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MALONUS “ MŪSŲ, VYČIO ” SKAITYTO
JAI, susidarius nepalankioms asmeninėms
sąlygoms, nuo ateinančių, metų pradžios MV
redagavimą perduodu fil. A. Avižieniui. Šia
proga noriu padėkoti už rūpestingą, ir malo
nų, bendradarbiavimą visiems, kurie savo
raštais, korespondencijomis, nuotraukomis,
piešiniais, darbu, patarimais, kritika ir lė

Viršelis ; d ai L Ados Kors akai tės

šomis
įgalino MV padaryti tokį, koks jis
Jus pasiekdavo. Kviečiu visus ir toliau
Mūsą Vytį remti bei jame bendradarbiauti.
Ateinančiam numeriui vi są medžiagą prašau
siųsti jau naujojo redaktoriaus adresu: Mr.
Avižienis, 911 2. 33 St., Chicago 8, Hl.,
U.S. A.
V. Stasiškis
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XI METAI

LIETUVIAI SKAUTAI ERDVIŲ AMŽIUJE
Eugenijus Vilkas

Štai, pernai mes šventėme visos Skaurijos 50 metų, gyvavimo sukaktį.
Šiais metais gi, Tautinėje Stovykloje ir
įvairiuose minėjimuose pagerbėme lietu
viškos sk auti jos steigėjus ir visus tuos,
kurie per 40 metų ugdė skautybės ideolo
giją mūsų jaunime.
Koki e mūsų planai ? Ar ne laikas pra
dėti ruoštis auksiniam lietuviškos skau
tybės jubiliejui? Pabandykime rasti at
sakymus į šiuos paprastus klausimus.
Mes skaitome, ir patys matome, kad šia
me amžiuje padaroma daug naujų išradi
mų, o štai nepraeina savaitė be naujų.
Rezultate mums įprastas pasaulio gyveni
mo būdas jau dabar pergyvena nepapras
tus pasikeitimus, pradedant naujausiais
išradimais technologijoje ir baigiant me
dicina.
Mokydamiesi, ar nesenai mokslus bai
gę, mes aiškiai jaučiame, kad, modernių
jų mokslų dėka, mums šis erdvių amžius
žada labai daug. Jeigu tik ištversime ir
turėsime truputį laimės, tai, atrodo, netru
kus visi įsitaisysime gerose darbovietėsą
dirbsime įdomius darbus ir turėsime genis
bendradarbius. Žinoma, be abejo, atsiras

pinigo bei laiko savo šeimai kurti bei ma
terialinės gerovės siekti.
Todėl nenuostabu, kad kyla labai pa
prastas klausimas: “ Ar mums verta likti
lietusiais skautais šiame erdvių amžiuje?
Žinoma, kad taip ! Juk jau vien tik skau
tiškas šūkis “ Budėk ” primena mums,
kad gyvename žudynių amžiuje. Mes pa
tys matėme ir puikiai žinome, kad lietuvis
buvo ir yra žudomas po vieną ir masėmis
— genocidu, kurį įvedė didžiausia visos
žmonijos žmogžudžių organizacija — ko
munizmas. Siaubingi atsiminimai, gyvų
pabėgėlių parašytos knygos ir kruvini mū
sų tautiečių reportažai verčia mus budėti
ir Žmogžudžiams priešintis.
Iš kitos pusės, daugelis tvirtina, kad,
jeigu ne ta sovietinė skraidanti dėžė su
negyvu šuniu, tai net ir šio krašto vado
vybė lygiai kaip ir piliečiai tebemiegotų
patogiame
“ taikos ” planavime. Ir iš
tikrųjų atrodo, kad niekas mūsų kartos
žmogaus nebegali nustebinti, sujaudinti
ir sugraudinti. Tik pažvelkime kaip laik
raščiai turi nertis iš kailio, arklinėmis
raidėmis skelbdami kokią kriminalinę senkad tik patrauktų gatvės minią.
saci
**' * **' ■
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Gi romanistai griebiasi super - natūralis
tinio stiliaus, vulgarių, meilės scenų, kad
tik kaip nors pririštų skaitytoją prie kny
gos iki paskutinio puslapio arba žiūrovą
prie kino arba televizijos vaizdų iki prog
ramos galo. Bendrai imant, atrodo, kad
mūsų kartos žmogus dažnai pradeda regė
ti gyvenimą ir matyti jo prasmętokioje už
nuodyto je švi esoje, kad, aišku, turi susi
painioti visos tradicinės, moralinės, reli
ginės, visuomeninės bei estetinės nor
mos.
Todėl mums, kurie norime likti lietu
viais skautais, aiškėja vienas labai gy
venimiškas klausimas: ** Kaip išlaikyti
tą Lietuvių Skautų Sąjungą šiame erdvių
amžiuje? ” Giliau pasvarsčius atrodo,
kad atsakymą galima būtų gana tiksliai
išreikšti šūkiu: “ Mes turime pabusti ”,

Šis mūsų dvasinis pabudimas galėtų pra
sidėti nuosirdžiu persvarstymu savo da
bartinės gyvenimo vertybių skalės. Tebū
na skautiškoji ideologija mūsų, šio per
svarstymo pagrindu, o geležinis Įstatas
būsimų darbų kelrodžiu. Tiesa, šis “ pa
budimas ” negedi būti kieno kito praves
tas ir todėl yra sunkiai įvykdomas. Bet
jeigu mes nemėginsime tai tikrai nebema
tysime jaunimo V • je Tautinėje Stovyklo
je*^
Žinokime, kad vienaip ar kitaip mes tu
rime perduoti jauniesiems tą savo skautąvime įsigytą sugebėjimą susigaudyti gy
venimo vertybių skalėje. Sykį tą supra
tę, jie pajus, taip kaip ir mes kadaise,
natūralų norą žinoti. Tada jie lengvai iš
moks tai kas dabar yra taip sunku išmoky
ti — likti lietuviais skautais šiame erdvių
amžiuje.

POPIEŽIUS PIJUS XII KALBA SKAUTAMS
( Is Pop. Pijaus XII kalbos, pasakytos
italų skautų suvažiavimo metu, 1946JX. 10.

Kurios priežastys padėjo taip greitai
paplisti skautų sąjūdžiui po visą pasaulį?
Mums atrodo, kad reikia paminėti ypač
tris svarbiausias priežastis :
1. Skautybė jaunuolyje pažadina visa
tai, kas yra natūraliai gera, kilnu ir sveū
ka: gyvenimo paprastumą, gamtos ir tėvy
nės meilę, garbės jausmą, susivaldymą,
paklusnumą, pasišventimą artimo tarny
bai broliškumo ir riteriškumo dvasioje.
2. Skautybė įneša į žmogaus gyvenimą
tvarką ir harmoniją. Skautas myli gamtą,
bet be tuščios fantazijos ir sentimenta
lizmo. Taip pat ir pasilinksminimai, iš
kylos bei žaidimai uždeda skautui ypatin
gas pareigas ir atsakingumą. Visa tai tu
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ri būti tik priemonės jo pareigoms mokyk
loję, darbovietėje, profesijoje. Ir atosto
gos jam yra tik rimto ir uolaus metinio
darbo atlyginimas.
3. Skautybė Dievo kultui ir tarnybai su
teikia
žmogaus gyvenime tokią svarbią
vietą, kokia tikrai Dievui žmogaus gyve
nime priklauso. Tokiu būdu nuteikia jau
nuolį kiekviename daikte, kiekvienoje
tvarkoje, kiekvienoje dorybėje, kiekviena
me sutvertame grožyje matyti tikrą savo
vertę irtikrąspindėjimądieviškosios sau
lės šviesoje. Ieškoti, atrasti, pajusti ir
garbinti Dievą Jojo darbuose, matyti visa
tai, ką Jis sutvėrė, toje šviesoje, kuria
Jis pats viską apšviečia — štai kas turi
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ASS Čikagos skyriaus šventėje kalba ASS pirmininkas fiL E. Vilkas.
J. Tamulevičiaus nuotr.

padėti pagrindą visam skauto gyvenimui.
Skautą organizacijai reikia žmonių, su
jungtą su Dievu, žmonių, kuriuose religi
nis jausmas duotą prasmę ir ją individua
liam ir socialiam gyvenimui. Net ir kil
niausios pri gimties skautas negalėtą vi
sados būti tiesus ir atviras, teisingas ir
geras artimui, visados doras ir skaistus,
be dieviškosios malonės pagalbos. Ypa
tingai be šios pagalbos nebus galima jau
nimui išsisaugoti tą nedorumo sukurią ir
antplūdžių, kurie dabar įvairiausiomis,
viešomis
ir slaptomis formomis yra už
plūdę mūsą visuomenę ir ypač jaunimu
nuodydami ir griaudami svarbiausius žmo
nijos šaltinius: moterystės sakramentą ir
krikščioniškas šeimas, išplėšdami joms
Dievo palaimų, kuri šiais laikais ypač
joms yra reikalinga. Bet ši palaima yra
teikiama tik tiems, kurie nuolankiai pa
kelia
rankas ir Širdis prie Dievo, kurie
meldžiasi ir semiasi iš antgamtiniu šaltinią jėgos visuomet šventai galvoti ir veik
ti.

Skautu organizacijos šūkis yra ** Bu
dėk ! *’ — būk pasiruošęs. Tai reiškia,
kad visada būtumėte pasiruošę vykdyti
savo pareigų. Tam žodžiui Mes norėtume
duoti platesnę ir gilesnę prasmę. Kiek
vienu momentu būkite pasiruošę sąžinin
gai vykdyti Dievo valią ir užlaikyti Jo
įsakymus. Bet ypatingai būkite pasiruo
šę tai valanda, žinomai tik vienam Die
vui, kuriąViešpats jus pašauks duoti apys
kaitas iš jums pavestą talentu, tai reiš
kia, tiek iŠ antgamtinią malonią ir dova
ną, tiek iš gamtinių sielos ir kūno dova
nų, kuriomis jus Viešpats yra gausiai ap
dovanojęs, kad jas naudotumėte Dievo
garbei ir savo bei artimo naudai.
Bet jeigu norite tai pasiekti, jei norite
būti visado s ištikimi skautą idealams,
tarp tokios daugybės klaidų, kurios mūsų
dienose aptemdo ir iš kelio išmuša žmo
nių protus bei širdis, reikia, kad jūsą Šir
dyse visados žibėtą tikėjimo Žiburys ir
degtą meilės ugnis. Tikėjimo Žiburys tai
yra toji lempa, kuri ir dega ir šviečia. Ji
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Šviečia, panašiai kaip toji lemputė, kai
jūs esate kelionėje arba stovykloje tam
sią naktį. Ji Šviečia jums iki prašvinta
diena ir pasirodo aušros žvaigždė. Ji ap
šviečia ir tą, kurs ją turi, ir kelią, kuriuo
jis eina, panašiai kaip žvaigždės, kurios
rodo skautui kelią tamsią naktį jo skau
tiškose kelionėse ir užsiėmimuose.
Ji
šviečia, bet mums neparodo mūsą sielą
išganymo saulės^ristaus, kurį mylime, nors
ir nematome, kurį tvirtai tikime, ir nematy
dami. Čia yra mūsą tikėjimo bandymas,
tikėjimo tais dalykais, kurią aiškiai nema

to net mūsą proto akys.. Čia taip pat yra
mūsą meilės ugnis ir karštis, kai prisiglaudžiame prie Dievo, plakant mūsą tik &
jimo širdžiai, stengdamiesi Jį mylėti ir su
Juo susijungti. Tai kilnus tikslas, kurio
turime siekti.
Tai yra, mano mylimieji sūnūs, kiekvie
no tikro gyvenimo pradžia ir galas, tai yra
tikro gyvenimo paslaptis. Jeigu jūs steng
sitės šioje dvasioje auklėtis, tapsite žmo
nėmis, kuriais galės drąsiai remtis Baž
nyčia ir Tėvynė.

LIETUVOS SKAUTYBES 20 METŲ SUKAKTIS
( Iš v. s. Petro J ur gėlos spaudai ruo
šiamos knygos LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA)

rius yra nušvietęs lietuviškosios skautybės
kilimą, augimą ir ryšį su įvairiomis Lietuvos
valstybinio, tautinio, kultūrinio ir kitokiomis
gyvenimo sritimis. *’ Lietuviškoji skaudja *’
sudarys
vertingą įnašą į. mūsų skautišką ir
bendrąją literatūrą. Jos išleidimą turėtume
kiek galėdami paremti. Autoriui maloniai su
tikus, čia spausdiname vieną ištrauką.
Redakcija.

LSS vadų ir vadovių suvažiavimas

LSS įkūrėjas vyr. sktn. Petras Jurgelevičius
Jurgėla Nuotrauka daryta J920 metų rudenį.
Mūsą skautybės pirmūnas vyr. sktn. P. Jurgėla yr*paruošęs spaudai sąjūdžio pirmųjų
30 metų istoriją, pavadintą ’• Lietuviškoji
s kauti j a ”. Su dalimi šio veikalo teko susi
pažinti ir Misų Vyčio redakcijai.
Jis yra
tikrai įspūdingas savo faktų gausumu, tvirta
dokumentacija ir skaisčiu idealizmu. Auto
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1938.X.31 — XI. 1 Kaune, Karininką Ra
movėje, įvyko LSS vadų ir vadovių suva
žiavimas, kurio prezidiumą sudarė: p - kas
K. Šakenis,
v vicep - kai gen, M. Rėklaitis
ir s. L. Zemgulienė, sekretoriai v. s. K.
Grigaitis ir s. S. Gudauskienė, Į iškilmin
gą posėdį atvyko LSS Šefas Prez. A. Sme
tona, kr. 'aps. min, ir kariuomenės vadas
gen. S. Raštikis, sus. min. Stanišauskas,
Kariuomenės Štabo v-kas gen. J. Černius,
daug karininkų ir kt, LSS Šefas A. Smeto
na pasakė kalbą:
* ‘Mūsų ateitis — jaunimas. < Dar sveti
moje valdžioje tebesant, buvo slaptų moks-
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leivių kuopelių, gaivinusių ir ugdžiusių
savo tautinį ir religinį jausmą. Jų tarpan
spraudės iš rytų istorinio materializmo
srovė. Tatai buvo priešinga mūsų tautai,
nes jos idealas iš senovės buvo Dievas,
Tėvynė ir artimas, 'Jam auklėti geriausiai
tiko skautų or • ja su savo išmėgintais
auklėjimo būdais. Jauni vyrai, tokios min
ties vedami, įkūrė skautų draugiją
Ma
žas jų skaičius, o dvasia jų buvo stipri.
Jie tikėjo, kad dirva bus derlinga ir duos
gausingų vaisių. Ir neapsiriko. Maža or ja, prasidėjusi Vilniuje, dabar yra papli
tusi po visą Lietuvą. Mūsų skautai, ben
draudami su kitų kraštų skautais, skelbia
jiems Lietuvos vardą ir lietuvių gyveni
mą, Ir tikrai pasirodo jie tautiškai, kaip
gali lietuviai pasirodyti geromis savo ypatybėmis. Kitų kraštų skautai lankėsi Lie
tuvoje kaip svečiai ir, pažinę ją, grįždavo
namo gerai nusiteikę. Taip tad ir jie gar
sino lietuvių vardą. Didis buvo įvykis, kai
skautizmo kūrėjas lordas Baden Powell
atsilankė su daugybe palydovų mūsų gra
žiame pajūryje Palangoje. Savo gerus įs
pūdžius iš Lietuvos aprašė svečiai ir Di
džiajai Britanijai. >
Šiandie turėtų būti linksma diena, kad
nebūtų liūdno meto, atjaučiamo visame
pasaulyje. Visur baidomasi karo, kuris
sutrikdytų gerą tautų bendravimą. Vienas
kraštas nuo kito apsitveria tvirtovėmis,
nebegerbia tarptautinių sutarčių.
Nebe
tikra tautų laisvė. Tatai visi junta. Jau
arti to, kad žmogus žmogui ir tauta tautai
darosi vilkai. Dėl to nereikia nusiminti.
Galiausiai laimi sąmonėje tikra dvasinė
kultūra. Ir^Jnbar, apsišarvojus drąsa ir
ištverme, reikia vykti seniau įtrintais ke
liais, numatant pro ūkanotą dangų, o kai*
tais tarp audrų ir viesulų, skaistesnę atei
tį. Mūsų skautų or • ja daug 1 aimėjo. Jos
įtaką juntame visur Lietuvos gyvenime.
Kaip ūkininkui berti dirvon grūdai ne visi
išdygsta, taip ir auklėtojai ne visiems
auklėtiniams prigydo dorybes. Ir vis dėl
to organizuotas jaunimo auklėjimas yra
didelis nepakeičiamas dalykas. Tatai su

pranta mokykla ir šeima ir džiaugiasi tė
vai, kad jų vaikai, skauttds pabuvę, daro
si geresni. Skautų Brolijai ir Seserijai,
švenčiant savo 20 ui. sukaktį, pasisėmus
iš savo praeities stiprybės, reikia eiti to
liau ir tikėti, kad jų auklėjimo darbas at
neš daug dvasios pelno mūsų tėvynei. Ko
kia padėka? Tėvynės labui,
kariškiai
sako, i Kai gali būti pavojaus, mylėkime
tėvynę dar labiau, jos sargyboje budėki
me dar stropiau. Jums budėjimas yra jau
nimo auklėjimas. Budėkite toliau! ”
Giedamas Tautos Himnas, orkestrui pri
tariant. Gen. Raštikis pasakė:
‘‘Laikau sau pareiga nuoširdžiai padė
koti Skautų Sąjungos vadovybei ir visiems
skautams bei skautėms už tą didelį, kilnų
ir gražų darbą, auklėjant ne tik Dievui,
Tėvynei ir Artimui ištikimą ir augštesnių
idealų kupiną pilietį, bet ir drąsų, apsuk
rų, netikėtumams ir pavojams visada pasi
ruošusį mūsų laisvės ir nepriklausomybės
saugotoją ir gynėją. Tarp Skautų Sąjun
gos ir kariuomenės mūsų jaunuomenės auk
lėjimo darbe yra daug bendro.
Dėl to ir

santykiai tarp jų yra labai geri ir iš tradi
cijos nuoširdūs. Dirbkite, kaip dirbote
iki šiol. Rodykite nesugadintoms jauni
mo širdims aigštesniųjų ir visiems mums
bendrųjų idealų kelius. Dirbkime visi kar
tu, nuoširdžiai bendradarbiaudami, ne sau,
bet bendram mūsų Tėvynės labui. Tole
rancijos, vienybės ir bendradarbiavimo
idėjos tebūna ne tik Skautų S - gos, bet ir
visų kitų or • jų kelrodžiu į bendruosius
mūsų tautos ir valstybės reikalus.
Šių
tikslų siekiantiems ir šiais keliais einan
tiems kariuomenė yra pasiryžusi visur ir
visada padėti. ”
Kalba palydėta giesme “ Lietuviais
esame mes gimę ”. Suv - mą sveikino:
švietimo ministro vardu M. Kviklys, Ka
riuomenės Kūrėjų • Savanorių S - gos p kas P. Gužas, Šaulių S - gos vadas pik.
P. Saladžius, jaunosios Lietuvos S - gos
vadas B. Grebliūnas, ** Pavasario ’* S gos vadas dr. J. Leimonas ir kt.
Po iškilmingo posėdžio .išklausyta prax
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nešimų apie LSS veiklų. Įvyko atskira v&
dovių sueiga ( p - kė v. s. D. Kesiūnaitė )
ir vadų sueiga ( p - kas s. E. Vaivydas •
Vojevodskis ). Dalyvauta pamaldose. Nu
tarimų komisij a ( v. s. V. Arminaitė, prof.
I. Končius ir v. s. A. Saulaitis ) pateikė
rezoliucijas, kurios buvo priimtos. Tarp
kitko suv - mas nutarė: 1) pripažinti, kad
1918. XI. 1 Vilniuje užsimezgęs lietuviš
kosios skautybės daigas yra išaugęs į di
džiulę įtakingą moderniško auklėjimo jau
nimo or - ją, susiformavusią viso lietuviš
ko tautinio auklėjimo kultūros junginio d alimi; 2) pareikšti a) LSS Šefui Resp. Pre z.
A. Smetonai padėką ir tvirtą pasižadėjimą
nenuilstamai dirbti mūsų tautos auklėjimo
darbą pagal skautybės sąjūdžio metodus,
siekiant mūsų brangiajai tėvynei Lietuvai
ko geriausios ateities, b) padėk ą Lietu vos
Vyriausybei už globą ir visokeriopą s- gai
teiktą pagalbą, c) didelę pagarbą ir gilų
prisirišimą Lietuvos Metropolitui Arkiv.
Skvireckui, Vyskupams ir visai Bažnyčiai,
d) padėką švietimo ministrui prof. Tonkū
nui, Švietimo M - jos vadovams ir visiems
Lietuvos švietimo ir auklėjimo kultūros
veikėjams, visada širdingai įvertinusiems
s - gos siekimus ir padėjusioms skautybės
veikimą išplėsti, e) padėką krašto apsau
gos ministrui ir kariuomenės vadui gen.
Raštikiui, kariuomenės vadovybei ir vi
siems kariams už paramą s - gai, ir kt.
Be to, nutarta pageidauti, kad: 1) LSS
ir toliau eitų tokiu pat skautiško auklėji
mo kūrimo keliu ir taip pat intensingai
plėstųsi skautybės įtaka Lietuvos jauni
mui; 2) visuose skautijos darbuose ir vi
sose institucijose būtų ypatingai giliai
pritaikomi skautybės ideologijos pagrin
dai ir auklėjimo metodai; 3) būtų dariabiau suaktyvintas skautų ir skaučių prak
tinis pasirengimas tautos kultūrai ugdyti
ir krašto saugumui stiprinti; 4) būtų dar
labiau išplečiamas skautų ir skaučių nau
dingumo artimiems ir pagalbos reik alin
giems tarnavimo idealo pritaikymas; 5) bū
tų papildytos techniškos santvarkos deta
lės organizuoti vyresnįjį amžių pasieku
siems skautams, pagilinti rėmėjų ir skau
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tų, • čių tėvų bendradarbiavimą, praplėsti
skautų, - čių vadovų lavinimą ir paskatin
ti visų skautybės šakų plėtojimąsi; 6) bū
tų skautybės pritaikymas praplėstas vai
kams invalidams, vaikams, neturintiems
namų globos, ir kitiems, negalintiems nau
dotis esamais reguliariais nuostatais; 7)
būtų suaktyvintos pastangos s - gai ir vie
netams ekonomiškai labiau sutvirtėti.
SKAUTŲ AIDE Nr. 21/38 A. .Saulaitis
pareiškė:
“XI. 1 mūsų or - j a pradėjo III dešimt
metį. Įvairiais būdais minėjome jos 20 m.
sukaktis. Daug buvo galvota, dirbta, kur
ta. Įrodyta, kad mūsų skautybė yra didis
dalykas. Reikia tą nuotaiką išgyventi ir
pagal naujus darbo planus toliau dirbti
skautybės darbą. Skautybė yra gyveni
mas! Nepakanka skautiškos nuotaikos tik
sueigose, skautybės dvasia turi eiti per
visą gyvenimą visose aplinkybėse. Suskautėti — tai šūkis mūsų pačių ir mūsų
artimųjų laimei! Skautų, - čių įstatai yra
gražūs, bet jų grožis pasilaiko tik pagal
įstatus gyvenant. Mums reikia tik skautų,
tikrų, gerų, energingų; tuščiavidurių, šiau
dinių ir popierinių skautų, • čių sąjungai
nereikia.
Rūpinkimės, kad kiekvienas
mūsų sąjūdžio narys visai suskautėtų.

Mi elą sesę Vyriausią Skautiniūkę
LIDIJĄ ČEPIENĘ,
jos mylimai Mamytei mirus,
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdime

Li etuvių Skau čių
Seserija
Mielą Sesę,

Vyriausią Skautininkų
LIDIJĄ ČEPIENĘ,

liūdinčią dėl Mamytės mirties,
giliai užjaučiame.

Čikagos skautininkių draugovė
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MŪSŲ KARIAI IR SKAUTAI
Stasys Dirmantas

narys.
Lietuvoje ir tremtyje bei emigraci
joje aktyviai dalyvavo bei dalyvauja eilėje
visuomeninių organizacijų. Rašė ir tebera
šo spaudoje, bendradarbiauja L. Enciklo
pedijoje. Šiuo metu gyvena Čikagoje.

Red.

Šiemet minint Lietuvos kariuomenes at
kūrimo 40 metų, sukaktį, “ Mūsų Vyčio ”
skaitytojus supažindinti su tam tikrais tos
sukakties aspektais maloniai sutiko as
muo, tam ypatingai kvalifikuotas — VDU
profesorius, Lietuvos kariuomenės briga
dos generolas Stasys Dirmantas. Šia pro
ga norėtume su jo asmenybe arčiau supažin
dinti misų skaitytojus, ypatingai jaunes
niuosius, studijas pradėjusius nebe Lietu
voje.
Gimęs Raseiniuose, profesorius neseniai
atšventė savo 70 metų sukaktį. Rusijoje
baigus geodezijos mokslus, I Pasaulinio
Karo metu jam teko kovoti rusų artilerijos
ir inžinerijos daliniuose. Grįžęs Lietuvon
1918 m.» .įsitratikč į jos administracinį,
mokslųjį ir karinį gyvenimų, dalyvaudamas
organizatorium ar dėstytoju matininkų kur
suose, Karo Mokykloje, Aukšt. Karo Tech
nikos Kursuose, Vyt. Didž. Aukšt. Karinin
kų Kursuose, VD Un - te ir kitose mokslo
ar mokymo įstaigose. Daugiausia dėstė
geodezijos, topometrijos, karo inžinerijos,
artilerijos ir karo teisės dalykus.
VDU
įvairiais laikotarpiais buvo katedros vedė
jas ir statybos fakulteto dekanas.
Nuo
1935 m. pabaigos iki 1938 m. pradžios bu
vo krašto apsaugos ministeris. Yra apdo
vanotas visa eile Lietuvos ir kitų valsty
bių ordinų, ir yra kelių organizacijų garbės

Retai kada tenka tuodu žodžiu išgirst
ar pamatyt vienoje gretoje. 0 parašyti ta
tema pravartu. ** Anų. *’ laikų generolų,
jau praplikusių, mažai beliko, o jaunes
niųjų leitenantų jau įpusėję žilti. Skautas
ir karys. Tiek artimo, tiek bendro šiose
sąvokose! Draugovės, brolijos, tuntai ...
Uniformos, simboliai, vėliavos ... Palapi
nės, stovyklos, žygiai ... Bet šioji išvii*
šinė pusė, aišku, nėra esminė. Ji net ga
li būti apgauli. Ženkleliais, netordenais,
pasipuošęs skautas, gali pasitaikyti, yra
negilus, menko turinio ir vertės žmogysta.
Pompastišką kario uniformą dėvįs karys,
kartais, gali pasirodyti, esąs tik orkestro
tuščio būgno mušėjas, ar vėl, kryžiumi,
neva už drąsą, paženklintas, lyg kautynių
herojus, yra buvęs tik sąžiningas sanita
rijos vaistinės buteliukų plovėjas! 0 daž
nai tautai laisvę iškovoti daug padeda nemundiruoti kuklios išvaizdos kari ai, kurių
vieninteliai, didžiai veiksmingi ginklai
yra jų šviesios galvos, karštos širdys,
aštrūs protai ir smailios plunksnos ... 'Ar
maža mūsų tautos prisikėlimo pavasarį
jaunimą pakėlė, paveikė, Tėvynės meile
tiesiog degte uždegė “ Pavasario Balsų ”
kūrėjas?
Bet daug svarbiau — tai karybos ir skautybės idėjinių pagrindų artumas. Jų sie
kiai vienas kitą papildo: skautų — daryti
artimui gera; karių — kovoti su blogiu, Ne
atskirtinai ir Baden Powell ir mūsų kap.
Jurgėla ir pik. Šarauskas visi trys kariai.
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Skautu o balsi s DIEVUI, TĖVYNEI, ARTI
MUI nebuvo ir nėra svetimas mūsųkariams.
Kariai tik nepabrėžia pirmo ir trečio; jie
susikaupia ties pareigomis Tėvynei. Ko
dėl
toks skirtumėlis? Nuo mūsų tautos
krikšto laikų, ar jau net kiek anksčiau,
tolerantingos Lietuvos gynėjų tarpe aps
čiai būdavo karių įvairių tikybų ir kaskart
atsirasdavo jų įvairesnių. Specifiniai ti
kybinių karų mes, net dar pagonimis būda
mi, nekariavome. Net blogo atminimo ne
laimingame p asauliniame Europos kryžiaus
kare, kuriame ties Varna ( vakariniame
Juodųjų jūrų krante, į SV nuo Konstanti
nopolio, dabar Bulgarijoje) nuo turkų 1444
m. žuvo šv. Kazimiero dėdė, vengrų ir
1 enkų karalius, — Iietuvių kariuomenė ne
dalyvavo. Geraisiais mūsų valstybės lai
kais, XV, XVI šimtm., mūsų karių eilėse
būdavo daugiau kaip pusė karių kitatikių,
nekatalikų. Dažnai net nevengėme toto
rių talkos. Mūsų praeities lemtingiausio
se kautynėse, kurių 550 - metinę sukaktį
jau
turėtumėm ruoštis minėti, kovėmės
prieš Sv. Marijos kryžiuočių ordeno, tada
dar katalikų,nedorą galybę. Kovėmės jau
krikštyti aukštaičiai, dar sentėvių tikybos
žemaičiai, rytų krikščionys smalenskėnai,
lietuvio Lengvenio vedami, ir geri talki
ninkai — gausūs nekrikštai — totoriai. P ii*
masis ir pilniausią galią turėjęs mūsųhetmonas, sumušęs maskvėnus nuostabiaja
me 1514m.laimėjime ties Orša, kunigaikš
tis Konst. Ostrogiškis, buvo uolus stačia
tikis, ** pravoslavų ” tikybos puoselėto
jas ir gynėjas prieš, nuo krikšto meto Lie
tuvoje įsigalėjusios lenkų aukštesniosios
dvasiškijos, tikybines, politines kombi
nacijas.
Artimą kariai ir retai kada temini.
Dažniau mini p r i e š ą. Kodėl? Nes lie
tuviams su artimu nesisekė nuo pat pra
džios. (Mūsų kaimynai, nors krikštyti 400
■ 500 metų anksčiau negu mes ( lenkai da
bar mini “ milleniumą” nuo krikšto priė
mimo), vienok krikščioniškos meilės mums
neturėjo, nebuvo mums draugiški ir tinka
mo pavyzdžio neparodė. Ar daug gero mes
galime prisiminti iš tolimos ir artimos pra
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eities apie erdvės atžvilgiu mums artimus
vokiečius, didžrusius, lenkus, švedus?
neminint dar tolimesnių vengrų, čekų ir
kitų vakariečių, kurie mus net iš užjūrių
Anglijos su kardu aplankydavo? Taigi,
mūsų kariai neatmeta pareigų Dievui ir ar
timui, bet yra daugiau linkę budėti Tėvy
nės — Valstybės sargyboje, pasiryžę, vy
riausybės įsakyti, grumtis su priešu gink
lais už krašto laisvę, artimų gerovę ir
kiekvienam piliečiui lygią teisę išpažinti
ir gerbti savo Dievą.
Lietuvių — lenkų kariai, ypač po pada
linimų, 1831 m. kare ir per sukilimus daž
nai vartodavo šūkį “ Už laisvę, Mūsų ir
Jūsų! ” ( suprask despotų pavergtų kai
mynų — rusų, vokiečių). Rusų imperijos
oficialus “lozungas” buvo: “Už tikybą,
carą ir tėvynę”. Lietuviai prūsų kara
liaus eilėse buvo stiprinami teigimu* *Gott
mit Uns ” — Dievas su mumis. Tie žo
džiai buvo daug kur įrašyti: ant šalmų, sa
gų ir ant storo diržo metalinės ? sagties,
dažnai per storą landšturmisto pilvą-

Radęs daugpanašumo ir artumo, mažiau
sia būčiau neobjektyvus, nepaminėjęs
skirtingumų. 0 jų yra. Ir gana daug. Ir
svarių.
Vieni ir kiti minime tą pačią 40
- ties metų sukaktį; bet skautai — savo
atsiradimo, kariai — savo atsikūrimo. Čia
savaime kyla klausimas: o gal ir prieš
skautams atsirandant, jau Lietuvoje buvo
kas nors panašaus? Šiuo reikalu aš tik
tiek težinau, kad tikybinių jaunimo orga
nizacijų, aišku, buvo. Likimas norėjo,
kad aš tapčiau akademiku ir kariu, o ne
skautu. Nors savo dvasia ir palinkimais
buvau linkęs skautybėn. Mat, ** mano lai
ku ”, t. y. prieš 60 ar 70 metų, Lietuvoje
dar ir girdėti nebuvo tokio imantraus, sve
timai ( net angliškai ) skambančio žodžio
“ skautas ”. Mūsų jaunimas tada mokė
si, o senimo kai kas mokėjo — lotynų,
graikų, prancūzų ir vokiečių kalbas. Ne
skaitant savos ir vietinių: lenkų ir rusų.
Anglų buvo dėstoma tik jūrininkams ir ry
tų sričių ( Chivos, Bucharos, Turkestano,
Indijos ir t. p. ) tarnautojams, diplome^
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Lietuvos kariai ir studentai 1939 m. Vilniaus katedros pavėsyje.
“Kario ” nuotrauka.

tams ... Bet XIX šimtm. pabaigoje pažan
gesnės V. Europos pavergtos tautos jau
buvo susikūrusios jaunimo organizacijas,
daugiausia “ sakalų. ” vardais. Oficia
liai, tai buvo, kaip ir vokiečių Jahno
“ Sportver^nai ” — kūno mankštos drau
gijos, rateli ai. Sakalai, daugiau negu įran
kių gimnastiką, kultivavo lengvą sportą,
žaidimus, ekskursijas ir t. p., būrėsi di
deliais vienetais, darydavo sąskrydžius,
iškylas su dainomis, o, kas svarbiausia,
greta okupantams pabrėžiamo oficialaus
tikslo ir viešų pasirodymų, turėjo, jauni
mą ypač patraukiančią, slaptą programą:
kelti savo narių tautinę dvasią, atsparu
mą svetimoms įtakoms, nutautinantiems

papročiams, stiprinti valią, žadinti inicia
tyvą, laisvės troškimą ir pasiryžimą net
ginklu politinę laisvę tautai atkariauti.
Tumas - Vaižgantas, lankęsis Austrijoj
penkiems šimtams metų sukakus nuo Žal
girio kautynių, kaip vienintelis atgimstan
čių lietuvių ( " litvomanų ” ) stebėtojas
- korespondentas atidarymo didingo pa
minklo dviem lietuviams — Jogailai ir Vy
tautui — ir ta proga matęs ** beveik kari
nę ” sakalų mankštą, juos išgyrė. Tarp
kitko ( jaunesnieji gal dar nežino ) gali
me pasidžiaugti ir pasididžiuoti: minėto,
meninio atžvilgiu tikrai didžiai vykusio
ir mums, lietuviams, dėl tolimesnės įvy
kių raidos Europoje, mažai težinomo, par
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minklo
autorius buvo iš Lietuvos kilęs,
ilgokai su motina Kaune gyvenęs, Pirmoje
Lietuvių. Dailės parodoje 1907 m. Vilniuje
dalyvavęs architektas Vivulskis. Jis ir
Šiluvos garsios koplyčios irVilniuje prieš
I Pas. karą, pradėtos statyti, berods taip
ir nebaigtos, kilnios Širdies Jėzaus baž
nyčios autorius. Sis Krokuvos paminklas,
kaip ir kiti mūsų garbingos praeities vie
ši atžymėjimai, “išlaisvintojų ”, kaimy
nų ‘‘ kultūringų *’ nacių ir “ pažangiųjų ”
komunistų tapo, mano žiniomis, sunaikin
tas. Man, jaunam, visai netikėtai atsidū
rus vakaruose, teko kurį laika šakaliuku
kiek pakrypuoti svetimoje padangėje. Nuo
seno Gardino iki žilo Kauno grįžau namo
pėsčias ir po kiek laiko nutūpiau Vilniu
je, ties Gedimino kalnu. Po kelių metų
per I Pas. Karų iš sakalų išsirutuliojo
Čekų ir lenkų legionai ir šauliai, ginklu
davę pradžių čekų ir lenkų valstybių at
statymui. Tenka prie to eiti, kad panašią
eigų ir dar geresnius rezultatus ateityje
duotų mūsų skautų veikla. Tam turėtu, su
artėti, tampresnius ryšius užmegs ti ir veik
lą sustiprinti, davus jai ir kiek kitų link
mę, mūsų karių ir jaunimo organizacijos.
Prof.
K. Pakšto prieš kelius metus tarti
žodžiai apie savo karo mokyklą emigraci
joje, bent šiuo metu, yra nerealūs.
Bet
auklėtis, ruoštis jau reikia.
Grįžtu prie skirtumų. Dabartinėje pa
dėtyje jų yra daug. Netekę po kojomis
žemės, kariai dar šį tų reiškia, kol karas
tęsiasi, ir kovojantiems yra reikalinga
“ mėsa patrankoms ”. Taip lietuvių - lenkų pulkai dalyvavo Napoleono karų
nesuskaitomose kautynėse Europoje nuo
Ispanijos iki Maskvos, nuo Rytprūsių iki
Italijos ir net San Dominge. II Pas. karo
metu lenkai dalyvavo oro kautynėse 1940
m. dėl Londono. Afrikoje - Tobcuke, Italijoje-Monte Cassino, Normandijoje ir į galų paėmė Bremeną, De Gaull’io laisvieji
prancūzai ir už savo krašto ribų ruošėsi
invazijai. Kų lenkai ar mes laimėjome
tais talkininkavimais Napoleonui ir kituo
se, mums artimesniuose karuose, — žino
me.
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Skautų ateities horizontai ir svetur bū
nant yra daug šviesesni. Jų eilės gražiai
pasipildo, veikla gali būti dar daugiau
įprasminta tėvynės vadavimu, o sunki pa
dėtis normalų, sveikų jaunimų net turėtų
skatinti nepasiduoti. Gi karių gretos nuo
lat tirpsta, natūralaus pasipildymo kaip
ir nėra, žymesnė karinė veikla darosi be
veik neįmanoma.

Charakteringa karių veiklos žymė yra
uždavinių svarbumas ir milžiniška atsa
komybė. Karo ir taikos klausimų spren
džia valdovai, vyriausybės. Čia daug nu
sveria ir vadovaujančių karių žodis. Pa
tiems kariams ar kartu su vyriausybės še
fu
tenka spręsti ir kitus svarbesnius di
delio karo klausimus. Vien kariams lieka
atsakyti už kampaniją, žygį, ataką. Ypač
sunku nutarti gynimosi karas, kai yra šim
tu nuošimčiu aiškus pralaimėjimas. Čia

dažnai suklumpama. Nevisi ryžtasi tau
tos garbę apmokėti kraujo klanais ir kan
čiomis. Išvadoje: tautos moralė gauna iš
savųjų smūgį, garbė būna pažeista, o vistiek tenka priešui mokėti kruviną duoklę.
Mūsų tautai tokio lemtingo sprendimo mo
mentas buvo atėjęs netolimoje praeityje.
Ties juo čia nesustosiu.
Man Lietuvos kariuomenėje teko dirbti
ne ginklu, bet akademinį darbą. Todėl
Jums, skautams • akademikams turėčiau
ne karo žygių, bet kitų artimesnių temų.
Bet pirmasai pasirodymas-vizitas turi bū
ti trumpas. Dėkodamas p. Redaktoriui uŽ
progą patiekti Mūsų Vyčio skaitytojams
šio rašinėlio mintis, kaip L.P.D.A. ( Lie
tuvių Profesorių Dr - jos Amerikoje ), Ra
movės ir P.L.LA.S. ( Pasaulinės Liet.
Inžinierių ir ArchitektųS • gos ) centrinių
valdybų narys, sveikinu visus mūsų skau
tus, sulaukus 40 metų nuo užsimezgimo.
Linkiu ir toliau, kad ir svetimoje žemėje,
sėkmingai vystytis, tobulėti ir, laikui atė
jus, tapti kariais - išlaisvintojais tobu
lesnės, patvaresnės, laimingesnės Lietuvos, vieningesnėje Europoje, pažangesnė
je Žemėje, žmoniškesnėje žmonijoje.
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MENO REIKŠME TAUTAI
Romas Pakalnis

Nevisada
žmogus savęs klausia savo
darbų prasmės ir reikšmės. Ji neretai jam
savaime aiški. Tą patį galime pasakyti
ir apie meną: žmonės nuo seniausių laikų
kūrė giesmes ir dainas, lipdė arba skap
tavo statulas, statė šventoves bei kitus
gražius trobesius ir neklausė, kokia tų.
meno kūrinių prasmė ir reikšmė žmonėms
ir tautai. Jų reikšmė atrodė savaime su
prantama ir plačių aiškinimų nereikalinga.
Meno prasmės ir jo reikšmės asmeniui ir
visuomenei klausimas iškyla tada, kada
žmonės ima abejoti
dėl žmogaus darbų
vertės apskritai. Tai būna tada, kai pa
saulį ištinka dideli sukrėtimai, kada žmo
nės su savo kultūra sustoja kryžkelėje.
Šiais laikais kaip tik žmonija tokioje

kryžkelėje yra atsidūrusi. Paskutinis pa
saulinis sukrėtimas labai skaudžiai yra
palietęs ir mūsų tėvynę Lietuva, Nevie*
nas nuo savo žemės atplėštas lietuvis,
svetimame krašte bevargdamas, paklau
sia: kodėl visa tai ? Kas man lietuviš
kos giesmės ir dainos, kada aš esu alka
nas ir nudriskęs? — prasitaria pusiau lū
pų nevienas. Et I Viskas niekai, — save
mintyse priduria kitas. Bet daug kur yra
tokių lietuvių, kurie mieliau sutinka vie
ną kitą kartą neprivalgyti ar prasčiau ap
sirengti, kad tik galėtų nueiti į lietuviškų
dainų koncertą, kad tik įsigytų lietuviškų
raštų juostą, drožinėtą lietuvišką kryželį,
gražią lietuvišką knygą. Jiems atrodo,
kad be šitų dalykų jų gyvenimas bus skurdėsnis, jų sieladar labiau sunykusi. Jiems
ir nereikia meno prasmės aiškinti.
Jie
gerai jaučia, kad ne vien duona žmogus
gyvena.
Jie žino, kad ir gyvuliai bei
paukščiai nevisada tik maistu ir guoliu
tesirūpina. Juo labiau žmogus negali pa
sitenkinti kasdieniniais rūpesčiais ir dar
bais, kurie vargina ne tik kūną, bet ir sie
lą, Sielai juk taip pat reikia maisto, nors

ir kitokio negu kūnui. 0 siela šito jai
reikalingo maisto randa religijoje, geruo
se darbuose, moksle, mene.

Tiesa, yra negiliai galvojančią, kurie
mano, kad žmogui nuo kasdieninių rūpes
čių ir vargų išsiblaškyti užtenka pramogų.
Negalėtume pasakyti, kad pramogų visai
nereikia, jos labiau reikalingos po įtemp
tų fizinių darbų. Tačiau, kas tik pramo
gomis savo sielą temai tina, tas iš tikrųjų
dar labiau ją nuskurdina, u žuot praturtinęs. Žmogaus siela ne vien linksmų iš
blaškymų tetrokšta. Kada žmogų paliečia
visuomeninės nelaimės, jo artimųjų ligos
ir mirtys, arba kada jį prislegia jo paties
nelaimės
ir nusivylimai, tada pramogų
linksmybės ir išdaigos žmogų greičiau už
gauna,
negu jį nuramina. Tada jis nori
susitelkti, į save įsigilinti, pajusti gyve
nimo ir kančios prasmę, rasti gilesnio
džiaugsmo net liūdesyje ir kančioje. Šito
kiose valandose dažnai žmogui į pagalbą
ateina religija ir menas. Religija jam ne
ša antgamtinio gyvenimo viltį, o menas jį
laikinai apramina, atplėšdamas nuo kas
dieninių varginančių smulkmenų ir pavir
šutiniškumo. Jis įpratina žmogų giliau ir
prasmingiau jausti.
Nors menas, ypač dailusis menas, netu
ri tikslo mokyti, bet jis duoda mums įvai
rių žinių iš religijos, etikos, psichologi
jos, sociologijos ir kitų kultūros sričių ne
abstrakčia, bet konkrečia, beveik visiems
prieinama forma. Didieji dailiojo meno
kūriniai mums atskleidžia tokių išgyveni
mų, kokių gyvenimo pilkoje kasdienybėje
niekada nepatartume, neišgyventume, Di
dieji kūriniai ypač mums atskleidžia Žmo

gų, jo giliausius ir slapčiausius jausmus,
siekimus, mintis, klaidas, nuodėmes, ty
lias dorybes, herojines aukas, dangaus il
gesį iržemiškojo ištrėmimo kančias. Tium«
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Pirmojo Lietuvos Pre zidento Karo Mokykla parado rikiuotėje,
•• Kario ” nuotrauka.

pai tariant, didieji šedevrai mums atsklei
džia žmogiškos buities gelmes, žmogaus
likimą, pasauly tarp slaptingų, vilionių ir
dangiškos laimės vilčių.
Kadangi šitokius dalykus dailiojo meno
kūriniuose žmonės gali pažinti visomis
sielos galiomis ir juos laisvai pergyventi,
atitrūkus nuo kasdienybės, tai jiems tel
kia gilaus džiaugsmo, kurį vadiname gro
žio jausmu.
Dėl teikiamo grožio dailieji kūriniai
Žmonėms būna brangūs, nors kasdieniniam
gyvenimui jie dažniausiai nėra naudin
gi. Jie brangūs, nes leidžia žmogaus sie«
lai pajusti savo laisvę ir džiaugtis kokios
nors tiesos spindesiu. 0 tas laisvas, pa
kilus džiaugsmas yra lyg įvadas, lyg anfc
gamtinio džiaugsmo pažadas, apie kurį
mums kalba tikėjimas. Kadangi dailiojo
meno šedevrai duoda tokių gilių ir pras
mingų p ergyvenimų, todėl jie tampa jungf
timis tarp įvairaus būdo ir įvairių politi
nių įsitikinimų žmonių. Tie įvairūs žmo
nės, kurie mėgsta tuos pačius meno kūri
nius, — tas pačias simfonijas ar dainas,
tuos paveikslus ar statulas, — nejučiomis
tarp savęs suartėja ir per tuos mėgstamus
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kūrinius lyg susiriša. Todėl meno kūri
niai yra tautos vienybės stiprintojai, žmo
nių tarpusavio santykio svelnintojai. Juk
šiandien Valančiaus, M. K. Čiurlionio,
Mairpnio, Šatrijos Raganos, Putino, B.
Sruogos, F. Kiršos, B. Brazdžionio kūri
nius mėgsta ir brangina įvairių profesijų
ir partijų lietuviai, o per tų kūrinių meilę
jie pasidaro artimesni vieni kitiems. Kad
geriau suprastume, kaip menas jungia tau
tos narius ir juos gaivina sunkiose gyve
nimo valandose, reikia mums nusikelti į
tuos laikus, kada Lietuvoje dar buvo bau
džiava, kada Lietuvos didikai ir bajorai,
užmiršę savo tėvų kalbą, lenkiškai kalbė
jo, lenkų kultūra Žavėjo si, o lietuvį kaimie
tį niekino ir išnaudojo. Tada tuos pa
prastus Lietuvos žmones, kurių dažnas ir
skaityti nemokėjo, guodė ir gaivino reli
gija ir savas menas — kryžiai ir koplytė
lės, dainos, namų dailūs rakandai ir dra
buži ai.
Kai tada didikai ir bajorai savo dvarus
puošė įvairiomis brangenybėmis, lietuviai
prie savo sodybų rūtų daržely, prie kryž
kelių, ant kapinių statė kryžius. Tai ne
buvo paprasti dviejų medžių sunarinimai,
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Lietuvos karo aviacijos lėktuvai ** Anbo IV ** tipo. Jie buvo sukonstruoti lietuvio inž., br. gen. An
tano Gustaičio ir tuo metu, kai pasirodė ginklavime, buvo skaitomi vieni geriausių šios paskirties ( žvalgy
bos ir lengvieji bombonešiai ) lėktuvų Europoje. Išskyrus britų gamybos ” Pegasus ” 800 A.J. variklį, jie
buvo serijomis pilnai statomi Lietuvos karo aviacijos dirbtuvėse. *’ Anbo IV ” duomenys: max. greitis: 300
km./val., min. greitis 120 km./vai., kilimo lubos 7000 metrų, prabėgimas kylant apie 150 metrų, tūpiant apie
100 m., veikimo spindulys apie 300 km., ginkluotas 4 kulkosvaidžiais, radijo siųstuvu irimtuvu, bombų taikytuvu. Prototipas pastatytas apie 1931 metus. Jų buvo ginklavime apie 45. Visi duomenys apytikriai.
** Kario ” nuotr.

bet kryžiai su spinduliais, su išpiaustymais,
su koplytėlėmis, kuriose stovėjo
įvairių, šventųjų statulėlės. Ir šitie dai
lūs kryži ai, kurie reiškė žmonių sunkų var
gų ir atgamtinę viltį, buvo lietuvių pasi
didžiavimas ir paguoda.

Jie žadino lietuviuose vienodas mintis
ir jausmus, jie žadino tą patį krikščioniš
kąjį tikėjimą ir šitokiu būdu jungė žmones
į vieną lietuvišką šeimą. Panašiai veikė
ir mūsų dainos, kurias tada žmonės daina
vo ne scenoje, bet laukuose po dienos
darbų, subatvakarį, baigus talkos darbus
arba per vestuves. Tos liūdnos ir melo
dingos dagios, kurios aidėdavo nuo vieno
kaimo iki kito, kurios vieno kaimo jauni
mą skatindavo dainavimu lenktyniuoti su
kitu, nejučiomis palaikė senovės lietuvių
dvasinį pakilimą, jį turtino ir jungė lietu
vius tarp savęs. Tos nuostabios dainos,
taip širdį pagaunančios, savo skambėsiu
skelbė, kad lietuviai ne tie patys, kaip
lenkų ponai, kurie dvare sėdėjo ir piani
nais teskambino. Dainos garsais lietuvis
iš tolo pažindavo lietuvį, dainos garsais

vieno kaimo jaunimas kalbėdavosi su ki
tu kaimu. Ir šiandiena lietuviui malonu,
kai svetimtautis stebisi mūsų chorų dai
nomis, kai prancūzas, anglas, amerikietis
negali atsistebėti n.ūsų moterų drabužiais,
jų raštais ir spalvų darnumu, lie sveti
mųjų pagyrimai pažadina patriotinius jaus
mus net tuose nutautėjusiuose lietuviuo
se, kurie net savo tėvų kalbą pradeda už
miršti. ' Anie pakelių bei rūtų darželio kry
žiai ir anos baudžiavos laikais sukurtos
dainos tereiškė tik lietuvių religinius ir
žmogiškus jausmus — meilę, ilgesį, nelai
mės sielvartą. Kad ir neturėdami tiesio
ginių tautinių tikslu, jie gaivino lietuvius
ir juos jungė. Tačiau kada kilo sąjūdis
pasipriešinti rusams, kurie mūsų žmones
buvo užsigeidę suprovoslavinti ir surusin
ti, kada vyskupas M Valančius pradėjo
slap ta spausdi nti lietuviškas knygas Prū
suose, tada Lietuvoje atsirado naujų dai
nų, kurios ėmė atvirai byloti apie nišų da
romas skriaudas. Tada greta A. V ienažin
džio
Kaipgi gražus gražus tolimasis
dangus ”, lietuviai ėmė dainuoti ir jo
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graudžią, dainą “ Kur paliko tas takelis,
kurs pro kryžią ėjo ”, kur buvo kalbama
apie lietuvių trėmimą į Sibirą ir mūsų so
dybų kolonizavimą rusais. Tada pas gir
do ne tik A. .Baranausko ” Graudūs verks
mai ” bažnyčiose, bet taip pat laukuose
suskambėjo “ Tu Lietuva, tu Dauguva ”
daina, kuri skelbė, kad užgrūdintų Iietuviu rusai neįveiks. Kiek vėliau, bet taip
pat dar carų priespaudos laikais, suskam
bėjo Maironio dainos: “ Kur bėga Šešu
pė ”, “ Lietuva brangi ”, “ Užtrauksim
naują giesmę, broliai ”, ” Jau slavai su
kilo ” ir kitos. Jos aiškiai kėlė lietuvių
drąsą pasipriešinti rusams ir žadino neto
limos laisvės viltį.
Greta šių kurstančių dainų ėjo slapti ir
paskui vieši lietuvių teatro vaidinimai
daržinėse ir parapijų bei špitolių salėse.
Tegu šitie vaidinimai ir nebuvo aukšto me
ninio lygio, bet lietuvių tautos atgimimui
ir valstybės atstatymui jie daug pasidar
bavo. Po tų vaidinimų žiūrovai, o dar lai
biau vaidintojai pergyvendavo pakilusią
nuotaiką, pasijusdavo stipresni, gyvesni,
drąsesni vienos lietuviškos šeimosnariai.
Tie vargingomis aplinkybėmis, bet su di
deliu entuziazmu ruošiami vaidinimai, V ienažindžio, Baranausko, Maironio dainos,]’r
jaunimo chorai gal daugiau reiškė lietuvių
tautiniam atgimimui,negu publicistų straips
niai laikraščiuose, liesa, bendram tau
tos pažadinimui į sąmoningą savarankiš
ką gyvenimą nemaža reikšmės turėjo V.
Kudirkos, V. Pietario, Vaižganto, Dėdės
Anastazo, Lazdynų Pelėdos, Šatrijos Ra
ganos, Žemaitės apysakos ir apysakėlės.
Bet šita dailioji literatūra buvo prieinama
tik daugiau prasilavinusiems žmonėms.
Tuo tarpu dainos ir vaidinimai veikė net
tuos, kurie ir paskaityti sunkiai sugebi
jo.
Tačiau dar didesnės reikšmės tautai tu
ri tie kūriniai, kurie savo grožio galybe
išeina už savo tautos sienų ir susilaukia
svetimųjų įvertinimo. Tokie muzikos, ta
pybos, skulptūros ir literatūros kūriniai
tampa tautos ambasadoriais užsieny arba
netiesioginiais tautos gynėjais sunkiose
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valandose. Sakysim, jei šiandien Norve
gija yra plačiau pasauly žinoma ir jos žo
džio labiau paisoma negu Lietuvos, tai
taip yra nevien dėl to, kad Norvegija turi
didelį laivyną ir gerus žvejus, bet ir dėl
to, kad norvegų tauta turi didelį kompozi
torių Griegą ir garsius rašytojus: Bioemšoną, Ibseną, Ilamsuną, Jų kūriniai at
skleidžia norvegų tautos dvasinį pajėgu
mą, parodo, kad jų tauta reikalinga žmo
nijos įvairumui ir jos kultūrai. Tai neju
čiomis aptramdo priešų kėslus į norvegų
tautą.
Tuo tarpu lietuviuose tik vienas M. K.
Čiurlionis yra išėjęs už mūsų tautos sie^
nų bet ir tai, jis ne taip plačiai žinomas,
kaip turėtų būti. Tiesa, turime mes ir ki
tų tapytojų bei muzikų, kurie neblogai at>
stovautų lietuvių kultūrai svetimųjų tarpe,
tik mes nemokame jų įvertinti ir nepadeda
me'
jiems plačiau į pasaulį prasimušti.
Mes dar nesuprantame, kad meninės ir ap
skritai kultūrinės vertybės yra mums vi
siems reikalingos ir yra bendras mūsų tau
tos turtas. Jis brangesnis ir net patva
resnis negu materialinės brangenybės,
kurių galima net pasigaminti be didelio
talento. Jas ir gobšus okupantas gali
greičiau atimti. Tuo tarpu žymių meninin
kų kūriniai, kai jie pasklinda po pasaulį,
būna ne bep a grobiam i ir kartais net nebesunaikinami. Štai Griego kompozicijų ar
S. Undset romanų net pikčiausias norvegų
priešas sunaikinti nepajėgtų, nes jie tūks
tančiais egzempliorių pasklidę pasauly ir
‘duoda sielos džiaugsmo visų tautų žmo
nėms.
Pagaliau yra dar vienas didelis patarna
vimas, kurio niekas.kitas negali geriau at
likti tautai, ypač šiais tautų susimaišymo
laikais, kaip tik menas. Tai tautos psi
chinio veido atskleidimas ir tautos būdo
išlaikymas. Juk šiandien visi psicholo
gai sutinka, kad vienos tautos žmonės
skiriasi nuo kitos ne tik kalba, bet taip
pat psichinėmis ypatybėmis. Jas galima
pažinti iš žmonių gyvenimo, iš jos papro
čių, ypač iš meno, nes jis išreiškia giliuo
sius žmonių troškimus, sielvartus, džiaugs-
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Fil. Šliūpui, netoli Tapeto miestelio Liberijoje, nusišypsojo medžioklės laimė. Jam ten pui
kiai sekasi, tačiau jis labai pasigenda ryšio su broliais ( o gal ir sesėmis — to jis nesisuko
,..)
v
skautais akademikais.
Vyt. Šliūpo nuotr.

LIETUVIAI AFRIKOJE
f ištrauka iš fil. V. .Šliupo Afrikos
dienoraščio — 1958.IX.22 • 23 )

... Grįždamas lėktuvu iš Conakry mies
to,
esančio Prancūzų. Gvinėjoje, atgal į
Monroviją.Liberijoje, pakelyje nusileidau
britų Sierra Leone kolonijoje ir nuvažia
vau kelioms dienoms į Freetown miestą,
karo
metu smarkiai išgarsėjusį konvojų
surinkimo vietą ir vokiečių povandeninių
laivų medžioklės lauką ...
... Vakarienės metu sutiktas anglas ad
vokatas,
mane nustebino pasakęs, kad
mieste gyvena vienas lietuvis, su šeima
atplaukęs čia, ir dabar tvarkąs vasarnamį
miesto paplūdymyje ... Sekančios dienos
vakare gavau progos aplankyti savo tau
tietį, vis dar netikėdamas, kad galėsiu
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lietuviškai susikalbėti, bet, užklausęs jo
tautybės,iš girdau atsakymą“! J th uani an”.
Bematant ėmiau su juo lietuviškai kalbė
ti, o jis išplėtęs akis žiūri iš nustebimo
ir netiki.
Pasirodo, lietuviškai nebekal
bėjęs jau 19 metų ir mano lietuvių kaiba
prašnekimas buvo tikra staigmena. Greit
susidraugavome ir išsikalbėjome. Pasi
rodo, tai esama lietuvio jūrininko V. K.
Milerio, anksčiau tarnavusio “ Prezidento
Smetonos ” laive, vėliau perėjusio į pre
kybinį laivyną ir 1939 metais karo už
klupto Islandijoje, kur ir apsigyveno.
Karo metu V. K. Mileris plaukiojo Ame
rikos laivais po Panamos vėliava ir buvo
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laivo kapitonas. Vėliau, 1947 metais, ga
vo leidimą emigruoti į Australiją, nusipir
ko jachtą ir su žmona bei dviem sūnumis
pasileido i tolimą kelionę. Prie Afrikos
krantą sugedo laivo motoras ir, įplaukęs
i Freetown uostą remontui, pasiliko ilges
niam apsigyvenimui. Čia vertėsi įvairiais
amatais, bandė užsiimti žvejyba, kol, pa
galiau, pastebėjo, kad daug žmonią lanko
Atlanto paplūdimį ir neturi kur prisiglaus
ti bei atsfgaivinti karštoje saulėje. Prieš
keleris metus išsinuomavo patalpas ir
įsteigęs kuklią užkandinę, greit ją išplėtė

K, Kodatienė
BUDĖKITE, ŽVAIGŽDELĖS

Budėkite žvaigždelės,
Mėnulis danguje,
Ir rodykite kelią
Paklydus vakare!

Kad rytas greit išaustą —
Gyvenimo prasmės ...
Sutiktume prie vartų,
Kol dar žiedais kvepės.

Dainuotum' vėl dainuotum*
Nutrukusius posmus ...
Vėl džiaugsmą sugrąžinus
Į tėviškės laukus.

į klubą ir šiuo metu gerai uždarbiauja biz-

nyje7.
Giliau išsikalbėjęs pasisakė, kad, jau
nas būdamas, buvęs jūrą skautas Lietuvo
je ir, nors lietuviškos spaudos dabar ne
gaunąs, bet turįs jam iš Čikagos prisiąstą
lietuvią jūrą skautą sukaktuvinį ** Mūsą
Vyčio ” numerį.
Gaila, kad negalėjau ilgiau su šiuo lie
tuviu skautu pasikalbėti, nes už pusvalan
džio turėjau išvažiuoti. < Tai taip ir pasi
baigė mano netikėtas susitikimas su kitu
lietuviu tolimosios Afrikos pakraščiuose...

MIELOS VYR, SKAUTĖS IR
AKADEMIKĖS!

Džiugią ir reikšmingą sukaktį šiemet
Švenčia mūsą organizacija. < Sukakčią me
tai jau baigiasi. Mums reikia galvoti apie
sekantį dešimtmetį, apie tas jaunąją sesią gretas, kurios dabar yra mūsą eilėse
ir kurios ateis artimiausiu laiku. Kiekvie
na nauja skaičią karta pradžioj ateina į
organizaciją gauti sau, išaugti pilnesnė
mis asmenybėmis. Paskui ją pareiga duo
ti kitiems.
Jūs esate tos pareigos dalininkės. Jū
sų skautiškasis patirčią kraitis jau yra
sukrautas. Atverkite jį jaunesnėms se
sėms. Jauskite atsakomybę dėl ją bren
dimo
šiose nedėkingose sąlygose. 1 Sis
įpareigojimas yra didelis ir šventas. Die
vas ir Tėvynė, dangus ir žemė, lyg kry
žiaus linijomis, brėžiasi į mūsą širdis,
reikalaudami mūsą aukos, kuri labiausiai
išsiskleidžia Artimo meilėje.
Budėkime ir pasišvęskime 1

v, s, Kun, St, Yla
Seserijos Dv, Vadovas

LIETUVOS
NAC OMAI ILS
M. MAŽ’ADO
BIBLIOTEKA
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KETVIRTĄJĮ DEŠIMTMETĮ MININT
v. s. E. Putvytė, LS Seserijos VS Pavada

ti, pažvelgę į nueitą keli a.
Lietuviškosios skautybės augimas yra
glaudžiai susijęs su Lietuvos likimu ir
gyvenimu ir bendrais bruožais galime p»
lyginti įvykius

Ar atlikome savo pareigą? Ar einame
teisingu keliu ? Ar budime pasitikdami
ateiti? Šie klausimai kyla ketvirtąjį lie
tuviškosios skautybės dešimtmetį minint.
Atsakymo į šiuos klausimus galima ieško
ir

Lietuvos gyvenime

Skautybės gyvenime:

I dešimtmetis 1918 — 1928
Lietuvių, tautos apsisprendimas. Nepri
klausomos valstybės atkūrimas. Kova už
Lietuvos teisę gyventi ir jos pripažinimą
kitų tautų tarpe.

Skautybės pradžia Lietuvoje. Išauga
pirmosios skiltys, draugovės, tuntai, pa
galiau llrolija ir Seserija. Pastangos gau
ti Tarptautinių biurų pripažinimų.

II dešimtmetis 1928 - 1938

Kultūrinis ir ekonominis Lietuvos augi
mas.

Skautą organi zaci jos augimas gilumon ir
platumon. Skautiškojo metodo gilinimas.

III dešimtmetis 1938 - 1948

Nepriklausomybės netekimas. Tremtis.

Or*ganizaci jos uždarymas ir pastangos
ją atstatyti tremtyje.

IV dešimtmetis 1948 - 1958

Lietuva tebėra pavergta. Tremtiniai iš
siskirsto po visą pasaulį. Kova už būvį
. ir pastangos išlaikyti lietuvybę.
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Pastangos išlaikyti organizacijos vie
numų, nugalint atstumus ir pritaikant jos
organizacinę schemą prie naujų sąlygų.
Pastangos išlaikyti ją Iietuviškų.
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Stovime ant naujo dešimtmečio slenks
čio. Ką neša mums ateitis?
Pasaulio gyvenime tikime, kad galas di
džiajai neteisybei ateis, ir tautos, o jų
tarpe ir Lietuva, atgaus savo apsispren
dimo teisę. Taigi, Lietuvos gyvenime
ateinantis dešimtmetis bus laikotarpis
kovos už būvį. Jei Lietuvoje likusiems
yra užčiauptos lūpos ir uždengtos akys,
kad laisvės šviesos nepamatytų, ir pasau
lio kultūrinės pažangos negalėtų sekti,
tai tremtinių uždavinys yra būti savojo
krašto akimis ir ausimis ir kalbėtojais už
ii.
Skautybė Lietuvoje yra užspausta. Trem
ties skautija yra vienintelė ir teisėta Lie
tuvos Skautų Sąjungos tąsa ir jos atstovė
laisvojo pasaulio dalyje. Iš to išplaukia
ir mūsų skautiškieji dabartiniai uždavi
niai.
Jei per du praeituosius sunkaus bandy
mo laikotarpius organizaciją tremtyje atkūrėme, jos vieningumą išlaikėme, davė
me jai naują organizacinę schemą — su
darėme griaučius, rėmus, tai ateinančia*
me laikotarpyje turime tuos rėmus pripil
dyti turiniu.
Mūsų darbe galime suskaičiuoti galy
bę trūkumų. Milžiniški atstumai tarp lie
tuviškų kolonijų ir jų susismulkinimas,
mūsųskiltis, draugoves ir tuntus padarė
negausingus ir skautišką darbą nesistemingą. Negalėjimas sušaukti akivaizdi
nius atstovų suvažiavimus ir sudaryti vadovaujamuosius Seserijos, Brolijos, Tary
bos ir Pirmi jos organus vienoje vietovė
je, kur asmeniniai posėdžiai galėtų būti
daromi, privertė daryti suvažiavimus ir
posėdžius &štu, kas sudarė milžinišką ir
nedėkingą raštinės darbą. Tačiau, nežiū
rint trūkumų, didelio vadovų ir vadovių ty
laus pasiaukojimo, atkaklaus darbo, įdėto
laiko ir lėšų, gilaus lietuvybės o taip pat
ir jaunimo reikalų supratimo dėka, daug
kliūčių buvo nugalėta.
Išaugo nauja decentralizuota organiza
cijos forma, kuri dabartinėse sąlygose at
rodo esanti tikslinga ir ateityje turėtų bū
ti plečiama ta kryptimi.

Labai didelę reikšmę įgijo darbas rajo
nuose ir rajoniniai suvažiavimai, kurie
duoda progos ne tik kultūriniam jaunimo
bendradarbiavimui, bet susistemina ir pa
gyvina išmėtytų paskirų vienetų veikimą.
Todėl, ateityje rajonams turėtų būti duo
dama vis daugiau autonomijos, tuo būdu
atpalaiduojant centrus nuo technikinių
smulkmeną,
paliekant jiems tik pačias
svarbiausias problemas.
Gausus jaunųjų stojimas į skautų eiles
parodo, kad jie brangina savo lietuviškąją
organizaciją.
Trūksta, tačiau, vadovių.
Negausus būrys vyresniąjų vadovių bai
gia sulinkti po brangia, bet nepakeliamai
sunkia našta.
Vadovės pareigos yra itin sunkios ir
atsakingos. Ji ne tik turi vadovauti, bet
ir asmeniškai turi išsilaikyti kultūrinėje
aukštumoje t. y. ne tik mylėti lietuvybę ir
jos praeitį, bet vadovė pati turi būti apsi
švietusi ir žengti su kultūros pažanga pir
myn, orientuotis moderniame moksle,pa
saulio politikos pinklėse ir suprasti d abartinio jaunimo problemas.
Jaunimo problemos yra nelengvos. Jau
nimas širdyje tebėra lietuviškas, bet moks
las, kurį jaunieji gauna, nieko lietuviško
savyje neturi. Vyresnių vadovų - ių užda
vinys yra būti jaunimui tiltu su lietuvybe.
Būti ne smerkiančiu teisėju, kaltinančiu
dėl domėjimosi mokslu, patiektu svetima
kalba, bet nuoširdžiu draugu, galinčiu ir
norinčiu padėti surasti kelią, kaip įgytas
mokslo žinias suderinti su lietuvybe.
Vadovių trūkumas yra labai didelis.
Per kraustymosi laikotarpius nespėjome
priauginti reikiamo skaičiaus jaunų vado
vu, kurie galėtų pakeisti vyresniuosius.
Todėl vadovų ugdymas y ra pirmaei Ii s atei
ties uždavinys.
Pagrindiniai skautiški leidiniai yra sku
biai reikalingi. Savo patirtį ir organiza
cijos tradicijas perduodavome per asme
ninį kontaktą. Tam asmeniniam kontaktui
nutrūkus, tik spausdintas žodis, bent da
limi gali spragą užpildyti. Leidiniams tu
rime surasti lėšų, jei savo patirtį norime
jaunimui perduoti.
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Reikalingi smegenų centrai, kurie skautybės metodo gilinimo ir leidinių, išleidi mo darbus atliktų, ■ Kas tuos centrus galė
tų sudaryti ? Skautininkų ramovė, Vyr.
skaučių ir vyčių būreliai, ** senieji skau
tai ” ir tėvų ir rėmėjų būreliai _ visiems
darbo yra užtenkamai. Kur gali susiburti
keli žmonės, besisieloją jaunimo proble
momis, jie gali rinkti ir nagrinėti reikia
mų medžiagų ir surasti lėšų jai išleisti.
Tik kolektyviai dirbdami, galime ko pa
siekti.

IV TAUTINĖ STOVYKLA
T.S. Organizuoti Komisija, pradėdama
darbų, nebuvo gavusi kokių nors griežtai
aprėžtų direktyvų ar pageidavimą nei iš
LSS Pirmijos, nei iš Seserijos ir Brolijos
vadovybių. Komisijai, kaip sakoma, bu
vo duotos laisvos rankos. Tačiau, priė
mus kurį nors pagrindinės svarbos turintį
sprendimą ir prieš paskelbiant jį viešu
mai, buvo informuojami darybos Pirm - kas,
L S Seserijos ir LS Brolijos VS- kai. Tais
atvejais, kai dėl kurio nors klausimo iš
kildavo svyravimų ar abejonių, prašyta iš
jų sugesti jų ar direktyvų.
Turiu pastebėti, kad Org. Komisija, pri
imdama kurį nors pagrindinės svarbos
sprendimą, nuodugniai išnagrinėdavo vi
sus galimus varijantus, jų gerąsias ir
silpnąsias puses. Taip buvo sprendžia
mas T.S. vietos klausimas, ūkinė s an tvar
ka, organizaciniai klausimai ir t.t. Vie
nintelis klausimas, kurį komisija sprendė
atsižvelgdama vien į daugumos pageida
vimus, buvo stovyklai laiko nustatymas.
Pačioje darbo pradžioje viešai paskelta
tame savo pranešime Nr. 1 Org. Komisija
kvietė ir prašė visus aktyvius ir pasyvius
vadovus ateiti jai į talkų savo gerais pa
tarimais ir pasiūlymais. Is kitos pusės,
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Kalbant apie skautiškojo metodo gilini
mų, jau laikas grįžti prie skauto ir skau
tės ir skilties t. y. nukreipti pagrindinį
dėmesį į vispusiškos asmenybės ir inicia
tyvos ugdymų.
Bendrais žodžiais tariant, ateinančio
dešimtmečio uždaviniai būtų ir toliau iš
laikyti Skautų Sąjungų vieningų, plėsti jos
darbų, kreipiant ypatingą dėmesį į vispu
siškos asmenybės ugdymų, ugdant lietu
viškų kultūrą ir sykiu ginant ir atstovau
jant Lietuvos teisę.

Vyr. skin. P r. Karalius

buvo stengiamasi išnaudoti pasitaikiusias
progas susitikti su vadovais ir išgirsti jų
nuomones bei patarimus. Tokie didesnio
masto susitikimai buvo Detroite 1958 m.
sausio mėn. 18 ir 19 d., Linkų vasarv.
Christianadodge 1958 rn. geg. 30 - 31 ir
birž. 1 d. Labai svarbu ir naudinga buvo
tai, kad abiejuose suvažiavimuose daly
vavo ir abu VS. Taip pat ten dalyvavo ir
dalisOrg. K-jos narių su Pirmininku prie
šaky, o taip pat ir busimieji svarbieji T.S.
pareigūnai. Paminėtinas Čia ir Atlanto
raj. vadovų pasitarimas, įvykęs 1957. IX.
29. Bostone, kuriame labai nuodugniai ir
rūpestingai aptarti busimosios T.S. reika
lai. Išsamios to suvažiavimo rezoliucijos
buvo geras kelrodis Org. Komisijai.
Savo pranešimus Nr. 1 ir Nr. 2 Org. Ko
misija skelbė spaudoje. Daugiau tarny
binio pobūdžio instrukcijas Nr. 3 ir Nr. 4
skelbė spaudoj ir išsiuntinėjo per Rajonų
vadeivas tuntams, vietininkijoms ar pa
skiriems vienetams.
Sugestijų iš esamų ar buvusių vadovų
gauta. Jos lietė vietos stovyklai parinki
mų, stovyklos organizacinę struktūrą, ūki
nę santvarkų, maisto gaminimų, programas
ir t. t. Tenka apgailestauti, kad tos su-

22

Sąskrydis -Pasaulio Skautų, Šefui priimti, 1933 m. Palangoje, iškilmingi pietūs prie skautiško
stalo, dalyvaujant LS S Šefui A. Smetonai, Lady Baden -P owell, žymiems Lietuvos valstybės•
skautybės pareigūnams ir svečiams, britų skautininkams - ems. Lordas Baden - Powell sėdėjo
prie kitos to pat stalo dalies.
Iš fiL B. Kviklio rinkinio .

gesti jos Org. Komisiją pasiekė labai pavėluotai,
kada sprendimai jau buvo pa
skelbti ir kada pagal juos T.S. pasiruoši
mo darbai buvo įpusėti. Buvo neįmanoma
viską persvarstyti ir sprendimus kaitalio
ti.
Kadangi dėl kai kurią dalyką buvo iški
lusios ( žinoma, pavėluotai ) karštokos
diskusijos, kuriosna teko įsitraukti net
LSS Tarybos Pirmininkui — laikau reika
linga ties jomis ir dabar sustoti.
T. Stovyklos santvarkos klausimas.

Svarstyti du varijantai:
a) Viena stovykla, vienas viršininkas
ir štabas. Seserija ir Brolija turi savo ra
jonus arba pastovykles, komendantą va
dovaujamus.
b) Seserija ir Brolija turi atskiras savo
stovyklas su savo nepriklausomais virši
ninkais ir ją štabais.
Pasirenkant antrąjį varijantą nulėmė
šie motyvai:

1. Taut, Stovykla turi atitikti faktinę
Seserijos ir Brolijos padėtį Sąjungoje.
Būtą nepageidaujamas tą abiejąorganiza
ciją autonomijos suvaržymas. Neišven
giamas kurios nors pusės dominavimas
T.S. vadovybėj sukeltą nepasitenkinimą
kitoje pusėje.
2. Numatant, kad teks susidurti su JAV
skautą ir skaucią vadovybią delegacijo
mis, tenka laikytis tarptautinėje skautijoj e galiojančią nuostatą, pagal kuriuos
skautai ir skautės stovyklauja skyrium.
Viena ir bendra vadovybė juridiniai tą
nuostatą pažeidžia.
3. Duodant daugiau savarankumo Sese
rijai ir Brolijai, sudaromos geresnės są
lygos T.S. pilniau pasireikšti, daugiau
prisitaikinti prie stovyklos dalyvią psi
chikos, polinkią ir sugebėjimą.
Vyriausias argumentas pirmojo varijanto Šalininką buvo tas, kad, turint vieną
stovyklos vadovą bus pasiekta didesnio
vieningumo, bus lengviau tvarkytis, bus
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išvengta tokiais atvejais pasitaikančių,
bereikalingų, ginčų, ir laikų, eikvojančių
pasitarimų, bei kitokio erzelio.

dovams suieškoti savo šaką skautus iš
kilmėms bei užsiėmimams! Kaip būtą įma
noma palaikyti drausmę ir tvarką?

Tautinės S tovyklos Pirmininko vaidmuo.

Maitinimo organizacija.

T.S. Pirmininko pareigos buvo:
a) Pravesti stovyklos dalyvių, registra
cijų. ir surinkti reg. mokesčius prieš sto
vyklos pradžią. Surinkti mokesčius sto
vykloje. Paruošti apyskaitas ( po stovyk
los );
b) Organizuoti bendriesiems T.S. užda
viniams atlikti : maitinimo, transporto,
ūkio skyrius, kviesti ir padėti veikti me
no vadovui, spaudos ir propagandos sky*
riui, s to v. gydytojui ir 1.1.;
c) Rūpintis sklandžiu T.S. programos
bendrosios dalies pravedimu.
d) Koordinuoti abieją stovyklą veikla,
tarpininkauti ir derinti tarp bendrąją T.S.
instituciją ir Seserijos bei Brolijos sto
vyklą iškylančius nesklandumus.
Kai kas buvo linkęs matyti T.S. Pirm ko asmenyje visagalį ir neaprėžtą T.S.
viešpatį ... Tai buvo nesusipratimas.
Pirmininkas, pagal IV T.S. santvarką, ne
buvo kompetentingas kištis į Brolijos ir
Seserijos stovyklą vidaus reikalus.

Priimant maitinimo organizacijos ir
atskaitomybės nuostatus turėta du kon
kretūs pasiūlymai:
a) Vienetai įmoka bendrojon T.S. kason
nustatyto dydžio mokestį tik bendriesiems
T.S. reikalams. Maisto davinio normas
nusistato patys pagal savo turimus ištek
lius. T.S. maitinimo skyrius, tarpininkau
jamas, priima užsakymus, superka ir pri
stato maisto produktus kiekvienam viene
tui skyrium.
b) Vienetai įmoka nustatyto dydžio mo
kestį kartu bendriesiems T.S. reikalams
ir už maistą. Visi gauna tą patį davinį.
Būta visos eilės argumentą už antrąjį
pasiūlymą:
1. Org. Komisija neturėjo konkrečią da
viniu, kuriais remdamosi galėtų apskai
čiuoti bendrojo stov. mokesčio didumą.
Niekas negalėjo pasakyti, kiek stovyk
laus, kokios bendros išlaidos susidarys
ir t,t. Vėliau kaitalioti mokesčio dydį
nebūtą leistina. Imant visą mokestį T.S.
vadovybei bus daugiau laisvės sudarant
ir vykdant sąmatą. Be to, turint vientisą
maitinimo sistemą pagal tas pačias davi
nio normas, galima jau iš anksto apytik
riai apskaičiuoti kiek ir kokią maisto pro
duktą reikės, o žinant tai įmanoma derėtis
su įmonėmis dėl papiginimo ar kitokių
lengvatą.
2. Turint dėmesy galimybę, kad nevisi
kontingentai galės skirt maistui tokias
pačias sumas ( bus norinčią taupyti ar
neturinčių pakankamai pinigą ) bus neiš
vengiamas maisto kokybės ir kiekio ne
vienodumas — jokiu būdu nepriimtinas pe
dagoginiu požiūriu.

Stovyklų vidaus santvarka.
Org, Komisija aptarė du varijantus:
a) Paskirų vietovių kontingentai suda
ro bendras stovyklas(rajonus ar sodybas)
savo visų šaką skautams;
b) Kontingentai paskirstomi skautybės
šakomis pastovyklėse ( kaip d.S. buvo ).
Pirmasis varijantas nerado daugumos
pritarimo, kadangi:
1. Sumaišius įvairių šaką ir amžiaus
stovyklautojus, labai pasunkėtą drausmės
palaikymas ir užsiėmimą organizavimas;
2. Nebūtą duota progos ryškiau pasi
reikšti atskiroms šakoms ( jūrą skautams,
sk. vyčiams ir kitiems).
Kaip matėme, šis kontingentą paskirs
tymas. šaką pastovyklėse turi neginčija
mą pirmenybę. Turbūt, galite įsivaizduo
ti, koks mišinys būtą buvęs, jeigu visi
būtą sumaišyti ? Kiek vargo būtą buvę val
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3. Maitinimo skyriui labai padaugėtą
darbas ir jis būtą labai komplikuotas, jei
gu reikėtų pristatyti maistą vienetams pa
gal skirtingas davinio normas.
Org. Komisija, priimdama b. pasiūlymą,
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vėliau paruošdama maisto normų, lenteles,
tarėsi palengvinsianti vienetų vadovams
ir Maisto skyriui uždavinį, kurį tenka lai
kyti vienu iš opiausių ypač didesnio mas
to stovykloje.
Aišku, kad nėra įmanoma apskaičiuoti
vienų, ir bendrų maisto normų taip įvai
riam stovyklautojų sąstatui ( pradedant 9
metų paukštytėm, baigiant suaugusiais
vyrais ). Todėl buvo nusistatyta, kad
Mait. skyr. pareigūnai nuolat lankys sto
vyklos virtuves ir stebės visą maisto ga
minimo eigą. Remiantis jų stebėjimo da
viniais Mait. skyr. galės maisto davinio
normas atitinkamai modifikuoti. Taip bu
vo daroma, nors idealiai prisitaikyti prie
valgytojų gal ir nepavyko.
Šiaip jau, maisto gaminių parūpinimo,
pristatymo
ir paskirstymo sistema buvo
lanksti ir savo uždavinį atliko gerai. Pinmieji nesklandumai ( beveik neišvengiami
kiekvienoje didesnėje stovykloje be nuo
latinių į darbą įsitraukusių ir prityrusių
pareigūnų ) didžia dalimi kilo dėl pačių
-kontingentų n esu si tvarkymo ( nedavė lai
ku žinių, nepasiskubino virtuvės įtaisyti,
laiku maisto produktų iš sandėlio neatsi
ėmė ir t. t. )

Mait. skyriuje dirbta šia tvarka:
Mait. vadovas ( psktn. Vi. Simutis ) ap
skaičiavo užsakymų kiekius, užsakydavo
ir priimdavo prekes, prižiūrėjo visą sky
riaus darbą ir vedė atskaitomybę. Jo ben
dradarbis ( sk. v. V. Bauža ) užpirkinėjo
prekes ( druską, mėsų, bulkutes ) ir rūpi
nosi punktualiu jų pristatymu į stovyklą
( čia tenka priminti, kad mūsų pačių už
perkama bnvo tokie produktai, kurių negar
Įėjom prieinamom kainom gauti artimesnė
se įmonėse. Liet, duona, Šviežia mėsa,
bulkutės buvo imamos lietuviškose įmonė
se Detroite ir jo apylinkėse). Maisto san
delyje dirbo du nuolatiniai pareigūnai, ku
rie priimdavo atvežtus produktus, juos pa
skirstydavo 17 • kai virtuvių ir išdalinda
vo atvykusioms maistininkams arba jų įga
liotiems skautams. Du pareigūnai apskai
čiuodavo ir išrašydavo maisto orderius

kiekvienai virtuvei skyrium pagal jų die
nos žmonių sudėties žinias.

Patyrimai ateičiai.

1. Pirmajai ir. paskutinei stovyklos dienai pietums duoti arba greit ir lengvai pa
gaminamą maisto davinį, arba tiesiog sau
są davinį, nes tomis dienomis virtuvės
pilnai neveikia.
2. Maitinant abiejų lyčių stovyklautojus
iš vieno sandėlio, numatyti skirtingąd»
vinį skautams ir skautėms.
3. Turint galvoje skautų tėvų kartais
perdėtą jautrumą dėl jų vaikų maitinimo,
patartina svečių lankymosi dienomis skinti geriausius virėjus, kurie sugebėtų mais
tą paruošti gerai ir punktualiai. Silpna
virtuvės tarnyba, neprityręs virėjas, lai
ku neduotas valgis sudaro lankytojams
neigiamą įspūdį, tuo nepagrįstai mažinant
tėvų palankumą stovyklavimui ir pasitikė
jimą skautų vadovybe.
4. Si tautinė stovykla parodė, kad skautavimo — stovyklavimo mene pažangesnie
ji vienetai sugebėjo visiškai patenkina
mai susitvarkyti su maisto pagaminimu.
Tat turėtų būti pavyzdys ir padrąsinimas
visiems kitiems vienetams, kurie nedrįs
ta apsieiti be mamyčių ar suaugusių pagal
bos stovyklose.

Programos.
Šios pastabos liečia bendrąją T.S. prog
ramą. Apie tai, kaip Seserijos ir Brolijos
stovyklos įvykdė savo nusistatytąsias
programas, turėtų pasisakyti tų stovyklų
atitinkami vadovai. Iš šalies žiūrint ar
ba net dalyvaujant kaip vykdymo talkinin
kui, teko pastebėti, kad abiejose stovyk
lose ir jų pastovyklėse buvo dirbama pla
ningai ir gyvai.
Kalbant apie bendrąją T.S. programą,
tenka pripažinti, kad atlikta buvo tik bū
tinas
minimumas. 0 galėjo būti atlikta
daugiau ir efektingiau. Žmonių ir jėgų bu
vo, sąlygos tam buvo neblogos. Oras pui
kus. Trūko tik šių dalykų: energingo su
turtinga fantazija vadovo, atitinkamo pa-
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Minint LSS 40 metų sukaktį, Čikagoje konsului dr. ?. Daužvardžiui Pirmijos vicepirmininkė
v. s. dr. M. Budrienė įteikė Padėkos ordiną...

siruošimo ir galų gale laiko pačiai prog*
r am a i pravesti.
Pirmiausia turiu paminėti tą faktų, kad
paskelbus programą, prasidėjo gana nuož
mi jos kritika ( kaip ir daugelis kitų daly
kų ). Vienam nepatiko dienų dedikacija:
kam, girdi, pasaulio liet, bendruomenės
diena reikalinga? Pavadinkim ją. solida
rumo diena, kitiems vėl tas solidarumas
buvo nepriimtinas — siūlė Vienybės die
ną ... Kiti vėl smerkė susimąstymo die
nų, treti siūlė atsisakyti skilčių dienos,
dar kitiems nepatiko skautiškų žaidimų
dienos ir t.t. Šitokios pagrįstos ir nepa?
grįstos kritikos labai erzino pačią Org.
komisiją ir vietose vienetų vadovus. Ta
tai sustabdė bet kokį konkretų pasiruoši
mo darbų. Ir kada Brolija ir Seserija pa
skelbė
savo programas ( su kai kuriais
bendrosios programos pakeitimais ) buvo
vėlu ką nors pagrindinai iš anksto organi
zuoti.
Org. Komisija neturėjo sėkmės ieškoda
ma bendr. programos vadovo. Po ilgų su
sirašinėjimų ir po mėnesiais nudelstų at
sakymų vis paaiškėdavo, kad užkalbintie
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ji negali apsiimti tų pareigų. ( Reikia dar
prisiminti ir tą vargingą aplinkybę, kad
tokiais atvejais kreipiamasi tik į vieną
asmenį, ir tik gavus jo neigiamą atsaky
mą ieškomas kitas. ) Neturint laiku pa
skirto bendr programos vadovo, ir pasi
ruošimo tinkamo nebuvo.
Ir trečioji, bene sunkiausiai nugalima
kliūtis buvo laiko stoka pačioj stovykloj
daugeliui dalykų įgyvendinti. Pagrindi
niai ( būtini ) dienos programos punktai —
oficialiosios iškilmės — svečią lankytojų
priėmimas tiek užimdavo visus vadovus
ir skautus, kad ką nors kitą įmontuoti į
programą tikrai buvo sunku. Verta taip
pat paminėti ir tą aplinkybę, kad pačioms
iškilmių ceremonijoms karštos dienos me
tu negalima buvo daugiau laiko skirti be
pavojaus, kad silpnesnieji iškilmių daly
viai turės būti išvesti iš rikiuotės. Iškil
mės todėl būdavo stengiamasi pravesti be
ilgų kalbų ir gaišimų.
Bendrųjų laužų programos.
Laužų ir meno vadovai su sktn. V. Bra
žėnu priešaky savo pareigas atliko supa-
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... buvo surengta parodėlė ...

sigerėtina ištverme, atsidavimu ir suge
bėjimu. Artistų, dainininkų, šokėjų, irgi
buvo gražus skaičius. Žiūrovų taip pat
nestigo. Techninės sąlygos buvo paken
čiamos ( buvo radijofonas su garsiakal
biais, reikalui esant galėjome įtaisyti pro
žektorius scenovaizdžiams apšviesti.)Turėjom galimybę netoliese gauti gražių ar
klių
( panaudoti senovės kariams raite
liams misterijose ). Gera misterija iš se
novės laikų šeštadienio vakare ( rugp. 23
d.) būtų buvusi labai ir labai vietoje. Bet
tokį dalyką realizuot tegali po ilgo ir ge
ro pasiruošimo kurios nors didesnės vie
tovės, kaip Chicagos, Detroito, Clevelando skautai ir skautės jungtinėmis jėgomis.
Kadangi Detroito ir Clevelando vienetų
visi aktyviausieji vadovai buvo įsitraukę
į techninį bei organizacinį T. S. darbą — vi
sų dėmesys krypo į Chicagą, iš kurios bu
vo laukta ko nors įspūdingesnio. Kodėl
to nematėme T.S. teatre ( bendr. laužuo
se ) — paliekame spręsti istorikams.
Patyrimai ateičiai:
1. Norint pravesti gerą laužų programą,
reikia jai dar namuose pasiruošti. Stovyk
los aplinka ir nuotaikos tam dažniausia
nepalankios.

... ir dainavo skautų akademikų kvartetas, čia
matomas su savo vadovu Kęst. Jauniškiu,

2. Ruošiantis geroms programoms, veng
ti scenų su ilgais ir nuobodžiais, kad ir
labai turiningais, monologais.
Stengtis duot daugiau veiksmo, daugiau
vaizdinių ir garsinių efektų.

Vidutinis žiūrovas ( kalbu apie mūsų
jaunąją kartą) su gerokai nusilpusiaklausa ir interesu lietuviškajai kalbai yra la
bai skirtingas nuo 1938 m. žiūrovo Pa
žaislio ar Panemunės laužuose. Kūrėjai,
kurie nesiskaito su šiuo faktu, neberas
susidomėjimo. Didžioji dalis jaunų žiū
rovų po keleto minučių prisivertimo, pra
deda tokiais atvejais ieškot kitų pramogų
ar tai pasišnabždėjimuose ar kaip kitaip;
Kas turėjo progos pavaikščioti bendrųjų
laužų“ galiorkose ” — tas galėjo pripa
žinti šio fakto tikrumą.
Čia ir glūdi mūsų didžioji problema, di
dysis uždavinys ir rūpestis.
Mažieji laužai, įvykę skyrium Seserijos
ir Brolijos stovyklose, ypač skilčių lauv
želiai, jau be svečių — pavyko gerai. Čia
jau pastebėta daugiau susikaupimo, gy
vesni© įsitraukimo į pačią programą visos
dalyvių masės ( to, deja, pasigesdavo
me bendruosiuose laužuose ).
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Sktn. V. Bražėnas ir Fel. Prekeris, kas
dien instruktuodami jaunuosius laužavedžius, atliko didžiulės svarbos darbą,
Taut. Stovykla, galima sakyti, buvo kartu
ir dideli laužavedžilį kursai su idealiomis
sąlygomis atlikti ir praktiką. ( Turėjome
progą matyti sėkmingus debiutantus iš jau
nosios kartos ).
Tvarka ir drausmė.

Tvarka ir drausmė stovykloje priklauso
nuo šią faktorių: a — Gerai apgalvoti, aiš
kiai suformuluoti ir visiems žinomi nuos
tatai;
b — Gera, tinkamai pasiruošusi, prity
rusi ir pareiginga vadovybė;
c — drausmingi stovyklautojai.
Organizacinė Komisija paruošė ir abieją stovyklą vadovybėms laiku įteikė ben
drosios tvarkos ir kompetencijos nuosta
tus. Tokios rūšies, tik daugiau detalizuo
tus ir savo specifiniams reikalams geriau
pritaikintus nuostatus paruošė ir Brolijos
stovyklos vadovybė. Seserijos tokio lei
dinio nesu matęs, bet esu tikras, kad ir
ten turėjo kokius nors visai stovyklai pri
valomus nuostatus.
Kas lietė paskiro stovyklos dalyvio lai
kysenos nuostatus — jie buvo paskelbti
Taut. S to v. vadove kaip stovyklos įstatai.
Vienas momentas galėjo būti ryškiau
pabrėžtas: tai stovyklos drausmė po ofi
cialaus jos uždarymo. Kai kas jau buvo
linkęs suprasti, kad oficialiai stovyklą
uždarius, automatiškai nustoja galios lig
šiol veikusieji tvarkos ir drausmės nuos
tatai, nustojanti galios vadovybė, ir kiek
vienas elgiasi ir tvarkosi kaip tinkamas.
Tai yra didelė klaida! Stovyklą likviduo
jant drausmė ir tvarka ypač reikalinga.
Vadovą galia tuo metu ypač svarbi. Sto
vyklos pirm - kas turėjo tat iškilmingo už
darymo metu ryškiai paskelbti. Tą atliko
paskutinio laužo metu, kada buvo paste
bėta drausmės pakrikimo reiškiniai.
Stovyklą ir pastovyklią vadovybės ir ją
pareigūnai su ją darbo sritimis buvo laiku
supažindinti ir pareigoms tinkamai pasi
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ruošę. Tai buvo gana gera garantija, jog
bent iš tos pusės T.S. viskas vyks sklan
džiai. Žiūrovai iš šalies pastebėjo, kad
drausmė buvo tinkamoje aukštumoje. Esu
net girdėjęs faktų, kad tūliems vadovams
( - ėms ) net su atsilankiusiais skautą
( - Čią ) tėvais teko sueiti į konfliktus,
kada pastarieji darė pastangų savo vaike
lius laikinai ištraukti iš bendrosios draus
mės ir tvarkos rutinos. Teko taip pat tar
pininkauti porą kartų, kada vadovai buvo
pergriežti ...Kad kartais pergriežta baus
mė neatitinkanti nusižengimo dydžio gali
pakirsti gerus vadovu ir vadovaujamų san
tykius — visiems žinoma.
Stovyklautojai, eiliniai skautai ir skau
tės,
šioje stovykloje buvo pakankamai
drausmingi. Siek tiek atslūgo ją drausmin
gumas stovyklai likviduojantis — bet tat
jau įprastas reiškinys. Tekdavo būti liu
dininku vietinio, siauresnio masto sunku
mų ypač vienetuose, kur vadovai buvo jau
nesni ir mažiau prityrę. Bet šiaip jau bu
vo tikėtasi iš tos pusės blogesnės padė
ti es.
Tvarka, bendrai imant, buvo pakanka
mai gera. Brolijos Tvarkos Tarnyba, ku
riai teko išnešti ant pečių sunkiąsias vi
sos T.S. tvarkos dabotoją pareigas, savo
darbą atliko pavyzdingai. Skautą vyčių
įnašas šioj srity turi būti ypatingai įver
tintas. Jie ( tvarkos tarnybos vyrai ) bu
vo griežti, bet korektiški ir mandagūs.
Neteko girdėti nusiskundimą ir dėl nakties
sargybą bei kitų tarnybinių grupių darbo.
Dėl švaros ir tvarkos pastovyklėse vie
tomis tekdavo ir griežčiau įsikišti. Pav.,
buvo pastebėta kai kuriose virtuvėse ne
sugebėjimo ar apsileidimo žymią tvarkant
virtuvių inventorių, maisto atsargas ar at
matas.
Fasadas ( sodybų rajonas ) gra
žus, papuošimais turtingas, o virtuvėj
chaosas ir nešvara ... Kai kuriems viene
tams tektų ateity daugiau kreipti dėmesio
į šią negerovę ir pratinti skautus laikytis
švaros ir tvarkos kiekviename stovyklos
kampelyje.
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IV T. Stovyklos vaidmuo tautiniame
auklėjime.

Tiek stovyklos organizatoriai, tiek ir
visi jos vadovai suprato ir žinojo, kad
Tautinė Stovykla bus didelė ir gera proga
sustiprinti mūsų, skautiško jaunimo tautinį
susipratimų, sukelti jame naujų ir paštovių emocijų Li etuvai, jos praeičiai, dabar
čiai ir ateičiai, išmokyti naujų, liet, dai
nų, įpratinti juos daugiau vartoti tėvų kal
bą i r 1.1.
Kaip iš bendrosios T.S. programos ma
tyti, tautiniam momentui buvo skirtas di
džiausias dėmesys. Ta kryptimi nuošir
džiai ir atkakliai dirbo daug žmonių: pra
dedant nuo skilti ninku, skilčių laužavedžių, baigiant vyr. programų vadovais.
Neturim tačiau teisės tvirtinti, kad vi
sos tos pastangos davė 100% pasisekimų,

Daug gražių ir nuoširdžių žodžių, daug
skambių lietuviškųdainų nuaidėjo ‘‘Aukš
taitijos ” kalneliai s nepalietę dalies jau
nuolių širdžių...
Nors l.S. pirmasis įstatas aiškiai įpa
reigoja visus savo tarpe vartoti tik tėvų
kalbą, bet jus galėjote per visą stovyklos
laiką sutikti grupeles lietuviškų skautukų
vartojant svetimą kalbą. Neturim e pagrin
do
dėl to kaltinti stovyklos vadovybę ar
skautų organizaciją, kadangi šis reiški
nys yra visuotinai pastebimas kaip pasek
mė ištiso komplekso susidėsčiusių prie
žasčių ir aplinkybių.
Su dideliu susirūpinimu tačiau turime
žvelgti į ateitį, ieškot būdų ir priemonių
prilaikyti savo eilėse ir tą, jau lietuviš
kai maža bekalbantį jaunimą.

Cleveland,
1958.X. 5.

SK. VYČIAI SKIRTINGŲ SĄLYGŲ LŪŽYJE
s. Ign. Serapinas

Su atgimusia Ievyne gimė ir Lietuvos
skautija, šiemet jau keturiasdešimtuosius
savo amžiaus metus užbaigianti. Skautai
vyčiai — didžiojo skautybės medžio pati
viršūnė — prieš 39 • sius metus Anglijos
žemėje roveriais gimę, 1925 m. kovo
15 d. Aukštaičių sostinėje, Panevėžyje,
pirmą lietuvišką vardą ir krikštą gavo: —
tada susibūrė pirmasis lietuvių skautų vy
čių “Simono Daukanto” būrelis.
Per 33 • jus metus sk. vyčių šeima iš
augo ir gyvenimo patirties nemaža įgijo.
Jei mūsų tautą ir valstybę nebūtų ištikusi
didžioji tragedija, šiandien sk. vyčiai, at
sigręžę atgalios į atliktųjų darbų barą, tik
rai turėtų kuo pasidžiaugti. Tačiau bai
siosios audros ir jų sukeltos likimo ban
gos ne tik sutaršė visus sk. vyčių planus,
bet ir pačią vyčių šeimą išmėtė po visus
pasaulio kraštus.

Laisvoje Tėvynėje gimę, sk. vyčiai tik
pačią vyčiavimo “vaikystę ” ir“ pirmąją
jaunystę ’’ — vos 15 metų — teturėjo lai
mės joje išgyventi po savuoju dangum ir
ant savosios žemės. Per tuos palyginti
trumpučius metus, turint prieš akis laimin
gą Tėvynės ateitį, jos džiaugsmu gyventa
ir nuoširdžiai lietuviškajai skautijai tar
nauta, kur tik jų ( vyčių ) talkos reikalas
pajaustas, kur tik darbo rankų ir pasiau
kojusių širdžių stokota. Dirbta kukliai,
be pretenzijų, bet ir be tikslaus plano, be
sistemingos programos — daugiau partiza
niškai: kiekvienas vienetas susidarė skir
tingą savo pirmaeilį tikslą ir veikimo bū
dą. Žodžiu, dirva buvo plati ir visiems
savo duoklę atiduoti galimybių daug. —
Bet kai ant kulnų iš paskos niekas nemynė, tad ir nesiskubinta patį vyČiavimąį
dėsningesnes formas suvesti, visiems pri-
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valomą programą paruosti ir ją išsakyti
atitinkamame leidinyje ar vadove. Dar ne
buvo pribrendusi mintis duoti bent pačioms
būtiniausioms vyčią tradicijoms tvarkin
gus apjungiančius rėmus ir joms suteikti
įprasminančią simboliką.
Ir koks žynys galėjo numatyti, kad lais
vės dienos suskaitytos, kad teks atsidur
ti svetimuose kraštuose, kur gyvenimo ir
vyčiavimo sąlygos iš pagrindą pasikeis.—
Ko nesitikėta, tai įvyko. 0 su tautos ne
laime atėjo ir didysis lūžis ir lietuviška
jame vyciavime. — Kas anuomet auklėji
mo, mokymo ir visos aplinkos dėka buvo
tapusi kiekvieno jaunuolio natūraliai pri
valoma asmens ypatybe, tas šiandien jau
nimo auklėtojams bei vadovams ir dauge
liui tėvų — rimtą susirūpinimą keliančia
problema. — Drausmės, tvarkos, manda
gumo, pagarbos bei dėkingumo tėvams, mo
kytojams, savo vadovams ir tinkamo respekto kiekvienam žmogui reikalas buvo
nuolat skiepijamas šeimoje, mokykloje,
organizaciniame ir visame viešajame gy
venime. Pareigos jausmas, duotojo žo
džio ir įsipareigojimo tęsėjimas, riteriš
kas paslaugumas—buvo kiekvieno asmens
pinigais nenuperkamas dvasinis turtas,
paženklintas sveikos savigarbos ir pres
tižo vardu.
Šiuo, Čia tik nepilnai suminėtu, krai
čiu nešinas, jaunas vyras atėjo į vyčiąei
les kaip išauklėtas žmogus, vispusiškai
šviesus Ii etų vis ir tvirtai sąmoningas skau
tas. Taigi nebedaug ko specialaus vyriš
ko jam ir bereikėjo pridėti. — Lyginant
su dabartinės sk. vyčią programos minima
liais reikalavimais, aną laiką laisvoje Tė
vynėje lietuvio sk. vyčio gimnazijoje gau
tas bendrasis išsilavinimas, lituanistinis
paruošimas ir skautiškosios ideologijos
bei praktikos pasisavinimas buvo stiprus
ir gilus. O viso to pasiekti jam padėjo ne
tik aukščiau minėtos institucijos, bet ir
perdėm skautišką dvasią atitinkąs doro
vingas lietuvių tautos būdas.
Taip brendo lietuviai skautai vyčiai
laisvoje savo Tėvynėje. 0 kaip yra da
bar, likimui juos išbarsčius po platųjį pa
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saulį? — Nors ir atitrūkę nuo gimtosios
žemės paviršiaus, ypač vyresnieji, jautė
ir tebejaučia gyvą, ją visą kūno ir dvasios
esmę suformavusį Tėvynės pulsą savyje.
Tiesa, labai žymi vyčią šeimos dalis įvai
rių išgyvenimų ir asmeninių reikalų bei
rūpesčių poveikyje gal ir per anksti pa
vargo, net ne neatiikusi pagrindinės misi
jos — neatidavusi savo sugebėjimą ir pa
tirties skirtingose sąlygose — svetur bręs
tančiam vyriškajam prieaugliui tinkamai
paruošti. Aktyvioji mažuma turėjo dirbti
vienas už kelis ar keliolika. Tat supran
tama, kad taip pertemptos stygos ilgai
tverti negali. Reikia naują jėgų, naujų
stulpą, kurie stotą pavargusiųjų ir savo
duoklę su kaupu atidavusiąją vieton, kad
vyriškasis namas negriūtų, kurio kampuosna yra pavojingo gpybo — graužėjo įsime
tę. Ir lengva jam veistis ten, kur visa ap
linka pelėsiais dvelkia, kur nebėra skai
draus idealizmo ( o skautavimas • yyČiavimas be jo nesuprantamas, neįmanomas ),
bet visa grindžiama materialiniais išskai
čiavimais; jam palanki dirva visur ten, kur
pareigos pirmaujančią vietą užima pigūs
ir veikimo valią paraližuojantieji “ malo
numai”; jis visu agresyvumu kerojasi ten,
kur iš visą mokymui bei auklėjimui skirtą
ją institucijų išguitas laukan auklėjimas
kaip “ nedemokratiškas ” principas, ir
pastatytas už įstatymo ribą lyg didysis
nusikaltėlis; jis pūčiasi lyg ant mielių,
kur kilnųjį riteriškumą, mandagumą, kūry
bingąjį veiklumą pakeičia žalingieji tele
vizijos ir kinų filmai su brutaliomis žmog
žudystėmis, suktybėmis, plėšimais, ko
rupcijomis bei kitais didmiesčių civiliza
cijos atributais, — į jauno žmogaus būdo
bei charakterio formavimosi buveinę atida
rančiais duris ir langus visokioms gyveni
mo piktžolių sėkloms. 0 kaip greit ir be
atodairos tos piktžolės veisiasi, nustelbdamos geruosius daigelius, visi gerai ži
nome.
Nors sąlygos vyciavimui ir diametraliai
priešingos mūsų turėtoms laisvoje Tėvy
nėje, bet pasiduoti ją griaunamam puoli
mui būtų nusikaltimas skautybės idėjai,
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kuriai paskyrėme pačias gražiausias savo
amžiaus dienas. Kapituliuodami prieš pik
tos mamonos išgalvotas rafinuotas apraiš
kas, mes nusikalstame ir savo tėvynei
Lietuvai, kur svetimieji išdraskė taip gra
žiai klestėjusią mūsų skautiškąją šeimą,
užgesino traškiuosius jos laužus. Mes,
išnešdami -savo gyvybę svetur, savo šii*
dyse išsineš ėmė ir po žarijąiš anų mielų
jų Lietuvos skautijos laužų. Su ta žarija
drauge mums įteikta ir atsakinga pareiga
ne tik tos žarijos neužgesinti, bet ją nau
jais laužais įžiebti naujosios, jau svetur
gimusios, lietuviškosios skautijos atžalos
širdyse, kad gyvojoje skautybėje išliktų ir

SVEIKA KRYPTIS

( Kelios pastabos )
Pastaruoju metu LS Brolijos Vadija išleido tįsą
eilę naujų potvarkiu: vilkiukų, ir skautą įžodžio nuos
tatus bei tvarką, pavyzdinį vienetą darbo planą, skau
tų patyrimo laipsnių naujas programas, naujos unifor
mos nuostatus. Pagaliau, nors ten ir nėra kurių nuos
tatų, prie to pat pobūdžio LSB Vadijos darbų tenka
priskaityti ir LSB Vadijos darbo ir ryšio žiniaraštį.
Juos visus tenka įvertinti kaip Brolijos Vadijoje
pasireiskusios labai sveikos darbo krypties požymius
ir nuoširdžiai palinkėti Vadijai tų kryptį išlaikyti ir
tuos visus nuostatus sėkmingai įgyvendinti.
iš jų
aiškėja, kad LSI Vadija nepriima pažiūros, kad skautav.imą sudaro patosiškos prakalbos ir paradai, o pra
dedama kreipti daugiau dėmesio į gyvenimo realybę ir
berniukus bei jų polinkius. Naujieji nuostatai nėra
visai tobuli, bet geriau tokie, kaip visai jokių ar vi
sai persenę. Tai jautė ir Vadija, nes jie išleisti su
rezervu pataisoms bei pakeitimams.
Nesileidžiant į smulkesnį nagrinėjimą, norėtųsi pa
daryti keletą bendrų pastabų.
Pavyzdinis metinis dr - vės darbo planas yra pa
rengtas labai rūpestingai ir vykusiai. Matomas siste
mingumas ir geras skautiškojo metodo supratimas. Ir
mažai patyręs dr - kas iš šio plano turės daug naudos,
tik visi turėtų skirti pakankamai laiko jį pastudijuoti
ir kartkartėmis pasitikrinti.

gyva lietuvybė.
Šie jubiliejiniai metai yra mūsų didžiojo
įsipareigojimo iškilmingas t atnaujinimas.
Visam laisvajame pasaulyje šiemet su
liepsnoję jubiliejiniai laužai tegu atgai
vins atšalėlius, sunaikins piktuosius mū
sų skautiškojo ir lietuviškojo gyvenimo
kenkėjus. 0 kai nukris vergijos pančiai
nuo pavergtos Tėvynės, sk. vyčiai, likimo
skirtą sunkųjį bandymą atlikę, su ramia
sąžine ir tyra širdim, nors gal negausūs
skaičiumi, tikrai parneš išsaugotą lietuviš
kosios skautijos gyvąją kibirkštį ir grąžins
į galingąjį laužą kur nors antNemuno kran
tų.

Patyrimo laipsnių programose krinta į akį priedu
patiekta skauto pažangumo arba ugdymo lentelė. Tai
yra labai reikalinga pagalbinė priemonė. Toli neieš
kodami,
kiekvienas galime matyti, kad yra nemaža
skautų, kurie niekad nepasiekia I p. 1., o kiti viena
me kuriame pat. laipsny išlieka po porą, trejetą, metų.
Tai yra labai nenormalu, nes jiems skautavimas ne
betenka savo patrauklumo ir jaukumo. Tokie skautai
greit nubyra, arba skautybės pilnai neišgyvena. Dr kai šia pažangumo lentele turėtų pilnai naudotis, nes
ji gali užtikrinti planingą judrumų dr - vės veikloje.
Antra vertus, jos taikymas jokiu būdu negali sudaryti
pateisinimo atpalaiduoti skautams statomus reikalavi
mus ir per kvotimus juos naujais pat. laipsniais “ ap
dovanoti ”.
Sveika mintis buvo ir įvesti dar vieną prityrusio
skauto patyrimo laipsnį. J udriam skautui, normaliais
laikotarpiais išėjusiam visus tris pat. laipsnius, bent
porą metų maža kas belikdavo veikti iki jis pasiekda
vo vyčio kandidato amžių. Panaši tendencija žymu ir
kitų tautų skautų organizacijose.
Atskirai tektų persvarstyti programinės medžiagos
paskirstymą patyrimo laipsnių programose. Kai kur ji
paskirstyta nevisai metodiškai ( pav., mazgų reikala
vimai III p. 1. tikrai perdideli ), arba reikalavimai per
daug neapibrėžti ( pav., pirmosios pagalbos ). Reikia
manyti, kad vadovai savo pastabomis padės tuos ne
lygumus išlyginti.
Uniformos nuostatai jau labai seniai reikalingi, ne
mažiau reikalingas ir galimai greitesnis jųįgyvendi-
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nimas. Uniformos nuostatų, nebuvimas yra privedęs
prie to, kad dabar sunku rasti du skautus, kurių uni
forma ir jos dėvėjimas yra uniforminiai vienodi. Kone
kiekvienas uniformą ir jos ženklus dėvi taip, kaip jam
patinka. To rezultate nereta pamatyti skautų pana
šesnių į kaubojus, ar net paprastus gatvės padaužas,
kaip į skautus. Uniforma labai getai atspindi organi
zacijos
dvasių — tad pasirūpinkime jų kuo greičiau
suuniforminti.
Beje, Šiuose nuostatuose visai nemi
nima jūrų skautų uniforma. Kodėl, ar jie nėra Broli
jos dalis ?

LSB Vadijos žiniaraštis parodo,kad pagaliau atsi
sakytą oficialiai taip daug kur ligšiol taikomos ten
dencijos kalbėti tik apie teigiamybes, jas ( net ir ne
žymias ) liaupsinant ir į padanges keliant, o užsimer
kiant net prieš žymias neigiamybes. Tai neskautiška, nes netiesų. Iš šio žiniaraščio matyti, kad daly
kai jau pradedami vadinti tikraisiais jų vardais. Tai
labai gera, nes tikrovės apeidinėjimais ir pataikavi
mu organizacinė drausmė bei darbo sklandumas negali
būti sukuriama. Stipri gali būti tik drausminga orga
nizacija. Ir kitos žiniaraščio pastabos yra tikslios
bei nurodymai vykę.
V. St.

Stalas vadą kursą stovykloje prie Karmėlavos, 1955 m. Psktn. Vainausko projektas.
V. Kizlaicio nuotr.
ČIKAGOJE

• Rugsėjo 14 d. Jaunimo centre įvyko Čikagos
skautų vienetų vadovų - ių ir jų atstovų posėdis, ku
riame taip pat dalyvavo iš Detroito atvykęs Vidurio
rajono vadas, ps. Ant. Banionis ir Seserijos vadeivė
ps. L. Puskepalaitienė. Rajono vado pavaduotoju iš
rinktas ps. Vladas Vijeikis. Sueigos dalyviams buvo
taip pat pristatyta Seserijos rajono vadeivės pavaduo
toja v. s. dr. J. Aglinskienė.
• Lietuvių Skautų S - gos 40 - ties metų sukakties
minėjimas įvyko š. m. lapkričio 16 d. Jaunimo Cent
re.
• S. m. spalio mėn. 17 d. Šv. Kryžiaus bažnyčioje,
Čikagoje, vysk. Brizgys atnašavo iškilmingas šv. mi
šias už popiežiaus Pijaus XU sielų. Pamaldose su
vėliava dalyvavo •• Lituanicos ” tunto skautai.
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• Š. m. spalio mėn. 5 d. " Aušros Vartų ** ir “ Li
tuanicos ’* tuntų skautai ir skautės surengė vienos
dienos iškylų į Kriaučeliūnų ūkį, Lemont, Illinois.
Viso dalyvavo apie 60 brolių ir sesių.
• Lituanicos tunte Čikagoje įsteigta nauja ’* Kon
dorų ” oro skautų skiltis. Skilčiai vadovauja sk.
Vyt. Baltramonas, o jų globoja ps. Ed. Zabarskas.

• S. v. vyr. sklt. Alberto Kerelio vestuvės įvyko
š. m. rugsėjo mėn. 20 d.

• Naujas ” Kernavės ” skaučių tuntas Čikagoje
apima Marquette Parko ir Roselando kolonijas. Tun
tui vadovauja sktn. H. Plaušinaitienė. Tuntui pri
klauso jaun. skaučių ’* Dubysos ” dr - vė ( drg. s.
N. Užubalienė ), skaučių ** Jūratės *’ dr - vė ( drg.
sk. I. Kasparaitiene ), skaučių “ Živilės ” dr - vė
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( drg. ps. V. Pavilčiutė ), vyr. skaučių. ’* Mirgos ”
dr - vė ( drg. ps. K. Kuraitytė ).

• " Aušros Vartų. ” tuntui vadovauja s. J. Bobinienė. Tuntui priklauso Bridgeport© “ Neringos ”
dr - vė ( drg. s. T. Žukienė ), Brighton Parko ” Že
maitės ” dr - vė ( drg. psklt. I. Daukantaitė ), Cicero
** Birutės ” dr - vė ( drg. laikinai s. Bobinienė ),
jaun. skaučių. ” Birutės ” II dr - vė ( drg. ps. A. Namikienė ), ’* Gen. Gustaičio ” oro skaučių, dr - vė,
vyr. skaučių dr - vė ( drg. ps. Z. Čemeckaitė ).
• ” Austos Vartų ” tunto skautės Kaziuko mugei
stengiasi paruošti daug originalių darbų. Jos audžia
juostas, deginą odą lietuviškais raštais ir pina pini
giniu, raktų ir akinių dėželių kraštus.

• Š. m. rugsėjo men, 19 d. sesės drauge su ** Lituanicos ” tuntu surengė arbatėlę TS vadovams pa
gerbti.

• Rugsėjo 26 d. Jaunimo Namuose buvo
skautų ir skaučių šokiai.

suruošti

DETROITE

• Š. m. rugsėjo 28 d. Detroito jūros skautų tėvų ko
mitetas ir Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos val
dyba surengė iškylų ponios Atraškevičienės vasar
vietėje. Į šia gegužinę suvažiavo daugiau šimto lie
tuvių.
• Detroito jūros skautų ” Šarūno ” ir jūros skaučių
“ Jūratės ” laivai savo šventės metu pakrikštijo pir
mąjį pastatų. Iškilmėse dalyvavo jūros skautų tėvai,
rėmėjai ir svečiai. Krikšto apeigas atliko kun. K. Si
manavičius, krikšto tėvai buvo V. Černienė, M. Sims,
P. Padolskis ir inž. L. Pečiūra.
• Detroito jūrų skautų- čių vadovai lankė pakran
čių sargybos ( Coast Guard ) pagalbinės laivininkys
tės kursus. Kursus sėkmingai baigė ir egzaminus iš
laikė vyr. valt. I. Laurinavičienė — ” Jūratės ” laivo
vadė, vair. V. Kukučionytė — “ Jūratės ” laivo laivūnė, valt. A. Pesys — ** Šarūno ” laivo laivinas,
valtn.
St. Petrauskas — jūrų budžių Įgulos vadas ir
vair. V. Laurinavičius — bebrų vadas.

• " Lituanicos ” tunto tuntininkui sktn. Pranui
Nedzinskui pasitraukus iš tuntininko pareigų, nauju
tuntininku paskirtas vyr. sklt. Vytautas Petrauskas.

• Detroito jūrų skautės A. Černiauskaitė ir I. Spakauskaitė vasarų amerikiečių ir lietuvių plaukymo var
žybose pasireiškė gražiais laimėjimais.

• S. m. rugsėjo 21 d. Jaunimo Namuose Įvyko ” Li
tuanicos ” tunto sueiga — tuntininko pareigų perdavi
mo apeigos.

• Detroito ** Baltijos ” tunto adjutantas vyr. skltn.
J. Kirvelaitis ir LK Mindaugo skautų dr - vės draugi
ninkas
vyr. skltn. A. Zaparackas pasitraukė iš eitų
pareigų. Naujuoju tunto adjutantu paskirtas vyr. skltn.
A Plečkaitis, o mindaugėnų draugininku — skltn. R.
Griškelis.

• ’* Lituanicos ” tunto tuntininkas V. Petrauskas
persikėlė Į naujų butų ir jo dabartinis adresas yra:
4247 So. Sacramento Ave., Chicago 32, Ill.
Telefo
nas CL 4 - 8678
*• ” Lituanicos ” tunto dvasios vadovu sutiko būti
LSB dvasios vadovas tėvas Juozas VaiŠnys, S. J.

• ” Lituanicos ” tunto skautų vyčių draugovės
sueiga Įvyko s. m. lapkričio 9 d. Jaunimo Centre.

• Š. m. spalio mėn. 26 d. *’ Kernavės ” tunto skau
tės iškylavo Labdarių ūkyje.
• S. m. lapkričio 9 d. ” Živilės ” draugovė minėjo
savo 7 metų sukaktuves.

• S. m. rugsėjo mėn. 21 d. įvyko visų Čikagos jū
ros skautų irklavimo lenktynės ( regata ). Šioje re
gatoje dvi ’• Baltijos Jūros ” tunto įgulos pasižymė
jo laimėdamos I ir III vietas. Viso regatoje dalyvavo
15 vienetų.
• Čikagos jū/^; skautų tautinių Šokių grupė ” Ne
ringa ” ir jūrų skaučių sekstetas gražiai atliko prog
ramą tautinės Kinijos nepriklausomybės šventėje, įvy
kusioje 8 th Street Teatre.

• Dr. Vydūno Šalpos Fondas jau išsiuntinėjo Ka
lėdinius atvirukus. Juos puošia dail. A. Rūkštelės
ir dail. V. Vijeikio piešiniai ir spalvotos lietuvių
rankdarbių bei drožinių nuotraukos.
iš praėjusių metų vajaus pelno ir aukų buvo su
teiktos 5 stipendijos. Šiuo metu vyksta 1958 - 59
metų vajus. ASS nariai yra raginami aktyviai prie
jo prisidėti. Kalėdinių atviručių ir aukų siuntimo
reikalu rašyti fil. A.S. Vengriui, 21 E. Van Buren
St., Chicago 5, Illinois.

• Detroito ” Baltijos ” tunte Įsteigta vyčių drau
govė. Jos vadu išrinktas psktn. Vladas Simutis.
NEW YORKE
® Korp! Vytis fil., ps. R. Kezys, nuo š. m. rugsėjo
mėn. 20 d. pasitraukė iš New Yorko skautų *' Tauro ”
tunto tuntininko pareigų.
• New Yorko tunto tuntininku nuo spalio 8 d. pa
skirtas
ps. A. Bobelis ( 1259 Madison, Brooklyn,
N.ew York ).
• Ilgametis New Yorko ** Šarūno ” skautų draugo
vės draugininkas ps. Jonas Ulėnas pasitraukė iš pa
reigų. Naujuoju draugininku paskirtas sk. vytis, vyr.
skltn. Bronius Nemickas.

• New Yorko ” Tauro ” tunto ” Audros ” jūrų sk.
laivo vadas valtininkas L. Karmazinas, jo paties
prašymu, nuo š. m. rugsėjo mėn. atleistas iš pareigų.
• Psl. R. Budraitis paskirtas New Yorko ’’Tauro ”
tunto vilkiukų draugovės adjutantu.

• Į vyresniškumo laipsnius pakelti šie New Yorko
tunto skautai: Į vyr. skiltininko — si. Br. Nemickas ir
si. V. Kirkyla; Į skiltininko — psl. V. Kleiza, psl.
Ant. Krušinskas, psl. Alg. Rimas ir psl. Kęstutis
Setikas; į paskiltininkio — skautas Rimas Budraitis
ir sk. vytis Ev. Remeza.

• Lapkričio 22, 23 dienomis New Yorke įvyksta
Egzilinės Tautų Tarybos konferencija. Lietuvaites
atstovauja: v. s. Ks. Žilinskienė, E. Putvytė, V. Čečetienė.
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HARTFORDE
• Hartfordo ” Šatrijos ” vietininkijos štabą sudaro
vietininkė L. Jucėnaite, vyr. skaučių draugininke N.
Banevičiūtė, skaučių draugininke N. Zilytė ir paukš
tyčių, draugininke A. Kalvaitytė.
• Hartfordo '* Tėviškės ” vietininkijos štabą su
daro vietininkas V. Zdanys, adjutantas V. Plečkaitis,
vyčių, draugininkas J. Raškys, vyčių kand. ir skautą
draugininkas G. Kiaukus ir vilkiuką draugininkas J.
Benešiūnas.

CLEVELANDE
• Clevelando ” Pilėną ” tunto ’* Stp. Dariaus ”
laivo vado pavaduotojas v. si. Alg. Andrašiūnas rugpiūčio 25 d. išvyko atlikti karinę prievolę JAV kariuo
menėje. Už pareigingumą brolis Andrašiūnas apdo
vanotas ** Už Nuopelnus ” ordinu.
TORONTE

• Toronte Kanados Tautinėje Parodoje po kelerią
metą pertraukos šiemet vėl buvo lietuviškas skyrius.
Juo rūpinosi Toronto vyresniąją skaučią** Kun. Biru
tės ” draugovė.
IS VISUR

• Lietuvią Skautą Broliją, 40 metą sukakties pro
ga, sveikino per LSB užsienio skyrią Šios skautą or
ganizacijos: Australijos, Lichtenšteino, Kubos, Ira
no ir Latvijos skautą sąjungos, Čilės ir Belgijos
skautą federacijos, estą skautai Švedijoje, lenką
skautai Vokietijoje, Prancūzijoje ir Australijoje.

• LSB
Vadija sukaktuviniais metais atspausdino
Brolijos vilkiuką ir skautą įžodžio nuostatus ir cere
monialą. Vadovai yra prašomi visas savo pastabas
pateikti Vyriausio Skautininko Pavaduotojui, kad me
džiagą suderinus, galima būtą pateikti LSS Tarybos
Pirmijai patvirtinti.

» Liet. Skautą S - gos Ūkio
Skyrius šiuo metu
kruopščiai tvarko S - gos garbės ženklus bei pildo ją
atsargas. Galina įsigyti šiuos garbės ženklus: Ge
ležinio Vilko ( $ 12 ), Padėkos ( rėmėją — $ 19, skau
tininką- S 8 ), ir Vėliavos Žymenį (S3). Gaminami
ordinai: Lelijos ( S 6 ), Gyvybės Gelbėjimo ( S 6 ),
Už Nuopelnus ( S 5 )• Taip pat gaminami šie žyme
nys:
Tėvynės Sūnaus ar Dukros ( S 4 )> Pažangumo
( S 2 )• Ordinus bei ją rozetes ir trispalves tautines
juosteles prie uniformos galima užsisakyti ( kartu
siųsti ir pinigus ) šiuo adresu: Pr. Pakalniškis, 1331
16 th Street, Santa Monica, California.
• *’ The Pontiac Press ” rugpiūcio 29
aprašė mūsų IV Tautinę Stovyklą.

d. gražiai

«
Varžybų komisija paskelbė “ Skautų Aido ”
1958 - 59 m. prenumeratą platinimo vają Jis prasi
deda s. m. lapkričio 1 d. ir baigiasi 1959 m. vasario
28 d. Varžybų taisyklės atspausdintos Skautą Aido
Nr. 10.
9 Naujajai kadencijai LSS Pirmiją sudaro: v. s. dr.
Milda
Budrienė ( Čikaga ) — vice pirmininkė tėvų ir
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rėmėj^komitetą reikalams; v. s. dr. Kęstutis Aglins
kas ( Čikaga ) — vice pirmininkas skau tininką ramo
vių ir židinių reikalams; v. s. Kazys Jonaitis ( Wor
cester ) vice pirmininkas skautišką nuostatą reika
lams ir s. Petras Molis ( Hopkinton, Mass.) sekreto
rius - iždininkas. Pirmininku LSS Taryba jau anks
čiau buvo išrinkusi v. s. Vyt. Čepą.
Vyriausieji
Dvasios Vadovai yra taip pat Pirmijos nariai ex - offi
cio.
• Ps. Vytautas Šliūpas siunčia visiems broliams ir
sesėms sveikinimus iš Liberijos, Afrikoje.
Brolis
Vytautas ten jaučiasi labai gerai ir jau spėjo užmegz
ti ryšius su vietinių skautą vienetu.
• Dėmesio skilūninkėms!
Netrukus pasirodys
** Bitutė pilkoji ”, sueigų rinkinys skilčiai. Paruošė
L. Liepsnelė.

• Dėmesio laužavedėms! Spausdiname “Ugnele,
liepsnele ...” medžiagą laužams keturiems mūsąskautybės dešimtmečiams pavaizduoti. Paruošė Tautinei
Stovyklai v. s. J. Vaičiūnienė. Leidėjas: LSS Kana
dos rajono vadija.
• Popiežiaus Pijaus XII mirties proga, skaučių Se
serijos
tuntai, Seserijos Dvasios Vadovo instrukci
jos paraginti, organizuotai dalyvavo iškilmingose pa
maldose.
• Jungtinių Tautą Motinos ir Vaiko globos skyrius
( UNICEF ) už 10 dol. auką atsiuntė Seserijai padė
kos laišką.

• Prie velionio popiežiaus Pijaus XII karsto L.S.S.
Seserijos vardu pasiųsta gėlių ir Šventajam Sostui
užuojautos telegrama.
• LSB Vyriausio Skautininko įsakymu, ” Mūsą
Vyčio ” administratorius s. v. vyr. sklt. Vytautas
Namikas, už rūpestingą MV administravimą atžy
mėtas ordinu *• UŽ Nuopelnus ”.
B. U. S. PRANEŠIMAS

Pranešama, jog ** International Fellowship of For
mer Scouts and Guides ”, 1957 išleido potvarkį, su
teikiantį teisę egzilą skautams įsijungti į ” Senųjų
Skautų Tarptautinį Židinį ” su pilnomis pastarojo na
rio teisėmis.
Lietuviai skautininkai ir ” Senųjų Skautų Židinio ”
nariai yra skatinami įsijungti į aukščiau minimą tarp
tautinį skautą organą. Registruotis galima individua
liai arba, skautininkų ramovių ir židinių atveju, in
corpore. Registracijos vienkartinis mokestis yra 70
centą. Metinis nario mokestis — 70 centą
Užsire
gistravę ir sumokėję nario mokesčius, nariai gauna
’’ židinio ” ženklelį, pažymėjimų ir biuletenį.
Suinteresuotieji stoti į kalbamų tarptautinį organą
kreipiasi į LSB Užsienio Skyriaus Vedėją s. Algirdą
Banevičių, 21 Bowdoin Avenue, Boston 21, Mass.,
prisiųsdami šias žinias: vardas, pavardė, adresas ir
S 1.50 registracijos, metinį nario ir pašto mokesčiams
padengti.

34

Lapkričio mėn, 23 d. L. V. “ Ramovės ” atstovai iš Čikagos, kartu su grupe skautų
akademikų buvo nuvykę į Illinois sostinę Springfield, kur uždėjo vainiką ant Lincolno kapo
ir lankėsi pas gubernatorių Stratton, kurio rezidencijoje padaryta si nuotrauka.
S. Budrio nuotr.

ISLANDIJA
Islandijos skautai š. m. rugpiūčio 2 dienųneteko
savo vyriausio skautininko Dr. Tomasson. Jis stai
ga mirė, sulaukęs 62 metų amžiaus.
Dr. Tomasson, žinomas proto ligų specialistas,
išbuvo skautu 48 metus. Būdamas tik 14 metų am
žiaus
prisidėjo prie skautų draugovės Reykjavike
įkūrimo. Skaptavo aktyviai ir 1958 metais buvo iš
rinktas Islandijos vyriausiuoju skautininku.
Šias
pareigas
ėjo iki savo mirties. Už nuopelnus Dr.
Tomasson buvo apdovanotas Islandijos Sidabrinio
Vilko žymeniu.

LICHTENŠTEINAS.
Lichtenšteino vyriausias skautininkas princas
Emanuelis neseniai atšventė savo 50 - ąjį gimtadie
nį.
J is yra gerai pažįstamas daugelio tautų skau
tams iš Tarptautinių Džiamborių ir suvažiavimų.
OLANDIJATarptautinio Komiteto suvažiavimas, įvykęs pra
eitų vasarą. Atėnuose, pranešė, kad 3-Žioji Pasau
linė Indaba ( t. y. tarptautinė skautininkų stovyk

la - suvažiavimas ) bus ruošiama Ommen, Olandijo
je. Toje vietovėje yra olandų skautų vadų apmoky
mo centras.
PAPUA.
Sife Bay, Papua vilkiukai, laikydami trečiojo pa
tyrimo laipsnio kvotimus, turi mokėti valyti batus
— mat, jie jų neavi — bet turi mokėti išvalyti ir pri
pildyti audros lempas ( hurricane lamps ).
Laikydami laužo kūrimo kvotimus, jie negali nau
doti degtukų, bet turi sukurti ugnį naudo darni savo
prosenių metodą — trindami pagaliukus.
BEČUANŲ KRAŠTASKaip dažnai tenka išgirsti sakant, kad mazgų ri
šimas yra malonus užsiėmimas bet nelabai naudin
gas ... Tačiau šiame krašte vienas kaimas lietų
metu buvo patvinusios upės atskirtas nuo aplinkos
taip, kad mokiniai negalėjo persikelti į kitą pusę,
kur buvo jų mokykla. Vietiniai skautai, be jokio
raginimo supynė virves ir prisipiovė medelių, per
metė per upę tiltų, tuo duodami praktiško skautavimo pavyzdį.
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KALĖDOS

Švenčių išvakarėse norėčiau Jums, mie
li akademikai, palinkėti realios ramybės
valandėlės*, žmoniško sprendimo ir žmo
niško veiksmo.Surasti savyje tikrojo žmo
gaus išraišką yra senas žmogaus ilgesys
ir amžinai naujas siekimas. Diogenas die
nos šviesoje ieškojo su žvake žmogaus,
Diirer paleido mažytį vaikuti, baltuose
marškinėliuose per sniego kalnus ir, už
degęs jo mažytėje rankutėje žvakę, pa
siuntė kartų kartoms savo žmogaus pergy
venimų. Diogenas vaikščiojo realioje gat
vėje tarp realių žmonių, Diirer patikėjo sa
vo mįslę popieriaus gabaliukui ir savo
teptukui. Vienas visoje savo realybėje
yra taip mitologiškas, antras visame savo
mitologiskume yra baisiai realus, artimas
mums ir pažįstamas.
Vaikas ir tėvas stovi prie uždegtos Ka
lėdų egįutės, prakartėlės ir dovanų krūvos.
Vaikas išgyvena tikrųjų Kalėdų realybę.
Laikas jam nesvarbus, nesvarbi yra jam
ir ta dirbtina aplinka. Jis taip lengvai
nuplėšia realios nerealybės rūbų ir mato
realius žmones, realius daiktus. 0 tėvas,
stebėdamas vaiko realų džiaugsmų, protin
gai šypsosi neprotingo išminčiaus Šypse
na. Kam mitas — kam realybė!?
Ir vis dėlto: “ Anomis dienomis atsiti
ko, kad iš^įo ciesoriaus Augusto paliepi
mas surašyti visa pasaulį. Toks pirmas
surašymas buvo padarytas Sirijos valdovo
Kirino. ... ėjo iš Galilėjos, iŠ Nazareto
miesto, į Judėjų, į Dovydo miestų, kurs
vadinamas Betliejus........ drauge su pa
žadėta sau moterimi Darija,kuri buvo nėš
čia. ... ir ji pagimdė pirmgimį savo sūnų.
“ Luk. 2, 1 - 14. Nieko čia nėra mitolo
ginio. Realūs vardai, realios vietovės,
realus ediktas, istoriniai faktai, tirti ir
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patikrinti. Realus žmogus, vos kelioms
dešimtims metų praėjus, rašo taip pat re
aliam žmogui:
Pasirodė mūsų Išganyto
jo Dievo maloningumas ir gerumas Žmo
nėms ” Tit. 3 • 4. (Realioje vizijoje Izaijas sušunka “ Vaikas mums gimė, sūnus
yra mums duotas ” Ižai j. 9, 6. Tas pats
Sv. Povilas toliau mums rašo: ‘‘Viso
kiais būdais kadaise mums kalbėjo Die
vas, bet paskutiniu laiku Jis mums kalbė
jo per savo sūnų ” llebr. I, 1 - 12. Ar ne
reikėtų pačiam būti mitiškam, kad čia realvhe D avertnc niitoloeii a?
Dar toliau. Žmogus nuplėšė mitologišką
dievybės rūbų Perkūnui, Venerai atėmė
moters deivės grožį, išgriovė dirvų Olim
pą, išvarė iš pasaulio smakus ir sirenas.
Ir ką jis padarė? Tuštumų. Jis nebuvo
subrendęs pakankamai pamatyti, kad už to
nerealaus rūbo yra tikroji realybė. Mitų
jis ištuštino iki tuštybės ir sukūrė mito
logijos mitų, kurio vardų jis meta ten, kur
jis nieko nebepajėgia suprasti. Tai yra
gera ir pigu. Nei kitas nieko nebesupras,
nei jam nebereikės ieškoti ir galvoti, kad
tikrąjai realybei davus tikresnę išraiškų,
daugiau mums suprantamų ir artimesnę
mūsų dabartiniam dvasiniam išsivystymui.
Ir štai, grįžkime prie mūsų kalėdinių
linkėjimų. Nemanykite, kad aš noriu Jus
įtikinti, kad Kalėdų eglutė, prakartėlė, do
vanų krūva yra esminis dalykas Kalėdų
šventėms, kad Tu paskęs tumei stabmel
diškoje simbolių išraiškoje. Priešingai.
Aš norėčiau, kad Tu galėtumei ne vaikiš
kai su vaiku džiaugtis, bet matyti už tos
netobulos išraiškos tobulų realybę: Die
vo - Žmogaus gimimą. 1 ikro jo žmogaus
pirmas pasirodymas ant mūsų žemės —kaa
jis Tau būtų susimąstymo proga ir atspa
ros taškas Tavo kelyje ieškant savęs.
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KINTANČIOS MINTYS
Praeitais metais įsteigus ASS programos
komisiją, naujas organas buvo įjungtas į
mūsų veiklą. Per paskutinius 10 metų ASS
veikla taip pasikeitė ir išsiplėtė, kad programos komi si jos sudarymas buvo neišven
giamas.
Programos komisija užsibrėžė plačią
veiklos dirvą:
A. Suplanuoti bendrą sąjūdžio veiklos
kryptį kultūrinėje, intelektualinėje srityje.
1) Siūlant temas metinei veiklai,
2) Populiarinant meną.
13. Planuoti programas:
1) ASS metiniam suvažiavimui,
2) Vasaros ir žiemos stovykloms,
3) Studijų dienoms.
C. Paruošti ar siūlyti ASS skyriams pa
skaitų ciklus ir analizuoti problemas, ku
rias pateikia ASS Centro Valdyba.
Programos komisija veikia per savo įga
liotinius skyriuose. Už savo darbą progra
mos komisija, per savo pirmininką, yra at
sakinga Centro Valdybai.
Šiais metais mūsų sąjūdis išėjo su stip
ria taurine programa. Kitos ideologinės or
ganizacijos pasirinko abstrakčias progra
mas, pav., “ Santara ” humaniškumą, o
ateitininkai — pasaulio viziją. Programos
komisija skaito, kadlietuviŠkosios kultūros
pažinimas ir praturtinimas turėtu turėti svar
biausią vietą mūsų sąjūdžio veikloje. lo
dė! mūsų metinė tema yra:
1. Lietuviškosios kultūros ir jos vertybių
pažinimas;
2. Susipažinimas su dabartine Lietuva.
Galime apžvelgti per 10 pastarųjų metų
įvykusius pasikeitimus ASS pažiūrose, lie
čiančius tautiškumą, visuomeninę veiklą ir
tikslus. Tie pažiūrų pasikeitimai ir sudarė
reikalą steigti prog-amos komisiją.
1949 metais tautiškumo problemos visai
nebuvo. Gyvenome pabėgėlių stovyklos
atmosferoje, priimdami lietuvybę be jokių
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klausimų. Akademinis skautų sąjūdis, tuo
metu taip pat nesiskyrė nuo visų kitų atkur
tų ir sukurtų lietuviškųjų organizacijų, ku
rių tikslas buvo sąmoningos lietuviškos vi
suomenės išlaikymas ir laisva Lietuva.
Mūsų gyvenimas išeivijoje buvo skaitomas
esąs laikinis, todėl jokių tautinio apsispren
dimo problemų nebuvo.
1952 - 53 metais įstojo į mūsų sąjūdį di
delė grupė naujų narių, kurie nuo pirmųjų
mokslo metų pradėjo studijuoti Amerikos
universitetuose. Visi buvo lietuviškos gim
nazijos auklėtiniai ir pilnai prisiėmę lietu
vybę, kuri buvo labai išdidi ir jausminga.
Po to sekanti grupė į mūsų veiklą jau įne
šė tautiškumo problemą.
1956 • 57 metais įstojo kita didelė naujų
narių grupė. Dauguma jų buvo išėję viduri
nį mokslą Amerikoje, ir su jais iškilo tau
tiškumo problema. Iki to laiko tautiškumas
mūsų narių tarpe buvo savaime suprantamas
dalykas, nekėlias jokio rūpesčio, nors emi
gracijoje lietuviškumas buvo labiausiai ak
centuojamas, kaip tai aiškiai parodo Korp 1
VYTIS senjoro pasižadėjimas. Tautinio
sąmoningumo stoka pas naujuosius narius
ir sukėlė dabartinį stipriai pabrėžiamą tau
tinį atspalvį AS Sąjūdyje.
Tikslai taip pat žymiai pasikeitė. 1949
metais tai buvo kova dėl Lietuvos laisvės,
o 1958 tai yra kova dėl savo tautinės gyvy
bės. • Tas pasikeitimas pareikalavo bandyti
paruošti tautiniai susipratusių jaunuolių
grupę, kurie ateityje atneštų įnašą į lietu
višką kultūrą, < To siekdami, bandome suda
ryti stiprią grupę aukštąjį mokslą baigusių
žmonių, kitaip tariant, užauginti lietuvišką
jį elitą, kuris, laikui atėjus, grįžtų į Lietu
vą su savo įnašu.
Prieš porą metų, matant sąjūdyje intelek
tualinius trūkumus, ta spraga buvo užpildy
ta. Tai buvo atlikta daugiausia programos
komisijos dėka.
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Visuomeninėje veikloje iki 1954 metų.
Akademinis Skautų. Sąjūdis buvo, labai už
daras. Nėjo į studentišką, gyvenimai r vi
sas bendravimas vyko tik savo kiaute.
1954 pirmi ledai buvo pralaužti, kai buvo
išstatytas sąrašas į Lietuvių. Studentų. Sąjungos centro valdybą, Pamažu įsijungėme
plačiai Į lietuviškosios studentijos veiklą.
Bendradarbiavimas su kitomis organizaci
jomis buvo visą laiką formalus, bet, kai vi
sų. tikslai ėmė pamažu artėti ir gretos retė

ti, turėtume bandyti kuo plačiau sueiti į
glaudesnį, bendradarbiavimą su kitomis stu
dentiškomis organizacijomis.
Ateityje ASS turėtą dar daugiau pabrėžti
tautiškumą, nes visi mūsų organizacijos
pamatai yra pastatyti ant lietuviškoje są
monėje subrendusio jaunuolio. Todėl mūsą
pati egzistencija iš mūsą narią reikalauja
aiškaus tautinio apsisprendimo, nes, to ne
sant, ASS praras save prasmę ir gyvybę.

“MŪSŲ VYČIO” DEŠIMTMETIS
Algis Aukštaitis

Kalendorius rodo, kad šį rudenį ** Mūsą
Vyčio ” žurnalas pradėjo vienuoliktuosius
savo gyvavimo metus. Žvilgterėję į “ Mū
są Vyčio ’* dešimties metą kelią, su pasi
didžiavimu matome jo nuolatinį augimą ir
tobulėjimą. 1948 m. rugsėjo 25 dieną — tuoj
po III • sios Tautinės Stovyklos — tuometi
nis Korp! Vyti s pirmininkas fil. Br. Kviklys,
Memmingeno stovykloje, Vokietijoje išleido
pirmąjį biuletenio “ Vytis ” numerį, spaus
dintą rotatorium ir skirtą Korp ! Vytis na
riams. Netrukus su savo dalimi prisidėjo
ir Studenčių jaučių Draugovė, pradėjo ro
dytis straipsniai ir korespondencijos. Jau
1949 metais organizacinės informacijos bu
vo atskirtos atskira dalimi ir “ Vytis ” ta
po viešai platinamu laikraščiu.
1950 metais fil. Kviklys - o su juo ir
** Vytis *’ persikėle į Čikagą; Čia nuo 1951
metą pradžios “ Vytis’* gavo ** Mūsų Vy
čio ’* vardą ( JAV jau ėjo Lietuvos Vyčių
žurnalas ** Vytis ” ), gi biuletenis buvo
galutinai atskirtas ir pavadintas ° Ad Me-

liorem ** vardu. Nuolat tobulėdamas forma
ir turiniu, nuo 1953 metą ** Mūsą Vytis ”
tapo spaustuvėje leidžiamu iliustruotu žur
nalu.
Su kiekvienu iš šią faktą neatskiriamai ir
neišvengiamai sutinkame ** Mūsą Vyčio ”
steigėją, globėją ir tobulintąją— jo ilgalai
kį ( 1948 - 1957X1. ) redaktorių - fil. Br.
Kviklį. Apžvelgę ASS istoriją, galime teig
ti, jog šis fil. Kviklio atliktas darbas yra
didžiausias individualinis įnašas mūsą Są
jūdžio labui visoje ASS istorijoje. AŠtuonerią jo darbo metą bėgyje ‘ * Mūsą Vytis ”
tapo ypač svarbiu Sąjūdžio nariu ir nepa
mainomu ryšininku visai Pasaulio Lietuvių
Skautų Sąjungai. Geriausias fil. Kviklio ir
jo bendradarbių pasiekimų įrodymas yra tai,
kad jam iš redaktoriaus parei gų pasitraukus,
naująjį “Mūsų Vyčio ” kolektyvą daugumo
je sudarė jaunosios kartos akademikai, įsi
tikinę šio darbo prasmingumu ir pasiryžę jį
tęsti. Vedami redaktorių— fil. E. Vilko ir
fil. V. Stasiškio jie toliau tęsė “ Mūsą Vy289
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čio ** leidimą, ir tobulinimą.
Pradėdami vienuoliktuosius metus, su gi
liu dėkingumu žvelgiame į atliktus darbus
ir rengiame planus ateičiai. Mūsą pirmtakuną pašvęstas darbas ir mūsą tikėjimas skautybės, kaip gyvenimo būdo ir auklėjimo me
todo prasmingumu suteiks jėgą nuovargio ir

nusivylimo momentams nugalėti. Kol sie
kiame idealą ir giliai tikime ją prasmingu
mu, ** Mūsą Vytis **
turi būti kiekvieno
mūsą laišku visiems bendraminčiams, pa
drąsinančiu ir palydinčiu kiekvieną mūsą
savo laisva valia pasirinktame idėjos k elyje.

APIE MUS PAČIUS ...
( ... ASS Čikagos skyriaus metinės šventės m etų
kalbėjo Iii. V. Stasiškis ).

Sukaktys yra gera proga susikaupti ir pa
daryti vienokią ar kitokią apyskaitą. Taip
ir ši mūsą sukaktis sudaro progą prisiminti
praeitį, apsižiūrėti kur dabar stovime ir nu
matyti kelius ateitin.
Pasvarstykime, kas mes esame ir kur mes
stovime. Klausimas yra labai platus, ir ga
li pasirodyti keistas, tačiau, neretai, kas
dieniniuose reikaluose ir reikalėliuose pa
skendę, mes netenkame bendrojo vaizdo,
taip reikalingo mūsą gyvenime. Si diena
yra tinkama proga mintimis ir dvasia iškil
ti aukštyn, aukščiau kasdienybės smulkme
ną bei dulkią, ir bandyti į save pažvelgti
platesnėje laiko ir aplinkos perspektyvoje,
aiškiau pamatyti savo tikslus ir kelius į
juos.
Nesileisdami į rafinuotus filosofinius
klausimo “ kas mes esame ” nagrinėjimus,
galime pasakyti, kad esame lietuvių skautų
akademikų organizacija. Sis paprastas nu
sakymas slepia savyje visą eilę elementą,
rišančią mus su praeitimi, sudarančią prob
lemą, pareigą bei teisią dabartyje ir kelian
čią lūkesčią ateičiai. Pabandykime juos ir
panagrinėti.
Jau konstatavome, kad esame lietuvią or
ganizacija. Yra žmonią, manančią, kad tau
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tinė priklausomybė yra asmeninio pasirin
kimo dalykas, kiti ją skaito esant duklėjimo rezultatą. Tai yra daugiau aiškinimai,
o ne objektingas faktą konstatavimas ir
įvertinimas. Asmuo gali prisiimti kitos tau
tos papročius, kultūrą, kalbą, tačiau per
dešimtis kartu jo asmenybę suformavę fizi
niai ir dvasiniai elementai gali visai išdil
ti taip pat tik per kelias kartas, nors jo as
menybės reiškimosi išorinės formos jau ir
anksčiau bus daugiau ar mažiau netekusios
specifinią tautinią bruozą bei formą.
Mes visi dar esame savo kojomis vaikš
čioję Lietuvos žemėje, mes visi dar esame
tiesioginis jos produktas, todėl ir mūsą vi
są fiziniai ir dvasiniai elementai yra grynas
ir neatmieštas lietuvią tautos produktas,
jos tęstinė dalis, nors, atskirais atvejais,
jau gal ir kiek apnešta svetimybės dulkė
mis. Kitaip tariant, mes kiekvienas esame
tos mūsą brangios Lietuvos dalelė, nors ir
gyvename svetimoje žemėje, svetimą įtaką
ir svetimos kultūros supami.
Lietuviškumas yra, po žmogiškumo, mū
są labiausiai esminė savybė, giliausiai
persunkusi mūsą visą asmenybę, mūsą na
tūrali žmogiškojo reiškimosi forma. Todėl
ir mūsą lietuviškumo ar nelietuviškumo
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klausimas yra juokingai nerealus. Lietu
va, jos reikalai ir lietuviškumas tad yra
labiausiai natūralūs mastelis musų, lietu
vių, tarpusavio santykius tvarkant, gyveni
mo reiškinius apsprendžiant ir derinant.
Siam reikalui natūraliai turi būti palenkia
mi visi kiti reikalai: ideologiniai, grupi
niai, profesiniai, asmeniniai, nes jie yra
jau antraeiliai. Lietuviškumo kriterijų nu
vertindami savo gyvenime, nuvertintume ir
savo pačių asmenybę. Tai daryti būtų mums
patiems nuottolinga, pagaliau ir neturime
teisės, nes lietuviškumas nėra mūsų kuri
visiška asmeninė nuosavybė, o iš kartos į
kartų perduodama tęstinė vertybė, kurių
mes esame gavę iš praeities kartų, ir kurių
perduoti ateinančiai kartai mes esame įpa
reigojami pačios gyvenimo eigos. Mėsių
turime perduoti nesužalotų; dar daugiau,
mes jų turime perduoti praturtintų savo kai
tos pasiekimais bei nuopelnais. Tai yra
mūsų prigimtinė pareiga, tokia pat, kaip

būti laisvam yra mūsų prigimtinė teisė.
Saugodami lietuviškumų, mes padarytume
didžiausių klaidų užsidarydami Šiaudinės
pastogės romantikos kiaute. Kiekvienas
laikotarpis tautos, lygiai kaip ir atskiro
žmogaus gyvenime, turi savo pradžių ir pa
baigų. Šiaudinė pastogė atliko savo labai
reikšmingų funkcijų, saugodama lietuvišku
mų tuo mūsų tautos gyvenimo laikotarpiu,
kai tautos šviesuomenė, nesuprasdama s»
vo vykdomos dvasinės savižudybės, nuo
tautos atkrito. Tačiau dvasinis sustojimas
bet kuriame gyvenimo laikotarpyje reiškia
stagnacijų ir pražūtį gyvenimo realybėje ir
judėjime. Mums belieka tų praeities epi
zodų įsidėmėti bei pagerbti, bet ir drųsiai
žvelgti į ateities Lietuvų: intelektualiai
šviesių, medžiaginiai pažangių, dvasiniai
stiprių — valstybę, kuri būtų moderni vi
somis savo gyvenimo apraiškomis, kūrybin
ga, gyvybinga ir dinamiška Šiame tempo bei
pažangos amžiuje; Lietuva, kurioje visi
291
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lietuviai, taigi ir mes, justume turį savo
dalį ir savo svarbų įnašą. Kad mes turime
duomenų tokią Lietuvą dar matyti, rodo mū
są vyrą ir merginų pasiekiami rezultatai
šiame kietos ir neatlaidžios konkurencijos
krašte:
savo sugebėjimais ir energija jau
nevienas mūsiškių yra atsistojęs tiesiame
kelyje į šio krašto pirmaujančią žmonių tar
pą. Garbė jiems už tai ! Jie ir Lietuvą ga
li tokią sukurti. Lietuva gali būti nei kiek
nemažiau lietuviška, o tikrai šviesesnį gy
venimą duodanti ir būdama sumiestinta, su
moderninta, supramoninta.
Lietuva bus tokia, kokią ją padarys jos
tauta: ar ji bus praeities garbės spinduliuo
se besišildančią sentimentalią romantiką
tauta, ar tvirtai dabarties realybėje stovin
ti, drąsią ateities viziją sekanti kūrėją tau
ta. Lietuviškumas bus juo gyvybingesnis,
juo jis tvirčiau stovės dabarties realybėje.
Vi (m ai p ar kitaip apsispręsti gali tik patys
lietuviai, ją tarpe ir mes.
Dar daugiau:
tas apsisprendimas priklauso nuo akademi
ką daugiau, kaip nuo kitos kurios sociali
nės grupės, nes akademikai, savo intelek
tualiniu pajėgumu, sudaro tautos vadovauja
mu grupę.
Mes esame skautą organizacija, tikriau,
tos organizacijos dalis. Mūsą padėtis toje
organizacijoje, ją vertinant pasaulyje dau
giausia taikomais masteliais, yra gana pa
radoksiška. Nemažą mūsą narių dalį nebe
galima būtą skaityti priimtinais net vyres
niąją skaučių bei vyčių šakoms. Jie turė
tą būti klasifikuojami kaip senųjų skautu
organizacijos nariai, tačiau mes tokie ne
sijaučiame ir tokiais būti vadinami nesu
tinkame. Mes vistik jaučiamės esą gyva ir
aktyvi Brolijos ir Seserijos dalys. Jai yra
dėl to, kad skautybės principai mūsąyra
priimti ir išgyvenami, daugiau ar mažiau gi
liai, kaip principai mūsą gyvenimui tvarky
ti. Vadinasi, mes esame suradę kelią skautybei išvesti į daug platesnes gyvenimo sri
tis, kaip tai yra pasisekę bet kurio kito

krašto skautams.
Mūsą vaidmuo Lietuvių Skautų Sąjungoje
yra dalimi jau tradicinis, dalimi laiko rei
kalavimų nustatomas. Būdami jau suaugę,

292

tačiau neretai su vyresniu amžiumi ateinan
čio asmeninio ambicingumo dar neapkrėsti,
skautai akademikai tradiciniai yra LSS
skautiškumo saugotojai bei gynėjai. Pra
eityje nekartąyra buvę bandymą mū sų skau
tų
organizaciją kreipti partinės politikos
keliais — skautai akademikai pasirūpino,
kad ji liktų tikrosios skautybės kelyje. Da
bar vėl matome bandymų skautų organizaci
jos ideologinius ir metodikos principus nu
vertinti,
techninių skautavimo priemonių
skirtingumą iškeliant į pirmaeilę svarbą,
Yra malonu konstatuoti, kad ASS savo tra
dicinį vaidmenį tebesupranta, kad LSS ideo
loginis
grynumas ir skaidrus idealizmas
tvirčiausius savo gynėjus randa kaip tik
ASS narių eilėse. Keikia tikėtis, kad ir
toliau
ASS principus statys aukščiau už
asmenybes, asmenis ir ją ambicijas.
Norėdami Šį taip svarbą ir garbingą vaid
menį ir toliau tinkamai bei sėkmingai atlik
ti, mes turėtume į savo ateities darbotvar
kę įtraukti gilesnį skautybės, kaip kasdie
ninio gyvenimo filosofijos bei asmens ugdo
mosios sistemos pažinimą bei studijas.
Skautybė nėra pati sau tikslas, bet tik prie
monė, siekti aukštesniems idealiniams tiks
lams. Jos koncepcija mūsų gyvenime turi
atitikti akademiko gyvenimo ir jo problemą
koncepciją kad skautybė mums nebūtą ne
seniai praėjusios vaikystės malonią prisi*
minimą virtinė, o labai realią gyvenimo gai
rių eilė.

lik aukščiausio lygio skautybė turėtų
būti priimtina skautams akademikams. • Ją
vieta visuomenėje ir LSS • goję juos tam
įpareigoja. Tautinė Stovykla parodė, kad
visų kitu skautų bei skaučių akys buvo į
mus nepaliaujamai nukreiptos. Gražus ASS
narių pavyzdys jiems padarė gilaus įspū
džio. Džiugu tai konstatuoti, tačiau tai ver
čia mus ir įsisąmoninti, kad su išimtine pa
dėtimi Sąjungoje mums tenka ir išimtinio
svorio atsakomybė. Savo padėties ir atsa
komybės LSS - goję pajautimą bei iš to iš
einančius savo veiksmus bei tarpusavio
santykius turime matuoti p imliausia skau
tišku principu ir LSS - gos gerovės maste-
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Broliu ir sesių bendradar
biavimas yra tikrai vispusiš
kas — net iki susitvarkymo
po vakarienes ...
J. Tamulevičiaus nuotr.

liu. Turime įprasti savo skelbiamais prin
cipais gyventi, ypač vienokios ar kitokios
asmeninės ar organizacinės krizės metu.
Iš to logiškai išeina pareiga budėti savo
narių kokybės sargyboje — rūpestingai at
rinkti bei paruošti ateinančius juniorus,
broliškai ir seseriškai padėti vieni kitiems
išspręsti kylančius neaiškumus ar sunku
mus. Priklausomybė ASD ir korporacijai
Vytis ” turi būti siektina ir nusipelnoma
garbė, o ne pigiai siūloma prekė.
Antra vertus, turime siekti kelių, priemo
nių. ir būdų tą savo įsitikinimą bei išvadas
mūsų skautybės gyvybiniais klausimais
efektingai ir galimai pilniau įgyvendinti vi
soje LSS - goję — jos pačios gerovei. Tai
taip pat mūsų, kaip sąjūdžio narių pareiga.
Turėtume ieškoti ir būdų mūsų skauty bei
sugrąžinti jos pirminį, patrauklumą berniuko
ir mergaitės akyse, tam tikslui ją gal apvelkant naujo aktualumo formomis, tinkamo
mis dabarčiai.
Mūsų, kaip akademikų, vaidmuo ir vieta
višuomenėje yra daug sunkiau apsprendžia
ma, kaip kiti mūsų egzistencijos aspektai.
Gal tai yra dėl to, kad čia mes susiduria
me su jo dualizmu, tam tikrų konfliktų tai*
pe europinės ir amerikinės kultūrų, tarpe
lietuviškos ir anglosaksiškos aplinkos, tar
pe idealistinio lietuviškojo reikalo supratimo ir kietos dolerinės realybės, neminint
jau visos eilės galimų tolimesnių kontakto
ir trinties taškų. Šios temos dažnai nagri

nėjamos mūsų įvairiose sueigose, suvažia
vimuose ir stovyklose. Vadinasi, jos yra
opios ir aktualios. Gi tik turėtume pasi
stengti šį savo vaidmenį plačiau panagri
nėti galimos europinės ir amerikinės kultū
rų sintezės šviesoje. Visi matome, kad pa
saulyje dabar vyksta savęs ieškojimas, su
keliąs įvairaus pobūdžio dvasines ir poli
tines krizes. Neturime turėti iliuzijų, kad
mes galėtume tą gilią krizę išspręsti, ta
čiau tai ir neturėtų mūsų sulaikyti nuo ke
lio ieškojimo. Vis kada nors, turės gi būti
padaryta pradžia, o pradžia visad būna ne
žymi ir nedidelė, O kas gali užtikrinti, kad
ta pradžia arba bent kuris įnašas negali bū
ti padarytas vieno kurio iš mūsų — europie
čio savo kultūros pagrindu, amerikiečio s»
vo moksliniu pasirengimu, turinčio savo
pasaulėžiūrinės ideologijos pagrindų tole
rantingą, krikščioniškos praktikos, žmoniš
ko patriotizmo bei universalaus žmonišku
mo įsitikinimą?
Klausimas dėl mūsų būsimo vaidmens
būsimos laisvos Lietuvos gyvenime neteks
daug savo mitiškumo, jeigu mes į tą vaid
menį
pažiūrėsime pirmiausia kultūrinėje
plotinėje. Mes būsime geriausiai kvalifi
kuoti vėl sudaryti dabar nutrauktus Lietu
vos mokslų minties ryšius su laisvų vaka
rų mokslu. Sis vaidmuo yra labai svarbus
moderniai Lietuvai kurti. Nors ir turėdami
kai kurių abejoniųdėl artimiausios ateities,
tam vaidmeniui turime dvasiniai ruoštis.
293
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Nepriklausoma Lietuva valstybės lėšomis
kasmet siųsdavo į žymesnius Europos uni
versitetus po kelis ar keliolika stipendinin
kų; dabar visame pasaulyje mūsų, lietuvių,
studijuoja šimtai. Tie šimtai kaupia Lietu
vos gyvenimui neįkainuojamo dydžio verty
bes. Jeigu tik išlaikysime savo dvasios
vieningumų bei ryšį su Lietuva, mūsų vaid
muo jos kultūriniame atstatyme gali būti
mitologiniai didelis, o ne mitiniai šešėliš
kas — nors jis bus daugiau gal ir ne politi
nėje srityje.
Baigdamas, noriu paakinti ieškoti ir ras
ti daugiau bendros ir konkrečios darbo dir
vos, ar jos aiškesnio paskirstyme tarpeASS
įvairių kartų: senosios, atseit, filisterių ir
jaunosios, atseit, dabar tebestu di juo jaučių.
Turime rasti daugiau progų ir galimumų vie
ni kitus geriau suprasti, pajusti, kad esa
me tos pačios didelės šeimos nariai, kad
mus gaivina ir judina ta pati dvasia, tie pa
tys tikslai, tie patys siekiai Dvasia ne
sensta; fizinio narių amžiaus skirtumas tu
rėtų sudaryti tik didesnio įvairumo bei įdo

mumo bendrų darbų dirbant, Į ASS turėtu
me žiūrėti kaip į bendrų aruodų: juo kiek
vienas jam daugiau duosime savo įnašų,
juo daugiau galėsime iš jo ir sau gauti.
ASD ir korp ! Vytis nėra vien tai, kų da
bar apie save matome. Jas sudaro visi se
nieji nariai, gyvi ir mirusieji, jų visų atlik
ti gerieji darbai - darbeliai, jų įnašai, su
kurtos tradicijos ir formos. Jas sudaro ir
dabartiniai bei busimieji nariai, kurie dau
giau ar mažiau sųmoningai kuria ir kurs mū
sų eilėse geresnio žmogaus, geresnio lietu
vio tipų. Tai didis tikslas, kurio nedera
iš akių išleisti.
Ketvirtį šimtmečio akademinėje skautijoje baigdamas, gėriuosi ir džiaugiuosi, ma
tydamas jos jaunatviškų dinamizmų, jos
dvasios augimų, stiprėjimų ir didžiuojuosi
turįs
garbę būti jos eilėse. Akademinės
skautybės dabartiniai polėkiai užtikrina,
kad ateityje jos darbo laukas plėsis iki
minties tepasiekiamų horizontų, jo s, dvasi a
sieks didžiųjų žmogaus sielos gelmių, o
idealai kils į dieviškąsias aukštybes.

APIE MODERNŲJĮ MENĄ — NEMENININKAMS
K. Zapkus

Reikalaujate, kad menas ( tapyba ) būtų
visiems suprantamas. Kodėl niekas nerei
kalauja ir net nebando suprasti paukščio
giesmės? Kodėl žmogus gėrisi naktimi,
gėlėmis,
visa aplinka, nebandydamas jų
suprasti ? Menininko kūryba kyla grynai iš
jo vidaus reikalavimų, nes jis nori ir turi
tapyti, i Menininkui menas yra kaip vaistas.
Jis drobėje išlieja visas savo problemas,
pergyvenimus, filosofijas ir žinias. Kartu
jis yra tik maža dalis didžiojo pasaulio ir
jam ir jo kūrybai nereikėtų skirti nei kiek
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daugiau reikšmės, kaip daugeliui kitų da
lykų, kurie mus patenkina, bet kurie mums
nevisuomet aiškūs.
Sunku ne meno žmogui džiaugtis tapiniu
kaip gryna estetine ekspresija. Žmonija
jau nuo pat viduramžiųyra įpratusi paveiks
lus skaityti, o ne į juos žiūrėti. Nejaugi
meno paskirtis būtų tokia žema — tik atpa
sakoti?
Viduramžiuose to gal ir užteko,
nes knyga buvo neprieinama. Dabar kny
gos užtenka ir kas dar svarbiau, yra pui
kiai išsivysčiusi foto technika. Dailinin-

43

Korp! Vytis Čikagos skyriaus juniorai iškylavo prie Devils Lake, Wisconsin.
J. Vazbio nuotn

kas į varžybas su foto kamera tikrai nesi
leis. Atpalaidavę meną nuo šios buvusios
paskirties arba tos sunkios naštos, leiski
me menui nors kiek tobulėti.
“ Modernizmas ”, arba Šis vėliausias
staigus pasikeitimas mene, įvyko devynio
likto šimtmečio viduryje. Nieko staigaus
nebuvo, nes menas, tikriau, — visos meno
šakos, vis kečia ir tobulina savo formas.
Pasaulio istorijoje menas yra perėjęs n&>
maža realistinių ir per tiek pat abstrakčią
periodų. Be to, yra ypatingi skirtumai tar
pe vienos realistinės mokyklos ir kitos.
Kad ir renesansas, pagimdė mažiausia de
šimt skirtingą realizmą. Šis pasikeitimas
devynioliktame šimtmetyje buvo labai na
tūralūs, bet kartu irgi staigmena, pažvel
gus į tos dienos akademinės rūšies meną.
Tuo metu Prancūzijoje buvo stipri bur
žuazinė vidurinė klasė. Akademinis me
nas, iš jos pragyvendamas, išvystė deka
dentišką paviršutinišką formą. Menas bu
vo populiarus ir perkamas. Tema buvo ale
gorija, mitologija; spalva — rami, nepreten

duojanti, pilka. Bendras vaizdas — saldu
mo ir sentimentalumo. Visose meno šako
se buvo ta pati tendencija — romantiškumo
ir paviršutiniškumo. Tuo metu Prancūzijo
je augo intelektrualą būrelis, kuris matyda
mas šias tendencijas, ėmėsi ieškoti naują
ir stipresnią meninią formą, Sis pasiprie
šinimas prieš masės meną buvo tuo pačiu
pasipriešinimas
prieš pačią masę. Kilo
viena iš pirmąją jungtinių masės reakciją
į meną, Tuo metu buvo suformuluota Švie
sos teorija, kurios griebėsi tas būrelis,
ieškąs ko nors naujo. Tuo prasidėjo im
presionizmas. Dailininkai pradėjo ieškoti
šviesos ir spalvos savo kūriniuose. Metė
pilką ir juodą toną ir tapė mažais spektro
spalvą taškeliais. Gamtoje juodos spalvos
visai nėra ir speltro spalvą junginys iš»
gauna šviesą,
Pasaulis kritikavo ir juokėsi, kai impre
sionistai surengė pirmąją savo darbą paro
dą, Žmonės impresionizmo negalėjo su
prasti. Tikriau tariant jie negalėjo pripa
žinti dailininkui teisės žengti kartu su
295
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mokslu ir atmesti dekoratoriaus buitį. Šian

dien impresionistų, idėjos yra visai prigijusios. Dabar impresionizmo sąvoka ma
sės akyse yra susipainiojusi su realizmo ir
gal net perėmusi realizmo definicijos vietą.
Kaip pavyzdį paimkime grupę savo tremties
dailininką, kurie taip narsiai kovoja už re
alizmą ir “ kultūrą” mene, be abejo, pa
tys netapydami realistiniu arba jam artimu
pobūdžiu, bet grynai impresionistiniai. Jie,
matote, taip pat ** modernistai ”, tik sep
tynias dešimtis metą atsilikę modernistai.
Vis
dėlto, aišku, kad impresionizmas yra
pagali au prigijęs. Per impresionistus žmo
nės pradėjo suprasti, kad paveikslas nebū
tinai turi būti visą gamtos detalią ir spalvą
kopija. Aš manau kad visi pripažista dai
lininkui teisę interpretuoti, — žinoma, tik
neperdaug interpretuoti.
Kol dar neįtraukiau skaitytojo į “ lauki
nio ” meno laukus, norėčiau paminėti vie
ną svarbią detalę. Yra faktas, kad visi
matantieji žmonės galėtą nupi esti fotogra
finio realumo gamtos reprodukcijas.
Be
abejo, reikėtą praktijos ir kantrybės. Ta
lento nereikėtą — tai faktas. Užtat, dailinininkas,
preciziniai kopijuodamas gam
tą, nejungdamas vaizdo su savo emociniu
ir protiniu meno pajautimu, būtą tik amati
ninkas.
Toliau, grįžkime prie meno istorijos. Per
impresionistus iškilo Van Gogh, Gauguin
ir kiti, kurie domėjosi ne tik naująja Švie
sos teorija tapyboje, bet ir emocine išraiš
ka. Tai buvo jiems būtinas priedas p ri e
moksliškumo mene. Impresionistai domėjo
si gamta, o šiuos — ekspresionistus domi
no vidujinis pasaulis — jausmų, vaizduotės,
dvasios. Ją argumentas buvo tas, kad žmo
gus negali skirti emociją nuo intelekto; jis
mato aplinką tik per savo emocinę sistemą.
Savo uždaviniu jie pasiėmė perduoti fanta
ziją ir jausmus konkrečiais matomais vaiz
dai s.
Naujasis menas susiskirstė į dvi mokyk
las — į mokslinę ir į emocinę.
Mokslinė mokykla per gamtą perėjo į ku
bizmą P. Cėzanne ir jo pasekėjai, ieško
dami tikrovės ir grynumo, kreipėsi į gamtos
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tyriausias pagrindines formas.
Cėzanne
pamatė, kad visa gamta gali būti suprastin
ta į cilinderį, į rutulį ir į kūgį — gamtos
pagrindinė struktūra telpa į tas tris geome
trines formas.
Ekspresionistinė mokykla iŠ pat pradžios
mažai domėjosi gamta. II. Matisse nutarė,
kad tapybinė kompozicija yra tik dekoraty
vinis formą ir spalvą išdėstymas. Išdėsty
mas pataikauja tik išraiškai, kurią dailinin
kas nori išgauti iš savo kūrinio. Muzikos
harmonija ir ritmas gali būti sulyginti su
tapinio spalva ir forma, Muzika yra graži,es
tetinė, ekspresinga, neturėdama jokios
daiktinės temos, nebandydama atkurti vaiz
do. Taip ir tapyba turi teisę būti grynai
estetinė meno forma, kaip ir muzika. Spal
vą harmonija ir formos ritmas yra visas ta
pinio grožis.
Praėjus penkioms dešimtims metą nuo
impresionizmo pasirodymo, menas įsigijo
sau pilną laisvę ir muzikos skambumą. Ir
geometrinė ( mokslinė ) ir ekspresijos mo
kyklos logiškai priėjo savais keliais prie
nedaiktiškos abstrakcijos formos.
Žinoma, tame laikotarpyje kilo daug kitą
grupelių, bet jos visos savo pagrindais su
puola
arba į mokslinę, arba į ekspresijos
grupes. Tačiau, kilo viena grupė, kuri ne
priklauso šiam pagrindiniam šuoliui mone
tai surrealistai. Jie, vis dėlto, yra skaito
mi ” modernaus ” meno atstovai, nes ją
filosofija ir teorijos yra šio laikotarpio.
Surrealistai ieško romantiškumo, keistumo,
staigmenos ir sapno, tapydami pasąmonės
vaizdus. S. Freudo mokslai turėjo svarbią
įtaką surrealizmui. Kritikai kartais skaito
surreal)stus tapybos poetais.
Grįžkime prie paskutinio išsivystymo me
ne — prie bedaiktinės abstrakcijos, kuri
žiūrovui, turbūt, sukelia didžiausią proble
mą.
Šios mokyklos dailininką tikslas yra

kurti kompozicijas tokios logiškos ir este
tinės
struktūros, kad žiūrovo vaizduotėje
jos būtą totah'nė — neatpažįstama realybė.
Jie ieško naujos realybės, kuri atstovautą
dvidešimtąjį
šimtmetį, ir kuri turėtą jėgą
suteikti žmogui inspiraciją, kurią gali duo
ti tiktai realybė, o ne realybės imitacija.
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Menas turi būti tik intelektualiniai įver
tinamas. Džiaugsmas, liūdesys ar juokas,
skaitant, kad tapinys yra estetikos kūrinys,
yra visai neįmanomos reakcijos. Įvertini
mas, ir iš to kilęs pasitenkinimas, yra dve
jopas: aklas arba blaivus. Girto apsvaigi
me pasitenkinimas yra aklas — be intelek
to. Tie, kurie nori džiaugtis menu, nori
džiaugtis savo emocijų, vartojimu.
Tada

meno tikslas liktų tik sujaudinti žmogaus
emocijas, kad jis jų. vartojimu galėtų džiaug*
tis. Nemanau, kad ir teatras, kuris verčia
žmogų emociniai reaguoti, būtų patenkintas
emocijų sukėlimu kaip svarbiausiu tiks
lu.
Tapyba yra puiki be žodinė kalba. 1 Tapy
tojo kūrinys išreiškia tai, kų žodžiais nevisada galima išreikšti.

LITUANISTIKOS STIPENDIJOS

Reikalų vedėjo adresas: A. S. Vengris,
7202 S. Claremont Ave., Chicago 36, Hl.

Akademinio Skautų Sąjūdžio rengtame
** Rudens lapų” baliuje š. m., spalio 4 d.
Čikagoje, gėlių šokio metu tapo sudarytos
2 negrąžinamos stip endi jos lituanistikų stu
dijuojantiems studentams Fordham univer
sitete, ateinančios vasaros semestre. į Už
parduotas rožes buvo gauta pelno $ 170.00.
Tačiau, iškėlus mintį sudaryti antrų stipen
dijų^ mieli svečiai jų savo aukomis greitai
parėmė. Antrasis stipendininkas bus išlai
komas šių mecenatų:
S 50.00: P. J. Lieponis, Furniture Center
Inc.
Po S 10.00: Dr. L. Kriaučeliūnas, dr.^-N.
KriauČeliūnaitė, dr. A. Ciurinskas, dr. Šal
na, dr. Šukys.
Po S 5.00 : Sol. S. Baranauskas, P. P. Ši
leikis, in ž. S. Jokubauskas, inž. J. Ivanaus
kas, P.EJ. Sprindžiai, inž. V. Mastis, inž.
K arenas, inž. V. Vaitkus, P. K. TallatKelpša, dr. S Budrys, dr. S. Biežis, dr. V.
P. Tumasonis, dr. Melnikas, inž. A. Kliorė,
inž. R. Korzonas ir stalas Nr. 23.
>X?- q
Dr. Vydūno Vardo Studentų Šalpos Fondo
Valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems rėmė
jams ir šiuo skelbia 1959 metams 2 (po
S 175.00 ) negrąžinamas stipendijas. Šių
stipendijų reikalu prašome kreiptis į Fondo
Reikalų Vedėjų nevėliau 1959 m. gegužės
men. 1 d, i
Šia proga pranešame, kad kalėdinių atvi
rukų platinimo vajus vyksta sėkmingai, ir,
norintieji jų gauti, daugiau gali apsirūpinti
per S. F\ Reikalų vedėjų.

Dr. Vydūno Vardo Studentų Šalpos Fondo
V a1 dy ba
ASS Clevelando skyrius nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie suprato ir įvertino mūsų, pastangas ir
savo darbu bei materialiai prisidėjo prie mūsų lap
kričio 8 d. vakaro pasisekimo: Hamiltono Lietuvių
Dramos Mėgėjų Būreliui '• Aukuras ” su rėžis. E.
Dauguvietyte - Kudabiene, kurie be honoraro su tik
ru lietuvių menininkių pasišventimu išpildė šio va
karo programą; *' Dirvai ”, Radijo Klubui ir p. V.
Rociūnui, garsinusiems šį vakarą, o p.p. P. Stra
vinskams už Hamiltono vaidintojų gražų priėmimą.
Darbu ir aukomis prisidėjusiems: A. Adams, P.
Bliumentalienei, R. Degesienei, I. Gataučiui, Z.
Jankui, O. Jokubaitienei, J. S. Auto Service, B. Kazėnienei, A. Karzokui, S. E. Kersnauskams, sktn.
V. Kizlaičiui, S. Obelenienei, Z. Peckams, Pilėnų
Skautų Tunto Tėvų Komitetui, M. Premeneckienei,
E. P. Vyšniauskams, K. Žygienei.
A.S.S. ypatingai dėkoja akademikų skautų - čių
tėveliams už visokeriopą paramą bei aukas, visai
lietuvių visuomenei, gausiai atsilankiusiai ir vi
siems paskiriems asmenims bei organizacijoms, vie
nokiu ar kitokiu budi prisidėjusiems prie šio vaka
ro pasisekimo, kurių dėl vietos stokos nebūtų įma
noma išvardinti. Vakaro pelnas persiunčiamas Aka
deminio Skautų Sąjūdžio Dr. Vydūno Vardo Šalpos
Fondui — studijuojančiam jaunimui Amerikoj ir Eu
ropoj remti.

/ Filisterį

KĘSTUTĮ MIKĖNĄ
ir tikrųjų narę
MILDĄ GRIGAHAVIČIUTĘ,
sukūrusius šeimų, nuoširdžiai svei
kina ir saulėto gyvenimo linki

“Mūsų Vyčio ” Redakcija
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