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VIRŠELYJE: Seserijos vėliavos laukia šventės ir komendantės t.n. Rasos
Lukoševičiūtės žodžio. AK. Šio numerio nuotraukos: v.s. Vlado Bacevi
čiaus, Lino Meilaus, Arūno Kalinausko ir Tomo Senkevičiaus (abu pažymėti
raidėmis AK).

REDAKCIJOS KAMPELIS

Šių metų vienas “Mūsų Vyčio” numeris buvo skirtas VI Tautinei stovyklai
Australijoje. Šis 1978 m. paskutinysis numeris trumpai apžvelgia VI TS, įvy
kusią rugpiūčio 13 - 26 d. Paxton, Mass. Spalio mėn. “Skautų Aidas” plačiai
aprašo šią stovyklą, kurios laikraštėlis “Šiuo keliu eik” galėjo pasiekti ir ne
stovyklavusius akademikus. Tuo būdu MV įdeda daugiau nuotraukų iš akade
mikų ir vyresniųjų stovyklautojų gyvenimo.
Kol pasibaigs LSS vadovybės rinkimai ir su jais surištos diskusijos, svarstybos, dėmesį atkreipiame į IV Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso ruošą.
Pagrindinės informacijos pačios naujausios. Įdomu pagalvoti — ir nebūtinai iš
to išvadą išvesti — kad 75% PLJK pirmininkų išdygo iš skautų eilių.
Šiame numeryje atgaiviname knygų apžvalgų skyrių, dar vis laukdami
mūsų fotografų pastangų kiekviename numeryje kelis puslapius skirti jų
menui.
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VI TAUTINĖS STOVYKLOS ĮSPŪDŽIAI
PALAPINIŲ MIESTAS. Taip įprasta vadinti didelę skautų stovyklą, tokią
kaip VI TS JAV rytuose 1978 m. vasarą. Užmiršę žemės ūkio reformą ir jos
vienkiemius, tam tikrą skilčių ar būrelių gyvenimą, arba grįžtame į kaimo
struktūrą arba į mišką išėję atkuriame didmiesčiy “blokus”. Vis dėlto 333 šios
stovyklos palapinės buvo išdėstytos 14-oje pastovyklių gan tankiame miške,
kad medžiai ir kalbos kiekvienai stovyklos daliai davė progos gyventi savo
gyvenimą. Sumaniai įrengta ir vedama valgykla patenkino baimę, kad reikės
patiems virtis — prisižiūrėję šimtus televizijos skelbimų apie valgius, visose
stovyklose linkstame į maitinimo pobūdį, kurio širdis būtų du dideli geltoni
lankai (iš rąstų?) su raudonai plytų raštu apdailinta palapine ir užrašu “Jau
tūkstančiai parduoti lietuvių stovyklose”. Tik vietoj Vokietijos uosto pavadi
nimo mėgiamiausiam valgiui gal reikėtų lietuviško, pavyzdžiui, nidutės ar
juodkrantinės ar palangiškės. Tada ir stovyklos mokestis būtų mažesnis, kai
kiekvienas užsimokėtų atskirai. Stovyklų bei pastovyklių pavadinimai: Sutar
tinė, Papartėlis, Šiaurės pašvaistė, Gintaro šalis, Mano žemė, Gija, Vilties
pilis, Atžalynas. Visur vartai, papuošimai.

V. s. Vladas Bacevičius su VI TS svečiu taivaniečiu prie specialaus pašto
skyriaus, kuriam uolusis skautininkas vadovavo.
VB.
LIETUVOS
NACIONALINĖ
M. MAŽVYDO
BIBLIOTEKA

3

4

J.v.s. Aldona Gasnerienė, tvarkiusi stovyklos istorinę parodą. Paukštyčių
pastovyklės gairės ir puošmens.
. LM.
LAIKRAŠTĖLIS. Atvykę stovyklon visi gavo TS knygutę “Budėk” (pusės
lapo dydžio, 64 psl.) su pagrindinės TS Australijoje ir šios duomenimis, pla
nais, vadovų-ių nuotraukom ir stovyklinėm dainom. Per dvi savaites TS vadijos globoje leidžiamas “Šiuo keliu eik” pasirodė devynis kartus, po 4 ofseto
puslapius. Anksčiau laikraštėliai būdavo rotatoriniai, su įdėtais ofseto pusla
piais. Nuo Australijos TS jau dažniau pasirodo ir visas laikraštėlis su šios
dienos nuotraukomis. V.s. Česlovui Senkevičiui talkino fil. J. Asminas ir fil. L.
Rugienienė, kuri suspėjo ir keturis numerius Seserijos “Sutartinės kibirkš
tėlių” paruošti.
PARODOS. Jau pati stovykla graži paroda: įrengimai, puošmenys, stovyk
lautojai. Krautuvėlėje ne tik saldainiai ar ledai, bet ir skautiški lietuviški
ženkliukai, ąsotėliai, gairelės. Stovyklą lankė amerikiečiai skautai (ypatingai
vadovai), japonas, korėjietis, pavergtų tautų skautininkai (vengrų, estų,
latvių, lenkų). Jų pasisakymai teigiami, o stovyklos pašte (vedėjas v.s. Vladas
Bacevičius su v.s. Stasio Ilgūno talka) kasdien išeidavo kone tūkstantis atvi
rukų ir laiškų su specialiu stovyklos antspaudu (buvo įsteigtas Paxtono pašto
skyrius). Turbūt ne vienas pagalvojo, kaip panašus stovyklavietės miesto
vardas į Baden-Powellio sodybos Kenijoje (Paxtu) ir į lotynišką “pax”. Prie
ežero ir vėliavų aikštės didelės palapinės j.v.s. A. Gasnerienės priežiūroje.
Istorinės parodos didesnę dalį parūpino fil. Bronius Kviklys. 60-ties metų
spaudos apžvalga, brangios nuotraukos bei albumai, žymenų bei ordinų rinki
nys. Tautodailės palapinėje begalė įvairiausių darbų iš medžio, odos, siūlų,
virvių, metalo v.s. Inos Nenortienės surinktų ir išdėtų. Brolijos pastogėje
savaitgalį veikė skautamokslio paroda, kurioje šiek tiek trūko atsivežtų
eksponatų, nors stovykloje surinktų grybų buvo labai daug (vedėjas fil. Kazys
Matonis).
4
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MAUDYKLĖ. Gal čia nieko įspūdingo, bet verta paminėti, kad buvo apie 20
vandens sargų. Tokia didžiulė stovykla labai sudėtinga, tai stovyklautojai
maudėsi grupėmis nuo ryto ligi vakaro. Antroji maudyklė kiek toliau ir ma
žiau vartota, o burlaiviai ir indėniški laiveliai siuvo pailguoju ežeru.
GINTARO IR ĄŽUOLO MOKYKLOS. Skautų vadovybė gal nedrąsiai
ruošė Gintaro ir Ąžuolo Mokyklas manydama, kad bus sunku pravesti ir kad
kursantai bus atskirti nuo likusios stovyklos dalies. Tos abejonės išgijo, kai
stovyklos metu Australijos dalyviai ir dalyvės (beveik pusė mokyklų) nutarė
pasilikti mokyklose. Per dvi savaites (vietoj 8 dienų) išeita ta pati programa,
nes dažnai vakarai ir kitos progos traukė juos į bendrąją stovyklų programą.
Jeigu reikėtų išrinkti pastovyklę ar stovyklos dalį, kuri geriausiai susigyveno,
tai turbūt reikėtų Gintaro ir Ąžuolo. Ypatingai gražus vakaras buvo pažymė
jimų įteikimas jau GM baigusioms ir bendravimas su TS esančiais abiejų
mokyklų buvusiais stovyklautojais.
SKAUTININKŲ POPIETĖ. Bendrijoje stovyklavo skautininkų, akade
mikų, vienu tarpu stovyklos svečių. Skautės čia sustodavo valgyti grįždamos
iš iškylų, maitinosi ir vadovybių nariai. Nesant grynos akademikų pastovyklės, Bendrijoje išsivystė pokalbių, gyvų diskusijų įvairiais klausimais. Žilos
galvos nesiribojo prisiminimais, bet rūpinosi skautijos ateitimi. Didesnes iš
kilmes skirdama jaunesniems stovyklautojams atžymėti, TS vadovybė ordi
nus ar kitus padėkos ženklus skautininkams įteikė ypatingoje popietėje
Bendrijos laužavietėje atskirai.

Gintaro ir Ąžuolo mokyklų dalyviai papročių dieną.
AK.
Trys gintarietės iš Australijos sustoja pašte pas v.s. St. Ilgūną.

LM.
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Ps. Rimantas Šarkis iš Australijos kalbasi su pirmūnu v.s. Petru Jurgėla.
Tarp skautininkių buvusi VS v_.s. Ksavera Žilinskienė.
Liet, skautijos fondo suvažiavimas ir Gilwellio kursus baigę.
VB.

Pirmasis Vyriausias Skautininkas v.s. Valdemaras Šenbergas buvo iškvies
tas ir savo 80 m. gimtadienio proga. Ramiai ir jautriai peržvelgdamas skautavimo dienų pradžią Lietuvoje išryškino kūrimosi problemas, kurias jam ir
kitiem teko iš centro spręsti. Stovyklos laikraštėlyje išsireiškė: “Mano gyve;
nimo patirtis parodė, kad skautų įstatai ir ideologija taikintina ne vien jau
niems, o visam gyvenimui”. V.s. Šenbergą galima laikyti ir lietuvių skautų
stovyklavimo pradininku, nes 1923.VI.26 - VII.19 vadovavo pirmajai skautų
vadovų (ir tuo pačiu skautų) stovyklai Lietuvoje (Karmėlavoje, 21 dalyvis).
Daugiausia tuo metu patyrimo turintį pakvietė būti I TS viršininku ir II TS
Brolijos stovyklos vadovu.
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VI TS laužai — dideliems ir mažiems!

LM, VB ir AK.

PIRMASIS BENDRAS LAUŽAS. Geriau pasakius, bendras mišrus, nes
didelių laužų buvo vos keli, stengiantis duoti progos panašaus amžiaus bro
liams ir sesėms bendrauti mišriuose pastovyklių laužuose ar linksmavakariuose. Jeigu kai kurios vietovės sunkiai verčiasi laužų programose, o visi bijo
laužo priedanga palaidos balos, tai jaukus tūkstančio vietų pusratis ir v.s. Jaro
Alkio (iš Anglijos) lazdelė (gal ir stovyklų ženklais apsiuvinėtas laužavedžio
apsiaustas) parodė, kaip gražiai dainuoti, klausytis ir dalyvauti gali tokia
minia. Turbūt populiariausios buvo jūrų skautų surengtos “Mėlynių” dainos,
bet garsiakalbių ir gerai sustatytų laužų pagalba buvo galima matyti ir girdėti
net vilkiukų pasirodymus. Ypatingai daug s. Alkiui talkino fil. Rasa Lukoševičiūtė, Seserijos komendante.
Sukaktuvinis laužas buvo trijų aukštų, kuriuose išdėstyti šeši laužai. Kita
proga uždegti šeši laužai laužo rate.
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PAPROČIŲ EISENA. Seserija su Brolija rengė papročių paradą su trum
pais vestuvių, Užgavėnių, laidotuvių ir kitais pasirodymais. Rūpestingai pa
ruošta medžiaga išdalinta iš anksto, taip kad aikštėje pasirodė įvairiai apsi
rengusios pastovyklės su veikėjais, dainomis, stovykliškai parengtomis prie
monėmis. Joninės, mergvakaris, Trys karaliai. Vidurinio sekmadienio popietę
šiuos papročius stebėjo ir daugybė svečių. (Įdomu, kad ir IV PLJK stovyklos
programos vienas pagrindinių bruožų bus lietuviški papročiai, kaip dabar
beveik kiekviena stovykla kurį nors paprotį inscenizuoja).
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Prisimename savo pirmąją TS ir VI TS Australijoje.

LM.

DIDŽIOJI ŠVENTĖ. Kaip ir 1973 m. jubiliejinėje stovykloje, VI TS Aus
tralijoje, taip ir šioje buvo iškviesti stovyklavę pirmose penkiose Tautinėse
stovyklose. Stovyklos kelią puošę tų stovyklų ženklai (pirmoji neturėjo) sto
vėjo ant trikojų vėliavų aikštėje, ir visi laukė, kad iššauks pirmąją stovyklą,
kurioje pačiam teko dalyvauti. 1928 m. stovyklautojų buvo trys (stovyklavo
tada Panemunėje apie 420), prie 1938 daugiau, 1948 m. grupėje daug šios
stovyklos pagrindinių vadovų. Ypatingai smagiai susijungė Australijoje daly
vavę 1978 m. pradžioje iš ten ir iš Šiaurės Amerikos. Svečiui ir kalbėtojui
Simui Kudirkai įteikta juosta, o visos apeigos truko vos vieną valandą. Du
kart pražygiavo, vėliavomis bei plakatais, gairėmis ir gairelėmis nešini sto
vyklautojai (apie tūkstantis).
Žodį lietuviai ir kitataučiai svečiai tarė dviejuose priėmimuose valgykloje,
kurion susirinko vadovai ir vadovės, išdalintos įvairios dovanėlės ir atmini
mai, įpintos apeigos su šešiasdešimtmečio žvakėmis.
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TS PALIKIMAS. Per abi stovyklas 1978 m. ypatingiau pabendravo lietu
viai skautai ir skautės iš įvairių kraštų: Anglijos, Brazilijos, Australijos, Vo
kietijos, Kanados ir JAV. Asmeniniai ryšiai laiškais ir draugystėmis atgyvina
sąvoką pasaulinės lietuvių skautų šeimos, o bendravimas davė progos pama
tyti skirtingų pažiūrų, stovyklavimo papročių, minčių. Jeigu kai kurios pastovyklės buvo programiniai nestiprios, tai pusiau dėka organizavimo laikotar
pio, kada viršininkai nedrįsta pastovyklių vadovams įsakyti ar kviesti derintis
prie bendrų metmenų, ir pusiau pačių vadovų sugebėjimo ar patirties dėka.
Įvertinime, tiek neoficialiose pastabose, tiek anketoje, pažymėta, kad kartais
“nebuvo ko veikti”. Bet stovyklautojų nuotaika buvo tokia gera, kad ir keblu
mai jos nesuardė. Iš oficialios pusės žiūrint, pasisekė suprastinti bendras
valandas (paradus ir kt.) ir vadovų-ių pagerbimus bei žodžius palikti jaukesnei
vyresniųjų aplinkai. Ekumeninės pamaldos, didelis vietinių bei lietuvių vei
kėjų svečių skaičius (įskaitant PLB pirm. fil. Vytautą Kamantą ir PLJS pirm.
Gabiją Juozapavičiūtę) bei kitos apraiškos išlaikė lietuvišką skautiją kaip
lietuviškos visuomenės pastangų ir gyvenimo integralią dalį. Buvo norėta,
sutikta ir kviesta dalyvauti Lietuvos Vyčių pastovyklė (dėl tuo metu vykusio
savo seimo negalėjo) ir ateitininkų pastovyklė (argumentuojant, kad jeigu gali
stovyklauti latviai, estai ir kiti, galėtų ir lietuviai), kuri atžymėta dvidešimties
MAS Neringoje stovyklautojų atsilankymu, be progos artimiau bendrauti.
Dainavimas pagyvėjo, papročiai įsigalėjo, iškyla vis naujų ir sumanių vadovų e
bei vadovių. Naujai išrinktoji LSS vadovybė savo trejų metų programoje ne
turės TS ar jubiliejinės, todėl galima tikėtis, kad dėmesys spausis į vienetus, į
kasdienę programą ir veiklą, kuri pasinaudotų sukaktuvinių metų nuotaiko
mis ir patirtimi.
AS

Skautų vyčių dalis prie pastovyklės puošmens.
10
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AKADEMIKAI TAUTINĖJE STOVYKLOJE

Savaitgaliui į VI Tautinę stovyklą suskridę Bendrijoje ieškojo akademikų
pastovyklės. Nors oficialiai tokia nebuvo įvesta, akademikai Bendrijoje susi
metė ir nors tas kelias dienas labiau praleido kartu. ASS vadija, vienu tarpu
pakvietusi fil. Liūtą Grinių būti pastovyklės viršininku (taip ir atspausta TS
leidiniuose), vėliau vadovo ar vadovės nerado ir nežinojo, ar tokia pastovyklė
susidarys. Keliasdešimt akademikų ėjo įvairiausias pareigas ir laikėsi savo
pastovyklių Brolijoje ar Seserijoje.

Penktadienį, rugpjūčio 18, prie parodų palapinių pradėjo pintis akademikų
ratas, asmeniška iniciatyva ir per laikraštėlį sukviestas. Kol bendra valandėlė
pasibaigė, jame jau buvo arti šimto asmenų iš įvairių skyrių: fkagos, New*
Yorko, Los Angeles, Omaha, Bvelando, Sidnėjaus ir kitur. V.s. fil. Eugenijus
Vilkas visus pasveikino ir kvietė TS pareigas einančius supažindinti su savo
bendradarbiais, o valdybų narius — paminėti ten dalyvaujančius savo skyrių
akademikus. Išdalinta kišeninio dydžio ASS vadijos išleista knygutė “Akade
minis skautų sąjūdis” su pagrindinėj^ žiniomis apie sąjūdį, jo organizaciją
bei veiklą. Keli šimtai šių leidinėlių buvo išdalinti studijas pradėsiantiems
stovyklautojams per pastovyklėse dirbančius vadovus bei vadoves.
Šeštadienį prie laužo Bendrijoje (kitoje ežero pusėje nuo Brolijos ir Sese
rijos) sugūžėjo akademikai pasižadėjimui, įtraukdami Eglę Suchowesky iš
Australijos į ASS eiles. Apeigas pravedė ASD centro valdybos pirm. Milda
Kupcikevičiūtė ir vicepirm. Eglė Rimavičiūtė.
11
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Akademikų ratas. AK. Dail. A. Tamošaitis kalba Bendrijoje — v.s. fit. E.
Vilkas, s. R. Česnavičienė, fil. L. Bražėnaitė, Pirmijos pirm. v.s. L. MUukienė,
VI TS viršininkė.
VB.
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RELIGINĖ VI TS PROGRAMA

Noras didžiulėje stovykloje daugiau dėmesio atkreipti į jauną skautę ir
skautą, išvengti kai kurių nesklandumų ir tobuliau įgyvendinti skautišką
dvasią bei metodą atsiliepė ir religinės programos planavime. Iš Brolijos
programinių posėdžių pasisavinta pastanga užsiėmimus pravesti mažais bū
reliais (tai yra, skautiškai), kad visi galėtų veikliai dalyvauti. Lietuvių jaunimo
pasisakymai apklausinėjimuose sueigose, lituanistinėje mokykloje ar susitel
kimuose aiškiai rodo, kad mūsų stovyklos yra ypatinga proga išgyventi save,
bendruomenę ir žmogaus vidinę ar dvasios erdvę. Todėl religinės programos
ruošėjai nenorėjo aplenkti skautų, stengdamiesi sudaryti gerą religinę pro
gramą.
Sudėtingoje lietuviškoje veikloje gali kartais vyrauti darymas, veikimas,
net jaunimo atžvilgiu, ir būti užmirštas ar neišvystytas pats ugdymas ar
auklėjimas, kuris yra skautavimo širdis. Reikia palankios aplinkos ir kruopš
čios ruošos, kad skautybės asmeninės bei bendruomeninės vertybės galėtų
įsisunkti ir išsireikšti. Šioje stovykloje stengtasi ir kiek atsverti tuos stovyk
lavimo momentus, kurie “mūsų laikais” arba ir šiandien pasaulio skautų tarpe
suteikia natūralias galimybes jaunam žmogui susitelkti, save integruoti. Šių
savaiminių valandėlių skautavime pilna: tylus rytas prieš švilpuką (ar trimitą)
keltis, tyli ar rami žodinė malda iš ryto, poilsis, gamtos stebėjimas bei kantry
bės reikalaujantys rankdarbiai, vadovo ar vadovės pašnekesėlis laužo pabai
goje ir tylus ėjimas į palapinę po laužo, nakties sargyba. Kone visos šios pro
gos mūsų stovyklose užpildomos triukšmu. Kada jaunas žmogus galės ramiai
pabūti, kad išgirstų save, savo širdies plakimą?
Pagrindines religinės programos apybraižas papildė ir pats kalendorius —
stovyklos pradžia sekmadienį, Žolinė antradienį, stovyklos šventė viduri
niame savaitgalyje. Stovyklų programose pramatytos susitelkimo dienos (ar
vakarai), o religinės programos ruošėjai norėjo dar parūpinti vieną progą
kiekvienai keturiolikos pastovyklių kita proga turėti savo liturgiją. I susitel
kimo eigą įtrauktas Susitaikymo sakramentas ir religinio turinio vaidinimėliai
ar inscenizacijos.
Iš anksto paruošta ar parūpinta ši medžiaga: kišeninio dydžio maldaknygėlė
“Dieve, budžiu”, paruošta sės. Onos Mikailaitės, su Mišių maldomis, išduota
kiekvienam dalyviui; jaunimui giesmynas “Aleliuja” su gaidomis, atspaustas
Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų; Neringos stovyklai atspausdintos “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” ištraukos jaunimui su pratybiniais klau
simais; užsiėmimams, pokalbiams ir pašnekesiams prieš pat stovy^ą išėjęs
JAV LB Švietimo tapybos išleistas religinių pratimų sąsiuvinys (paruoštas
sės. 0. Mikailaitės ir kun. A. Saulaičio). Pastovyklių vadovams bei vadovėms
ir religinės programos vedėjams, kapelionams išdalintos bylos su visų religi
nės programos dalykų schemomis. Pagal stovyklautojų amžių pritaikytos
maldos, skaitymai, apeigos toms pagrindinėms programos dabins: pirmo sek-,
madienio, Žolinės, pastovyklių bturgijos tema “Kristaus sekimas”,. Susitai
kymo sakramento bendros šventės rėmai ir pagrindinių bendrų Mišių, įvyku■

I
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Pastovyklių (ir mažesniu būreliu) šventovės. AK.
šių didžiojoje laužavietėje, metmenys. Taigi, kaip pas skautus priprasta, visa
medžiaga paruošta iš anksto. Kad planavimas apsimokėjo parodo Žolinė, kada
1.1 pastovyklių turėjo savo atskiras pamaldas.
Programą ruošos metu ir stovykloje derino ps. fil. sesuo Igne Marijošiūtė,
ne vien dėl to, kad ji puikiai sugeba šį darbą atlikti, bet ir žengti pirmą žingsnį
lietuvių stovykloje turėti religinės programos vedėją, kuris nėra kunigas.
Taip seniai daro amerikiečiai skautai, turėdami “kapelioną”, tai yra, religinės
programos vedėją, kuris kiekvienos tikybos skautams pasikviečia tos ben
druomenės dvasininką, o šiaip praveda ir rūpinasi bendrais visų stovyklautojų
reikalais. Tokios tvarkos priežastis labai paprasta: ne kiekvienas dvasininkas
tuo pačiu yra kapelionas jaunimui.
Kartu lietuvišką, skautišką ir religinę aplinką sudarė kiekvienoje pastovyklėje įrengtos susitelkimo vietos, gabijos ar šventovės su lietuvišku kry
žiumi, koplytėle, Rūpintojėliu, rąstais atsisėsti. Jeigu pastovyklių liturgija ar
pašnekesiai buvo be didelių puošmenų ar apeigų, tai pagrindinės stovyklos
šventės pamaldos buvo labai iškilmingos ir daug kam įspūdingos, nors jose ir
nebuvo nieko ypatingo daryta, ko nėra geros stovyklos religiniuose užsiėmi
muose.
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Seserijos Mišiose s. kun. St. Kulbis, P. Baltakis ir A. Simanavičius. Prity-*
rusių skaučių įžodis vakarinių Mišių metu. VB.
Vienos labai svarbios minties nepasisekė įgyvendinti, ir nežinia, ar naujos
Brolijos patyrimo laipsnių programos padės tą paprotį įvesti. Buvo norėta
nustatyti vietą, laiką ir asmenis (kapelionus bei kitus vadovus ar vadoves),
kurie būtų “counselors” — suaugę asmenys, su kuriais stovyklautojai galėtų
patys ar paprašyti pasikalbėti apie sugyvenimą su kitais, apie savo problemas
ar rūpesčius brendimo laikotarpyje, ar švęsti Susitaikymo sakramentą (arba,
kaip mūsų laikais buvo sakoma, prieiti išpažinties). Tokie pokalbiai liko ligi
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šiol įprastinėse progose, kada suaugęs užkalbina jaunuolį ar kas iš stovyklau
tojų kreipiasi, norėdamas pasikalbėti. (Naujos Brolijos programos numato,
kad baigęs kitas patyrimo laipsnių dalis, skautas ar prityręs skautas pasikalba
su draugininku apie skautišką pažangą, apie kaip stengiasi įgyvendinti skauto
įžodį ar skautišką mintį (ideologiją). Amerikiečiai draugininkai (Scoutmaster)
didesnę savo laiko dalį praleidžia ne pravesdami sueigas ar užsiėmimus, o
kalbėdamiesi su savo skautais (counseling). Turbūt dar nė viena lietuviška
stovykla tokios tvarkos neturi, nei jaunimo organizacijų vienetai papročio,
kad bent kasmet kiekvienas narys asmeniškai pasikalbėtų su dvasios vadu
apie savo asmeninį gyvenimą bei sugyvenimą su kitais, nors tokia sistema
seniai priimta vietinėse stovyklose bei mokyklose).
Kita religinės programos kryptis buvo nepasitenkinti vien formaliomis
apeigomis, bet paspausti vadinamą katekizaciją ir evangelizaciją. Tai yra, per
pašnekesius, vaidinimėlius ir panašiai duoti stovyklautojui progos įsigilinti,
pasisavinti, apsvarstyti. O pati liturgija turėtų būti (ir bent kai kuriems buvo)
ne tik dalyvavimas, bet ir išgyvenimas.
Tokie buvo siekiai prieš stovyklą ir joje. Apklausinėjus religinės programos
pagrindinius veikėjus, prieita išvados, kad iš numatytos programos išeita
maždaug 50%, o iš viso vertinimo nuošimtis būtų apie 70% pasisekimo, įskai
tant stovykloje išsivysčiusias galimybes ir mintis. Turbūt didžiausią spragą
kapelionai ir religinės programos vedėja jautė atžvilgiu tos pastovyklės, ku
rios nariai dainuoja “Žengia dvasios milžinai”, kur jaunimas yra partizanų ir
rezistentų amžiaus, ir kurioje būdami daugiausia nubyra.
Religinės programos vedėjai talkino kunigai skautininkai, kurie visą laiką
ar dalį stovyklos dalyvavo: LSS dvasios vadas kun. Augustinas Simanavičius,
Juozapas Bacevičius, Paulius Baltakis (trys pranciškonai), Stasys Kulbis ir
Antana Saulaitis (jėzuitai). Trumpiau lankėsi Seserijos dvasios vadas v.s. kun.
Juozas Vaišnys, SJ, buvęs dvasios vadas v.s. kun. St. Yla ir prel. Vytautas
Balčiūnas. Evangelikų programą pravedė ir bendrinėje talkino LSS Evange
likų dvasios vadas s. kun. Algimantas Žilinskas, kuris pagrindinėse Mišiose
pravedė žodžio liturgiją.
A.S.
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KNYGŲ LENTYNĖLĖ

Su šiuo Mūsų Vyčio numeriu pradedam naują kadaise Mūsų Vytyje ėjusi
skyreli “Knygų Lentynėlė”. Skyrių redaguoja Ramunė Kviklytė-Lukienė.
Laukiam komentarų iš skaitytojų ir rašytojų.

Petras Jurgėla, LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA. Išleido Lietuvių Skautų Są
junga, Brooklyn, N.Y. 1975 m.
Ligi šiol “Mūsų Vytyje” dar liko nepaminėtas Petro Jurgėlos monumentalus
veikalas LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA. Šis autoriaus trisdešimties metų
darbas paruoštas nepaprastai kruopščiai. Knyga padalinta i keturias pagrin
dines dalis. L Istorinė apžvalga 1917-1949 m. II. Tarnavimas Dievui, Tėvynei
ir Artimui (skautybės ideologijos ugdymas). III. Lietuva, Tėvyne Mūsų, Tu —
Didvyrių Žeme! (lietuvių skautų kova dėl tėvynės laisvės. IV. Lietuvių Išeivi
jos Ugdymas.
Knyga yra enciklopedinio pobūdžio, tai didžiausias informacijos šaltinis apie
lietuviškąją skautiją. LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA ne tik naudinga savo žinių
lobiu, bet yra ir malonus pasiskaitymas. Ypatingai Įdomiai aprašyti pirmieji
skautybės žingsniai Lietuvoje. Gal dėlto kad tie žingsniai Petrui Jurgėlai yra
ne tik istorinis įvykis, bet jo paties su džiaugsmu ir vargu nueiti. Įdomios ir
istorinės nuotraukos, kuriose matai kadaise buvusius jaunus veidus.
Žiūrint iš A.S.S. taško šiek tiek gaila, kad mums iš 766 puslapių yra skirta
vos 13. O visgi-informacijos apie Akademikus skautus tuo metu daug buvo —
B. Kviklio AKADEMINĖ SKAUTIJA labai išsamiai patiekė A.S.S. Lietuvos
ir Vokietijos laikų istoriją. Tuo metu reguliariai išeinančiam Mūsų Vytyje irgi
pilna straipsnių liečiančių A.S.S. Nemanau, kad čia tik mano egoizmas, bet
tikrai manau, kad A.S.S. įnašas Lietuvių Skautų Sąjungai yra gana didelis.
Tiek kiek pirmosios trys knygos dalys buvo įdomios, paskutinioji per daug
leidosi į detališką banalumą (retkarčiais net netikslų). Kadangi ši knygos dalis
liečia dabartį, o dabartis yra pažįstama, jaučiau, kad liko nepaminėta daug
darbininkų žmonių, o paminėta tie kurių darbininkų eilėse nesimatydavo,
kurių įnašas buvo mažas ir vienkartinis.
Nesupratau, kodėl pirmajame puslapyje buvo 1975 m. LSS vadovybės nuo
trauka — juk jau 30 metų LSS vadovybės rūpinasi knygos išleidimu.
Bet kiekvienas didelis veikalas turi trūkumų, kurie nesumažina jo naudos.
Ši knyga turėtų būti kiekvieno skauto vadovo ir akademiko skauto knygyne.
David Fainhauz, LITHUANIANS IN MULTI ETHNIC CHICAGO UNTIL
WORLD WAR II, Lithuanian Library Press Inc., and Loyola University
Press, Chicago, 1977.
Ši knyga mums papasakoja apie lietuvių emigrantų gyvenimą Čikagoje iki
antrojo pasaulinio karo. Autorius nusako socialines, politines ir ekonomines
emigracijos priežastis kurios 19 šimtmečio gale palietė net 20°/o Lietuvos gy
ventojų, kai paskutiniame dešimtmetyje net 635,000 žmonių emigravo iš Lie
tuvos.
17
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Skautų vyčių pastovyklės vaizdai su aukuru ir puikiu tiltu.

AK.

Tai stambi mūsų tautos dalis ir todėl lietuvių įsikūrimas ir gyvenimas Čika
gos didmiestyje vertas mūsų istorikų ir sociologų dėmesio. David Fainhauz
sugebėjo išlaikyti tą aukso vidurį, kruopščiai surinktą medžiagą pristatyda
mas populiarios knygos ir foto albumo rėmuose. Kadangi daugelis iš mūsų irgi
esame savo gyvenimą pradėję Čikagos lietuvių visuomenėje, toks veikalas
darosi dvigubai įdomus. Juo galime džiaugtis kaip emigracijos studija ir kaip
parapijine knyga savo žingeidumui patenkinti. Skaitome apie pirmuosius lie
tuvius atvykusius į Čikagą 1870 metais ir įsikūrusius šiaurinėje Čikagos da
lyje; skaitome legendą apie Bridgeporto pelkes ir kitas kolonijas netoli gar
siųjų Čikagos skerdyklų.
Knygoje netrūksta lentelių ir skaičių palyginančių lietuvių būklę su kitų
emigrantų, tik gaila, kad tikrai neįmanoma tiksliai nustatyti lietuvių kilmės
gyventojų skaičių.
Aprašęs lietuvių emigrantų ekonomines sąlygas, autorius mus informuoja
apie jų įnašą į religinį ir kultūrinį gyvenimą. Informacija surinkta iš įvairių
emigracinės spaudos šaltinių ir vėlesnių atsiminimų. Susidarome gan pilną
vaizdą kaip sunkiai pirmieji lietuviai Čikagoje dirbo skerdyklose, gyveno
susigrūdę “burdingieriais” vien tik kad būtų arčiau su savaisiais, ir kokias
milžiniškas pinigų sumas sudėjo bestatydami bažnyčias, mokyklas ir šelpdami
atsistatančią Lietuvą po pirmojo pasaulinio karo.
Veikalas puikiai iliustruotas senomis ir dabartinėmis nuotraukomis. Reikia
pasidžiaugti senos medžiagos kruopščia atranka ir puikiomis Eugenijaus Bū
tėno nuotraukomis užfiksuojančiomis šio brangaus palikimo likučius.
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Šaltinių tokiam plačiam veikalui tikriausia yra kalnai ir todėl džiugu, kad
šioje knygoje informacija taip pristatyta, kad yra ko ir akiai pasidžiaugti ir
smalsumui patenkinti nepaskęstant begalinėse smulkmenose. Jeigu ko pasi
gendama, tai gal daugiau medžiagos apie šeimynini ir pramogini lietuvių gy
venimą.

nengwau pagauti ir iškepti kiaulę negu pagauti autorių ir kepti Mūsų
Vyčiui straipsnį. AK.
Kazys Almenas, SAUJA SKATIKŲ, Draugo premijuotas romanas,
Chicago, 111. 1977.
Kazį Almeną gali skaityti tik vienaip — su malonumu. Atsk st i šiltam kam
putį, ar vasarą po dideliu medžiu, pasiimti stiklą arbatos arba šaltą alų, pa
miršti gyvenimą ir pasinerti į romaną.
Atsimenu prieš keletą metų duotoje paskaitoje T. Antanaitis kalbėjo apie
rašytojus, kurie patys nebūdami dideli rašytojai išmokina žmogų pamilti
didžiuosius. Kazys Almenas yra vienas iš tų. Jis rašo grynai pramoginę litera
tūrą, kurioje nemėgina spręsti gilių filosofinių problemų. Jo charakteriai gyvi,
skaitytojui artimi, nekomplikuoti, uprantami.
Nors savo pirmajame detektyviniame romane SAUJA SKATIKŲ Almenas
neiškilo kaip lietuviška Agatha Christie, vistiek jį skaityti buvo pramoga.
Charakteriai gal nebuvo tikri, bet simpatiški. Detektyvas iš Lietuvos Donatas
pergerai kalbėjo angliškai ir buvo perapsukrus svetimame krašte. Romano 4
intryga irgi šen bei ten šlubavo.
Romaną “Naujienos” ir Roma pasmerkė už savo seksualizmą. Po šių pa
smerkimų romanas tapo “best seller” ir dabar net žibintu jieškant neįmanoma
jį nupirkti. Tai jeigu norite perskaityti, skolinkitės iš draugų. Bet jeigu jį no
rite skaityti vien dėl sekso, nevarkite. Nieko ypatinga. Teisybę pasakius ta
garsioji sekso scena buvo kaip vištai trečia koja, nei iš šio, nei iš to. Tik atėmė
įtampą nuo romano intrygos, o prie pačio romano nieko nepridėjo. Be sekso
SAUJĄ SKATIKŲ šeštadieninių mokyklų mokytojai galėtų siūlyti visai jau
niems mokiniams, o dabar knyga tampa šiek tiek daugiau ribotam amžiui.
Girdžiu, kad Almenas ruošia vėl naują veikalą, ir vėl laukiu jį skaityti SU
MALONUMU.
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Jurgis Gliaudą, NARSA GYVENTI, Lietuviškos Knygos Klubas. 1978.
Tiem kurie mėgstate televizijos “soap operas” patariu būtinai perskaityti
Gliaudos NARSA GYVENTI. Knyga lengvai ir darniai skaitosi, bet ją per
skaitęs pajunti, kad autorius perdaug problemų mėgina išspręsti. Jo charak
teriai yra perdaug spalvingi ir komplikuoti ir tuo praranda savo tikrumą ir
kadangi i juos autorius rimtai žiūri, jie lieka tik komiškomis iškamšomis. Šioje
knygoje randi viską: praktiškas vedybas, kito vyro kūdikį, Vietnamo paveiktą
Dievo, ar kaž ko bejieškantį kareivį, žmogaus mirtį, šuns mirtį, draugystės
problemą, lietuvybės problemą, meilės problemą, aborto problemą, turto
problemą ir t.t. Tik visai laimei gale knygos visos šios problemos išsispren
džia, ir skaitytojas gali atsidusti žinodamas, kad veikėjai atrado save ir dabar
visi laimingai gyvens.
Romane Gliaudą mėgina filosofuoti, ypač jaunuolio pašnekesiuose su lietu
viu kunigu, bet šis filosofavimas irgi lieka banalus. Gal įtikimiausia scena buvo
dviejų Vietnamo draugų susitikime, kurie šalia viens kito perėjo per gyvybę ir
mirtį, o dabar susitikę kalbasi kaip du mandagūs pažįstami.
Gliaudą lieka mūsų produktyviausiu romanistu. Tik gaila, kad jo paskuti
nieji romanai neturi tos gilumos, žmogaus problemų supratimo, kaip pirmieji.
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ATSIŲSTA PAMINĖTI

TĖVYNĖS SARGAS, politikos ir socialinių mokslų žurnalas. Redaktorius
P. Maldeikis, leidėjas nr. 1 (39) buvo Lietuvių krikščionių demokratų sąjunga,
o nr. 2 (40) — Popiežiaus Leono XIII literatūrinis fondas. Nr. 1 (39) — 96 psl.,
nr. 2 (40) -«■ 72 psl., minkštais viršeliais, 23 x 15 cm. Vieno sąsiuvinio kaina
$3.00.
Lietuvos krikščionių demokratų (k-d) partija buvo itin reikšminga Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo laikais iki iš jos neatsiskyrė jaunesnių vadovau
jamas katalikiškos pakraipos Lietuvių frontas. Šiandien ši sena principinė
ideologinė srovė savo gretose skaičiuoja apie vieną ar du šimtus rėmėjų, kurių
vaidmuo lietuvių visuomeniškame gyvenime yra veik be išimties paveržtas
frontininkų ir jiems artimų žmonių.
Tėvynės Sargo turinys pasižymi k-d galvosenai artimų temų, asmenų, netgi
įvykių ir apžvelgiamų knygų atranka. Toks principiškumas ir savo linijos,
savo istorijos ir partijai artimų asmenų pabrėžimas išskiria Tėvynės Sargą
savo lygiu iš daugelio šiandieninių leidinių.
Dviejų “Tėvynės Sargo’’ sąsiuvinių turinyje įdomiausias ir rimčiausiai pa
ruoštas darbas yra kun. J. Vaišnoros “Arkiv. Jurgis Matulaitis sociologas”.
Jame yra dokumentuoti ne tik kun. J. Matulaičio dėstymai ir darbai, bet yra
plačiai paliečiama k-d partijos istorija ir pastangos vystant Lietuvos žemės
reformą. Nagrinėjant straipsnį pirmiausia atmintina, kad kiekvienas katalikas
yra įpareigotas net ir mokslo tiesų ieškodamas niekad nenuklysti nuo tikėjimo
dogmų. Todėl, “sociologijoj net ir specialistas gali nutolti nuo katalikiškųjų
principų. Kun. J. Matulevičius buvo tiek laimingas, kad... pažiūros į socialinius
klausimus buvo suderintos su katalikų Bažnyčios mokslu../’ (TS, 2/40/, 27).
Lietuvos k-d partija buvo giliai susirūpinusi, kad jos programa sektų tikėjimo
dėsnius. Taigi, net įstatymas siūlant Lietuvos seime, dėl jų projektų reikė
davę atsiklausti Bažnyčios vyresniųjų nuomonės: “Kai teko žemės reformos
įstatymą leisti St. Seime, priėmus jį dviem skaitymais, krikščionių demokratų
bloko buvo pavesta paprašyti Kauno arkivyskupą Karevičių patikrinti, ar
nėra jame kokių iškrypimų iš katalikų moralės” (ten pat, 33). Net Šv. Sosto
vizitatorius Lietuvai A. Zecchini buvo sušaukęs vyskupus kaltindamas, kad
“...seimas, nusavindamas dvarus, nuskriaudė dvarininkus. S. Seime dalyvavo
ir kunigai. Tad ką veikė vyskupai, kad leido kunigams daryti tokią skriaudą?”.
Į tai buvo atsakyta, kad “Lietuvos vyriausybė turi už nusavintąją žemę ir
miškus atlyginti aukso valiuta”, (ten pat, 34). Tai yra įdomūs faktai, ypač jei
atsimenama, kokia neturtinga ir išbadėjusi buvo Lietuva ir kad daugelis pa
liestų dvarininkų buvo lenkai, k-d veikėjų paklusnumas Vatikanui anuomet
nebuvo viešai pabrėžiamas, nes jokia politinė partija negali prisipažinti, kad
savo valstybės reikalais ji atsiklausia ne savo piliečių nuomonės.
Abu sąsiuviniai skiria daug vietos Lietuvos politinės bylos užsienyje klausi
mams, ypač VLIKo - ALTos - LB santykiams: ‘‘Pasaulio lietuvių bendruome
nės organizacija yra visuomeninės - bendruomeninės prigimties, sukurta
VLIKo, apjungti visus išeivijos lietuvius... PLB turi du tikslus — pagrindinį ir
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atsitiktinį. Pagrindinis — išlaikyti lietuviuose lietuvybę. Atsitiktinis — atko
voti Lietuvos laisvę”. (Kun. M. Krupavičiaus žodžiai, ten pat, 39). Kovoje už
demokratiškai lygias teises TS gana aštriai nusiskundžia: “...nelygi padėtis
susidaro ir Lietuvių bendruomenės centro organų rinkimuose... Vienai politi
nei grupei suėmus daugiausia skaitoma katalikiška spauda i savo įtaka, įvairūs
kandidatai į LB organus gauna nelygia spaudos parama... Todėl čia jau negali
būti kalbama apie demokratinę lygybę, kur vyrauja dirbtinai sudaryta gali
mybių nelygybė, kuri sprogdina ir griauna pačius tautinės bendruomenės
pamatus”, (ten pat, 47 & 48).
Šios kelios ištraukos pristato Tėvynės Sarga kaip įdomų ir aktualų žurnalą,
kuris yra naudingas ne eiliniam, bet savistoviai galvojančiam šviesuoliui.
(lg)

Pašnekesys vyresniųjų skaučių tarpe.

AK.

AD MELIOREM! Akademinio skautų sąjūdžio biuleteniai nariams. Visi
8V2 x 11 colių, rašomąja mašinėle, ofseto spaudos. Redaktorius fil. V. Sabaliūnaitė-Remienė.
Nr. 78-1,1978 kovo mėn., 13 psl., 400 egzempliorių. Turinyje nurodomi ASS
Vadijos nariai, nario mokesčių mokėjimo statistika 1976 ir 1977 metams, ASD,
FSS, Vydūno fondo pranešimai ir adresai, narių kronika. Pastebėtina, kad
šiame numeryje trūksta užuominos apie įvyksiantį 1978 metų LSS suvažia
vimų — vadovų rinkimus, trūksta Korp! VYTIS pranešimų, bet net du kartu
skelbiama apie įvyksiančia ASS studijų savaitę tuoj po VI Tautinės stovyklos.
Deja, nei studijų savaitė, nei ASS pastovyklė VI T.S. nebuvo. įvykdyt a.
Nr. 78-2,1978 liepos mėn., 19 psl., 600 egzempliorių. Keistu būdu šis, liepos
mėn., leidinys mus pasiekė tik rugsėjo 9. Trylika leidinio puslapių yra skirta
statutiniam ginčui tarp ASS ir LSS, o likusiame trečdalyje randama ASD,
Korp! VYTIS, Vydūno Jaunimo fondo pranešimai ir kronika. Turinyje trūksta

22

23

Simas Kudirka ir VI TS viršininkė v.s. Lilė Milukienė didžiojoje šventėje.
AK.

FSS atspindžio, nei vienu žodžiu nėra paminėtas ASS Vadijos nutarimas
(berods 1978 balandyje) neruošti Sąjūdžio pastovyklės VI Tautinėje Sto
vykloje (esą dėl dalyvių ir vadovų stokos!) ir pasigendama nurodymų 1978 m.
LSS suvažiavimo — vadovų rinkimų reikalais. Nėra taip pat paaiškinta kodėl
anksčiau paskelbta ASS studijų savaitė nebuvo įvykdyta.
Čia paminėti dviejų biuletenio numerių trūkumai leidinėlį ir jo leidėjus nu
vertina, nes informacija nėra nei tiksli, nei atvira.
<lg)
Nr. 78-3, 1978 rugsėjo mėn., 5 psl., 500 egzempliorių ir registracijos lapas
LSS suvažiavimui. Spėjamai, šis AD MELIOREM! yra paskutinis 1976-1978
metų ASS Vadijos leidinys. Perskaičius apie ASS-LSS ginčą dėl Sąjūdžio
narių teisės rinkti savo pirmininką Ad Meliorem! Nr. 78-2, buvo tikimasi pa
dėties sprendimo ir Vadijos nurodymų. Deja, svarbaus vyksmo metu, šita
Vadija ne tik nepasisakė, bet pirmą kartą Ad Meliorem! laidose neturi net
savo skyrelio!
Turinyje yra ASS kandidatų atrankos komisijos pasiūlymai, įskaitant vieną
kandidatą, kuris nėra Sąjūdžio narys, tris kurie patys buvo komisijos nariais
ir vieną, kuris neseniai įstojo į kitą profesinio pobūdžio korporaciją (!). Pa
tiekti sąrašai rodo, kad 1976-1978 m. Brolijos Vyriausias skautininkas, ASS
Vadijos pirmininkas ir jo pavaduotoja, FSS CV ir Korp! VYTIS CV pirminin
kai pareigose nepasilieka. Patiekiamos ištraukos iš 1978 m. vasarą priimtų
LSS suvažiavimo nuostatų. ASD praneša apie naujos CV išrinkimą (pirmi
ninkė t.n. M. Kupcikevičiūtė); Korp! VYTIS ir FSS skelbia apie atskirai
vyksiančius CV rinkimus.

23

24

Stovyklos virėjai — it MV redakcija po vaišių, o dešinėje — it medžiaga
vežama MV redakcijai.
AK.
VI TAUTINĖS STOVYKLOS PROGOS LEIDINIAI:

DIEVE, BUDŽIU. Maldos jaunimo stovykloms, 9 x 12.7 cm, minkštais vir
šeliais, 32 psl. Tai yra maža ryto, vakaro maldų, dešimties giesmių ir Mišių
apeigų knygelė. Ją paruošė sesuo Ona Mikailaitė su LSS Katalikų dvasios
vado T. Augustino Simanavičiaus, OFM pritarimu. Leidėjas ir kaina nepažy
mėti, bet nurodyta data “Lietuvių Skautų Sąjungos Sukaktuviniai metai
1918-1978”. Knygelė buvo dalinama VI T.S. dalyviams Šiaurės Amerikoje
veltui.
Galima tik pastebėti, kad tai turbūt nėra LSS leidinys, nes “dvasios vado”
LSS struktūroje nėra, o kun. ps. A. Simanavičius, OFM yra LSS Romos kata
likų dvasios vadovas.
BUDĖK! 12 x 19.5 cm minkštų viršelių 64 psl. ir pridėtu lapeliu su stovyklos
brėžinėliu knygelė. Išleido VI Tautinės stovyklos vadija. Spaudė Pranciškonų
spaustuvė 1978 m. Kaina ir tiražas nėra pažymėti. Knygelė buvo dalinama VI
T.S. dalyviams Šiaurės Amerikoje veltui.
Septynių puslapių anglišku tekstu R. Bobelytė pristato keturių tūkstančių
metų lietuvių istoriją ir patiekia skautijos chronologijos datas drauge su pa
saulio skautų biuro pirmininko B. H. Garnsey sveikinimu Australijoje vyku
sioje VI T.S. Likusieji 57 puslapiai yra lietuvių kalboje. Juose telpa Australi
jos stovyklos aprašymai, vadovų fotografijos, įprastiniai sveikinimai, stovyk
los darbotvarkė, tautinių ir kai kurių kitų stovyklų dainos ir svarbesnių LSS
stovyklų ir sąskrydžių datos.
ŠIUO KELIU EIK. VI Tautinės stovyklos laikraštis, Paxton, MS. Nr. 1 - 9,
1978.VIII.14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25 ir 26. Kiekviena laida 872 x 11 colių,
4 psl., rašomąja mašinėle, ofseto spaudos su iliustracijomis. Redagavo v.s. Č.
Senkevičius, s. L. Rugienienė, s. J. Asminas, s. B. Kidolienė, s.v. vsl. T. Sen
kevičius, vyr. sk. vsl. R. Jelionytė, s.v. vi. A. Kalinauskas, nuolatiniu bendra
darbiu buvo vi. V. L. Dundzila. Spausdinta po 1500 egz.
Leidinėlis parodo, kad VI T.S. Š. Amerikoje dalyvavo 8 sesės ir 7 broliai iš
Australijos, 1 Brolijos vadovė iš Brazilijos. Apie 70 skautų akademikų daly
vavo VIII.18 sueigoje ir VIII.19, bendram laužui pasibaigus, ASD CV pirmi
ninkė, 43 Sąjūdžio nariams ir narėms dalyvaujant, priėmė pasižadėjimą iš
Eglės Suchowerskey iš Sidnėjaus.
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SUTARTINĖS KIBIRKŠTĖLĖS, VI Tautinės stovyklos Seserijos laikraš
tėlis, Paxton, MS, nr. 1-4,1978.VIII.16, 18, 23 ir 25. Kiekviena laida 8V2 x 11
colių, po 4 psl., rašomąja mašinėle, ofseto spaudos, iliustruota piešiniais ir
fotografijomis. 4 nr. turi dar 2 psl. foto iliustracijų priedą. Redaktorės s. fil. L.
Rugienienė, vsl. E. Suchowersky su pripuolamom talkininkėm atskiriems
numeriams. Leidinėlyje nurodoma, kad kiekvienos laidos išlaidos buvo apmo
kėtos mecenatų: nr. 1 — v.s. 0. Siliūnienės; nr. 2 — Continental Electric, Ine.,
K. ir E. Pliuškonių; nr. 3 — Petronis Industries, Ine., D. ir L. Petronių; nr. 4 —
Liet. Šiaulių sąjungos tremtyje.
Laikraštėlio duomenimis, Sutartinės pastovyklėje buvo dešimts vienetų,
kuriuose stovyklavo 342 skautės ir 51 vadovė. Atsieit, šešioms skautėms teko
po vieną vadovę. Skaučių vienetui teko vos viena vadovė vienuolikai, o židiniečių ir skautininkių vienetams, pagal laikraštėli, niekas nevadovavo...

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDAS 1975-1977. 15.5 x 23 cm 16
psl., minkštų viršelių iliustruota brošiūra skirta supažindinimui su LSF. Nei
redaktorius, nei leidėjas, nei foto iliustracijų autoriai nepažymėti. Knygelė
buvo pradėta platinti VI T.S. Turinyje yra LSF valdybos ir atstovų adresai,
aukotojų sąrašai ir LSF platinamų prekių reklama. Įdomu, kad ši knygelė
buvo spėjamai atspausta LSF lėšomis ir jo Valdybos nutarimu, kai panašaus
leidinio mintis milijoninio Lietuvių Fondo tarpe buvo sukėlusi tiek ginčų, kad
LF turėjo pažadėti, jog leidinys bus leidžiamas naudojant tik šiam tikslui skir
tas aukas, t.y. ne LF lėšomis.

Vaišėse Sąjungos šešiasdešimtmečio raguolis, o slaugė gydo Sąjungos
žaizdas. AK.
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ĮVYKIAI IR PASTABOS

FIL. s. VYTAUTAS KAMANTAS buvo išrinktas 1978 metų Lie
tuvių bendruomenės atstovų suva
žiavime Toronte PLB valdybos pir
mininku 1978-1983 metams.
Devynių asmenų valdyboje yra
penki vicepirmininkai (V. Kleiza —
vykdomasis vp, fil. A. Saulaitis,
S.J. — vp švietimui, fil. dr. A. Pau
lius — vp lėšoms, R. Sakadolskis —
vp informacijai ir S. Kuprys — vp be
pareigų), du sekretoriai (A. Juod
valkis — protokolams, D. Kojelytė — ryšiams), ir vienas iždininkas
(M. Šilkaitis). Valdyba dar kooptuos
G. Juozapavičiūtę — vp jaunimui ir
ieško narių sporto reikalams ir
naujo “Pasaulio lietuvio” redakto
riaus.

Pačių valdybos narių pasisaky
mais, 4 yra ateitininkai, 3 skautai
akademikai, 1 neolituanas ir 2 pri
klausomybės ideologinėm grupėm
nenurodė. Vidutinis valdybos narių
amžius yra 42 metai, vyriausias yra
66, o jauniausias narys — 25 metų.
Trys nariai yra gimę po 1945 metų,
t.y. jau ne Lietuvoje. Pažymėtina,
kad net 4 valdybos nariai dalyvavo
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresų
ruošos darbuose, o du iš jų jiems
pirmininkavo.
VI TAUTINIŲ ŠOKIŲ šventė
įvyks 1980 metų vasarų Čikagoje.
Šventės programos vadove bus fil.
Nijolė Pupienė.

PLB pirm.^^Vytmitas Kamantas sveikina stovyklautojus. Už jo — PLJS
pirm. Gabija Juozapavičiūtė.
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ATEITININKŲ STOVYKLOSE
1978 metais Dainavoje buvo apie
500 dalyvių: VII.2-16 d.d. MOKS
LEIVIŲ stovykloje dalyvavo 138
stovyklautojai ir 22 vadovai. Sto
vyklos metu padaryti pranešimai
nurodo, kad MAS veikia 11 skyrių
su apie 400 narių. JAUNUČIŲ sto
vykloje VII.16-30 d.d. buvo 195 sto
vyklautojai, o SENDRAUGIŲ sto
vykloje lankėsi apie 140 narių su
šeimomis.
62-ME LIETUVOS VYČIŲ SEI
ME Syracuse, N.Y. dalyvavo 115
atstovų iš 30 kuopų ir 34 svečiai.
Lietuvos Vyčiai buvo įkurti 1913
metais SAKALŲ vardu, bet tais pat
metais vardą pakeitė į dabar naudo
jamą. Seimo metu organizacija tu
rėjo 2674 narius.

STOVYKLA LIETUVIŠKAI NE
MOKANTIEMS. Dainavos stovyk
lavietė šiemet paskyrė vieną savaitę
lietuviškai nemokančių vaikų pro
gramai. Stovyklai vadovavo p. E.
Grigaitienė iš Detroito. Darbotvar
kėje buvo pramatytos tautinių šokių
ir dainų pratybos, sportas ir pra
mogos.
FIL. GINTARAS KAROSAS,
Bostone, daugelio atmenamas už
pastangas vystant lietuvišką “com
puter dating service”, lietuvių jau
nimo laikraštėlio anglų kalba pradi
ninkas, jaunimo kelionės per
Ameriką vykdytojas, kandidatas į
Miasačiuseto valstijos seimą, šių
metų Pasaulio lietuvių dienų proga
Toronte pradėjo vystyti “BALTIC
ENTERPRISES” bendrovę, kuri
užsiims lietuviškos tematikos ženk
lų, lipinukų ir pan. daiktų perparda
vimu. Be G. Karoso šioje bendrovėje
dalyvauja M. Drunga, N. Lingeraitis
ir R. Manomaitis.

TORONTO VASARIO 16 gimna
zijai remti komitetas paskelbė, kad
apmokės mokinių kelionės išlaidas
tarp Toronto - Frankfurto ir atgal.
Ontario provincijos mokyklos pri
pažįsta Vasario 16 gimnazijos moks
lą kaip tolygų kanadiškoms ir todėl
11.16 gimnazijoje besimokantys gali
be nuostolio tęsti ir baigti kanadiškas mokyklas. 1978/1979 mokslo
metais Vasario 16 gimnazijoje bus
trylika mokinių iš Šiaurės Ameri
kos. Mergaičių bendrabučio vedėja
šiais metais bus fil. Danguolė Kvik
lytė. Anksčiau kurį laiką 11.16 gim
nazijos bendrabutį tvarkė fil. Ma
rytė Saulaitytė-Stankuvienė.

BALTIMORĖS LIETUVIAI su
rengė penktą tautišką mugę miesto
centro Čarlio skvere (Charles
Plaza). Mugė, palydima tautinių šo
kių, dainų ir tautodailės programo
mis sutraukė didelį skaičių žiūrovų,
miesto, apskrities ir valstijos ren
kamų pareigūnų ir pirkėjų — ne lie
tuvių. Joje taip pat dalyvavo Simas
Kudirka, kuris angliškai išdrožė
stiprią kalbą apie žmonių persekio
jimus Sovietų Sąjungoje ir apie ne
pakankamą angliškos spaudos dė
mesį Sovietų Sąjungos nusikalti
mams. Pastebėtina, kad šioje mu
gėje savo paviljonus turėjo ne tik
antro pokario imigrantų, bet ir se
nosios Baltimorės organizacijos.
Vašingtono skaučių vietininkija,
daugiausiai s. R. Petrutienės pa
stangomis, mugėje gamino ir parda
vinėjo medžio rankdarbius.
Šį įvykį reklamavo vietos dien
raščiai, radio ir televizija. Mugei
šiais metais vadovavo K. Česonis, A.
Grintalis, E. Okienė, M. Burke, K.
Česonienė ir D. Gorrell.
THE NUMISMATIST, Vol. 91,
nr. 8 (1978), Amerikos numizmatikų
sąjungos žurnalas praneša, kad
Frank Passic ir Robert Douchis
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įsteigė Lietuviškos numizmatikos
draugiją (LNA, P. O. Box 250,
Columbia, Md. 21045).
Šiame žurnalo numeryje telpa
taip pat 8 psl. iliustruotas F. Passic
straipsnis apie Lietuvą, jos istoriją,
nepriklausomybės atstatymą ir
pinigus) pvz., 1936 metų 5 litų su
Basanavičium ir įrašu “Tautos ge
rovė — tavo gerovė”, 10 litų su Vy
tautu ir įrašu “Vienybėje — tautos
jėga”). Straipsnyje taip pat yra
laikraščio iškarpa apie 1977 spalio 10
riaušes po futbolo žaidynių Vilniuje,
daviniai apie vokiečių ir rusų oku
pacijas Lietuvoje ir gyventojų trė
mimus.
Amerikos numizmatikų sąjunga
buvo įsteigta 1888 metais. Jai dabar
priklauso apie 33,000 narių.

PRANCŪZŲ MAŽUMOS JAV
MOKYKLOSE. JAV nėra tiek kal
biniai vienalytės, kaip “tautų viri
nimo” atstovai bando tvirtinti,
(ž. “M.V.” 1975-3/4). Čia truputis
davinių apie retai girdimą prancūzų
mažumos padėtį.
LUIZIANOS VALSTIJA 1968
metais įsteigė prancūziškumo vys
tymo tarybą, kurios tikslas yra iš
laikyti kalbinį ir kultūrinį dvylipumą. Išleisti įstatymai leido val
džios potvarkius skelbti ne tik
anglų, bet ir prancūzų kalbomis.
Mokyklose buvo įvestos prancūzų
kalbos ir Amerikos prancūzų istori
jos pamokos. Atskiru patvarkymu
buvo suteiktas leidimas sukurti
pelno nesiekiančios bendrovės pa
grindais prancūzų kalbos televizijos
stotį. Dešimčiai metų praėjus, pra
džios mokyklų prancūzų kalbos kla
sėse mokėsi apie 50,000 mokinių ir
jų skaičius didėja po maždaug 2,000
kas met.
VERMANTO VALSTIJOS Ca
naan miestelyje jau keturis metus
veikia JAV valdžios išlaikomos

prancūzų kalbos pamokos pradžios
ir vidurinėse mokyklose. Šioje pro
gramoje dalyvauja apie 310 moki
nių, kurių pusė priešmokykliniame
amžiuje mokėjo tik prancūziškai.
Programa buvo pradėta su 110
tūkstančių sąmata, o dabar ji siekia
117.024 dolerius.
Šia proga įdomu pastebėti, kad
prancūziškai kalbančios mažumos
JAV save kildina arba iš kolonialinių
laikų (pvz. Luizianos aristokratiški
kreolai atstovauja prancūzų - ispanų
valdančios klasės tęsinį), arba iš
Kanados Akadų, kurie anglų - pran
cūzų karų pasėkoje buvo 1755 me
tais prievarta išvežti iš Naujosios
Škotijos dėl to, kad atsisakė kovoti
prieš Kvebeko prancūzus), arba vė
lesnių laikų imigrantų, daugiausiai
iš prancūziško Kvebeko.
Kai kurie Akadų palikuonys apsi
stojo JAV šiaurės valstijose, kaip
Vermante, o daugelis po dešimtme
čio klajonių pasiekė Luizianą. Anuo
metinis Luizianos gubernatorius
(ispanas) jiems paskyrė negyvena
mus pelkynus. Ilgainiui jie ten pra
turtėjo ir, gyvendami atsiskyrę, iš
laikė savo senobinę kalbą ir papro
čius. Dabar jie yra vadinami
Kahūnu (Cajuns) vardu ir gyvena 22
parapijų (Luizianos apskričių) plote,
kurio centru skaitomas Lafayett
miestelis. Yra spėjama, kad prancū
ziškai kalbančių (rašyt mažai kas
prancūziškai moka) Kahūnų yra apie
vienas milijonas.

VIKTORAS LIBERTIS.^štuoneris metus iškalėjęs Komijos, Vorku
tos ir Uralo priverčiamųjų darbų
stovyklose už dalyvavimą Lietuvos
nacionaliniame fronte (pogrindžio
organizacijoje), prieš tris metus iš
Lenkijos pasiekė Kanadą ir joje
pasiliko, kaip politinis pabėgėlis.
Montrealio savaitraštis “Nepriklau
soma Lietuva” 1978.IX.6 laidoje
cituoja jo pranašavimą, kad komu-
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nistai bus teisiami už savo nusikalti
mus lygiai, kaip ir naciai Niuremberge. Būsimas teismas, tačiau, bus
vykdomas Minske ir jame dalyvaus
ne vien nugalėtojų, bet visų nuken
tėjusių tautų atstovai.

PASAULIO LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖS valdyba apsiėmė
surinkti $5000 aukų Argentinos
Berisos miestelio lietuvių katalikų
“Mindaugo” draugijos namams įgy
ti. Ligi šiol buvo surinkta apie
$3,500 aukomis iš pavienių asmenų,
organizacijų ir LB apygardų ir
apylinkių. Yra žinoma, kad Berisos
miestelyje veikė dar kita, senesnė,
“Nemuno” draugija, kuri turėjo
maždaug tiek pat narių, kiek ir
dabar PLB remiama “Mindaugo”
draugija.

MIRĖ PASKUTINIS KNYGNE
ŠYS. Rusų draudimas lietuviams
naudotis lotyniškomis raidėmis
spausdintomis knygomis truko nuo
1864 iki 1904 metų. Šio draudimo
metu sustiprėjo tautinis sąjūdis ir
gimė pirmieji lietuvių laikraščiai —
“AUŠRA” (1883), “VARPAS” (1889)
ir kt. Žmonės, kurie lietuvišką
spaudą ir maldaknyges slaptai per
sieną iš Prūsų į Lietuvą nešdavo ir
platindavo buvo vadinami knygne
šiais. Žiniomis iš Lietuvos, š.m. lie
pos 24 Juodupėje mirė knygnešys
PETRAS MULOKAS, dešimtį metų
kentėjęs Sibiro tremtyje, sulaukęs
102 metų amžiaus. Knygų draudi
mui baigiantis jam buvo 28 metai. Jo
sūnus ir anūkas arch. Mulokai ir
proanūkiai gyvena Los Angeles.
CENZŪRA LENKIJOJE. 1978
metais vykusiame lenkų rašytojų
suvažiavime rašytojas ir poetas
Andrius Braunas (Andrzej Braun)
Amerikos balso radio reporterio
akivaizdoje iliustravo cenzūros nu
rodymus naudodamas tokį sakinį:

“1940 metais sovietai žudė lenkų
karininkus Katyno miškelyje”. Len
kijos cenzūra leidžia šį įvykį minėti
jei nėra minimi sovietai ir nenuro
doma jo data (1940 pavasaris), kuri
suderintų įvykį su rusų okupacija.
Vienuolikos lenkų karininkų nužu
dymą cenzūra taip pat leidžia pri
skirti vokiečiams, nors nacių Vokie
tija šią vietą užėmė tik daugiau, kaip
metams nuo žudynių praėjus.
Amerikos balsas savo reporterio
pranešimą gavo Vašingtone su pa
staba, kad A. Ehuno cituotas saki
nys buvo sutiktas stipriu plojimu.
Lenkų kalbos žiniose per Amerikos
balsą ši žinia buvo išcenzūruota
vadovaujantis sovietų pavyzdžiu:
“A. fhunas kalbėjo apie lenkų
karininkų žudynes Katyno miške
lyje”. Nenuostabu, kad Amerikos
balso klausytojai svarsto, ar Ameri
kos balso programos yra irgi tvar
komos laikantis rusų nurodymų?
RUGPIŪČIO 20-21 suėjo dešimts
metų nuo Varšuvos pakto kariuo
menės įsiveržimo į Čekoslovakiją.
Kaip kiekvienais metais, taip ir
šiemet, čekų studentai sukaktį mi
nėjo tyliu protesto budėjimu prie
Čekijos kunigaikščio šv. Vaclovo
(907-929) — kankinio paminklo
Prahos centre. Policija demonstran
tų nekliudė, bet draudė palikti gėles
prie paminklo ir prie 1969 metais
susideginusio studento Aleksandro
Palačo mirties vietos.
Čekų pabėgėliai šią sukaktį minė
jo Vienoje dešimtį dienų trukusiu
badavimu. Šis protestas turėjo at
kreipti dėmesį į politinius kalinius
rytų Europoje. Apie penkiolika
žmonių Namure, Belgijoje, nešė
plakatą su įrašu “Čekoslovakija
1968-1978” ir įmetė dūmines bombas
į Paryžiaus - Maskva traukinį. Gru
pelė menininkų Leningrado carų
rūmų aikštėje išreiškė savo pasipik
tinimą rusų kišimuiši į Čekoslova
kiją vienos minutės tyla.
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Baltimorės mugės jau trečius metus puošiasi vis tobulinama senoviška gry
tele.
Nuotr. K. Česonio.
LIETUVIŲ SKAUTŲ VI TAU
TINĖJE STOVYKLOJE prie Pax
ton, MA dalyvavo arti 900: 350 Bro
lijoje, 530 Seserijoje ir apie šimtas
svečių ir vadovų bendrijoje. Dau
giausiai dalyvių buvo iš JAV ir
Kanados, bet joje dalyvavo ir 15
skautų ir skaučių iš Australijos, 3 iš
Anglijos, 1 iš Brazilijos. Akademinis
Skautų Sąjūdis šioje Tautinėje sto
vykloje pirmą kartą neturėjo sau
atskiros pastovyklės, nors įvairiose
pareigose joje dalyvavo apie 100
brolių ir sesių akademikų.
VI Tautinė stovykla buvo viena
mažiausių — už ją mažesnė buvo tik
1928 VI.29 - VII.2 stovykla A. Pane
munėje, kurioje dalyvavo 420. Di
džiausia dalyviais buvo 1938.VII.818 II Tautinė stovykla: A. Panemu
nėje dalyvavo apie 1950 skautų ir
132 svečiai, o Pažaislyje dalyvavo
1700 skaučių ir apie 200 jų viešnių.
Taigi, iš viso II T.S. buvo apie 4000
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dalyvių! Įdomu pastebėti, kad prieš
10 metų Rakė vykusi V T.S. buvo
sutraukusi apie 1600 dalyvių, o prieš
5 metus prie Cleveland© vykusi
jubiliejinė stovykla buvo sutraukusi
virš 1000. Staigus stovyklų dalyvių
mažėjimas, be abejo, turi savo prie
žastis, bet kas gali pasakyti, kas jos
yra?
V.s. JONAS KUPRIONIS, buvęs
miškininkystės profesorius Luizianos universitete ir dabartinis Lietu
vių žurnalistų draugijos pirminin
kas, š.m. vasarą vieną mėnesį pra
leido su žmona Lietuvoje. Jis vyko į
Lietuvą savo buvusio universiteto
rekomendacijos ir Lietuvos Miškų
ūkio mokslinio tyrimo instituto
kvietimo pagrindu. Kelionės metu
jis skaitė eilę paskaitų Lietuvos
miškininkams ir susipažino su Lie
tuvoje vykdomu miškų apsaugos
darbu.
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PENKIOLIKA VAŠINGTONO
AKADEMIKŲ ir svečių š.m. rug
sėjo 29 buvo susirinkę fil. L. ir N.
Grinių pastogėje A.S.S. LIV meti
nės šventės proga. Šis suėjimas
buvo pirmas Vašingtono gyvenime.
Kai kurie dalyviai — iš Kauno, Bos
tono, Čikagos, Klyvlendo, Losangelo, Niujorko, Omahos, Vusterio —
ryšio su Sąjūdžiu nepalaikė net pen
kiolika metų!
Suėjimo metu v.s. dr. K. Jurgėla
papasakojo, kaip jis 1917 metais
pradėjo skautauti lenkų draugovėje,
fil. P. Labanauskas išdėstė, kodėl jis
pasirinko tapti jūrininku, d sen
draugis svečias A. Lukas paaiškino
apie savo dviejų mėnesių skautišką
“karjerą” Viesbadeno stovykloje.
Vakarą paįvairino A.S.S. penkias
dešimties metų sukakties ir Losangelo skyriaus jaunų (1954 m.) dienų
filmai, ir kuklus pasivaišinimas. Są
jūdžio nariai išsiskirstė aprūpinti
1978 vykstančio LSS suvažiavimo
pranešimais, naujaujia Ad Meliorem! laida ir mintimis apie sky
riaus steigimo klausimą Vašingtone.
Apylinkėse gyvena bent dvidešimts
ASD ir Korp! VYTIS spalvas turin
čių, tad skyriaus steigimas yra
tikrai pribrendęs.

FIL. ALGIRDAS STEPAITIS su
žmona dainininke Laima iš Čikagos
persikėlė gyventi į pietinę Kalifor
niją — San Diego apylinkę. Brolis
Algirdas ten vadovaus Fluid
Systems bendrovės inžinerijos de
partamentui.
FIL. V. VARNAS (Los Angeles)
buvo LSS Tarybos pakviestas suda
ryti 1978 metų LSS Suvažiavimo
vykdymo prezidiumą ir jam pirmi
ninkauja. Suvažiavimas prasidėjo
rugpiūčio 15 ir baigsis balsavimu.

Fil. ps. SAULIUS NAUJOKAI
TIS buvo išrinktas Vašingtono lie
tuvių bendruomenės apylinkės pir
mininku 1978-1979 metams. Brolis
Saulius yra medicinos gydytojas ir
šiuo metu dirba JAV sveikatos
institutų vėžio tyrimų laboratori
joje.

Fil. Ringailė Jonynaitė Zotovienė
surengė individualinę meno kūrinių
parodą liepos mėn. Beverly Shores
vietovėje Indianoje, ponų Mildažių
rezidencijoje. Paroda turėjo didelį
pasisekimą, joje buvo išstatyti kūri
niai daugumoje sukurti Floridoje,
kur dailininkė nuolat gyvena. Vėliau
ji dalyvavo A.S.S. narių parodoje
Čikagoje ir kartu su prof. V. K. Jo
nynu ir fil. Jurgutiene Detroite.
Apie šias parodas plačiai rašė Drau
go dienraštis Čikagoje ir kita vietinė
spauda.

Fil. Raimondas ir fil. Danutė Korzonai ir jų sūnus Algirdas, ilgesnį
laiką lankėsi Europoje ir Lietuvoje,
kur fil. Raimondas skaitė kelias pa
skaitas Kaune ir Vilniuje iš gamtinių
dujų suskystinimo srities. Grįžo
kelione patenkinti.

VYDŪNO MINĖJIMAS, įvykdy
tas š.m. balandžio 16 ASS Vydūno
Jaunimo Fondo pastangomis Čika
goje, galų gale priminė mūsų visuo
menei beveik pamirštą žymiausio
lietuvių mąstytojo sukaktį. Nors
pavėluotai, bet rašytoją suskato pa
minėti Vytauto Didžiojo karūna
vimo dienos proga ir kita Čikagos
lietuvių organizacija. Spaudoje 1978
metais Vydūną paminėjo tik skau
tai.
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Vydūno Jaunimo Fondo valdyba
atsiprašo gerbiamuosius Vydūno
Laiškai Skautams knygos rėmėjus ir
prenumeratorius dėl užtrukusio
knygos spausdinimo. Priežasčių
buvo daug ir įvairių, bet džiaugia
mės knygą patiekę gražesnę ir pa
trauklesnę į skaitytojų rankas.
Naują knygą puošia prasmingos
dail. fil. Zitos Sodeikienės iliustraci
jos, kurias ji nemokamai sukūrė.
V.J.F. valdyba dėkoja už tai. Kvie
čiame skaitytojus knygą skaityti ir
platinti.

Šių metų lituanistinių studijų prie
Kento universiteto dalyviams VJF
suteikė septynias stipendijas: Vo
kietija 3, J.A.V. 3 ir Kanada 1. Sti
pendijos buvo skiriamos įvairių
organizacijų nariams: ateitininkams,
skautams ir nepriklausantiems jo
kioms organizacijoms.

Po ilgų metų darbo V.J.F. valdy
boje, fil. Raimondas Merkys pasi

traukė ir paliko tik V.J.F. Taryboje.
Pažymėtina, kad jis valdyboje dirbo
1956-59 metais ir antrą kartą
1973-1978 metais, skirdamas daug
poilsio valandų bendram reikalui.
Naujuoju V.J.F. valdybos nariu pa
kviestas fil. Kęstutis K. AMBTAS,
kuris eis fondo Reikalų vedėjo pa
reigas.
Šių metų kalėdinės atvirutės su
kurtos dail. dail. Jūratės Okūra,
Zitos Sodeikienės ir Ados Sutkuvie
nės jau atspausdintos A. Zigaičio
spaustuvėje Čikagoje ir siuntinėja
mos pirkėjams. Dėkojame dailinin
kėms už gražius paišinius, kuriuos
sukūrė ir paaukojo V.J.F. reika
lams.

1978 metų jauno visuomenės vei
kėjo premijai kandidatų gauta labai
mažai ir premija dar nepaskirta. Iš
ASS skyrių pasiūlymų veik nebūta.
Jeigu V.J. Fondas negaus naujų
kandidatų — premija liks kitiems
metams.

Liepos 22 d. Romuvoje ps. fil. Danutė Jurkšaitė duoda įžodį Toronto sky
riaus ASD ir Korp! Vytis narių tarpe.
Nuotrauka A. Šeškaus.
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ASS Sydnėjaus skyriaus bendroje sueigoje iš k. Laima Barkūtė, Ginta Vi
liūnaitė,' Ramutė Maksvytytė, Marija Milienė, Vytas Bukevičius, Tamara
Vingilienė, Aleksas Jaštas, Viola Viliūnaitė, Elena Kiverytė, Jadvyga Viliūnienė, Valys Barkus, Julija Basil-Bogužaitė, Izidorius Jonaitis, stovi Elena
Jonaitienė ir Algis Žilinskas.
Nuotr. I. Jonaičio.

davė ir spalvas gavo šios kandida
tės: Laima Barkutė, Gintarė Viliū
naitė, Vida Viliūnaitė ir Roma
Gruodžio 3 d. Sydnejuje formaliai Maksvytytė-Gakienė, filisterės —•
įsiteisino Lietuvių Akademinė Skau- Julija Bogušaitė-Bassil. Šeštoji kan
tija, surengdama Bankstown’e savo didatė — Eglė Žižytė-Suchoversky
pirma vieša parengimą — paminė filisterės spalvas gavo VI TS JAV
dama LSS 60-mečio užbaigimą, metu.
Akademinio Skautų Sąjūdžio 54-sias
Minėjimą, į kurį susirinko gražus
ir Sydnėjaus ASS Skyriaus pirmą būrys svečių, atidarė ASS Skyriaus
sias metines.
pirmininkas, s. fil. Izidorius Jonaitis,
ASS Skyrius Sydnejuje įsisteigė perduodamas tolimesnį programos
1978 m. vasario 27 d. Jį sudaro vedimą fil. Jadvygai Viliūnienei.
Akademikių Skaučių. Draugovės ir Atidarymas užbaigtas šventės da
Filisterių Skautų Sąjungos padali lyviams sugiedant Gaudeamus Iginiai. Pirmųjų metų veikla buvo tur.
skirta kandidačių ruošimui ir susiSekė ps. fil. Elenos Jonaitienės
organizavimui.
išsami paskaita, supažindinanti su
Pati akademikų sueiga įvyko ten ASS tikslais, istorija ir akademikų
pat, gėlėmis papuoštoje salėje. Jos padarytu įnašu į tautinį - visuome
metu tikrosios narės pasižadėjimus ninį - skautiškąjį gyvenimą.
SYDNĖJAUS AKADEMIKŲ
ŠVENTĖ
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Australijoje dalyvavusių Amerikos
liet, skautų-čių draugiškumu; jo
nuomone, šie nuoširdūs ryšiai esą
užmegzti ilgam laikui.
R. Maksvytytei-Gakienei per
skaičius Akademinės Stovyklos
dainą, o V. Viliūnaitei padeklamavus
“Vakarę dainą” ir visiems bendrai
sugiedojus Tautos Himną užbaigta
oficialioji šventės dalis. Po to,
akademikėms vaišinant svečius
pyragais ir kavute, dar kurį laiką
pabendrauta, pasišnekėta.
Tuo pačiu — Geriausios sėkmės
akademikams žengiant į antrus
metus.
v.s. B. Žalys

V. s. fil. Balys Barkus VI TS
Amerikoje. AK.
Fil. J. Viliūnienė pristatė gavu
sias spalvas akademikes šventės
dalyviams. Į jos linkėjimus jaunųjų
sesių vardu atsakė ps. G. Viliūnaitė,
o buvusioms kandidačių globė
joms — s. fil. M. Milienei ir fil. J.
Viliūnienei — padėkojo ir gėlėmis
apdovanojo L. Barkutė.
Sekė sveikinimai: raštu sveikino
ASS Centro Valdybos Pirmininkas,
v.s. V. Statkus, žodžiu — LSS Aus
tralijos Pajono Vadas, v.s. A. Mauragis, kurs, tarp kita, iškėlė, kad
Sydnejaus akademikai savo tarpe
turi vieną pirmųjų akademikų
skautų ir vadovų — s. fil. Izidorių
Jonaitį (šis faktas buvo sutiktas
katučių audra).
Akademikes L. Barkutė ir J. Bogušaitė-Bassil padeklamavo Vydū
nui skirtą eilėraštį.
V.s. fil. B. Barkus padarė prane
šimą iš Vl-tos Tautinės Stovyklos
J.A.V. Jis ypač džiaugėsi VI TS
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Prof. Dr. Raimondas Viskanta eilę
metų sėkmingai dėsto PURDUE
universitete, West Lafayette, In
dianoje. 1979 m. rugpiūčio mėn. 5-8
d.d. San Diego mieste Kalifornijoje
įvyks 18-oji ASME/AICHE šilimos
perdavimo konferencija, kurios pro
gramos paruošiamiesiems darbams
vadovauja mūsų darbštusis brolis
filisteris. Su moksliniais praneši
mais dalyvaus 21 mokslininkas iš
įvairių JAV universitetų ir kitų
tyrimo institucijų. Jis taip pat at
lieka knygų redagavimo darbus
savo dirbamoje srityje.
MIRTYS
FIL. KĘSTUTIS GRIGAITIS,
vienas iš Korp! “VYTIS” steigėjų
Kauno universitete, keliavo iš
Floridos į Torontą tikėdamasis lie
tuvių dienų proga jaukiai paben
drauti su visa šeima ir artimaisiais.
Kanados sieną pravažiavus, fil. Gri
gaitis su žmona STEFANIJA atsi
minė, kad Kanadoje yra privaloma
naudoti apsauginius diržus. Sekantį
kartą sustoję abu ketino prisirišti.
Vos Vindsorą aplenkus, sprogo pa
danga. Susvirusi mašina iškrėtė
keleivę ir Stefanijai Grigaitienei
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KORP! "VYTIS" STEIGĖJĄ
v.s. fil. KĘSTUTĮ GRIGAITĮ,
tragiškai automobilio nelaimėje netekusį
mylimos žmonos STEFANIJOS,
giliai užjaučia

Lietuvių studentų skautų Korp! "VTIS"
ir
AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS

apsaugos diržai daugiau padėti ne
galėjo. Vietoje džiaugsmingo šeimos
suvažiavimo Toronte, Grigaičių
šeima ir šimtai pažįstamų liepos 2
ryte dalyvavo Anapilio kapų
apeigose.
LANKYTOJA IŠ KAUNO, mo
kytoja Genovaitė Valiukevičienė, fil.
V. Rutelionio Vašingtone žmonos
sesuo, apie šešis mėnesius praleido
JAV. Toronto lietuvių dienom besi
baigiant, liepos 4 ji buvo pakelyje iš
Londono, Ontario į Vankuverį. Pa
siekus VARVA (Worwa, Ont.)
miestelį, 63 metų šoferį Juozą Be
lecką ištiko širdies smūgis, kurio
pasėkoje automobilis susidūrė su
kitu ir abu keleiviai buvo vietoje už
mušti.
A.a. Genovaitė Valiukevičienė
paliko Lietuvoje dukrą, keturis
sūnus ir du anūkus. Jos pelenai buvo
persiųsti Lietuvon. Mišios už jos
vėlę buvo atlaikytos Vašingtone ir
Čikagoje.
A.a. Juozas Beleckas buvo įspū
dingai palaidotas Londone, Ont.
Velionis šeimos neturėjo, bet vienas
vainikas bylojo apie daugelio lietu
vių šeimų likimą: vyriausias brolis
mirė Sibire, antras — tragiškai žuvo
Australijoje, trečiasis — Kanadoje.
Vienintelė sesuo, Veronika Beleckaitė-Kielienė, gyvena Lietuvoje. Iš
tikro, lietuvių kaulai yra išbarstyti
visuose šios žemės kontinentuose!

Su skausmu ir liūdesiu prisimins
Urbanos Korp. Vytis skyriaus nariai
fil. Justiną Bavarskį, kuris rugpiūčio
27 d. žuvo automobilio nelaimėje
Lander vietovėje Wyoming valsti
joje. Baigęs žurnalistiką dirbo
amerikiečių spaudoje Detroite.
Studijuodamas yra pasinaudojęs
Vydūno Jaunimo Fondo paskolomis,
kurias mokslus baigęs pavyzdingai
grąžino atgal. Turėjo retą talentą
rašyti ir buvo kviečiamas redaguoti
Mūsų Vytį, bet dėl ankstyvesnių įsi
pareigojimų nesutiko perimti re
daktoriaus pareigų.
Spalio mėn. 8 d. Čikagoje mirė fil.
Leono Maskaliūno tėvas, kuris ilgą
laiką sunkiai sirgo. Iš tolimo arabu
krašto KUWAIT į laidotuves atvyko
fil. Leonas ir fil. Nijolė. Jiems reiš
kiama širdinga užuojauta.
A.A. JUSTINĄ BAVARSKĮ
PRISIMENANT

Rugpiūčio 27 d., netoli Lander,
Wyomingo valstijoje, tragiškai žuvo
36 m. jaunas, talentingas žurnalistas
a.a. Justinas Bavarskis. Jam su
draugais grįžtant iš simfoninio kon
certo, kelyje pasimaišė arklys. Jus
tui pasukus iš kelio, automobilis, tris
kartus apsivertęs, nuriedėjo į gilų
griovį. Justas žuvo vietoje. Kiti trys
sužeisti.
1
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Reiškiame gilią skautišką užuojautą
fil. LEONUI MASKALIŪNUI dėl tėvo mirties
fil. NIJOLEI PUPIENEI dėl motinos mirties
fil. BRONIUI JUODELIUI dėl žmonos mirties
Čikagos Filisterią Skautų Sąjungos Valdyba

Justas buvo vienas iš tų retų
žmonių, kuris perėjęs per gyvenimų,
ji pažinojusiems paliko šilta drau
gystės jausmų, daug linksmų prisi
minimų ir daug gilių minčių. Jo su
mojus pradžiugindavo visus, ir gal
daugiausia jį galėjai kaltinti tuo, kad
jis per daug duodavo kitiems ir per
mažai pasilaikydavo sau. Jau studijų
metu profesoriai stebėjosi jo talentu
rašyme — o mes, tų metų kolegos,
nekantriai laukėme, kada Justas,
išėjęs i pasaulį, parašys didžiųjų
novelę.
Studijuodamas Illinojaus univer
sitete, Justas aktyviai reiškėsi įvai
riose universiteto ir lietuvių organi
zacijose. Žaidė futbolo (sosser) rink
tinėje, kur pasiėmė daugiausia
įmuštų įvarčių rekordų. Aktyviai
reiškėsi Lietuvių studentų sųjungoje (kuri tais laikais dar buvo
aktyvi). Porų metų buvo Korp!
“Vytis” Urbanos skyriaus valdy
boje.
Baigęs mokslus, Justas savo ta
lentų pasuko į žurnalistikų. Rimtų
žurnalistinę karjerų pradėjo gavęs
darbų United Press International,
Detroite. Ten padirbęs keletu metų,
persikėlė į New Yorkų. Čia už savo
įžvalgius straipsnius buvo nominuo
tas Pulitzer žurnalistikos premijai.
Tačiau įkyrėjo jam miesto gyve
nimas, nuolatinė įtampa. Viskų
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metęs, išvažiavo į mažai apgyventas
Wyomingo vietas, kur jis dirbo
medžių kirtimuose ir kaip alyvos
kasyklų darbininkas. Kai turėjo
laiko, rašydavo. Po nelaimės, ištiku
sios jį kertant medžius, daug dirbo
kaip laisvas žurnalistas. Susidomė
jęs gamtos apsaugos sritimi, pasi
darė šios srities didelis kovotojas;
parašė kelias ilgas, išsamias žurna
listines studijas, liečiančias žemės
konservacijos klausimus. Šios stu
dijos buvo atspausdintos konserva
cijos žurnaluose. Viešėdamas Chicagoje, planavo paruošti studijų apie
Chicagos lietuvių gyvenimų.
Nuo šių metų gegužės mėnesio jis
perėmė redaktoriaus pareigas “High
Country News” Lander, Wyominge.
To laikraščio kolegos žurnalistai jį
laikė savo stipriausiu redaktorium,
kuris laikraštį padarė svaresnį ir
įdomesnį. Laikraščio numeryje,
skirtame Justinui, jie prisimena jį
kaipo šviesiaplaukį lietuvį, kuris
labai mylėjo jų “neapgenėtų” kraštų
ir buvo to krašto svarbi dalis. Ir
nors jis buvo jiems toks artimas,
tačiau jautėsi, kad jis yra kitos
žemės išsilavinęs žmogus.
Kartu su Justino tėveliais, bro
liais, seserimis, visais artimaisiais
Justo liūdime — bet jį su šypsniu
prisimename visi, po pasaulį išsi
skirstę, jo draugai.
rkl.
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IV PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO
INFORMACIJOS

KONGRESO ATSTOVAI —120 rinktų asmenų, kurie atstovaus savo gyve
namą kraštą Jaunimo Kongrese.
KONGRESO DALYVIAI — asmenys tarp 16 h 35 metų amžiaus dalyvau
jantieji stovykloje ir Kongreso renginiuose. Dalyvių skaičius ribojamas iki
500. Pirmenybė duodama pirmiausia užsiregistravusiems.
TURISTAI — asmenys, kurie Kongreso metu keliaus po Europą ir lankysis
Kongreso renginiuose.
LIEPOS 11 — IV PLJ Kongreso stovykla Anglijoje. Atstovai ir dalyviai
stovyklaus iki liepos 18 d. Liepos 14 ir 15 vyks i Londoną koncertui ir baliui.

LIEPOS 14-15 — Turistai galės dalyvauti Kongreso atidaryme, koncerte ir
kituose renginiuose. Bilietai įsigijami Anglijoje.

LIEPOS 11,12,13,16,17 — turistai galės pasirinkti iš įvairių ekskursijų po
Angliją.
LIEPOS 18 — Grupinis išvykimas iš Londono į Dover ir iš ten persikėlimas
per kanalą į Ostendę, Belgiją. Atstovai vyksta tiesiai į Studijų Dienas Altenberg’e, kurios vyks nuo liepos 19 iki 27 d.
Bilietus Vokietijoje vykstantiems renginiams galima iš anksto užsirezer
vuoti registruojantis. Pirmenybė duodama dalyviams ir turistams dalyvau
jantiems ekskursijose.
Studijų Dienų metu Kongreso dalyviai ir turistai gali pasirinkti:

1. Dalyvauti A, B, C ar D ekskursijose
2. Vykti į Europos Studijų Savaitę Louvain, Belgijoje
3. Keliauti po Europą asmeniškai
LIEPOS 27 — Atstovai ir dalyviai atvyksta į Koenigstein Kongreso užda
rymui, kuris vyks iki liepos 29 d.
Turistai gali dalyvauti Kongreso uždarymo programoje (užbaigiamajame
posėdyje, koncerte ir kituose renginiuose).
LIEPOS 30 — Prasideda ekskursijos E, F ir G po Europą.
EKSKURSIJOS
\

•i??-.' r',-'.

'

Kelionė A — Prancūzija - Italija - Šveicarija - Vokietija —
liepos 19 - 27 d.d.
(Paris, Grenoble, Nice, Monaco, Zurich, ir t.t.)

$300.00

Kelionė B — Prancūzija - Vokietija — liepos 19 - 27 d.d.
(Paris, Strassburg, Munchen, Nurnberg, ir t.t.)

$300.00

Kelionė C — Belgija - Olandija - Vokietija — liepos 19 - 27 d.d.
(Gent, Brussel, Rotterdam, Hamburg, W. Berlin,
Koln, ir t.t.)

$300.00
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Kelionė D — Prancūzija - Šveicarija*- Vokietija —
liepos 19 - 27 d.d.
$210.00
(Brussel, Paris, Versailles, Bern, Zurich,
Munchen, ir t.t.) .
Kelionė E — Italija - Austrija — liepos 30 - rugpiūčio 8 d.d.
(Verona, Florence, Venice, Viena, ir t.t.)
Kelionė F — Prancūzija - Šveicarija - Italija - Austrija
Vokietija — liepos 30 - rugpiūčio 8 d.
_
(Paris, Lyons, Milan, Frankfurt, Berlin, ir t.t.)

$300.00

$290.00

Kelionė G — Prancūzija - Šveicarija - Vokietija —
liepos 30 - rugpiūčio 5 d.d.
$220.00
(Paris, Dijon, Zurich, Frankfurt, Berlin,
Hamburg, ir t.t.)
Kainos yra apytikrės — jos gali pakilti iki 10%. Į kainą įeina autobusas,
nakvynė vidurinės klasės viešbučiuose, pusryčiai, miestų apžiūrėjimas su
vadovais.
Visas keliones tvarko IV PLJK Registracijos komisija Čikagoje.
Iš JAV išskrendama liepos 8, 9, 10 d.d. į Londoną. Grįžti galima per
Londoną arba per Frankfurtą. Skridimai iš JAV miestų:
New York - London / Frankfurt - New York
New York - London - New York
Los Angeles - London / Frankfurt - Los Angeles
Los Angeles - London - Los Angeles
Chicago - London / Frankfurt - Chicago
Chicago - London - Chicago
Kelionė iš Londono į žemyną - apie $30.00

$405.00
$402.00
$534.00
$512.00
$445.00
$432.00

Kongreso atstovai, dalyviai ir turistai gali pasirinkti išvykimo ir grįžimo
datas. Keleiviai iš kitų JAV miestų prisijungia prie skridimų jiems artimiau
siame išvykimo punkte. Skridimams naudojama pigiausia “Super Apex” ir
“Apex” kaina.
Europos lietuvių studijų savaitė VII 20-27 d. Belgijoje ($175.00 su maistu).

TAISYKLĖS
1. Kelionėje reikia išbūti nemažiau 14 ir nedaugiau 45 dienas.
2. Registracija ir kelionės užstatas $205.00 sumoje turi būti atlikti iki
vasario 16 d.
3. Pilna suma už kelionę į Europą turi būti sumokėta iki balandžio 15 d.
IV Kongreso būstinė:

Darbo valandos (Čikagos laiku):

IV PLJK - Registracija
5620 S. Claremont Avenue
Chicago, IL 60636
Telef.: (312) 778-2200

Darbo dienomis 9 vai. ryto z 1 vai. p.p.
6 vai. - 9 vai. vakaro
Šeštadieniais 9 vai. ryto - 1 vai. p.p.
Sekmadieniais 10 vai. ryto - 1 vai. p.p.
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SKAUTIŠKOS MINTIES JAUNIMO IR VADOVU ŽURNALAS

LEIDŽIA:
Akademinis Skautų Sąjūdis

REDAKTORIUS:
Fil. Antanas Saulaitis, SJ
2345 West 56th St., Chicago, IL 60636
ADMINISTRATORIUS:
Alfredas Kleinaitis, 11044 W. .84 Place,
Willow Springs, III. 60480

REDAKCIJOS BENDRADARBIAI:
L. Grinius, D. Kviklytė, R. Lukienė, J. Toliušis, V. Statkus

EKSPEDICIJA:
Čikagos A.S.S. skyrius

SPAUSDINA:
Vi Vi Printing, 4346 So. Western Ave.,
Chicago, III. 60609
PRENUMERATOS KAINA:
Metams: JAV ir Kanadoje $6.00, kitur $3.00. Atskiro numerio kaina $2.00.
Metinė Garbės Prenumerata $10.00. Aukos virš nurodytų kainų gali būti
atskaičiuojamos nuo apmokestinamų pajamų JAV-se. Prenumerata ir aukas
prašome siųsti Administratoriui.
PASTABA:
Redakcija gerbia autorių nuomones ir teisę nevaržomam konstruktyvių minčių
reiškimui. Straipsniai su autorių pavarde, slapyvardžiu ar inicialais nejpareigoja skautų vadovybės, leidėjų ar redakcijos. Rankraščiai gali būti taisomi
kalbos, formos ar stiliaus atžvilgiu.

MUSU VYTIS [OUR KNIGHT] is a magazine published for young adults and youth
leaders by the Lithuanian Collegiate Scout Movement, a division of Lithuanian
Scout Association, Inc., a not for profit educational corporation of Illinois,
exempt from USA Federal taxes by IRS ruling, code 501 (c) (3), certificate
No. CHI-EO-67-343. Managing Editor: Alfredas Kleinaitis, 11044 W. 84 Place,
Willow Springs, III. 60480.
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