo tų kreipi
mąsi jau taip ** pavargo ”, kad jau pradė
jo kalbėti apie DF likvidavimą. Man ir
mano artimiausiam bendradarbiui,naujajam
DF iždininkui, broliui ps. Kęstui Pažemenui ateinant pakeisti pailsusius buvu
sius DF darbuotojus, šios nuotaikos ver
čia pareikšti kai kurias mintis. Pervertę
DF bylų tūkstančius susirašinėjimo lapų,
kiekvienam DF veikla suabejojusiam dėl
veiklos konkretumo ar tikrumo, — galime
duoti teigiamą atsakymą, bylojanti apie
mūsų DF darbų stiprumą, aiškumą ir, jų
šešėly, patriotiškumą. Reikia stebėtis,
kad Brolijos užsienio skyrius, kurio vedė
jas brolis s. Banevičius buvo DF pagrin
dinis variklis, ir kurio tiesioginėje žinio
je yra DF sutelkęs,paly ginant,labai mažą
DFpinigų rinkėjų kadrą surinko tiek daug
aukų. Čia tenka padėkoti mūsų S - gos ir
visuomenės aukotojams, kurie išardo DF
sekretoriaus pagalbos šauksmą ir, nežiū
rint to, kad retas kuris iš mūsų turi tiek
pinigų, jog galėtų nežiūrėdamas saujomis
aplinkui barstyti, vienaip ar kitaip patau
pę, atidėję į šalį gal asmeniškai ir svar
besnius reikalus, — atsiuntė DF auką. Au
kotojų sąrašuose randame ne vieną iš vi
suomenės darbuotojų, kurie mūsų neužmir
šo. Tikriau pasakius, neužmiršo Lietu
vos, neužmiršo gimtojo krašto gyvybinių
reikalų. Tačiau, aukotojų sąrašuose ne
randame, vai nerandame, daugelio pavar
džių, kurie, būdami apdovanoti kone vi
sais mūsų S - gos garbės ordinais bei
ženklais, būdami pareigose ir laipsniuose
pirmutinėse mūsų S - gos gretose, nesykį
ir nekartą šen bei ten, arba kiekviena pro-
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At Eidukevičiaus nuotr,

Atlanto rajono skautų sporto šventę atidarydamas
kalba raj. vadas s. V. Nenortas,

ga kalba apie patriotiškumą, tėvynės mei
lę, lietuvybės išlaikymą, vaiką auklėjimą
ir pan. Yra aiškią davinių, kad minėti va
dovai sąmoningai vengia duoti auką DF.
Ką tai turėtą reikšti ? — Ar vieno bei kito
panašią žmonią asmeninio nusiteikimo
nuomonės — neremti DF — gali stabdyti
mūsą veiklą, kada jau esame tos veiklos
kelyje nemažai konkrečią darbą atlikę bei
numatę ateity atlikti? Tiesa, galima ** pa
kaltinti ” brolį Banionį, kad jis iš Angli
jos pereitą vasarą grįždamas neparvežė
Brolijai ar LSS- gai galutinio mūsą pripa
žinimo tarptautinėse sferose. DF, kuris
praeitą vasarą tiesioginiai savo aukomis
organizavo ir rėmė mūsą skautą dalyvavi
mą dviejuose didžiausiuose tarptautiniuo
se pasauliniuose įvykiuose — IV • je USA
Džiamborėje ir Jubiliejinėje Įkūrėjo sto
vykloje Sutton parke, Anglijoje, į visą tai
žiūri štai kaip: mums svarbu ne tai, kad
mes būtume priimti į Tarptautinį Skautą
Biurą pilnateisiu nariu, bet yra daug svar
biau, kad mes būtume į tuos pasaulinius
įvykius įleisti dalyvauti ir kad dalyvauda
mi, vienaip ar kitaip, galėtume skelbti sa
vo tautos nelaimę. Mums ne tide svarbu
būtą netrukdomai būti vienos ar kitos tarp
tautinės stovyklos pilnateisiu dalyviu ir
naudotis tos stovyklos patogumais bei ma
lonumais, bet daug svarbiau, ir tai tiesioginėmūsą tautinė pareiga, būti tokioje sto

vykloje, kaip tremtiniams skautams, suor
ganizuoti parodėlę ar ką nore panašu, kas
ryškiai pavaizduotą šiandieninę Lietuvos
kančią. Jei tik vienu ar kitu būdu šian
dien mes patenkame į tokią tarptautinią
įvykią ratą, tai, kaip tremtiniai skautai,
tarptautinią organą kad ir nepripažinti,mes
daug geriau tame statuse galime pasireikš
ti ir pademonstruoti. Tai būtą mano atsa
kymas tiems, kurie šią ar kitą mincią ve
dini, atsisakė DF aukoti.
Žvelgiant į ateitį, turiu pasakyti, kad,
jei ir toliau ta linkme DF žygiuos ir pana
šiomis mintimis vadovausis, darbo netik
netruks, o priešingai — daugės. DF kaso
je likę keli šimtai dolerią netolimoje atei
tyje turi vėl pakilti iki didesnių, sakyčiau,
konkrečiai didesnią skaičių. Šią vasarą,
stovėdami savo tautininią • j u fcaliejinią įvy
kią šešėlyje jau atsisakėme kai kurią pa
saulinių sąskrydžią. Sekančią vasarą Fi
lipinuose įvyksta Džiamborė, kurioje le
dus laužti pareiga neabejotinai teks Au
stralijos broliams. Tarptautinė konferen
cija Indijoje vargu ar leis mums dalyvau
ti, nes ir vieno asmens kelionę apmokėti
iki ten būtą nepaprastas DF aukotoją pasiaukavimas. Ir taip, kiekvienais metais
įvykiai, kuriuose mūsą pareiga yra kalbėti
apie Lietuvą, savo skaičiumi didės, o ne
mažės. Štai kodėl yra reikalo turėti DF,
štai kodėl mes esame pasirengę klabinti
vartus į savo S-gos bei visuomenės narių
širdis, naudodami įvairiausius auką telki
mo būdus. Jei nepavargstame mes, kurie
tam reikalui ne vieną malonumo valandą
paaukojame, tegu nepavargsta ir jūsą- au
kotoją rankos, įteikiant DF kad ir mažiau
sią auką. Mes esame pasiryžę ateityje su
telkti galimai didesnį skaičių savo S- gos
narių tarpe, kurie pasižadėtų remti DF pe
riodiškai ir pastoviai. Kitaip, DF veikla
ir planai darosi tik atsitiktiniai ir labai
nepastovūs. Labai prašau tą, į kuriuos
bus kreiptasi, neatsisakyti vienu kitu do
leriu DF paremti. Paremti Broli ios supla
nuotus tarptautinius darbus, paremti skau
tišką įnašą Tėvynės vadavimo bare. Te
gu mūsą visą darbai būna skirti Tėvynės
labui!
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ĮVYKIAI IR KOMENTARAI
Šiuos metus Akademinio Skautų. Sąjū
džio istorijoje tenka atžymėti kaip stovyk
lavimo metus. ** Žaliakalnis ”, VIII - ji
akademinė stovykla, įvykusi pemykščios
** Smiltainės ” stovyklos vietoje, subūrė
118 registruotų dalyvių ir gausų būrį sve
čių. Kanados akademikai skautai stovyk
lavo savaitę anksčiau; taip pat liepos 4
dienos savaitgalį įvyko pirmoji Kaliforni
jos ASS stovykla. Teko girdėti, jog ir At
lanto pakraščių akademikai skautai pla
nuoja stovyklų rugpiūcio pradžioje. Visi
drauge gi susibursime ateinančioje IV- je
Tautinėje Stovykloje, gražiame Michigan©
krašte. Dar kartų kviečiame visus į didįjį
susitikimų Tautinėje Stovykloje ir prašome
nedelsiant registruotis ASD ir Korp! Vytis
centro valdybose.
★

★

★

IV - joje Tautinėje Stovykloje Akademi
nio Skautų Sąjūdžio nariai dalyvauja dve
jopai : vieni su savo vadovaujamais skau
tų vienetais, antri akademinėse pastovyklėse, Seserijos ir Brolijos rajonuose. ASS
stovykloje dalyvaus kaip reprezentacinis
vienetas ir numato atlikti eilę reikšmingų
darbų. Didžiausias Sąjūdžiui pavestas už
davinys yra stovyklos dienraščio redaga
vimas ir leidimas, o taip pat ir talka sto
vyklos radijo programoms. Sis įdomus dar
bas tęsis abi stovyklos savaites ir parei
kalaus daug nuoširdžių pastangų. Stovyk
los antrųjų savaitę taip pat yra numatyta
kasdieninė akademinė programa, užbaigia
ma skautiškosios metodikos seminaru, skir
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tu visiems stovyklaujantiems skautų vado
vams. Visa ASS programa Tautinėje Sto
vykloje pabrėš skautiškąjį Sąjūdžio aspek
tą. Drąsiai užtikriname visus seses ir
brolius akademikus, kad kiekviena diena
akademinėje pastovyklėje bus įdomi ir kad
kiekvienas stovyklautojas ras vertingo dar*
bo pagal savo norus ir sugebėjimus. Iki
pasimatymo IV - joje Tautinėje Stovyklo
je!
★

*

★

Primename, jog LITU ANŲ S žurnalui remti
komitetas rugsėjo mėnesį skelbia vajaus
mėnesiu, kurio metu bus telkiamos aukos
šiam vertingam Lietuvių Studentų Sąjungos
leidiniui paremti. Visus kviečiame tą mė
nesį ypač nuoširdžiai priminti savo pažįs
tamiems ir apylinkės lietuvių visuomenei
LITUANUS reikšmę ir aktyviai įsijungti į
aukų telkimo darbų. Iki šiol Akademinio
Skautu Sąjūdžio skyrių ir atskirų narių įdė
tos pastangos LITUANUS darbe įpareigo
ja mus siekti nuolatinio LITUANUS tobu
lėjimo. Vien gerų norų čia neužtenka; rei
kia pasiryžimo konkrečiam aukų telkimo
darbui. Ypač daug sėkmės ir ištvermės
linkime mielam Korp! Vytis senjorui Vy
tautui Kamantui, šiais metais einančiam
atsakingas LITUANUS žurnalui remti ko
miteto pirmininko pareigas.
★

★

★

1958 • 59 akademiniams metams išrinkti
JAV Lietuvių Studentų Sąjungos centriniai
organai jau pasiskirstė pareigomis ir p ra-
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dėjo savo darbą. Centro Valdyboje tarpe
7 narių, malonu matyti 3 ASS narius. Ypač
sveikiname naująjį Stud. Sąjungos centro
valdybos pirmininką Korp 1 Vytis senjorą
Adomą Mickevičių, ir linkime daug sėkmės
mūsų studentijos bendrąjį laivą vairuojant.
Tikimės, jog šiais metais Stud. Sąjun
gos centro valdyba pajėgs sėkmingai iš
spręsti darbų suderinimo ir uždavinių pa
sidalinimo klausimą tarp ideologinių aka
deminių organizacijų ir Stud. Sąjungos.
Laukiame gausių studijų dienų ir nedel
siant Stud. Sąjungos darbo metų kalendo
riaus paskelbiant, o taip pat ir LITU ANUS
žurnalo teisinio įpilietinimo jį inkorporuo
jant ir išrenkant globėjų komitetą iš Sąjun
gos narių ir alumnų tarpo.
Savo ruožtu primename Akad. Skautų S^
jūdžio nariams, jog Studentų Sąjungos gy
vavimas yra lygiai reikšmingas kaip ir mū

sų Sąjūdžio gerovė; todėl negailėkime pas
tangų šiam lietuvių studentų bendro darbo
reprezentacijos įrankiui tobulinti.
★

★

★

Malonu pasveikinti studentą skautą An
taną Saulaitį, Jr., gavusį Dr. Vydūno Šal
pos Fondo stipendiją lituanistikai šią va
sarą Fordhamo Universitete studijuoti. Šia
proga ypač malonu prisiminti sėkmingą v.
sk. A. Saulaicio, Jr„ darbą lietuvių skau
tą spaudoje, redaguojant BUDŽIU 1 ir MU
SŲ LAPINE — įdomius ir praktiškus leidi
nius jauniesiems skautų vadovams. Mie
lam broliui linkime darbingos ir įdomias
vasaros. Taip pat tikimės, jog Dr. Vydū
no Šalpos Fondas šią prasmingą stipendi
ją vėl skirs, o gal ir praplės ateinančiais
metais. Šis Fondo žygis yra puikus paska
tinimas ASS nariams telkti lėšas Fondui.

INDOEUROPIEČIŲ KILMĖS MĮSLĖ
S. Mitišauskas

Senj. Šarūnas Milišauskas studijuo
ja architektūrą Illinois Universitete ir
rengiasi pokolėginėms archeologijos
studijoms. 1957 • 58 petals vadovau
ja Urbanos A.S.S. ir Korp! Vytis sky
riams; aktyviai dalyvauja Lietuvių.
Studentų Sąjungoje ir sportiniame gy
venime.

Per pastarųjų 150 metų laikotarpį, kal
bininkai, antropologai ir archeologai ban
dė atspėti indoeuropiečių protėvynės mįs
lę, tačiau dauguma tik bereikalingai su
naudojo daug rašalo ir popieriaus. Aš
šios problemos taip pat neišspręsiu, bet
tik patieksiu keletą minčių apie indoeuro
piečių protėvynę ir prokalbę.
Prieš einant toliau, tenka apibrėžti po
rą terminų, kurie yra labai susiję su indo
europiečių problema.
Svarbiausias yra
pats ** indoeuropiečio ” terminas. Indo

europiečiai yra grupės žmonių, vartojan
čių giminingas kalbas. Pavyzdžiui, lie
tuvių, vokiečių, ispanų kalbos yra kilu
sios iš tos pačios prokalbės. Reikia at
mesti bet kokius rasinius išvadžiojimus.
Vartojamoji kalba neapsprendžia žmogaus
rasinio priklausomumo. Juodukas iš Hai
ti salos kalba prancūzų kalba, bet jo jo
kiu būdu niekas nelaikytų esant vienos
rasės su prancūzu. Todėl reikia atmesti
bet kokius specifinius rasinius požymius,
nes tam nėra jokių rimtai moksliniai pa
gristų įrodymų. Yra prileidžiama, kad to
limoje praeityje, kada indoeuropiečiai dar
gyveno savo protėvynėje, jie turėjo ir ku
rių nors bendrų rasinių ( fizinių ) požy
mių.
Kitas terminas, kuris yra plačiai varto
jamas nevienoda reikšme, yra “arijas ”.
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Ypač naciai išpūtė to žodžio reikšmę, pri
lygindami arijus antžmogiams ”. Iš tik
rųjų, arijai yra indų ir iraniečių grupė in
doeuropiečių šeimoje.
Indoeuropiečių protėvynė yra bandoma
atrasti kalbinių bendrybių ir archeologinių
atradimų metodu. Šiuo metu indoeuropie
čių lopšį jau galima maždaug nukelti į
tam tikrų teritoriją.
Ilgą laikų vyravo nuomonė, kad indoeu
ropiečiai kilo iš Indijos. Visos šios teo
rijos pagrindas buvo tas, kad seniausia
rašytinė ( 1500 m. pr. Kr. ) indoeuropie
čių kalba sanskritas buvo Indijoje. Bet
Vedų indų Šventosiose giesmėse yra pa
sakyta, kad indai atvyko iš šiaurės. To
dėl indoeuropiečiai indai Indijoje yra gry
ni ateiviai.
Indoeuropiečių kalbos yra dalinamos į
dvi pagrindines grupes — kentumines ir
satemines. Kentuminių vardas yra suda
rytas iŠ lotynų kalbos žodžio “ Šimtas ”
( centum), o sateminių iš iraniečių žodžio
“ šimtas ” ( salėm ). Kentuminių ir sa
teminių grupių žmonės nevienodai taria
minkštuosius priebalsius k, g, gh. Sateminiai padarė juos pučiamaisiais š, ž, s,
z, o kentuminių grupė juos sukietino. Šios
dvi grupės dar dalijasi į mažesnes gru
pes: kentumines į germanų, keltų, italų
( romanų ), graikų, kylraštinių ( kuneiforminių ), hititų, tocharų, o sateminių į bal
tų, slavų, albanų, armėnų, iraniečių, indų,
jeroglifinių, hititų. Šias dvi grupes taip
pat galima identifikuoti kaip rytinę ir va
karinę.
Kalbinėmis bendrybėmis remiantis, ga
lima eiti prie indoeuropiečių kultūros po
žymių ir protėvynės. Jei kuris nors žodis
turi vienodą šaknį daugumoje indoeuropie
čių kalbų, yra galima prileisti, kad tas
žodis jau buvo vartojamas prokalbėje. Jei
didelė dalis indoeuropiečių kalbų turi,
pav., kurio nors augalo ar žvėries vardą,
kilusį iš tos pat šaknies, ir jeigu li
teratūra rodo, kad tas žodis reiškia maž
daug tą pat, jokiu būdu negalima tvirtinti,
kad indoeuropiečiai nežinojo to augalo ar
žvėries.
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Žemdirbystė ir sėslus gyvenimas indo
europiečių protautei buvo jau žinomi. Dau
guma indoeuropiečių kalbų turi giminin
gus žodžius karvei, ratui, arkliui ir Lt.
Ratas lotynų kalboje yra ** roto ”, senųjų
airių “ roth ”, senųjų germanų aukštaičių
“ rad ”, bet sanskrito kalboje tos paties
šaknies žodis “ rothah ” reiškia karo ve
žimą. Galima prileisti, kad vežimas jau
egzistavo. Taip pat, karvė latviškai yra
” guovs ”, armėniškai “ kov ”, angliš
kai ** cow ”. Karvė, kaip naminis gyvu
lys, turėjo būti žinoma indoeuropiečių
protautei. Karvių auginimas, turbūt, tu
rėjo didelės reikšmės indoeuropiečių pro
tautei, nes sanskrito “ gopati ” reiškia
vadas ( tiesiogine prasme “ karvių vado
vas ” ),gopa — reiškia prižiūrėtoją ( tie
siogine prasme “ piemenį ” ).
Indoeuropiečiai vartojo kurios nors for
mos arklą. Tai parodo žodinės bendrybės:
lietuvių “arklas ”, armėnų ** arou ”, lo
tynų “ arotum ”. Koks tas arklas buvo,
grynai vienas žodis nieko nepasako.
“ Arklo ” žodžio šaknys kitose kalbose
yra vartojamos sudaryti žodžiams: medžio
šaka, lazda, sulinkęs medžio gabalas.
Tai rodo, kad indoeuropiečių arklas buvo
medinis. Archeologiniai kasinėjimai ro
do, kad kablio formos arklas yra randamas
beveik visose indoeuropiečių gyvenamose
vietose.
Bendri visoms kalboms faunos ir floros
pavadinimai leidžia spėlioti, kad indoeu
ropiečių lopšys turėjo būti vidutinio kli
mato zonoje.
Tropinės augalijos ir gyvūnijos žodžiai
rodo gana vėlų jų kilimą. Aukščiausioje
indų šventojoje Rig Vedoje dramblys yra
apibūdinamas kaip gyvulys su ranka. Yra
aišku, kad himnų autoriams šis gyvulys
buvo naujenybė. Vėliau tas nusakomasis
dramblio apibūdinimas yra pakeičiamas
vienu žodžiu “ drambliu ”.
Iš medžių pavadinimų, vienose indoeu
ropiečių kalbose vienas žodis reiškia
skroblą, kitose, tas pats žodis, reiškia
ąžuolą. Indoeuropiečių kalbose labiausiai
paplitęs ** bendras ” medis yra beržas.
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“ Vienybės •» Akademinių Minčių skyriaus
redakcija, is k. į deš. : D. Aly tai te, R. Arūnaite, S. Sirusas, J, Bačanskas ir V, Virbickas.
Visi yra ASS kandidatai.

Jo vardas yra beveik vienodas nuo Indi
jos iki Anglijos. Beržai auga miškais į
pietus nuo 45 paralelės ir į vakarus nuo
Vyslos. Beržai dalina rodo, kad indoeu
ropiečiai atėjo kur nors iš šiaurės nuo 45
paralėl ės.
Indoeuropiečių protautė dar tik buvo
pereinamoje stadijoje tarpe akmens ir
žalvario kultūros. Indoeuropiečių kalbo
se nėra bendro žodžio metalams vadinti.
** Varis ” vienose kalbose reiškia gele
žį, kitose bronzą. Prieš savo ekspansiją,
indoeuropiečiai buvo mažai susidūrę su
tauriaisiais metalais, nes žodžiai auksui
ir sidabrui yra skoliniai. “ Kalvis ” ryš
kiai skiriasi visose kalbose: lotynų “ faber ”, teutonų ** smid ”, slavų “ vutri ”,
keltų ** giba ”, Indai ir iraniečiai skilo
tarpusavy gana vėlai — apie 1500 m. pr.
Kr., bet žodžiai priekalui ir dumplėms yra
skirtingi.
Indoeuropiečių kalbos neturi bendros
šaknies žodžiui jūra, todėl tenka prileis
ti, kad indoeuropiečių protėvynė negalėjo
būti prie jūros, bet buvo žemyno vidury
je.

1955 metais Palmeris tyrinėjo terminus
surištus su indoeuropiečių bendruomenės
struktūra. Palmerio išvadžiojimais, indo
europiečių bendruomenė dalijosi trimis
grupėmis: kunigai, kariai ir laisvi ūkinin
kai.
Dauguma mokslininkų dabar prieina nuo
monės, kad indoeuropiečiai kilo iš Rusi
jos apie Kaspijos regioną. Gaila, kad
šiandien ta teritorija yra už geležinės už
dangos ir archeologinių tyrinėjimų ten ne
galima daryti.
Lyginant lietuvių kalbą su kitomis in
doeuropiečių kalbomis, reikia prileisti,
kad ji yra seniausia iš gyvųjų kalbų. Jei
1500 m. pr. Kr. lietuvių kalba būtų buvu
si užrašyta, galima prileisti, kad ji būtų
buvusi artimesnė prokalbei negu sanskri
tas. Kada ir kaip lietuviai atvyko į Lie
tuvą, dabar dar negalima nustatyti.
Dar ilgai bus mokslininkų ginčijamasi
apie indoeuropiečių protėvynę, ir dar daug
visokių teorijų bus išvesta. Tik ateitis
parodys, kurios teorijos bus teisingos,
tada bus užverstas vienas lapas apie kon
troversinę problemą.
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1958
geriausios ASS stovyklos nuotraukos konkurso laimėtojai: I v. penį, J. Tamulevičius,
11 v, senj, F. Rūbas, III u» t,
B, Bulotaitė ir vertos paminėti: senį, f(. Viz girdo ( a ) ir senj.
J, Tamulevičiaus ( b ).
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“ŽALIAKALNIO” STOVYKLOJE...
Dalia T. • K.

Šeštadienio gaivinantis vėjelis švelniai
glostė Čikagos seses ir brolius akademi
kus skautus, skubančius į Warren Dunes
parką Michigane. Giedras rytas žadėjo
gražią dieną.
Stovyklavietę pasiekė linksmai dainuo
dami ir lenktyniaudami, kupini vilčių sma
giai praleisti keletą dienu smėlėto ežero
pakrantėje, susitikti daug sesių ir brolių,
pasidalinti skautiškomis idėjomis ir paty
rimais, o laisvalaikį praleisti nuoširdžia
Šneka, skambia daina ir naujomis pažinti
mis.
Privažiavę pakalnėje esančią aikštelę,
pamatėme nelauktą vaizdą. Visas plotas
buvo nusėtas skautų palapinėmis. Nekan
triai šokome iš mašinų žiūrėti kas čia da«
rosi. Greit išsiaiškinome. Paaiškėjo, kad
tai iškylavo amerikiečiai skautai, kurie
sekmadienį turėjo iš čia išsikraustyti. Ne
kantriai traukėme į kalną pažiūrėti, ar ir
pačioje stovyklavietėje nebus kas įsitai
sęs. Pasiekę nudžiugome ir atsipūtėme.
Vieta buvo tuščia.
Nieko nelaukdami, visi kibome į darbą.
Palapinėms augant, stovykla pradėjo kur
tis. Sustatę palapines, visi skubėjo į eže
rą atsigaivinti, o grįžę pasistiprino ant
laužo virta skania vakariene.
Artinantis vakarui, visi subruzdo į lau
žą. Ir taip VIII - o ji A. S. S. stovykla buvo
oficialiai atidaryta, kuomet kalendorius
rodė 1958 metus, birželio 28 dieną. Prie
laužo buvo paskelbta ir stovyklos vadovy
bė. Stovyklos viršininkas — fil. Eug. Vil
kas, o jam padėjo t. n. D. Bartuškaitė —
sesių komendante ir fil, R. Korzonas —
brolių komendantas, fil. St. Matas — brolių
adjutantas. Sen j. S. Milišauskas sumaniai
tvarkė programą ir vis mėgino laiką apskai
čiuoti taip, kad jo liktų kuo daugiau pasi
kaitinti saulutėje ir pasimaudyti. Na, o
vakarui atėjus, laužus energingai ir įdc182

miai pravesdavo fil. A. Kliorė. Žinoma,
visi turėjo susipažinti su t, n. A. Sidzikauskaite, kuri, kiekvienam maloniai nu
sišypsojusi, paprašydavo užsimokėti, mat,
jos žinioje buvo visas stovyklos iždas.
Bet, žinoma, sunkiausias pareigas turėjo
mūsų mielos sesės šeimininkės: t. n. B.
Bulotaitė, M. Grigaravičiųtė ir V. Vaivadaitė, visus visuomet skaniai pasotindamos. Gi iš “Stovyklos Dienos ” laikraš
tėlio, redaguojantį, n. D. Tallat - Kelp
šaitei ir senj. S. Banaičiui, o techniškai
paruošiant sesei D. Germanaitei, sužino
davome, kas, kur ir kuomet vyks, o kai ku
rie net ir apie tai, kas vyko.
Pristačius vadovybę, buvo pradėtas rink
ti stovyklai vardas. Čia tai jau pasiūly
mų buvo įvairiausių. Kiekvienas mėgino
įrodyti, kad jo pasiūlymas tinkamiausias.
Smiltainė II — nes vieta ta pati kur ir per
nai, Žaliakalnis — nes, esą, aplink yra ža
lių kalnų, ( bet juos pamatyti, turbūt, bu
tų įmanoma tik iš lėktuvo žiūrint į medžių
viršūnes, kitaip tai matyti tik smėlio kal
nai. Smėliakainis, Uodynė — nes uodai tai
tiesiog piaute piovė kaip dar niekad,ir dar
eilė kitų. Po ilgų ir neįtikėtinai karštų
diskusijų, galų gale, kažkaip
laimėjo
‘ * Žaliakalnis ”.
Sekmadienį išleidome Čikagon savaitgar
lio iškylautojus. Stovykloje liko pasiryžę
stovyklauti visą savaitę.
Pirmadienį atvyko daugiau stovyklauto
jų iš Cleveland© ir stovyklos gyvenimas
pagyvėjo.
Taip iki ketvirtadienio buvo tvarkoma
stovyklavietė ir ruošiamasi priimti daugiau
stovyklautojų.
Savaitės stovyklautojai
beveik visi turėjo kurias nors pareigas,"
taigi, viskas vyko labai sklandžiai irjau-'
tesi maloni stovyklos nuotaika.
Stovyklautojams dar daug įdomumo duo
davo, o kartais net ir juoko sukeldavo,
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J. Tamulevičiaus nuotr.

Čikagos — Urbanos ASS sky
rių, nariai neša didžiulę tris pair
vę Dariaus ir Girėno minėjime.

brolių Arvydo ir Zigmulio laivas. Pirmiau
sia ieškojo vietos privažiavimui, nes gi
neneši laivo per kopas porą, mylių! Kada
vieta jau buvo surasta, nusivežė laivelį,
pernešė per plačiausių paplūdimį, įtaisė
stiebų, ištempė bures ir jau plauks ... bet,
štai, visai nėra vėjo. Na, ir daryk ką no
ri ! Kitų dienų vėjas toks didelis, kad ga
li laivelį tuojau apversti! Sekančių dienų
atrodo, jau viskas bus tvarkoje, bet vėl,
vėjas ne iš tos pusės ... Pagaliau pasi
taikė patogus vėjas ir mūsų broliai išplau
kė į ežerų. Visi laukė laivo krikštynų.
Daug buvo pasiūlyta vardų, bet, neiš suren
kant kūmų, ir laivas liko be vardo. Gal ir
pasiliks jis M Bevardis ” ...
Vadovybė, stovyklavusi visų savaitę,
ketvirtadienį pavakare pradėjo laukti eili
nių stovyklautojų. Vakare ir naktį priva
žiavo sesių ir brolių iš Čikagos, Urbanos,
Cleveland©, Detroito, Hartfordo ir kitur,
viso net per 120. Penktadienį stovyklų
vos bebuvo galima atpažinti. Kada anks
čiau pasaukus Aldonų, Dalių, Daną ar Ro
mą, žinodavo, kas buvo šaukiami, tų rytų
pasaukus atsisukdavo bent kelios galvos
ir paklausdavo: “ ar tai mane šaukei? ”
Dienos programoje buvo numatytas sim
poziumas tema “ Tautinio apsisprendimo
pagrindai ”, dalyvaujant įvairių studentiš
kų organizacijų atstovams. Bet, dėl neži
nomų priežasčių svečiams neatvykus, jis
buvo nukeltas vėlesniam laikui. Tuo lai

ku įvyko A.S.S. organizacinis posėdis,
kuriam pirmininkavo senj. S, Milišauskas.
Jo metu fil. A. Avižienis padarė pasiūly
mų dalinai pakeisti “Mūsų Vyčio ” turinį,
bei sutvarkymą, jį spausdinant dviem są?
siuviniais, kurių pirmame būtų spausdina
ma daugiau kultūrinė medžiaga, o antrame
daugiau praktinė medžiaga vadovams, T.
n. M. Leknickaitė padarė pranešimą apie
IV - ųją Tautinę Stovyklą. Vieta esanti
labai graži, įdomi ir romantiška. Senj. A.
Mickevičius kalbėjo stovyklos programos
reikalu ir pranešė, kad akademikai skau
tai sudarys spaudos ir informacijos bran
duolį. Šie pranešimai sukėlė daug klausi
mų iš stovyklautojų tarpo, po kurių vyko
gyvos diskusijos.
Po skanių pietų stovyklautojai išsiren
gė per kopas į paežerę. Linksma, bet taip
pat ir graudu buvo stebėti vargstančiu s ko
piant į beveik 90 laipsnių statumo kopą.
Kiek tik pakildavo, tiek atgal nuslysdavo,
kol pagaliau kurio mielo brolio pagalba p»
siekdavo viršūnę. Bet tai dar nebuvo ke
lionės galas. Vidurdienio saulei kepinant,
stovyklautojai pasileisdavo per didžiausią
smėlio lygumų, lyg per Saharos dykumą,
ežero link. Ne vienas klausdavo savęs,
ar visa tai yra verta, norint pabūti porą va
landų prie ežero, o paskui ir vėl atgal ...
Bet grįžti būdavo jau šiek tiek lengviau.
Jau ir saulė taip nebekaitindavo ir kelias
daugiau [pakalnę vedė.
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Po vakarienės fil. T. Remeikis skaitė
paskaitą4' Komunizmas ir nacionalizmas
dabartinės Lietuvos auklėjamoje sistemo
je ”, nupasakodamas kas dabar dėstoma
Lietuvos mokyklose ir kokie gali būti to
rezultatai. Br. Tomas su šiuo klausimu
yra gerai susipažinęs, nes savo magistro
tezę yra paruošęs šia tema.
Saulutei nusileidus, įvyko lietuvių lite
ratūros laužas, kurio metu buvo pristatyti
kūriniai iš dabartinės Lietuvos ir tremties.
Laužas praėjo rimta nuotaika ir visi skirs
tėsi niūniuodami tik ką išmoktą iš Lietu
vos dainelę, kurios žodžius parašė jaunas
poetas Justinas Marcinkevičius, o muziką
J. Švedas:
Linelius raunu —
Ne viena.
Vežiman kraunu —
Ne viena.
Bet tai širdelei
Kažko vis trūksta,
Kažko vis negana.

Linelius kloju —
Ne viena.
Dainas dainuoju Ne viena.
Bet ir dainelei
Kažko vis trūksta,
Kažko vis negana.
Kai nematau jo —
Neramu.
Kai pamatau jį —
Negaliu ...
Kad taip nors kartą
Jis palydėtų,
Per lauką lig namų.
Kad palydėtų —
Prietemy.
Apsidairytų —
Ar vieni.
Kad apkabintų,
Kad pabučiuotų,
Būčiau tada rami.

Šeštadienį rytą įvyko atskiros ASD ir
korp! Vytis sueigos, kurių metu fil. V. Sta
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siškis darė pranešimus ** Mūsų Vyčio ’*
prenumeratų reikalu. Taip pat sesės ir
broliai apsvarstė įvairius organizacinius
reikalus. Po to įvyko bendra ASS sueiga.
Jai pirmininkavo senj. Vyt. Kamantas.
Naujasis Liet. Stud. Sąjungos pirmininkas
senj. A. Mickevičius informavo apie sąjun
gą, o senj. Vyt Kamantas supažindino su
44 Lituanus ” žurnalui remti komiteto dar*
bu, kviesdamas visus akademikus akty
viai įsijungti į talką. Karštas diskusijas
sukėlė senj. J. Liubinsko pranešimas ASS
perorganizavimo reikalu. Iš daugumos pa
sisakymų paaiškėjo, kad reikėtų ASS Cen
tro Valdybą padidinti vienu nariu, būtent,
vicepirmininku. Taip pat raginta į jos dar*
bą ir į posėdžius kviesti daugiau talkinin
kų, pvz., įvairių komisijų pirmininkus.
Nors ir neatvykus kitų organizacijų at
stovams, vakare įvyko numatytasis simpo
ziumas, modeniojant fil. T. Remeikiui, da
lyvaujant fil. A Avižieniui ir senj. S. Milišauskui. Br. Šarūnas savo mintis grindė
grįžimu Lietuvon, o br. Algis — laisvu žmo
gaus apsisprendimu likti kuo jis nori. Bro
lių iškeltos mintys sukėlė daug klausimų.
Vėliavos nuleidimo metu, buvęs Korp!
Vytis centro valdybos pirmininkas, senj.
A. Mickevičius buvo pakeltas į paskautininkius. Saulei leidžiantis naujasis paskautininkis davė įžodį. Nedažnai pasi
taiko Korp ! istorijoje, kad kuris brolis bū
tų taip entuziastingai sesių sveikinamas,
pamėtant jį beveik iki pačių medžių viršū
nių ... Vėliau sesės N. Galbuogytė, L.
Korzonaitė irB. Pleškytė prie ramiai lieps
nojančių lauželių davė vyr. skautės įžodį.
Paskutinis 44 Žaliakalnio ” stovyklos
laužas praėjo nepaprastai pakilia nuotai
ka, ką galima spręsti jau vien iš pavadi
nimo —44 Sumuštinio ” laužas. Visus sma
giai nuteikė senj. R. Vėžys su pačiu 44 Su
muštiniu ”, nusakydamas kas stovykloje
vyko rytą ... dieną ... vakare ... ir ... Cle
veland© sesės ir broliai savo TV progra
moje išdavė visas stovyklos vadovybės
paslaptis. Bet tipingiausias stovyklos
nuotaikai tai turbūt buvo brolių pademon
struotas uodų šaudymas stovykloje.
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Kalifornijos ASS stovyklos dalyviai.

Po vidurnakčio įvyko iškilminga ASS
sueiga. Jos metu senjoro pasižadėjimą
davė A. Mėlinauskas ir J. Tamulevičius,
o tikrosios nares—L. Korzonaitė, B. Pleš
kytė, G. Rimkutė, J. Kamarauskaitė, J.
Juškevičiūtė - Variakojienė, Z. Dobytė,
N. Galbuogytė, D. Vainauskaitė ir T. Ma
tusevičiūtė. Šį kartą sesės savo skaičiu
mi atsilygino broliams, kurie buvo jas pra
lenkę per suvažiavimą Urbano j e. Į filisteres buvo pakelta sesė N. Šalkauskaitė.
Naujiems senjorams, tikrosioms narėms ir
sesei filisterei linkime “ Ad Meliorem ”!
Sekmadienį stovyklautojai išklausė Šv.
Mišių gretimame miestelyje. Mišių metu
giedojo lietuviškas giesmes ir susilaukė
daug gražių komplimentų iš vietinių gy
ventojų tarpo. Amerikietis kunigas stovyk
lautojus pristatė savo parapijiečiams ypa
tingai
altai ir gražiai ir pasigerėjo gra
žiomis lietuviškomis giesmėmis.

Po pamaldų visi išskubėjo į stovyklos
uždarymą. Bet, štai važiuodami siauru
stovyklos keleliu, radome ant žalio grio
velio krašto “ besiilsinčią ” masiną, kuri
per skubėjimą buvo paslydusi. Visas pul
kas sykiu važiavusių sesių, vėl atgavo
savo linksmumą kuomet broliai padėjo mašinąpastūmėti ir palydėti.
Per stovyklos uždarymo iškilmes buvo
įteikta Čikagos skyriui tradicinė pereina
moji žvakidė su degančia žvake. Žvakidė
ateinančiais metais bu s perduota tam sky
riui, kuris rengs stovyklą.
Po oficialaus stovyklos uždarymo dar
ilgai girdėjosi dainos, linksmos išdaigos
ir juokas. Broliai buvo apdovanoti ** si
dabriniu ” vainiku, o sesės taip pat gavo
dovaną, praeitą naktį plevėsavusią vėlia
vos stiebe ...
Atsisveikinant visur tik buvo girdėti
** Iki pasimatymo Tautinėje Stovykloje! ”
185
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F. Bacevičiaus nuotr.
Is Vidurio rajono vadovų - ių suvažiavimo Edwardsburg, Mich. Kairėje: dalis dalyvių, dešinėje:
600 mylių atvažiavusios seses is Omahos su Seserijos VS.

...IR “PAŠLAITĖJE” KALIFORNIJOJE

Šią vasarą įvyko pirmoj’i akademinė sto
vykla Kalifornijoje, Ir taip, Lake Arrov^
head apylinkėje, liepos 4*6 dienomis
stovyklavo, klausėsi pašnekesių, ilsėjo
si, dainavo, maudėsi 15 skaučių ir skau
tų, 7 iš jų ASS nariai.
Stovyklos mintis birželio pradžioje ki
lo, nesenai į Los Angeles atsikėlusiam
Povilui Abelkiui; tada ir seniau čia gy
venantieji apsižiūrėjo, kad yra visiškai
įmanoma ir čia akademinę stovyklą padaryti. Ieškota vietos, planuota, važiuota,
statyta—ir štai, liepos 4- tą, 12 vai, įvy
ko atidarymas. Sklido Himno garsai, kilo
vėliavos, stovyklos viršininkas senj. Po
vilas Abelkis atidarė stovyklą. Tuoj po
atidarymo, sveikinant pirmosios stovyklos
vadovybę, sesių viršininkė t. n. Siga Dob
kevičių tė ir Povilas Abelkis stovyklauto
jų buvo smagiai oran pamėtyti.
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Ir pro stovyklautojus tekėjo programa:
A. Dundzilos pašnekesys apie ASS, viešinčiot
D. Karaliūtės kultūrinių minčių
pluoštas literatūrinėmis temomis, uždaro
moje sueigoje, — sekmadienį fil. M. Nau
jokaičio atsiminimų valandėlė; iškylos
metu, nesenai iš Venecuelos atvykęs, bro
lis R. Kuzarinis nupasakojo gyvenimo są
lygas ir aplinką aname krašte; malonus
maudymasis ežere; laužai, dainos ir V.
V ari akojo redaguojamas, besišaipąs ** Su
muštinis
malonios prabėgusios valan
dos ir pasiryžimas kitais metais vėl Kali
fornijoje akademinę stovyklą suruošti. Sto
vyklos vardu parinktas ** Pašlaitės ’’pa
vadinimas _ labai nusakantis aplinką,
° Pašlaitėje ** stovyklavę akademikai
šiomis eilutėmis visur begyvenantiems,
be stovyklaujantiems akademikams savuo
sius linkėjimus siunčia, 1959 metų Kali
fornijos akademinėn stovyklon kviečia!
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Du garbingi filisteriai Kalifornijos
ASS stovykloje ** Pašlaitėje

SKAUTŲ AKADEMIKŲ PASKIRTIS
LIETUVIŲ STUDENTIJOJE
Žmonės dažnai perima iš savo kaimynų
tam tikrus charakterio bruožus. Pas mus,
lietuvius, ilgai rusų pavergtus, be abejo
bus likęs giliai įsispaudęs šių slaviškų
“ mokytojų ” bruožas. Rusai turėjo vie
nų priežodį, pritaikytą savo valstybės
administracijai. Lietuvių kalba šis priežodis skamba šiaip: — “ Šuo ryja vilkelį,
vilkelis ožkelę, ožkelė ožkytį, ožkytis
žiogytį ir t.t. ” Ir ar ne teisybė, kad pas
mus šis priežodis tiksliai įgyvendintas ?
Žurnale “ Santarvė ** 1956 metų trecia
me numeryje buvo dalinai išvardinti lie
tuvių tautos garsesni padaliniai kaip,
VLIK, VLAK, ALT, BALF, LLK, LDS,
BDPS, LRS, URT, LIV, UP, US, SLA,
ELTA ir t.t. ir t.t. Viena organizacija
netgi pasirinko raidesDDT,kurios angliš
kai reiškia dezinfekcinių miltelių pavadi
nimų. Dėl įdomumo suskaičiavusi, radau
iš viso 36organizacijas, ir po to dar daug
taškį. Ir visų tų grupių veikiantieji na
riai šaukia: “ Mums reikia nepraleisti
progos šiuo lemtingu tautai ir valstybei
momentu susiderinti, būti vieningais, kon

Liuda Cėsnaitė

soliduotis ... sutvirtinti Lietuvos laisvės
bylai taip reikalingą vieningumų, bendru
visų konsoliduotų ir apjungtų jėgų frontu
pradėti rimtą išlaisvinimo akciją ... Tik
tai įvykdžius, lietuvių tauta bus vieninga
ir išlaisvinta. ” (Santarvė, 1956 m. Nr. 3)
Per paskutinius rinkimus Prancūzijoje,
kažkur buvo užsiminta, kad ‘‘Prancūzų
tauta yra suskaldyta tarp 43.000.000 pran
cūzų. ” Ar mes negalėtumėm taip pat pa
sakyti, kad lietuvių tauta yra suskaldyta
tarp 3.000.000 lietuvių? Ir visos šios
grupės žada gelbėti ir laisvinti Lietuvą,
kiekviena savo jėgomis.
Ar toks vidujinis skaidymasis yra nau
dingas ? Taip, jis yra naudingas, bet, de
ja, tik ne lietuvybei, o jos priešams.
Akademinis jaunimas, jų tarpe ir mes
skautai, kurie gi išaugsime iŠ akademi
nių rėmų ir turėsime nešti ant savo pečių
visą
kovą, neturėtume sekti kas darosi
už mūsų, neturėtume skaldytis ir rietis
savo organizacijų tarpe.
Ar tai reiškia, kad pas mus neturi bū
ti varžybų? Ne, varžybos duoda naudos
187
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ir turi vertės. Jose ir mažuma gali pa
reikšti savo idėjas, surinkti balsų ir tuo
met nuveikti tinkamą darbą. Varžykimės
dėl vietų Studentų Sąjungoje, nes tokios
varžybos yra reikalingos. Bet tai turi bū
ti varžybos, pagrįstos tolerancija, o ne
nuolatinės rietenos.
Abraomas Linkolnas yra kartą pasakęs,
kad: ** Ramios praeities dogmos yra ne
betinkamos audringaj ai dabarčiai. Ji yra
perpildyta sunkumų, ir mes turime pakilti
ligi jų. Kadangi mūsų reikalas yra nau
jas, tai mes privalome ir naujai mąstyti
ir naujai veikti. Išsilaisvinkime patys,
ir tuomet išgelbėsime savo kraštą! ”
Taip, ir mes turime išsilaisvinti iš to
susiskaldymo, kuris yra mus apsėdęs ir
tuomet, šiaip taip susivieniję, mes galė
sime dirbti savo krašto naudai ir efektin
gai atlikti savo uždavinį.
Tiek dėl mūsą bendravimo su kitais.

Dabar mes nebesame tie, kurie krykšta
vo stovyklose. Todėl į visa tai reikia
rimtai pažvelgti. Ką nors nuveiksime tik
per naudingas diskusijas ir aktyviu darbu.
Sustiprindami savo organizaciją ir įneš
dami naujos jėgos į Studentų Sąjungą,
mes atliksime savo paskirtį kaip akade
mikai ir padėsime savo tautai ir kraštui.
Dabar pažvelkime į savo organizacijos
vidujinį stovį. Pavyzdžiui, praeitos suei
gos metu,prelegentui Tėvui Kubiliui skai
tant paskaitą, kambario gale vyko pasiŠnabždėjimas. Po to, vienas iš kolegų
aiškiai pasisakė savo tikslus skautų ei
lėse. Būtina sutikti su iškelta mintimi,
kad, kaip ir tikrajame gyvenime, taip ir
mūsų organizacijoje, svarbiau kokybė, o
ne kiekybė. Neleiskime, kad mūsų orga
nizacijoje atsirastų, pavartojant anglicizmą, “ dead wood ”, sąrašiniai nariai, nes
to neleisti irgi yra mūsą uždavinys.

ASS PASTOGĖJE

BRONĖ JASIUKEVICIŪTĖ JAMEIKIENĖ
v

S. m. birželio 13 d. t. n. Bronė Jameikienė Čikagos Meno Institute gavo dailės
magistro ( Master of Fine Arts) laipsnį.
B. Jameikienė yra gimusi Aukštaitijoje.
Ji augo ir mokėsi Kaune, ** Aušros ” mer
gaičių gimnazijoje. Nuo 12 metų amžiaus
priklauso skaučių Seserijai, kurioje ėjo
įvairias pareigas. VDU pradėjo studijuo
ti lituanistiką Humanitarinių mokslų fakul
tete, Šias studijas baigė Vilniaus un • te.
Vilniuje dirbo Lietuvos Mokslų Akademi
jos Lituanistikos Institute. 1938 m. įsto
jo į VDU Stud. Skaučių Dr- vę ir Vilniaus
un - te buvo SSD kandidačių vadė. Dabar
priklauso Akademikų Skautų Ramovei.
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Lietuvoje ir tremtyje dalyvavo studentų
choruose ir tautinių, šokių rateliuose. Kaip
dainininkė, šokėja ir pranešėja su Čiur
lionio ansambliu išvažinėjo Austriją ir
Vokietiją. Tuo pat laikotarpiu susipažino
ir su eile Europos meno muziejų. Vokie
tijoje dvejus metus studijavo Freiburgo
meno mokykloje.
Amerikoje B. Jameikienė, gaudama sti
pendiją, šešerius metus studijavo Čikagos
Meno Institute, daugiausia specializuoda
masi vitražų srityje. Studijų metu dalyva
vo įvairiose studentų organizacijose ir
skaitė paskaitas amerikiečiams studentams
apie lietuvių liaudies meną įvairiuose Illi
nois, Wisconsin©,Colorado, Indianos mies
tuose, bei organizavo to meno parodas Mil
waukee, Wis„ Čikagoje ir Boulder, Colo.
Surengė savo darbo dekoratyvinių audinių
parodas Evanstone ir Čikagoje. Dalyva
vo su savo darbais visoje eilėje lietuvių
ir amerikiečių ruoštų parodų. Čikagos Me
no Institute priklausė Art Students’ Lea
gue ir Delta Phi Delta garbės organizaci
jai. 1955 m. religinio meno parodoje už
vitražą ** Trys karaliai ” gavo premiją,
B. Jameikienė parašė eilę straipsnių liau
dies meno ir vitražų klausimais.
Salia menostudijų, B. Jameikienė pri
klausė L. B. Čikagos apyg. kultūros tary
bai ir tautinių šokių šventės repertuaro
komisijai. Dabar dirba Tautinių Šokių Ins
titute ir Lietuvių Kalbos Draugijoje, bei
vadovauja Cicero ** Žilvičio ” taut, šokių
būreliui.
Šią vasarą, konkurso keliu iš 50 kandi
datų, B. Jameikienė gavo “graduate assis
tantship ” stipendiją prie Havajų Univensi te to, kur eis meno katedros asistentės
pareigas, kartu specializuodamasi meno
istorijoje. Linkime sesei Bronei visoke
riopos sėkmės, o kartu gražiuosiuose Ha
vajuose nepamiršti, kad jos laukia labai
plati ir darbininkų reikalinga dirva lietu
vių kolonijose. Iki pasimatant!

DALIA TALLAT - KELPŠAITĖ

Dalia Tallat - Kelpšaitė, š. m. vasario
mėn. Illinois Universitete įsigijo zoologi
jos bakalauro laipsnį.
Gimusi Žemaitijoje, gimnaziją pradėjo
lankyti Vokietijoje. 1949 m. atvyko Čika
gon ir įstojo į Šv. Kazimiero Akademiją,
o 1953 m. ją baigė, jau pavadintą Marijos
aukštesniosios mokyklos vardu. Tais pat
metais gavo brandos atestatą Čikagos Li
tuanistinėje gimnazijoje. Studijuoti pradė
jo 1954 m. Illinois Universitete Čikagoje,
o vėliau Urbanoje. Gavusi bakalauro laips
nį, gilino studijas pedagogikos ir biologi
jos srityse.
Į skautų organizaciją įstojo 1945 m. Seligenstadte, o į ASD 1954 m, Čikagoje.
Gimnazijoj e būdama dirbo tunte, einama
įvairias pareigas ir baigė skiltininkų kur
sus. 1955“ 57 m. buvo ASD Centro Val
dybos iždininkė ir vice - pirmininkė, o
1957m. Urbanos skyriaus pirmininkė.
Gimnazijoje buvo viena iš “ Rūtos ”
ratelio steigėjų ir pirmosios valdybos sek
retorė.
Dalyvavo įvairiose amerikiečių
organizacijose ir buvo mokyklos garbės
sąrašuose. Taip pat buvo gimnazijos ko
respondentė ir bendradarbiavo lietuviško
je spaudoje. 1952 m. baigė prie Loyolos
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Universiteto Draugo surengtus žurnalisti
kos kursus, o sekančiais metas Lietuvy
bės Studiją Institute
Universitete buvo Lituanicos Klubo
(Navy Pier) vice - pirmininkė, Liet. Stud.
Sąjungos Čikagos skyriaus valdyboje ir
Centro Valdybos sekretorė.

P ADĖKA

ČIKAGOJE

Akademinio Skautų Sąjūdžio, Dr. Vydūno Vardo
Studentų Šalpos Fondas nuoširdžiai dėkoja duosniems praeitų metų vajaus rėmėjams.
Jų aukomis
Dr. Vydūno Vardo Studentų Šalpos Fondas įstengė
suteikti 7 stipendijas lietuviams studentams studi
juojantiems aukštosiose mokyklose J.A.V., Airijoje
ir Vokietijoje. Tikimės, kad Jūs ir ateityje šį gerą
darbą paremsite. Ypatinga padėka priklauso šiems
asmenims, aukojusiems po:
S 100.00 — V. Vijeikis, sav. VI - VI Printing Co.
$ 11.35 - P. Jaras
S 11.00 — Kons. J. Budrys
S 10.00 — Dr. Dr. Aglinskai, Dr. Dr. Budriai,A.Dun
dulis, K. Pažemėnas, E. Slavinskas, J. Stankus —
sav. J. Stankus Construction Co.
J 7.00 — K. Baronas, J. Kapočius, A. Zubkus,IJ)aukus.
S 5.00 — Inž. E. Bartkus, Dr. S. Biežis, Dr. L. Gri
niūtė, J. Ivanauskas, J. Krutulienė, S. Mažionytė,
V. Mickevičius, A. Minelga, P. Mitkus, Dr. V. Raslavičius, A. Ščiukaitė, P. Šileikis, L. Šmulkštys,
Dr. V. Tauras, Dr. V. P. Tumasonis, R. Viskanta,
A. Augustinavičius, J. Aukštikalnis, A. Bankaitis, V. Barmus, L. Bieliukas, G. Būgaitė, S.J.Be
lota, K. Dobilas, R. Dymša, J.
Galinaitis, A.
Griauzdė, M. Jurkšas, Prof. S. Kolupaila, J. Kondrat, B. Kožicienė, Dr. L. Kriaučeliūnas, S. Kudokas, L. Maskaliifias, V. Mažeikienė, Dr. J. Mo
tiejūnas, L. PeČiūra, A. Petkus, A. PusKepalaitis,
J. Šarūnas, Maj. R. Sidrys, Dr. J. Skrinska, J.
Smetona, J. Svilas, A. Tulys, A. J. Urbonas, R.
Vaičekauskas, Kun. M. Valatka, Br. Vaškelis, O.
Zailskienė.
Taip pat skautiška padėka priklauso ir tiems rė
mėjams, kurie aukojo ir mažesnėmis sumomis. Nuo
širdžiai dėkojame visiems kalėdinių atvirukų platin
tojams Čikagoje ir už Čikagos, s. Vi. Vijeikiui už
kalėdinių atvirukų pagaminimą ir leidimą naudotis
jo patalpomis visiems talkininkams, o ypatingai A.
Paltarokaitei, A. Ščiukaitei, J. Minkūnienei, N. Ven
grienei, V. Minkūnui, K. Zubriui, G. Bubeliui, Dr. J.
Valaičiui, L. ir A. Stepaičiams, J. Švabui, A. Dundzilai ir fil. Matui, kurie prisidėjo prie šio vajaus
pasisekimo.
Dar sykį visiems Ačiū.
Dr. Vydūno Vardo Studentų Šalpos Fondo
Valdybos Vardu

•

A. S. Vengris
Reikalų Vedėjas
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Priklauso Įvairioms amerikiečią organi
zacijoms ir dirbo Assn, of International
Students, dažnai atstovaudama lietuvius.
Buvo universiteto garbės sąrašuose. Taip
pat yra laimėjusi Įvairius universiteto iš
kalbos ( public speaking ) konkursus ir
gavusi atžymėjimus.

• S. Banaitis, fil. V. Šliūpui išvykus iš Čikagos,
perėmė ASS skyriaus pirmininko pareigas.
• Akademikai skautai birželio mėn. 15 d. gausiai
talkino Čikagos Morrison viešbutyje rengtam pabaltiečių baisiojo birželio minėjimui. Prie ruošimo dar
bų daug prisidėjo R. Cinką, K. Dirkis, S. Banaitis
ir kt. Rezoliucijas rašant daug darbo įdėjo T. Remeikis. Parodėlę rengiant talkino per 20 akademi
kų.
Minėjimo
tikslas buvo supažindinti amerikiečių
visuomenę su trėmimais ir suartinti pabaltieaų veik
iu
• Liepos 16 d. apie 30 ASS Čikagos skyriaus na
rių buvo nuvykę paklausyti žymaus pianisto Van
Cliburn koncerto Grant parke. Šią išvyką organiza
vo skyriaus visuomeninių studijų būrelis.
• Dariaus ir Girėno 25 metų skridimo minėjimo
parade Čikagoje ASS skyrius buvo kviestas nešti
didžiulę Lietuvos vėliavą. Parade dalyvavo šešio
lika sesių ir brolių.

CLEVELANDE
• Š. m. birželio mėn. 6 d. p.p. Sniečkų namuose
įvyko ASS sueiga, kuriai pirmininkavo senj. Remigi
jus Vizgirda, sekretoriavo t. n. Dalė Koklytė. Sve
čias prelegentas fil. Šilbajoris skaitė gerai parengtą
paskaitą ” Lietuvių literatūra šiuo metu Lietuvo
je ”, klausytojų tarpe sukeldamas įdomias diskusij as.
Pranešimuose senj. Vyt. Kamantas ragino akade
mikus neatsisakyti ir prisidėti prie Lituanus rėmimo.
Apie Cleveland© ASS š. m. birželio mėn. 21d. ren
giamą tarporganizacinį vakarą, platesnį pranešimą
davė fil. Rita Stravinskaitė.

• ASS Clevelando skynus š. m. birželio mėn. 21
d., Čiurlionio namuose surengė studijuojančio ir be
sirengiančio studijuoti jaunimo vakarą. Pirmoje va
karo dalyje susirinkusieji buvo supažindinti su ideo
loginėmis lietuvių studentų organizacijomis. Kvies
ti atstovai apibudino savo organizacijų pasaulėžiūras, ideologijas, veiklos paraiškas ir metodus. Apie
Stud. At - kus kalbėjo D. Staniškis, Korp! Neo - Li
tu ania — adv. J. Smetona, Liet. Stud. Santarą — R.
Babickas ir Č. Melsbakas, ir apie Akad. Skautų Są
jūdį — t. n. A. Malcanaitė ir senj. V. Kamantas. Po
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pranešimų vyko diskusijos. Susirinkimą vedė fil. R.
Bajoraitis.
Vėliau buvo šokiai, akad. skaučių paruošti užkan
džiai ir dainos. Šia proga buvo išleistas dainorėlis.
• VBI ASS stovykloje iš Cleveland© dalyvavo 15
sesių ir 21 brolis.

• į Cleveland© ASD “ Šatrijos Raganos ” dr - vę
įstojo šios kandidatės: A. Gelažytė, G. Maciulevi
čiūtė, G. Mariūnaitė ir G. Narkevičiūtė.
• ASS Cleveland© skyrius liepos mėn. 19 - 20 d.d.
surengė savaitgalio iškylą į Pennsylvania kalnus.
Iškylai vadovavo t. n. M. Leknickaitė ir senj. D. Kižys.
Programoje: jun. A. Liutkevičiaus pašneke
sys apie architektūrą, ir senj. S. Peckaus apie bu
riavimą. Vakare įvyko laužas.

HARTFORDE

• Š. m. birželio mėn. 15 d. University of Connec
ticut, Storrs, Conn., baigimo diplomai buvo įteikti
šiems ASS nariams: t. n. I. Pesytei ( gailestingųjų
seserų kursas ), sesei A. Jankauskaitei ( bakterio
logija ), senjorams P. Bernotui, G. Dragunevičiui,
& Liaukui, V. Pileikai ( visi elektros inžinerija ) ir
K. Čempei ( mechaninė inžinerija ).
• G. Dragunevičius, baigęs atsargos karininkų
apmokymo kursus ( ROTC ) University or Connecti
cut, Storrs, Conn., gavo atsargos jaun. leitenanto
laipsnį.

• Hartfordo ASS skyriaus juniorai Liudas Bajorinas ir Kazimieras Cempė pakelti Korp! senjorais.

NEW YORKAS
• Korp! Vytis sk. birželio 14 d. buvo surengęs
išvyką į Jones Beach.

• K! Vytis sk. pirm. senj. J. Ulėnas liepos 13 d.
susižiedavo su t. n. N. Stadalnikaite.
• Fil. R. Kezys ir junj. V. Virbickas įėjo į išvy
kos rengimo komisiją. Šią išvyką į Long Island lie
pos 27 d. rengė visos New Yorko akademinės ir jau
nimo organizacijos tikslu paremti Lituanus žurnalą.
• Senj. G. Penikas yra Lituanus technikinis re
daktorius.
9 Kand. B. Ulėnaitė išrinkta ASD pirmąja New
Yorko skyriaus pirmininke.

• Kand. G. Putelytė birželio 21 d. laimėjo pirmą
vietą lauko tenise Fasko Waterburyje rengtoje spor
to šventėje.
• K! Vytis ir ASD sk. nariai aktyviai dalyvavo
skautų sporto šventėje Worcestery, Mass., birželio
21 - 22 d.d.: junj. J. Bačanskas — krepšinio koman
dos kapitonas, junj. R. Cenkus — tinklinio koman
dos kapitonas, junj. V. Virbickas — I v. rutulio stū
mime, junj. S. Sirusas — II v. 200 m. bėgime ir II v.
rutulio stūmime. Be jų įvairiose šakose varžėsi
kand. D. Alytaitė, B. Ulėnaitė, junj. E. Bačanskas
ir V. Šėrikas. Fil. R. Kezys buvo vyr. teisėjų kole
gijoje.

• Junj. V. Virbickas ir kand. B. Ulėnaitė vasaros
metu Fordhamo universitete lanko lituanistikos kur
sus.
• Rytinis JAV pakraštys ASS savaitgalio stovyk
lą planuoja surengti rugpiūčio mėn. 9-10 dieno
mis.
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STOVYKLA PRAĖJO SU SŪKIAIS IR
UODAIS

( Vaizdai pro saulės akinius )
Ir vėl viena stovykla jau istorijoj. Vis
kas praėjo — pasiliko tik uodai, kurie va
karais susirinkę tarp aukštųjų kopų veltui
beieško riebesnios sesės ar brolio akade
miko. Viskas pradingo, tik ant smėlio pli
ko, tuščios pėdos akademikų liko ...
Nebeplevesuos maudymosi
kostiumai
ant vėliavos stiebo ir brolis Vazbys nebe*
mėtys mažų ledo gabaliukų ir nešauks viš
tų: “ put, put, put ” ... ( Čia aišku, visai
neimplikuoju, kad mūsų sesės akademikės
yra vištos ).
★

★

★

Reikia pasakyti, kad iš pradžių stovyk
lavo tiktai vadai ir uodai.
Kurie iš jų
kraugeringesni — sunku pasakyti. Uodai
kandžiojo vadus, vadai mušė uodus ir gin
čijosi tarp savęs kas turi vado vauti, k am
turi vadovauti, kaip vadovauti ir dėl ko
vadovauti.
Padėtį išgelbėjo fuksai, kurių savaite
galį priviso daugiau negu uodų. Vadai bu
vo patenkinti, uodai buvo patenkinti, tik
fuksai nežinojo ar mušti uodus ar vadus.

Tuoj po švilpuko sesių stovykloje verda
gyvenimas. Čia viena pudruoja marmūzę,
kita sukasi plaukus, o trecioji, dar nepravėnisi savo akių, lūpų pieštuku šaltai da
žosi antakius.
Na, o sesė Aldušiukas pasakoja, kad
naktį pro palapinės angų kažkas įkišo gau
ruotų rankų, kurių pagriebus ji pradėjo
klykti. Tik visa bėda, kad ji tuoj pabudo
ir savo rankoj pamatė tik kailinę šliurę...

Stovykloje įvykusi korporacijos sueiga
praėjo audringai. Buvo diskutuojama iš
kilmingos apeigos stovykloje. Viskas vy
ko gerai, kol romantiškasis brolis Sigitas
pasiūlė apeigoms naudoti degančius fake
lus. Tada, bū damas realistas, brolis Zigmulis, pramatydamas galimas tokio roman
tiškumo pasėkas, pasiūlė įsigyti špagas
dvikovos atvejui. Kad iš to nekiltų revo
liucija, visuomet preciziškas brolis Slė
nys pasiūlė apsaugai M. P. batalionų. Šio
je vietoje, kilus dideliam sąmyšiui, pavė
lavęs brolis Kašuba taip ir nespėjo pasiū
lyti tankų.
Ir, galbūt, būtų kilęs atominis karas, jei
ne skambutis pietums ...
★

Pirmasis savaitgalio vakaras užsibaigė
laužu. Tiesa, nieko nuostabaus, nes pa
prastai kiekvienas vakaras stovykloje už
sibaigia laužu. Stovyklai nutilus, kažkur
sukniaukė katytė ( tai yra ypatingai keis
ta, nes aplinkui jokių katinų visai nebuvo),
trakštelėjo šaka, pasigirdo sunkaus svo
rio kritimas ir tylus žemaitiškas keiks
mas. Brolis Rimtis pagaliau pataikė į sa
vo palapinę.

Kas neprisimena tų skausmų, kuriuos
išgyvena visi stovyklautojai pasigirdus
pirmam rytiniam švilpukui? Visi prisime
na. Bet niekas neprisimenate nelaimingo
švilpėjo, kuris, tris kartus bandęs, paga
liau vietoje savo piršto į burnų įkiša Švil
pukų,
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★

★

Ir jei jūs galvojate, kad trolių sueiga
buvo triukšminga, tai nebuvote bendroje
A.S.S. sueigoje. Ir tikrai, net mūšio kirvis
nėra baisesnis, kaip moteris žodžių kovos
lauke.
Čia jos plyšo, rėkė, rodė nuogus
dantis, dejavo ir reikalavo laisvės ( į ne
laisvę siūlėsi tik prie altoriaus ). O svai>
biausia, kad viskas kilo dėl administraci
jos, o gal ir organizacijos, o gal ir ... vie
nu žodžiu kilo ir, kai galų gale, kažkas
pasiūlė balsuoti, tai net ir brolis Adomas,
priglušintas sesių žodinio ugniakalnio, ne
drąsiai pakėlė savo pirščiukų kartu su vi
somis sesėmis ...
★

★

★

Visi atvėso ežere. Tiktai besirisdami
per kopas, pakeliui atgal į stovyklų, vėl
taip sušilo, kad bet koks skystis, esųs
virtuvėje, atsidūrė dideliame pavojuje bū-
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V. Stasiškio nuotr.

VIII akad, stovykla abiem centro valdybų pirmininkams
suteikdavo ir nemažą rūpesčių ... Čia: jungti korporaci
ją ir ASDį vieną organizaciją? Atrodo, ne!

ti sunaikintas. Ir tikrai, viskas taip buvo
geriama, kad sesė Birutė po kiek laiko ra
do tuščią kibirą, kuriame prieš kiek laiko
buvo vanduo indams plauti. Užtat brolis
Šarūnas, kamputyje atsisėdęs, patenkintai
žaksėj o.
★

★

★

Realistiškai kalbant, laužas tai yra krū
va degančią malką ir šaką su aukštyn ky
lančiais dūmais ir žiežirbomis. Sesės lau
žą mato visai kitaip. Laužas joms yra die
nos kulminacinis punktas, kurio metu ją ir
taip jau laki vaizduotė, visiškai nueina į
lankas. Jos taip įsigyvena į kiekvieną
dainą, kad, štai, jos čia sėdi parimusios,
skrenda toli prie jūros kranto mintimis, žy

giuoja su kareiviu per smėlį, priperi daug
viščiuką, ne tiek vištą, kiek gaidžiuką, no
ri išsirinkti vietą, kad gulėtą po bačka, po
to rauna linelius vienos ir šlama šilko vė
jais. Tačiau ar prisimena viską, pažvelgę
į šią gėlią puokštę.
★

★

★

Taip ir baigės dienos, naktys be mėnu
lio — mėnesienos. Ir tą skaidrią sekma
dienio popietę išsiskirstėme su ** zuikio
šokiu °. Negaliu tikrai pasakyti, nes žiū
rėjau pro saulės akinius, bet, važiuojant
atgal, man rodos, pravažiavau būrį akade
miką ilgoje virtinėje •* zuikiškai bešokan
čią ” plentu Čikagos link. Ach tiesa ...
R. V.
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FILIPINUOSE. Sekančią, 10 - ąją, Tarptautinę
DŽiamborę, kuri įvyks 1959 m. liepos mėn. 17 - 26
d., buvo nutarta ruošti Mikilingo tautiniame parke,
Laguno provincijoje, Filipinų salose.
Numatytoji stovykla vietė yra netoli nuo Filipinų
universiteto žemės ūkio ir miškininkystės mokyklos,
apie 65 km į pietus nuo Manilos. Vietovė yra 1000
pėdų aukščiau jūros lygio, medžiais apaugę maži
kalniukai, tačiau lengvai prieinama. Klimatas yra
vėsus, pastovus ir švelnus.
80 - ta Pasay tunto draugovė yra oficialiai įre
gistruota kaip satelitų stebėjimo vienetas, ir, tuo
pačiu, yra susirišusi su Tarptautinių Geofizinių Me
tų koordinacijos centru Smithonian Institute, Cam
bridge, Mass. Šios draugovės skautai turi astronomo
specialybę ir yra mokomi sekti rusų ir amerikiečių
satelitus.
Juos moko vietos astronomas Hans Arber.
INDIJOJE. Tuoj po DŽiamborės ruošiama 17 - oji
Tarptautinė Konferencija įvyks New Delhi.
Indų
konferencijai ruošti komitetas jau dirba.
Baharto skautai ir skautės ” Skautybė Berniu
kams ** pradėjo versti į hindų kalbą.

NAUJOJOJE ZELANDIJOJE. Keturi naujazelandiečiai skautai vyčiai dar tebekeliauja namo iš Ju
biliejinės DŽiamborės. Jie važiuoja mašina per
Europą, Turkiją, Izraelį, Lebanoną, Iraną, Iraką,
Afganistaną, Pakistaną, Indiją ir Ceiloną. Iš Ceilono keliautojai plauks laivu į Australiją ir birželio
viduryje, atlikę 12000 mylių kelionę, žada būti Nau
jojoje Zelandijoje.
AFGANISTANE. Neseniai Kabule buvo sudaryta
skautų vadija. Jos uždavinys yra atgaivinti skautų
organizaciją Afganistane. Jau yra užsiregistravę
apie 300 skautų.
HONGKONGE. Hongkongo skautų sąjunga nese
niai išleido kiniečių kalba ” Vadovėlį invalidų
skautavimui ”,

VIETNAME- Vietos skautai pradėjo leisti savo
kalba vadovams skirtą žurnalą ” Truong ”.
PERU. Peru valdžia suteikė skautams nuolatinę
teisę naudotis labai geru žemes plotu netoli nuo
Limos miesto. Čia bus įrengta vadovų mokymo sto
vykla.

BURMOJE. “ Vadovėlis skiltininkams ” bus ne
trukus pirmasis skautiškas vadovėlis išleistas burmiečių kalba. Pirmąją laidą sudarys 5000 egzem
pliorių.
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SUOMIJOJE. Rudeniop, kai dienos pradeda trum
pėti, suomių skautai turi atlikti sunkiausius savo
skautiško patyrimo bandymus.
Praeitą
rudenį vyresnio amžiaus skautai turėjo
nubėgti per laukus naktį 15 mylių. Jie taip pat tu
rėjo surasti laukuose šviesomis pažymėto trikampio
plotą; atstatyti, naudodami tik gamtoje randamas
medžiagas, vandenyje iširusį plaustą; išvirti porą
paprastų patiekalų; pastatyti iš
karčių 30 pėdų
aukštumo bokštą; šaudyti — ir žinoma pataikyti į
taikinį. Priedo jie turėjo nusiirti vieną mylią su
viena pora irklų. Jaunesnieji skautai taip pat turė
jo atlikti savo amžiui pritaikytus uždavinius. Vi
suose pratimuose yra pabrėžiama skilties, kaip sa
varankaus .vieneto, veikla, bet ne atskirų tos skil
ties narių nuopelnai.

KUBOJE. Neseniai Havanos skautai atliko tele
vizijos programą. Šioje programoje jie pavaizdavo
esminį skirtumą tarp klasikinės “ pandilla ”, t. y.
berniokų gaujos, pasižyminčios įvairiais nusikal
timais, ir skautų skilties, išauklėjančios berniuką
padoriu visuomenės nariu.
KANADOJE. Tarptautinis Skautų Biuras gavo iš
Kanados skautų atliekamos literatūros ( knygų, bro
šiūrėlių, schemų ir t. t. ) su prašymu šią medžiagą
išdalinti neturintiems jos kitų kraštų skautams.
PAKISTANAS. Gen. mjr. Iskander Mirza, Pakistano
prezidentas, kovo 19 davė skauto įžodį. Jis dabar
yra to krašto skautų Šefas. Po įžodžio jis priėmė
skautų paradą ir įteikė pasižymėjimo ženklus. Jis
pasveikino apdovanotuosius, bet kartu pabrėžė,kad
skautybė pati savaime yra garbė ir jos turėtų būti
siekiama dėl jos pačios.

PANAMA. Po gaisro, kurio metu sudegė 20 namų,
keli šimtai žmonių paliko benamiai. Skautai, dirb
dami su Raudonuoju Kryžiumi, perėmė maisto dali
nimą
Tie patys skautai Motinos Dieną padėjo paštui iš
nešioti telegramas.
FORMOZA. Kinijos skautų taryba neseniai nutarė
pridėti dar tris laipsnius aukščiau skautų pirmo pa
tyrimo laipsnio. Tie trys laipsniai vadinami liūto,
didžiosios sienos ir tautinės gėlės vardais.

ANGLIJA- Nuo liepos 30 - tos iki rugpiūčio 7 - tos,
Warwicke, Anglijoje, įvyks tarptautinė skilčių sto
vykla. Joje dalyvaus skautai tarp 14' 18 metų am
žiaus.
Stovyklos metu numatoma ekskursijos, laužai ir
konkursai.
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ČIKAGOJE
• Š. m. liepos mėti. 6 d- Čikagos skautes išvyko
į Rako stovyklavietėje rengiamu stovyklą. Skautėms
vadovauja ’* Aušros Vartų.” tunto tuntininkė, s. So
fija Stasiškienė.
• S. m. birželio mėn. 22 d. Labdarių, ūkyje įvyko
Čikagos “Aušros Vartų ” skaučių ir “ Lituanicos”
skautų tuntų iškyla.

• S. m. gegužės mėn. 24 d. įvyko Čikagos “ Bal
tijos Jūros ” tunto buriavimo kursų užbaigimas ir
diplomų įteikimas. Kursus vedė ps. A. Levanas.
Geriausiu įvertinimu kursus baigė j. s. J. Kregždaitė.
• Visos Čikagos jūrų skautijos ( Chicago Council
of BSA ) generalinės apžiūros metu, gegužės mėn.
24 d., “ Baltijos Jūros ” tunto skautai gavo specia
lų pagyrimų ( very special honor ).
• Čikagos “ Lituanicos ” tunto oro skautų drau
govės draugininkas V. Duobys išvyko atlikti karinę
prievolę JAV kariuomenėje.
• S. E. Vengianskas nuo š. m. birželio mėn. 15 d.
pasitraukė iš Čikagos “ Baltijos Jūros ” jūrų skau
tų tunto tuntininko pareigų.
• Rima Stuogis ( Stuogytė ), 17 metų Evanstono
aukštesnės mokyklos mokinė, išvyko į New Yorką,
iš kur išplauks į Europą kur su 14 kitų amerikiečių
skaučių atstovaus Jungtinių Valstybių skautes šią
vasarą. Rima gimusi Lietuvoje kalba lietuviškai,
vokiškai ir angliškai. Ji yra Evanstono vyresniųjų
skaučių tarybos pirmininkė.

WORCESTERIS
• S. m. birželio 21 - 22 dienomis Worcesteryje,
Mass., įvyko Atlanto rajono skautų sporto šventė.
Per 80 skautų sportininkų suvažiavo iš įvairių ryti
nio pakraščio vietovių. Šventės metu Worcesteryje
atsilankė LSS Pirmijos pirmininkas dr. V. Čepas,
Seserijos Vyriausioji Skautininke L. Čepienė, Broli
jos Vyriausio Skautininko pavaduotojas A. Matonis,
Brolijos Užsienio Skyriaus vedėjas sktn. A. Bane
vičius ir kt. Šventės šeimininkai tapo šios šventes
laimėtojai. New Yorko “ Tauro ” tuntas perdavė
Worcesterio *• Nevėžio ” tuntui pereinamą laimėtojo
taurę.

• Š. m. birželio mėn. 21 “ 22 dienomis Worceste
ryje, Mass., įvyko Atlanto rajono skautų tėvų suva
žiavimas.

• S. m. gegužės mėn. 30,31 ir birželio mėn. 1 die
nomis netoli Worcesterio, Mass., įvyko pirmasis ra
jono skiltininkų sąskrydis.

• Spaudos vajus Worcesteryje praėjo labai sėk
mingai. ’• Nevėžio ” tuntas užsisakė “ Skautų Ai
dą” 100%. ’’ Mūsų Vytį” prenumeruoja visi skau
tai vyčiai ir skautai vyčiai kandidatai.
• Worcesterio skaučių *’ Neringos ” vietininkijos
vietininkei v. s. si. Jūra.ei Micutaitei iš pareigų pa
sitraukus, vietininkės pareigas perėmė ps. Ida Šimulynaitė. Vietininkijos adjutantės pareigas eina v.
s. psl. Danutė Marcinkevičiūtė.

• Du Worcesterio “ Nevėžio ” tunto sk. vyčiai
pasižymėjo moksle ir gavo stipendijas. Sk. vyčiui
si. D. Glogui Clark Universitetas paskyrė stipendiją
ateinantiems 3 metams. Sk. vytis H. Jakubauskas
šį pavasarį baigęs chemijos studijas Holy Cross ko
legijoje, laimėjo stipendiją ( Fellowship ) toles
nėms studijoms.
• Seserijos Atlanto rajono vadeivė praneša, kad
š. m. rugpiūčio mėn. 24* 31 dienomis, Camp Kirby
prie West Townsend, Mass., įvyks rajono paukštyčių
stovykla.

DETROITAS
• S. m. birželio mėn. 28 d. Detroito “ Baltijos ”
ir ” Gabijos ” tuntai iškylavo p.p. Kodačių vasar
vietėje “ Nida ”, Linden, Michigan. Programoje bu
vo skautų - čių užsiėmimai ir vakare Joninių lau
žas.
• Michigano amerikiečių skautų parodoje, įvyku
sioje š. m. birželio mėn. 6-8 dienomis State Fair
Grounds, dalyvavo ir lietuviai skautai — Detroito
“ D.L.K. Mindaugo ” skautų draugovė, bei " Gen.
A. Gustaičio ” draugovės oro skautai. Lietuvių vie
netai parodos vadovybės buvo atžymėti kaip pavyz
diniai. Vietos televizijos komentatorius pastebėjo,
kad lietuviškas liaudies kryžius bei skautiškas sta
las yra vieni gražiausių parodos dalykų. Didelio su
sidomėjimo susilaukė ir lietuviškų rankdarbių parodė
lė.
ARGENTINA

• Buenos Aires smarkiai sujudo jūrų skautai, ku
rių skaičius pakilo iki 18, išaugęs iš tik trijų j. skau
tų entuziastų. Jiems vadovauja s. Vaclovas Sviderskas. Instruktorius yra ats. gen. T. Daukantas.
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KANADA
• S- m. gegužės mėn. 17 - 18 dienomis Toronte
įvyko Kanados rajono vadovių ir vyr. skaučių, sąskry
dis. Dalyvavo Toronto, Montrealio ir Hamiltono va
dovės bei vyr. skautės. Iš JAV buvo atvykusios V.
S. v. s. L. Čepienė ir vyr. skaučių skyriaus vedėja
s. A. Kamiene.
• ” Pulk. J. Sarausko ’* sk. vyčių būrelio suor
ganizuotas Kanados rajono skautų vyčių sąskrydis
įvykęs gegužės mėn. 17, 18 >r 19 dienomis nagrinėjo
eilę vyčiavimo klausimų.

• Gandrų skiltininkas vyt. s. Česlovui Senkevi
čiui nesenai atnešė dvynukus sūnus, o jūrų s. Vi.
Šarūnui — sūnų.
AUSTRALIJA

• Tautinė Jubiliejinė stovykla Australijoje įvyks
š. m. gruodžio mėn. 27 — sausio mėn. 10 dienomis
Mt. Marthoje ( 41 mylios nuo Melbourne ). Stovyklos
viršininku pakviestas v. s. B. Dainutis.
• •• Džiugo ” tunto Skautų Tėvų Komitetas nese
niai surengė šaunų balių gauti lėšoms Tautinei Sto
vyklai. Balians rezultatai — apie 100 svarų gryno
pelno. Už šią sumą Tėvų Komitetas ruošiasi nupirk
ti tuntui palapinių ir kito reikalingo inventoriaus.

• Naują LSB jūrų skautų skyriaus vadovybę suda
ro: j. s. L. Knopfmileris — skyriaus vedėjas ; j. s.
B. Stundžia — spaudos dalies vedėjas; j. s. Vi. Petukauskas — j. skautininkų dalies vedėjas; v. j. s.
dr. K. Aglinskas — budžių dalies vedėjas; j. s. E.
Vengianskas — j. skautų dalies vedėjas; j. ps. E.
Simaitis — jaunesniųjų skautų dalies jūrų vedėjas.

• Tautinės stovyklos organizacinė komisija pra
neša, kad stovyklautojų registracijos skaičius jau
persirito per 500.
• Tautinės Stovyklos seserijos rajono viršininkė
bus v. s. Lidija Čepienė, jos pavaduotojos — s. E.
Kurgonienė ir ps. L. Puskepalaitienė. Brolijos ra
jono viršininkas bus s. Alg. Banevičius, jo pavaduo
tojai — s. A. Naginionis ir ps. A Treinys.
• S. m. gegužės mėn. JO — birželio mėn. 1 dieno
mis p. p. Linkų vasarvietėje — Christiana Lodge —
prie Edwardsburg, Michigan, įvyko LSS JAV Vidurio
rajono skautų - čių vadų sąskrydis. Sąskrydis daly
vių susilaukė iš Chicago s, Cleveland©, Detroito,
Grand Rapids ir Omahos. Dalyvavo taip pat ir abu
vyriausieji skautininkai.

• S. A. Bakaitis, Australijos rajono vadeiva, pa
sitraukė iš šių pareigų. Naujai trejų metų kadenci
jai Australijos rajono vadeiva Brolijos V. S. paskyrė
s. V. Neverauską.
• ” Aušros ” tuntas Sydnėjuje,
pirko stovyklavietę Inglebume .

Australijoje už

KANADOS RAJONO SKAUTU VYČIU

SĄSKRYDIS

A. Skopas
TRUMPAI IŠ VISUR
• LS Brolijos V.S. sudarė naują vadiją. Jos są
statas yra šis: vilkiukų skyriaus vedėjas — ps. J.
Benešiūnas; skautų vyčių — s. I. Serapinas; jūrų
skautų — s. L. Knopfmileris; oro skautų — ps. V.
Tamulaitis; skautininkų — v. s. Vi. Šarūnas; vadovų
lavinimo — s. R. Šilbajoris; tautinio auklėjimo — v.
s. Ant. Saulaitis; vyr. laužavedys — s. V. Bražėnas;
spaudos — v. s. Č. Senkevičius; informacijos — s.
G. Juškėnas; užsienio — s. A. Banevičius; akademi
kų — ps. A. Mickevičius; ūkio — v. si. S. Krasaus
kas, tiekimo — ps. A. Augustinas; socialinio — s.
V. Lesniauskas; ” Mūsų Vyčio ” Brolijos redakto
rius — v. s. B. Kliorė; ” Skautų Aido ** Brolijos re
daktorius — s. B. Stundžia; •• Skautų Aido ” admi
nistratorius — s. L. Eimantas; spaudos fondo vedė
jas — s. H. Stepaitis; vadijos reikalų vedėjas — ps.
V. Morkūnas; Brolijos dvasios vadovas ( R. katali
kų) — v. s. J. Vaišnys S.J. ir ( evangelikų ) kun. dr.
M. Kavolis. Taip pat Brolijos vadijos nariai yra vi
si rajonų vadeivos: Anglijos — ps. J. Alkis; Austra
lijos — s. V. Neverauskas; JAV Atlanto — s. A. Ba
nevičius; JAV Vidurio — ps. A. Banionis; Kanados
•— s. S. Naginionis; Vokietijos — ps T. Gailius ir
Venezuelos — v. s. dr. P. Neniškis.
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Jau ne pirmas kartas, kada išeivijoje esą misų
sk. vyčiai surengia sąskrydžius. Kiek žinau, tokių
suvažiavimų jau buvo trys: 1952 m. gegužės pabai
goje į Čikagą suskrido J.A-V. gyveną vyčiai aptarti
savo būrelių reikalus ir, aišku, palietė bendrą visos
brolijos veiklą. Vėliau, t. y. 1955 m. spalio pirmo
mis dienomis J. A.V. brolių pėdomis pasekė ir Vo
kietijos rajonas. Šauniųjų Toronto brolių iniciatyva,
šių Jubiliejinių 1958 metų gegužės mėn. 17 - 18 - 19
dienomis Kanados rajono sk. vyčiai susirinko į IH
- jį vyčių sąskrydį. Lygiagrečiai su broliais ir vyr.
sesės turėjo savo suvažiavimą, kurio metu aptarė ir
išdiskutavo panašias savo problemas.
Suvažiavimui buvo ruošiamasi jau iš anksto, sten
giantis sutelkti kuo didžiausią skaičių Kanadoje
gyvenančių vyčių, bet savo gausumu šis suvažiavi
mas nepasižymėjo. Be torontiškių sąskrydžio šei
mininkų, dalyvavo vyčiai dar iš Montrealio, Hamil
tono, Londono ir St. Catherines.
Gegužės mėn. 17 d. 2 vai. po pietų visi dalyviai
susirinko į Prisikėlimo parapijos sale.
Tenka pastebėti, kad daugumai suvažiavimo daly
vių nebuvo žinomi nei diskusijų klausimai, nei pa
šnekesių temos ir, tuo būdu, niekas nebuvo joms pa
siruošęs. Čia jie buvo staigiai užklupti ir priversti
spręsti gana opius klausimus-
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Suvažiavimą atidarė ir jo dalyvius pasveikino
’* Pulk. J. Sarausko ” būrelio vadas s. v. v. si. Va
lentinas Šernas ( būrelis buvo oficialusis sąskrydžio
rengėjas ). Suvažiavimui pirmininkauti ir jį vesti
pirmai dienai buvo pakviestas s. H. Stepaitis,
se
kančiai dienai — s. O. Gešventas.
Pirmąją dieną išklausėme gilią ir labai aktualią
s. O. Gešvento paskaitą, kurią sekė būreliu praneši
mai, gautą temą diskutavimas pasiskirsčius į tris
grupes ir sekančios dienos darbą tvarkos aptari
mas.
Skautininko O. Gešvento paskaitoje paliestas vyčiavimo amžiaus ribą nustatymas, naują vienetu,
kaip židinių, kūrimas ir ją tikslas bei uždaviniai L.
S. Sąjungoje ir sukėlė gyviausias diskusijas, kurios
su pertraukomis tęsėsi visas tris dienas.
Čia norisi truputį sustoti ir pasidalinti su broliais
vyčiais diskusiją nuotrupomis.
Tikrai tai jautrus ir mus visus liečiąs reikalas.
Pasitraukti iš aktyvaus vyčiavimo nuo 23 metą am
žiaus ir įsijungti į dar kaip reikiant nesusiformula
vusius židinius lyg ir skaudu — gaila. Kiekvienas
sutiks, kad nuo 20 iki, maždaug 30 metą vytis yra
pats darbingiausias, pilnas ryžto ir noro kuo dau
giausia pasitarnauti Sąjungai. Suvažiavimo dalyviai,
visi aktyvūs vyčiai, bet daugelis jau perlipę 23 me
tą ribą, pajuto esą verčiami trauktis į " senąją ”
gretas. Gal šis reikalas dar nebūtą toks skaudus,
jei būtą žinoma kurį vaidmenį turės židiniai, kaip to
li jie stovės nuo tuntą ir būrelią veiklos ir pan.
Nemaža
dalis suvažiavusiąją siūlė galutinę ak
tyvaus vyčiavimo ribą nustatyti 30 metą amžią. Čia
VS buvo priminta, kad, anksčiau ar vėliau, mes tu
rėsime prie to prieiti, nes ir Tarptautinis Skautą
Biuras 23 metų ribą yra nustatęs kaip galutinę. Po
ilgesnią diskusiją sąskrydžio dalyviai apsistojo prie
šios nuomonės: į sk. vyčią būrelius priimami jaunuo
liai nuo 16 metą(šu teise duoti Įžodį neanksčiau 17
metą amžiaus ) iki 23 * 25 metą. Tikroji riba jau bi
tą 23 metai, bet dar dvejus metus jam galima tiesio
giniai talkinti būreliui, kol jis galutinai susigyvena
su mintimi atsiskirti nuo draugą ir pereiti pas ** se
nuosius ”.
Buvo daug kalbėta ir net ginčytasi, ką veiks ir
kuriuos uždavinius atliks vyresniąją skautą židiniai
( turima galvoje amžią ). Prelegentai davė suprasti,
kad židiniai bus mūsą brolijos vadovą rezervas, iš
kurio kiekvienu metu jie galės būti pašaukti vieno
kioms ar kitokioms pareigoms tuntuose, būreliuose
ir pan. Bet, savaime aišku, dauguma židinių nariu
niekad neturės progos (dėl mažesniu
sugebėjimų,
žinią stokos ir pan.) gauti kurias nors pareigas ak
tyviame sk. veikime ir jie bus, visam laikui pririšti
tik prie židinių. Tuo būdu, daugelis jų gali visai
pasitraukti iš Sąjungos ir mes turėsime skaudžią
nuostolių tiek iš vyresniojo amžiaus skautų, tiek ir
iš prieauglio pusės. Juk ir tas jaunuolis susimąs
tys pastebėjęs tokį griežtai ribotą skautavimo - vy
čiavimo laikotarpį. Todėl suvažiavimas ir siūlo, kad
susibūrę vyresnio amžiaus skautai nevirstą tik ” ar
batėlių ” rengėjais , kurti judrius bei tarnau
jančius židinius su aiškia vieta ir už
daviniais Skautą Sąjungoje. Pabrėžtas bū
tinas reikalas LSS Pirmijai nedelsiant sudaryti židi
niams statutą.

Tampresniam ryšiui tarp aktyviųjų skautą vienetų
ir židinią palaikyti, pageidaujama, leisti židinią at
stovams dalyvauti tunto štabo posėdžiuose, o tunto
atstovas būtų kviečiamas į židinių posėdžius stebė
tojo teisėmis.

Grupinėse būrelią diskusijose buvo nagrinėjamos
įvairios temos, liečiančios vyčią veiklos suaktyvi
nimą, prieauglio klausimą ir pan.
Kas tuo reikalu
darytina, labai kondensuotai nusako rezoliucijos:
a) propaguoti skautybės idėją lietuviškoje spau
doje,
b) stengtis, kad į sk. vyčių eiles stotą kiek gali
ma daugiau lietuviško jaunimo ir
c) ieškoti glaudesnio bendradarbiavimo su skautą
tėvais, visuomene ir kitomis lietuviškomis organiza
cijomis.
Ps. V. Abromaičio paskaitoje dalimi buvo palies
tos tos pačios mintys. Be to, jis stengėsi iškelti
priežastis, dėl kurią nemažas skaičius skautiško
jaunimo, sulaukęs 15 - 16 m. amžiaus , pasitraukia
iš Sąjungos.

VS iškėlė ir daugiau įdomią dalyką ryšiumi su sk.
vyčią veiklos pagyvinimu. Jis pabrėžė būtinąreikalą vyčią būreliams skaityti ir gilintis į B. P. knygą
" Rovering to Success ”.
Suvažiavimą spaudos reikalais informavo ir kai
kurią patarimą davė s. Č. Senkevičius. Palietęs bu
vusį skautiškos spaudos vają, kuris nors ir davė ge
resnius rezultatus, bet dar toli gražu nepilnus, ra
gino vadovus atkreipti didesnį dėmesį ateinančiais
metais. Skautiškos spaudos klestėjimas — tai mūsų
pasididžiavimas. Be to, skautininkas prašė vienetu
korespondencines žinutes, reportažus ir pan. į SA
siųsti tuoj po įvykio, nedelsiant. Esą, daug kartą
atsitikę taip, kad atsiųstą žinių jau nebegalima
spausdinti, nes būna taip pavėluotos ir atsilikusios,
kad jokio įdomumo nebesudarytą. Nusiskųsta ir dėl
silpno “ Skautybės Berniukams ” platinimo, kurios
didelis kiekis dar guli pas leidėją ir laukia brolių
malonės patekti į ją rankas.

Ta pačia proga prisiminta ir dėl "White Badge
Prašoma vienetų nuolat platinti šį BUS leidinėlį apie
Lietuvą anglą kalba ir surinktus pinigus ( 1.25 dol.
už egz., 0.25 dol. lieka platinančiam vienetui) siųs
ti naujajam D F sekretoriui šiuo adresu: Mr. Pr. Pa
kalniškis, 1331 — 16 th St. Santa Monica, Calif. U.S.
A.
Sekmadienį vyr. sesės ir broliai vyčiai turėjo ben
drą iškilmingą sueigą. Jos metu kalbėjo Seserijos
VS L. Čepienė, gilia meile skautybei persunktą žo
dį tarė v. s. St. Kairys, perskaitė iš įvairią vietų
gautus sveikinimus suvažiavimui, o rezoliuciją ko
misija patiekė suformuluotas rezoliucijas.

Vakare Lietuvių Namuose įvyko bendra arbatėlė.

Paskutiniąją dieną vyko atsisveikinimai su vilti
mi kitais metais susitikti Montrealyje.
Iš
viso, šis pirmasis Kanados Rajono vyčių są
skrydis praėjo ypatingai darbinga nuotaika. Sveikin
tini ir pageidautini dažnesni panašaus pobūdžio su
važiavimai. Čia gaunama naujų jėgų, atsigaivinama
ir su nauja energija tęsiamas darbas lietuvybės iš
laikymo, asmenybės ugdymo dirvonuose.
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KANADOS RAJONO S. VYOŲ SĄSKRYDŽIO
REZOLIUCIJOS
Toronto, 1958 m. gegužės 18 d.

Kanados rajono skautai vyčiai, Jubiliejinių, 1958
metų gegužės mėn. 17 - 18 “ 19 dienomis, susirinkę
į savo sąskrydį Toronte, Prisikėlimo parapijos pa
talpose, išklausę ir išdiskutavę vyčių organizaci
nius reikalus, pavedė rezoliucijų komisijai paskelb
ti šias rezoliucijas:
1. Panašius suvažiavimus ruošti bent kartą per
metus.
2- Sąskrydžio dalyviai prašo LSS Pirmijos pagrei
tinti skautų židinių įstatutinimą ir padaryti pakeiti
mus veikiančiame statute, liečiančius skauto vyčio
kandidato amžių. Sąskrydis siūlo pakeisti sk. vyčio
kandidato amžių iš 17 m. į 16, su sąlyga, leisti duo
ti įžodį ne jaunesniam kaip 17 metų.

3. Suvažiavimas rekomenduoja, kad busimieji ži
diniai bendradarbiautų ir padėtų vietos vienetams.
Siūloma, kad tuntų, atstovas dalyvautų židinių posė
džiuose, o Židinių atstovas — tuntų Štabų posėdžiuo
se.
4< Suvažiavimas mano, kad aktyvaus vyčiavimo
amžius turėtų baigtis tarp 23 ir 25 metų.
5. Sąskrydis siūlo suaktyvinti skautų vyčių veik1%:
.......................
a) propaguojant skautybės idėją lietuviškoje spau
doje,
b) stengiantis, kad į skautų vyčiu eiles stotų kiek
galima daugiau lietuviško jaunimo ir
c) ieškant glaudesnio bendradarbiavimo su skautų
tėvais, visuomene ir kitomis lietuviškomis organi
zacijomis.
Rezoliucijų komisija vyčių sąskrydžiui siūlo pa
sveikinti :
1- LSS Tarybos Pirmijos pirmininką v. s. dr. V.
Čepą,
2- LSS Vyriausiąjį Dvasios Vadą v. s. kun. dr. J.
Vaišnorą,
3. Seserijos ir Brolijos Vyriausius Skautininkus,
prašant perduoti sveikinimus Seserijai ir Brolijai,
4. PLB Kanados Krašto Valdybą ir
5- Brolijos Skautų Vyčių skyriaus vedėją, prašant
perduoti sveikinimus rajonų broliams vyčiams.
Sąskrydžio dalyvių vardu reiškiame nuoširdžią
padėką Tėvams Pranciškonams už leidimą pasinau
doti Prisikėlimo parapijos patalpomis.
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Rezoliucijų Komisija:
Pirmininkas
s. v. ps. V. Piečaitis
Nariai:
s. v. ps. A. Baziliauskas
s. v. si. A. Skopas
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• PĖDSEKIS. Nr. 4- ” Aušros *’ tunto skautų - čių
šapirografu spausdinamas leidinėlis, leidžiamas Syd
ney, Australijoje. ** Pėdsekis ” savo 18 puslapių
spausdina praktinių žinių, žaidimų, jumoro ir bele
tristinių straipsnelių.
• MŪSŲ LAPINĖ. Nr. 26 ir 27. 1958 m. gegužės
ir birželio mėn. Gegužės mėnesio numeris skirtas
Motinos Dienai ir Marijos mėnesiui. Ši laikraštėlį
rotatoriumi leidžia ” Lietuvos Kunigaikščio Šarū
no ” draugovė Waterburyje, Connecticut. Laikraš
tėlio turinys daugumoje praktinio pobūdžio.

• JUBILEE JAMBOREE. Tremtinių vengnį skau
tų anglų kalba išleistas vienkartinis žurnalas pami
nėti Jubiliejinę Džiamborę, įvykusią 1957 m. Sutton
Coldfielde, Anglijoje. Žurnalas puikiai išleistas,
reprezentacinio ir propagandinio pobūdžio. Puoš
nus nuotraukomis ir karikatūriniais piešiniais. Sky
relyje " History of Scouting in Parts of Eastern Eu
rope ”, labai gražiai aprašoma Estijos, Latvijos ir
Lietuvos skautų kūrimasis, skautavimas laisvoje
tėvynėje ir tremtyje. Reiškiame padėką Vengrijos
tremtiniams skautams už šio puikaus reprezentaci
nio žurnalo išleidimą.
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