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XI METAI

PRO KETVIRTUOSIUS VARTUS
Mintys po Tautinės Stovyklos

p s, Nijolė Jankutė

Kad dešimt metų gali taip greit prabėg
ti, niekad netikėjau, kol neįžengiau pro
IV • tosios Tautinės Stovyklos vartus, dar
tebeprisimindama III - čiąją ir tebegirdėdama Baltijos ošimą. Tartum vakar ...
0 aplink vėl p aiapinių miestas ir links
mi veidai. Saujelė senų pažįstamų, kurių
geltoni ir mėlyni anų dienų kaklaryšiai
pakitę į žalius, tokia maža, prieš tą būtį
naujų, jaunų ir nematytų prie III • čiosios
laužo. Iš tikrųjų, ilgi ture jo būt tie me
tai, išugdę tiek naujų sesių ir brolių. Il
gi ir našūs skautybės barams. Našūs tik
rai, ar tik gausūs? Sunkūs tai klausimas,
ir sunku rast atsakymą, kai aplink ošia
miškas, aidi daina, ir liejasi per kraštus
pakili stovyklaujančių nuotaika.
Vaiski ir spindinti diena užmerkė akis,
o dabita mėnuo ėmė staipytis ežero veid
rody, siaustydamasis debesų skaromis.
Tyliai nusileido vėliavos nakčiai, ir kal
neliuose supleveno laužai. Ketvirtojo de
šimtmečio ugnys, uždegtos Dievo • Tėvy
nės - Artimo kibirkštim, išnešiota taurių
jų širdžių per sunaikinimų per užmarštį ir
praradimą ... Brangūs šitie mūsų laužai
svetimo krašto miške, ir dar brangesnės

juos mums sukūrusios širdys. Nes reikia
visko, kas žmoguje geriausia — pačios
širdies — kad būtų galima sutalpint skau
tybės idealą. Ne tik sutalpint, dar dau
giau, ugdyt jį ir dalint pasauliui Gėrio var
dan.
Daug ateina minčių sėdint prie laužo.
Kai spragančiais stulpais šauna aukštyn
raudonos kibirkštys, kai veidai, išnirę iš
nakties šešėlių, apšviesti tos pačios ug
nies, darosi šilti, savi, ir kai skamba dai
na. Koks didelis psichologas buvo Baden
• Powell, subūręs jaunimą kovai už geres
nį pasaulį — prie laužo! Kur kitur gali
žmogus pasijust žmogui artimesnis, kaip
prie šildančios ir šviečiančios ugnies,kur
kitur gali jis labiau priartėt prie Gėrio,
kaip klausydamas amžinosios gyvybės
pulso pačioje gamtoje, po atviru dangum?
Didelė ir nuostabi yra skautybės idėja!
Verta visų žmogiškųjų pastangų ir norų.
Tuo labiau lietuviškosios skautybės, kuri
buvo taip kruopščiai puoselėta, ugdyta,
saugota ir išlaikyta. Už kurią buvo mir
ta ...
Dabar, įžengus pro ketvirtosios dešim
ties vartus ir užkūrus ketvirtąjį broliškuLIETUVOS
NAC10NAI
M. MAŽVYDO
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mo laužą, besidžiaugiant naujais veidais,
naujais pasiryžimais ir ištesėjimais, įsi
vagia širdin klausimas — ar mes supran
tame skautybę? Ar ji yra mūsų kasdienis
gyvenimas pilnas šventadienio nuotaikos,
kurią taip dosniai dovanoja Dievo - Tėvy
nės - Artimo tarnyba, nuolatinis augimas,
auklėjimas ir auklėjimasis tų didžiųjų ide
alų linkme, ar tik viena iš šimto organiza
cijų su važiomis uniformomis, linksmo
mis iškylomis, smagiais subuvimais, gau
siomis stovyklomis, kurios šūkis yra la
bai puikus, bet ... dėl įvairaus patogumo
retai įgyvendinamas? ...
Negalvokim, kad šitoks klausimas, tik
pesimizmo aidas ir juodo taško baltame
lape ieškojimas. Ne! Sitų klausimą mums
visiems be išimties stato pats gyvenimas
— penktoji lietuviškos skautybės dešim
tis. Kaip mes jį atsakysim, tokia bus mū
sų skautybė. Metai bėga žirgų šuoliais,
tačiau visa, kas per juos bus padaryta ir
kas ne, visi meilės ir neapykantos žo
džiai, visi gerieji norai, nevirtę darbais,
pasiliks mus džiugint arba persekioti. Jau
nekartą per paskutinįjį, materiali ai gausų,
bet dvasiniai sunkų, dešimtmetį, mes su
pratome skautybę atvirkščiai, pastatyda
mi priekin viską — programas, skambias
kalbas, kivirčus, senas sąskaitas, pasi
rodymus, subuvimus, tik ne tris didžiuo
sius — Dievui • Tėvynei - Artimui, ant ku
rių, ir tik ant kurių pasirėmus, gali augt
ir klestėt lietuviškoji skautybė.
Jei pro ketvirtuosius vartus įžengę, tu
rėsim daug planų penktajam dešimtmečiui,
bet neturėsim tikrojo broliškumo vienas
kitam ( ne standartinio, drungno — broli sese — bet nuoširdaus draugiškumo be už
kulisių, be dailiai į šypsenos vatą suvy
niotų spyglių ir pavydo ) ir Dievui • Tė
vynei - Artimui bus tik žodžiai antpopierio, geriau sustokim vietoje, nepradėję
ruoštis neskautiškai, auksiniam skautybės
jubiliejui. Nebūkime tokie tikri, kad mū
sų tarpe netrūksta draugiškumo ir skautiškumo. Kad mes užtektinai suprantame pa
čią skautavimo esmę. Kaip nuolatinis pe
simizmas apatišku miegu paraližuoja min
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tis ir darbus, taip perdidelis optimizmas
apakina. Atverkime akis plačiai, kad nei
gėris nei blogis mūsų šeimoje neliktų ne
pastebėti. Ir kad mūsų gražioji Sąjunga
nepavirstų į tuščiavidurį,
nublizgintą,
pompos, saldžių žodžių ir naivių senti
mentų pripūstą sviedinį, lengvą mėtyti vi
somis kryptimis ir gaudomą žmonių su
skautybei priešingais interesais.
Galbūt, nevienam atsilankiusiam į skautininkių- kų sueigą pirmąjį T. S. savaitga
lį, tebėra sunku pamiršt mūsų brangios
sktn. Mačiuikienės ir Brolijos pirmūno P.
Jurgėlos žodžius, kada jie su toki a šilu
ma ir meile kalbėjo apie lietuviškos skau
tuos gimimą. Jei kada aplink mus pasigesim tikrųjų skautų ir nusivilsim, atsimin
kime tuos veidus, jaunus ir energingus,
nežiūrint metų skaičiaus.
Atsiminkime,
kad yra žmonių, kurių gyvenimas — skau
tybė, o skautybė — gyvenimas, ir kad mes
turime tokie būti.
Pro ketvirtuosius vartus įžengę, dirb
kim su mylinčiomis širdimis ir atmerkto
mis akimis, kad penktieji švytėtų tikro
sios draugystės, atliktos pareigos ir iš
laikyto lietuviškumo auksu!

Praėjus šimtui metų nuo šios dienos,
bus nesvarbu, kokio dydžio buvo mano są
skaita banke, koks buvo mano namas, ku
riame aš būsiu gyvenęs, ar kokiu automo
biliu as būsiu važinėjęs, bet visas pasau
lis gali būti kitoks dėl mano įtakos, kurią
aš galėjau turėti vieno berniuko gyveni
mui.
N ežinomas amerikiečių skautininkas

★

★

*
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MITO VAIDMUO LIETUVIŲ VISUOMENES GYVENIME
( Sociologinis - filosofinis žvilgsnis )

Tomas Remeikis

How then may we devise one of those need*
ful falsehoods of which we lately spoke —
just one royal lie which may deceive the ru
lers, if that be possible, and at any rate the
rest of the city ?
Plato, THE REPUBLIC
Social institutions require faiths anddreams
to give them morale.
T. W. Arnold, THE SYMBOLS
OF GOVERNMENT
Historically we find no great culture that
is not dominated by and pervaded with my
thical elements. Shall we say that all these
cultures —Babylonian, Egyptian, Chinese,
Indian, Greek — are nothing but so
many
masks and disguises for man’s ** primeval ”
stupidity, that, at bottom they lack any po
sitive value and significence ?
E. Cassirer, THE MYTH OF THE STATE

Septynioliktame ir astuonioliktame šimt
metyje, arba,racionalizmo laikotarpiu, bu
vo manoma, kad pasaulį, žmogų, ir Dievą
galima išaiškinti racionaliai, protu nusta
tyti žmogaus paskirtį ir išaiškinti jo veik&mus. 18 • tojo šimtmečio žmogus buvo
proto žmogus, protas nustatė jo veiksmus.
Buvo prieita ir prie to, kad protas vokie
čių idealistų, kaip antai Kanto, Hėgelio
ir jų. pasekėjų buvo įkeltas į Dievo sostą
beveik kiekviename Europos kampe. Toks
proto ir išminties išaiškinimas, logikos ir
simetrijos pasaulyje ieškojimas, nepajė
gė išaiškinti galybę visuomeninių, paraiš
kų, kurios ištiktųjų nebuvo nei lo^škos,
nei simetriškos, o irracionalios.
Nenuostabu, kad racionalizmas jo per
sunktoje atmosferoje nepatenkino nemaža
filosofų. Irracionalizmas ir subjektyviz
mas, ima pagrindu individo emocinę esmę,
yra priešingi racionalaus žmogaus sąvo
kai. Irracionalizmaspabrėžia, kad pasau
lyje nėra logikos, kad žmogus yra emoci
nis sutvėrimas, kad, tik leidžiant pilnai
pasireikšti žmogaus Jausmams, yra pasie

kiamas žmogaus tikslas, individo realizap
vimas. Irracionalistai pabrėžia, kad žmo
gus yra motyvuojamas jam nesuprantamų
ir pasąmoninių faktorių. Ir taip, nuo 19 to šimtmečio irracionalistų kaip Bergsono, Nietzsches, Sorelio, iki 20 • to am
žiaus vadinamų realistų, pozityvistų kaip
Moscos, Pareto, Michels, i iracionalus ele
mentas politiniame procese yra ypatingai
pabrėžiamas. Savo visuomenės ir istori
jos aiškinimą jie pagrindžia žmogaus emo
cine esme, principais, veikiančiais už
žmogaus proto ribos.
Šio straipsnio tikslas nėra priimti ar
atmesti vieną kurią irracionalistinę filo
sofiją, o tik konstatuoti, kad irracionalus
elementas žmoguje išaiškina daug ką. Ga
lima teigti, kad visko negalima išaiškinti
protu, ir taip pat, neįmanoma tai padary
ti emociniu aiškinimu. Realybei tiksliau
suvokti abu žvilgsniai yra reikalingi. Ištikrųjų, žmogus yra galvojąs, bet taip pat,
daug ką jis daro nežinodamas ir negalvo
damas ką jis daro. Žmogaus buities ir vi
satos aiškinimas yra gerokai apspręstas
istorinio proceso, gyvenamo laiko institu
cionalizuotų sąvokų.
Taigi, bandant suvokti tremtinę buitį,
reikia neužmiršti ir irracionalaus elemen
to. )" Šio straipsnio tikslas ir yra žvilg
terėti į kai kuriuos mūsų visuomenės motivacinius faktorius, kurie, mano nuomo
ne, yra pagrįsti ne protu, bet žmogaus
emociniais išgyvenimais, psichologiniais
ar sociologiniais reikalavimais. Tai nėra
pilnas mūsų visuomenės judėjimo aiškini
mas, o tik gana svarbios dalies įvykių in
terpretavimas.
Šis žvilgsnis atsiremia į keletą mažai
suprastų prielaidų. Pirma, yra prileidžia-
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ma, kad ideologinės — konceptinės siste
mos ir tose sistemose egzistuojančios
idėjinės konkretizacijos vadinamos mi
tais
yra labai svarbus žmogiškosios
buities įprasminimas, išaiškinąs žmogaus
su žmogumi, žmogaus su visata ir žmo
gaus su Dievu santykius, ir suteikia vi
suomenei sistemą, kryptį ir idealus. An
tra, yra prileidžiama, kad tremties “vi
suomenė ” savo egzistenciją įprasmina,
suranda kryptį, kaip ir kiekviena normali
visuomenė, tam tikros ideologinės siste
mos irją išreiškiančią konkretizaciją(vad.
mitų. ) pagalba.
Prancūzas sindikalistas George Sorel )4
pabrėžia mito vaidmenį istorijos išsivys
tyme,
Mitą jis apibrėžia kaip tam tikrą
idėją ar aspiraciją kompleksą, kuris ver
čia žmogą ar net visą grupę veikti. Jis
sako: ** Myths are expression of a deter
mination to act. ” Norint ką nors pasiek
ti, reikia sukurti mitą, kuris verstą žmo
gą judėti į norimą tikslą. Todėl Sorel su
kūrė ‘ * visuotinio streiko ” mitą, kurio pa
sėkoje darbininkijos masės isvys sociar
lizmą. Kiekvienas susirėmimas su kapi
talistiniu elementu darbininkui reiškia,
kad yra artėjama prie tos dienos, prie iš
sivadavimo iš kapitalizmo. “ Gal šian
dieninis susirėmimas yra tas didysis per*
galės susirėmimas ” — galvoja darbinin
kas.
Sorel bando išaiškinti visą istoriją mito
pagalba. Jis duoda pavyzdžius: kaip krikš
čionybės mitas — amžinas pomirtinis gy
venimas — prisidėjo prie pirmąją krikščioniąryžtingumo ir prie Romos kritimo; kaip
socializmo mitas — beklasinė ir lygią in
dividą visuomenė — išlaiko darbininkiją
nuolat kovojančią, sąmoningą, lr šiandien
komunizmo “rojaus ” mitas žmonią ma
ses žavi ir verčia jas eiti revoliuciniu ke
liu. Mums dar gerai žinomas ir neseniai
egzistavęs Hitlerio masės mitas. Naciz
mas savo ideologiją ir veiksmus pagrindė
emociniu rasizmu. Rosenbergo "Dvide
šimtojo amžiaus mitas •* yra vienas iš pagrindinią nacinės ideologijos šaltinią.
VokieČią tauta buvo įsitikinusi, kad ji yra
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valdančioji tauta ir to aktyviai siekė.
Masės tikėjo tuo. t Kas buvo Vokietijoje
karo metu, gali prisiminti, kiek emocinio,
irracionalaus elemento ten būta. Vienas
Illinois Universiteto studentas neseniai
šia tema parašė doktoratą. Jis parodė, jog
nacinė ideologija į Vokietijos veiksmus
turėjo daugiau įtakos negu šalti jėgos po
litikos apskaičiavimai.
Pažvelkime truputį daugiau į mito es
mę. Mitą galima būtą atskirti nuo legen
dos ta prasme, kad legenda yra žemiška,
faktinė, bet perdėta pasaka; o mitas yra
transcendentinės esmės.
Kunigaikščio
Margio istorija yra legenda, o “Happy
Hunting Grounds ” yra mitas. Juos skirti
nėra reikalo, nes ją efektas į žmogąyra
toks pat — abu verčia žmogą veikti. To
dėl ** mitas ” reikš vieną ir kitą.
Mitas gali būti moksliniai sukurtas ir
turėti filosofinį pagrindą ( kaip nacinis
rasės mitas ), ar kilti visai spontaniškai
iš aplinkos (kaip įvairios pasakos). Svar
bu yra tai, kad mitas turi reikšmę žmogui
ir verčia jį tam tikra kryptimi veikti.
Mito turinys yra nustatomas psichologinią ir kultūrinią faktorių. Daugelio mitą
turinys yra pagrįstas žmogaus socialiniais,
psichologiniais reikalavimais ir norais.
Tie norai gali būti kultūriniai išvystomi
( kaip socialinės vertybės ) ar prigimti
(kaip fiziologiniai žmogaus reikalavimai).
Bendrai imant, mitas patenkina tam tikrus
psichologinius ir socialinius reikalavimus
ir palaiko kultūrines vertybes.
Mitai yra išugdomi socializacijos ir mo
kymosi procese. Aiškinti kaip tai įvyks
ta, yra psichologo uždavinys.
Tačiau,
mitui tapus žmogaus asmenybės turinio
dalimi, mitas tampa motivaciją šaltiniu.
Yra žinoma, kad tam tikros sąvokos,
žmogaus sąmonėje sukeltos iššaukia emo
cinę reakciją. )° Pavyzdžiui, žodžiai,
kaip “partizanas”, “rūta”, “staklės”,
“ žirgelis ”, “ rūpintojėlis ”, yra taip
įaugę lietuvio charakteryje, taip stipriai
ne
vieno išgyventi, jog jie iššaukia ne
vien emocinį nusiteikimą, sentimentaliz
mą, bet ir visą patirties paveikslą. Pri-
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siminkite, kaip perskaitėte žodį, “partiza
nas ”, ar ** rūta ”, daugeliui sakyčiau
atėjo mintin platesni paveikslai negu žo
džiai per se išreiškia. Taip, “ partiza
nas ” lietuviui automatiškai simbolizuoja
aukščiausią, pareigą savo kraštui, taip
“ rūta ” iššaukia galybės viziją — nuo
abstraktaus nekaltybės simbolio ligi kon
kretaus lietuvaitės darželio.
Prisimenu
vieną labai pamėgtą p artizaną dainą“Stoviu aš parimus ”, kai ją pirmą kartą dai
navo Čiurlionio ansamblis. Daina padarė
nepaprastą įspūdį, buvo “pareikalauta ”
net pakartoti. Daina metą bėgyje jau bu
vo žinoma ir plačiai dainuojama jaunimo
tarpe. Kodėl? Pažvelgę į šią dainę, pa
matysime, kiek ten yra žodžių, susijusių
su lietuvio gyvenimu ir lietuvio vertybė
mis. Nenuostabu, galbūt, kad mes ją taip
mielai dainuojame, ir kad dainuodami ma
tome visą Lietuvos nelaimę, gyvenimą ir
esame verčiami kaip nors tą skriaudą ati
taisyti.
Panašiai yra ir su mitu. Jis patenkina,
kaip minėjau, tam tikrus žmogaus troški
mus, jis sustiprina kultūrines vertybes ir
duoda jėgos pasiryžti siekti tų vertybių.
Tam tikri žodžiai, tam tikros idėjos iš
reiškia mūsą vertybes, mūsų pareigas ir
mūsų egzistencijos racionalizacijas. So
rel sako. ** Myths enclose with them, all
the strongest inclinations oi a people,of
a party, or a class, inclinations which re
cur to the mind with the insistence of in
stincts in all tlie circumstances of life ”,
Ir mes, tremtiniai lietuviai, esame sukūrę
k dėtą mitą, kurie mus nuolat verčia susi
jaudinti ir dirbti Lietuvos labui, bandyti
išlaikyti lietuviškumą; kurie suteikia mū
są instituciniam gyvenimui “ moralę ”,
įprasmina benamę buitį. Noriu pažvelgti
į vieną tokį ** idėjinį kompleksą ”, kuris
atlieka ką tik minėtas funkcijas.
Mitas, kurį noriu paanalizuoti, yra iš
esmės mūsų intelektualą sukurta raciona
lizacija. Aš jį vadinu Lietuvos atstatymo
mitu. Sis mitas pateisina lietuvio intelek
tualo egzistencij ą svetimame krašte, su
teikia jam svarbos ir prasmės jausmą, ir

II T.S. 1938 m. A. Panemunėje. Didieji vartai.

tuo įgalina kurti; atseit, argumentuoja, kad
Lietuvos atstatymo mitas, atsiremiąs į
intelektualo psichologinę būklę, yra pa
grindas, mūsų visuomeninės ir kultūrinės
veiklosįprasmintojas ir motivacinė jėga.
Lietuvos atstatymo monopolį yra pasiė
mus tremties lietuvių grupė. Iki “ susir
gimo ” esu girdėjęs įvairiomis progomis,
kad mes atstatysime Lietuvą
Komuniz
mas taip viską sunaikino, jog mes, anot
Brazdžionio džiaugsimės radę slenkstį
namų p ei e nuo s e. Kažkuriuo būdu esame
suteikę sau nepaprastą vaidmenį, įsivaiz
duojame, kad be tremtyje esančių intelek
tualą ir mokslininkų Lietuva negali kles
tėti. Lietuvos atstatymo idėja yra karto
jama kiekviename minėjime, kiekviename
sveikinime. Diskutuojame temas kaip ga
lima geriausiai pasiruošti savo profesijo
je Lietuvą atstatyti. Jaunimui yra nenustojamai kartojama, kad jis tautos ateitis.
Lietuvos atstatymo idėja racinalizuoj am e
kiekvieną politinį ir
kultūrinį žingsnį.
Lietuvos atstatymo idėjos esame verčiami
konkrečiai tam ruoštis. Pažvelkime į įvai
rius mūsų gyvenimo aspektus ir kaip Lie
tuvos atstatymo idėja pasireiškia.
ASS
tradicinė daina labai puikiai iš
reiškia Lietuvos atstatymo mitą:
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” Dieną, tą, kai močios vėl Šypsosis,
Mes sugrįšim tėviškės paguost;
Jai pakelti palenktą jos galvą,
Savo darbo vainiku papuošt!

Kultūros Kongreso metu Izabelė Matuse
vičiūtė štai kaip kalba apie kultūrinį vei
kimą:
*’ Lietuvoje paskutiniosios okupacijos metu dau
gybė kultūrinių, paminklų sunaikinta:
sugriautos
mokslo bei meno Įstaigos, o sukurtos naujos, lietu
viškai dvasiai priešingos. Kad lietuvių tauta galė
tų toliau kurti savo literatūrą, meną, muziką, bei
dainą, bei sportą, reikia turėti lietuvišką visuome
nę. Jei neteksime visuomenės, kurioje būtų gyva
lietuviška dvasia, kame pasirodys lietuvis kūrėjas,
kas skaitys lietuvišką knygą, kas rengs šventes
bei pasirodymus su meninėmis programomis? ” .

Ir mūsų, patriotini ai poetai skelbia Lie
tuvos ir jos kultūros nuniokojimą, duoda
mi suprasti, kad ją reikės mums atstatyti.
Bernardas Brazdžionis, savo eilėraštyje
“Credo ” taip kalba:
O mūsų pareiga, kaip niekad;
nes ir nelaimė mūs tautos, kaip niekad, begalinė;
nes ir pasaulis dar, kaip niekad, prie bedugnės
kranto
nebuvo taip arti. Bet mes nežūsim ...

Dabar ne mes tautoj, o mumyse tauta gyvena
ir čia —tremty, ir ten — ištrėmime, ir ten — tėvynėje.
Mes pasaka pavasario, mes rožės žiedo kvapas;
mes—meilės atdūsys tylus; teisybės keršto kardas;
kovoj —ugnis, ir vynas—puotoj, nevilty—paguoda,
ir Šios dienos, ryt dienos — ir sąžinė ir viltis!
Ir peleną ir dulkė vėjai nupučia ir blaško...
Mes turim kilt kaip potvynis, kaip ąžuolai prieš
vėtrą
rankas ištiest ir vest minias ir nepalūžti ir aug
ti!) 10

Ir tikrai, ar galima rasti geresnį mūsą
misijos skelbėją, kaip Brazdžionis?
Labai tipingas ateities Lietuvos ekono
minių, politinių- so ei alinių problemų svars
tymas yra duodamas eilėje straipsnių, pa
rašytų LEB Visuomeninių Studijų Biuro,
l Laisvę žurnale. Straipsnių pristatyme
sakoma:
•’ Siekdami palaikyti išeivijoje gyvą valstybinę
mintį, kad tremties lietuvio valstybinė sąmonė neblanktų, o ypatingai norėdami būti paskata jaunąjai
kartai susimąstyti ties busimosios Lietuvos klau
simais
ir pagalvoti jų sprendimą, spausdiname ...
demokratinės Lietuvos sąrangos svarstymus.”) H*

Netik valstybinei sąmonei palaikyti,
bet, iš viso, Lietuvos atstatymo tikslui,
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dar Vokietijoje buvo organizuojamos ko
misijos, kurios paruošė išsamias studijas
įvairiaisLietuvos atstatymo klausimais)!^

lai tik keletas tipingesnių Lietuvos
atstatymo mito iliustracijų, parinktų visai
atsitiktinai. Kas seka lietuvių visuome
ninį gyvenimų, beveik kasdien pastebės
spaudoje, kultūriniame gyvenime, ar as
meniniuose santykiuose atstatymo mito
pasireiškimų, lodei nėra reikalo toliau
jį iliustruoti,
Lietuvos atstatymo mitas atliko ir at
lieka,
keletą mūsų gyvenimui reikalingų
funkcijų. Pažvelkime į jas.
Sis sunaikintos Lietuvos ir jos kultūros
mitas ir iŠ jo sekanti idėja, kad Lietuvą
tegali atstatyti tremtyje esantieji inteli
gentai- kultūrininkai, suteikė mūsų vi suo
me nei svarbos jausmą, vertė kurti ir dirb
ti ir ruoštis atstatyti Lietuvą; suteikė racionalizavimą- pateisinimą tremties gy
venimui, suteikė
benamiam gyvenimui
prasmę. Mes turėjome misiją! Ir inten
syvus bei sėkmingas kultūrinis gyvenimas
Vokietijoje ir pradžioje, Amerikoje, buvo
didele dalimi to mito vaisius. Rašytojas
kūrė, nes jis įsivaizdavo esąs būsimos
Lietuvos
literatūros tėvas; inžinierius
studijavo elektrifikacijos galimybes, nes

Lietuva turėsianti būti supramoninta; po
litikas formulavo ateities politinę santvar
ką nes jis turėjo dvasiniai sunaikintą
tautą vesti demokratijos keliu; ir t.t. Vi
sa
tai buvo prasminga ir neišvengi ana,
nes Lietuvos atstatymo mitas Lietuvos
atstatymo vaidmenį suteikė mūsų tremtyje
esantiems mokslininkams ir kultūrininkams.
Taigi, šis mitas buvo labai svarbus moty
vacinis faktorius.

Lietuvos atstatymo mitas taip pat padė
jo palaikyti ir psichologinę lygsvarą iš
blokštame
žmoguje. Dauguma mūsųintelektualų negalėjo išeivijoje prisitaikyti
prie aplinkos: profesorius tapo ‘dženitbrium
departamento direktorius tapo pa
prastu darbininku. Tokioje radikaliai pa
sikeitusioje aplinkoje individas neišven
giamai ieško, ir daugumoje atvejų suran
da, prisitaikymo būdus. Lietuvos atstaty-
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mo idėja ir tos idėjos suteikta išblokštam
intelektualui misija įgalina individą pri
imti aplinką, Atstatymo idėja implikuoja
esamos padėties laikinumą, ir todėl status
quo ante individo gyvenime atstatymą.
Bet, svarbiausia, Lietuvos atstatymo mi
tas labai efektingai paneigė ** šaknų, ne
tekimo ” jausmą. Išeivis nesijuto atskir
tas nuo savo tautos, nes ** mumyse tauta
gyvena ”. Išeivis lietuvis ne tik nesijau
tė netekęs tautos, bet ir save laikė tos
tautos ateitimi (ir, daugeliu atveju, dar
dabar save tokiu laiko ).
Atstatymo mitas taip pat suteikė racio
nalizaciją ir daugeliui visuomeninių or
ganizacijų. Atkurtos visuomeninės orga
nizacijos, partijos, sąjungos buvo pras
mingos, nes juk reikalingas laisvo krašto
organizacijų tęstinumas, kad, Lietuvai
laisvę atgavus, būtų galima ją efektingai
atstatyti. Kad tai yra tiesa, tik pažvelki •
me į organizacijų statutus ir pamatysime,
kad pirmas tikslas yra kova už laisvę ir
pasiruošimas kraštą atstatyti. Atseit, mi
tas suteikė lietuviškoms institucijoms
** moralę ”, jų egzistenciją įprasmino ir
motyvavo.
Bet po Stalino mirties šis Lietuvos
atstatymo mitas buvo gerokai modifikuo
tas ( ar visai sugriautas? ). Lietuvoje
vykstanti pramoninė pažanga, atgyjanti
kultūrinė veikla, ir ne toks jau blogas gy
venimas, kaip buvo įsivaizduota, pakirto
mito pagrindus. Mus laiškais, žurnalais,
laikraščiais, ir per žmones pasiekiančios
žinios parodė, kad esame labai maža ir
gana nereikšminga tautos dalis. Lietuviui
inteligentui buvo ištrauktas pagrindas iš
po kojų. Pasidarė aišku, kad Lietuvoje
ne vien tik “ slenkstis namų pelenuos ”,
bet kad mes jos ir neats ta tysime. Tai pa
darė ir padarys ten esantieji lietuviai. Tad
kurios yra Šio mito sugriovimo pasėkos?
Viena pasėka yra dėmesio nukreipimas
į kitą sritį. Šiuo metu esame susirūpinę
tautine egzistencija, one Lietuvos atsta
tymu. Lietuvos atstatymas ir laisvinimas
jau yra tapę net priemonėmis tautinei dva
siai svetur išl aikyti. Antra pasėka yra pa

brėžimas tokio organizacinio veikimo ir
tokių organizacijų, kurios tiesioginiai yra
susijusios su tautiškumo palaikymu. Taip
buvo suruošti Kultūros ir Jaunimo Kongre
sai,
dainų ir šokių šventės, taip yra pa
brėžiama organizacijos kaip Lietuvių Ben
druomenė, jaunimo organizacijos. Politi
nės partijos juo toliau, juo darosi mažiau
prasmingos. Ir trečia pasėka yra naujos
kultūrinės veiklos plėtojimas, kurios pa
grinde jau stovi modifikuotas atstatymo
mitas. Prie jo ir sustosiu.
Yra aišku, kad, negalint atstatymo mitui
pilnai funkcionuoti, jis turėjo būti arba
atitinkamai modifikuotas, arba pakeistas
kuriuo kitu. Abu procesai yra Įvykęs fak
tas. Atrodo, kad populiariausia tendenci
ja intelektualų tarpe, yp^^'ngai jaunesnių,
yra modifikuoti atstatymo nd tą ta prasme,
kuria lietuvio inteligento kūryba laisvame
pasaulyje yra reikalinga tam, kad atsvertų
Lietuvoje esantį “ socialinį realizmą”
kūryboje. Tai gana reali pažiūra, patenki
nanti daugelį, tačiau jau ne tokia stipri ir
absoliuti, kaip Lietuvos atstatymo mitas.
{Nežiūrint to, nauja mito versija atrodo yra
užtektinai efektinga suteikti išblokšto
žmogaus gyvenimui prasmę, suteikti jam
misiją, )
Naujame žvilgsnyje glūdi dvi svarbios
išvados. Norint atlikti šią misiją, bus rei
kalinga sekti gyvenimą Li etų vo j e, vertinti
kiek galima objektyviau jos pasiekimus ir
kuriuo nors būdų turėti tiesioginį ar ne
tiesioginį kontaktą su ten esančiais kultū
rininkais ir visuomenininkais. Tai, saky
čiau, jau pradėjo rutuliuotis. Keletas pa
vyzdžių: laiškai lietuviams komunistams
mūsų spaudoje ir reakcija į juos Lietuvos
spaudoje; Lietuvos reakcija į mūsų kūrė
jus. Yra labai įdomus reiškinys, kad kiek
vienas išeivio kūrėjo paminėjimas Lietu
voje, kad ir labai neigiamas, yra mūsų ne
paprastai garsinamas. 0 tai reiškia ne ką
kitą, kaip išeivijos subjektyvų pasitenki
nimą savo svarbos pripažinimu. Sovietinė
spauda, rasdama reikalo mus minėti, lyg
ir pripažįsta mūsų svarbą. 0 tai psicho
loginiai ir socialiniai yra labai reikšminga.
209
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Antra išvada, glūdinti naujame mite, yra
kultūrinės veiklos pabrėžimas.
Norint
Lietuvoje besivystančią kultūrą bent kiek
atsverti, ir ten gauti pripažinimą, reikia
ir kultūrinį, darbą suaktyvinti. Todėl, dali
mi ir juntamas mokslinio ir kūrybinio dar
bo pagyvėjimas, spaudoj e plačiai pasisa
koma už visuomeninio ir kultūrinio darbo
kėlimą, < Atsiranda lyg ir varžybos tarpe
Lietuvoje ir čia esančią kūrėją. Tai labai
sveikas reiškinys! Taip mes ir džiaugė
mės, kad pajėgiame išlaikyti enciklopedi
ją ( kurią gauna ir Lietuva ), kad Lietuvių
kalbos istorija, parašyta kalb. Joniko, var
tojama Vilniaus Universitete. Beveik ne
abejoju, jog jei Lietuvoje rėžimas nepagriežtės, toks dar mažas idėjinis ir kultū
rinis pasikeitimas vystysis toliau ir tuo
dar daugiau sustiprins naujo mito pagrin
dus.
Antras galimas kelias, kurį, atstatymo
mitui sugriuvus, priėmė daug mažesnis
intelektualą skaičius, yra kultūrinės integ
racijos įsiliejimo į aplinką kelias. Nema
žas skaičius mūsą tautiečią yra pragma
tiškai apsisprendę gyventi patogą Ameri1. Kad žmogaus visatos supratimas, aplinkos su
vokimas yra istorinės formacijos funkcija, yra labai
populiari idėja šių. dienų, socialinėje ir folosofinėje
galvosenoje. Pig. Ernest Cassirer veikalus ESSAY
ON MAN, MYTH OF THE STATE; Czeslow Milosz,
THE CAPTIVE MIND; it kt.
2. Galima sakyti, kad ir mūsą labai racionalūs
išvadžiojimai apie tremties buitį, galutinėje išvado
je atsiremia į tam tikrus emocinius, psichologinius
faktorius. Jei irradonalaus elemento pabrėžimas
nebūtų, pilnai pateisinamas mokslinėje, technologi
nėje visuomenėje, tai tremties situacijoje, kur žmo
gus neišvengiamai ieško ir suranda būdą išlaikyti
savo psichologinę pusiausvyrą, kuri tremties buvo
tikrai apardyta, irracionalus pagrindas tremties eg
zistencijai virsta ir beveik vieninteliu pagrindu.

3. Ideologija ir mitas negali būti sutapatinti.
Ideologi j a yra platesnė ir abstraktesnė sąvoka- Mi
tas, paprastai, žmogui suprantamai ir įtikinamai iš
reiškia kurį nors visuomenės ideologijos aspektą
( niekad visos ideologijos ), suteikia
išreikštai
ideologijai metafizinį ar kultūrinį ( istorinį, misti
nį) pagrindą. Primityvią visuomenią ideologij a yra
visiškai išreikšta labai komplikuotos mitologijos.
Plg. B. Malinowski, MAGIC, SCIENCE AND RELI
GION, Boston, Beacon Press, 1948.

4. Plg. jo veikalą REFLECTIONS ON VIOLENCE,
passim, Malinowskis, OP. CIT., P- 217 sako: ” it
( a myth ) is a tradition explaining sociological
features ... ”
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kos gyvenimą, išjungdami save iš “pabėgelią ” ar “ tremtinią ” kategorijos ir
tapdami imigrantais ar ** naujaisiais ame
rikiečiais ”. Tokie individai yra labai
abejingi tautiniams reikalams, vengia ana
lizuoti savo padėtį. Tam labai daug pa
deda hedonistiniai pasinešimai. < Tai yra
mažiausiai kūrybinga mūsą visuomenės da
lis.
Tai yra neįdomiausia, mažiausiai
naudinga lietuvią grupės dalis. Juos ana
lizuoti reikėtą analizuoti Amerikos imi
grantus, pilna to žodžio prasme. Tai ne
būtą nei įdomu, nei reikalinga, nes sociologinią ir psichologinią studiją apie šią
grupę yra nemažai.
Vieną dalyką, tačiau, galima pastebėti.
Si grupė yra dar priversta priklausyti lie
tuvią mažumai, nes ji nei psichologiniai
nei sociologiniai negali pasiekti kultūri
nės integracijos Amerikos aplinkoje. So
ciologai labai vertina mažumos grupės
veiklą kaip tik dėl to, kad grupė imigran
tui yra lyg ramstis, kurio pagalba jis, be
didesnią soči alinią ir psichologinią krizių,
per keletą kartu pereina į aplinkinę gru
pę.
5. Plato ” karališkasis melas ” turi atlikti tąpačią funkcija- RESPUBLIKA, UI: 414

6. Alfred Rosenberg, DER MYTHUS DĖS 20 JAHRHUNDERTS, Mūnchen, Hoheneichen Verlag, 1935
7. John Kamenetsky, GERMAN LEBENSRAUM
POLICY IN EASTERN EUROPE DURING WORLD
WAR II, Urbana, Ill. 1957 ( neatspausdinta Ph. D.
te zė ).

8. Čia trumpai pailiustruojama tik kaip kalba ga
li prisidėti prie mito išvystymo. Dėl kalbos ir mito
ryšio plačiau žiūr. E. Cassirer, THE MYTH OF THE
STATE ir ten nurodytus šaltinius. Dėl psichologi
nio mito pagrindo žiūr. S Freud, TOTEM AND TA
BOO, dėl antropologinio - sociologinio - religinio
— B. Malinowski, OP. CIT9- ** Būdai ir priemonės tautinei kultūrai išlaiky
ti, ” AIDAI, 1956- Nr. 8, P- 305- Šioje ištraukoje
yra aiškiai implikuojama, kad tolimesnis lietuvią
kultūros vystymasis priklauso nuo išeivijos. ” Lie
tuvią tauta ” čia identifikuojama su išeivija.
10. AIDAI, 1957- Nr. 3, pp 108- 109

11- Į LAISVĘ, 1954, Nr. 4 ( 41 ), P- 10
12- Tikslaus studiją nurodymo neturiu. Vadovau
juos atmintimi. T. R.

13. Tokia pažiūra realiai yra teįmanoma tik kūrė
ją tarpe. Inžinieriui ar daktarui yra, turbūt, neįma
noma
prisidėti prie tokios misijos. Gal ir todėl,
spėčiau, ją daugiau paima kitą savo egzistencijos
racionalizaciją ar pasilieka prie senos.
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III T. S. 1948 m. Alpėse. Jubiliejinis aktas

JAUNUOLIO VYSTYMASIS
l. Čepėnaitė

Skautybė siekia auklėti jaunuolį visa
pusiškai, t. y. ne tik lavinti ir grūdinti jo
kūną, bet taip pat ugdyti teigiamą asme
nybę ir tvirtą charakterį. 1 Norint šį užda
vinį vykdyti, būtina yra jaunuolį pažinti
ir suprasti. Čia ir norėčiau mėginti pagi
linti jaunuolio supratimą remiantis psicho
logijos žiniomis.
Iš esmės psichologija siekia suprasti
žmogų: jauną ir seną, liūdintį ir besidžiau
giantį, sveiką ir ligonį. < Psichologijos pa
siekti įžvelgimai į žmogų gali būti naudin
gi ten, kur reikalinga žmogų suprasti. Pe
dagogika jau seniai remiasi psichologinė
mis žiniomis. Atrodytų, kad jaunimą auk
lėjančios organizacijos taip pat galėtų jo
mis sėkmingai pasinaudoti.
Mėginsiu pažvelgti į jaunuolį psicholo

giniu požiūriu, panagrinėti jo vystymosi
kelyje esančias pagrindines problemas ir
aptarti kuriuo būdu skautų organizacija
galėtų padėti jaunuoliui jas išspręsti. Tai
labai platus uždavinys.
Apie jaunuolio
psichologinį vystymąsi yra prirašyti sto
riausi tomai, tad, savaime aišku, čia ga
liu paliesti tik pačius^ryškiausius ir svar
biausias momentus. Žinoma, tatai bus at>
likta gan paviršutiniškai ir gana apiben
drintai, nes neįmanoma nurodyti galimus
nukrypimus nuo vystymosi raidos, kuria
eina dauguma, nei tų nukrypimų priežas
tis. Vartojant bendrą terminą
jaunuo
lis ”, ir neskiriant mergaičių nuo berniu
kų vystymosi padaroma taip pat tam tikra
paklaida, tačiau, reikia tikėtis, kad tokio
apibendrinimo įnešamas paprastumas at211
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svers įvykstančias paklaidas.
Čia jau būtų, pats laikas nusakyti kele
tą, pavartotą terminų. Visą pirm a, pats žo
dis vy stymasis. Neabejoju, kad kiekvie
nas iš mūsą jį supranta, bet psichologinė
je literatūroje jo prasmė turi tam tikrą niu
ansą, Kaip ir aksioma, psichologijoje yra
priimama, kad žmogaus asmenybės vysty
masis yra dėsningas, o psichologija sie
kia tuos dėsnius surasti.
Atskiros psi
chologinės mokyklos skirtingai suskirsto
į periodus laikotarpį nuo tik gimusio kūdi
kio iki suaugusio žmogaus, tačiau visi
pripažįsta, kad yra tam tikri periodai, ku
rie dėsningai seka vienas po kito. Taip
pat, vienos mokyklos labiau iškelia vie
nas problemas, kitos — kitas, tačiau vi
sos pripažįsta, kad tam tikros problemos
yra sprendžiamos kiekviename periode.
Yra nuomonių skirtumą ir dėl amžiaus, ka
da asmenybė pagrindinai susiformuoja: vie
ni mano, kad labai anksti, kiti, kad gana
vėlai, tačiau visi pripažįsta, kad nors as
menybės branduolys jau ir būtą susiforma
vęs, įvairios įtakos gali žymiai pakeisti
paviršutiniškesnią asmenybės bruožą for*
mavimąsi. Paveldėtas temperamentas, kū
no sudėjimas, protinis pajėgumas saisto
asmenybės vystymąsi, bet aplinka vistik
turi gana svarbios įtakos asmenybės for
mavimuisi. Aplinką sudaro didele dalimi
vaiką supantieji asmenys: tėvai, mokyto
jai, draugai, organizacijos, o šią aplinką
sudarančių veiksnią svarba keičiasi, au
gančiam vaikui žengiantis vieno vystymo
si periodo į kitą.
Aš taip pat vartojau terminą jaunuolis.
Tai įvairiai suprantama sąvoką. Man čia
teks kalbėti pagrindinai apie du vystymo
si periodus: mokyklinį, apimantį vaikus
nuo 7 iki maždaug 12 metų amžiaus, ir
brendimo periodą, nuo maždaug 12 iki 16
metų. Žodį jaunuolis vartosiu, apimantir
berniukus ir mergaites, esančius ar viena
me ar antrame vystymosi periode.
Psichologinėje literatūroje dar dažnai
vartojami žodžiai yra. problema arba užda
vinys, ypač ryšium su tam tikru vystymo
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si periodu. Yra priimta, kad kaip dalis
vystymosi dėsningumo tam tikri pasikeiti
mai asmenybėje vyksta nuo vaiko iki su
augusio, pvz., pasikeitimas nuo visiško
priklausomumo kitiems į nepriklausomumą,
nuo visiško neatsakingumo į atsakomybės
pajutimą ir 1.1. Kiekviename periode įvyks
ta ar bent turėtų įvykti palaipsniui tam tik
ra dalis tokių pasikeitimų. Jie ir yra vadi
nami to periodo problemomis arba uždavi
niais, tačiau nebūtinai reiškia, kad kiek
vienam jaunuoliui tai sudarytų problemą
ar sunkumą.
Psichologijos priimtas dėsningas vys
tymasis turi tam tikras sąsajas auklėji*
mui. Kadangi yra manoma, kad vystymosi
periodai su savo specifiniais uždaviniais
dėsningai seka vienas kitą, beveik nepai
sydami aplinkos sąlygų, tad aplinkos įta
ka yra gerokai ribojama. Žinoma, labai di
deli sukrėtimai, prigimties trūkumai, ar
aplinkos nepritekliai gali šį dėsningumą
apgriauti, tačiau mažiau griežtos įtakos
gali reikštis tik šio vystymosi dėsningumo
ribose. Tokiu būdu, naudingiausia būtų
auklėjant atsižvelgti į tai, kad kiekviena
me vystymosi periode tam tikros proble
mos yra svarbiausios ir kreipti auklėjimą
į tas problemas tuo būdu, ir į tuos aplin
kos veiksnius, kurie tame periode turi dau
giausia įtakos.
Dabar norėčiau atkreipti ypatingo dėme
sio į mokyklinį ir brendimo periodą, i Juos
be abejo parinkau kaip tik todėl, kad orga
nizacija tuo metu gali turėti daugiausia
įtakos.
Nuo kūdikystės, tėvai, o ypač motina,
sudarc pagrindinę aplinkos įtaką ir dau
giausia paveikia vaiko asmenybės forma
vimąsi viena ar antra linkme. Vaikui au
gant, plečiasi jo akiratis ir didėjančios
reikšmės įgauna kiti asmenys, su kuriais
jam tenka susidurti, o tėvų įtaka tolygiai
mažėja. Pradėjus lankyti mokyklą, moky
tojai ir mokyklos aplinka užima labai svar
bią vietą asmenybės formavimuisi, bet tė
vai dar vis turi pirmaujančią įtaką.
Mokyklinis periodas ir prasideda, kai
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svarbioji nauja įtaka pasidaro mokykla,
kurią. vaikas šiuo metu pradeda lankyti.
Mokykloje išmokstama ne tik skaityti ir
rašyti, bet taip pat pažįstamos naujos ver
tybės,kartai s gal skirtingos nuo tėvų įdieg
tųjų, ugdomi nauji įpročiai, susiduriama
su įvairiomis pažiūromis į kasdieninius
įvykius. Mokykloje taip pat išsiplečia
autoritetingų suaugusių ratelis ir mokyto
jas mokyklinio amžiaus vaikui virsta gana
svarbiu aplinkos faktoriumi.
Šiuo metu dažnai pasikartojantį reiškinį
psichologai vadina indentifikacija. Vai
kas dažnai ypatingai prisiriša prie kurio
nors suaugusio, lyg sutapatydindamas sa
ve su juo; jis stengiasi kuo labiau priar
tėti prie to asmens, seka jo veiksmus, jo
nuomones ir viską savinasi bei pamėgdžio
ja. Nuo kūdikystės, pirmasis identifika
cijos objektas būna motina, vėliai berniu
kai pradeda identifikuoti save su tėvu, o
mokykliniame amžiuje tėvų, vietą, dažnai
užima kuris nors mokytojas. Toks moky
tojas gali turėti ypač daug įtakos savo pa
ties asmenybe ir pavyzdžiu. Daug būtų
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galima apie mokyklos įtaką, kalbėti, bet
tai^tiesioginiai neliečia mūsų temos.
Siame periode jaunuoliai patys nelabai
buriasi į dideles grupes, bet ypač dažnai
pasitaiko artimos draugystės tarp dviejų
mergaičių, ar dviejų berniukų. Tų dviejų
jaunuolių įtaka į vienas kitą galėtų būti
didelė, bet dažniausia tokios draugystės
būna trumpalaikės. Į galą mokyklinio pe
riodo jaunuoliai pradeda burtis į didesnes
grupeles ir grupių įtaka didėja. Vartosiu
žodį grupė gana plačia prasme, apimant ir
spontaniškus jaunuolių susiburimus, or
ganizuotus pačių įsteigtus ratelius, ir ži
nomas jaunimo organizacijas.
Didėjant
grupės įtakai, mažėja suaugusių autorite
tas ir vis daugiau svarbos įgauna kiti to
kioje grupėje esantieji jaunuoliai bei pa
čių susidaryti nuostatai.
Kitas šio periodo ryškus požymis yra
vis didėjantis skilimas tarp berniukų ir
mergaičių, pasireiškiantis interesų skir
tumu, grupavimuisi tik į vienos lyties gru
pes ir pagaliau net neapykanta ir tyčiojimuši iš vieni kitų. Tokiu būdu išmoksta-
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ma pasisavinti savo lyčiai atitinkamą roIštinkamas elgesys ir įgyjama aiški iden
tifikacija su viena lytimi. Todėl ir šio
laikotarpio mergaičių ir berniuką žaidimai
skiriasi, o įvairūs išviršiniai “moteriš
kumo ” ar“ vyriškumo ” požymiai ypač
mėgstami. Sis skilimas truputį mažėja
brendimo periodui artėjant.
Pažvelkime dabar į šio periodo uždavi
nius. Vienas iš pirmąją yra atitrūkimas
nuo šeimos ratelio ir akiračio bei intere
są išplėtimas uŽ šeimos ribą. Išėjimas
mokyklon beveik automatiškai padeda šį
uždavinį įvykdyti, nors ir tada būna išimčią. Siame laikotarpyje išmokstama užmegsti artimesnius santykius su mažai
pažįstamais jaunuoliais, kurie virsta ge
riausiais draugais, nors tokios draugystės
dažnai būna labai trumpalaikės. Tuo yra
padedami labai svarbūs pagrindai vėles
nėms draugystėms ir bendrai santykiavi
mui su kitais žmonėmis.
Šiame laikotarpyje vaikas tobulėja kal
bos vartosenoje, įgyja didesnį savo veiks
mą supratimą ir imasi daugiau atsakinguno.
Šiuo metu taip pat išmokstama pagrindi
niai tarp žmonią santykiavimai: 1) bendra
darbiavimas arba talkininkavimas, t.y. vei
kimas kartu su kitais, siekiant visiems
pageidaujamo tikslo, kurį dėl kurią nors
priežascią lengviau yra pasiekti keliese;
2) varžybos, arba lenktyniavimas su ki
tais, kai, vienam pasiekus norimą tikslą,
jis pasidaro nebeprieinamas kitiems. Šio
laikotarpio mėgstami žaidimai ypač lavina
vaiką panaudoti šiuos santykiavimo būdus.
Mokyklinio amžiaus jaunuoliai taip pat
pasižymi fizinės energijos
pertekliumi,
kuris išliejamas žaidimuose įgalinančiuo
se jaunuolį panaudoti dar taip neseniai
įgytą judėsią koordinaciją ir tam tikrus
sugebėjimus. Sportas ir apskritai žaidi
mai, reikalaujantieji daug energijos ir di
džiąją raumeną naudojimo, Šiuo laikotar
piu būna labai mėgstami.
Brendimo periodas neprasideda su vie
na diena, bet ateina pamažu, atnešdamas
ramiam mokyklinio periodo jaunuoliui dau
giau įtampos ir problemą. Brendimo pe
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riodas dažnai būna vaizduojamas kaip la
bai audringas, ir, be abejo, toks gali būti,
bet nebūtinai. Neturime laiko gilintis į
šio audringumo priežastis ir iš viso šį pe
riodą nuodugniai išnagrinėti, nes apie jį
būtą galima prirašyti storą knygą, o teks
tenkintis tik paviršutiniškomis užuomino
mis,
Sis periodas prasideda su tam tikrais
pasikeitimais jaunuolio kūne, kurią prie
žastis yra kai kurią liauką sekreciją padi
dėjimas. Šią pakitimą ankstumas ar vėlu
mas gali turėti didelės psichinės reikš
mės, tačiau į tai čia nesigilinsiu. Šiuo
metu vyksta gana daug pasikeitimą, netu
rinčią tiesioginės fiziologinės priežasties,
kurie yra taip pat didelės psichinės svar
bos.
Brendimo periodo pradžioje, jaunuoliai
buriasi į didesnes, pastovesnes, ir labiau
organizuotas grupes. Jie mielai steigia
įvairius ratelius, patys nustatydami jiems
taisykles ir nuostatus. Kaip tik šiuo me
tu jaunimo organizacijos gali vaidinti di
džiausią vaidmenį, nes jos gali suteikti
jaunuoliui progą būti didesnėje savo bendraamžią grupėje. Dalimi, Šis noras būti
savo vienmečią bendruomenėje, yra nepri
klausomumo nuo suaugusią pareiškimas ir
savos visuomenės įkūrimas. Tėvams gali
būti sunku tai suprasti, tačiau reikia afesiminti, kad augantis jaunuolis turi išmok
ti būti savarankus savo kartos būryje, turi
rasti savo vietą, turi išmokti pats spręsti,
bendrauti su kitais sau lygiais, padėti, ir
priimti pagalbą, gerbti kito nuomonę; jis
turi
išmokti, kad ne viską, ko gyvenime
pageidaujama, galima turėti; jis turi iš
mokti susigyventi su pasisekimu ir nesėk
me, išmokti ne tik imti, bet ir duoti, ir
bendrai, išmokti savarankiai bendrauti su
kitais savarankiais žmonėmis. Todėl šiuo
metu kitą jaunuolią autoritetas gali būti
didesnis ir svarbesnis negu suaugusią ar
net tėvą, Suaugusiąją patarimai dar la
biau būna priimami, negu tiesioginiai nu
rodymai. Kitą jaunuolią autoriteto pripa
žinimas veda taip pat ir prie konformizmo,
nes nenorima išsiskirti iš kitą. Kadangi

15

tas pareikštas nuo suaugusių, nepriklauso
mumas dar turi labai netvirtą pagrindą, tai
jaunuoliai jaučiasi žymiai saugiau dides
niame būryje ir stengiasi nieku neišsiskir
ti nuo kitą, esančią tokiame pat būryje.
Kitas šiuo metu pasireiškiąs bruožas
yra susidomėjimas ir draugystės ieškoji
mas su priešinga lytimi. Po aiškaus sky
rimosi, ar net priešiškumo, atsiranda ne
drąsumas, jeigu tenka su si (kirti su kitos
lyties jaunuoliais, bet, po kurio laiko, ge
riau pažinus, prasideda artimesnės drau
gystės ieškojimas. Tad brendimo periodo
grupės dažniausia būna mišrios berniuką
ir mergaičių, o jose, kartu dirbant ir links
minantis, gaunant iš grupės drąsos, pirmi
nis nedrąsumas būna nugalimas. • Todėl
šiuo metu pamėgstama užsiėmimai ir žai
dimai tinkantieji abiems lytims, tačiau
grupiniai, nereikalaujantieji poravimosi,
į galą brendimo periodo mažėja noras būti
didelėje grupėje, arba bent kaip priedas
ieškoma draugysčią vis mažesniuose ir
mažesniuose rateliuose, kol pagaliau išė
jimas dviese su antros lyties asmeniu pa
sidaro natūralūs dalykas.
Taip pat šiuo metu jaunuoliai mažiau
linksta į energingus fizinius žaidimus, o
bent dalį laiko skiria mąstymui, nagrinėji
mui, skaitymui. Šiuo metu jaunuolis daug
galvoja apie save ir apie visą pasaulį,
mėgsta diskutuoti savo mąstymus įvairiau
siais klausimais su kitais. Tai yra irgi
būtina vystymosi dalis,nes šiuo metu jau
nuolis susidaro savo gyvenimo filosofiją,
išsirenka savo gyvenimo profesiją ir susi
daro savo vertybių skalę, kuri^duoda pa
grindą jo ateities gyvenimui. « Šiuo metu
galima sakyti, vyksta išviršinių asmeny
bės bruožų susiformavimas, kuris turi di
delės svarbos. Teigiama įtaka bei geras
auklėjimas šiuo metu yra itin svarbūs ir
reikalingi, bet tai turi būti atlikta subti
liai ir apgalvotai, suprantant jaunuolio
psichiką ir atsižvelgiant į jo savaranku
mo ieškojimą. Nusistatymus ir pažiūras
turi pats jaunuolis susidaryti atitinkamo
apsvarstymo ir jie negali būti primesti is
šalies; tinkami auklėtojai tegali savo nu

rodymais, paaiškinimais pakreipti tokius
svarstymus norima linkme.
Kadangi skautų organizacija imasi auk
lėti jaunuolius,esančius abiejuose šiuose
vystymosi perioduose, gal būtų naudinga
kiek konkrečiau pasvarstyti, kur skautybė
gali jaunuoliui padėti, duoti atsaką į jo
ieškojimus ir kuriuo būdu tai būtų geriau
sia atlikti. Atrodo, kad mokykliniame pe
riode, kada priklausymas jaunimo grupei
nėra taip svarbus, skautavimas galėtų dau
giau lavinti jaunuolio kūnų, jį grūdinti,
mokyti ištvermės, mokyti savimi pasitikė
jimo, kylančio iš sugebėjimo ką nors ge
rai atlikti, mokyti laimėti ir pralaimėti
taip, jog tai sudarytų skatulį tolimesniam
mokymuisi. Gi brendimo periode būtų tiks
lu atkreipti didesnį dėmesį į charakterio
formavimą, vertybių įdiegimų, didesnį in
telektualinį lavinimą ir visuomeninės ro
lės mokymą.
Kaip pastebėjome, šie vystymosi perio
dai neatitinka skautų susiskirstymui į jau
nesnius skautus, skautus, ir vyresnes
skautes bei skautus vyčius, bet vistik įma
noma į šiuos periodus atsižvelgti, nes vi
sa skautiškoji programa yra laipsniška,
atitinkanti laipsniškam jaunuolio vysty
mosi principui.
Mokyklinis periodas apima vilkiukus ir
paukštytes, o taip pat ir amžiumi jaunes
nius skautus. Jų palinkimas jungtis į ne
dideles grupeles randa atsaką skilčių sis
temoje. Skaučių ir skautų veikimas atski
rai šiuo metu taip pat yra tinkamas, o ats
kiros nors ir panašios programos mergai
tėms ir berniukams yra tinkamos ir reika
lingos. Nors skiltims tiesioginiai vado
vauja bendraamžiai skiltininkai, bet jų
reikšmė šiuo metu yra ne tiek didelė kaip
draugininko, nes jaunuoliai dar nebūna
perkėlę autoriteto savo bendraamži arus, o
dar pratinasi prie kitų suaugusių, ne tėvų,
autoritetingumo. Draugininkai turėtą būti
vyresni amžiumi ir labai apgalvotai paren
kami, nes jų įtaka šiuo metu būna didžiau
sia. Draugininkas ypač lengvai gali pasi
daryti identifikacijos objektu ir savo as
menybe, skautiškumu, gali įkvėpti daugiau
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negu teoriniais pašnekesiais. Atrodo, kad
būtų tikslu šiuo metu skiltininkams neati
duoti perdaug atsakomybės, o geriau m ažesnėse draugovėse leisti draugininkui
artimiau bendrauti su kiekvienu skautuku.v
Šiuo metu labai tikslinga būtų pabrėž
ti judrius, gyvus, energijos reikalaujan
čius žaidimus, kiek galima dažniau atlie
kamus lauke. Kuo daugiau skautiškų ži
nių reikėtų mėginti perteikti tokių žaidimų
forma, o n e pašnekesiais. Bet koks spor
tas taip pat patrauktų šio laikotarpio jau
nuolius. Dalį laiko tiktų skirti tikrai “ vy
riškiems ” užsiėmimams pas berniukus ,
ar labiau * * moteriškiems ” užsiėmimams
pas mergaites, nes šio periodo jaunuoliai
tebeieško tvirtos identifikacijos su savo
lytimi ir mėgsta išviršiniai pabrėžti savo
vyriškumų ar moteriškumų. Visoki kon
kursai, varžybos, žaidimiai reikalaujantie
ji konkurencijos, ir su aiškiu laimėtoju
taip pat būtų šiame laikotarpyje patrauk
lūs. •
Nenorėčiau, kad p adary tumė te išvadų,
jog reikia daryti viskų ar tik tai, kas jau
nuoliams šiame laikotarpyje patinka. Ne.
Tačiau dalis užsiėmimų patinka jaunuo
liams, nes jie padeda atlikti kurį nors šio
periodo uždavinį ar išspręsti kurių nors
problemų, nes jie turi gilesnę psichinę
funkcijų. Tokių žaidimų netenka vengti,
o naudojantis tais pomėgiais galima jau
nuolį patraukti, sudominti, galima jam pa
dėti atlikti to vystymosi periodo uždavi
nius to amžiaus jaunuolių mėgiamoms for
moms pageidaujamą turinį. ( Tik supran
tant jaunuolio pomėgius ir atkreipiant į
juos dėmesį, galima jaunuolį paveikti ir
daryti jam įtakos. ■ Jeigu jaunuolis jausis
nesuprastas, jausis, kad jo pageidavimai
paneigiami, jis nepersiims jokiais nurodimėjimais. Todėl ir manau, kad nurodymas
užsiėmimų, kurie gal etų jaunuolį patraukti
ir
priartinti, padės kiekvienam vadovui
prie tokių jaunuolių prieiti, o tiems užsi
ėmimams skautiškų atspalvį duoti suge
bės jau pats vadovas.
Galėtume ir patys iš ankstesnio brendi
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mo periodo apibudinimo pasidaryti išva
das, kokie užsiėmimai ir koks vadovavimo
būdas šio periodo jaunuoliams būtų priim
tiniausias, tad mėginsiu Čia tik pagrindi
nius punktus paryškinti.
Siame laikotarpyje bendraamžiai vado
vai įgyja itin svarbų vaidmenį. Konkre
čiai imant, šie vadovai yra skiltininkai.
Juos reikėtų labai apgalvotai parinkti, nes
jie turės didelės įtakos į visų savo vado
vaujamų grupę, kadangi bendraamžių auto
ritetas pasidaro ypatingai didelis. Taip
pat reikėtų šio laikotarpio jaunuoliams ne
tiek nurodinėti, kiek patarti, ne įsakyti,
o siūlyti.
Reikėtų taip pat atsižvelgti į šiuo metu
didėjantį susidomėjimą antrąja lytimi ir
dalį veiklos tarp skaučių ir skautų daryti
bendrą. Juk jeigu tokio bendrumo norin
tieji jaunuoliai jo neras skautų organiza
cijoje, jie ras jį už skautų organizacijos
ribų ir tik sumažins savo laiko dalį ski
riamų skautams. Toks bendrumo ieškoji
mas yra natūralūs reiškinys, tad, užuot
draudus, geriau reikėtų duoti progų paben
drauti tinkamų vadovų.priežiūroje. Atro
do, kad būtų prasminga šiuo metu sudaryti
tautinių šokių grupes, chorus, daryti ben
dras
iškylas į įžymesnes vietas, rengti
bendrus laužus, ir pan. Taip pat reikėtų
atsiminti, kad šio periodo jaunuoliai yra
labiau linkę mąstyti,, tad pašnekesiai, pa
čių paruošti referatai, diskusijos kuriuo
nors klausimu būtų naudingi užsiėmimai,
pakeičianti e ji bent dalinai ankstesnio pe
riodo žaidimus. Ir žaidimai turėtų keisti
savo pobūdį; geros kūno koordinacijos
reikalaujančius žaidimus reikėtų pakeisti ‘
sumanumo, greitumo, apsukrumo reikalau
jančiais žaidimais. Kadangi šiuo metu
jaunuoliai sparčiai vystosi intelektualiai,
jeigu nebus kreipiama pakankamo dėmesio
į šį aspektų, jie gali lengvai prarasti su
sidomėjimų skautybe, pavadinti ją tik vai
kų žaidimu ir išeiti ieškoti intelektualinio
skatulio kur kitur. Atrodo, labai svarbu
šiame laikotarpyje paskirti dalį laiko in
telektualiniam lavinimui. Atsižvelgiant į
mūsų gyvenimo sąlygas svetimame krašte,
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tai būtų, galima panaudoti supažindinti jau
nuolius su lietuvių, literatūra, menu, muzi
ka, tautosaka, skautijos istorija, skautybes teorija ir t.t. Taip pat reikėtų atsi
žvelgti, kad brendimo periode jaunuolis
yra linkęs pats kurti, pats reikšti savo
nuomones ir todėl tektų, visokių savaran
kių kūrybą skatinti ir sudaryti sąlygas su
tokia kūryba pasirodyti. Bendri skautų, ir
skaučių diskusiniai rateliai vadovaujami
tinkamo vadovo, būtų vienas būdų to pa
siekti.
Šie nurodymai, žinoma, yra tik užuomi
nos. Ką kiekvienu konkrečiu atveju pasi
rinkti, kaip tai įvykdyti, yra kiekvieno va
dovo reikalas. Galbūt šių periodų apibu
dinimai nepasako nieko naujo prityrusiam,
jaunuolius gerai pažįstančiam vadovui,
nes psichologai šias žinias sukaupė taip
pat stebėdami jaunuolius. Tačiau tikiuo
si, kad šios pastabos palengvins kai ku
riems vadovams jaunuolių stebėjimų, o su
teikdamos kitų padarytas išvadas apie be
sivystančius jaunuolius, padės jums jau
nuolius suprasti ir rasti su jais artimesnį
ryšį, įgalinantį lengviau perteikti skautiš
kuosius idealus ir ugdyti skautiškas as
menybes.

J

V. K.

Joną ULĖNĄ
ir p. Nijolę STADALNINKAITĘ,

sukūrusius lietuvišką šeimą, svei
kiname iriinkime giedro ir laimingo
gyvenimo.
New Yorko ** Šarūno ” dr- vė
Mano mielą draugą, brolį ir kolegą
Ps. Fil. J. ULĖNĄ ir
U n. N. STADALNIKAIIĘ,
jungtuvių proga nuoširdžiai sveikinu
ir linkiu daug saulėtų dienų jų šei
myniniame gyvenime.
Ps. Fil. R. Kezys
Sukūrusiems skautišką šeimų,

Ps. J. ULĖNUI ir
N. STADALNIKAITEI

linkiu daug džiaugsmo ir
geriausios kloties
Ps. A. Bobelis
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VIENETAS RUDENĮ
V. s. A. S aulai lis

Po vasaros, paprastai, vienete tenka
kiek persitvarkyti. Nors rudens mėnesiais
dar labai patogu veikti lauke, bet tenka
jau pamažu trauktis į patalpas ir kiek keis
ti veikimo pobūdį.
Vieneto sudėtis: Ji kiek pasikeičia.
Vienas kitas išvyksta, koks nubyra ar
pereina į kitus vienetus. Beikia rūpintis
ir prieaugliu ir susirasti kandidatų, ar
įtraukti iš kitur atsikėlusius. Tai geriau
sia daryti prieš visus kitus pasitvarkymus.
Vadovybė: Kiekvienas vienetas veiks
gerai ir skautaus tobulai, jei turės vado
vus, ir galimai geresnius vadovus !
Būtina turėti draugininką. Tai svarbiau
sias skautavimo vairininkas vienete. Gi
lesniam auklėjimui būtina, kad jis būtų,
paaugesnis amžiumi, patyrimu ir išminti
mi. Jau po pirmųjų įsikūrimo sunkumų
daugelis prityrusių skautininkų galėtų bū
ti kviečiami, ir turėtų sutikti, vėl imtis
vienetams vadovauti. Mūsų skautybės
ateitis labai priklausys nuo tinkamo skau
tiško darbo vienetuose. Gi svarbiausias
skautiškojo ugdymo darbe vadovas yra
draugininkas. Rimčiausio dėmesio jam!
Šalia dr • ko, vienete reikia kokio pava
duotojo ar adjutanto, o jei vienetas skaittingesnis, tai ir kelių. Jais gali būti ir
jaunesni.
Dar gali būti ir kitų vieneto vadovybės
narių, pagal vieneto didumą, pagal vado
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vais būti tinkamų asmenų skaičių ir pagal
reikalą. Tačiau vengtina titulinių vado
vų, kurių pareigų vardai skambūs, o dar
bo ... jokio.
Yra reikalų, kuriuos turi kas nors tvar
kyti: iždas, inventorius, raštai, vaistinė
lė, vėliava bei gairės, žaidimai ir p. Tais
dalykais rūpintis gali paaugesni vieneto
nariai, būdami atsidėję, tik toms pareigoms
arba drauge būdami ir kita kuo užimti.
Svarbiausia, kad vieneto vadovas ar jo pa
vaduotojas neapsikrautų visa kuo. Atsa
komybė už darbus ir vieneto veikimą turi
būti sistemingai išsidėstyta tarp vyres
niųjų vienete.

Organizacija: Gerai, jei vienete yra
keli vadovai tik savo pareigoms atsidėję
viso vieneto reikalams, o visi kiti pilnai
įsitraukę skiltyse bei būreliuose. Veng
tina tokių atsitikimų, kad kas nors viene
te pasijustų lyg niekur dėtas.
Prie geros vieneto organizacijos pri
klauso rūpestingai sukurtos skiltys ar bū
reliai.

Skilčių reikalas: Vienete būtina pasi
dalinti į skiltis ar būrelius.
Jų skaičius pareina nuo visos sudėties
skaičiaus. Tačiau minimumas yra 2 skil
tys ar būreliai. Jei būtų daugiau kaip 4,
ir visos didelės, geriau skirtis į du vie
netu.
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Brolijos vadi ja

Nėra griežtos taisyklės, kokio dydžio
turi būti skiltis: nuo 4 ligi 9 - 10 ar pan.
skautų; patogu, kai skiltyje yra apie 6-8
berniukus.
Taip pat nieko bloga, jei skiltys nevie
nodo didumo: pvz.,; vienoje 4, kitoje — 6
ar net 7. Ir nėra būtina dirbtinai visų skil
čių skaičių suvienodinti. Ne skaičius yra
pagrindas skilčiai formuotis, bet tai, kad
skiltyje būtų skautiški bičiuliai!
Normalu vienete, kad vilkiukų būreliai
yra didesni, skautų skiltys — mažesnės,
o sk. vyčių būreliai — dar mažesni ( net 3
nariai ).
Skilties vadovybė: Didelė klaida, kai
** skiltininku ” būna pats vieneto vadas
ar jo pavaduotojas ar kuris kitas paaugęs
vieneto vadovybės žmogus.
Skiltininku ar būrelio vadovu turi būti
iš tų pačių narių, ne iš šalies koks ** dė
dė ”, Niekad skautiškojo auklėjimo gilu
mų nepasieks klaidinga sistema, nors iš
orinio susitvarkymo motyvais ir būtų guo

L.K.

džiamas!, kad suaugęs skiltininkas geriau.
Šitas reikalas yra vienas iš principinių
skautybės auklėjimo sistemoje. Draugi
ninkas turi instruktuoti ir lavinti berniukų
skiltininku bet ne jo pareigas pats ei
ti!!!
Skiltininko parinkimas: Vilkiukų būre
lio galva ar vadas parenkamas vieneto va
dovybės, rimtai dėmesin priimant, kad ge
riausios įtakos turės kitiems būrelio na*
naras.
Skautų skiltininkas gali būti išsirenka
mas, jei skiltis yra sena ir turi geras tra
dicijas; arba jis gali būti vieneto vadovy
bės parenkamas, giliai nujaučiant, kokio
tikisi skilties berniukai ir koks bus nau
dingiausias jų skautėjimui. Jei skiltis
pati renkasi, prileidžiama, kad jų pasirink
tasis turės būti vieneto vadovybės p atvi rtintas.
Sk. vyčių būrelis turėtų visada pats iš
sirinkti savo vadovus,išskyrus atvejį, kai
būrelis tebėra organizacinėje stadijoje.

Lietuvos”

NACI ON •
M.MAŽ rDO
BIB’ 10 .
t
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Skiltininkų Lavinimas: Skiltininkas turi
teisę būti vieneto vadovybės laiks nuo
laiko pamokomas, lavinamas ir tobulina
mas pirma kitų skautų. Su skiltininkų vi
sada eina ir paskiltininkis.
Skiltininkų lavinimas yra vienas pagrin
dinių gero draugininko uždavinių. Jis su
savo skiltininkais dirba lyg su kokia skil
timi: su jais išeina patyrimo laipsnių prog
ramas, jis jiems sudaro progas išmokti
specialybių, dalykus, su jais iškylauja,
dirba lauke, gamtoje ir miške. Išeina teo
riniai ir praktiniai visa tai, ką skiltinin
kas turi daryti su savo skilties skautais.
Jis savo veikla ir pavyzdžiu rodo, kaip
skiltininkas gali sėkmingai veikti skilty

je.^
Šitas skiltininkų lavinimo metodas tai
komas labiausia skautų šakai, kur skiltys
veikia savarankiau; vilkiukų būrelių gal
vos buriami daugiausia nuotaikai sukurti
ir jiems patiems uždegti noriau veikti. Sk.
vyčių būreliai savarankesni, bet daugeliu
atveju jie ne labai prašoka geros skilties
skautavimo lyg, todėl vieneto vado rūpes
tinga ir pajėgi pagalba labai pakeltų būre
lių vadovų autoritetą ir praturtintų sk. vy
čių būrelių skautavimo turinį.
Buklas: Vienetui reikia buklo ! Pir
miausia patalpos sueigoms bei žaidimams,
kai negalima lauke. Paskui — centro vi
sokiai veiklai, darbeliams, užsiėmimams
ir LL
Gera, kai kiekviena skiltis turi ir savo
irštvą — kur kokį urvą, kampą ar p.
Kai nėra vieneto buklo, nėra ir tikrai
smagaus skautavimo, ne geros skautiškos
nuotaikos.
Kiti rūpestėliai: Santykiai su tėvais —
tai vieneto vadovo svarbi pareiga. Tunto,
vietininkijos ar rajono ar p. komitetai sau,
o vieneto santykiai su tėvais sau. Su vie
neto narių tėvais vadovas turi turėti tie
sioginį, nuoširdų ir abipusiu pasitikėjimu
pagrįstą ryšį. Tokia sėkmingo auklėjimo
sąlyga. Šitas reikalavimas ypač katego
riškas skautų ir vilkiukų vienetų vado
vams, nors jis svarbus ir sk. v/čių viene
to vadovui, kai vienete yra jaunesnių na
rių.
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Skauto užrašai — kietais viršeliais by
la, įdedami popieriaus lapai rašyti, oiešti
ar braižyti ar kokiems piešiniams įlipinti.
Vieneto vadovas talkina, kad skiltininkai
turėtų gerus “ skaito užrašus ” pirmi al
sia su visa jiems pateikiama skautamokslio bei lituanistine medžiaga.
Vasaros darbų įvertinimas — užregis
truoti, ką skautai vasarą padarė, įrašyti į
jų nario knygeles oficialius duomenis,
būkle ar p. paskelbti, kas įgijo kokius pa
tyrimo laipsnius, specialybes ar p. Sura
šyti visus taškus ir darbas varžybose ir
t. L
Atsiskaityti ir padėkoti — suvesti sto
vyklos apyskaitas; tiksliai ir dokumentuo
tai atsiskaityti iš piniginių reikalų; su
tvarkyti inventorių, grąžinti kam kas pri
klauso, kitą padėti saugiai; padėkoti už
pagalbą, talką ar nuoširdumą kiekvienam,
kas yra prisidėjęs prie baigiamos vasaros
darbų. Gerai užbaigti reikalai bus tvirtas
pagrindas ateityje susilaukti vienetui tal
kos.
O nuo gerai pradėto darbo rudenį, parei
na visa vieneto veikla ligi sekančios va
saros .
Tinkama pradžia — jau pusė laimėjimo.
Sėkmės i

KAIP SUNAIKINTI DRAUGOVĘ

1. Niekad nemokėk nario mokesčio,
2. Niekad neateik į sueigas, jei ateini,
tai vėluok.
3- Neprisiimk jokių paskyrimų parei
goms; lengviau kritikuoti negu dirbti. Jei
gu esi išrinktas kurioms pareigoms, nesi
rūpink ias atlikti.
4. Visuomet tylėk, kada klausimas yra
svarstomas; kada sprendimas yra padary
tas, nepamiršk visiems
pasakyti kaip
jiems reikėjo daryti.
5. Jeigu kas nors padaro pasiūlymą, sa
kyk: a) ** Dar peranksti ”, b) ** Atidėki
me ”, c) “ Padėkime į bylą

” World Scouting **
1958 m, Nr. 7 • 8
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UŽSIĖMIMAI RUDENI
s. v. Antanas Saulaitis-Jr.

Ankstyvas ruduo yra pats laikas smarkiam skautavimui. Vienetai susitvarko
organizaciniai, sudaro ilgesniam laikotar
piui veiklos planą, Mokiniai ir studentai
vėl sėdi mokyklos suoluose.
Šiemet yra du skatinantieji įvykiai :
Tautinė Stovykla ir ypač Brolijos varžy
bos. Taip pat pasitaikė, kad šiemet yra
daug sukakčių — Dariaus ir Girėno, Šilu
vos, Sv. Kazimiero, “ Aušros ”, Nepri
klausomybės, Lietuvių, skautų įkūrimas ir
pan.
Užsiėmimai.
Drąsesni vienetai gali šiuo metų, laiku
ir žiemą stovyklauti, bet daugumos veikla
bus sueigose, minėjimuose, iškylose ir
laužuose, 0 pagrindinės užsiėmimą sri
tys, kaip visada, ideologija, praktinis
skautamokslis ir lituanistika.
Sueigos. Salia sueigą gali būti ir vie
nam tikslui skirti užsiėmimai — pvz., modelią dirbimas ar rinkinią darymas.
Ideologija, Skautą ideologija, istorija
ir pan, gali būti mokoma ir rodoma tiesio
giai ir netiesiogiai ( praktinią užsiėmimą,
žaidimą metu ir kt, ). Kiekvienoje suei
goje turėtą būti kelią minučią ( 2 - 5 ) žo
delis ar užsiėmimas apie įstatus ar įsaky
mus, rimties valandėlė ar malda. Galima,
betgi, ir plačiau nagrinėti kurį nors daly
ką, ypač jei skautai vyresnio amžiaus.
Skautamokslis. Sis metą laikas labai
tinka praktiniams užsiėmimams — lauke
užtenkamai šilta užsiėmimams, o, antra
vertus, vėsu, ir galima viduje veikti. Lau
ke galima prirankioti medžiagom, o viduje
ją sunaudoti: ruošti lapų, šakų, pėdsaką
( piešinią ir gipso ) rinkinius, daryti skau
tiškus modelius, darbelius, tvarkyti užra
šus.

Viduj galima pasimokyti pirmosios pa
galbos, signalizacijos šviesa ir garsu,
kompaso ir žemėlapią vartojimo. Kimo žai
dimams ( garsu, kvapu, lietimu, matymu,
šviesa ir pan. ) gali būti skiriama daug
laiko.
Lituanistiniai dalykai. Čia medžiagos
netrūksta. Varžybą taisyklėse galima ras
ti daug sumanymų. Atsinešus medžiagos
— knygų, žurnalą ir laikraŠčią iškarpą bei
ištrauką — galima daryti eilėraščią, lietu
vių liaudies meno piešinių, iškarpų ir dar*
belių, tautosakos dalyką rinkinius. Drau
govė, o ypač skiltis, gali kartu rašyti įdo
mios knygos recenziją, santrauką, atpasa
kojimą, Lietuviškų sodybų, kryžių, svir*
ną bei naminių įrankių ir baldų modeliai
taip pat smagiai atliekami grupėse. Aiš
ku, keli skautai gali dirbti vieną sudėtinį
darbelį. Galima pasimokyti dainą, pakar
toti jau mokamas senas. Čia gali būti
naudingi tie, kurie buvo Tautinėje Stovyk
loje.
Lietuvių liaudies žaidimai rudenį labai
tinka, nes ją daugumas judrūs — skautai
bėgioja, šokinėja ( reikia saugotis nuša
limo ! )
Visi šie dalykai tinka Tautiniam ir Vals
tybiniam ženklams, o už juos skiriama
daug taškų.
Minėjimai. Šių metą sukaktys bei ats
kirą vietovią ar vienetą įvykių minėjimai
gali būti švenčiami ne tik vieną dieną ar
vieną kartą, pvz., Dariais ir Girėno 25 m.
sukaktis tik liepos 17. Įvykius bei asme
nis galima prisiminti vėliau ar anksčiau.
Minėjimai gali būti atskiri nuo kitų už
siėmimą ( iškylų, sueigų, laužą). Juose
gali dalyvauti tik skautai, ar skautai ir
tėvai ir pan. Minėjimų proga galima su221
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ruošti parodėlę, pasirodymus, už kuriuos
vienetas gali užsidirbti daug taškų,
Iškylos. Rudenį iškylauti grynas malo
numas — gamta g*aži, įvairi, gyvių daug
— vietinių, keliaujančių; gamta ruošiasi
žiemai; naktys gražios, žvaigždėtos; die*
nos siltos, vėjuotos. Tik reikia saugotis
gaisro I
Ideologija. Iškylose ideologija minima
netiesiogiai, pripuolamai. Skautas gamto
je mato įstatų, skautų papročių vertę ir
prasmę. Gali būti ir pašnekesiai, laužai.
Skautamokslis. Iškylose darbų begalės
— pėdseka, pvz. išeinant, signalizacija
pakeliui, pirmoji pagalba atvykus, kompa
sas, matavimai ir žemėlapio vartojimas ei
nant atgal ypač tinka rudenį ir žiemų, nes
medžių lapai neužstoja kalvelių, upių, ak
menų, takelių ). Galima rinkti medžių
spalvotus lapus ar stebėti paukščius —
daryti įvairius rinkinius — pėdsakų, šakų,
piešinių.
Dar du įdomūs ir labai naudingi užsiė
mimai. Kadangi vėsoka, skautai greičiau
išalksta; kadangi gali būti šaltesnis vė
jas, jiems reikia šilimos. Užtat, prie ge
rai sukurtos ugnelės, galima net kelias
valandas terliotis — mokytis virti, bet tik
skiltimis. Skiltis, susėdus apie lauželį
gali smagi ai virti sriubų, kepti mėsų, spir
ginti
bulves ir pan. Tai yra pats laikas
pasispirti šioje srityje, kurioje mes esa>
me silpni

Kitas įdomus dalykas yra iškylavimas
lietuje. Vieną kartą pabandžiu s, liks sma
gūs atsiminimai ir noras dar eiti. Lietus,
aišku, gali užklupti netikėtai, bet galima
ir išeiti lyjant. Vadovas čia turi labai
gerai viską suplanuoti. Geriausia iškylau
ti skiltimis, o gal pirma tik draugininkui
su skiltininkais ir paskiltininkiais. Rei
kia kreipti dėmesio į drabužius ( lietpaltį,
batus ), kelnių ir kitų drabužių periodinį
džiovinimą ( jei reikia po dideliu medžiu,
urve ar pan. ), arbatos ar sriubos periodi
nį virimą! ypač jei iškyla ilga) ir k t.
Lituanistika. Lietuvių liaudies žaidi
mai, dainos, laužai.
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LSS pasižymėjimo ženklai IV T. S. buvo
įteikti
LSB VS S, Kairiui, LSS Pirmūnui P,
J ur gėlai, buv. LS Seserijos V S O. Zailskienėi
ir Čikagos Skautams Remti Dr - jos pirm, dr
St, Bieziui,
V. K,

Laužai, Laužai gali būti po sueigų, po
minėjimų ir po iškylų, Jie gali būti labai
trumpi ar nepilni - tik kelios dainos, gal
koks pasirodymas, sueigos, minėjimo ar
iškylos metu.
Po Tautinės Stovyklos gali būti daugiau
medžiagas ir paįvairinimų laužams. Bet
skautai ir vadovai patys gali ir turi sugal
voti daug naujų dalykų.
Ideologija. ( Laužų, lygiai kaip ir kitų
užsiėmimų metu, tai natūralu — laužų te
mos, pvz.,' gali būti skautų įstatai, tėvy
nės pažinimo ir pan. dalykai. Temai, aiš
ku,
atitinka pasirodymai, dainos ir kiti
programos dalykai.
Skautamokslis. Kaikada tinka ir trumpi
varžybiniai ar panašūs pasirodymai: maz
gų rišimas, pirmoji pagalba, kaikurie lie
tuvių liaudies žaidimai, individualios rung
tynės.
Lituanistika: pasakų, patarlių, priežo
džių, mįslių įscenizaviraai, eilėraščių dek-
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lamavimai, pasakų, sekimai, mįslių mini
mai, pašnekesiai iš lituanistikos.
Skautiškas sumanumas, susipažinimas
su varžybų taisyklėmis ir apsti medžiaga
vadovui suteiks daugiau sumanymų rudens
užsiėmimams.
Vadovu lavinimas.
Susitvarkius vienete, pats laikas drau
govės vadijos posėdžių metu ir atskirai,
jeigu galima, lavinti skiltininkus, paskiltininkius ir, prie progos, kitus pareigūnus
— laužavedžius, knygų vedėjus, iždinin
kus, iškylautojus ir t. t.
Trumpai apibrėžti skilties ir draugovės
pareigūnų lavinimų galima šitaip: intensy
vesnis praktinis ir ideologijos mokymasis;
ypatingų pareigų supratimas ir žinios, rei
kalingus toms pareigoms sėkmingai eiti,
patarimai ( užsiėmimų pravedimas ir t. t.)
lietuviškų bei skautiškų temų nagrinėji
mas; varžybom s p araginimai ir patarimai.
Čia jau padeda vietininkas, tuntininkas bei tam skirti rajonų ir Brolijos sky
riai.
Varžybos.
Dar daug laiko liko varžyboms getai už
baigti. Kadangi taškai gaunami už beveik
visus užsiėmimus ir darbus, tiek asmeni
nius, tiek skilties ar draugovės, tai taškų
galima pririnkti tiek, kiek tik norima.
Taisyklės. Jeigu tai dar neatlikta, kiek
vienas skautas, o ypač vadovai, turi su
taisyklėmis susipažinti labai gerai — ten
yra daug sumanymų, o kartais reikia atsi
žvelgti ir į techninius klausimus — pvz.,
iškylų ilgis, užsiėmimų dalyvių skaičius
ir t. t.
Knygos. Gera taškus tvarkingai vesti,
kad paskutinę minutę nebūtų sumišimo.
Tai atlieka atitinkami, su varžybomis ge
rai susipažinę, asmens.
Varžybų dvasia ir vykdymas. Kiekvie
nas skautas turi degti varžybų dvasia —
tai, iš viso, skautybei natūralu, o ypač
šitokiose varžybose, kuriose dalyvauja
kiekvienas skautas, skiltis ir vienetas.
Kiekvienas turi norėti kuo geriau pasiro
dyti ir iš vadovo išmokti, kaip tai gali bū
ti atliekama.

Spauda.
Greit bus laikas atnaujinti prenumera?*
tas Skautų Aidui ir Mūsų Vyčiui, surasti
naujų skaitytojų, remti laikraščių, žurna
lų ir knygų leidimų pinigais ir rašiniais.
Taigi, šį rudenį, kuris yra tinkamas lai
kas praktiniam skautavimui ir gerai varžy
bose dalyvauti, kiekvienas skautas, skil
tis ir vienetas turi pasispirti pirmyn, kad
per žiemų darbas neatvėstų, o pavasarį ir
vasarą būtų galima skautiškai ir smagiai
iškylauti ir vėl stovyklauti.

Brolį Stasį MICKŲ
ir Eleną GARTINGAITĘ,

sukūrusius skautišką, katalikišką
Šeimą, sveikina ir saulėto gyvenimo
linki
Korp. Vytis Omahos skyrius
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Broliu p avartėje

Popietė

V. B.

Laužavietė ...
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V. R.

.. ir laužavedys

S. B.
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Kad būtų margiau
Didieji vartai

V. K.

A. E.

Mūsą eilės

V. K. ir S, B.

.^1

u

Gedimino Vilkas L SB VS- kui
V. K.

27

Linksma visiems — mažiems ...
... ir dideliems

V. K.

Vadai arbaiauja

Maestro ir įpėdiniai

J. T. ir V. B.

L. K.

Mūsų burės
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ĮVYKIAI IR KOMENTARAI

IV-ji Tautinė S to vyki a su savo džiaugs
mais ir vargais jau tapo lietuviškosios
sk auti jos istorijos dalimi. Akademiniam
Skautų Sąjūdžiui ji yra ypač svarbi todėl,
kad joje pasirodė mūsų Sąjūdžio subren
dimas ir pajėgumas. Su džiaugsmu prisimename
ASS narių atliktus darbus ir tą
puikią nuotaiką, kuri vyravo AS D ir Korp!
Vytis pastovyklėse, o ypač — tarpe jų.
Didelio malonumo suteikė proga susitikti
Vid. Vakarų ir Rytų akademikams — telie
ka stiprinti puikiai užmegstus ryšius. Ta
čiau, svarbiausia, taip, kaip tai darėme
Tautinėje Stovykloje, ir toliau savo pa
vyzdžiu mūsų jaunųjų sesių ir brolių tar
pe skleiskime lietuviškąjį žodį ir dainą.
★

★

★

Po Tautinės Stovyklos teko lankytis
Studentų Ateitininkų ir Liet. Stud. Santa
ros suvažiavimuose — stovyklose. Buvo
labai malonu visur rasti nuoširdų priėmi
mą, vykusį planavimą ir gerą tvarką. Ypač
įdomu buvo pastebėti, kad kiekviena sto
vykla turėjo savo ryškų ir skirtingą pobū
diASS tiek Žaliakalnio, tiek Tautinėje
Stovykloje pasižymėjo savo spontanišku
linksmumu ir tautiniu sentimentu, ypač
ryškiu dainomis. Paskaitose ryškėjo kal
bėtojų jaunatvė — visi dar studentai, ak
tyvūs ASS nariai; Čia iškilo gilus susido
mėjimas tautinio apsisprendimo klausimu.
Dar pabrėžtina tvirta ir savanoriška draus
mė, pasireiškusi apeigomis, rikiuotėmis
bei uniformomis

Stud, Ateitininkų stovykloje malonų Įs
pūdį padarė gausus būrys tvirtai lietuviš
kai nusistačiusių jaunuolių — abiturientų.
Nuosekliai ir tvirtai paruoštose paskaito
se ir debatuose ryškiai vyravo vyresnio
sios kartos autoritetas ir konservatyvus
žvilgsnis į akademinio jaunimo problemas.
Gausus būrys iš T.S; grįžtančių akademi
kų skautų kolegoms ateitininkams liko gi
liai dėkingi už nuoširdų priėmimą ir globą.
★

★

★

Santaros suvažiavimui savitą atspalvį
suteikė gausus būrys svečių — vyresnio
sios kartos kūrėjų ir visuomenininkų, ku
rie kartais dominavo ir diskusijose. Gi
laus įspūdžio paliko mūsų pirmaeilių ra
šytojų atliktas literatūros ir meno vaka
ras ir bendrai aukštas akademinis paskai
tų lygis, kuris kartais prašoko ir klausy
tojų pajėgumą. Kolegų studentų tarpe bu
vo žymi tendencija į kartais kraštutinį —
bohemišką — individualizmą, kuri kiek
stebino drausmę gerbiantį skautą. Ryš
kus
buvo ir nenoras domėtis politiniais
klausimais, pirmenybę teikiant kultūrinėms
humanizmo idėjoms.
★

★

★

Praeitą mėnesį pasirodė pirmasis laik
raščio “ Gimtoji Kalba ” numeris. Sįlaikrastį leidžia JAV Liet. Bendruomenės Kul
tūros Fondas.
“ Gimtoji Kalba ” nagrinėja praktinius
šios dienos lietuvių kalbos klausimus ir
todėl yra nepakeičiamas ginklas ir paly229
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dovas kiekvienam lietuviui studentui. Tuo
jau dėkime metinę prenumeratą — 1 dolerį
_į voką ir siųskime šiuo adresu: G K Ad
ministracija, 1602 So. 48 th Court, Cicero
50, Illinois.
To neatlikęs, kaip pasiteisinsi, kai ko
legė ar kolega paklaus: — ** Ar jau skai
tai Gimtąją Kalbą? ”
★

★

★

Šią metą ° Varpo ” Žurnalo 3 • 4 nr.
yra išspausdintas V. Butrimo straipsnis

“ Mūsą jaunuomenės susigrupavimas ” ,
o ** Darbo ” žurnalo 2 nr. yra J. Kiznio
** Jaunąją iliuzijos ”.
Jeigu kuris akademikas šią straipsnių
nėra skaitęs, turėtą juos perskaityti. Ma
lonu, kad visuomenė plačiau supažindina
ma su akademinio jaunimo organizacijomis
— ateitininkais, skautais, santariečiais ,
tačiau būtą gera, kad tokią straipsnių ati
tari ai geriau pažintą tų organizacijų ideo
logiją ir siekimus.

ASS IV TAUTINĖJE STOVYKLOJE
Algis Aukštaitis

Audros debesys virš stovyklos

Ketvirtosios T.S. atgarsiai nuaidėjo už
sienio lietuvių pasaulyje ir paliko gilią
žymę gausaus būrio jaunuolių ir jų vado
vą gyvenime. Lyg padidinamasis stiklas,
stovykla parodė tiek skautą, tiek ir visos
Amerikos lietuvių visuomenės galias ir
silpnybes, turtus ir nepriteklius.
Dvi savaites gražioje Michigan© valsti
jos gamtoje vyko realaus gyvenimo drama
visomis savo formomis: nuo žmogiškąją
silpnybių komedijos iki klasinės benamio
žmogaus tragedijos. Viršum kasdienio
stovyklos gyvenimo, stovyklą gaubė ir sa
vo nuotaikomis nudažė gilūs žmogaus bui
ties klausimai — idealizmo susidūrimas
su materialistine kasdienybe ir tautinės
dvasios konfliktas su jaunimą supančios
aplinkos galia, izoliacija nuo aplinkos ir
vidinis glaudumas pernelyg sėkmingai čia
parodė, kokie silpni ir dirbtini tapo žmo
giškieji ryšiai tarp vyresniosios kartos ir
1958 • ją metų Amerikos lietuvių mokykli
nio jaunimo. Lyg šešėlis,nevieną stovyk
lautoją sekė rūpestis dėl Šią jaunuolių są
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moningo ryšio ateityje su savo — ar jau
tik savo tėvų — gimtuoju kraštu.
Tokią neramiądvasinę aplinką T. S - je
rado atvykę ASS nariai, įpratę nagrinėti
studentą gyvenimo klausimus savo Šeimy
ninėse akademinėse stovyklose. Nevie
nam kilo klausimas: kokią vietą šioje sto
vykloje sau ras ASD ir Korp! Vytis nariai
— studentai skautai? Kelioms savaitėms
prabėgus, žvilgsnis atgal duoda tik vieną
atsakymu Akademinis Skautą Sąjūdis čia
įrodė savo tautinį ir intelektualinį subren
dimą. Nuoširdus darbas skyriuose, aka
deminėse stovyklose ir
suvažiavimuose
bei skautų vienetuose tinkamai paruošė
Sąjūdžio narius atlikti savo reikšmingą
vaidmenį IV - je TS.

Dirbame ir dainuojame
Jau nuo Žaliakalnio akademinės stovyk
los vyko ASS pasiruošimai TS darbams.
Užsimotieji uždaviniai: stovyklos dien
raštis, radiofonas, pašnekesiai, paskaitos
ir specialios programos pareikalavo darbo
dar namuose, o, šalia to, dar rūpesčiai:
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J. T.
IV T. S. ** Stovyklos
Dienų ” redakcija

kaip nuvyksime, kur pastogę gausime, ka
me pietus virsime? Neveltui dar porą, die
nų. prieš stovyklon išvykstant busimieji
pareigūnai ir jų. padėjėjai jau skundėsi
stovykliniu nuovargiu.
Pirmajai stovyklos dienai — šeštadie
niui, VIII, 16 d, išaušus, stovyklon netru
ko susiburti per 50 akademikų.: ir dviems
savaitėms atvykusių, ir n ebijojusių kele
tą. valandų keliauti, kad savaitgalio metu
padėtų stovyklų įkurti. Ir, taip pat, nuo
pat pirmojo ryto stovyklautojų dėmesį pa
traukė specifinės akademikų žymės — šau
ni rikiuotė ir skambi lietuviška daina. Sa
vaitgalio lankytojams išvykus, likę ASS
stovyklautojai visai paniro į pasiimtų dar
bų vykdymų; ypač gi “Stovyklos Dienų”
redakcijos palapinėje Šviesa kasnakt negęsdavo iki 2 - 3 valandos ryto, norint,
kad po pusryčių naujas numeris pasiektų
stovyklautojus. Šio ASS narių redaguoto
stovyklos dienraščio viso išėjo 13 nume
rių — viso 86 rotatoriumi spausdinti pus
lapiai ir 6 psl. specialiai spaustuvėje pa
rengtų iliustracijų. Kasdien po 600 - 800
egzempliorių leidžiant, teko sunaudoti per
30,000 lapų popieriaus, gi broliai Tamule
vičius ir Miliauskas apie 60»000 kartų ap
suko rotatoriaus rankenų. Vyr. redakto
rius — fil. T. Remeikis, redakcinio kolek

tyvo nariai, menininkai ir techninių darbų
linksmi vykdytojai čia tikrai parodė daug
skautiško sumanumo, įveikdami visus miš
ko spaustuvės sunkumus, ir stovyklauto
jams sukūrė puikų stovyklos dienų doku
mentų.
Antrasis savaitgalis su 40 metų jubilie
jaus iškilmėmis stovyklon subūrė ypač
gausų būrį — 1008 registruotus stovyklau
tojus ir kelis Šimtus svečių. Stovyklauto
jų tarpe čia turėjome 86 ASD seses ir 70
brolių vytiečių. Nuo ryto iki vakaro šau
nios akademikų gretos ir nesibaigiančios
jų dainos kūrė ir ugdė šventiškų jubili ejaus dienų nuotaikų, švietė savo pavyz
džiu jaunesniosioms sesėms ir broliams.
Akademikų stovyklautojų skaičiui pagau
sėjus, antroji savaitė atnešė dar daugiau
planų ir darbų. Šalia dienraščio, radiofo
no ( vedė fil. R. Kezys ) ir studijų infor
macinio centro, prisidėjo Studentės Skau
tės Diena Seserijos stovykloje su ASD
parengta programa, pasirodymai bendruo
se
laužuose, vytiečių pravesti tautinio
auklėjimo pašnekesiai Brolijos draugovių
laužuose, paskaitų ir pašnekesių ciklas
pedagoginėmis temomis, skirtas vadovams,
ir organizaciniams reikalams skirtos suei
gos. Negalima būtų nepaminėti ir eilės
pareigų, eitų ASS narių stovyklos admini-
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stravime, programos vykdyme ir stovyklos
aprūpinime, kurį dieną, ir naktį tvarkė di
džiojoje ** daržinėje ” įsikūręs senj. VI.
Simutis.
Pergreit atėjo paskutinis laužas, pasku
tinioji naktis, kurios metu, paskutinę pa
reigą, atlikdami, sargybą, ėjo ir tvarką pa
laikė irgi akademikai ir, pagaliau, sun
kiausias stovyklos darbas — jos nugriovi
mas ir kelionė namo.

Amerikos lietuvius ir savo pavyzdžiu bei
autoritetu vesti juos į lietuvią tautos pa
žinimą ir meilę tėvą žemei.
Šiuo darbu pasieksime to pilno žmogiš
kumo, į kurį veda mūsą šūkis
— Ad Meliorem!

Tad aukim skautiška • lietuviška dvasia

Begalė gražią atsiminimą rišasi su ASS
gyvenimu IV - joje TS. Rytinis sesią ri
kiuotės apsilankymas pas vytiečius su
“ Linelių. ** daina, akademiniai laužai ant
kalnelio
šalia mėnulio apsviesto ežero,
dainuojantis šimto akademiką ratas,“sma
ką brigada ” stovyklos karnavale, links
mos darbo naktys redakcijos palapinėje,
naujos dainos apie Nemuną, kariūnus ir,
žinoma, apie baisą smaką — ir svajotum
be galo ...
Malonu prisiminti tvirtą tvarką, palaiky
tą ASD viršininkės fil. N. Šalkauskaitės
ir Korp! Vytis vado — senj. J. Liubinsko
bei ją pagalbininką — iždininką, ūkio ve
dėją, šeimininkią ir tvarkdarią. Garbė ir
padėka tenka visiems nuoširdiems ASS
darbą vykdytojams bei akademikams, ėju
siems pareigas stovyklos administracijo
je, programos vykdyme bei tiekimo skyriu

jeDžiugu, kad susibūrėme akademikai
skautai iš visą Amerikos kampą — Los
Angeles ir New Yorko, Čikagos ir Toron
to, Bostono ir Detroito, Urbanos ir Waterbūrio, Clevelando ir Hartfordo, ir iš dar
kitur,— ir jautėmės iš karto esą viena,
tvirta ir pareiginga Šeima, atvykusi atlik
ti savo įnašą bendram stovyklos labui.
Visą svarbiausia tačiau yra prisiminti,
kad savo pavyzdžiu pajėgėme skleisti lie
tuvišką
dainą ir žodį mūsą jaunesniąją
sesią ir brolią tarpe, pajėgėme rasti ryšį
su jais ir atkreipti ją dėmesį į akademi
nės skautijos idėją. IŠ IV • sios TS išsi
vežėme įsipareigojimą ir toliau ugdyti sa
vo norą ir sugebėjimą suprasti jaunuosius
232

A. E.
Naujasis K! Vytis pirm. J. Liubinskas IV
T.S. davė skautininko įžodį.

VADAS
“ Jie (arabai) mane pamokė, kad ją va
das galėjo būti tik tas, kuris valgė eilinią
maistą, vilkėjo ją rūbais, gyveno lygiai su
jais, o vistik buvo už juos pranašesnis ”,
T, E. Lawrence,

is *' Seven Pillars of Wisdom ”
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Rytas

ASD vartai ir šulai

Cirkulis miške

K. M.

Labas rytas, sesės!

ASS
TAUTINĖJE
STOVYKLOJE

Paskaita

A. E,
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Valdžia eina pareigas

Dviese skaniau!

J. T.

Spalvas uždėjus
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SKAUTAI FORDHAME

Fordhamo Universitete, New Yorke, kas
vasarą vyksta lituanistikos studijos. Lithuanistikos Institutas šiame jėzuitų uni
versitete buvo įsteigtas 1957 m. vasarą.
Jam vadovauja kun. dr. Vladas Jaškevičius, S. J.
1958 vasarą Institute dalyvavę skautai
apie studijas rašo: “ Kiekvienas studentas būtinai turėtų kada nors lankyti šito
kius kursus. Ne vien tik lituanistikos iš
mokti irLietuvąpamilti, bet praleisti trum
pę, labai reikšmingą laiką artimai su pro
fesoriais ir kolegomis. Šių dienų niekad
neužmiršiu — jos buvo svarbios, įdomios
ir linksmos ” ( M. S. ) ... ** Fordhamo
Universiteto lituanistikos kursai davė ge
rą progą lietuviams studentams patobulin
ti savo gimtąją kalbą bei padidinti litera
tūrines ir istorines žinias ” ( B. U. ) ...
° Kalba ir raštas per šį laiką truputį p ei
to bulė jo, tautosaka atgaivino susidomėji
mą Lietuvos praeitimi ... bet, svarbiausią
susidraugavau su keletu lietuvių studen
tų. Man atrodo, kad aš ilgiau atsiminsiu
šias draugystes, negu gramatikos taisyk
les ” (K. S. ) ... ** Važiavome dvejopo
tikslo pasiekti: pasisemti žinių iš litua
nistikos ir dūsios paskaidrinti ’* ( A. I. ).
Pernai institute klausė 13 vienuolių se
selių ir 3 pasauliečiai — nei vieno Lietu
voje gimusio. Šiemet buvo 12 seselių ir
13 pasauliečių, du čia gimę. Iš PLSS na
rių lituanistikos studijas lankė vyr. skau
tė Audronė Gudaitė ( New York ), skautė
Marija Šautaitytė ( Waterbury ), vyr. skau
tė Kristina Škėmaitė ( New York ), t. n.
Birutė Ulėnaitė ( New York ), sk. A. Uja"
sevičius ( Detroit ), junj. A. Saulaitis Jr.
( Waterbury ) ir senj. V. .Virbickas (New
York ). •
Vasaros semestrai trunka šešias savai
tes ( 1959 m. liepos 6 — rugpiūčio 14).
Kiekvienas baigęs gimnaziją, gali gauti
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universitetinius užskaitus, nors klausyto
jais gali būti ir jaunesni. Iš 11 kursų kas
met galima pasirinkti 3, už kurių kiekvie
ną skiriami 2 užskaitai. Tuo būdu per tris
vasaras galima surinkti 18 taškų ir gauti
baigimo pažymėjimą. Kursai, kurie buvo
dėstomi šiais metais ir bus dėstomi atei
nančiais yra lietuvių kalba ( trys kursai ),
lietuvių kalbos — stilistikos seminaras,
lietuvių literatūrą lietuvių literatūros sąr
jūdžiai, Vincas Krėvė, lietuvių tautosaka
ir papročiai, lietuvių kalbos istoriją Lie
tuvos istoriją lietuvių civilizaciją Vidu
ryje ir gale semestro reikia laikyti egza
minus.
1958 m. vasarą dėstė dr. A. Vasys, dr.
A. Slepetytė, prof. J. Brazaitis, lėkt. St.
Barzdukas; atskiras paskaitas skaitė lan
kytojai dr. A. Salys, lėkt, V. Trumpą dr.
J. Purinas, min. V,. Sidzikauskas ir kiti.
Pamokos tęsėsi po 50 min. Pietūs val
gomi atskirame universiteto valgyklos kam
baryje. Pop i eci ai ir vakarai skiriami moks
lui — kartais ir pramogai. Instituto bib
liotekoje, kurią prižiūrėjo junj. Saulaitis,
yra apie 1000 lietuviškų knygų. Profeso
riai palikdavo auditorijoje visą dieną stu
dentams padėti. Laisvu laiku studentai
lankė zoologijos ir botanikos sodus, ėjo į
kinus ir teatrus, aplankė įdomias vietas,
važiavo į pajūrį bei pikniką pasisvečiavo
pas draugus ir gimines.
Kiekvienas studentas parašo referatą iš
lietuvių literatūros ar ir iš Lietuvos isto
rijos. Šiemet buvo dėstoma dvidešimtojo
amžiaus lietuvių literatūrą Skautai stu
dentai rašė šiomis temomis: Vinco Krėvės
Šarūnas, Skirgaila,
v Skerdžius, Silkėą Antanuko rytas, I. Semiaus Kuprelis.
Institutas išleido vienkartinį 22 pusla
pių laikraštėlį, kuriame buvo atspausdinti
9 rašiniai, žinutės ir juokai iŠ instituto
gyvenimo. Viršelį piešė V. Virbickas, A.
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Fordhamo Un - te Šią vasarą lituanistiką studijavę skautai. Iš k. į deš.: A. Gudaitė, A,
Iljasevičius, B. Ulėnaitė, A, Saulaitis J r,, K. Skėmaitė, V. Virbickas ir M. Saulaitytė.

Saulaitis ( vyr. red, ) ** V. Krėvės lietuvių
būdas, palygintas su Daukantu ” ir * * Nau
joji “ pataisytoji ” Lietuvos istorija ”,
Visų, studentų mokslo išlaidas padengė
° Nerio ” korporacijos ( b • vės ) direkto
riai dr. Valiūnas ir dr. Kazickas. Tuo bū
du, mokslui išlaidų nėra.
Pragyvenimu
( 200 • 225 dol. ) rūpinasi kiekvienas stu
dentas. Vieni gyveno namuose, kiti pas
pažįstamus ar nuomotame kambaryje.
Iš visų organizacijų, tik Akademinis
Skautų Sąjūdis skyrė savo nariui pragyve
nimui stipendijų _ tų 200 dol. paramų ga
vo junj. A. Saulaitis. Toliau, IV TS ASS
pravedė pašnekesį apie Lituanistikos In
stitutų Fordham e ir atspaude informacinį
laoeli apie šias studijas.

Mielam broliui

Steponui MATUI* MATUSEVIČIUI,
jo mylimam tėveliui mirus,
reiškiame nuoširdžių užuojautų

Cleveland© Akademikai Skautai

Kiekvienas, dalyvavęs vasaros semes
tre, turėjo gerų progų pastudijuoti savo
gimtųjų kalbų, lietuvių literatūrų, istorijų
ir tauto sakų savo kalba, lietuviškoje in
stituto dvasioje. Tremtyje daugiau tokių
institutų nėra. Kiekvienam lietuviui stu
dentui
verta pralei sti bent vienų vasarų
lituanistikų studijuojant. Instituto lietu
viškasis darbas ir lietuviškoji dvasia at
gaivins kiekvienų, duos jėgų, žinių ir pa
siryžimo ateičiai.
Daugiau žinių ir Instituto brošiūrėlę ga
lima gauti parašius:
The Reverend Director, The Lithuanian
Program, Box 566» Fordham University,
New York 58, New York.

Sk. Vyčiui Stepui MATUI,
Jo tėveliui mirus,
giliausių užuojautų reiškia

Cleveland© “ Simano Daukanto ”
Sk. Vyčių Būrelis

237

37

ASS PASTOGĖJE

FIL. EUGENIJUS VILKAS
ASS PIRMININKAS

Naujasis ASS pirmininkas Eugenijus
Vilkas gimė 1921 m. Panevėžyje, kur ir
baigė mokyklą, ir gimnaziją.
Studijavo
Kaune, Darmstadte ir Čikagoje. Illinois*©
Technologijos Institute, 1956 m. įsigijo
mechaninės inžinerijos magistro laipsnį.
Į skautų sąjungą įstojo I - je gimnazi
jos klasėje 1931 m. Vadovavo skilčiai,
draugovei ir vienam iš seniausių Lietuvos
Simano Daukanto sk. vyčių būreliui. Sto
vyklavo bent 10 skautų stovyklų Lietuvo
je, o 1938 m. ir latvių Tautinėje Stovyklo
je. Organizavo iškylas po įvairius Lietu
vos kampus. 1939 m. įstojo į Lietuvių
Studentų Skautų Korporacį ją Vytis ir, pra
ėjus vienam semestrui, pakeltas senjoru.
Žaidė Korp! krepšinio komandoje. Tuo
pačiu metu priklausė Lietuvos Aero Klu
bui ir ruošėsi atlikti karinę prievolę aspi
ranto - lakino uniformoje.
Atūžusi karo audra, daugelį lietuvių iš
blaškė po platų pasaulį, jų tarpe ir Vilkų
šeimą,
1945 m. Vokietijoje Eugenijus vedė Ire
ną. Stare viČiutę — buv, Panevėžio Birutės
dr-vės draugininką ir netrukus abudu pra
dėjo studijas. Irena aktyviai veikė Frank
furto ASD Živilės skiltyje, o Eugenijus
pirmininkavo Korp! Vytis Darmstadto sky
riui.
1949 m. Vilkų šeima persikėlė į JAV ir
beveik nuo pirmos savaitės abudu įsijun
gė į skautišką veiklą. Eugenijus įsteigė
ir kurį laiką vadovavo Šarūno sk. vyčių
draugovei. 1950 ■ 1952 m. Eugenijus va
dovavo Korp! Vytis centro valdybai ir ėjo
ASS vicepirmininko pareigas. Visą laiką
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rūpinosi MV leidimo reikalais, kurį laiką
buvo jo administratorius, o 1957 m. vyr.
redaktorius. Organizavo keletą ASS sto
vyklų ir buvo VIII • sios viršininkas. 19 56
m. VI. 11 buvo išrinktas pirmuoju Akade
mikų Skautų Ramovės pirmininku. 1951 m.
buvo pakeltas paskautininkiu, o 1958 m.
skautininku. Šiais metais išrinktas į LSS
Tarybą.
Eugenijus šiuo metu vadovauja vienos
metalo virinimo mašinų bendrovės naujam
skyriui, o atliekamu laiku, kiek laikas ir
jėgos leidžia, jungiasi į skautišką, aka
demišką bei lietuvių inžinierių veiklą.

K B.
Ateitininku stovykloje krepšinio rungtynės
su atsilankiusiais vytieciais pasibaigė 40:40
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Tikslu paskatinti lietuvių literatūros
išsivystymą, skelbiamas
AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO
JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSAS.

1) ASS jaunimo litera turo s p remi ja už ge
riausią prozos kūrinį — $ 150.00
2) ASS jaunimo literatūros premija už
geriausią poezijos kūrinį — S 150.00
Prozos kūrinys gali būti apysaka, fel
jetonas, trumpa novelė, ar kitas prozos
darbas, savo esme priklausąs grožinei li
teratūrai, netrumpesnis, kaip 2000 žodžių,
bei neilgesnis, kaip 8000 žodžių.
Poezijos kūrinys gali būti eilėraščių
grupė arba poema, epinio, lyrinio ar humo
ristinio žanro, netrumpesnis kaip 200 žo
džių ir neilgesnis, kaip 1500 žodžių.
Premijuoti kūriniai bus visąpirma iš
spausdinti ** Mūsų Vyčio ” žurnale.
Konkurse gali dalyvauti visi lietuviai,
bet kurių ( išskyros komunistinės ) pažiū
rų, ir priklausą bet kuriems lietuviško jau
nimo susi grupavimams, o taip pat ir tie,
kurie visiškai nedalyvauja lietuviškose
organizacijose, bet jaučia lojalumą Lietu
vai ir jos kultūra. Amžiaus riba — iki 30
metų.
Konkurso temų pasirinkimas yra laisvas.
Nenustatoma jokių ideologinių rėmų, iš
skyrus tai, kad konkursui pasiųsti raši
niai privalo sudaryti įnašą į Iietuvių lite
ratūrą. Pagrindiniai reikalavimai yra aukš
tas meninis lygis, ir ištikimybė autoriaus
išpažįstamiems meniniams ir moraliniams
principams.
Rašiniai turi būti pasirašyti slapyvar
džiu, o atskirame voke turi būti patiekta
autoriaus pavardė, vardas, adresas ir gi
mimo data.
Rašinius prašoma siusti šiuo adresu: R.
Šilbajoris, 108 East College Street, Apart
ment 3> Oberlin, Ohio.
Rašiniai gauti vėliau, negu 1959 m. ba
landžio 30 d. nebus jury komisijos verti
nami. Tie, kurie nori gauti savo rašinius
atgal, turi atsiųsti pakankamai pašto ženk
lų persiuntimo išlaidoms padengti.
Jury komisiją sudaro: M. Katiliškis, A.
Landsbergis, H. Radauskas ir R. Silbajori s.

GEDIMINAS DRAGUN EVICIUS
Gimęs 1929 m. Kaune. Į skautų eiles '
įstojo 1936 m. Gimnaziją baigė 1949 m.
Ranau - Vokietijoje. Aktyvią skautišką
veiklą pradėj ęs būdamas gimnazistu jos
nepertraukė ir atvykęs į J.A.V. Ėjo skiltininko, skautų, vyčių būrelio vado parei
gas ir dabar vadovauja Korp! VYTIS Ilartford’o skyriui.
Š. m. birželio mėn. pabaigė University
of Connecticut ir gavo elektros inžinerijos
B. S. laipsnį. Universitete buvo vienas
iš Lietuvių Studentų Sąjungos skyriaus
steigėjų ir valdybos narių. įvertinant jo
sugebėjimus Atsargos Karininkų Apmoky
mo Korpe ( ROTC ), jam buvo pavestos
pulkininko pareigos ir, kursą baigus, su
teiktas atsargos leitenanto laipsnis. Pri
klauso A1EE, IRĘ ir Scabbard and Blade
organizacijoms.
/ Mūsų mielą brolį

senj. Rimantą DIR VONĮ
ir
p - lę Danutę KOKLY 1Ę»
sukūrusius lietuvišką šeimą,
nuoširdžiai sveikina
Korp! Vytis Urbanos skyrius
ir TJrbanos filisteriai
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NAUJOSIOS VALDYBOS

Su prasidedančiais akademiniais metais jįvyko ir
ASS bei jo padaliniu valdybą rinkimai.
Šių metų
( 1958 - 59 ) centrines valdybas sudaro:
Akademinio Skautų.Sąjūdžio:
pirmininkas — fil. Eugenijus Vilkas
vicepirmininkė — t. n. Gražina Musteikytė
nariai — fil. Leonas Maskaliūnas
t. n. Milda GrigaraviČiutė
senj. Juozas Liubinskas

Akademikių Skaučių; Draugovės:
pirmininkė — t. n. Milda GrigaraviČiutė
narės — fil. Nijolė Salkauskaitė
t. n. Dalia Stanaitytė
Korp! Vytis:
pirmininkas — senj. Juozas Liubinskas
vicepirmininkas — senj. Šarūnas Milišauskas
sekretorius — senj. Sigitas Banaitis
jun. tėvūnas — senj. Juozas Grina
iždininkas — fil. Algis Marrhertas

Akad. Skautų. Ramovės:
pirmininkas — fil. Leonas Maskaliūnas
sekretorė — t. n. Rimgailė Gustaitienė
iždininkas — fil. Algirdas Avižienis

CLEVELANDE

• IV Tautinės Stovyklos vėliava buvo išsiuvinėta
ir pasiūta t. n. Meilės Leknickaitės. Sesės Meilės
iniciatyva, ASD ** Šatrijos Raganos ” dr - vės na
rėš pasiuvo akademikų stovyklinius kaklaraikščius
” Žaliakalnio ” ir T. S. stovyklautojams.
• Rugsėjo mėn. 14 d. pp. Juodikių bute įvyko ASS
sueiga. Pirmininkavo jun. V. Gelažius, sekretoria
vo kand. G. Maciulevičiūtė. Programoje įvyko ” ap
valaus stalo ’• diskusijos, tema “ Daugiausia nusi
pelnęs žmogus ”, kurias pravedė t. n. R. Vizgirdie
nė, senj. R. Vizgirda ir jun. A. Giedraitis. Links
mojoje daly buvo parodytos Tautinės ir žiemos sto
vyklų filmos.
• Clevelando ASS nariai prisidėjo prie ” Litvanus ” remti vakaro rengimo. Taip pat suruošė pri
ėmimų Chicagos akademikų skautų kvartetui, kuris
Clevelande gražiai pirmų kartų pasirodė.

DETROITE
• Kaip retai pasitaiko, gana gausus Detroito
skaučių akademikių būrelis susirinko sueigai. Pra
sidedant naujiems mokslo metams, senoji valdyba,
išbuvusi pareigose net dvejus metus, pasitraukė už
leisdama vietų naujom jėgom.
Pasitaikė taip, kad dvi sesės iŠ valdybos netik
perdavė pareigas, bet ir apleidžia judrųjį motorų,
miestą. Jos vyksta tolimesnėms studijoms. Viena,
t. n. Dalia Bulgarauskaitė, įgijusi Detroite Mary gro
ve kolegijoje chemijos bakalauro laipsnį, važiuoja
į Fordhamo Universitetų ruoštis chemijos magistro
laipsniui. Kita, t. n. Marytė Lekniutė, užbaigusi
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parengiamąsias medicinos studijas Wayne State Uni
versitete, išvyksta į Michigano Universiteto Medi
cinos Mokyklų ruoštis medicinos daktaro laipsniui.
Naujos valdybos rinkimai buvo atlikti korespondenciniu būdu. Balsų dauguma išrinktos sesės: t.
n. Aldona Rastenytė, t. n. Danguolė Seputaitė, t. n.
Dalia Memėnaitė. Sueiga vyko pakilia nuotaika se
sės Bulgarauskaitės bute, prie kavutės ir
skanių
sumustinukų. Ypač visus sudomino originalūs ak
menukų pavidalo saldainiukai.
Perdavus pareigas, buvo svarstomi einamieji rei
kalai.
iškelta entuziastingų minčių ir sumanymų.
Džiugu,
kad sesės pareiškė norų rengti lavinamas
paskaitas, literatūrinius parengimus, kultūrines iš
kylas ir panašiai, kaip antai į Ann Arbor, tikrųjį
mokslo, meno ir kultūros miestą, kur su savo šeima
jau gyvena pasišventusi skautiškam darbui sesė fil.
Jūratė Pečiūrienė.
Akademikės užbaigė sueigų miela, seseriška nuo
taika ir atsisveikindamos padainavo ilgiausių metų
ir geros sėkmės išvykstančioms tobulėti sesėms.

NEW YORKE
• Korp! Vytis fil. ps. R. Kezys, ilgametis New
Yorko skautų Tauro tunto tuntininkas, nuo rugsėjo
mėn. 20 d. iš šių pareigų pasitraukė.
• Korp! Vytis New Yorko skyrius, LSS vadovybei
nuoširdžiai pritariant, numato išleisti Tautinės Sto
vyklos vaizdų albumų. Redakcinį kolektyvų sudaro:
senj. G. Penikas, A. Eidukevičius, ir fil. R. Kezys.
• Vienybės ” laikraščio
studentų skyriuje
” Akademinės Mintys ” buvo įdėta nuotrauka ir D.
Alytaitės straipsnis apie akademikus skautus Tau
tinėje Stovykloje.
• Fil. J. Ulėnas, ilgai vadovavęs Korpl Vytis
New Yorko skyriui, iš šių pareigų atsistatydino.
Laikinai pareigas perėmė fil. R. Kezys.
® Rugsėjo mėn. 24 d. jun. V. Virbicko bute įvyko
Korp! Vytis New Yorko skyriaus sueiga. Fil. J. Ulė
nas pravedė diskusijas Korp! Vytis statuto reikalais.
Plačiai buvo svarstyti ASS skyriaus New Yorke stei
gimo, Korp! Vytis šventės ir akademinio rudens ba
liaus klausimai. Sueigos metu buvo parodyta senj.
G. Peniko susukta spalvota filmą apie Tautinę Sto
vyklų. Sueigai pirmininkavo jun. J. Birutis, o sek
retoriavo jun. V. Ramanauskas.

TORONTE
• Prasidėjus mokslo metams ASS Toronto skyrius
išsirinko naujų valdybų, į kurių įėjo Gražina Girdauskaitė, Nijolė Bersėnaitė, Genė Norkutė, Vasa
ris Bersėnas, Valentinas Šernas ir Mikas Slapšys.
K! Vytis junjorų tėvūnu pakviestas buvęs p - kas
fil. G. Šernas. Skyriaus praeitų metų veikla ryškiau
siai pasireiškė stovyklomis. Buvo gerai nusiseku
si žiemos stovykla, gi birželio pabaigoje dail. Ta
mošaičių ūkyje prie Kingstono suruoštoje savaitga
lio stovykloje dalyvavo ir Montrealio studentai skau
tai. Savaitgalis prabėgo daugiausiai poilsiaujant,
tačiau buvo ir diskusijos lietuvių bendradarbiavimo
su svetimtaučiais tema. Neapsieita ir be rudens
stovyklėlės. Ji įvyko rugsėjo 19 - 21, prieš prasi
dedant mokslo metams, TT. Pranciškonų vasarvie-

40

tėję N. Wassagoje. Vėsesnes rudens dienos čia
įgalino platesnę studijinę programą.
B. Vaškelis
kalbėjo apie akademikų, skautų, prasmingumų, Šešta
dienio vakare pravestos stalo diskusijos aptariant
kaikuriuos lietuviško gyvenimo aspektus, gi stovyk
los užbaigoje kalbėjo fil. S. Kairys įdomia nesusibendrinimo tema. Žinoma, dar buvo apstu dainų.,
šokių, sporto ir kitų pramogų.
Salia stovyklų bei dalyvavimo Tautinėje Stovyk
loje, buvo suruoštas vienas pobūvis ir penkios suei
gos, kuriose nagrinėti skautybės, visuomeniškumo,
literatūros, muzikos ir meno klausimai.
Pastaruoju metu, pamatę sėkmingų veiklų, į sky
rių įstojo 14 naujų narių. Tai teikia vilčių, kad ASS
Toronte ateityje dar gražiau ir plačiau pasireikš.

Čikagoje
• Korp! Vytis fil. R. Viskanta išvyko į Purdue
Univ, siekti doktorato laipsnio mech. inžinerijos
srityje. Jis gavo Atominės Energijos Komisijos
stipendijų. Romas taip pat yra rašęs mokslinių
straipsnių amerikiečių leidiniuose ir yra vienas iš
autorių mokslinio darbo, kuris buvo skaitytas Jung
tinių Tautų Atominės Energijos ( Atoms for Peace )
konvencijoje, neseniai vykusioje Ženevoje, Šveica
rijoje.
• Čikagos ASS skyriaus *’ Rudens Lapų ” balius
įvyko spalio mėn. 4 d. šaunioje Knickerbocker Hotel
salėje. Programų atliko solistas Stasys Baranaus
kas ir pianistas Antanas Smetona, kuriems akade
mikai skautai lieka nuoširdžiai dėkingi už savo ta
lentų aukojimų studentų šalpai.
Baliaus rengimo komisijų sudarė: D. Baltuškaitė,
Z. Biliūnaitė, R. Gustaitienė, A. Jakubauskienė, S.
Banaitis, R. Cinką, R. Korzonas, A. Kliorė, J. Vaz
bys ir A. Vengrys.

• Korp! Vytis Čikagos skyrius, senjorų sueigoje,
įvykusioje rugsėjo mėn. 12 d. išrinko naujų šios
sudėties valdybų: fil. A. Kliorė - pirm., senj. J.
Vazbys - jun. tėvūnas, senj. J. Tamulevičius, senj.
A. Trinkūnas ir senj. R. Cinką — nariai.
• Rugsėjo mėn. 12 d. Jaunimo Namuose įvykusio
je Čikagos ASS skyriaus sueigoje fil. Tomas Remeikis skaitė paskaitų, tema: “ Lietuvių visuomenės
ir vyresniosios kartos interpretacija sociologiniu ir
psichologiniu atžvilgiu ”. Po sueigos įvyko sesių
paruošta kavutė ir dainomis paįvairinti šokiai.
TRUMPAI IŠ VISUR

• ALT’o Vykdomasis Komitetas LITUANUS žur
nalui paskyrė 200 doi. paramą. Šios paramos dėka
LITUANUS žurnalas bus siuntinėjamas 100 svetim
taučių skaitytojų, supažindinant juos su Lietuva,
jos kultūra ir dabartine padėtimi.
• Senj. Povilas Abelkis vadovauja Los Angeles
sudarytam LITUANUS vajaus komitetui. Kiti komi
teto nariai: Vladas Gilys, Dalė Karaliūtė, Povilas
Jasiukonis.

• Rugsėjo 27 Los Angeles skautai ir skautės su
sirinko prie skautiško laužo, kurį vedė senj. K. Pazemėnas.
Lauže dalyvavo ir gražus vietos lietuvių
visuomenės būrelis.

• Šiomis dienomis išėjo naujas LITUANUS žur
nalo numeris, kuriame rašo Kęstutis Skrupskelis —
Imperializmas — aukštesnė komunizmo forma, prof.
S. Sužiedėlis — Karžygis ant balto žirgo, V. Trum
pa — Kaikurie Baltijos tautų problemos aspektai, ir
L. A. Simutis — Muzika Nepriklausomybės metais.
Taip pat perspausdinamas Dr. M. Vorobiovo straips
nis apie menininkų M. V. Dobužinskį ir duodamas
J. Grūšo novelės ” Šviesesnis už saulę ” vertini
mas.

| Mūsų mielą brolį

senj. Aleksą J AKUBAUSKĄ
ir
ASD Čikagos skyriaus pirmininkę
Aldoną ANDRIU KAITYTĘ,
sukūrusius lietuvišką skautišką
šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina
ir laimingo šeimyninio gyvenimo
linki

Koip! Vytis Čikagos skyrius
Korp! Vytis Čikagos skyriaus
sekretorią senį. Rimą DAIN AUSKĄ
ir
t. n. Jūratę ELVIKYTĘ,

sukūrusius lietuvišką skautišką
šeimos židinį, broliškai sveikina
ir prasmingo gyvenimo linki

Korp ! Vytis Čikagos skyrius

Mūsą buvusį pirmininką
Fil. J. ULĖNĄ ir
k n. N. STADALNIKAITĘ,

sukūrusius šeimą, linkime
geriausios kloties

Korp! Vytis New Yorko skyrius
Mielą Sesę

Fil. Onutę MENDELEVIČIUTĘ ir
ponąlliją KOTOVĄ,
sukūrusius šeimą, nuoširdžiai
sveikiname ir prasmingo bei sau
lėto gyvenimo linkime
ASD Čikagos skyrius
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Miela Sese,
Ilgai laukta ir planuota IV Tautinė Sto
vykla jau praėjo, kaip gražus sapnas. Li
ko tik prisiminimai. Jų. yra daug, tad pra
dėsiu nuo pirmos dienos.
Po ilgos kelionės ir nemiegotos nakties
mes atsiradome Tautinėje Stovykloje. Lau
ke buvo labai šalta, tai drebėdamos bandė
me surasti vietą ASD pastovyklei įkurti.
Tai buvo tiek sunku, kad mes buvome per
kaitusios, kol išsikovojome pašto vykią an
troje pusėje kelio nuo Korp! Vyties. Mus
įkaitino ne tik ieškojimas pastovyklės ir
saulutė, bet žinia, kad negalėsime valgyti
iš bendro katilo su broliais. Tai mus tiek
prislėgė, kad neviena sesė nuleidusi akis
sėdėjo ant savo lagaminų, bandydama su
prasti taip žiauriai negailestingą gyvenimo
sprendimą.
Negailestingas gyvenimas šiek tiek su
švelnėjo, kada turėjome laužą su broliais,
nors atsisveikinti su jais teko prie pat
laužo... Broliai turėjo grįžti atskirai, kad
jų balsai nesukeltą visos Seserijos gyven

toją iš lovą.
Sesią veideliai ir vėl nuliūdo, kai su grį
žusios pajuto šaltį, nes nebebuvo laužo
ugnelės,
prie kurios joms buvo šilta. Si
problema buvo išspręsta, kai užsivilko po
tris ar keturis megstukus, užsimovė po po
rą vilnonių kojinių ir, įsisukusios kamuo
liukais pataluose, užmigo.
Sekantį rytą švilpukas nepabudino nei
vienos. Sesė komendante turėjo atskirai
kiekvieną žadinti, bandydama pirmiausiai
surasti galvą, kurios iš vis nesimatė tarpe
miegamą maišų ir patalų. Ir taip per visą
stovyklą pripratome, kad k eidavome tik ta
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da, kai išgirsdavom komendantės iŠpradžią
švelnų ir palaipsniui stiprėjantį balsą:
“Laikas kelt, dūšytės, mano vyturiukai!“
Po to, prieš pradedant sunkius dienos
darbus stovykloje, pakėlusios vėliavą ir
gerai nusiteikusios, nužygiuodavome pas
brolius, pasveikinti juos su daina. Gaila
tik, kad ją gretos buvo daug mažesnės už

mūsą.
Laikas bėgo taip greit, kad tik karts nuo
karto, tarpe sueigų vedimo, paskaitų skai
tymo, laikraštėlio rinkimo ( kuris visoms
sesėms patiko ), pasiruošimo laužui, bei
matricų rašymo, kai pamatydavome išalku
sį brolio veidą, atrasdavome laiko paliūdė
ti apie atskirą virtuvę. Žinoma, diena pra
giedrėdavo,
kai turėdavome progą atlikti
gerą darbelį, kaip pavalgydinti mūsą virtu
vėje pasiklydusį vytietį.
Dieną eigą nušviesdavo lankymo valan
da, kurios metu būdavo šokiai ant pievos,
laužų dauboje. Prieš šokius stovykloje
vykdavo pagrindinis sesių dabinimasis,
kurį kai kurios pradėdavo penkias valan
das pries laiką, plaudamos galvas geria
muoju vandeniu. Tad, kai ateidavo laikas
kaisti kavą vakarienei, vandens nebebūda
vo. Tuomet vargšės Šeimininkės lakstyda
vo iš vienos stovyklos į kitą, kol gaudavo

vandens.
Vieną dienąASD paštovyklėje staiga pa
didėjo stovyklaujančią skaičius — vienos
sesės lagamine atsirado pele su keturiais
peliukais. Tada sesės turėjo prižiūrėti ne
tik brolius, bet ir peliukus.
Tarpe svarbesnių įvykių stovykloje buvo
jubiliejinis paradas. Čia mes visos gra
žiai išsirikiavusios žygiavome ir mintyse
vis kartojome: “kairę, kairę“. Mat, ne-
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norėjome apvilti komendantės, kuri duoda
ma komandas, visai prarado balsą. Iškil
mės buvo paįvairintos bandant išstovėti
ramiai tarpe zvimbiančių, bičių, ir širšių.
Savaitę vėliau paradas buvo įvairesnis,
nes turėjome uniformas, kurias sudarė vie
na kojinė, maudymosi kostiumas, rank
šluostis, diržas, akiniai bei lapų, vainikas.
Net ir žygiavimas buvo ” palengvintas ”,
nes buvo su pasišokinėjimu.

Po to pradėjome griauti savo stovyklą.
Darbas nėjo greitai, nes norėjosi kuo il
giau išlaikyti viską kas buvo surišta su
daugybe prisiminimą.
Tad, kaip matai, stovykla prabėgo grei
tai ir įdomiai. Tikiuosi, kad į sekančią
Tautinę Stovyklą galėsi ir Tu atvažiuoti.
Iki sekančio laiško.
Sesė Dūšytė

PRANEŠIMAS L SS GARBĖS ŽENKLŲ
REIKALU

vienetą Nei garbės ženklai, nei kiti Ūkio Skyriaus
pagaminti dalykai SKOLON NEBUS
SIUN&AMI.
Užsienio rajonuose kainos derinamos pagal USA
dolerio vertę.
Šių užsakymų reikalu galima kreiptis šiais adre
sais :
P. Pakalniškis, 1331 16* th St., Santa Monica, Calif.
USA. arba: K. Pažemėnas, 1224 Stanford St., Santa
Monica, Calif. USA.
ps. pr< Pakalniais

LSS garbėą ženklai netrukus bus pagaminti ir juos
galės įsigyti visi, kurie yra apdovanoti. Visti gar
bės ženklų, juostos jau sutvarkytos ir išaustos. Ge
dimino Vilko ordinas visiškai sutvarkytas ir jį kiek
vienas apdovanotasis gali jau įsigyti. Beretės pa
gamintos visiems garbės ženklams ir jas galima
įsigyti, atsiunčiant 60 et. už vienetą. Kol kiti gar
bės ženklai bus nukalti, patariama įsigyti beretes
ir jas prie uniformos dėvėti. Kai kuriais atvejais,
ypač prie stovyklinių, uniformų, beretės nešioti la
biau tinka, nei patį garbės ženklą.
Ūkio Skyriui perėmus garbės ženklų tiekimo refr
kalą, visi ženklai tapo peržiūrėti, persvarstyti, perklasifikuoti. Ateity tuo reikalu sunkumų nebus.
Yra įvesti nauji laipsniai rėmėjams ( Už Nuopelnus
ir Padėkos ). Visiems garbės ženklams parinktos
standartinės spalvos, kurių išaustos ir naujos juos
tos.
Ateity garbės ženklų užsakymo reikalais pataria
ma kreiptis į vienetų vadovus, kurie, sudarę bendrus
s^ašus, atsiųs užsakymą Ūkio Skyriui. Norint tu
rėti apytikrį vaizdą, kiek garbės ženklų reikėtų da
bar užsakyti, mums jau reikalingi provizoriniai są
rašai, kiek ir kokių ženklų vienetai norėtų. Viene
tų vadovus ( tuntininkų, vietininkų ir atskirų būre
lių; liečia Seserijos ir Brolijos administracinius
vienetus ) prašome minėtus sąrašus pristatyti mums
iki š. m. spalių 30 d.
Taip pat pranešu, kad S - gos Ūkio Skyrius yra
pagaminęs tautines trispalves juosteles prie unifor
mos, kurias galima užsakyti atsiunčiant 35 et. už

TAUTINĖ STOVYKLA

• Lietuvių Skaučių Seserijos vyriausios skautininkės įsakymu. Tautinės Stovyklos proga,
šios
skautes pakeltos į vyresniškumo laipsnius: į paskautininkės — B. Banaitytė, M. Banevičiūtė, L.
Griškelytė - Rugienė ir D. Šeputaitė; į skautininkės
J. Pečiūrienė. Tėvynės Dukros Ženklu apdovano
tos: ps. K. Kuraitytė, si. N. Linkevičiūtė, ps. V.
Pavilčiutė, E. Sakalauskaitė, si. V. Tamošiūnaitė
ir v. si. L. VepŠtaitė.

• Lietuvių Skautų Brolijos vyriausio skautininko
įsakymu, Tautinės Stovyklos proga, ordinais apdo
vanoti šie broliai: Ordinu UŽ Nuopelnus — v. si.
Česlovas Anužis, v. si. V. Bauža, v. si. T. Remeikis, s. J. Sakalas ir ps. Vi. Šimutis. Tėvynės Sū
naus Ženklu apdovanoti v. si. A. Alionderis, si. K.
Cempė, v. si. R.jSaška, si. D. Glodas ir si. K. Ma
tonis. Vėliavos Ženklu apdovanoti psl. Al. Eiman
tas, v. sL Al. Garlauskas, psl. S. Švilpa ir s. si.
A. Zaparackas.
• TS Ženklas yra staugiąs Geležinis Vilkas.
Ženklas suprojektuotas ps. S. Makarevičiaus ir pa
gamintas Vokietijoje.
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• Be
sveikinimu IV Tautinė Stovykla taip pat
susilaukė iš skautų, rėmėjų; ir bičiulių, ir materiali
nės paramos. Po $ 100 aukojo Čikagos Skautams
Remti Draugija ir dr. E. Mačiuikienė. Po S 25 au
kojo inž. Ant. Rudis ir v. s. M. Jurkšas. S 15 auko
jo Genovaitė ir Ant. Miliauskai; po $ 10 aukojo Lie
tuvių Veteranų s - gos Ramovė; Lietuvos Karių Kū
rėjų Savanorių s - gos CV, St. Barzdukas, Fel. Mo
tuzas, gen. kons. Budrys, s. M. Milvydaitė,- Ročkuvienė ir Liet. Atstov. Klubas. Po S 5 aukojo dr. S.
Biežis ir J. Kaulėnas. Taip pat surinkta dar 345.17
smulkiomis aukomis.
• Brolijos TS pažangiausi vienetai, TS uždarymo
apeigose gavę laimėtojų kaspinus, buvo šie: skautų
pastovyklėje — Atlanto rajono sudėtinė “ DLK Vy
tauto ” dr - vė; jūrų skautų pastovyklėje — Cleve
land© •’ Stepono Dariaus ” laivas; skautų vyčių pa
stovyklėje — tvarkos tarnybos būrelis, sudarytas iš
Atlanto rajono skautų vyčių.
• Seserijos stovykloje įvykusio vyresnių skaučių
papuošimų konkursų laimėjo šie būreliai: ” Gintau
tų *’ būrelis ( Kanada ), “ Šešupė ” būrelis ( Eli
zabeth ) ir “ Anabo” oro skautės.

• TS vadovybė rugpiičio mėn. 24 d. buvo pakvie
tusi pusryčiams amerikiečių vietos įstaigų pareigū
nus ir skautų atstovus. V. Mantautas supažindino
svečius su stovykla. Visi buvo sužavėti TS įrengi
mais ir papuošimais.
• Lietuvių Skautų Seserija, per v. s. O. Zails kienę,
Tautinės stovyklos reikalams gavo lietuvių
dantų gydytojų aukų S 25* Seserija Lietuvių Dantų
Gydytojų Draugi j ai nuoširdžiai dėkoja už tokių staig
menų.

• TS pirmųjų pagalbų susirgusiems ir susižeidusiems teikė: stovyklos gydytoja dr. Eug. Gurskytė Paužienė, brolijos stovyklos gydytojas v. s. dr. K.
Aglinskas bei seserijos stovyklos sanitarė s. S.
Gudauskienė. Paskutinėmis dienomis taip pat ir fil.
I. Pesytė.
• TS dienraščio ’* Stovyklos Dienos ” buvo pa
tiektos sekančios statistinės žinutės: seserijos sto
vykloje stovyklavo 516 įvairių Šakų skaučių ir va
dovių; brolijos stovykloje — 492. Iš viso 1,008 sto
vyklautojų. Vietovėmis pasiskirstyta taip: Čikaga
235» Detroitas — 79, Atlanto rajonas — 68, ir mažes
nės grupės iš įvairių kitų vietovių. Stovykloje sto
vėjo 182 palapinės, trys lietuviški kryžiai kiekvie
noje stovykloje, veikė 17 virtuvių. Neskaitant 9 pa
grindinių vėliavų, kiekvienoje stovykloje buvo dar
po 10. Broliai buvo pasistatę H vartų ir sesės 5-

• IV TS dalyvavo taip pat ir keletas kitataučių
skautų vienetų: Brolijos rajone — lenkai; vengrai,
vadovaujami J. Reiter; ukrainiečiai, vadovaujami G.
Stecura. Seserijos rajone — viena vengrių skaučių
skiltis. Taip pat trumpai stovyklavo ir vienas ame
rikiečių skautų vienetas.
• IV TS lankė ir daug žymių svečių: Egzilų bei
amerikiečių skautininkų delegacijos, vengrų skautų
vyriausias skautininkas G. Bodnor; užsienio sky
riaus vedėjas bei tarptautinių reikalų sekretorius T.
Ronay; vengrų skautininkas, kuris buvo sukilimo
prieš komunistus iniciatorius ir dalyvis, atbėgęs po
nepasisekusio sukilimo į vakarus; Ukrainiečių Skau
tų Sąjungos Tarybos pirm. A. Milanych; Lenkų Skau
tų Sąjungos Tarybos pirm. S. Szadkowski ir Ameri
kos rajono vadas T. Kus.

* LSB Vadija šiai TS išleido patogaus kišeninio
formato dainorėlius, redaguotus s. V. Bražėno ir v.
s. F. Prekerio. Kaina tik 50 c. Dar ir dabar gali
ma įsigyti LSS tiekimo skyriuje.
® TS dienraščio •• Stovyklos Dienos ” Nr.
H
Tautinio Atgimimo Dienos proga buvo paruoštas ir
redaguojamas geltonšlipsių jaunųjų skautų ir skau
čių.

• Pasaulio
d. ) Tautinėn
St. Barzdukas
paskaitų apie
Chartą.

Lietuvių dienos proga, ( rugpiūčio 23
Stovyklon buvo atvykęs JAV LB pirm.
su žmona. Jis skaitė stovyklautojams
Lietuvių Bendruomenę
ir Lietuvių

• Pasaulio Lietuvių dienos proga jūros skautai
ir skautės atliko montažą, per stovyklos " radijo •’
programą. Trumpą žodį į stovyklautojus tarė v. s.
A. Aglinskas. Montažų paruošė ir pravedė v. si. K.
Butkus ir ps. Eug. Simaitis.
• Pr. Rakui, Čikagos skautų geradariui, rugpjū
čio mėn. 23 d. buvo įteiktas LS Sąjungos Padėkos
ordinas.

• Brolijos stovykloje stovėjo dvi palapinės su
relikvijomis, skautų veiklos eksponatais ir skautiš
ka spauda. Relikvijų tarpe buvo Lituanicos sparno
drobės gabalas iš Soldino miško; prieš pat TS iš
Lietuvos atsiųsta kolchoze nuausta staltiesė su
skautiškos lelijos ornamentais ir dėžutė su lietuviš
kais rugiais. Seserijos stovykloje buvo puošniai
ir skoningai įrengta lietuviška seklyčia.

• TS dalyviai ir Akademinis Skautų Sųjūdis dė
koja ps. Vladui Vijeikiui, kuris paaukojo stovyklos
dienraščiui *’ Stovyklos Dienos ” popierių ir nemo
kamai atspausdino laikraštėlio antraštėles.
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Kalifornijos skautų stovyklos vadovai : fil,
J. Navickas, t, n, S. Dobkeviciute, fil, ps. M,
Naujokaitis,
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ARGENTINA
• S. m.
birželio mėn. 29 d. Argentinos lietuvių
jūrų skautų valtis šventino savo vėliavų. Šventini
mo apeigas atliko kun. V. Palubinskas. Vėliavos
krikšto tėvai buvo Veronika Marcinkevičienė ir A.
Brazaitis.

• Argentinos konkursinės tautų liaudies meno
Šventės festivalyje dalyvaus ir lietuviai — lietuvių
skautų tautinių šokių grupė.
• S. m. birželio mėn. 28 d. Lietuvių Salėje Avellanedoje
skautai minėjo lietuviškosios skautybės
40 - sias sukaktuves. Šia proga s kautai su savais
talkininkais suvaidino A. Rūko 3 - jų veiksmų pje
sę ” Bubulis ir Dundulis ”. Su šiuo veikalu jie yra
pakviesti
gastrolėms į netolimų nuo Buenos Aires
miestų — Berissų, kuriame gyvena apie 300 lietu
vių.

Čikaga
• Čikagos ” Lituanicos ” tunto ” DLK Vytenio ”
dr - vės skautų vyčių kandidatų būrelio naktinė vie
nos paros iškyla įvyko rugpiūčio mėn. 2-3 d.d. iš
kylai vadovavo būrelio vadas s. v. Jonas Vazbys.

• Sesės J. Kregždaitė ir D. Urbonaitė bei broliai
A. Aglinskas ir Gint. Rėklaitis dalyvauja ” pingvi
nų** klasės regatose, kurias ruošia Columbia Yacht
Club.
• Čikagos skautininkų ramovės ir akademikų skau
tų sueigoje, įvykusioje rugpiūčio mėn. 19 d., buvo
atsilankęs iš Uniondale, N. Y. atvykęs Lietuvių
Skautų Sąjungos įkūrėjas v. s. Petras Jurgėla. Šio
je sueigoje dalyvavo ir du pirmosios mišrios skautų
skilties
nariai — sktn. dr. Mačiuikienė ir prof. J .
Kuprionis.
• Drauge
spausdinamo ” Skautybės Kelio ” re
dagavimų perima s. Pranas Nedzinskas, 2532 West
46th Place, Chicago 32, Illinois. Visų korespon
denciją prašoma siųsti jam.

• Čikagos jūrų skautų tautinių šokių grupė ” Ne
ringa ”, vadovaujama D. Urbonaitės, dalyvavo San
daros metinio banketo programoje.
V
• s. m. rugsėjo mėn. 17 d., jūrų skautų Jackson
gatvės bazėje, 59 - tos gatvės uoste įvyko vasaros
sezono uždarymas.
• Čikagos ” Lituanicos ” skautų tunto sueigoje,
įvykusioje š. m. rugsėjo mėn. 21 d., buvorodomos
filmos iš IV Tautinės Stovyklos.

• Čikagos ’’Aušros Vartų ” skaučių tunto tuntininkei sktn. S. Stasiškienei pasitraukus iš tuntininkės
pareigų, seserijos vyriausioji skautininke, v.
s. L. Čepienė padalino ” Aušros Vartų ” skaučių
tuntų į dvi dalis. Marquette Parko ir Roselando
apylinkių skautės sudarys vienų tuntų, o antrajam
tuntui priklausys Bridgeporto, Brighton Parko ir Ci
cero apylinkių skautės.
Naujomis tuntininkėmis
paskirtos s. G. Plaušinaitienė ir s. J. Bobinienė.
• LSS įkūrėjas v. s. Petras Jurgėla rugpiūčio
mėn. lankėsi Čikagoje ir apie savaitę gyveno pas
v. s. Br. Kviklį. Pakeliui buvo sustojęs Clevelan-

de. Svarbiausias kelionės tikslas — rinkti medžia
gos ir nuotraukų ruošiamam veikalui ” Lietuviškoji
skautija ”, išryškinti kaikuriuos praeities faktus,
pavardes, datas ir kt. Tuo tikslu aplankė ir kalbė
josi su skautininkais, - ėmis P. Balčiūnu, M. Barniškaite, V. Civinsku, Iz. ir A. Jonaičiais, M. Kalmantu, Pr. Karalium, D. Kesiūnaite, V. Kizlaičiu,
Br. Kliore, Br. Kvikliu, K. Palčiausku, Stasiškiais,
Šenbergais, Zailskiene ir kt.

VIII. 17 Amerikos Legiono Dariaus - Girėno pos
to gegužinėje P. Jurgėla, kaip Amerikos Lietuvių
Legiono vadas, įteikė šio legiono garbės ženklų
( Vyčio Kryžių su Amerikos vėliavos žymeniu ) dr.
Steponui Biežiui. Šiuo karo veteranų ordinu dr.
Biežis apdovanotas už nuopelnus Lietuvai, kai jis,
1918 m. grįžęs iš Prancūzijos karo laukų, drauge
su Steponu Darium organizavo lietuvius karius ir
buvo Amerikos Lietuvių Kareivių Susivienijimo Su
jungęs pirmininku. Tos veiklos pasėkoje keletas
šimtų lietuvių JAV karių savanoriais įstojo į Lietu
vos kariuomenę ir dalyvavo kovose prieš lenkus.
Su viena savanorių šimtine ir S. Darius buvo atvykęs^į Tėvynę.
Čikagoje kpt, P. Jurgėla aplankė buvusius savo
viršininkus generolus S. Dirmantų ir K. Musteikį,
pik. J. Laurinaitį ir bendradarbį pik. K. Ališauskų,
kuriam žadėjo atsiųsti Nepr. Lietuvos karinės spau
dos naudotis šaltiniu, ruošiant L. Enciklopedijos
karinį skyrių
LSS įkūrėjas 4 dienas praleido IV - je Tautinėje
Stovykloje, kur žavėjosi pavyzdinga stovyklinio gy
venimo tvarka, įrangomis, iškilmėmis, laužais ir kt.
Daugeliu atvejų kalbėjo iškilmėse, įžodžių ir laužų
proga. LSS Tarybos Pirmijos p - kas v. s. V. Če
pas įteikė Pirmūnui Gedimino Vilko ordiną, kuriuo
jis buvo apdovanotas dar 1924 m., LSS penkmečio
proga. Skaučių Seserija kaip LSB ir Skaučių Sese
rijos įkūrėjui padovanojo gražių lėlę su tautiniais
rūbais.

LOS ANGELES

• Kalifornijos
rajono stovyklos dalyviai yra už
skaityti Tautinės Stovyklos dalyviais: uždaromojo
laužo metu atėjo ši žinia, kartu su pranešimu, kad
ir stovykliniai ženkleliai jau issiųsti !
9 ASS Los Angeles skyrius
pavyzdingiausiai
skautei ir pavyzdingiausiam skautui stovyklos me
tu įteikė po dovana — lietuviškų knygų. Laimėto
jais išėjo Stadalninkaitė ir Karuža.

• Los Angeles skautai ir skautės rugpiūčio 1623 d.d. stovyklavo ** Vilnelės ” stovykloje, Gaviota apylinkėje, prie Ramiojo vandenyno.
Stovykla
praėjo sukaktuvinių metų ženkle. Sesėms vadovavo
tuntininkė t. n. S. Dobkevičiutė, broliams — vieti
ninkas fil. J. Navickas. Prie stovyklos pasisekimo
daug prisidėjo rajono vadas fil. M. Naujokaitis ir
ps. Pranas Pakalniškis. Stovyklavo 26 sesės ir 18
brolių.
OMAHA
• Omahos^lietuviai skautai, - ės, rugsėjo mėn. 8
d., Tautos šventės proga, suruošė iškilmingų suei
gų- minėjimą ir laužą.
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Sueigai bei Vytauto Didžiojo karūnavimo minėji
mui vadovavo ir žodį tarė s. J. Sakalas, kviesdamas
skautišką jaunimą budėti lietuviškumo sargyboje.
Omahą Tautinėje Stovykloje
reprezentavusius
skautus bei skautes sveikino s. Petraška.
iškilmingą sueigos dalį užbaigus, laužo metu bu
vo pasidalinta Tautinės Stovyklos nuotykių įspū
džiais, naujienomis bei dainomis, kurias pravedė
vyr. sk. L Lileikienė. Pabaigoje žodį tarė skautų,
- čių dvasios vadas kun. L. Musteikis.
Bendroje sueigoje, minėjime ir lauže, kartu daly
vaujant skautų, - čių tėvams bei rėmėjams, patirti
Tautinės Stovyklos įspūdžiai, pakėlimai į vyresniš
kumo laipsnius ir apdovanojimai už skautiškumą,
omahiečiams atnešė pasididžiavimą savo jaunimu,
gi stovyklautojams davė naujų jėgų skautybėje.
Omaha lieka dėkinga visiems skautų, - čių va
dams,
kurie padėjo darbo ir pasiaukojimo Tautinę
Stovyklą organizuojant.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Clevelando ” Pilėnų ” tunto ” Stp. Dariaus ”
laivo vado pavaduotojas, v. vi. Alg. Andrasiūnas
išvyko karinės prievolės JAV kariuomenėje atlikti.

• Senj. G. Penikas, A. Eidukevičius ir J. Tamu
levičius buvo oficialūs Tautinės Stovyklos fotogra
fai. Jie pagamino apie 1,500 nuotraukų ir susuko
spalvotą filmą apie stovyklos gyvenimą.
• JAV Lietuvių Studentų Sąjungos naujoji Centro
Valdyba pareigomis pasiskirstė šitaip: pirm. senj.
A. Mickevičius, vicepirm. I. Budrys, užsienio sky
riaus vedėjas senj. K. Dirkis, kultūrinių reikalų ve
dėjas R. Krikščiūnas, spaudos informacijos vedėjas
senj. R. Vėžys, sekretorė A. Stakytė ir iždininkas
S. Užgiris.
• Detroito *’ Baltijos ” skautų tunto adjutantas
v. si. J. Kirvelaitis ir ” DLK Mindaugo ” dr - vės
draugininkas v. si. A. Zaparackas pasitraukė iš ei
namų pareigų. Naujuoju tunto adjutantu paskirtas
v. si. A. Plečkaitis, draugininku — si. R. Griškelis.
• Detroito ” Baltijos ” skautų tuntas padidėjo
vienu vienetu. Įvykusioje skautų vyčių sueigoje
buvo įsteigta skautų vyčių draugovė, kurios vadu
išrinktas ps. V. Simutis. Taip pat įsteigtas naujas
’’ Zenono Tarvainio ” būrelis.

• Encyclopedia Britannica geografijos skyrius
kreipėsi į LITU ANUS redakciją, prašydama statis
tinių žinių apie Lietuvą. Šį savo prašymą jie parė
mė LITU ANUS žurnale tilpusiu Dr. Pakšto straips
niu.
• J Clevelande jau anksčiau veikiantį LITU ANUS
žurnalui remti komitetą įsijungė du nauji nariai:
Danguole Bartuskaite ir Jurgis Gravrogkas.
• Lietuvių Tautinio Akademinio Sambūrio Čika
gos skyrius savo 50 dol. auka parėmė lietuvių jauni
mo anglų kalba leidžiamą informacinį, kultūrinį žur
nalą LITUANUS- Sis skyrius jau ne pirmą kartą
savo auka aktyviai prisideda prie sėkmingo informa
cinio darbo ir tuo įgalina kelti Lietuvos ir lietuvių
tautos vardą svetimtaučių tarpe.
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• Misų Vytis informacijos tikslu šiemet pradėtas
nemokamai siuntinėti Lietuvos diplomatinėms ir konsuliarinėms atstovybėms laisvajame pasaulyje. Iš
visos eilės jų leidėjai gavo raštus, kuriais dėkoja
ma už MV ir teigiamai įvertinamas jo turinys bei
akademinės skautijos darbas.
• LITUANUS žurnalui remti komitetas buvo pa
skelbęs rugsėjo mėnesį LITUANUS žurnalo vajaus
mėnesiu, kurio metu buvo telkiamos aukos šiam in
formaciniam leidiniui paremti. Komitetas atskirose
vietovėse turi savo atstovus, kurie talkino vajaus
pra vedime.

• Lietuvių senųjų skautų Židinio nariai š. m.
rugsėjo mėn. 6 dieną turėjo naktinę, iškylą, kuri įvy
ko Mt. Brydges apylinkėje, iškylos - žygio tikslas:
neatitolti nuo praktiškosios skautybės, pakartoti
techniškąją skautybę, pravesti sueigą gamtoje. Lau
želiui liepsnojant buvo aptarti einamieji Židinio ir
Londono ” Simano Daukanto ” d - vės reikalai. Vė
liau pravestos diskusijos. Diskusijų metu Židinio
dar kartą patvirtino savo ankstyvesnį nutarimą, kad
skautų vyčių amžiui būreliuose būtinai turi būti nu
statyta riba. Vyresnio amžiaus sk. vyčiai turi bur
tis į Židinius, kur jie gali ir toliau tobulintis pagal
savo amžių ir tarnauti Lietuviškajai Skautijai. Iš
kyla praėjo labai gera, pakilia nuotaika.

• Brolijos Tiekimo Skyriuje galima gauti LSS or
dinų rozetes — juosteles. Taip pat turimos ir tau
tinės
juostelės — 35 c. Užsakymai siunčiamiŠiuo
adresu: A. Augustinas, 4612 So. California Ave.,
Chicago 32, Illinois.
• L.S. Brolijos užsienio skyrius reguliariai lei
džia biuletenį anglų kalba, kuris yra išsiuntinėja
mas pasaulio ir egzilų skautų vadovybėms bei tarp
tautiniams skautų organams. Šių metų ” Lituanian
Scout Activities ” liepos mėn. ( 5 ) numeris yra
skirtas Lietuvių Skautų Sąjungos 40 metų sukakčiai
paminėti.

• LSB užsienio skyrius praėjusiais metais, atžy
mint jubiliejinius skautybės metus, išleido etiketes
— ženklelius, Šiais metais, minint Lietuvių Skautų
Sąjungos gyvavimo 40 metų sukaktį ir IV TS taip pat
atspausdins panašias etiketes.

• Brolijos Atlanto rajono skautų skyrius išleido
ketvirtąjį
informacinį lapelį *'Budžiu ”, skirtą
jauniesiems skautų vadovams. Siame 36 psl., rota
toriumi spausdintame, laikraštėlyje patiekta įdomios
medžiagos praktiškojo skautavimo klausimais, 'lie
tuvių liaudies literatūros, žinučių ir straipsnelių
apie Lietuvą ir kt. ” Budžiu ” yra redaguojamas
v. si. Ant. Saulaičio it si. K. Norkeliūno.

* Kanados
Hamiltono Lietuvių Dramos Teatras
’* Aukuras ” š. m. lapkričio mėn. 8 d. ( šeštadienį)
atvyksta į Clevelandą ir stato 3 veiksmų veikaląpjesę '* Inspektorius atvyksta ”, parašytą žymaus
Amerikos rašytojo John Priestley. Veikalą režisuo
ja dramos aktorė N. Dauguvietytė - Kudubienė. Va
karą rengia Akademinis Skautų Sąjūdis Clevelande.
Vakaro
metu dar numatomas bufetas, šokiai ir kiti
įvairumai.
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• LSB Vadija išleido ir vienetams siuntinėja vil
kiuku ir skautų, įžodžio apeigų nuostatus. Jie yra
numatyti išbandyti pusę metų. Tuo laikotarpiu va
dovai dar gali savo pastabas ir siūlymus siųsti LSB
VS Pavaduotojui.

• Taut. Stovyklos Pirmininkui v. s. Pr. Karaliui
ir kitiems stovyklos pareigūnams Brolijos VS pa
reiškė padėką, už jų darbų stovyklų parengiant ir
pravedant.

LSS Pirmija, savo rugpiūčio 24 d. posėdyje į
aukštesnius laipsnius pakėlė šiuos vadovus: į vyr.
skautininko s. Vilių Bražėnų; į skautininko ps. Al
bertų Augustinų, Antanų Banionį, Vladų Morkūnų,
Vytautų Pileikų, Apolinarų Treinį; į paskautininkio
Stasį Radžiūnų, Juozų Liubinskų ir Liudų Slėnį. Be
to, visa eilė skautų dar buvo apdovanoti įvairiais
pasižymėjimo ženklais.
9

• LSS Pirmija kviečia visus skautų” čių vienetus
jungtinėmis jėgomis lapkričio 1 ar 2 dienų ( ar ir ku
rių kita patogių dienų) rengti iškilmingas sueigas

mCHYGlM
Gį^TLEttTYNĖU
FRA TERNITAS LITHUANICA 1908 - 1958. Re
dagavo prof. med. dr. Kazys Oželis, dr. Antanas Ma
tulionis. 400 psL, Vi. Vijeikio aplankas. Garbingų
medikų korporacijų Fratemitas Lithuanica tenka pa
sveikinti
išleidus šį vertingų leidinį. Įsisteigusi
kaip slapta organizacija dar carinėje Rusijoje, FL
yra išvariusi neišdildomų vagų tiek lietuviškumo
išlaikymo, tiek tautos sveikatingumo kėlimo srity
se. Jos eiles yra praėję visa eilė vyrų, kurie lietu
vių tautos ir Lietuvos valstybės gyvenime yra suvai
dinę ir tebevaidina žymius vaidmenis įvairiose gy
venimo srityse. Visa tai atsispindi kone kiekviena
me sios knygos puslapyje, kuriuose juntamas idea
lizmu persunktas patriotizmas, daugelį ankstesniųjų
fratemitiečių nuvedęs savanoriais į besikuriančių
Lietuvos kariuomenę. Knygų sudaro visos eilės
fratemitiečių straipsniai, prisiminimai bei biografi
jos, be to gausu iliustracijų iš FL gyvenimo. Ji re
komenduotina perskaityti visiems, kas domisi lietu
viškosios kultūros apraiškomis bei istorija.
Juozas Prunskis. RINKTINES MINTYSišleido
•’ Lietuvių Dienos ”. 326 psl. Tiražas 1200 egz.
Kaina 4.00 dol. Alfabetine tvarka sistematizuoti
įvairių tautų liaudies, mųstytojų, poetų, rašytojų ir
kitų profesijų bei pašaukimų žmonių pasisakymai
įvairiausiais klausimais. Knygų galima pavadin
ti pabirų minties perlų bei perliukų lobynu, kuriame
gali rasti sau naudingo sielos peno rašytojas, kal
bėtojas, visuomenininkas, pedagogas, o pagaliau ir
šiaip eilinis žmogus, norįs poilsio nuo kasdienybės
dulkinų, suodinų ar alyvuotų minčių...

lietuviškosios skautybės 40 metų sukakčiai paminė
ti.
• Cleveland© ALT’o skyrius savo 50 dol. auka
parėmė lietuviško akademinio
jaunimo leidžiamų
LITU ANUS žurnalų ir tuo labai aktyviai prisidėjo
prie sėkmingai vykdomo informacinio darbo.
Tik
tokių aukų dėka LITUANUS žurnalas gali savo už
simojimus tęsėti ir svetimtaučių tarpe kelti Lietu
vos laimėjimus ir bylų.
• LS Brolijos Džiamborės Fondas lapkričio mėne
sį paskelbė aukų verbavimo mėnesiu. Norima suda
ryti pastovių DF rėmėjų kadrų, kurie įsipareigotų
DF remti pastoviai kiekvienais metais. Tas kreipi
masis taikomas daugiausia į vyresnius amžiumi Bro
lijos narius, turinčius pastovų darbų. Pastoviems
rėmėjams verbuoti bus naudojami specialūs pasiža
dėjimai, kurie bus netrukus išsiuntinėti skautų vie
netams. Aukas jau dabar galima siųsti DF pirminin
kui Pr. Pakalniškiui, 1331 16 th St., Santa Monica,
Calif., arba DF iždininkui K. Pažemėnui, 1224 Stan
ford St., Santa Monica, Calif., U.S.A.

LST KORP! NEO - LITHUANIAInformacinis
leidinys. Nr. 71- Chicago, Ill. 1958 rugp. 23 d. Re
dakcijos ir adm. adr.: Eglė Zemgulytė, 4315 S. Rock
well Ave., Chicago 32, IH- Leidinio tikslas supa
žindinti skaitytojus su atgijusios korp! Neo-Lithua
nia tikslais ir darbais, apžvelgiamas atsikūrimo trem
tyje kelias. Leidėjams, o ir visai korp! Neo - Lithua
nia, linkime gražios sėkmės jų ateities darbe.
GAMTOS DRAUGAS Skautų gamtos specialybių
užrašai. IV Tautinė Stovykla — skautų pastovyklės
leidinys. Tiražas 200 egz. Paruošė s. v. v. si. An
tanas Saulaitis Jr. Spausdinta rotatorium, 35 psl.
Turinyje: lietuvis skautas ir Amerikos gamta, gam
tininko specialybės konspektas, skilties gyvio tyri
nėjimas, medžių mokslas ir rodyklė, paukščių ste
bėjimas ir lizdų rodyklė, valgomieji augalai. Labai
praktiškas ir vertingas leidinėlis!

VYTIES KELIAS - RUMBO AL EXITO. 2- 37 Nr.
Spausdintas rotatorium, turinio lipsi, lietuvių kal
ba, 12 psl. — ispanų kalba. Tai mūsų brolių Venecueloje leidinys, duodąs daugiausia praktinio skautavimo žinias.

IV T. S. NUOTRAUKOS

Sese, broli, buvai IV - toje Tautinėje
Stovykloje? Jai prisiminti, įsigyk sto
vykloje padarytiį nuotrauką. 16 įvairių
nuotraukų — $ 2.00 dol. Pinigus siųsk:
V. Bacevičius,
923 E. 144 St. Cleveland 10, Ohio.
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Č. Anužio drožinys

MW- 45Q.

