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Kazys Bradūnas
AMŽINAJAM LIETUVIUI

Būk ramus, amžinasis Lietuvi,
Laiko audros Tavęs n enutrenks.
Tautos širdį nuo mirtino šūvio
Mūs gyvybė, kaip skydas, pridengs.

Iš kiekvieno kankinio kapo
Tau į kraują sruvena jėga,
Kuri, kartą potvyniu tapus.
Pasikels vėl kūrybos banga,
Ir matau — amžių ūkanos Švinta,
Ten žengi, kaip rytojaus Žmogus.
Tavo galvą žvaigždynai apkrinta.
Tavo sieloje tyras dangus.
Būk ramus, amžinasis Lietuvi,
Laiko audros Tavęs nenutrenks.
Tautos širdį nuo mirtino šūvio
Mūs gyvybė, kaip skydas, pridengs.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI ŠIANDIEN

Tamsu. Visi seniai jau miega. Tik
p. Tijūno kambary ant rašomojo stalo
spinksi lempa. Retkarčiais, patraukia
begęstančią pypkę ir vėl rašo. Rašo
ir vis brauko.
— Ne, ir taip negerai, — priekaištau
ja sau balsiai, — juk pereitais metais
minėjime panašiai kalbėjau, ir balsą
pakėlęs šaukiau ... Klausė, tylėjo ...
Gi žiūrinčiose į mane akyse aiškiai
[skaičiau: “ Baik, Tamsta, savo pa
skaitą greičiau! ” o.. Ir kaip dabar

tam jaunimui patiekt tuos vaizdus, to
laiko valią ir pasiryžimą, kad jisai tik
rai jaustą Vasario šešioliktosios reikš
mę.
Tijūnas atsilošia kėdėj ir susimąs
to: *’ ... O buvo tada laikai ... apka
sai ... Šautuvas prastas ... pirmyn pro
kulkas... Su gėlėm mus pasitinka mer
ginos, mamytės ir kąsnį skaniausią
nuo savęs nutraukę mūsą kišenėsna
brunka ... Priešas išvytas. Lietuva
laisva. Žygiuojam parade. Vėliavos
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plazda, o gyslose kraujas, ir tos jėgos
milijonai, rodos imsi ir pakelsi visą
Lietuvą ant savo pečių. ... Ir stojam į
darbą: universitetas, mokyklos. Ruo
šiamės, kuriame Lietuvą. Ir auga Ji
nai. Džiaugies, atsidžiaugt negali ...
Taip, atrodo lyg vakar, o aš jau visai
žilu telis ... ”
- Et, - atsipeikėja p. Tijūnas ir
vėl lenkiasi prie subraukytą lapu.
*

*

★

— Sveika, sese, — duris atidarydama
sveikina skiltininkė atvykusią draugi
ninką, — kaip puiku kad galėjai ateiti.
Mano paukštytės jau visos suskridę.
— O, sveika, sese! Sveika, sese
draugininke! Sveika! — viena per kitą
Šaukia paukštytės, pamaciusios drau
gininką.
- Mes sueigoj šį kartą minėsim Va
sario 16— Lietuvos Nepriklausomybės
Šventą! — neiškentus tuoj pasigiria
mažoji Marytė.
— Ir visą programą pačios paruoŠėm!
prideda Danguolė.
— AŠ ir eilėraštį išmokau, — tąsia
Irutė.
— O aš, žiūrėk, sese, ką atsinešiau,
— Čiauška Dalytė ir, paėmus uz rankos, jau tempia draugininką prie sta
lo, — didžiulį Lietuvos vaizdą albu
mą. IŠ Jūratės pasiskolinau. Ją skil
tis pernai konkursui juos iŠ visą laikraŠčią ir žurnalą surinko ir tvarkingai
į albumą suklijavo.
— Šiais metais ir mes žadam taip
padaryti, — vėl tvirtina Danguolė, —
tik pažiūrėk, sese, kokią Čia gražią
paveikslą!
— Čia tai Traką pilis5 ten, va, Ge
dimino kalnas, o čia ...
- ... Laisvės statula,*— padeda
draugininke.
— O kur ji stovėjo? — klausia Da
lytė.
- Kaune, Karo Muziejaus sodely,
Nepriklausomybės aikštėj.
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- 0 ar kada, sese, matei tą statulą
gyvą? — susidomi Irutė.
— Silly! — juokiasi Dalė, — Juk ži
nai, kad statula negal būt gyva’
— Ne. Ne taip aŠ norėjau pasakyti,
— aiškinasi Irena, — draugininke su
prato ... O be to — mokėk centą u z
anglišką žodį " silly
— Mačiau, — tąsia toliau Šypsoda
mosi draugininke, — buvau as tada dar
mažesnė negu jus visos. Dažnai ma
ma nusivesdavo pasivaikščioti į Vy
tauto Didžiojo Muziejaus sodelį. Ne
toli nuo vartą, tarp rožią, stovėjo aukš
tai į mėlyną dangą iškilus Laisvės
statula. Kitame Šone - Nežinomojo
Kario kapas ir aukuras.
Muziejaus
bokšte plevėsuoja vėliava. į bokštą
įkeltas ir Amerikos lietuvią padovano
tas Laisvės Varpas. Jis skambindavo
tik tautinią švenčią metu. Saulei lei
džiantis pasigirsdavo bokšte trimi
tas ...
Draugininke pasakoja, o sesyčią
akutės vis labiau plečiasi, širdutės
vis smarkiau plaka. Vaizduotėse jau
kyla augŠta, augšta Laisvės statu
la ...
★

★

★

— Gražina, mes laukiam!
— Tuojau, — atsiliepia iš miegamo
jo Gražina ir toliau neskubėdama tepa
bl akstienas.
— Vajetus, vaikeli! — įėjusį kam
barį skėsteli rankom mama, — tik jau
susimildama tą akią taip netepk. Ei
nam į Vasario 16 minėjimą, o ne į kau
ktą balių!
— Kad tu, mama, visai nieko nenu
simanai. Visos Hollywoodo žvaigždės
taip akis dažo, — atsako Gražina, — o
gal mama paliktum mane šiandien ra
mybėje?! Kodėl Vytautas neina?
— Juk žinai, kad jis išėjo į mokyk
los sporto rungtynes, jo komanda šian
dien žaidžia.
— Hm ... į mokyklą, sportuoti, — iro-
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Kanados Tautinėje Parodoje
vyr. skaučių surengto Ii e tuvi š“
kojo skyriaus dalis.

niškai nusišypso Gražina.
— Gražina, mes pavėluosim, skubėk.
— vėl girdi motinos balsą.
— Einu, jau einu, — susiraukus at
sako.
Gražinai diena sugadinta. Tingiai,
nenoromis, velkasi paltą.
★

★

★

— Antanai, ar viską, turi ? — klausia
Petras.
— Viską: įrankiai, ginklas ir grana
ta.
Pasigirsta sniege žingsniai. Gink
lą ranka savaime suspaudžia.
Pro
siaurą stebėjimo plyšį mato artėjančią
moteriškę. Priėjus prie durą ji tyliai
sušnabžda: ’* Trys milžinai ”.
— Mūsiškė, — pastebi Antanas, —
įleisk!
Įeina blyški mergina.
— Aldona! — nustemba abudu, — ką
tu čia darai ?
- Nepykit, jaučiu,, kad jūs šiąnakt
nerimsit, neiškenčiau. Jonas suprato
mane, pasakė man sutartus žodžius.
Atnešiau valgyt ... ir gal atsisveikint.

- Dėkui, Aldut, tu per jautri, nesi
rūpink tiek daug.
Sėsk, pasišildyk,
sušalai per mišką brisdama.
Vyrai godžiai valgo. Aldona prieš
ugnį šildosi rankas. Pamaži jos vei
das atgauna rausvą spalvą, ji atjaunėja, tačiau akys vis tos pačios — rū
pesčiu ir nerimu persisunkusios.
— Ir kodėl jūs turit Šiandien eiti ? —
pagaliau ji prabyla, - juk sargyba Šią
nakt bus dvigubai stipresnė.
- Mes turim ... — tartum ne jai, o
pats sau atsako Antanas, — juk ryt Va
sario 16. Nors parodysime, kad laisvi
gimę — laisvi ir mirti mokam ...
Eidamas pro duris, Antanas švelniai
paliečia Aldonos ranką ir įspaudžia jai
raktą; " Aldut, o jei negrįžčiau - ži
nai ką daryt ... ir mamą paguosk, nu
ramink. ”
Aldona ilgai dar stovi prie atvirą du
rą, suspaudusi rankoj laiko raktą, seka
naujai išbristą taką sniege.
Vėjas
siaučia, sniego pūga užlygina taką, ir
vėl viskas balta, balta
Sese V.
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MŪSŲ VYČIO TIKSLAS
Antrajam Mūsų. Vyčio gyvavimo de
šimtmečiui, į kurį jau Žengiam, tebūna
mūsų kelrodžiu IV- sios Tautinės Sto
vyklos dainos refrenas:
’* Tad aukim skautiška, lietuviška
dvasia! ”
Jau dešimt metų Mūsų Vytis eina
mūsų L.S. Sąjungos vyresniųjų narių
bei mūsų bičiulių ryšininko pareigas.
Steigėjų pavyzdžiu ryžtamės saugoti,
kad ir antrąjį dešimtmetį Mūsų Vytis
būtų gyvos ir aiškios skautiškosios
minties atstovas. Dvylika metų bren
dimo lietuvių skautų eilėse Vokietijos
tremtyje ir Amerikos platumose yra
naujosios redakcijos stažas ir laidas
visiems Jums, kad pajėgsime užsibrėžtų
tikslų siekti.
Tarnauti Lietuvos Skautų Sąjungai,
siekiant jaunuolių auklėjimo skautybės metodu ir jų tautinės sąmonės ug
dymo — tai buvo, yra ir bus pirmasis
Mūsų Vyčio tikslas.
Sis tikslas pastato Mūsų Vyčiui se
kančius uždavinius:
1. Jungti aktyvius skautybės dar
buotojus, jaunąją vadovų kartą ir mu
sų mielus bičiulius į tvirtą lietuviškos
skautiškos minties žiedą.
2. Stengtis suprasti Šios dienos jau
ną lietuvį - moksleivį — ir išvystyti
būdus jam pasinaudoti lietuviškos
skautybės dovanomis.
3« Atstovauti mūsų subrendusią jau
nąją skautų kartą — vyr. skautes, sk«
vyčius ir akademikus skautus ir tar
nauti jiems ugdant savo asmenybes bei
bręstant vadovo pareigose.
4. Tvirtai paremti įtemptai bedirban
tį jaunąjį vadovą- vadovę su praktiš
ka ir aktualia vadovų medžiaga.
5» įdomiai ir skoningai pristatyti

skautiškąją mintį visai lietuvių visuo
menei.
Šių uždavinių vykdyti, į bendrą dar*
bą kviečiame skautus ir skautų bičiu
lius iŠ visų pasaulio kraštų, iš visų
kartų ir visų skautybės Šakų. Akade
minio Skautų Sąjūdžio nariai skiria sa
vo laiką ir jėgas Mūsų Vyčio leidimui,
tačiau šis darbas bus prasmingas tik
jeigu visi norėsime savo įnašu pratur
tinti mūsų bendrą lobį — lietuviškąją
skautiškąją mintį. Noras padėti dir
bantiems bendraminčiams lai būna pa
raginimas ypač Jums, aktyvieji vado
vai, prisidėti prie Mūsų Vyčio bendra
darbių. Skaitytojų atsiliepimai ir do
mėjimasis Mūsų Vyčiu tėra vienintelis
atpildas, kurio redakcija irleidėjai pa
geidauja ir tikisi.
Pavyzdžiu, kaip vykdysime savo už
simojimus, su Šiuo numeriu siunčiame
pirmąjį ’* Budžiu! ” — Mūsų Vyčio
priedą, skirtą jaunesniesiems skautų
vadovams. Du šimtai egzempliorių šio
p/iedo bus nemokamai paskirstyti Bro
lijos skiltininkų ir kitų vadovų tarpe.
Tebūnie tai mūsų visų — skaitytojų ir
leidėjų — dovana šiems ryžtingiems
jaunuoliams. Tikimės, kad su sekan
čiu numeriu ir Seserija įsijungs į sį
jaunesniųjų vadovų - ių informavimo
darbą.
Žengdami dar vieną žingsnį skauto
gyvenimo keliu, kreipiamės į Jus, mie
li skaitytojai, ir kviečiame į Mūsų Vy
čio tobulinimo darbą. Gi tiems asme
nims, kurie, deja, siekia Mūsų Vytį iš
stumti iš lietuvių skautų seimos, ski
riame ’* Lietuvos Tilto Atsiminimų
šūkį: " Išgrauš!
s. v. v. si. Algirdas Avižienis
Al«sų Vyčio redaktorių s

7

L.S.S. Australijos Rajono vadija: s. V. N everauskas, Brolijos vadeiva; s. J,
Laisvėnaitė, Seserijos vadeivė; v. s. A. Krausas, Rajono vadas.
Foto: N. Butkūno,

TAUTINĖ STOVYKLA AUSTRALIJOJE
v. s. A. Krausas

Štai atveriu akis po gilaus miego.
Pro palapinės kraštelį jau veržiasi te
kančios saulės pirmieji spinduliai. Ne
aprėpiamas gamtos grožis savo įvai
rumu ir pilnatve supa mane iš visų, pu
sių. Tūkstančiai čiauškalių paukšte
lių. pasitinka auštantį rytą po atviru
dangum, miškely, išrikiuotame palapi
nių miestely. Nepaprasto džiaugsmo
banga pripildo mano širdį, nes išsipil
dė svajonė — vakar lietuviai skautai
suskridome savo IV-ton Tautinėn Stovyklon iš visos Australijos. Tautinė
Stovykla tęsėsi nuo gruodžio 27 iki

sausio 10 dienos, joje dalyvavo 47 iš
** Aušros ” Tunto — Sydnėjaus, 55 iš
*' Džiugo ” Tunto — Melboumo, 28 iš
** Vilniaus ” Tunto — Adelaidės, 18
iš *’ Šatrijos” Vietininkijos — Geelongo, 18 iš ” Ventos ” Vietininkijos —
Brisbanės bei stovyklos vadovybės, iš
viso 180 nuolatinių, stovyklautojų bei
20 savaitgalinių. Oras stovyklavimui
pasitaikė palankus, nelijo ir nebuvo
karštas. Stovykla pasiskirstė į Broli
jos ir Seserijos pastovykles, kurių pa
lapinės buvo gražiai išsirikiavusios
po medžiais Momingtono kaime, ketu7
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rios mylios nuo Morningtono miestelio,
3 nuo jūros.
Tautinę Stovyklą organizavo Rengi
mo Komisija, kurios pirmininku buvo
ps. E. Pankevičius. Stovyklos vado
vybę sudarė: viršininkas v. s. B. Dainutis, skaučių pastovyklės viršininkė
žinoma
pedagogė v. sk. v. si. Elena
Žižienė, skautų pastovyklės viršinin
kas s. Vytautas Neverauskas, spaudos
ir parodėlės vadovas v. s. A. Krausas,
Rajono Vadas. Skautų pastovyklės ad
jutantas v. vi. A. Alčiauskas, skaučių
pastovyklės viršininkės pavaduotoja
v. s. fil. S. Pacevičienė, skaučių pa
stovyklės adjutante ps. M. Osinaitė,
vyr. skaučių vieneto vadovė v. sk. psl.
R. Jakutytė, skaučių vieneto vadovė
v. sk. N. Stelmokienė, paukštyčių va
dovė v. sk. psl. R. Laisvėnaitė, pir
mosios pagalbos teikėja v. sk. si. K.
Briedikytė, lituanistinių užsiėmimų ve
dėja v. sk. psl. A. Karazijienė, pirmo
sios pagalbos teikėjas s. v. J. Mikolajūnas, ūkio ministeris v. si. K. Kuz
mickas, talkinamas v. si. P. Šilerio.
Stovykloje buvo leidžiamas kasdien
laikraštėlis ” Liepsnelės ”. Jo pasi
rodė 14 numerių.
Jame atsispindėjo
visi svarbesnieji stovyklos įvykiai ir
nuotaikos. Daug Širdies ir pasiaukoji
mo parodė laikraštėlio vyr. redaktorius
ps. B. Žalys, talkinant redakcinei ko
legijai v. sk. psl. A. Karazijienei, psl.
R. Cibulskiui, s. v. v. si. A. Bučins
kui, s. v. v. si. A. Gareliui bei meni
niam prižiūrėtojui ps. A. Plukui.
Rajono Vado rūpesčiu buvo suorga
nizuota lietuvių tautodailės ir skautiš
kų darbelių parodėlė, kuri susilaukė
nemažo dėmesio iš stovyklos lankyto
jų svetimtaučių svečių ir pačių stovyk
lautojų. Gausus buvo medžio drožinių
skyrius. Centrinėje vietoje buvo graži
didelio masto koplytėlė su Aušros Var
tų Dievo Motinos statulėle. Tai melbourniškio medžio drožinėtojo V. Jeršovo darbas, kurį jis padovanojo Au
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stralijos
Rajonui 1955 metais, daly
vaujant reprezentaciniam lietuvių vie
netui Pan - Pacific Džiamborėje. Įdo
mūs ir patrauklūs N. Cinino keturi me
džio drožiniai: Praamžius, Gyvenimas,
Kryžių Koplytėlė ir Medailė. Odinių
išdirbinių skyriuje pažymėtini gražūs
albumai, užrašų knygelės, piniginės.
Dalis jų neseniai gauti iš pavergtosios
Tėvynės. Gausiai buvo atstovaujamas
audinių skyrius, psktn. D. Giedraity
tės, p. Kuncaitienės, p. Krasauskie
nės ir p. Švambarienės darbais. Gin
tarų skyriuje gulėjo dideli ir mažesni
natūralaus
gintaro gabalai, keturios
eilės gintarinių karolių įvairios spal
vos, gintarinės sagtys, kandikliai, aus
karai, širdelės ir 1.1.
Jaunesnieji skautai, ne Lietuvoj gi
musieji, ypač domėjosi Lietuvos po
pieriniais ir metaliniais pinigais bei
lietuvių tautiniu instrumentu — kanklė
mis. Skautų darbelių skyriuje visus
žavėjo melbourniškių Kęstučio Rama
nausko ir Genės Gabaitės padarytas
Pan - Pacific Džiamborės lietuvių pa
stovyklės
modelis. Gerai pagaminti
Viktoro Savicko skautiški mediniai
ženklai,
Arvydo Ramanausko mazgų
pavyzdžiai, Prašmuto erdvės laivas.
” Vilniaus ” Tuntas atstovaujamas
Vosyliaus skoningomis nuotraukomis
iš kalbamo tunto stovyklavimo. Aušrietės pagamino parodėlei visą būrį lė
lių ( aštuonias ). Psktn. Plukas paga
mino specialų Tautinei Stovyklai pri
siminti medinį atmeną— skydelį su da
ta ir vietove.
Vakarais prie laužo skambėdavo lie
tuviškos dainos ir vykdavo skilčių ir
didesnių vienetų pasirodymai. Daug
sugebėjimo parodė rajono vyr. laužavedys ps. A. Gabas, didesniems lau
žams vadovaudamas ir organizuodamas
laužų programą. Labai pagarsėjo jo
vadovaujamas orkestras, kurio instru
mentus sudarė buteliai, skalbiamoji
lenta, skardinės, visokios birbynės,
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IV • ji T. S. Australijoje:
kyla vėliavos į dangų.
Foto: G. Andriulio

akordeonas ir smuikas. Didesnio mas
to laužai įvyko sausio mėn. 3 dieną,
susiartinti su visuomene, tarptautinis
laužas sausio mėn. 8 dieną, kurio pro
gramoj dalyvavo ir australų, ukrainie
čių, bei rusų, skautai, bei sausio 9 die
ną— uždaromasis laužas. Kasdien ry
tais vyko organizuotas vėliavą pakėli
mas ir vakarais jų nuleidimas, gies
mės ir maldos. Sekmadieniais — šv.
Mišios ir Dvasios Vadovą pamokslai
bei religiniai pašnekesiai, pravesti
dvasios vadovo kun. dr. P. Bašinsko,
Rajono Dvasios Vadovo kun. Butkaus
jaunatviškos poetiškos mintys, pasa
kytos skautams, įvairią skautų parei
gūnų pašnekesiai, lietuvių kalba ir
dainos labai sustiprino mūsų brolių ir
sesių dvasią. Didelį įspūdį padarė
stovyklautojams ir išvyka į dr. V. Ku
dirkos akademiją — koncertą, kuriame
dalyvavo, Krašto Valdybai ir Tarybos
nariams apmokėjus transportą, 100 sto
vyklautojų. Buvo suorganizuota ir eks
kursija susipažinti su Melbourne mies
tu. Joje dalyvavo Adelaidės, Brisbanės ir Sydnėjaus skautai. Tautinės
Stovyklos žymesnės iškilmės buvo fil
muojamos dviejų specialistą iš Sydnė
jaus ir Adelaidės ir stovyklos gyveni

mas užfiksuotas daugelio fotografų ir
mėgėjų. Iškilmingoj sueigoj įvyko
psktn. P. Stelmoko, f< Ventos ” Vieti
ninko iš Brisbanės, skautininko įžodis
ir nakties metu skautų vyčių įžodis,
kurį davė iš '* Džiugo ” tunto 7 kan
didatai ir 1 iš * * Aušros ” tunto. Taip
pat visa eilė skautų ir skaučių išlaikė
egzaminus į trečią ir antrą patyrimo
laipsnius, davė skauto ir skautės įžo
dį.
Stovyklos metu įvyko Australijos Ra
jono Vadovų suvažiavimas, kuris po
sėdžiavo dvi dienas ir aptarė nemaža
Australijos rajonui aktualių klausimų.
IV - tos Tautinės Stovyklos reikš
mė yra nepaprasta lietuviškam jauni
mui ir Lietuvių Skautų Sąjūdžiui Au
stralijoje. Ji suartino, sustiprino ir
pakėlė dvasioje visus brolius ir seses,
davė progos susidraugauti, susipažin
ti vieniems su kitais. Ne vienam iš
brolių ir sesių apleidžiant užsibaigu
sią T. S. sudrėko akys, atsisveikinant
ir sakant *’ Iki pasimatymo ateinančio
je T. S. ” Visi broliai ir sesės labai
patenkinti stovyklavimu, tvirtai pa
spaudė kairiąsias, pasižadėjo dažniau
bendrai stovyklauti.
9
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Stovyklos vartai

IV-JI T. S. AUSTRALIJOJE

Rytinis patikrinimas

Ir taip stovykloje buvo

Prie bendro stalo

Foto: J. AndriuŠio
V. Vasario
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IV-JĄ T. S. AUSTRALIJOJE PRISIMENANT

Išvargę, kai kurie nemigę po 2 pa
ras, 1958 m. gruodžio mėn. 27 d. susi
rinkom Morningtone, Victorijos state,
apie 40 mylių, nuo Melbourne, iš visos
Australijos į IV - ją Tautinę Stovyklą.
Suvažiavom iš Adelaidės, Brisbanės,
Geelongo, Melbourno ir Sydnėjaus su
sitikti vienoje vietoje ir parodyti vi
siems, kad ir Šitame pasaulio kampe
lietuviška skautybė yra gyva.
Šiandieną prisimindami praėjusias
stovyklos dienas, su pasididžiavimu
ir džiaugsmu galim sau pasakyti: lie
tuviška skautybė yra gyva musą Širdy
se, mūsų darbuose ir bus gyva, kol dar
bus lietuvių šioje žemėje.
Iš kelionės išvargę, surizgę, statėmės palapines, skubėjom įsikurti dar
prieš sutemstant, o virtuvėje tas puo
das taip nenoromis virė ...
Stovykla buvo atidaryta šv. Mišiomis, kurias atlaikė Rajono Dvasios
Vadovas kun. P. Butkus. Po pamaldų
Rajono Vadas v. s. A. Krausas pa
skelbė stovyklą atidarytą, linkėdamas
visiems sėkmingo stovyklavimo.
Nežiūrint sekmadienio, darbai sto
vykloje virte virė. Reikėjo galutinai
įrengti virtuvę, sutvarkyti palapines,
įsiruosti visus stovyklinius patogu
mus, pastatyti vartus ir iškasti stalą.
Pradžia nebuvo lengva — darbai ne
pabaigiami, o tų viršininkų daugybė.
Tik bėga, tik ragina vis tą daryti, tą
pabaigti, tą įrengti.
Gruodžio mėn. 31 d. stovyklą aplan
kė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
Australijos Apygardos pirmininkas p.
Kovalskis, kuris įteikė Australijos
Rajonui Bendruomenės dovaną — vė

liavą. Tą pačią dieną vėliava buvo ir
pašventinta. Iškilmes atliko rajono
Dvasios Vadovas kun. Butkus. Vėlia
vos kūmais buvo p. E. Bakaitienė ir
p. Kovalskis. Iš krikštatėvių vėliavą
perėmė Rajono Vadas, padėkodamas
už vėliavą ir pasižadėdamas ją saugo
ti ir gerbti. Tų pačių iškilmių metu
rajono Brolijos Vadeiva s. V. Neverauskas įteikė v. s. A. Krausui Gele
žinio Vilko ordenąuž nuopelnus lietu
viškai skautybei, redaguojant ’* Skau
tų Aidą ” Vokietijoje ir už nenuilsta
mą darbą Australijoje.
Stovykla buvo suskirstyta į tris ra
jonus: tik per vartus įžengus buvo
skautų pastovyklė, kur dviem eilėm,
pagal vingiuojantį keliuką buvo išsi
rikiavę palapinės. Tuoj už brolių ra
jono ėjo " valdžios kvartalas ”, kur
buvo įsikūręs stovyklos viršininkas,
jo pavaduotojas, parodos palapinė, pir
moji pagalba, ir virtuvė su visais ūkio
pastatais. Dvi virtuvės — viena sesių,
kita brolių. O toliau, už kokios my
lios, jaunų eukaliptų miškelyje, sesės
pasistatė savo tvirtovę, apsitvėrė spy
gliuota viela, prie vartų prisirišo vil
kinį šunį ir sargybas išstatė, kad ne
tik karvės, bet ir broliai neprieitų.
Darbo buvo per dienas. Pamažu vis
kas susitvarkė. Stovyklos vartus pa
puošė didelis Geležinis Vilkas ir už
rašas: *’ IV - ji T. S.
stalas įgavo
Gedimino stulpų formą. Stalo išbaigi
mą ir papuošimą atliko Sydnėjaus skau
tai vyčiai, padėdami vieno adelaidiškio ir vieno brisbaniškio, dirbdami per
naktį šviesioje mėnesienoje.
Vos spėjom įsirengti, kai prasidėjo
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pašnekesiai, kursai, pamokos, iškylos,
ekskursijos ... Tik atsipūsdavom nuo
12 iki 1 vai., kada abi stovyklos bū
davo atdaros ir galėjom vieni kitus
lankyti. Ir maudytis prie jūros susi
tikdavom visi kartu, į kur mus nuvež
davo specialus autobusas, nes pajūris
buvo tolokai.
Vakarais degdavo laužai. Su kibirkš
timis į dangų, kildavo ir mūsų, dainos,
pradedant skambiąja IV - sios TS dai
na, baigiant ramiąja ’ * Ateina Naktis ”.
Mūsų, juokas ir takietos ardė australiš
ką dangų, gąsdino posumus ir netolie
se miškelyje įsikūrusias laukineskiaules. Kliuvo prie laužo ir kaltiems ir
nekaltiems. Čia atsirado " Kirvis ”,
" Piūklas ”, ** Sputnikas ”, " Sabri
na ”, •’ Kazimieras ”, ” Popeye ” ir
kiti vardai. Tai vis už nuopelnus sto
vyklos drausmei pakrikštyti stovyklos
valdžios pareigūnai. 0 ” Žiežirbą ”
laukdavom su nekantrumu kiekvieną
vakarą, nes be kitų dienos aktualijų
ten buvo ir " Sulaužytų Širdžių Kam
pelis ”, vedamas tetos Mortos, kuria
me visos meilės nukankintos Širdys
rasdavo patarimų ir paguodos — o kar
tais dar daugiau dyglių suvargintai

V- j vširdžiai.

Virtuvė buvo mūsų visų džiaugsmų ir
vargų galas. ” Rytoj į virtuvę ”, ” ry
toj bulvių skusti ”, ” rytoj puodų šveis
ti ” - buvo brolių viršininkų ir sesių
viršininkių apdovanojimai pasižymėju
siems.
O tų įvairių žygdarbių buvo
pakankamai. Čia apsilankymas sesių
pastovyklėje ir grįžimas namo su pu
se sesių inventoriaus, čia pabandy
mas nuleisti stovyklos viršininko pa
lapines, čia perėjimas skersam per ra
joną, čia triukšmo kėlimas po tylos,
ir t.t. ir t.t. Virtuvėje gaudavom ko
tik norėdavom ir nenorėdavom: keisto
skystimo, arbata vadinamo, neįkanda
mos, nei peiliu neįpiaunamos mėsos,
prisvilintos košės, guliašo su vyno pa
dažu, ledų, pieno ir įvairiausių kitokių
skanumynų, kurie ir mūsų pasirodymus
12

prie laužo tą dieną atatinkamai nu
spalvindavo.
Neapsiėjom ir be gegužinių. Du kar
tus stovykloje buvo surengti susipa
žinimo pobūviai, skirti suartėti sesėm
ir broliam. Nors tai buvo ir labai rei
kalinga ** socialinė apraiška ” sto
vyklos gyvenime, bet būtų buvę išsi
versta ir be to, kaip kad parodė ** Su
laužytų Širdžių Kampelis ” ir ašaros
iš si skirstant.
Eidamas per rajoną sutinki brolius
ir seses: čia adelaidiškis, čia sydnėjiškisj čia brisbanietė, čia melburniškė. Čia, žiūrėk, skuba ** Kirvis ” —
stovyklos viršininkas v. s. B. Dainutis, ten štai rimtai apie palapinę vaikš
to v. s. Krausas, visus kviesdamas ap
lankyti parodėlę ir įsigyti lietuvišką
** Skautybę Berniukams ”. Čia štai
neperskiriami draugai — TS Rengimo
Komisijos Pirmininkas ps. E. Pankevičius ir Brolijos Vadeiva s. V, Neverauskas. Ten toliau, iš buteliukų,
grėblių, tuščių skardinių ir kitokio
laužo sulipdytą orkestrą diriguoja ps.
Gabas — ruošiasi laužui. 0 iš anos
palapinės nuolat girdisi — tik, tik, tak,
tak ” — tai dirba stovyklos dienraščio
redaktorius ps. B. Žalys su savo linotipiste sese Karazijiene. Prabėgęs
pro virtuvę ir susirūpinusį ūkio ministerį vyr. sklt. K. Kuzmicką, patenki į
sesių rajoną. Čia tuoj sutinki vyr.
sklt. E. Žižienę, sesių pastovyklės
viršininkę, jos pavaduotoją fil. S. Pacevičienę, adjutantę ps. M. Osinaitę
ir daugybę linksmų sesių ... kur jas
visas Čia ir išvardinsi.
Stovyklos dienraštį ** Liepsnelės ”
kiekvienas stovyklautojas gavo parsi
vežti namo — stovyklos dienoms prisi
minti.
Štai, ten per stovyklą atžingsniuoja
ir s. A. Bakaitis. Nors jis su mumis
ir nestovyklauja, bet Čia jis kasdieną.
Rūpinasi, ar mums užtenka to, ar tu
rim ano, ar ko nors kito netrūksta.
Kad ne br. Bakaitis, tai ko gero ir sto-
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Iš ** M. Jankaus ” budžių me
tinių vaišių Clevelande — sve
čiai ir skautai.
Foto: V. Bacevičiaus

vyklauti nebūtų tekę. Dvi savaites
pries stovyklos pradžią, australai už
sispyrė ir nedavė sutartosios australą
skautų stovyklavietės. Girdi, pas mus
nepriimta su mergaitėmis stovyklauti,
tai ir negalim savo stovyklavietėn mo
teriškos giminės įsileisti. Visa lai
mė, kad br. Bakaitis yra Morningtone
” ne bet kas ”. Jis greitai išrūpino
mums stovyklavietę privačioje žemėje,
gavo sunkvežimį vandeniui vežti ir vi
su kuo kitu pasirūpino. Kaip sako —
" Dievas davė ir dribtelėjo’* — ši sto
vyklavietė pasirodė daug geresnė už
australų skautų stovyklavietę, nors ir
tolokai nuo jūros.
Nemažai mūsų buvo čia susirinkę —
vienu metu net 200 — tai pusė visų
Australijos rajono skautų, - čių. Pro
porcingai imant turbūt kad pralenkėm
ir amerikonus.
Laikas bėgo greitai. Nespėjom ir
apsidairyti, kai atėjo stovyklos užda
rymo diena. Sausio 8 d. vakare, vėlia
vų nuleidžiant, atsisveikinom. Rajo
ninė Vėliavabuvo perduota" Aušros”
tuntui Sydnėjuje - saugoti iki I960
m. vasario mėn., kada turės jų perduo
ti (alfabetine tvarka) " Džiugo ” tun
tui Melbourne. Per šias iškilmes prie

naujos vėliavos įžodį davė 9 skautės
ir 3 skautai, o po nakties atsirado net
7 skautai vyčiai.
Sausio 9 d. pradėjom skirstytis. Pir
mieji išbėgo adelaidiskiai. Orkestrui
grojant ir visiems dainuojant " Sudie,
sudie, sudie, sudie ... ’’ iškeliavo.
Ant rytojaus nusiėmėm ir kiti savo pa
lapines, skubėdami į traukinius, išsi
skirstėm nutysusiais veidais su kaž
kokiu gniužulu po širdim, su ašara
akyse.
Keista, prieš dvi savaites susirin
kom į stovyklų iš visų Australijos kam
pų, dauguma nepažįstami, arba vienas
apie kitų iš laikraščio girdėję. Susi
rinkom br. ps. Toks, br. s. Toks, sesė
s. Tokia, Anokia ir 1.1, išsiskirstėm
namo Broniai, Vytautai, Elenos, Algiai, Jūratės ... Daugybė nuoširdžių
draugų ir draugių, likrų brolių ir sesių.
Traukinyje bandau nusnūsti. Trau
kinio ratai kala dainas prie laužo, aky
se kyla palapinių miestas eukaliptų
miškelyje, rodosi veidų veidai, tokie
artimi, pažįstami... Iki pasimatymo...
po dviejų metų ... nežinom tikrai dar
kur, bet pasimatysim kitoje rajoninėje
stovykloje.
Brolis
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TAUTINĘ STOVYKLĄ AUSTRALIJOJE SUSUMAVUS

Pirmą, kartą, per 10 metų, susirinkę
Australijos rajone į vieną; vietą, pastovyklavom ir turėjome geros progos
pasirodyti, pasigirti ir pasidalinti sa
vo nuveiktais darbais.
Prieš tai, žinodami vieni kitus tik
iš
spaudos, atsitiktinų, apsilankymų
ar laiškų, daug kur buvom susidarę
kiek kitokį vaizdą, skirtingą nuo tikrumos.
Kaip ten bebūtų, pirmiausiai teko
įsitikinti, kad per visą Australiją mes
mylime lietuvišką skautybę, jai dirba
me. Antra, kad kaip kurių mūsų skau
tiškas lygis yta aukštesnis, bet kitų
lituanistinis stipresnis. Trečių ge
resnis teorinis pasiruošimas, ketvirtų
praktinis. Buvo vienetų, kurie pasiro
dė visais atžvilgiais pranašesni už
kitus.
Taip pat, teko įsitikinti, kad mes
visi esame žmonės su savomis ydo
mis, gerais papročiais, nuotaikomis,
atspalviais. Tai gal kai kuriuos grą
žino daugiau prie žemės ir tuo pačiu
paakino realiau žiūrėti į skautybę.
Tautinės Stovyklos patirtis duodasi
susumuojama taip: 1) Buvo sugretin
tas mūsų visų skautavimo lygis ir sil
pnesniesiems buvo duotas akstinas
pasitempti; 2) Supažindino savo tarpe

rajono vadovus ir nevienas grįžo na
mo įsigijęs naujų draugų; 3) Supažin
dino savo tarpe skautus- es, ir reikia
tikėtis, kad korespondencija lietuviš
kai bent kuriam laikui labai pagyvės;
4) Per tas 14 dienų ne vienas jaunuo
lis - jaunuolė išmoko lietuviškai kal
bėti; 5) Ateinančių rajoninių stovyklų
organizatoriams davė gerą pamoką, ką
daryti ir ko nedaryti, kad ateityje pa
našios stovyklos dar geriau praeitų;
6) Stovyklos metu įvykęs vadovų su
važiavimas nustatė tvirtas gaires atei
čiai ir išlygino ne vieną duobelę mū
sų keliuose; 7) Sutarta viso rajono
laikraščiu laikyti ** Pėdsekį ”.
Didelė padėka priklauso TS Rengi
mo Komisijos Pirmininkui ps. S. Pankevičiui, visiems komisijos nariams,
stovyklos viršininkui v. s. B. Dainučiui, visiems broliams ir sesėms melburniskiams už jų triūsą ir pastangas.
Taip pat broliškas ačiū visiems vado
vams už įdėtą laiką ir energiją, Ypatingapadėka priklauso s. A. Bakaičiui,
už padėties išgelbėjimą paskutinėje
minutėje ir suradimą tokios puikios
stovyklavietės.
s. V. N everau ska s

Australijos Rajono Brolijos
V a deiva
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JŪRŲ SKAUTUOS IDEOLOGIJA IR METODIKA
E u g. Simaitis

Jūrą skautavimas yra toli pažengęs
nuo savo pirmųjų, dienų 1922 metais.
Iš vienos valties, jūrų skautai išaugo
į laivus, tuntus. Jų veikla buvo pra
plėsta: apimti jaunieji bebrai iŠ vie
nos pusės, jūros budžiai iš kitos. Šis
plėtimasis pasiekė ir Seserijų. įsikū
rė jūrų skautės, jaunesnės jūrų skau
tės - udrytės ir vyresnės jūrų skau
tės- gintarės. Pagaliau visa jūrųskautija ( jūrų skautai ir jūrų skautės ) iš
ugdė jūrų skautų akademikus — gintariecius.
Kodėl tiek daug jaunimo pakrypo į
jūrų skautijų ? Kokios priežastys pa
skatino tokį didelį plėtimasį? Šiame
straipsnyje norėčiau iškelti jūrų skautijos būdingus bruožus tiek ideologi
joj, tiek metodikoj. Gal pasiseks su
rasti atsakymus į iškeltus klausimus.
Gal pasiseks surasti minčių, bei vei
kimo būdų, kuriais kiekvienas skautų
vadovas galėtų pasinaudoti. Gal pasi
seks išsklaidyti kai kurias abejones
ir neaiškumus,kylančius dėl jūrų skau
tų veiklos.
/ d eolo gija

Jūrų skautų pagrindinė ideologija,
be abejo, turi būti Lietuvių Skautų Są
jungos ideologija. Jūrų skautai yra
Sąjungos šaka ir todėl ideologija yra
lygiai ta pati, išskyrus specifinę jūrų
skautų dalį. Savo specifinėje dalyje
jūrų skautai nieku nepakeičia Lietuvių
Skautų Sąjungos ideologijos, tik jų pa
pildo. Priedas yra paprastas, bet kil

nus: atstatyti Lietuvą, kaip jūrinę vals
tybę.
Gal atrodytų, kad šis užsimojimas
yra perdaug aukštas, nerealus? Lie
tuviška skautybė skiriasi nuokitų tau
tų skautavimo formų tik vienu pagrin
diniu požiūriu: savo lietuviškumu, lie
tuvybės ir lietuviškų papročių ugdymu
ir kova dėl Lietuvos atstatymo. Juk
šis lietuviškumas yra ugdomas su vil
timi, kad grįšime į savo tėvų žemę.
Jeigu išskiriame iš mūsų skautavimo
lietuviškumą, belieka tik tie skautavi
mo principai, kurių laikosi ir kitų tau
tų skautai. Tuo atveju nebebūtų jo
kios prasmės ugdyti skautavimą savo
tarpe, bet būtų tiksliau ir patogiau įsi
jungti į gyvenamos Šalies skautų orga
nizacijos eiles. Tačiau sunku tikėti,
kad lietuviai skautai būtų pasiruošę
pasijungti svetimiesiems. Šioje per
spektyvoj, jūrų skautijos principas atstatyti Lietuvą, kaip jūrinę valstybę
- yra visiškai realus tikslas ir labai
galingas motyvas lietuvybės išlaiky
me.
Antras labai svarbus momentas, iš
plaukiąs iš minėto principo, yra moty
vavimas jūrų skautų veiklos metodikai.
Kad atstačius Lietuvą jūrišką, būtent
- aprūpintą gyvybės šaltiniais preky
bai ir susisiekimui, reikia ne vien jūriškai paruoštų, bet ir jūriškai plačiai
orientuotų žmonių. Sis jūriškas pasi
ruošimas, sujungtas su skautybės auk
lėjimo būdais, sudaro pilnus jūrų skau
tų metodikos pagrindus.
15
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M e to dika

Metodika yra svarbiausias ir pagrin
dinis bruožas, kuris skiria jūrų, skau
tus nuo kitų Šakų skautų ir dėl kurio
kyla daugiausia nesusipratimų. Kar
tais yra klaidingai manoma, kad jūrų
skautai metodų iškelia aukščiau ideo
logijos. Pažvelkime, kaip metodas
yra jurų skautų naudojamas ir kaip jis
paveikia jaunuolį, kuris ruošiasi įsto
ti į jūrų skautų vienetų.
Berniukas susižavi jūrų skautavimo
mintimi. Gal jį pradžioje patraukia
graži uniforma, gal nematyti užsiėmi
mai, papročiai ir tradicijos. Kokia
priežastis bebūtų, čia jau yra priemo
nė, per kurių jaunuolis yra patraukia
mas nuo gatvės į lietuviškų organiza
cijų. Graži uniforma ir nauji užsiėmi
mai nėra tikslai, bet sudaro labai
stiprų derinį, kuris patraukia jaunuolį.
Ir ši priemonė ne vien jį patraukia, bet
ir prilaiko jį skautų tarpe. Jūrų skau
tų vadovas gauna progų įskiepyti šiam
berniukui skautiškų dvasių; jį gali
skautiškai auklėti. Berniukas nėra iš
syk užslopinamas teorija, kurios jis
dar nesupranta. Jo auklėjimas yra
nuolatinis, issivystantis procesas, pa
remtas praktiškais ir išgyvenamais
pavyzdžiais. Plaukimas, irklavimas
ir buriavimas suteikia ne vien fizinių
jėgų lavinimų, bet natūralių mokyklų,
kurioje jis išmoksta drausmės, susi
valdymo ir vadovavimo meno. Jo va
dovavimo supratimas yra visuomet su
sijęs su stipriu atsakomingumo jaus
mu, nes užsiėmimai prie vandens ir
ant vandens reikalauja didelio atsar
gumo.
Šie visi išgyvenimai duoda jūrų skau
tui daug malonumo ir jis su džiaugs
mu įsijungia į skautavimų. Žiemų jis
gal ir yra uždarytas būkle, tačiau tai
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yra laikas pagilinti savo teoretines ži
nias tiek skautybės ideologijoje, tiek
jūrininkystėje. Bet dabar jo žinios
yra papildytos praktišku patyrimu.
Šio straipsnio autoriui teko pačiam
visa tai išgyventi. Jis gerai pažįsta
ir pilnai įvertina tos priemonės pa
trauklumų. Pats Baden - Powell’is,
savo knygoje "Skautybė Berniukams”,
pamini, kad jo pirmas skautavimo pa
tyrimas buvo įsigytas vaikystėje, api
plaukiant Anglijos ir Škotijos pakran
tes burinėje valtyje. Jis rašo: *’ Tu
riu vilties, kad jūs nemažiau malonu
mo patirsite, kibę į jūros skautavimų,
kaip aŠ tada patyriau ”,
Dabar galime suprasti, kad jūrų skau
tai neatmeta skautų ideologijos ir jos
vieton neiškelia buriavimo, bet ieško
tikrosios skautybės. Jos ieško kaip
ir visų kitų šakų skautai, pasinaudo
dami jūrininkystės menu kaip priemo
ne, per kurių yra ugdoma skautybė ir
kuri suteikia daug džiaugsmo kiekvie
nam skautui.
Šio veikimo vaisius galėjome maty
ti laisvojoje Lietuvoje. Jūrų skautai
plėtė Lietuvos laivyno svarbos mintį,
jie išaugino daug jūrininkų ir jūros ka
rininkų, jų jachtos skrodė Baltijos
vandenis, plaukdamos į svetimus uos
tus ir garsindamos Lietuvos vardų.
Šio veikimo p'ateisinimų matėme Vokie
tijoje, kur taip greitai paplito jūrų skautavimas, suburdamas daug lietuviško
jaunimo. Mes matome plačių jūrų skau
tų veiklų dabar, patraukiančių visus
nuo bebrų iki budžių ir gintariečių.
Jie visi yra pirmoje eilėje skautai, o
antroje — jūrų skautai, mėgindami
° atstatyti Lietuvų,kaip jūrinę vals
tybę
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NARIAI, DARBAI, KELIAI
F ii. A. V. Dundzila

Štai, anglų, kalbos gaubiamame pa
saulyje, savu apsisprendimu Tave ap
supa akademinės skautijos aplinka,
kuri, daugeliu atveju, tampa nepapras
tai stipriu ryšiu su lietuviškuoju pa
sauliu, su skautybe — kurioje tiek pui
kių, naudingų ir malonių valandų buvo
praleista. Ir kyla reikšmė, lenkianti
galvosenų, charakterio formavimą, ver
tybių skalės sudarymą, skautiškosios
grandinės tęstinumo išbaigimą. Prie
paskutinės minties noriu ir sustoti —
paliesti keletą, faktorių, kurie veikia
skautavimą jau subrendusiame amžiu
je, jau nebe jaunuoliškame. Tad drįs
tu statyti klausimą, į kurį nepajėgsiu
duoti atsakymo. Bet atleiskite — juk
lengvai sprendžiami arba į klasikines
formules telpantieji klausimai neduo
da tiek pasitenkinimo, nekelia mūsų
tiek aukštyn, dažnai išeina su nenatū
raliai paprastais atsakymais. Tad su
klausimu akyse drįstu žvelgti į skau
tų išaugimą i AS S narius.

POTENCIALIOS ASS NARIŲ VERSMĖS

Daug kas skautybę pradeda vilkiuko
- paukštytės amžiuje, daugelis ” Vis
budžiu! ” pradeda kartoti skauto skautės metuose. Procentiniai jau žy
miai mažiau skautų tačiau būna paviliojami sk. vyčio — vyr. skautės bren
dimo laikotarpyje. Su kiekvieno indi
vidualia pradžia iškyla ir nubyrėjimo
pavojai, kurie seka ir vilkiukų draugo
vę ir skaučių skiltį ir vyresniųjų būre
lius. Ir bene ryškiausiai šis išėjimo
į
pasyviųjų eiles, dingimo pavojus

praktiškai iškyla jau porą metų pavyČiavus — kai sk. vyčių, vyr. skaučių
draugovėn ateina jaunesnioji karta.
Nuo nubyrėjimo jokiu būdu pilnai ne
apsisaugosime, tačiau, statistiškai
imant, negalima tikėtis, kad visi sk.
vyčiai, vyr. skautės taptų aktyviaisiais
vadovais. Ir tad visoj eilėj kraštų yra
kuriami vadinami senųjų skautų Židi
niai. Šios organizaci jos užuomazgą
jau turime ir lietuviškoje skautijoje.

Salia jaunųjų būrelių, skautų, skau
čių, vyr. skautų, židinių turime ( ir
jau nuo 1924 metų! ) akademinę skautiją, kuri duoda visiškai skirtingą dar
bo metodikos aplinką.
Akademikai,
universiteto sienų supami, yra jau dau
giau minties vystymo, pilnesnio skautybės supratimo puoselėtojai, bet ne
praktiškieji, uniformuoti skautai. Aka
demikai yra, jei taip galima išsireikš
ti, tarpinė forma — tarp savo subrendi
mu, metų skaičiumi skirstomos skautų
Šakos ir specialiųjų Šakų skautų. Čia,
kaip į vyčius, kvalifikuojamas! atski
rų skautybės dalykų žinojimu, pilieti
niu subrendimu, gi taip pat, kaip kad
oro skautai domisi skraidančiais prie
taisais, domimasi studijomis universi
tete.
[r taip, per akademikų slenkstį
perėjęs, brolis ar sesė atsidaro savo
amžiumi ir galvosena visiškai natūra
lią skautišką aplinką sekantiems 4- 5
metams, gi po jos laukia Akademikų
Skautų Ramovė, nėra uždarytos Židi
nio durys, atskirais atvejais — gal ir
Skautininkų Ramovė. Aukščiau nupa
sakotą galimybę vadinčiau natūraliu
LIETUVOS

I

NACIONALINE !

Al MAŽVYDO Į
Bl?’ JOT -YA
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AoSoSo ŽDEMOS STOVYKLA
1958 -59

WELLSTON, MICHIGAN
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skauto išaugimu į ASS narius.
Būtų, netikslu nepaminėti dar keletos atvejų. Vienas iš jų būtų nutolu
sio skauto grįžimas. Yra jau buvę,
daug atsitikimų, kad ypač skauto am
žiuje nubyrėjęs berniukas ar mergaitė
grįžtų į skautybę akademinėje aplin
koje. Gi dabartinėse aplinkybėse yra
dar ypač svarbu pabrėžti, kad toks
skautas ar skautė £rįžo į lietuviškųjų
skautybę. Yra minėtinas antras atve
jis, kur iš viso į skautybę atėjo nau
jas narys ir tai jau studijų metais, per
akademikus. Pastarasis atvejis ypač
elegantiškai pademonstruoja principi
nį skautybės patrauklumų visoms am
žiaus skalėms ir visokiai aplinkai. Juk
kodėl 21-23 metų žmogaus gyvenime
skautybė turi užbaigti savųjų karjerų,
palikti žmogų likimo valiai? Kodėl
sėkmingai
ir prasmingai skautavus
vaikystės ir jaunystės metais, pačio
protinio ir fizinio pajėgumo kulminaci
niame taške turime ( ypač dabartiniu
metu!!! ) skautybę išmainyti į kitas
organizacijas?
Kodėl, kodėl, kodėl
— tokių klausimų galima rasti ir dau
giau,
jiems atsakymų ieškojo 1924
metais studijavę skautai. Jų ieškoji
mo bei darbo pastangų pasėkoje šian
dienų stovi Akademinio Skautų Sąjū
džio dvasia. Taip, kitose tautose vei
kia Židiniai, jų kūrimas šiuo metu ei
na ir lietuviškoje skautijoje; noriu at
kreipti dėmesį, kad lietuviškosios
akademinės skautijoskūrėjai šių spra
gų
jau pajuto šeši metai po pirmųjų
skautų įsteigimo Lietuvoje; jie jau ta
da pradėjo daryti žygius, kurių pasė
koje turime akademinę organizacijų,
kuri ir vyresnio amžiaus plotmėje duo
da visuomeniniu atspalviu persunktos
skautiškos veiklos ir dvasios pagrin
dus.
Tad skautų išaugimas į ASS narius
nėra paprasta, istoriniai klasikine for
mule atsakomas. Rūpinantis prieaug
liu, reikia būti gerai apsisvarscius,
kų ateinančioms organizacijos kar
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toms galėsime duoti, nes tik tuo būdu
organizacija galės pateisinti savo eg
zistencijos prasmę. Stovime prieš
naujus, emigracinio pastovumo kelia
mus uždavinius — esame antrame gy
venamo dešimtmečio tarpduryje užjū
riuose. Sį reikalų bandau koncentruo
ti į du skyrelius, jų esmėje panagrinė
ti. Tad —
ASS VIDINĖ VEIKLA IR RYŠYS
1. Veikla. Čia turima galvoje koor
dinuota organizacinė veikla plačiausia
to išsireiškimo prasme. Sis klausimas
nėra naujas: paskutinį kartų jis buvo
ryškiai suformuluotas 1957 metų aka
deminėje stovykloje, sekančiuose su
sibūrimuose nagrinėtas. ASS, būda
mas ir visuomeninė ir skautiška orga
nizacija, turi pareigų ir visuomenei ir
skautijai.
( Dar daugiau: Šalia Šios
,c vidaus veiklos ” problemos dar turi
būti palikta daug laisvės ir asmeni
niams narių pasireiškimams ypač skau
tiškoje — neakademinėje srityje. Bet
apie tai vėliau, kai eis kalba apie ry
šį. ) Tad eina, sakykime, kad ir MU
SU VYČIO leidimas, veikia studijiniai
būreliai, vyksta stovyklos, suvažiavi
mai, Dr. Vydūno vardo Šalpos Fondas,
vykdomi vienkartiniai darbai ar tai Bro
lijoje ar Seserijoje, vyksta atskiri už
simojimai atskiruose skyriuose — jau
saistomi vietos ir laiko aplinkybių. Ir
Šie visi užsimojimai liečia ir AS Drau
govę ir K! VYTIS ir AS Ramovę; Šie
užsimojimai palaiko, ugdo, duoda daug
progos veikti, neleidžia nutolti potencijaliam skautijos vadovų ir — ar tal
kininkų kadrui.
Kartais atrodo, kad šiai veiklos fa
zei stokojame sistemos, planingumo
ar gal nuoseklaus planų vykdymo. Ta
čiau iš kitos pusės pažvelgus į visų
reikalų, visu ryškumu iškyla didelių
atstumų, skirtingų veiklos sąlygų at
skirose vietovėse statomos kliūtys ir
tuo pačiu visam Sąjūdžiui tėra galimi
tik labai apibendrinti veiklos bruožai.
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jąją, užjūriuose išėjusią pradinį moks
lą akademinę kartą pažinti — gi to dar
nei žymesnės visuomeninės nei lietu
viškos mokslo institucijos nepadarė.
Gi į jaunimo vienetus buriasi ši nau
joji karta, nors ten gal ir svetimai pa
sijaučia. Reikalai, darbai, uždaviniai
eina pro mūsą akis, gi viskam nėra ir
laiko ir jėgų. Reikia tikėtis, kad tiek
lietuvių visuomenėje, tiek mūsą orga
nizacijoje atsiras pakankamai talento
( pilna to žodžio prasme ), kuris pa

jėgs atskirti esminius dalykus, už ją
nusitverti, mūsą organizacijoms eilę
reikalingų naują kelią sugestijonuoti.
Juk, būdami skautais, turime priemo
nių; būdami akademikais turime ir dva
sinį pagrindą ( šiuo jokiu būdu neim
plikuoju, kad kitos lietuviškos organi
zacijos gal jo neturi ); turime jėgą ir
priemonią; tereikia nuoširdesnio įsi
gilinimo, pilnesnio supratimo. Tad —

Ad Meliorem!

LAIŠKAS IŠ PACIFIKO PLATYBIŲ
1959 m, sausio 5

Jamboree —
Cornwall Park, N. Z.

Mielas Broli,
Sveikinu iš Pan Pacific Jamboree
stovyklos. Dalyvauju vienintelis lie
tuvis čia drauge su visais skautais
vyčiais ir esu paskirtas prie saugumo
skyriaus, [r mano uniforma zelandiška, bet turiu tautišką juostą ant fetros ir užrašą ° Lietuva” virš dešinės
kišenės. Paruošiamuosius darbus at
liko, stovyklą tvarko ir administruoja
skautai vyčiai — bandysiu kiek apie ją
papasakoti.
Didžiąsias palapines administraci
jai, pirmai pagelbai, gaisrinei, sande
liams ir t.r. ( viso apie 30 - 40 ) bai
gėme statyti iki gruodžio 15 d., tada
buvo įvesta ir sujungta elektros švie
sa ir telefonai. Palapinės priklauso
kariuomenei, jas pastatė N. Z. Kara
liško laivyno jūrininkai. Elektrą ir te*:
lefoną pravedė ir įjungė be mokesčio
( dovana ) savivaldybės ir pašto įstai
22

gos. Besirengiant policijos pareigū
nai visą laiką patruliavo, tačiau greit
viena palapinė buvo nuleista ir as su
sesiais skautais vyčiais vieną sekma
dienį turėjome sutvarkyti. Tada poli
cijai prašant, skautai vyčiai drauge
su policija patruliavome naktimis.
Mums pranešė, kad tie skautai, kurie
patruliuos — saugos palapines, reika
lui esant privalo broliškai ir skautiš
kai sutvarkyti įsiveržėlius. Pirmi at
vyko dalis skautą iš Japonijos ir Au
stralijos, o nuo gruodžio 26 stovykla
pradėjo pilnai veikti. Skautai vyčiai
iš kitą miestų ir vietovią(iŠ viso apie
150 • 200 ) atvyko apie gruodžio 26 ir
prisidėjo prie parengiamąją darbų.
Kiekviena stovyklavietė ( viso 9 ) kas
dieną gauna 3 tonas Šviežio maisto
( neskaitant maisto kaip miltai, cuk
rus ir t.t. ). Gavome 500 toną malkų
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A.S.S. metinės šventės Clevelande dalyviai. Svečių tarpe : LB pirm. St.
Barz dūkas, v. s. P. Karalius su ponia, fil. inž. Civinskas — vienas iš Sąjū"
džio steigėjų.
Foto: V- Bacevičiaus

ugniavietėms. Geležinkelio linija ran
dasi gan arti. Gavome visai naują, gai
srinės masiną(su visais įrengimais ),
didžiulį tankvežimį vandens rezervui
ir du pąssunkvežimius gaisrininkams
vežti. Juos sudaro centrinės gaisrinės
atstovas ir 30 skautų, vyčių. Viešoji
ir kriminalinės policijos turi 16 atsto
vų, su 50 skautų vyčių. Pirmąją pagal
bą perėmė St. John greitosios pagal
bos organizacija.

Jau prieš 5 metus N. Z. Karališka
sis Laivynas pasiūlė suvažiavusiems
skautams parodyti Auckland’ą iš van
dens - jūros pusės, taip pat aplinki
nes salas ir ugniakalnius; tam tikslui
paskirdami vieną nedidelį karo laivą
( frigate ), jr paprašė pranešti skautų
skaičių.
Šiais metais, kai jau buvo
žinomas skautų skaičius, buvo praneš
ta laivynui. Prieš tris mėnesius gau
ta skubi telegrama iš N. Z. R. N. H.
( New Zealand Royal Navy Headquater ) Wellington’e: " Su gailesčiu tu
rime pranešti, kad mūsų ankstyvesnį
pasiūlymą išpildyti negalėsime, nes

mūsų N. Z. Laivynas yra permažas Jū
sų skaičiui ”.
Stovykla oficialiai buvo atidaryta
3 - čio sausio, Paradas, nors dido
kas, tačiau ne toks didingas - iškil
mingas kaip lietuvių skautų stovyklo
se. Maža drausmės, išskyrus užjūrio
skautus, vietiniai nemoka žygiuoti.
Uniformos įvairios, matyti skautų be
marškinių — tik kaklaraištis. Austra
lai skautai pasižymi uniformų įvairu
mu. Bendrai paėmus, visi labai draugiŠkio Australų vyr. skautininkas, pa
stebėjęs trispalvę ant mano uniformos,
juokais užklausė— kurios vyriausybės
Lietuvą atstovauju. Jis įvardino ke
letą lietuvių skautų, kuriuos jis asme
niškai pažįsta.
Sį laišką rašau, eidamas susisieki
mo policijos pareigas prie Šalutinių
parko vartų. Nedidelis judėjimas, ta
čiau pasitaiko įvairių netikėtumų.
Bebaigdamas siunčiu geriausius lin
kėjimus broliams skautams JAV ir Ka
nadoje. Budžiu!
s. v. Vaclovas V. Procuta
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RAODESooo IMQtNTYSooo

★ Neseniai JAV knygą rinkoje pasi
rodė Henry Troyat knyga " Strangers
on Earth ”. Autorius gimęs Caro Ru
sijoje. Po bolševikinės revoliucijos,
dar jaunuoliu būdamas jis su kitais
*’ baltaisiais rusais ” pateko į Pran
cūziją. Ten jis subrendo ir vėliau pa
sirodė esąs gabus rašytojas. Yra pa
rašęs visą, eilę knygą, iš kurią žymes
nė neseniai JAV išpopuliarėjusi knyga
** Balta ir Raudona ”. Autoriaus nau
jasis romanas ” Strangers on Earth ”
yra įdomus tuo, kad jame H. Troyat
aprašo savo brendimo laikotarpį, pra
leistą Prancūzijoje. Autorius išgyve
na tas pačias problemas kaip it dabar
tinis mūsą jaunimas išeivijoje. Tau
tiškumo išlaikymas, tėvą - vaiką san
tykiai bei naujo krašto aplinkos įtaka
į jaunuolį yra temos gražiai išvysto
mos romano turinyje. Kiek daug Čia
paralelizmo su mūsą dabartiniu gyve
nimu. O ir knygos vardas taip tinka
mūsą generacijai — ** Svetimieji Ze• • >,.
meje
★ Didelę pažangą padarė išeivijoje
einąs trimėnesinis kultūrinis žurnalas
" Darbas ”. Žurnalas darosi įdomus,
vis kylančio lygio ir labai gyvenimiš
kas — artimas šią dieną pasauliui bei
jo problemoms. Reikia pastebėti ma
lonų. faktą, kad " Darbas ” imponuoja
ir intriguoja jaunuolį, kuris lietuviška
spauda beveik visai nesidomi. Linki
me žurnalui tobulėti ir tikimės, kad tas
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jaunuolio susižavėjimas nebus tik lai*
kinas naujumo dalykas. Malonu taip
pat paminėti, kad žurnalo vyriausiu
redaktoriumi neseniai tapo Korp! Vytis
filisteris Dr. J. Repečka.

★ Praėjo Jubiliejiniai Lietuviško
sios Skautijos Metai. Gražiais ir sva
jingais prisiminimais liko ir IV Tauti
nės Stovyklos įspūdžiai. Laikas bėga.
Žmogus jį pralenkti ar nuo jo atsilikti
negali. Jis laiko vergas, bet kartu ir
valdovas, nes gali jį sau ar žmonijai
išnaudoti.
Teko daug skaityti apie [V Tautinę
Stovyklą. Teko taip pat ir joje daly
vauti. Stovykla labai sužavėjo, dau
gumoje net apsvaigino jaunuolį savo
nuotaika ir gyvumu. Tiek daug misti
kos. Masinės, jausmu perpildytos iš
kilmės. Labai stiprus mus visus ža
vintis tautiškas romantizmas: laužai,
tautiniai šokiai, dainos ... Visa tai
smarkiai sustiprino jaunuolio jausminį
tautiškumą. Daug atsiekta. Apie tai
ir kalbos negali būti. Tačiau į galvą
skverbiasi kita mintis — Skautybė. Nei
gilesniu skautiškosios ideologijos iš
gyvenimu, nei praktiškąja skautybė
Tautinė Stovykla nepasižymėjo. Nuo
smukį šioje srityje mes pateisiname
tautiškumo išlaikymu. Puiku. Tautiš
kumo išlaikymas mūsą didžiausias už
davinys. Bet ar kartais mes neracio-
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nalizuojame — savęs neteisiname —
naudodami tautiškumą, kaip kokį ** at
pirkimo ožį ” ?
Paviršutiniškumas skautybėje net ir
pavojingas tautiškumui. Susirūpinki
me, kol dar nevėlu. Vien tik jausmi
nis tautiškumas gali nepateisinti mū
sų darbo. Reikia tvirto prieauglio mū
sų, tautai išeivijoje — jaunuolių, stiprių,
savo galvojime, įsitikinimuose bei
charakteryje. Pilnoji skautybė duoda
progos jaunuolius ir šioje srityje ug
dyti.

★ Daug rašoma mūsų, spaudoje apie
jaunimą. R ašiniai įvairūs savo turi
niu bei stiliumi ir dažnai gana subjek
tyvūs. Neseniai ** Dirvoje ” pasirodė
eilė V. Gruodžio straipsnių, pavadin
tų, *’ Jaunimo Temomis ”. Autorius,
pradėdamas savo straipsnių ciklą, pa
sistato sau klausimą: ** Kas jis iš
tikrųjų? ” Kokia dabartinė mūsų jau
nimo padėtis? Kur jis žengia? Ko
kios jo gyvenimo aplinkybės? Malo
nu konstatuoti, kad problema yra na
grinėjama gana objektyviai. Ypač iš
keliama daug aplinkos faktų, kurie
veikia šių dienų jaunuolį. Autorius
taip pat duoda keletą nurodymų, ką da
ryti, kad ši aplinka kuo daugiau tar
nautų jaunimo tautinės sąmonės ugdy
mui. Tačiau gaila, kad autorius, na
grinėdamas aplinką, nenusileidžia į
patį jaunuolį — jo vidujinį pasaulį .
Galbūt
jam tai sunku, nes iš turinio
atrodo, kad jis yra vyresnės kartos
žmogus. Vienas iš svarbiausių tautiš
kumo išlaikymo faktorių yra jaunuolio
vidujinis pasaulis — jo pasaulėžiūra,
tikėjimas, gyvenimo ir buities pagrin
diniai klausimai.
Jaunuolis, kurio
žvilgsnis į gyvenimą yra paviršutiniš
kas ir be turinio, niekuomet neturės
tvirtos tautinės sąmonės. Labai tei
singai J. Kubilius yra pasakęs "Skautybės Kelyje” ( DRAUGAS 1958 - 12
- 24):

•• Jo dvasia sustos prie medžiagos
paviršiaus. Kas nėra matuojama, -ran
ka paliečiama , jausmais patiriamajis
priskirs pasakų pasauliui ”.
Taigi toks jaunuolis savo tautišku
mą - lietuvybę priskirs tiktai pasakų
pasauliui.

★ ” Demokratija reikalauja kilnių
pažiūrų į žmogaus būtybę, gilios jai
pagarbos, nuoširdaus jos vertinimo.
Demokratija reikalauja augštos dva
sinės kultūros.
Nei barbariškas žmogus, nei barba
riška tauta nėra demokratai. Demok
ratija nėra prigimties dovana. Ji yra
kovos laimėjimas. Ilgos kovos su bar
bariškais atskiro asmens ir visuome
nės instinktais. Todėl auklėjimas de
mokratijai yra vienas iš pagrindinių
visuomeninių uždavinių ”.
Tokį įvadą duoda naujai iš spaudos
išėjusi, Lietuvių Fronto išleista ( ’* Į
Laisvę ” red. ) 78 puslapių knygelė
“ į Pilnutinę Demokratiją ”. Knygelė
pristato vienos mūsų politinės grupės
pasaulėžiūrą. Jaunimui, ypač studen
tijai, jinai yra naudinga ir įdomi, to
dėl, kad per ją galima susipažinti su
Šios
politinės grupės siekimais bei
idealais. Būtų labai naudinga, kad ir
kitos mūsų politinės grupės išleistų
panašius leidinėlius. Tada jaunimas
galėtų daug geriau susipažinti su mū
šų politinių grupių tikslais. Tai gal ir
paskatintų jį aktyviau įsitraukti į mū
sų politinį gyvenimą, ko vyresnieji
taip nori.

Mielosios Mūsų Vyr. Skauūninkės
LIDIJOS ČEPIENĖS

motinai Lietuvoje mirus, gilią
užuojautą reiškiame irkartu liūdime
ASD New Yorko Skyrius
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AKADEMŪINOS (SYVEtNOtMAS
ĮVYKIAI ir komentarai
Gruodžio 27 — sausio 1 dienomis sėk
mingai Įvyko jau penktoji ASS Žiemos Sto
vykla: virš 80 stovyklautojų, susirinko Į
Wellston miestelį šiauriniame Michigane.
Pradėdami pavasario semestrą, vėl sutin
kame eilę uždavinių mūsų, organizaciniame
gyvenime. Jau laikas ruoštis pavasarį
įvykstančiam ASS visuotiniam suvažiavi
mui, centro valdybų rinkimams ir pradėti
planus vasaros Akademinei Stovyklai. Sky
riuose laikas susirūpinti junjorų ir kandi
dačių galutiniam paruošimui pasižadėji
mams, jeigu įmanoma juos pravesti Akade
minėje Stovykloje arba suvažiavime. Visų
svarbiausia, tačiau, yra šio semestro bė
gyje tinkamai paruošti būti kandidatu se
kančiųjų akademinių metų valdyboms. Tik
išsamus toks paruosimas tegali užtikrinti
skyriaus darbo tęstinumų ir nuolatinį atsijauninimą.
★

★

★

Su malonumu galime sveikinti New Yorko Korp ! VYTIS ir ASD skyrius, matydami
jų 1958 - siais metais parodytą gražų au
gimą ir nuolatinę pažangų Po malonaus
susipažinimo Tautinėje Stovykloje, vėl
džiaugiamės šio MV numerio puslapiuose
aprašyta New Yorko švente, brolių iš New
Yorko susukta TS filmą ir rengiamu TS
vaizdų albumu. Kaip šių atsiekimų pripa
žinimą ir vainikavimą, būtų malonu 1959
- jų metų Akademinę Stovyklą maty ti su
maniose sesių ir brolių iš New Yorko ran
kose.

26

Įpusėjo mokslo metai. Lietuviš
kasis studentiškas gyvenimas pulsuo
ja gana ritmingai, įgavęs tam tikrą sa
vo veiklos taktą. Skamba sveikai, bet
gana monotoniškai. Praėjo Detroite
įvykęs Lietuvos StudentųSąjungos J AV
metinis su važiavimas. Suvažiavimas
buvo turtingas savo kultūrine ir socia
line programa bei dalyvių skaičiumi
(
virs 200 registruotų ). Tačiau jis
ypatingai pasižymėjo savo ramumu ir
sutarimu organizaciniuose reikaluose.
Ar tai gerumo ar blogumo pažymys?
Pereinamasis laikotarpis ar liga?
Reikia tikėtis, kad tai tik pereina
masis periodas. Atrodo, kad jaunes
nioji
studentijos karta daug mažiau
skiriasi savo pasaulėžiūrose ir ideolo
gijose. Kartu ir baugu pagalvoti, kad
tai kartais gali būti tik sumenkėjimas
ir jokių tvirtesnių įsitikinimų neturė
jimas. Ateitis parodys. Spaudoje vie
nas kitas jau išreiškė nepasitenkini
mą. Reikia tikėtis, kad tai iššauks
reakciją. — monotoniško veiklos takto
pakeitimą;.

Mieląjį Mano brolį
FU. JONĄULĖNĄ
ir
v. si. NIJOLĘ STADALNINKAITĘ
sukūrusius lietuvišką, skautišką šeimą
sveikina ir linki daug laimingų dienų!

t. n. Birutė Ulėnaitė
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Naujoji Cleveland^ ASD val
dyba: A. Gelažytė, M. Dabrikaitė, R. Vizgirdienė ir M. Žyžniauskaitė.
Foto: V. Bacevičiaus

A. S. S. ŠVENTĖ CLEVELANDE
Gruodžio 21 - ji diena Cleveland© aka
demikams tikrai nebuvo eilinė. Tai buvo
diena, skirta sueigoms ir minėjimui. Po
piečio metu gausus skyrius rinkosi į Čiur
lionio ansamblio namus: bendrai ASS, o
vėliau atskiroms ASD ir Korp! Vytis dar
bo sueigoms. Jų. metu buvo aptarti sėk
mingai praėjusio rudens vakaro reikalai,
kelionė į žiemos stovyklą, pamažu artė
jančios ASS vasaros stovyklos reikalai ir,
gal svarbiausia, išrinktos naujos skyrių,
valdybos. ASD valdybą sudaro: pirm. M.
Dobrikaitė, sekr. M. Žižniauskaitė, ižd.
A. Gelažytė ir kand. globėja R. Vizgirdie
nė. Korp! Vytis valdžion išrinkti: pirm.
A. Melinauskas, sekr. A. Šenbergas, ižd.
V. Gelažius ir junj. tėvūnas R. Minkūnas.
Vakare drauge su kviestais svečiais bu
vo paminėta 34 - ji akademinės skautijos
sukaktis. Minėjimą atidarė senj. R. Viz
girdas,
pakviesdamas visus sugiedoti
Tautos himną ir susikaupimu pagerbti ko
vose už tėvynės laisvę žuvusių, ir ištrė
mime mirusią ASS narią atmintį.
Fil. R. Minkūnas patiekė lietuvių aka
demikų skautų istorijos apžvalgą, plačiau
paryškindamas žymesnes apraiškas. Šiuo

metu susirinkusiems buvo pristatytas vie
nas Kauno VDU - to Studentų skautą Drau

govės 1924 metais steigėjų — sktn. inž.
Vytautas Civinskas.
Pagrindinę vakaro dalį užėmė Viktoro
Mariu no pašnekesys tema — tautinis ap
sisprendimas.
Imdamas pavyzdžius iš
netolimos praeities ir patiekdamas juos
šių dienų plotmėje, prelegentas vaizdžiai
atpasakojo argumentus už bei prieš tauti
nį apsisprendimą Kas nori išlikti žmo
gumi, tas turi išlikti su savo tauta — tai
buvo pašnekesio išvada.
Šventės proga akademikus skautus svei
kino JAV LB pirm. St. Rarzdukas, pasi
džiaugdamas ASS pastangomis ir veikla ir
palinkėdamas toliau žengti lietuviško dar
bo keliu. Pilėnų tuntininkas vyr. skauL
Pr. Karalius pabrėžė, jog buvo nepapras
tai sužavėtas akademikais skautais IV •
je Tautinėje stovykloje. Net ir svetim
taučiai skautai buvo maloniai nustebinti,
kad lietuvių skautybėje taip ryškiai vei
kia studentai.
Buvo ir daugiau sveikinimų iš kitų skau
tą ir studentą organizacijų.
Minėjimas baigėsi skambiais Gaudeamus aidais. Po jų sekė sesių paruošti
užkandžiai su kava ir senj. V. Kamanto
filmas iš Cleveland© akademikų skautų
gyvenimo.
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NEW YORKO KORP! VYTIS ŠVENTĖ

Wso&ru slenksčių seno žmogaus gyvenimo kelyj pasitaiko, Y ra tik lai

kinai peržengiamų slenksčių.
Senokai ASS taip jau akim i akį bemačiau. Visuomet Jūsų subuvimais
jaudinaus, džiaugiaus — atjaunėdavau, gražių vilčių pajautęs. Tėvynei —
Lietuvai tvirtus — nenugalimus pamatus ryžtingai tetiesiant aiškiai įžiū
rėjęs.
Tokie Jus, tikiu, ir Šiandien. Tokie būkite ir ateityj. Kur tau, dar la
biau užsigrūdinę, — jaunatviško gyvenimo skaisčiais pavyzdžiais, moks
lu sąmoningai besipuošdami.

Visuomet Jūsų

I. Končius
Iš Korp! Vytis Garbės Nario prof. Igno Končiaus
sveikinimo New Yorko skyriui.

Gruodžio mėn. 13 d. Baltic Freedom
House įvyko Studentų Skautų Korp! Vytis
šventė — iškilmės. Astuoni junjorai vytiečiai buvo pakelti į senjorus: Edvardas
Bačanskas, Jonas Bačanskas, Jurgis Bi
rutis, Rimas Cenkus,Vytas Ramanauskas,
Vytas Šėrikas, Saulius Sirusas, Vyris Vir
bickas. Spalvas uždėjo Korp! Vytis New
Yorko skyriaus pirmininkas fil. Romas Ke-

zy s.
Iškilmėse dalyvavo filisteriai ir akade
mikai skautai ir skautės iš New Yorko ii
Waterburio. Taip pat sulaukėme nemažai
mums brangių svečių.
Šventę savo atsilankymu pagerbė ir jau
trią kalbą pasakė Lietuvos Gen. Konsulas
J. Budrys. Malonu buvo klausytis Gerb.
Konsulo šiltų žodžių mums jaunimui. Jis
kartu
su mumis džiaugėsi mūsų laimėji
mais ir priminė mūsų, kaip skautų ir lietu
vių, pareigas visuomenei ir tėvynei. LLK
pirm. min. V. Sidzikauskas sveikino nau
juosius senjorus ir linkėjo išlikti visuo

28.

met tikrais ir garbingais lietuviais. Fil.
V. Augulis savo kalboj nukėlė mus į pra
eitį, į Lietuvą, papasakodamas apie aka
demikų skautų pirmuosius žingsnius ir
veikimą Nepriklausomoj Lietuvoj,
toli
mesnį. veikimą tremtyje: Vokietijoje ir da
bar Amerikoje. Be to, naujuosius senjo
rus sveikino New Yorko organizacijų at
stovai:
ASD vardu L n. B. Ulėnaitė, st
ateitininkų — K. Skrupskelis, Korp! Neo
Lituania — A. Smetona, Santaros — R. Penikas. Gauta sveikinimų raštu iš Korp!
Vytis garbės nario Prof. I. Končiaus ir
ASS centro valdybos.
Šventės programai vadovavo savo ener

gija ir iškalbingumu mums niekur nepa
mainomas fil. Dr. H. Lukoševičius. Dai
noms ir linksmajai daliai vaišių metu va
dovavo
fil. Vilius Bražėnas. Su mumis
kartu buvo ir buvęs New Yorko Korp! Vy
tis junjorų tėvūnas fil. J. Ulėnas.
Taip, kaip griausmingai šventės atida
ryme skambėjo Gaudeamus Igitur, taip iš-

28

Naujoji Korp! Vytis New Yorko s k. valdyba: ( iš kairės id. ): senį. S. Sirusas, senį.
V. Ramanauskas, senj. J. Birutis f pirm.), senį. V. Setikas, senj. V. Virbickas.
Foto: G. Peniko

kilmingai praėjo visos iškilmės. Aš tikiu,
kad visiems, o ypatingai naujiesiems sen
jorams iškilmingi pasižadėjimo žodžiai
paliko niekad neišdildomą įspūdį. Ir kai
mūsų krūtines puošė Korp! Vytis spalvos
ir akademikių skaučių vėliau prisegti balti
gvazdikai, mes mintimis skridome į Lietu
vą ir ryžomės gyventi ir dirbti savo tėvy
nei.
Nuoširdus mūsų ačiū tenka visiems
šventės dalyviams, kurie mus sveikino sa
vo kalbose, prisidėjo prie šventės iškil
mingumo. Visuomet, kada tik pažvelgsi
me į Korp! Vytis spalvas — juostas, prisi
minsime sesę D. Alytairę, kuri jas išaudė,
nutraukdama laiką nuo savo studijų. Ypa
tinga padėka p. Ulėnėnei, p. Alytienei ir
visoms sesėms Akademikėms Skautėms,
kurios taip puikiai visus vaišino.
Teatleidžia tie, kurių galbūt nepaminė
jau. Mes gi visi astuoni sakome mūsų
draugams ir brangiems svečiams, kurie
kartu su mumis dalyvavo, nuoširdų skau
tišką ačiū!

ASR SUVAŽIAVIMAS

Akademikų Skautų ( Čių ) Ramovė ( ASR )
ruošiasi šių metų pavasarį sušaukti pirmąjį
visuotiną A.S. Ramovės narių ir A.S.S filis
terių suvažiavimą Čikagoje. Suvažiavimas
laiku ir dienotvarke bus derinamas su visuo
tinais Studenčių Skaučių Dr - vės ir Studen
tų Skautų Korp! Vytis suvažiavimais. Šiuo
suvažiavimu tikimasi sutraukti visus pilna
teisius ASS narius, kuriuos nuo S tudenčių
Skaučių Draugovės ir nuo Studentų Skautų
Korp ! Vytis narių natūraliai skiria profesi
ja, amžius, Šeimyninė padėtis ir 1.1.
Suvažiavimo pagrindiniai tikslai yra šie:
1. Raginti visus šiuos ASS narius organi
zuotis į vietinius skyrius.
2. Apsvarstyti ir priimti laikinąjį ASR
statutą.
3. Aptarti ir išvystyti efektingą ASR vei
kimo programą.
Smulkesnės informacijos bus paskelbtos
vėliau.

Ad Meliorem!

Senj. Vytas Šėrikas

ASR Valdyba
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ASS PASTOGĖJE

CLEVELANDE

• Senj. Vytautas Kamantas yra naujasis Clevelando ASS skyriaus pirmininkas.
• Kent State Universitete ( Kent, Ohiojįasteigt
Studentų Sąjungos skyrius. Pirmuoju skyriaus pir
mininku išrinktas Mindaugas Leknickas.
• Pirmoji Clevelando ASD skyriaus sueiga, šauk
ta naujosios valdybos, įvyko sausio mėn. 11 d. Di
džiąją sueigos dalį užėmė kovo mėn. 1 d. įvyks
tančios Kaziuko Mugės planavimai. Šiais metais
akademikės atliks visus organizavimo darbus ir pa
ruoš karštus valgius. Vyriausia šeimininke paskir
ta t. n. Amanda Gelažytė. Skautininkių ramovė pa
rūpins saldžių, valgių bufetą, o skautės — rankdar
bius.
Sueigai pasibaigus ponia Gelažienė dalyves ska
niai pavaišino.
• ** Mūsų Vyčio ” bendradarbė t. n. Meilė Leknickaitė baigė gailestingų seserų mokyklą.
• Švenčių proga t. n. Mirga Dabrikaitė ir
Džinaras Kižys susižiedavo.

senj.

• Tradicinėje ASS žiemos stovykloje dalyvavo 8
sesės ir 5 broliai clevelandiečiai.

LOS ANGELES
• Los Angeles ASD skyriaus valdybą sudaro: t.
n. I. Bertulytė ir t. n. D. Sodeikienė.
Korp! VYTIS LA skyriui 1958 - 59 kadencijos me
tu vadovaus: P. Abelkis — pirm., A. Dundzila —
junj. tėv. ir sekr., A. Vaičiūnas — arb. elegant, ir
iždininkas.
ASS skyriaus pirmininku yra Povilas Abelkis,
valdyboje — Ina Bertulytė.
• Los Angeles akademikai gražiai talkininkavo
skautybės 40 metų minėjimo surengime Los Ange
les. Vyko iškilminga sueiga, buvo suruošta parodė
lė, laužas, paruoštas gražus sveikinimas — padėka
lietuviškosios skautybės įkūrėjui, v. sktn. P. Jurgėlai.. Šios šventės proga skautiškaja intencija bu
vo atlaikytos šv. Mišios.. Minėjimo rengimo komisisijoje dalyvavo skautų ir skaučių vienetų, ASS, Ži
dinio atstovai. Rajonui vadovauja fil. M. Naujokai
tis, skaučių tuntui — t. n. S. Dobke vičiūtė, skautų
v - kijai — fil. J. Navickas.

• Lapkričio gale LA ASS skyrius išleido savo
paskutinį dvigubą, rotatorium spausdintą skautiško
laikraštėlio numerį, LAUŽŲ ŠVIESOJE.

•^Akademikai skautai Los Angeles platino Vydū
no Šalpos Fondo kalėdinius sveikinimus. Didžioji
dalis turėtų pajamų — platintojo nuošimčio — ( $ 20 )
buvo paaukota MŪSŲ VYČIUI.
• Lapkričio 27 dieną, fil. J. Navicko bute įvyko
jaunesniųjų ( amžiumi ) ir potencijalių narių ASS
sueiga.

• Lapkričio 29 dieną, dalyvaujant nariams ir arti
mųjų, kviestų svečių būreliui buvo paminėtas ASS
įsikūrimas. Fil. P. Abelkis skaitė apžvalginę pa
skaitą, t. n. I. Bertulytė pirmininkavo iškilmingai
sueigai - akademijai. Prie kavos, užkandžių it dai
nų fil. V. Variakojis davė R. Spalio parašytų Kauno
studentijos gyvenimo ištraukų.

NEW YORKE
• T. n. B. Ulėnaitė ir senj. J. Birutis atstovavo
ASD ir Korp! Vytis NewYorko Korp! Neo - Lithuania
metinėje šventėje.

• Kand. R. Arūnaitė •• Akademinių Minčių ” vyr.
redaktorė, atstovavo Lietuvą St. John’s universiteto
tarptautinio klubo suruoštose diskusijose.
• Kandidatės D. Alytaitė, V. Gintautaitė, B. Šetikaitė ir N. Vasikauskaitė drauge su sk. vyčiais A.
Krušinsku ir E. Remeza sausio 18 d. dalyvavo me
ninėj programoj, pašokdami porą tautinių šokių. Be
jų dar programoj dalyvavo N. Y. skautų vyčių okte
to nariai: V. Alksninis ir M. Ilgūnas. Šį vakarą
rengė nelietuviai — Newman Klubo alumnai, ir pelną
skyrė BALF’ui. Tarp kitų čia kalbėjo Vilko pirm,
dr. A. Trimakas ir Gen. Konsulas J. Budrys. Prog
ramą pravedė fil. R, Kezys.

• Fil. V. Bražėnas iš Stamford, Conn, sausio
mėn. 10 d. pravedė New Yorko skautų - čių laužą.
• Fil. R. Kezys ( pirm. ), t. n. B. Ulėnaitė ir senj.
J. Birutis sudaro naują ASS New Yorko skyriaus
valdybą.

• Kand. L. Petrauskaitė įsijungė į ” Akademinių
•Minčių ” redakcinį kolektyvą ( ” Vienybėje ” ),
vietoj pasitraukusio senj. J. Bačansko. Laima yra
rytinio JAV pakraščio vyr. skaučių skyriaus vedė
ja.
• Fil. E. Kaminskas atstovavo ASS Liet. Stud.
S - gos N. Y. skyriaus susirinkime, kur keturių aka-
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ir išleido senj. R. Vėžys ir senj. K. Dir-

deminių organizacijų atstovai diskutavo tema ” Ke
liai į bendrą studentijos veiklą ”.

redagavo
kis.

• J naują Korp! Vytis New Yorko sk. valdybą iš
rinkti:
senj. J. Birutis — pirm.
sen j. V. Ramanauskas — vicepirm.
senj. V. Virbickas — junj. tėvūnas
senj. V. Šetikas — ižd.
senj. S. Sirusas — sekt.

• Čikagos ASS skyriaus Visuomeninių Studijų
būrelis šiais mokslo metais uoliai tęsia savo veik
lą. Paskutiniame susirinkime diskusijų tema buvo:
’•Non - Confirmizmo sąvoka ir išraiškos ”. Temą
pristatė V. Pavilčiūtė ir K. Zapkus, o gyvas disku
sijas vedė D. Dirvonytė. Gruodžio mėn. susirinki
me A. Kliorė pravedė nuotraukomis ir filmą ilius
truotą pašnekesį ” Šių dienų astronomija ”.

TRUMPAI IŠ VISUR

• ASS žiemos stovyklos proga pasirodė metinis
•• Sumuštinis ” — tradicinis jumoro laikraštukas.
Šis numeris turi 19 rotatorium spausdintų puslapių
ir yra gausiai iliustruotas karikatūromis. Šį leidinį

• Filisteriai A. Avižienius, K. Čempė, A. Kudir
ka, T. Remeikis, R. Vėžys ir senjorai A. Mickevi
čius ir J. Birutis yra išstatyti kandidatais savait
raščio •• Vienybės ” asmenybių konkurse studentų
sekcijoje. Be jų šiame sąraše dar kandidatuoja 7
kitų, akad. organizacijų atstovai. Daugiausia balsų
gavusiam studentui yra paskirta 3100 premija.

S E D DVD O J) E

DETROITO SKAUTININKU SUEIGA

Detroito Skautininkų Sambūris gruodžio 7 d. psktn.
D. Dulaičio bute turėjo savo paskutinę 1958 * jų
metų sueigą. Susirinko gražus būtys. Sueigai pir
mininkavo sktn. V. Pauža, sekretoriavo psktn. A.
Rastenytė. Sambūrio seniūnė v. s. K. Kodatienė
pravedė pašnekesį — •* Skautybės įtaka jaunimui ”,
po kurio risi dalyviai aktyviai reiškėsi diskusijose,
iškeldami daug sumanymų.
įsueigą atsilankė mieli svečiai — Chicagos skau
tininkai M. ir S. Budriai, tuo laiku dalyvavę Detroi
te vykstančioje daktarų konferencijoje. Jie papa
sakojo apie Chicagos Skautininkų Ramovės veiklą,
o taip pat apie gautos stovyklavietės dabartinę pa
dėtį, pažymėdami, kad ta stovyklavietė yra visų ir
visi turėtų ja domėtis, remti ir rūpintis jos pageri
nimu. Pakvietė Detroito skautus ir skautes sekan
čią vasarą suruošti joje savo tuntų stovyklas.
Po sueigos visi buvo šeimininkų pavaišinti kavu
te ir skanumynais.
LOS ANGELES
Gruodžio 7 Los Angeles skautai ir skautės minė
jo Sąjungos jubiliejų. Buvo bendrai išklausytos
skautijos intencija atnašautos šv. Mišios, parapijos
salėje įvyko minėjimas. Iškilmingoje sueigos daly
je sktn. V. Barmienė palietė skautijos istorinius
bruožus ir ideologinius metmenis, išklausėme visos

eilės nuoširdžių, mielų sveikinimų ir linkėjimų. Lau
žo metu buvo suvaidintas ” Gedimino sapnas ”,
sesės davė dar vieną pasirodymą, skautai ir svečiai
kartu dainavo, buvo įsivyravus jauki, maloni nuotai
ka. Taip pat buvo surengta skautiškos veiklos bei
darbų, istorinių metmenų parodėlė, gi Sąjungos Pir
mūnui,
sktn. Jurgėlai buvo visų pasirašytas ir iš
siųstas didelio formato sveikinimas — padėkos dip
lomas.
TORONTAS

Jubiliejiniai metai įnešė daug judrumo į skautiš
kąjį gyvenimą. Toronto vyr. skaučių Kunigaikštie
nės Birutės dr - vė pasirinko savotišką ir, sakyčiau,
nelengvą J. M. atžymėjimą. Vyr. skautės ryžosi su
organizuoti Lietuvišką Skyrių Kanados Tautinėje
parodoje, įvykstančioje kasmet rudenį Toronte. Lie
tuvių skyriaus keleri metai ten nebebuvo.
Mintį metė ps. Irena Žemaitė - Miklejohn. Irenai
teko ir nemaža dalis darbų — surasti eksponatų, pa
sirūpinti patalpomis, gauti piniginės paramos iš or
ganizacijų, pasirūpinti skyriaus suprojektavimu ir
Lt. Dail. T. Valius sutiko paruošti skyriaus projek
tą.
Skiltininkė Nijolė Šalkauskaitė - Vaitkevičienė
tvarkė finansus, skaičiavo centus gaudama ir iš
leisdama. O kur reikėjo parodyti nagingumą, darbas
ir jo organizavimas visu svoriu gulė ant s. Liūdos
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Šileikytės - Sendžikienės pečių. Finansams sukel
ti buvo suruošta Kaziuko mugė, parodai buvo pada
rytos, pagal p. A. Tamošaitienės nurodymus, 8 lėlės
it aprengtos tautiniais drabužiais.
Vyr. skautės, ypač Nijolės skiltis, ne tik pačios
dirbo, bet ir kitus telkė darbui, neminint jau jų pa
čių vyru. ASD t. n. Dalia Meilutė, studijuojanti me
ną, davė parodai atatinkamą paveikslų. Neišsisuko
nė tėvai - rėmėjai. P s. J. Matulaitis ir p. L. Monstvilas šypsodamies kibo į stalių darbą ir atliko sky
riaus įrengimus. Toronto skaučių ir skautų tautinių
Šokių grupė ” Gintaras ”, tapo, sakyčiau, mecena
tai — finansavo 100 dol. biuletenio išleidimą, kurio
aibės buvo išdalinta parodos lankytojams.
D • kė si. Sigutė Zubrickaitė, visur prisidėjo ir
sugebėjo išbūti savaitę J. Stovykloje. Jai ir ps.
Irenai Ulickaitei teko tvarkyti budėjimą parodoje
— 15 dienų po 14 vai. į dieną; trimis pamainomis.
Vyt. skautėms budėti talkino ponios rėmėjos.
Parodos lankytojų dėmesį traukė vyraują p. A.
Tamošaitienės spalvingi audiniai, tautiniai drabu
žiai, medžio darbai, kanklės ir ypač gintaro išdirbi
niai.
Vyr. skautės pasirodė puikios organizatorės ir at
liko Toronte didelį darbą.

CLEVELANDAS

• Lapkričio 13 d. Cleveland© Pilėnų skautų tun
te pradėti skiltininkų kursai. Kursus atidarė ir pir
mąjį pašnekesį apie skilties reikšmę skautų organi
zacijose skaitė tunūninkas vyr. sktn. Pr. Karalius.
Kursų lektoriais kvieaami skautininkų ramovės na
riai.
• Švenčiant Lietuvos skautijos 40 metų sukaktį,
Cleveland©
Neringos skaučių tunte, už stropiai ir
sumaniai einamas pareigas, pakeltos į vyresnišku
mo laipsnius: į skiltininkės — paskl. Jūra Giliušytė ir Alina Andolytė; į paskiltininkės — skautės Te
resė Variakojytė, Rita Zagarskaitė ir Marytė Gailiušytė. Jūrų skautei Lidijai Koklytei už pavyzdin
gai ir stropiai einamas skiltininkės pareigas Nerin
gos tuntininkė pareiškė viešą, pagyrimą.
• Cleveland© Pilėnų skautų tuntininkas Jubilie
jinėje sueigoje įsak. Nr. 34 pasveikino visus tunto
skautus, jūros skautus, skautus vyčius ir jūrų bū
džius, bei visus vadovus švenčiančius Lietuvos
Skautų Sąjungos 40 m. sukaktį.
Martyno Jankaus jūrų budžių įgulos nariai pakelti
į vairininko laipsnį: Arvydas Kižys, Adolfas Melynauskas ir Gytis Motiejūnas. Tunto adjutantui sk.
vyčiui Vyteniui Garlauskui išvykus kariuomenėn,
toms pareigoms paskirtas vair. Adolfas Melynauskas. Skiltininkų kursų seniūnu patvirtintas paskl.
G. Neimanas, jo pavaduotoju — skltn. Šarūnas Lazdinis.
• Cleveland© Neringos skaučių tuntininkė pasktn.
Jūratė Laikūnaitė, jos pačios prašymu, lapkričio 27
d. pasitraukė iš ’* Živilės ” dr - vės draugininkės
Pareigų. Jubilejinėje Clevelando sk. sueigoje jai
per Neringos tunto įsakymus išreikšta padėka už
nepaprastai
sąžiningą, tvarkingą, lietuviško nusi
teikimo ir skautiško patyrimo dvasioje vadovavimą
" Živilės ” dr - vei per eilę metų. Nauja Živiliečių draugininke paskirta sktn. Jūra Gailiušytė.
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WORCESTERIS
• Worcesterio “ Nevėžio ” skautų tuntas pradėjo
leisti mėnesinį šapirografuotą laikraštėlį ” ŽAI
BAS” ”. Iki šiol vietinės skautiškos žinelės buvo
spausdinamos “ Worcesterio Lietuvių Žiniose ”,
bet šioms sustojus, skautai ryžosi leisti savo lei
dinį.
Redakcija savo žodyje žadanti, kad ” ŽAI
BAS ” spausdins visas Worcesterio skautų žinias,
paminės skautiškas ir lietuviškas j>ventes ir talpins
pačių rašytus straipsnelius, tiek skautiškomis tiek
bendromis lietuviškomis temomis. “ Žaibe ” savo
puslapį
turės skautės it sk. tėvai — rėmėjai. Be
vietinių įvykių pirmajame " Žaibo ” Nr. gražiai at
spindi įspūdžiai iš šios vasaros Tautinės Stovyk
los Michigan e.

• Worcesterio Neringos skaučių vietininkijos vadijoje įvyko pasikeitimų. Vyr. sklt. E. Štaraitei pa
sitraukus iš ” Vilnelės ” dr - vės draugininkės pa
reigų, jos vieton paskirta sk. D. Palubeckaitė, o
adjutante — sk. H. Slimaitė.
” Jūratės ” draugo
vės nauja draugininke paskirta pskl. J. Vizbafaitė.
Taip pat, vyresnių skaučių vadovei sklt. N. Jasutytei atsistatydinus, jos vieton paskirta sklt. D. Mar
cinkevičiūtė.
Psįri. E. Štaraitė paskirta korespon
dentės pareigoms. ” Jūratės ” draugovėje susida
rė
dvi naujos skiltys, kurioms vadovauja pskl. N.
Vazbaraitė ir G. Sennukšnytė.
• Worcesterio skautų - čių tautinių Šokių grupė
reprezentavo lietuvius “Worcester Auditorium ”
šventėje. Jie gražiai pašoko “ Malūną ” ir “ Miki
tą”. Vietinė spauda mūsiškių pasirodymą atžymėjo
dvieiomis nuotraukomis.

ČIKAGA
• Lapkričio 25 d- Čikagos jūrų skautų būkle bu
vo Kotp? Gintaras sueiga, kurioje vyr. sktn. Dr. Ag
linskas skaitė pašnekesį apie jaunimo santykius
tarpusavyje ir su vyresniąja karta. Po pašnekesio
buvo gyvos diskusijos.
• S. m. sausio mėn. 2 d., vadovaujant Lituanicos
tunto tuntininkui v. skit. V. Petrauskui, visi penki
Čikagos tuntai suruošė bendrą Kalėdų eglutę.
Eglutė vyko pakilioje skautiškoje nuotaikoje prie
gražiai ir turtingai sesių paruošto Kalėdų stalo.
Eglutę pravedė sktn. E. Bobinienė. Visiems besivaišinant ir bedainuojant skautiškas dainas, atva
žiavo Kalėdų Senelis ir Senelė ir visus gausiai ap
dovanojo dovanomis.
Vadovai pasivaišinę, pašokę, ir aptarę aktualią
sias skautiškas vadovavimo problemas, kupini gra
žių įspūdžių išsiskirstė namo.
• S. m. lapkričio mėn. 23 d. Jaunimo Namuose
Kernavės skaučių tunte buvo pradėti kursai skiltininkėms ir paskiltininkėms. Kursus paruošė tunto
programų vedėja G. Draugelienė. J ie bus pravesti
pavyzdinių sueigų metodu. Dalyvaus ir draugininkes, kurios pasikeisdamos užims skiltininkių parei
gas ir praves sueigas.
Kursai apims sKautišką ideologiją,patyrimo laips
nių programas, skautiškus žaidimus, dainas ir suei
gų planavimą bei pravedimą,
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New Yorko skautų laužo, įvykusio sausio 10 d. dalyviai. Dešinėje — fiL s. V,
Bražėnas, laužo vedėjas.
_ ..
1
Foto: G. Peniko
TRUMPAI IŠ VISUR

• Aucklande, Cornwall Parke, sausio 3 * 10 d.d.
įvyko Pan - Pacifiko Jamboree.
Stovyklavo apie
8.000 skautų. Oficialiai atstovauta 18 kraštų. Sto
vykloje dalyvavo vienintelis lietuvis skautas vytis,
arch. V. V. Procuta iš Aucklando.
• LSB įsakymu sekantieji Atlanto Rajono rėmė
jai ir vadovai, LSS 40 metų sukakties proga apdo
vanoti garbės ženklais. Ordinu UŽ NUOPELNUS:
rėmėjų p. Marijų Zidžiūnienę, Worcester, ir rėmėją,
v. sL Leopoldą Jakubauskų, Worcester. TĖVYNĖS
SŪNAUS žymeniu — v. si. Romualdą Bričkų,Boston.
• DLK Vytauto Dr - vės Dr - kui ( §v. Antano
gimnazija Maine ) psl. Grybauskui prašant, Atlanto
Rajono Vadeiva pastarąjį atleido iš eitų pareigų su
širdingiausia skautiška padėka už vieneto įkūrimą
ir jam vadovavimą. Nuo lapkričio 3 dienos minimos
draugovės dr - ko pareigoms eiti paskirtas pskl. Al
gis Pareigis. Draugovės kapelionu sutiko būti Tė
vas Gabrielius, o globėju — ps. Juozas Stašaitis.

• Lietuvos Skautų Sąjungos 40 metų gyvavimas
iškilmingai'
buvo paminėtas Los Angeles, Calif.
1958 m. gruodžio 7 d. Ritos Medziukaitės pergamen
te nupaišytas Los Angeles skautų pasirašytas dip
lomas lietuvių skautų įkūrėjui Petrui Jurgėlai.
Los
Angeles skautų 40 - čio minėjimo Komitetą
sudarė: Ant. V. Dundzila — akademikų skautų at
stovas ( pirm. ), Violeta Mitkutė — skaučių atstovė,
Algirdas Gustaitis — Židinio skautų atstovas. Iš
kilmingą sukakties sueigą pravedė Rimas Dapšys,
laužui vadovavo Kęstutis Pažemėnas, skautišką
parodėlę suruošė P. Abelkis. Vaidinimą •• Gedimi
no sapnas •’ atliko skautai režisuojant Vladui Gi
liui. Garbės prezidiumą sudarė įvairių organizaci
jų atstovai. Sveikinimo kalbas pasakė Lietuvos
konsulas dr. J.J. Bielskis, prof. M. Biržiška ir eilė
kitų.
Los Angeles skautams vadovauja Mykolas Nau
jokaitis.

/ Sveikiname

Akademikių Skaučių Draugovės
Centro Valdybos Pirmininkę
t. n. MILDĄ GRIGARAV1ČIŪTĘ
ir
fil. KĘSTUTĮ MIKĖNĄ
jų sutuoktuvių proga nuoširdžiai
sveikina »

ASD New Yorko Skyrius

ps. ANTANĄ B A Z1L1A USKĄ
valt. DANGUOLĘ KONDROT AITĘ
ir
v. si. LEONĄ BAZILIAUSKĄ
vairin. IRENĄ LINKY TĘ

sukūrusius skautiškus šeimos židinius
** Perkūno •’ skautų vyčių būrelis
Toronte
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S O M U ŠTOIN 0 S

techniko meilė

Vilius Bražvilius

( Improvizacija )

Defektas. Visur tik defektas ir deganti siera ...
Kas gi nutiko mano sielos aparatui?
Nejaugi Marconi trumpos bangos jį užgavo ?
Ar gal, sugedus reguliatoriui, širdis ekscentriška tiek liko,
Jog mano sielos mechanizmą ly g trylikos cilinderią motoras krato.
Tai Tu kalta! Tai dėl Tavęs toks mechanizmo iškrikimas.
Dėl Tavo puikiojo fasado mano jausmuos įvyko trumpas sujungimas.
Slidžiu fantazijos meksfaltu skrendu aš
Į Tave lenktynių motorais.
Tu man graži kaip saulės spektras,
Gražesnė net už Edisono lempą milijonus.
Jei man uždėtum ant krūtinės savo ranką,
įjungtume! turbiną mūsą meilės,
Joje arklio jėgą mažiausia bilijonas.
O dar nepriskaiciau slaptosios šilimos ir
Radioakty vios medžiagos !...
Taip, pilnas Tau meilės mano širdies akumuliatorius,
O Tu — jos generatorius.
Jei ir toliau Tavo širdies temperatūra bus tokia
Pastovi, nekils virš nulio absoliutinio —
Negelbės joksai izoliatorius!

O kaip norėc, kaip tas profesorius Piccardo
Gondoloj su Tavim pakilti stratosferon.
Tik Tu ir as. Tik aš ir Tu. < Vieni du.
Aplinkui eteris ir llerzo bangos, o prieš mane.
Tik fosforinės Tavo akys brangios žėrėtą ultra spinduliais.
O gerčiau, gerčiau juos lyg sausas smėlis vandenį.
Štai žiūriu aš į Tavo aktą spektrą, ir nėr atsakymo.
Tyli? Gali tylėti, nes aš turiu štai formulę:
Tavyje meilės nulis — manyje begalybė.
Santyky — ne apibrėžtumas, tad rezultate būtą beprotybė.
J eigų jau taip ( o formulė juk sako tik teisybę ) —
Velniop poezija ir motery s ! Pamilsiu aš
Elektrą, erdvę, be galy bę!.
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RED/y<TORūMJ)S POSLAPDS
MIELIEJI SKAITYTOJAI,
su šiuo numeriu gaunate pirmąjį dviejų dalių Mūsų Vytį. Bandydami naujas galimybes, MV vado*
vų skyrių atskyrėme atskiru sąsiuvinėliu, kurį paruošė LSB I • ojo Rajono leidinio ** Budžiu!•’ red,
kolektyvas. Atskiru sąsiuviniu leidžiame todėl, kad norime šia MV dalimi aprūpinti visus jaun. vado
vus — ir tuos, kurie MV negali užsiprenumeruoti. 200 šios dalies egzempliorių per ** Budžiu! ** administraciją
nemokamai pasieks Brolijos jaun. padovts. Už talką nuoširdžiai dėkojame “Budžiu!”
redakcijai ir MV LSB redaktoriui ps. V. Černiui. Jei Šį bandymą pripažins ime sėkmingu, prašysime
Seserijąpadėti įvykdyti panašų bandymą. Gi kad galėtume šią naujovę tinkamai įvertinti, prašome J ti
sų nuomonių ir komentarų.
Mūsų Vyčiui kasmet beaugant puslapių skaičiumi, metų gale pradėjo susidaryti deficitas, kurį pa
dengdavome aukomis ir ASS parama. Siekdami toliau vystyti ( atskira dalimi ) vadovų skyrių ir kartą į
metus leisti padidintą “ akademinio metraščio ** numerį, šiais metais vienu doleriu pakėlėme prenume
ratos kainą ( dabar 4 doL pietoms). Šio dolerio dividendu pris tatome jums atskirąją vadovų dalį ir pla
nuojame specialų padidintą Nr. 2 — akademinį metraštį, kuris Jus pasieks balandžio mėn. pradžioje.
★

★

★

Malonu šiame puslapyje skelbti gautas aukas ir Mūsų Vyčio Garbės Prenumeratorius. Aukotojams
ir Garbės P renumeratoriams siunčiame nuoširdžią padėką. Jūsų medžiaginė parama yra maloni ir reikš
minga, o dar svarbiau yra tas paskatinimas, kurį Mūsų Vyčio darbuotojams suteikia Jūsų rūpestinga
parama.

MŪSU VYČIUI AUKOJO:
Čikagos A.S.S. skyrius
$ 100
Clevelando A.S.S. skyrius
•• 50
V
A.S. Ramovė Čikagoje
" 40
Los Angeles A.S.S. skyrius ” 20
Omabos L.S.S. skyrius
•• 10
„ 2
M. Jurkšas
V. Cukuras
" 1
R. Dimša
” 1
J. Pakalniškis
" 1

MŪSŲ VYČIO 1959 M.
GARBĖS P RENU5LERATOR1A1:

dr. K. Aglinskas
fii. K, Bertulis
fil. dr. M. Budrienė
t. n. R. Gustaitien ė
s. G. Juškėnas
fil. E. Vilkas

ATSIŲSTA PAMINĖTI
W. S. Maugham DAŽYTAS VUALIS- Romanas. Is
anglų kalbos, autoriui leidus, vertė Stepas Zobarskas.
Išleido “ Lietuviu Dienos ”, Los Angeles, CalifDail. P. Lapės viršelis. 312 psl. Kaina J 3.00. Ti
ražas: 1000 egz.

Juozas Bachunas, KELIONĖ Į PAC1FIKO KRAŠ
TUS- Kelionės įspūdžiai lankant Australijos ir
Naujosios Zelandijos lietuvius. Išleido Amerikos
Lietuvių Tautinė Sąjunga. 94 psl. Kaina $ 2.00-

JAUNIMO ŽYGIAI- Visuomeninio auklėjimosi ir
krikščioniškos demokratiškos politikos jaunimo laik
raštis.
Leidžia Lietuvių Krikščionių Demokratų Są
jungos Jaunimo Sekcija. 1958 m. 3 ( 16 ) nr.

PĖDSEKIS. LSB Australijos Rajono vadeivos or
ganas, ** Aušros ” tunto laikraštis. Nr. 12 ( 15 ),
1958- XII. 15-, 26 psl., spausdintas mimeografu.
Leidžia Sydnėjaus sk. vyčių ** Geležinio Vilko ”
būrelis.
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