
1



- A,A,Miko Kukučio ,vyr.sktn..neseniai mirusio tremtyje,atmi
nimui skautų pastangomis bus pastatytas paminklas.Iniciatyvos ėmė
si kanadiečiai skautai.Šiam reikalui Jau pradėtos rinkti leaps.Vie
ši skautai-ės turėtų \feias kilnias pastangas tinkamai paremti.

-L,S,Brolija Įpareigojo visus lietuvių skautų vienetus įsigy
ti reprezentacijos'reikalams ir platinti' "'GENOCIDE "' knygą.

-Spaudos platinimo reikalu L^S,Brolija išleido patvarkymą,ku
riuo tingina skautus prisidėti prie jos platinino.be kita ko,ir 
steigiant lietuviškosios spaudos platinimo kioskus.Mes tokias pas
tangas tegalime pagirti ir visokeriopai paremti.

-Kanadoje jau išleistas I-sis "SKAUTU AIDO" nume
ris. Spausdinamas spaustuvėje.Visi broliai-soses raginami ši lai
krašti remti prenumerata, platinimu, raštais ir kitais būdais. 
Adresas: Rūta,P.O,Box 78,Rodney,Ontario,Canada.

-Vladas Šarūnas,skautininkas ir "Vyčio" KorpJsenioras,dėl 
gausybės darbo ir asmeninių aplinkybių verčiamas,turėjo pasitrauk
ti iš Kanados rajono vadeivos pareigų.Brolis Šarūnas, energingas 
skautininkas,aktyviai dirbo skautiško darbą Vokietijoje, buvo vie
nas didžiausių " Vyčio" sambūrio iničiatorių.Kanadoje jis suorgani
zavo lietuvius skautus.ir buvo pirmasis "Skauto"-redaktorius

-Vytinčių laiškas keliauja per pasaulį.Jis išsiųstas iš Čika
gos i, Vokietijąjič Čia į>us siunčiamas į kitus Europos kraštus ir 
užjūrius, kur tik yra "VyČio"KorpJbrolių.Kiekvienas,gavęs Šį laišką, 
jį papildo savuoju laišku.Laiškas, apkeliaus visą pasaulį ir vėl su
grįš į J.A.V. Surinkta įdomi liodŽiaga bus parvežta į Lietuvą.

-Kun.prof.sktn.Stasys Yla baigė paruošti didžiulę,apie 500 psl. 
lietuvišką maldaknygę,Ši maldaknygė yra visiškai nauja savo^apimtinl 
ir pačia,dvasia,Tai bus originaliausia ir lietuviškiausiomis visų mū
sų Tėvynėje ir tremtyje iškeistų panašaus turinio knygų,Džiugu,kad 
ir Skautiškųjų maldų skyrius jojo nore užmirštas.Skautų dvasios rei
kalams paskirta daug vietos ir sudėtos visos reikalingiausios,daž 
nai net*specialiai sukurtos, maldos.Knyga ruošiasi išleisti "Ven
tos" leidykla.

-Vyr.sktn.V.Sonborgas šiuo motu eina L.S.S. Vokietijos rajo
no vadeivos uareigas.Jo naujasis adresas: (l6) Darmstadt,Bosfach 
U54,

-Kun,Vaclovas Sarka— vilnietis skautas,šiuo metu Grohno pe
reinamosios stovyklos kapclionas,apdovanotas skautišku Lelijos or- 
denu.

-Pasktn.sonJ.Zigmas Paulionis paskirtas L.S.B. Kanados rajo
no vadeiva.Be kitų pareigu, Z.Paulionis aktyviai dirbo "Vyčio"Korp 
Toronto skyriaus valdybos,"skyriuje.

-Sonj.G,Juškonas perone tvarkyti L.s.b, tiekimo skyriaus rei
kalus. Jo adregas :59, Gatos str,,So.Boston 27,Mass.,USA,.

-Liūtas Grinius,"VyŠio"Korpi junioras ėįicagojQ,pakeltas į pas- 
kautininklo laipsnį. .

-Britų zonos skautai,dėl didelių stovyklų ir mokyklų pertvar
kymų, kuriuos vykdo okupacinė britų valdžia,pergyveno dar vieną 
krizę,Iš visų Schlozwig-Holsteino vietovių lietuviai skautai vei
kia tik Spakenberge.Apie balandžio vidurį stovyklų organizacija bū 
slant! baigta.Tada gal ir skautų veikla turės kiek pastovesnį ats
palvį.
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Pavas ari o p šraeno J iš si skleidži ant hau j ai ■ Gyvybei ;.kąi žiema 

sutirpstą,kai pro‘Gavėnios šešėlius prasiveržia Prisikėlusiojo .gy
venimo.- šviesa.,- tos abi gyvybės *-simboli Šitai sutampa ir minimos Moti-, 
nos.Dienoje.Si, Šventė jau metu metai Švenčiama gegužės pirmąjį 
sekmadienį. Neprl'p .lamai parinkta ši diena,ji turi gilią pras— 
mę.Tai yra biologinės ir dvasinės gyvybės naminėj imas..Gegužė s' -mė
nuo' yra kūrybinės gyvybės pasireiškimo metasįkartu paskirtas "Ma
ri j ai, dvasinė s gyvybės davėjos simboliui.Todėl Kristaus religijoje 
ir ja pagristoje kultūrbjė Motinos Dienos įterpimas į Marijos mė
nesį turi gilią prasmę ir neįkainuojamą vertę."

Motinystėje sukaupti žmonijos idealai ir didžiosios dorybės. 
Joje prasideda paslaptingoji gyvybėjiš ten gi kyla ir kūrybinės 
kultūros gijos.Motinystė yrawžmonijos nepamainomas turtas,nes jo
je,! g židiny,susibėga dieviškosios-dvasinėsir biologinės gy
vybės spinduliai.Motina yra per tai apsupta šventos,nežemiškos 
šviesos aureole,nes ir pati motinystė šventa- šioj žemėj.Jos galio
je glūdi naujų gyvybių išvedimas iš nežinios,kurios jau niekuomet 
neuzsibaįgs.'Motina -tai vertybių kūrėja amžinybei..

Laimingos.tautos gerbiančios motinas ir motinystę.Laimingos 
turinčios gerų ir 'šventų m'otinų.Motinos rankose-sudėta ne tik‘jos 
vaiko,bet'ir visos tautos .ateitis. Ji šeimos dvasia 'ir gyvybė, o 
seimą -tautos pamatas.Tautos išsilaiko ne tiek-politinėmis prie
monėmis,kiek pasiaukojančių molinų didvyriškumu^,ir niekas tautų 
negali sulaikyti nuo.Žlugimo,jei jos-neturi didvyri šiai motinų.

Liętųvės motinos perteikė savo dukroms ir sūnums ne tik gy
vybę, bet JLr dvasines'bei .tautines vertybes. Jos prie lopšio-ugdė 
kunigaikščius ir .vaidilutes.Mokslo vyrai brendo-prie/-ratelio ir ‘ 
artojėliai-pievų žalumoje .Lietuva pavasariu pakilo ir vėl pakils, 
jei motinos ją kels.Tačiau,ar lietuvės-motinos nenamirŠta nūdien, 
kad-lopšinė daina vaikučiui daugiau tautiškumo ir*religijos Įdie
gia,nei ilgos paskaitos Ir apdulkėję tomų tomai?

0 kas apsakys motinos meiLę?Ir geriausi-uose- mūsų jausmuose 
prasikiša egoizmas.Mūsų darbai ir idėjos neretai savinauda"sustri— 
guoti ^o tačiau visoks egojizmas -sustoja pries motinos meilę,Anot 
D.Hael yra tik vienas motinos meilės .akmuo ir tas akmuo yra ant 
jos kapo .Kaip motina bebūtų varginga,vistiek ji savo kūdikiui 
suteikia,šilumos, jei tik gyva motiniškoji m'eilėU-lotinos meilė- 
moters stiprybė ir dorybė,nes kaip F.Ehrenberg sako,kad kol mote
ris, turi širdy dar vieną kibirkštėlę motinškos meilės,ji negali 
būti bloga^Popiezlųs Pijus XE,suprasdamas motinos vertę,pasakė:

man Gerų, šventų motinų, jų pagalba aš atversiu visą pasau
lį .Taip,motina —negestąs žiburys tamsoje ir gyvenime.rtJi visur- 
vis matoma ir girdima:prie "lopšio,kapo ir rugiaojūtė.j”, (Kirša)
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"Mūsų senoji lietuviškoji Šeima.savo egzaminą puikiai išlaikė, 
Nors ir sunkiose sąlygose'ji išsaugojo-gimtąja kalbą,0 kryžlais^ir 
koplytėlėmis nusėti mūsų šalies laukai,sodybos'ir pakelės vaizdžiai 
rodo kokių gražių -papročių buvo sukurta .Taip pat'visa tai mums sako 
kame mv.su motinėlės ieškojo išminties ir stiprybės kovoje už savo 
tikėjimą bei doros ir tėvynės .reikalus"Moteris"1938). .

Mielos sesės motinos,jus esate motinos pavyzdys tarp savųjų 
ir ten kur motinystės idealas-blėsta^Jeigu jūsų didžiausias bus 
jūsų pašių ir šeimų šventumas,-jūs išgelbėsite žmogiškąsias ir antft 
gamtines vertybes tauresniam žnogui.Jūsų dėka tremties gavėnia su
tviskės tauresnio žmogaus atgimimu ir tėvynės prisikėlimu*

Švęsdami šią Motinos Dieną susikaupkime ir pamastykime apie 
aukštą motinystės: paŠauld.mardldžias jų pareigas«Motina yra valko 
genijūs^motinos-tautų geni jai „Pagalvokime ko laukia iš motinos 
jos valkai„kcr laukia'iš jos visa tauta*Sukau^kime mintis ir pakil 
kime_jomis prie šviesiausios visų tikinčiųjų.Motinos Marijos,Kuri 
neša"pasauliui Dievo malonę ir skleidžia Gėrio ir Grožio'spindulius 
Žemėje.Ji nuskaidrins ir mūsų motinų veidus ir stiprins vaidilučių 
dorybėmis pnfie Tautos Aukuro

K.J.Dedinas

O'T IN O.S DIENOS PROGA NULENKIME 
GALVAS,DAR DAUGI  AU-SULENKILIE KILIUS PRIEŠ 
TAS„KURIOS MUMS’GYVYBĘ SUTEIKĖ*KURIOS NAK
TIMIS, DILBOMIS IR METAIS- BUDĖJO PRIE MŪSŲ 
LOPŠIO, KURI OS PIRMOSIOS ĮKVĖPĖ DIEVO, TĖVY
NĖS , ARTIMO • MEILĘ,

GARBĖ. MŪSŲ MOTINOMS.
AMŽINAS DĖKINGUMAS JONSi. 

YPATINGA MŪSŲ PAGARBA LIETUVOJE. IR SIBIRE 
KENČIaNČIOMS LIETUVĖLIS MOTINOMS..
LAI V1EŠEATS LAIMINA VISĄS MŪSŲ MIELAS MO
TUTES, MŪSŲ GYVENIMO PRADŽIŲ’PRADŽIĄ.

Akademinis Skautų Sąjūdis 
1950»V.7,Tremtyje.
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T. Augūstaitytė-VaiČiūnienė

Esame išgyvenę ir patyrę,kaip šunim yra būti apviltiems ir 
kokį kartumą sieloje palieka nusivylimas.Praplaukia ilga metą upė 
nešdama audringas ir ramias dienas,bet ir pro jas kartas nuo karto 
iškyla to asmens veidas,kuriuo mes buvome taip Giliai pasitikėję 
ir kuris mus apvylė .Apvylimas yra Įmone lygus išdavimui.

Daugiausia pasitikėjimo ir vilčių motina sudeda į savo valkus 
- sūnus ar dukteris. Dažnai net nevisai objektyviai"vertindama sa
vo vaikų gerumą,nesistengdama suprasti ir prileisti,kad jos sūnus 
ar duktė, galėtų būti blogi.Todėl be atodairos,be kritikos atiduo
da visą ką turi 'geriausio-deda tikrąją AbeliŠką auką,palydėdama 
vaikus net iki subrendusio vyro ar meters metų,kaip lietuviųvdaina 
sako:"Užaugino mane motinėlė,užsodino ant bėro žirgelio: ir i'šleido 
joti pas mergelę'*.

. Tuo būdu, vaikai įpareigojami būtį motinai ištikimais' visada, 
visur Ir "Visokiose' aplinkybėse,nors, jų supratimu,ji būtų papras
čiausia, o tada ji ypatingai reikalauja ištikimybės.

Dabartiniame gyvenamajame laike ir erdvėje mūsų ištikimybė 
motinai turi pirmiausiai reikštis išlaikant gryną,jos išmokytą . * 
gimtąją kalbą,ir gražiai ją vartoti.Ta kalba nuo neatmenamų laikų, 
garsiais ir dideliais jos tėvynės istoriniais' laikais,kalbėjo-mūsų ■. 
motina»Neat si žadėjo jos sunkių priespaudos metų, karžy glaudama tė
vynėje ar būdama, ištremta toli už jos’ r4bų.jDabartiniu metu argl^ne 
ji po sunkiausia.vergijos našta už ją,.kalbą,kovoja,slapčiomis dės
to lietuviškais žodžiais kovos,kančių pasaltą į tėvynės: laisvės 
rytojų. \ ..

Tos vardui paminėti dieną turime giliai. įsisamoninti tą svent- 
tą tiesą ■,kad Įpareigoti esame nepražudyti jos brangų mums duotą' 
turtą,bet jį ugdyti gpažiai vartojant visūh,kur’tik bent kiek įmaa- 
noma.'ją mylėdami,gerbdami, nepakęsime bėa'ts-irandančių’'-vis' naujų .*• 
žargoninių-priemaišų,kurie taip skaudina lltuvišką sielą^ drasko • ■ , 
ausį" ir žemina pats kalbėtojas ne tik save,, bet ir'savo motiną.'.' ’į 
Kiekvienai lietuvei'motinai yra didžiausias smūgis,jei išgirsta, 
ar būdama, už tėvynės laisvę kovos lauke išgirs tų-,kad jos vaikai; 
net pakeičia gimtąją kalbą bet kuria kita,-kartais dėl stokos 
kultūringumo,tautinio supratino,bailumo„gėdos ar net materiali- ' 
nials "sumetimais.Tokių atveju jam motina atsako'kartu su Kąn«Dauk». 
ša,ldjris savo postilės įŽangoje^toje tautinėje XVT Šimtmečio mani-: 
feštacijoje drąsiai’ sako{"Nėra Žemės sklypo taip mažo ir tautos •,; 
tokios menkos,kuri neturetų.teisės ar nebūtų verta vartoti gim
tąją, kalbą." -'v. ' - v ' '

Antras ..motinai ištikimybės pažymys-jos sukurtų papročių, tra
dicijų išlaikymas ir * jų pritaikymas kasdieniniame gyvenime.

Kaip kiekvienam, kūrėjui yra skaudu,kada jo kūrinys niekinamas 
nubloškiamas kur nors-į užkampį ar-į-šiukšlyną,o jo vietoje pąsisa 
viliamas kitas daug .menkesni s.Tuo labiau skaudu motinai „kad jos,kaį- 
po'motinos ir tautos kūrėjos, sukrauti paprotiniai turtai lengvai '\ , 
iškeičiami į pigius laiko dvasios armadų vėjų atneštus blizgesius,’ 
dažnai-labai neskoningus* -■ •
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Ts čia savaip© išsivysto trečias ištikimybės pažymys-tautinės, 

objektyvios kultūros kūrimas,reiškimas ijr vertinimas,Kų mes šian
dien turime emigracijoje brangiau,.vertingiau ir Garbinčiau už Čiur
lionis s tautini, ansamblį,kuris vykdo musų motinų palikimų.

Tokiu keliu pagerbdami motinas kartu: pagerbsime ir visų motinų . 
motinų. Tėvynę„kuri Šiandien ypatingai ištikimybės ir pagarbos yra 
reikalinga* , •

Ištikimybė motinai telydi mūsų zy’gius su laisves vėliava sir-' 
dyje ir rankose, i išlaisvintų Gedemlno kalnų. .

* * ■ ; •
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SKAUTUOS’ FUNKCIJA VISUOMENEI
( Skaityta Karpi "Vytis’’Chicago s skyriaus sueigoj, 1950.3.19)

" I •' ' ■

Kiekvienas socialinis junginys,atseit pastovus ir tikslingas 
žmonių bendravimas,atlieka visuomenei tam tikrų funkcijų.Si fukcl— 
ja visuomet yra dvejopajbūtent,kiekvienas socialinis junginys vei
kia tiek platesne socialine.-visuma,kurios nariu ji yra, tiek savo 
paties narius iindividus-' ar smulkesnius socialinius . junginius,.

Atliekamoji funkcija gali, būti svarbi ar nesvarbi,naudinga 
visuomenei arba kenksminga,kaip kad plėšikų gaujos, ar komunistų 
partijos funkcija.Tašiau kiekvienas- socialini® junginys visuomet 
atlieka visuomenei savo specifinę funkcija,kokia ji bebūtų,pana
šiai, kaip kiekvienas organas atlieka savo specifinę funkcijų gy
vam biologiniam organizmui.Narių skaitlimgumas funkcijos svarbu-* 
mui.didesnės reikšmės neturi:dažnai neskaitlingi junginiai višuo- . 
menės požiūriu yra svarbesni negu skaitlingieji,Taigi,kiekvienas 
sočia linis junginys vertinamas dviem pošiuriaia?1)pagal atlieka
mos funkcijos svarbfimų ir 2) pagal sugebėjimų tų savo funkcijų at
likti,. - v .

Kokia gi funkcijų atlieka skautija?Tam susekti zvilgteĮekime 
į pagrindinį skautų tikslų.Tas tikslas yra savo narius auklėti ir 
padėti.jiems auklėtis,Auklėjant visad*turima pries akis tam tikras 
savybes arba tam tikrų savybių visumarkurias norima ugdyti auklė— 
ytniuse-ir tas savybes arfea tų savybių visuma^, kurias norima slopin- 
ti.Rezultatai įvairuos pagal vartojamas metodus,'auklėtojo sugebė
jimus -ir auklėtinio igimtus(paveldėtus)polinkius .Auklėtoju gali būt 
ti ne tik'vienašmenis vadas,kuris auklėjančiai veikia savo^vadovau- 
jamuosiusjbet vi sasįsmulkus socialinis junginys (k. a. draugove, skiltię^ 
kurio auklėjantyšis veikimas tolygus visų jį sudarančių,.ir net su
pančių individų.savitarpio bedravimo išvestinei,priklausančiai nuo 
kiekvieno paviŽiio asmens pasireiškimo intensyvumo. Socialini o .jungi
nio,kaipo skautų auklėtojo,vaidmenį tobuliausiai atlieka korporaci
ja,kur vienašmenio auklėtojo momentas praktiškai yra išnykęs,- *

Skautybės tikslas yra ugdyti tam tikrų idealų Žmogaus tipų,, 
kurį galėtume pavadinti idealiuoju skautu.
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gkū,idealusis skautas,kaip ir kiekvienas*idealas, yra ir .basi- ( 

liks a.- s tr-akcija, .o kiekvieno.mūsų , kaip skauto, naši sekinąs pri-. 
klauso nuo to, kiek į s t oaę sine priartėti prie to idealo. Jei skauti— . 
jos funkcija pačių.. Skautų atžvilgiu yra- jų.’aulilėjimas, tai'platesnio 
socialinio junginidįkurio dalini yra.pati skautija,pav,tautos at
žvilgių, ta ■ funkcija atitinkąmai Bus: tam. .tikru ’būdu išauklėtų indi-- 
vidu\nai?enginas ir,tuo pačiu, viso platesnio jo junginio pakeitimas- 
tam tikra linkme,

Gorėdami įvertinti skautijos funkciją visuomenei,turinio rasti 
atsakoma į sekančius tris klausimus : • ■

w r) /kol:ia yra*auklėjimo,kaipo tokio,reikšme visuomenei ?
“šj kiek yra vertingas .skautiškasis-auklėjimas ? ■ . ,
J) kiek skautija sugeba, ar nesugeba atlikti.savo auklejanąją 
.;funkciją?

Pabandykime paieškoti to atsakj.mo, .
.! Ii’' . ,

lldsu gyvenamasis laikotarpis- XX ąmž.— -auklėjimui nėra'palan
kus,nes žmonėse vyraujančios pažiūros-vadinamosios modemines idė
jos -auklė j Ino nevertina,Aišku, ne kiekvienas mūsų bendralaikis su
tinka su moderniškomis pažiūromis,tačiau ir tie,kurie su jomis ne
tinka, net tie, kurie'su jomis kovoja, dažnai savo pasąmonėje turi 
ne maža tų moderniškųjų idėjų nuosėdų ir dažnai galvoja modernistų 
sukurtomis sąvokomis,kad ir darydami JiČ jų savas,skirtingas išvadas

■ Kai n gi moderniŽkoji galvosena 'žiuri į auklėjimą? 
ModerniSko ji galvosena,.'būdama pagrinde ^materialistinė, skirstosi j, 
dvi svarbiausias sroves,kurios savo ruožtu toliau diferencijuojąs! . 
ir kurių tarpe yra įvairus pereinamieji .laipsniai,Tos dvi pagrin— 
dinės srovės,tai individualistinis liberalizmas ir marksistinis 
bolševizmas, " 5 ' ‘ „

Individualistinio.liberalizmo pagrindine idėja yra,laisve„Ne 
tiktai oolitinė,socialinė ar ekonomine laisvė,bet laisvėj visose, 
gyvenimo.srityse;laisvė nuo religijos,etikos &r visuomenes uždeda
mu bet kokių varžtų,laisvė kiekvienam savaip vystytis,Šią laisvę 
riboja.vien tik tam tikras normų minimumas,surašytas baudžiamajame 
statute,Tašiau ir Čia, stengiamas’! kas kart daugiau veiksmų,kurie 
buvo ar tebėra laikomi nusikaltimais,išbraukti is baudžiamojo sta
tuto ir uerkeiti į laisvo apsisprendimo srifį»Toklu budu, is indi
vido reikalaujamas tik moralinių kvalifikacijų minimumas,ir tas mi
nimumas ilgainiui vis mažinamas,'Štai kodėl individualizmo sukurtoji 
be galo aukšta techniška kultūra bei civilizacija dorovines verty
bes palieka nuošaliai. Ji,kad ir palikdama laisvę auklėtis.kiekvie- , 
nam kuris-to neri,sukuria-auklėjimulsi,bent dvasiniam-auklėjimui, 
ne-oalankią atmosferą,w . ■ ___

Šiuo klausimu .aiškiai yra pasisakė individualizmo tėvai-XVTO 
amž,. prancūzų filosofai,ypač Rousseau.Jie -tvirtino, kad žmogus'esąs, 
iš prigimties geras, tik-visuomenė' jį gadinanti. Kokių būdu visuomenėj • 
sudaryta gerų iŠ-prigimties 'žmonių, galį gadinti is prigimties ge
rą žmogų-liks tų filosofų paslaptis,Tačiau' išvada lieka ai|ki.:jei 
žmogus esąs is prigimties geras,tai rėkia tik leisti jam is mažens 
yĮpyp.p ot.-į ,3.1 pasireiks bi-,bo-i vystytis, ir rezultatai eusia geri,me t .. - 
koks auklėjimas, galįs-tik- iškraipyti ta’iš. prigimties gerų, žmogišką-. 
Ji būdą^Auklėtį.reikia-tik tuos■iridividus,kuriuos‘visuomene esanti 
tiek sugadinusi,kad jie atlįekakoki baudžiamame statutę-numatytą • 
veiksmą, .• ‘v * .•

Marksistiniam bol-sevizim.fi dvasines, ver.t^oe-s;.- tuo .lasiau nerupi* 
Juk anot"Marx*o;viso gyvenimo pagrindą .sudaranti ekonominių gėrybių. . 
gamybos sįsteniąrkuriai kl-ntant,'au€pmątiŠkal -kintąs ir pats?
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gyvenimas,o,draugo su juo, 1^.visos dvasinės bei medžiaginės verty— 
bės*Kai tik galutinai įsigalėsiąs komunizmas,ir prjfškomunistinio 
laikotarpio‘galvosena būsianti užmiršta,Žmonės automatiškai tapsiu 
geri,tobuli„Kiekviena auklėjimo sistema esanti kokios nors reakci
nės klasės sukurta ir todėl neigtina,Vienintelis auklėjimas duodąs 
teigiamas išdavas esąs tai rovoliuciėnioričkos dvasios skiepijimas

Šitaip trumpai apibūdinus,.atrodytą abieju pagrindinių moder
ni Skąsroviu santykis su auklėjimu.Tos srovės, ’kurios pasinešė re
formuoti visą pasauli -abstraktaus Žmogaus vardu, užniršo konkretų 
žmogų.Pastarąją laikų kultūra^bei civilizacija pasitenkino tik ap
linkos tobulinimų leisdama pačiam žmogui smukti į kaskart vis prl— 
mytiviškesnį lygį,kuris pasireiškė pastarųjų karų,revoliucijų ir 
bolševizmo žiaurumais,Atrodo, kad aplinka tiek iStobulojo,kad ta
po bevelk nepriklausoma nuo negirdėtų aukštybių,graso ta, patį savo 
kūrėja, sunaikinti atominėmis ar kitokiomis bombomis,

» Mūsų laikų žmogus galėtų su Goethe’s ”:Zauberlehrling’!u” pasa
kyti;. ’

”0 Herr.dle Not 1st gross :
’’die i ch gerufer,die Gel star,
”der w* rd ich nicht mehr los.” - '

Atsvarą prieš materialistinės kultūros sukurtą pavojų,vis.vien,ar 
kylanti iš nepažabotos technikos ar iŠ nepaŽaboto ir sužvėrėjusio 
žmogaus, galime rasti tik ir. vien tik atstatant.nesuklastotą verty
bių lerarchįją su dvasinių vertybių primatu,Laikas atsisakyti nuo 
pavojingos utopijos, kad žmogus esąs iŠ prigimties geras,Atvirkš
čiai, aukščiausiu kiekvieno asmens,visuomenės junginio ar visos vi
suomenės uždaviniu ir tikru visos kultūros tikslu turėtų būti tram
dymas to palinkimo i, blogį,kuris kiekvienam mūsų yra įgimtas ir ku
rio pilnai išnaikinti niekam niekada nepasiseks, bent šioje mūsų 
planetoje, ,

’Arba taip bus padaryta, ir Vakarų kultūra nuo a linkos tobulu
mo pereis į žmogaus tobulinimą, arba ją,o drauge ir visa, kultūringą 
žmogiją,laukia liūdną^ateitis»

Kovai su’blogiu.žmoguje, o tuo pačiu, automatiškai, ir su blo
giu visuomenėje, yra tik viena priemonė - auklėjimas,Ne mokymas,*ne 
proto lavinimasar žinių tiekimas, bet,kaip tik, .auklėjimas, nes žmo
gaus asmens tobulinimui, kilninimui kito kelio nėra„

šitaip-galėturfo atsakyti į pirmąjį mūsų iškeltų klausimų.

vSkautybė paprastai skirstoma į du elementu: ideologiją ir meto
dus.Ši toks suskirstymas yra.iŠ esmės klaidingas,nes jis ignoruoja 
patį skautybės tikslą- auklėjimą„Be ideologijos ir metodų yra dar 
trecias elementas - skautybės,kaip auklėjimo ir auklėjimosi sistemom 

.branduolys— tai būtent tos dvasios ir kuro savybės ,kvrj d" sudarė 
idealaus skauto sąvoką ir kurioms pasiekti ir? yra. ranvvdaj‘°.Tnl'
tlškioji metodai, Ai Žiru ,kad metodai yra tik rriomonė tl^sluj 
tiąbet ne pats tikslas,Taio pat'auklėjimo tikslu nėra ir rmsij.' 
būti idealogija,Tdeolomija ansrrendžla Goraus. flan-

.gely gyvenimo klausimu,tuo tarnu auklėjimui svarbu, ne ko1rle žmo
gaus įsi tikinimai, bet koks yra r^ts žmovus.iiSku, vaiki v’aa Ir <rnl — 
vojlmas yrą tampriai susiję,Nemanoma,kad vadėtų vykti kokč'SMv.- 
tas auklė.jimas neatremtas 1 kokią i'deelorl ją. Tai vi f Ideologija 
yra auklėjimo pagrindas,tačiau ji'nėra auklėjimo tikslas,nėra” 
pats auklė jimas. Tiesa§.teoretl,§kai,.f deolorl jos 1 Šro?.inlraa au- 
formuoja tam tikrą vertybių iorarchija ir jės rrlsllalT’-vmą kepe
niniame gyvenime. Deja,praktiškai taip nera.Tlll-rl-s' žmopvs nėra

8



77
tiek konsekventlškas,kąs:.iš savo įę Įtikinimų darytų tuoj pat tie
siogines išvadas praktiškame kasdieniniame gyvenime.Tai spragai 
užpildyti ir yra reikalingas iš ideologijos-išplaukiąs auklėjimasį-’-' 

Tokiu būdu matome, kad'skaųtybę sudaro 'hė:du,bet trys "eleien— ■' 
taliljideolągiJa*2).tikslai,5-)metodai*;Supratimas .skautybėėįkalp • '■ -J 
turinčios tik. du elementų,netik;yra;teoretiškai klaidingas,■t>et- ir 
praktiškai padarę dąug^.žąlos,nesakąs neminima,tas dažniausiaiuž- 
mirštama. Užmirš taint' gi patį skautybės,kaip auklėjimo - sistemoso te
tiksią,iškreipiama ir -nuprasminama mūsų .organizacija* 'i--' r'

Skautiškosios d-deologi. j oą Čia nenagrinėsiu todėl/kad manau,’ /> ' 
kad ji kiekvienam, mūšų'yra pi Indi.-žinoma į.Tą: patį: galėčiau'pasakyti" 
ir apie skautavįmo. metodas.Bet koks, gi, yra skautiško ■auklėjimo Ž 
tiksiąs? įskiepyti,palaikyti ir ugdyti skauto, asmenyje :tdę tikros’;/-'• 
dvasios ir kūno saVybe š, sudarančias darnią visumą ir suforrauluo- ;- 
tas skautų įstatuose. Ir’’į-sakymuose.Kūno savybės.,tai—sveikatą,fi- 
ziasiž pajėgumas* ir miklumas,reikalingi; vidinei asmenybei pilnai ■’ 
pasireikŠti.TačiaUjkalp '’kūnas -turi būti •palenktais. dvasiai, talpi)* 
ugdomosios kūno' savybė* turi užleisti pirmenybę, 'dvasinėm.Tikram 
skautui sportas,mankšta ir iš viso kūno kultūra,negali būti pats' 
sew tikslas „bet tik. priemonė mlnėtom kūno savybėm' stiprinti ir vys' 
tytlį ® kūno sveikata,pajėgumas ir miklumąb-tik priemonės reikš
tis dvasinei asmenybei.: /] ... . ■-je ' • ’ •

. vjDva'sihes idealaus skauto" savybes galima suskirstyti, i dvi' pa
grindines kategorijas:vienos/■ jų- padeda asmenybei pilniau-pasireikš 
ti, kitos gi kllnina pačią asmenybę .Prie, pirmųjų priklauso surname 
mas.greitas orlėhtavimasis#yaįips ;sti.prųmas; ir eilė kltų,panąšiu ■ 
savybių.Josi.savaimė-nėra-nei., gėros,nei blogos,bet’ tampa geromis ? 
ar blogomis. priklausomai -nuo to,.. kąip panaudojamos.Jas galimą pa
naudoti didvyriškiems žygiams atlikti,galima panaudoti ir-nusi- 
kaltiinams.Didieji,,husikalt$liąl? turi ,tas savybes dažniausi ii 
Išvystytas Ir. dėl to kaip tik ir tampa -didžiausiai s,;o ne eiliniais 
nusikaltėliaiŠištai kodėl-šią savybių-kategoriją galima ugdyti tik 
tuo atveju, Jei turima pagrindo .galvoti ,kadj®s bus panaudotos - ge
ram. ••'/•■ '• i' 'Ii

Ideaiaui'skąuto -.asmenybes .svarbiausią,gražiausią ir esmingiąti 
šią dalį./sudaro tos‘savybės, kurios kllninartobulina,Tai pareigin- . 
gumas,Žodingumd.s,  iš tikimybė, aktyvusreligingumas,aktyvi tėvynės \ ■ 
meilė,aktyvi /a.rti’mo. meilė,,drausmingumas,,giedrumas, susivaldymas," , 
sąžiningumas ir t.t.Višas; šias savybes- apjungia,palaiko Ir derlria 
skauto garbė.1. įstatas angliškame originale suformuotas sekančiai: 
"Skauto garbe.galima pasitikėti<"Neveltui sakoma,kad be šio įsta
to visi kiti. įstatai .nustotų prąsmės,nes kokia gi išvidinė jėga' ’• 
gali' negarbingą, žmogų priversti jjų, laikytis^kokia jėga gali. pM- / r 
versti negarbingą: žmogų" savo ^dvasios, ir kūno savybes nenaudoti pik 
tamįjeigu tai. yra jam asmeniškai.naudinga., '.f.

Taigi skautiškos auklėjimo sistemos patį centrinį tašką suda- 
ro garbės.jausmcrugdymas.: : •• ' - ’ ■ ' ,

Žodis "garbė" turi, dvi skirtingas prasmes,todėl Svarbu visad 
turėti galvoj’.tikrąjį” skautiškosios garbės supratimą1.Kai kada žo«? / ’S':’ 
dis "garbė" suprantamas, kaip kitų., teikiama pagarba, si tėkš garbės - '' 
supratimas.jn*a netikšlusįčią išdavos maišomos su priežastimiįnea? <„ 
garbingas žmogus paprastai būna kitų'gerbiamas.Taip pat kai kaa • .. /: 
linkęs garbę maišyti su pasipūtimu,puikybe. .Savaime.-.aišku,kad toks 
maišymas yra niekuo.nepagrįstas.KĮaidingas garbės':supratimas stato’; ;/ 
reikalavimus kitiems.Tikras garbės supratimas :stato_reikalavimus '/-
pačiam sau.Garbingas asmuo -elgiaąl. garbingai ne todėl.kad laimėtų 
kitų pągarbą,bet, todėl,kad savo asmenybę perdaug vertinų,kad su- 
tiktu ja žalopl kokiu negarbingu,nors ir labai naudingu veiskinu. - -
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JJis elgiasi garbingai net,kai toks: elgesys netik nesukelia kitų-'^ 
pagarbas, be f .i r. ątvinkšeiai, kai tii. yrajam- mąterialiai nenaudin- 
gafnet kenksminga,Tobulai garbingas žmogus.savo.garbę. stato auka- - 
čiau uŽ:biičloginį gyvenimą ir kai reikia pasirinkti garbę ^argy*- ’’ ■•' 

(yybę‘pasirenka pirmą«.Lotyniškąi ta įpinti s suformuluojama žodžiais 
meijjfthr nors .i'n atsąla!*/ . .

- Baden-powell’ is . daug kur skautams.. pavyzdžiu.-stato viduram
žių riterius.Riteri ja',.kaip -ir skautija„buvo išplitus! visose 
krikščionių taųtdse ir net-ųŽ Jų ribų»Riteriai,kaip Ir skautai,tu- ) 
rėjo tarnauti. Eievui,sąv® ėfuzerenei(mūsų ,laikų termonologi ją-to- / 
vynai) ir artimui. Rite rija buvo.auklė jima.mokykla»jros. tikslas lš-; 
auklėti kilnias dvasios ir -kūno' savybes .tas pačias, kurias dabar 
auklėja skautija»Kadangi Totoriai. įgyveno:-.tais laikai s ,kai dvasi
nės vertybės buvo aukštai vertinamo s „rite ri akųjų, vdrtybių sistenfa" -r 
sukėlė Visuotiną pasigėrėjimą anų laikų zmonėse.JTet didžiausieji ’ • ■ 
gali ūnai-Imperatoriai ,.karaliai-laįkę ..sau garbe būti priimtais i 
riterių tarj)ą».Riteriskosios būdasavybės tapo: privalomos kiekvie
nam, kasoti k norėjo, turėti, .visuomenei betkękį svori ir laimėti pa-’ 
dorauą žmogaus y vardą. Taip tęsėsi tol, kol dvasinęs vertybės buvo < į- -. 
išviso vertinamos.Kai,moderniškųjų srovių it’akoje„dvasia ilgainiui 
tapo nuvertinta,,ir riterių vertybės sunyko.Pagaliau Baden-Powell*is 
ėmėsi jas gaivinti,,kad Ir kitu vardu ir ki tais/metodai s. Kaip '■ 
prieš , pusantro tūkstančio .motu■ legenderinis .karalius Arturas 
pirmasis1 įsteigė riterius, taip mūsų dvidešimtame-' amžiuj. H.-P-^pir-^ 
mas ėmėsi.'dVbsinį. riterių pąlikįmą gaivinti , ir skleisti.Rttėrlja 
buvo vienintelė pasauliečių asmenybes ugdymo? sisterna„sukurta va-’ 
karų krįkščioniškbsios kultūros ribose.Tpdel suprantama, kad no
rint gelbėti ir gaivinti vakarų krikščioniškosios kultūroj,tra
dicija, reikia gaivinti.ir ugdyti tas dvasines vertybes,kulios 11- 7 
gus šimtmečius.sudarė tos .kultūros , bpandubiįi; . '

’ ’ todėl, atsakant 1 antrąjį mūsų-iškeltą klausimą , r eiki a, pab
rėžti .kad skautiškojo auMejimo vertybes ir skautišką auklėjimą - 
grindžianti ideologija;; eina vieninteliu ^europiečių * turimu pa
sauliečių asmenybės .ugdymo.'kėliu,Tuo-pačių .skauti ja galėtų- sėk
mingiausią! pastoti kelią’ tiems ’ žmonėms,idėjoms ar* srovėms,ku- 
rios sąmoningai ar nėsamoningai siekiąVpasąulį .seną išardyti 4šs-’;; 
patt J o-pamaįų ir tuo pasaulį, naują pastątyM”. ’ • .--'.i ”

• •• •
"Kalbėti apie treciąjį mūšų įskeltą klausimą- būtent,,api:e tai. 

klok skautija sugeba’atlikti savė auklėjamąją funkeiją~yra sunku, 
todėljkad cia^beveįhį yiskds kinta „priklausomai nuo laiko i.r vietas. 
Daugumas kliūčių skautiška 'darbo sekmingUjnųl glūdi ’ne pačioje"- =? . . • 
sknttatybėjo,bot, vįsoki.pso pripuolamose aplinkybėse ir sąlygosų^ku— 
rioš’ yra nepastovios j,d dažnai, ir sunkiai apčiuopiamos pagali aūx- ; 
sunku bųtų nustatyti pasisekimo ar nepasisekimą laipbnį-. !?* kokiu 
konkrečiu atveju, jau, v^įėn dėl to,kad dvasinėm vertybėm nlatuoti 
nėra *lr. negali, būti objektyviai- tikslių prlpmopiųi *<•»•». < “ ;■

Vis.dėlto, tarį> kliūčių,trukdančių-plffinaį sėkmingai atliktai 
tą auklėjamąją funkciją' višūomėriol,kuri-..įprasmina, mūsų orgarriuaa— : u - ■ 
eijos egžistenęiją„yra'tokių ,kurios beveik visur ir Visada lydi . ' 
skautiškąjį veikijną.Pįrma'ir svarbiausia 1<]i Irti s yra t ai, kad; mes’.’ -
esame-* savo amžiaus, vaikai,Todėl dvasines vertybės.mum.yra sveti-x; 
mesnės'ir .mažiau į domi o s; todėl,,.iš visų skautiško auklėjimą sri- * - 
ČiųlatJiausiai apleista būna ta, kuri -ištįkrujų . sudaro .patį., skau- ' ‘ •’; 
tybė s“ branduolį į. '; ... ... ■'-■■■ ’-•"'.i.k .
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Taip pat skautija sali, mažiau pasireikšti,todėl,kad ji beveik - 

visur yra laikoma tik priaugančio jaunimo organizacija.Daugumas 
skautų suaugdami nuskautėja^blano supratimu^ skautija turėtu tapti 
visu amžiaus grupių organizacija,kur augančiųjų skautavimas būtų 
tik'parengiamoji studija. į tikrąjį skautavimą,Nuskautėjimas turė
tų būti reta išimtis.

Juk pirmiausia buvo suorganizuoti skautai paauglįai.Jiems pa
augus prireikė naujos formos skautiškai esmei pasireikšti.Taip at
sirado skautai vyčiai,jau Subrendę jaunuoliai.Dabar reikėtų suras
ti vyresnių,pagyvenusių,šeimyninių žmonių skautavimui tinkamiausia 
formą,-ypatingai akcentuojant išvydinę’skautybės esmę.

'Tik skaičiumi ir kokybe stiprus kadras pilnai subrendusių, 
veikliu,atsidavusiu skautiskajai tarnybai Dievui,Tėvynei ir artimui 
ir persiemusių skautiškai-riteriška dvasia žmonių,galės visuomenei 
pilnai atlikti tą kilninančių funkcijų,kurios reikalas yra degantis' 
ofkuriai medžiagos užtenka.

Čia ypatingas vaidmuo turėtų tekti kor’poracijai.Korporacijoje 
kšlp tik turime suaugusių skautavimui surastų,mano-supratimu,labai 
vykusių formų.Antra vertus,korporacija,yra vienintelis specifiniai 
akademinis skautų vlenėtas visame pasaulyje,ir todėl,intelektuali
niai stipriausias pasaulinis skautijos padalinys.Tas faktas netik 
suteikia mums garbę, bet ir įpareigo ja.Ma- usvarbiausia musu parei- 
ga-visomis išgalėmis stengtis,kad visuomeninė skautijos funkaija 
būtų galimai pilniau atliekama.

Dvasinio skautybės turinio nebojimas ir suaugančiųjų skautų 
nuskautėjimas-tai dvi,turbūt,visur pasaulyje pasitaikančios negero
ves, Jos pasitaiko ir mūsų tremties skautijoje,magindamos mūsų ko
kybinį ir kiekybinį pajėgumų,Jų,ir kitų negerovių,dėlei turime ptfiA 
pažinti,kad skautija savo visuomeninę funkcijų atlieka^tokiu mastu, 
kokiu turėtų jų atlikti,Tačiau nereikėtų užmiršti,jog ši funkcija 
yra atliekama,kad ir siuaresniuose remuose.Patys skautiško auleji- 
mo metodai-kad ir kartais stokodami pllneš’nio dvasinio turinlo- 
—prisideda prie sveikesnės dvasia ir lamu jaunuomenes išauginimo. 
Net ir tiems,kurie anksti nuskautėJą,skautavimas nelieka be įtakos. 
Skautybė apsaugoja bręstantį jaunimą nuo įvairių žalingų įta^ų,su
teikia jam progos giedriai ir naudingai praleisti laikų,Visuome
nę daugiai iš mūsų nereikalauja,Tas.tačiau nereiškia,kad mes nepriv 
velėtumėme iš savęs daugiau reikalauti,Pilnas potencialiu! glū
dinčių skautybėJe vertybių išvystymas,pilnas panaudbjimas tų gali
mybių, kurios atsiranda ėmus skautybę gyvendi nti visoj pilnumoj, 
tebūna mūsų,suaugusiųjų skautų,šviesiu tikdlu.

Auklėjimas ir auklėjimasis,išvidinės asmenybės ugdymas,daug 
kieno palydimas atlaidžia šypsena,Dvasinių vertybių gerbimas dau
gel kieno vadinamas atsilikimu ar reakcija,Tuo tarpu istorijos ra£e 
tas,tų vertybių nevairuojamas,kaskart labiau suka bedugnės kryptimi 
Jau po pirmojo karo pasirodęs Osvaldo Spengler'’Untergang dės Abend- 
landes'*dabar kaskart labiau atrodo pranašiškas.

Todėl mūsų Šventa pareiga stengtis netik save,bet ir savo ap
linkų iš kelio,vedančio į bedugnę,kreipti į kelią,kylantį ad. meltor
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MŪSŲ GARBŪS KARIO
• S V .EI KĖNI MAS , . 'i •, • ■ ’ . ' ;. ■ . i

Sulaukęs šiandien'Jūsų laišku su sveikinimaisį 
linkėjimais ir atsimįnimaisusakau tuojau sir* 
dingai atiu.Er prašiau Visagali o,.kad būtų su , 
Jumis-ir stiprintų Jūsuose kilnų žmoni S kurną*.- 
kad butui kaip lietuviai ir kitieins pavyzdys,' 
kurs ragina eiti tauresniu žmoniškumu taku. 
Stengsiuos ir dabar dar tą parašyti,.aiSkinti, 
svarbiausius žmogs.us esmės atsiskleidimo klau-.. • 
simus,.Er' tenka linkėti *kad jie būtų žmonėms 
prieinami * '
Taip sveikinu. Jus ir Jūsų draugus Širdingai,

Uetmold/Vokietlja^ •„ VL/JT d u n a a

Jonas Kuosa Aleksandriškia

Tki. šlt->eusėdusios pabarė j jūs šnekate* 
Pilkos,.!t medinės dievdirbių madonos. 
Ranka tenusibraukusios sūrų prakaitą,, 
Jūs valgote vabgo ir sopulio duoną,. 
I ' • *
O ^vakarai s* prie.rūtų'.darzėly/rymdtų- 
Išsitiesia daina„It šlapokšniųos rūkas , 
Praeis gyvenimas kaip sunki darkymete„ 
Pasiliks skruostai nuo ašarų nublukę'.

Er. pievoje sielvartą ant grėblio remiate* 
Akys Ilgesiu tartum■linais pražystas : 
Bara jus. beširdės, žiežulingos, pamotes,, 
Baramos kaip rūtos mdenį nuvystat,.

O po to jūs tekajt*tekate .tikjlie.piąmę>s,..- 
Ištekėję. pievon ąsotėlius nešate -.. ■< 
Lieka jaunas bernas*Kieka ten po liepomis,,, 
Menat. Ji ir meilę sapnui nepanašią.
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81 •

.... Būnat Jūs ir tylios ,būnat geros.motinos^, 
’ . . Sopuliai gimdytą prie krūtinės glaudžiat;.

• jūs gerai pažinę t ^skausmo? priąi sotino^ .
- Sunkią žemes..naštą,.šitą naštą; skaudžią;. ’.

• ? ?? : JT išleidžiat* sūnų su- vienu makruotliri.'ū-
« Užkandis nusvėręs mergautinę juostą. . :

?'*•.. Argi. Jums neaišku,,argi abe jotiną? ' ?’
. Lydit ilgąmakre: braukdamos? per skruostus.,.;

Rudeni, jūs/verpiat liną arba pašukas,;
~ ~ Krupblo&at„kai durys šiurpulingai verdąs:

; • ' , Gomury žirginiai,mėtelės.ir ašakos;
. Ilgesys banguoja lyg mėlyne marių,.'

Ii; bažnyčion- einat, irr ilgai ten klūpota., 
: Gi ėdat :”'Nebi josim, kad ir kalnai virstų,” 
Einate ten. guosti a, pasiguost: nors truputį...

. . Kazin ar tą skausmą tie skliautai! nugirsta?
■4 ’ ’ ■’

?' . Taip veidai plikė ja,.medis taip nulyjamas, 
/ Tr nelieka ženklo sopulio taip didžio, ’

.Tik širdyje tvyro aštrūs kalavijai jums,. 
Prie varpstelių skausmas Motinos po kryžium*.

. Kas gi Jūsų skausmą?Kąs.gi neįmatomą? •* ?• . • ' \
' Kas jumyse mato amžių? Anti gena?

Veriasi lyg votys sopulingos platumos,. 
Sopulingoj’ pozoj dievdirblų madona*,,. •;

(rs''Popzlją'»į?T9A0m.)
’• • ' • * ' ' ; 

J'*' '••‘i?’

' ’*.,???? ■ i ~7 . ?■.' ’ .. . ?J?/Sj

" ■ ■■ ■.:. ■ 7. • . • . ■ , 'C

• ■ : /■ ~ "KOVOJI; UŽ ŽKOITIJOS VEIDĄ ' .

P.liaugintis,,.S»j»,, Vokietiją. ; 4 . • " . ■
’ ?/•” . fTasaJ.ls 4 ffirr,.)’ ' / •

■ - Naujojo žmogaus t ipct irr žmoni jo a veido kūryboje* - •7 ■

Mes, lietuviai katalikai,.nebetikime-,kdd taikos in gerovės 
grąžinimui žmonijon užtenka padaryti tik reikiamas reformas,.kaip 
tai fašistai sū šocialistais bei komunistais mano»Perdaug prisi-4 
žiūrėjome pasėkĄ.Bet- taip.pat ?netik±me ir konservatizmo, Šallninka 

. kams^reakclcnaieriamS^užtenka gražinti vien žmogų doron ir tfeligl— 
.riėn praktikon»Tam reikia abiejų: ir žmogaus galvosenos perfcnr«»- .... 
fcavlmo;ir dabartinės santvarkos reformos,Naujos ūkinio bei ben~ ■ 
druomenlnio gyvenimo, santvarkos kūrimas ir-nauja dvasia persiemj^. f 

' maa turi eiti žingsnis Į. žingsnį.^ėkas nepila jauno vyno ^'pa~ 
laikės rauktines,>ies ir raukti ries-perpils ir vynas išbėgs"(plgfcXi.K,5
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^■oks turėtų būti ■ haulojo žmogaus tipas, tęs .naujosios dvasios 
suformuotas. Nors Jo' bruožai Jau ai, Škėj'a, tjėt, j j,., dar reikia sukur
ti .Ji s turi atitikti’ įdiko. rėlkalavlmūs♦Senovėje graikams- žmogaus 
idealas buvcc kalos kai agathos --gražūs1 ir’ geras žmogus-,romėnams- 
puikus retorius; viduramžiams - Šventas,; prancūzams nuo 1779-jų 
metų revoliucijos - cįtoyenjdrąsųs pilietis,, anglams džentelme
nas {vokiečiams,, anksčiau-riteris,'. Vėliau r ..Untertah,klusnus paval
dinys ;; amerikiečiams - jankis;. mumis..lietuviams, gal anot patar
lės "Šaunus vyras", - ir prie tanciaus, lr’'prie r®žariciaus.Sunkios 
kovos už būvį įėskutiniųjų žmoni jos nusivylimų tn vilčių aki— 
vaizdo je formuojasi sąmoningai tikinčio, didžiadvasiško ir drau
giško žmogaus tipas.Darbininkijos ir bedalių Žmonių skurdas vers 
noroms-ne-noroms .pridėti ar bent‘Išplėsti’, dar ..ylėną būdinga, bruo
žą - kuklumą.Greičiausia "mes visi atsidursime- neturte ir;pereisi
me neturto gydymo kursą (Ąrmutskur)'.Tlk kad mes pagytumejpasimo- 
kytume’",.(!Kard.Saliega) .Sis žmogaus tipas artimas ir lietuvio dva
siai, mėgstančiai žmoniškumą,^vaisingumą ir kuklų gyvenimo stilių; 
taip pat ir skautui, siekiančiam būti nuoširdžiai-religingu,arti
mui visom jėgom padedančiu, o ne .’tik. kohbkti'sku žmogumi*Kįęk Čia 
dar reikia padaryti*, kad pačiam sušvisti’■ in kitiems įyaįždinti 
naujojo Žmogau's vaj.žda , veįdą.? ' ■’/ * ..r’,

Šis persiauklėjimas naujoje dvasioje gali labai teigiamai- at
siliepti ir lietuvybės išlaikymui; tik sveikasReligingas lietuvis 
pajėgs atsispirti visiems pavojams, ir.nepalūžti-po-vargų našta;tik 
didžiadvasiškas tautietis pajėgs ant^lietuvybės aukuro, sūdė t i’ rei
kalaujamas dideles atikas- ir Jas nė už ką neparduoti; tik-kuklus 
lietuvis norės bei*.pajėgs ’.pakąnkąmai’ savo .lėšomis.-prisidėti prie 
lietuviškosios' kultūros židinių išlaikymo,bei nepasidarys' paniuręs,, 
apkartęs,, nors ir nebeturedamaš tėvynėje turėtų medžiaginių ištek
lių. Taip pat tai gali turėti , daug reikšmes ir kitų tautų,; žmonių- 
persiorientavimui,panašiai^kaip daug ką- tarpjtau'tinesė stovyklose 
žavU. lietuvių skautureligingumas ir. drbvumap, eksporto' aikštėse mū
sų sportininkų gražus ir..kultūringas .žaidimas.Šios. naujos dvasios 
skleidimu akademikas skautas daug gali prišidėti” prie naujosios 
gyvenimo santvarkos praradimo. • ••• .

Naujojo žmonijos veido formavime svarbu vaidmenį vaidina dar
bininkija. Ji sudaro žmonijos dauguma ir žjno dabar savo jėgos ga— 
lybę-organizaciją,Darbininkija nori būti lygiateisis visuomenės 
narys ir naudotis visomis kultūros gyvenimo vertybėm!s.Savo reika
lavimų pravedime Ji pasiryžusi eiti iki kraštutinumo, kad ir savo 
bei žmonijos pražūčiai.Beveik viskas priklausys nuo Jos vadų.Mes, 
lietuviai šviesuoliai, turėtume priklausyti prie tų,.apie kuriuos 
kalba Pijus XIT Šv.Metų atidarymo kalboje; "Irieji; ir.-.gąjvoją vy
rai yra pasiryžę būti vadais darbinipkų kovoje už;teisybę»Tik Die
vo bijanti visuomenė supras, Įvertins ir Įgyvendins Jos teisėtus 
reikalavimus. "Būkime tokio-. vadaį , darbininkams *tokie•' šviesus.’‘protai 
visuomenėje,Vadai neturi turėti iliuzijų dėl’ kai' kurių pagerėjimo 
ženklų ir ūkinių atkutįmo^yąizdų.Vadai .turi : žinoti- kur :išeitis: ■lx*' 
nesvyruodami ta kryptimi . žygiuotį, Reikią būtinai- pąsiĮnokyti.-išnąą^j 
rištinės.’Rusijos, Įspąnijos-ir .Kinijęs isyįgsųomęnėa -tragedijos*? i - t

„Ta kryptis jau -y r a..aiškį. Naujos .ūkį p ir ; bendru ęmęnė s.-įsantydr— 
kos .sudarymui gairės yrą ryškiai ,-Ęąt,BąžnyčioM:^Qdląlinio.'mQk8į9<z. 
nusmaigstytos,Pagal prlgiptięs ir;dięyi£kuosįus>įstąty®us Jis. ąįš?-ė;: 
kiai rjus'tatė'pagrindinius, dėsnius,t^t-.-jiš’-nėųųątąt^"fir..nedali nųgv kh 
tatytl konkrečiu formulas.-gali šųlųirtl'? tlk.ipątyš .}3mohė^’,pri-žtaiikih<fer’ 
mi juos gyvento© įr'‘ūklo..roikąĮąviinąms..Pąyyzdž$ųl'’-pąįmk-imė'2p.Qra' 
Jo dėsnių:aukštesnė \<tKandrųomėnė^..nęįųrl įdaryti’ Vai^ką^all atlik^ji’.f 
'zemešriė bendruomenė solidarumo ir"subsldiarumo principais..
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Kapitalas, darbdavys ir darbininkas yra.lygiai svarbūs veiksnias 
ūkiniu gėrybių gamyboje.Čia katalikai sociologai siūlo'korporaty— 
vinę.‘ūkio ir visuomenės santvarką,bet ne tą senąją cechų ar nau
jąją fašistų korporacijąi formą.. Bet praktiškas tos užsiėmimų ir 
veiklos bendruomenių santvarkos Įgyvendinimas lieka'gyvenimui re— 
servuotas...Arba tas darbininkų lygiateisiškumo principas;dabar . 
jis skamba:darbininkas tūri apsisprendimo teisę įmonėje(Mit- 
bestimmungsrecht);bet Jis neturi palaužti Įmonės vadovavimo vie—■ 
ningumo,sprendimų greitumo ir nuosavybės teisių.Įvairiuose kraš
tuose yra daroma Jau savanoriškų bandymų.Taip, sakysime, Vokie- ■ 
tijoje,Dusburgo vario kasyklų įmonėje su 2/TDCf darbininkų bei; tai*- 
nautojų kapitalas apmokomas normaliu rinkos nuošimčiu,' o darbi—- 
ninkal mėnesiniu atlįgjminu-;bet likūsis pelnas padalinamas propor 
cingaii. tarp pinigų davėjų (faudedančlų pagrindini kapitalą,pav... 
40 mil. markių),ir darbinlhkų (skaitant jiems apyvartos kapitalą, 
pav. ,60 mil. markių), pagal jų algų, dydi ir įmonėje dirbimo mętvr 
skaičių; įmonės direkcijoje darbininkų tarybos atstovas turi ly
gų balsą su įvairių biržų direktoriais ir savininkų’atstovuikurią 
yra pirmas.tik tarp lygių. ’ . ■ • ' ;

’ Panašiai yra ir kituose dalykuose ..Tik reikia, kad darbininkai'.- 
darbdaviai ir„visuomenė būtų tam priaugusi,turėtu reikiamos ryž- . 
tigos valios.Ūla atsiveria ir lietuviams skautams platūs darbo 
plotai.Šiuo metu , daugelis iŠ jų, yra patys darbininkai ar eįli- . 
niai tarnautojai,turi daugiau sąlyčio su jais ir gali įsigyti jųi . 
pasitikėjimą. . ' 7 ■

Dalyvaukime darbininkų sąjungose,kreipkime Ju užsimojimus 
sveikomis-, vėžėmis;padėkime jiems., suartėti su’visuomene,padėkime 
jiems kultūrėti,tam darbui Įtraukdami ir jaunesniuosius skautus. . 
Nušvieskime kitiems Kąt.Bažnyčios socialini mokslą,ta linkme dary
dami bandymus ir užsimojimus,skatindami 1 konkrečią' pradžią,į:.' 
1 vertinimą,parėmimą.... ' " • .

. Mielas akademike,Vytiejdi,akivaizdoje žmonijos skurdo ir bai- ' 
sios komunizmo grėsmės nelik pasyvus,bet su visa jaunatvės ener- .. 
gija,su šviesuolio kataliko sąmone įsitrauk 1 šią verdančią kovą 
už žmonijos naująjį veidą ir'ateitį.Likdami kurtūs laiko balsui, 
nusikalstume prieš Šv.Dvasią.Užmerkdami dabar akis ir nuleisdami 
rankas, mes baisiai nusidėtame sau, mūsų tautai ir žmonijai.Mes 
privalome bandyti visais mums prieinamais būdais ir keliais pa
kreipti Žmonijos ateitį,,tuo pačiu, ir mūsų tautos likimą, gercrj on 
pusėrųMūsų skautai yra ne mažai savo pastangomis prisidėję prie 
komunizmo demaskavimo kitų tautų tarpe.. • 
Tačiau reikia dar daugiau;reikia pozityvių darbų,Šiuo metu,reikėtų 
socialinių uždavinių vykdymą padaryti vienu svarbiausiu programos 
punktu.Jeigu tik bus gyvas šių reikalų pajutimas,tai kūrybinių 
jėgų ir skautiškų darbo formų užteks,o galimybių bei progų suei
ti į našų bendravimą su darbininkija ir su kapitalo žmonėmis atsi
ras ’pakankamai. Trumpai sakant,-akademikui . skautui.,stoją,prieš, akis 
šie trys aktualaus darbo plotai: I) vis geriau, pačiam pažinti ka
talikybės dvasią,,. Kat.Bažnyčios socialinį mokslą ir jo dvasioje . 
vykdomus naujosios santvarkos kūrimo darbus. 2) padėti Žmonėms 
gręžtis į Dievą ir prigimties dėsnius * 3) Visą energiją įsijung
ti į kovą už naująją santvarką.

Budėki - čia priešas;ola bunda nauji amžiai,Čia verdančioje 
kovoje bunda tėvynės ir Žmonijos šviesi ateitis. ..

( ' Pabaiga ) f
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• • • • •J®® ■ ' fį TĘįŠ iMt ■ .. .
■ vyk o-'taikas'buy-’o •'numatyta; apio;kų būto tiek kalbėta,prie’ •’ 

ko buvo -ruėšta'si?Didelė'mūsų o^ęoaizacl^oa nariu.’.didžiuma, išsi- j.
sklaidė i§; nesvetingos Vokietijos' po laisvą jį pasaulį ,’Kipkyienas \ - 
susidūrė ■ naujoje^vietojo su- žiauria' tikrovėj reikia’ uždirbti pi-... ; • 
nigb,pavalgytl;užlopyti skylės, • padėti kitie’.s nelaikęs--.bi8iulla®š£ 
Toliau reikia įsi jungti-'į visuomenės gyvenimą, apsirūpinti ppau-r.-i 
da / knygomis,.būtiniausiais dalykaisiv;- .■Iškyla.gri.ežtas 'roikaias,'- 
išmokti, via tinėš^kalboė’-,» pažinti vietos įstatymus ir .papročius-, su- ■ 
augti-’ su aplinkuma, ■ - ’ • ... -
■Daugelis must}, ■ ypač per pirmus metus naujose’.aplinkybėse; ne--.; 

sugeba "pakeiti' vffisos- -naštos. Sunkus,- neįprastas,darbas;., blogas;
oras,karštis, dulkės, svetimi žmonės’/pilka nuotaika, visa tai. kary 
tais’tiek-išsemia^-žmcrgų, ■ kad grįžęs į savo kampelį jis nebęporį. 
galvoti,'- neturi. jogų, paskaidyti dienraščio, ar;-atsakyti laiško;

Tokia būklė, tačiau, nėra*, beviltiška.Toliau padėtis gerėja* 
Bako? šuo ir kariamas pripranta.Po truputį, apsiprantamas su aplin-. - 
ką-,, .su darbu, pradedama iėškęti draugystesį pramogų.Rimtesnį’ žmp- 
nęfs' po”.dienos {ar nak-ties^ddrbo. suranda laiko, ir energijos; .lap-’ 
kyti kursus,••tęsti -mokslą, veikti ir kurti. ... ų, - rj.. .- <

Iš mūsų’korporacijos biuletenio matotoo, o dar daugiaų--Jąu—‘ ■ 
ciane tarp ei lučių, vadovybė s nusivylimų Jauni s.Ten,, iš Vokietijos a 
DP stovyklų stebint, mos atrodom apsnūdę, užmiršę kilnius idealus 
ir iškilninįjuS pažadus.Taip-blogai,žinoma, nėra.Leiskit mums-stip
riau sustoti-naujame' kontinontę,-pagydyti ..senas- žaizdas,pasijusti -.- 
lai-s’Vais piliečiais.- Gabus mūsų-jaunimas prasimuš į priekį.;Nepri- . 
klaiisonos Sietuvos aūk-lojimaškir organizacijos;’darbas tremtyje ■’ - 
duos savo”'derlių.Mes dar. parodysime, ką-..galime,- -> '

Svarbiausias mūsų dabarties uždavinys r palaikyti-, tarpusavio, <- 
ryšius;neišnykti plačiose dykumose' ar ;didmi6s.čiu'osc»ljet'rukus. kiek
vienas gaus geriausi- būdų pasireikšti savo organizacijoj© ir viep
tos visuomenėje, ■ ’ . •

t =■■'*• ■’ i“ Sktn. prof, Steponas Kolupaila

- -* ■ -7 ’» • •* • '. •
- ’! *' *• L ’ ry ■ ’ ; . ;

-Motina,- man-gėlės. Tavo’ n’ei-ię-šlama, •. x
• UŽU-Tave pasauly .kas-ikarščiau mylės,/ . r- ’ •J.- ■

■ -? : •■-’ L--' -. , i-t- . . ■’ .’-.r--

’ BjBrazdžionis.. .i. •>'
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Fll» skt „Vyt „Stasiškis „Australija., 
’ 1 ** * ’ * ■ ■ *•* -f - u • . • . " • . •

■■■■ ■ SKAUTINILTG2U PROBLEMA. . '
■ ■ f v ' ’. ■ ' ’ - ■ ■ v ' . . . •

' T&į yra’ temaų*j- išeinanti’iš Akademinio Skautų: Sąjūdžio remty, • 
■fcčiaūykadangi siuometu^ASS yra;susibūrę daug aktyviai tebedirbau, 
clū skautų vadų ir: vadovių,,kadangi ši' problema reikalinga nuodug—., 
naųs svarstymo ir pa s Įsakymo- „trr kadangi. w Vytis?' šiito metu yna 
vieninteliš. musų vyresniųjų vadų- laikraštis, taimanau nesuklyse- 
tu, šį klausima iškeldamas ’’ Vyčio" puslapiuose „Kadangi žinauįkad 
Jo skaitytojų. tarpe: dabar nemaža yra ir neakademikų skautų vadų„ 
tai'tikiuosi „kad. redaktorius, ras vieptose visų pasisakymams„

Manu,ųieklysiu ir. neperdėsiu sakydamas„kad’ mūsų skautininkai, 
yra'viena skaudžiausių mūsų škąutyfcės problemų»Skautininkų.ins$l- 
tuci&a. yra gal mažiausia.! apibrėžta „ilšryskinjta. irr sutvarkytai iii 
visu mūsų skajEttybės: irsti tuo i jų. Ta. padėtis atsispindėjo irr atstsp 
pi'ndi visoje.. LSS inPLSS velkio j et* Ir-- nėnuostabu-jukškautlninkai . ;
yra organizacijos- smegenys ir'širdis,Jie nustato organizacijos 
kelią, Jie Ją. tuo. keliu ir- veda. •

. 'Daugeliu,labai' daugeliu atvejų skautininkai nepateisina 1' 
juos deda,mų vilčių,neatliko’ tų uždavinių,kurie jiems buvo rial .' 
turalūSjiš jų padėties išplaukia o'rganlzacljoje.Nevisad tai bu*- .. 
vo jū'pačių kaltė„dažnai buvo kaltos kitos priežastys.0 tai buvo 
netinkamas skautininkų parinkimas,netinkamais' jų parengtmasiir-iš 
viso’netlnką«-ma pažiūra į skautininko laipsnį,. ;.

Skaūtybė Nepriklausomoje Lietuvoje, turėjo nėabėjotiną vtsuo- 
menės simpatiją iū valdžios pritarimą bėį paramą. Vadovaudamasi pa.’./, 
šaliniai®- , sumetimais, švietimo ministerija' skautų'Jude j imą ’mokyk-’ . 
protegavo „net oficialiais aplinkraščiais..ragindama mokytojus imtis 
vadovavimo skautams,Krašto.h.psaugos ministerija; skautus rėme nevian: 
skolindama inventorių ir Šiaip talkininkaudama,bet’palankiai /žiū**? ■’ 
rėjo ir.į karininkų aktyvią veiklą LSS -goję,To rezultate daug 
mokytojų ir karininkų,kurie šiaip mažai tetiko skautams'vadėvau-.- • 
ti„drausmingai vykdydami savo vyresnybės, isakymą„ar tai,,ką jie.. 
skaitė esant įsakymu,stojo vadovauti skautams,Ju jtarpe buvo ir 
skautybės mokyklą jaunystėje išėjusių,bet labai daug'buvo ir to-/. 
Irių,kurie skautybę pažino tik teoretiniai .Jokiu būdu.-neasakaų, 
kad mokytojai ir karininkai išviso būtų blogi škautinįnkaijlš.: jų 
tarpo*turime geriausius skautininkus„Bėt kartū iš jų tarpo. LSS'y i: 

gavo, ir daugiausiai; skautininkų- be pašaukimo.Tai tik pavyzdys la i-. 
rSaugclioą-.. y . ' , ;

.. Nepriklausomybės metais si.Os rūšies skautų vadams rengti buvo, 
sudarytos ir palankios aplinkybės „Prie LSS vyriausios vadijos. 
veikusi vadų rengimo dalis ruošdavo titinkamusrkursus,! kuriuos 
klausytojai būdavo gana lengvai priimami,Tiesa„lektoriai buvo 
aukštų: kvalifikacijų,net baigę Gllwell kursus,kursai vyko. Gllw.ell ■ 
schema,bet kandidatai, buvo neaukžto pasirengimo ir budavis keliami .-. 
į skautininkų laipsnius labai lengva ranka,lTepaslaptls„kad’ tik-.• 
riųnbje daug kursantų patys:- neatlikdavo reikalaujamo draugovės ,-. .....r 
vadovavimo stažo' 6men,Praktikoje- tą darbą dirbdavo draugovių adjų . 
taniai iš- tų pačių skautų -tarpo-,.o? sta-žuoją ImrssEatai-draugiiįinkaji:-; 
tik būdavo darbo stebėto jai,JL935-39m„laikotarpi'u teko s,tovyk-; .-r. 
ląutl. kėliose .vadų kursų stovyklose,Jauni,skaųtybę-išgyvenę ir: 
"’.miško staža” turį vadai jose sudarė toli gražu nedidžią ją kunsan- 

‘tų dalį,.'.' ' A

\ .. *).Strainsnis dlSlpĮsinįs^evišoš Jo‘mintys atitinka re.dakcf— '■ 
jos nuomonę. (Red.)
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kelti i skautininku laipsnius nekompetentingus asmenį s; skautinin
ku laipsniai nebūtų teikiami asmeniui pagerbti.Skautininkų laips
niai neturėtų būti'teikiami aktyviems bet kurių politinių'partiJų 
ar Jų priklausomų organizacijų nariams„tuo apsidraudžiant nuo po
litinių Įtakų Sąjungoje.

’Norint apsisaugoti nuo supasyvėjusių skautininkų,neatsisakan
čiu laipsnio,bet pretenduojančių kalbėti 'organizacijos vardu,,skau— 
tininkų laipsniai neturėtų būti 'teikiami nerybotam lalkui.Rysiui su 
Sąjungos centrine vadovybė (kurios formos Ji bebūtų) išlaikyti„skau
tininkai turėtu būti įpareigoti siųsti Jai bent kartą per metus sa
vo skautiškosios veiklos pranešima.Es.ant tikro noro,tik labai nepa
lankioms aplinkybėms,skautininkas'nesugebės rasti galimumo skautfš- 
kajal veiklai.I tokius'atvejus,žihoma,RaJono vadeivai rekomendavus;• 
turėtų būti atsižvelgiama, be t visais kitais atvejais skautininkas^ 
per dvejus metus paeiliui neatsiuntęs savo veiklos pranešimo„turėtų 
būti skaitomas atsisakęs aavo laipsnio,ir,kaip toks,nurašomas į. 
’’atsargą”,ls kurios vėl galėtų atgauti savo laipsni „tik bent^kelis 
mėnesius-vėl padirbėjęs Sąjungoje ir padavęs tam tikrą pareiškimų. 
Su skautybės principais nesuderinamas asmens gyvenimas turėtų tuo- 
Jau reikšti skautininko laipsnio netekimų. " ’■

Taip sutvarkę skautininkų institucija,turėtume aiškų vaizdų, 
klek turime Sąjungoje aktyvių'vadovų ir pagal tai galėtume planuoti 
veiklą;žinotume visi(neišskiriant nei vadovaujamųjų skautų),kad tu
rime tik kompetentingus ir veiklius vadus, tikrai'dirbančius ii' atsi*. 
davusius organizacijai,© ne ieškančius joje kurių nors gėrybių sau, 
ar kuriai nors partijai. ‘ ■

Pagaliau„skautininkų kėlimas būtų daugiau apibrėžtas aiškiomis 
sąlygomis ir pakeltieji justų žymiau.apčiuopiama pareiga dirbti ak
tyvų organizaęlnį darbų.Netenka abejoti,kad tai'mūsų skautgbel išei
tų tik į naudą „nes atsisakydami kiekybės,tikrai pakeltume vadų ko
kybę. '

Redakcijos pastabatMes tikimės„kad Čia keliamais klausimais 
pasisakys."Votyje" ar kitame kuriame mūsų skautiškame laikraštyje 
tiek mūsų.skautiškojo gyvenimo vadovai-ės,.tiek patys*skautininkai 

ir kandidatai i Juos. "

sj.'Jbhn E. Gilun,Vikiėtija. ; į';

SKAUTYBĖ. PRAKTIKOJE .
('Tąsa iš -1 Nr.) ■

B.. Skautiškasis veikimas.ĮI.Draugovės veikimas.
‘ ' a) Jo uždaviniai. ;■

Be savo bendrų uždavinių,jis turi ir specifinių uždavinių ,ku
rie nulemia visa dr-vės ve i kimų. Skautai dr-vės*veikime išm.okšta ■<- 
bendradarbiauti ir,išliedami savo jaunystės entuziazmą,save auklėja, 
nes tam entuziazmui neleidžiama veiktiv (griaunančiai.Proga pasirody
ti dr-vės veikime skatina skilčių darbštūmų ir ugdo jų vienybę^La
biausiai skilties vienybę ugdo gramozdiškos kareiviškos rykiuotes 
EEtsl’kratymas ir perėjimas prie skilčių ’rykiuotės.Čia ryškėja skil- 
tinlnko vadovavimas„kartu draugininkas turi progos didinti skilti-, 
ninku autoritetą.
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Skautu bendradarbiavimas dr-ves veikime ugdo dr-vės,kaipo vieš 
neto„vienybe,kelias skiltis sujungdamas Vienon skautu seimon-dr-vėn.

Dr-vės veikime' dr-kas arčiau pažįsta skautus be{ geriau juos 
supranta ir tuo gali tinkamiau patarti skiltininkams jų veikime, 1 
skautu auklėjime. ' •

„ t; • b)Dr-vės “skiltis1*. , •
Šią “skilti“sudaro dr-kas(skiltininkas),dr-vės adjutantas(pas- 

kiltininkas) ir*skilčių skiltininkai bei paekiltininkai(skautai).Ši 
skiltis- oficialiai vadinasi dr-vės štabas.(fNe-vadija,nes ja sudaro 
dr-kas,-jo.pavaduoto  j as (' jei yra),dr-vės adjutantas).

Šias “skilties“ veikimas yra labai, labaivsvarbus,nes nuo jo 
priklaus^ oficialiųjų skilčių veikimas,tuo pačiu-visos Skautljos* 
veikimas. (Okąip daug'dr-kų aįpie tai visai nepagalvoja, nes jų skilčių 
sistemos supratimas yra nepilnas ir iškraipytas).

Ši ”, skiltis"veikia kaip ir Oficialiosios skiltys,tik tuo skir
tumu, kad. šios skiltie^ nariai yra ne vien tik skautai,kuriuos reikia 
auklėti,-bet kartu jie yra vadovai,kurie auklėja kitus.

. • . c) Dr-vės sueigos.
1,Plano sudarymas.

Dr-kas,be tiesioginio ir pagrindinio savo.darbo su.dr-vės skil
timi, rupi na s ii. dr-vės vienybe ir skautų pažinimu.Kitą darbų (Sali jis 
paveda, skiltims.Dr-kąs,elgdamasis kitaip-norėdamas aprėpti visa dr- 
vės darbą: dirbti su visa dr-ve,lma našta,kurios-99 a-tvejais iŠ Šim
to -nepajėgia neštu. ...

Dr-vės vienybę ugdo irįleidžia dr-kui skautus pažinti dr-vės 
sueigos,kurios daromos herėčiau šešių ir nedažniau dviejų’ savaičių, 
laikotarpiais. • •'

Dr-kas,kreipdamas dėmėsi,kad sueigos tema būtų pritaikinta 
esamam momentui,duotų individualumo skiltims bei'savarankiškumo 
skiltininkams ir,užimponuodamas visus skautus„sudaryt adr-vės har
monija,paruošia sueigos plano projektą ir j| patiekia dr-vės Štabo 
posėdžiui.Čia j| dr-vės adjutantas perskaito ir pažymi pageidavimus 
bei pasiūlymus.Numatoma dr-vės sueigos laikas ir vieta.

Dr-vės vadija numato ir pasirūpina prelegentu,o skiltininkai 
(per- skilčių sueigas) praneša savo skautams apie numatomos dr-vės 
sueigos laiką ir vietą ir pasižymi pageidavimus bei’pasiūlymus,ku~ 
riuoeftuojau praneša dr-vės vadijai,

’Laike kito dr-vės štabo posėdžio sudaromas dr-vės sueigos plan 
nas,nūstatomas jos laikas bei vietą(ką skiltininkai praneša savo 
skautams) ir paskirstomą pareigos. ’ •

Paruošiamasis dr-ves sueigos darbas,įskaitant ir skiltininkų 
pranešima skautams,baigiamas mažiausiai savaite prieš dr-vės sueiga.

I. Sueigos atidarymas:
1.Išsir ikiavimas
2. Raportai adjutantui
3. Raportas dr-kui
4. Pasisveikinimas
5. Įsakymai ■ • , •,

II. Dr-vės balsas: ’
1. Dienoraštis
2. Pastabos dėl Jo
3. Dr-ko žodis

2.Planas.

1 minute
3-5 min.
2- 3 ’’
i r
3- 5 . “ 10-15 min.

4-6 min.
6-10 "
4-6 «
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III.Dainos: ■
1.Skautiška dainelė
2.Tautinė dainelė •

min.
5-7T min. 10-I5mifr.'

IV.Pašnekesys;.'.
1. įžanga. . ,, 2-4 min.-
2. Pašnekesys(prolegento)8-15 min.
3. Šūkiai , 2 , min. 12-21 min.

V.Skilčių- valandėlė:
1."Sakalai"

2. ".Lapinai".
3.l’X-ai" : .

5-8. min.
5?-8 min. .
5-8 min.

>• « •

15>24 min. .

VI,Žaidimai,: ..7
1. Programinis žaidimas
2. Lavinamasis žaidimas

4-7 min.
4-T min. 8*14 min.

VII.Sueigos uždarymas:
1.Eilėraštis
2.Susitvarkymas
3’.Malda
4.Atsisveikinimas

2-3 min.
2-5 min.
1 min.
1 min. (T-IO min. • .

Viso 75-120 min.

Del dr-vės sueigos punktų galima pasakyti tų pati.kas apie - 
skilties sueigos puhktus buvo'pasakyta*žiūr."Vytls"Nr.4(20J,psl.6£l

. ' Tema. '.•:
Visa sueiga pravedama skirtas temos dvasioje,pavyzdžiui: Ska»- 

to tremtinio tarnavimas Tėvynei”,Dr-ko žodis primena skautui trem-" 
tinlui jo gyvenimą, skutiško-ji .daina pąžądlria Tėviškes prisiminimus,. 
Tautinė diina sukelia Tėvynės "ilgesį.,pašnekesys pamoko .dirbti Tėvy
nei ,skilčių' valandalė-pasirodymai padrąsina: nenusiminti,žaidimai_ , 
ugdo jėgas,eilėraštis sutvirtina pasiryžt mus, malda duoda stiprybės,. 
Raketa konkrečiai išreiškia vilti vėl dirbti, laisvoje Tėvynėje, •

Kiekvieną sueigos punktą dr-kas ar adjutantas trumpomis pas
tabėlėmis surisa su kitais-punktais ir sueigos tema. .

4,pi?dvodimas.
Sueiga pravedama šitaip: " •

l.Skiltininkai',dr-vės adjutantui davus ženklanRikiuokM,išsiri
kiuoja .savo skiltis(skilčių rykiuotė). . . ;
2, Dr-vės adj.utantas,.dav9s ženklą ar komandą"Rapor1įai", priima .■ .; ■
škiltininkų raportus.Po Jų -"Laisvai”. m ■
3, Dr-vės ad jut antas, iė jus.'dr*kui, duoda ženkią"Ramiai” ir rapor—
tuo ja dr-kui. . ' ., . •
4, Po raporto dr-kas pasisveikina su adjutantu ir sveikina dr-ve:
” Draugovė budėki’’Atsakoma: ” Vis,budžiu”,
5, Po komandos ” Įsakymai" drevės adjutantas atsaliutuoja ir skal-, • -
to Įsakymus.Prie'skilčių-stovi skiltininkai •saliutuoja.Dr-kas, : 
saliutuoja, jei skaitoma vyre.sniuju į sakymai,.kaip: tuntui, ra jonui, , 
brolijai ar sąjungai,Po Įsakymų’dr-vės adjutantas, atsaliutuoja ir., 
duoda žonkla ar komanda"Laisvai”. , , ’ .
II. ' v w.::; . • '

Dr-kas duoda ženklą sklltiniųkams ir. šie susodina skautus.
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(širmoji susitvarkiusi skiltis sušunka šūkį :’*Ruoštls gana, sueiga£ 
pradėtą."/Vibš plano,/ , . ^./ v-

Išeidamos iš rikiuotės skiltys'gali .sušukti savo Šukius. <
l.Po dr-ko poros žodžių(*riėdaugiau dvieju sakinių) skaitoma dr-vės 
dienoraštisfęraeito susibūrimo: sueigos,užsiėmimairt. t,). • ,
2,Po dienoraščio eina trumpos pastabos apie ji.Dalyvauja' visi(ku-; 
rie turi ką pridėti ar atimti), v
5»Dr-kas padarė pastabų santrauką bei išvadą»Po to keliais žodžiais 
jis prieina prie šios sueigos.temos.
UI. , - : • i- ••
1, Dr-kas duoda žodi dainininkui.Sis praveda vieną ar dvi> škautĮsa
kas daineles ( sueigos temai parinkta; s) , Jei jos nemokamos (-tada ges*' 
riau tik viena),padaroma pora bandymų.(Tai skautiškas II p.užbai—, 
girnas.). z ■
2. Dainininkas praveda tautine dainele(sąlygos kaip p l,),(Tai taų-
tinis IV.p,pradėjimas.) • ’ '

t . ,* v v •IV. 1.Dr-kas padaro labai trunka Įžangą i sueigos tema ir kviecii. 
prelegentą pravesti pašhekesį. ' ' ' ■ . "
2.Prelegentas praveda pašnekėsi.. / •,
(Tučtuojau skiltis gali sušukti atitinkamą suką &r paleisti ra—', 

ketą,pav,:"Tėviškė vėl bus laisva,skambės skautų'daina",/virš pin,/)
3.Dr-kas.padėkoja prelegentui,, o jam 1 še inant( skautai j j. šiek tiek,, 

palydi),dr-vės adjutantas praveda šukiįvieną ar du),skirtą padėkai 
i’r pašnekesio pritarimui, ( Tas pats, jei ' prelegentas .ir liktų, tik 
suki pravestu dr-kas),
V. ' j . :
'l.Dr-kaš praneša,kad atskrenda ” Sakalai"(arba duoda ženklą dai- 

nUndinkui pravesti dainelės"Atskrend sakalėlis" posmą). 
Jei reikėtų trumpo pasiruošimo, jsai dainininkas praveda žinomos dai
nelės posmą ar du, • ' v
2, Tas pats 'su' * Lapinais" . tik, žinoma.dr-kas nesakys,kad " Lapija • 
nai"atskrenda,bet ’’atbėga’.',"atslenką","atidūlina"’ir t,t,),
3 „Ta s pats su kitomis skiltimis,-• . - ' - . .
VI. 1 v . ‘ -

.. Po visų pasirodymų dr-kas- praneša,kad "Sakalai" nuskrido,"Lapi
nai" sulindo 1 olas(atitinkamai įvyksta ir su kitomis skiltimis),

1. Po poros dr-ko žodžių temos ribose^dr-vės adjutantas paaiškina .
ir praveda programinį žaidlmą(skiltimis),pvz,:Kimo žaidimas-žemė- 
lapis(kuri skiltis tam tikrame plote pastebės daugiausia topogra
finių ženklų/II sk.pat.l./). * . ' • > ' \

Tokie ir panašus žaidimai ne tik laVlna skautus,bet ir riša 
skiltį,kartu kelia skįltininko autoritetą,nes nuo. jo sumanumo-pa-.. 
reina'skilties laimėjimas.Kur trūksta pastabumo bei atminties,ten . j 
gelbsti sumanumas. Jei skįltininkams to sumanumo trūksta, didelė ' 

dalis kaltės priklauso' dr-kui. . • ; . ’ .
2, Kol adjutantas patikrina rezultatusįdr-kas. paaiškina ir paave- .

da lavinamąjį ža'idimą(klausos,atminties,pdstabūmo,orientacijos ir 
pan.). / '. , . • . . • .

. iPo-zaidimo laimėtojams., sukis. ... «' • •
VII. • . ' - ’ • v ’ ' ' " •

•Dr-kas taria labai'trumpą dr-ves sueigos įtaigiamąjį_žodi, 
1,Vienas iš skautų pasako pritaikintą eileraštį, ‘
2.Skiltys,davus dr-kui ženklą,sutvarko sueigos vietą ir susi- . 

tvarko pačios, v *' *’ . w ‘ z
3, Dr-kui davus ženklą skiltys sustoja pusraciu^Jei skautai su ke- ,
purėm! s, dr-kas aako:" Kepure s nuimk.Malda,”.. . • ■
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V - Džiaugiuosi,kad * Vytis" darosi puošnesnis,vis mielesnis.Linkiu tik,
kad nepavargtumėt.kad ranku, nenuleistumėt.kad atgalios . jjėsigręžtumėt.visi y 
juk kopiam lyg i, Biliūno • Laimės žiburį" aukštyn-ad meliorem,Viešpaties palai
ma telydi redaktoriaus ir visu vytiečių gerus norus,darbus,Neliūskim,jei sunku 
kryželį tenka panešti. Jei savo mylimiausiam sūnui Dievas, kur is yra Meilė,savo 
begalinėj išminty iškinko kryžiaus kelią,džiaukimės ir mes slavo kančios ir kry
žiaus keliu,nes ir mes esam tada tokia pat begaline meile Dievo mylimi .Vieno tik 
žiūrėkime,kad su Kristumi kryžių nėštume,Jo .aukoje savo ir tautos bei pasaulio 
kančios auką Įprasmintume,nes tik šiuo būdu pasieksimo ir mes Velykų džiaugsma. 
Prisikėlimo rytą,nurisime akmenis nuo savo ateities .karsto.Vigilate et ovato. ’ 
Melskimės ir budėkime. -

. . , Kazys Baksta,^arienhausen,Vokietija,

Taigi po 9 mėnesių ". stažo1* viešbutyje ir liežuvio tampymo’angėlskai" pra
dedu pirmuosius žingsnius savo profosijoje.Gaila,kad liežuvis dar nėra ištreni
ruotas ..Tu pasakysi,kad su mano nuolatiniais klijentais-kate,šunimi arkarve kokia 
Čia begali būti kalba,bet žinai,tie doleriuoti jų savininkai sunkiai Įkandami, 
keisti ir dar mažiau suprantami,kaip jų gyvulėliai.Aplinka neperdaug skautiška.

Kai dėl santykių užmezgimo su vietos skautais,tai taip nieko ir neišėjo. 
Pradžioj veržiausi dėl kalbos stokos,o vėliau negalėjau prie jų .prisimušti dėl 
biurokratizmo.0 jų esama turtingų.Teko matyti aukų lapeliai su 50-100-200 .dolerių 
pagalvojau,kur jie tiek daug ir sunaudoja.Tiesa,turi savo Įstaigą.ir net apmok » 
karną tarnautoją.žodžiu Įsitaisė visai*»poniŠkai".Gi dabar atsidūriau,tokioje vie
toje,kur nežinau-kaimas ar miestas čia yra.Ar yra skąutų dar. neteko patirti*

IŠ CHICAGO*S PADANGĖS

rytietis veterinorius,JAV

Chicago’jo veikia S.S.D. " Gražinos" skiltis’,kurios skiltininkė yra sen j, ' 
Amalija Kalvaitytė,Skilties branduolį sudaro buvusios Frankfurt’ff "Živilėt Skil
ties ir Pinneberg* o sesulės.Prie jų glaudžiasi ir keletas " fuksiukių",

. Iki šiol susirinkdavome karta, 1 mėnesi,tačiau,pavasaris,tikimės,palengvina 
nugalėti mus skiriančius atstumus ir susirinksime cTažniau.Pavasarl ir vasarą esa» 
me nusprendę panaudoti susipažinimiii sū mūsų laikinosios "sostinės" ir jos*apy
linkių Įdomybėmis.0 jų Čia tikimos rasti nemažai,Tokios išvykos kartu 'bus ir gert 
ptoga pačioms susigyventi,-vienai-antrą-pažinti*Kad nepamiršus gerojo darbelio,- — 
norime artimiausiu laiku aplankyti senelių prieglaudą^ada dabartiniąi musų 
kuklūs planai bus Įvykdyti,-planuosime, daugiau,

E.P,

& Stud.skaučių dr-vės draugininke ir "Vyčio" redakcijos. • 
skauči’ų skyriaus vedėja ' ..."

..........šen j .VALĘ B A U K Y T E. ■ ......................Q 
ir - -

CoU^ZIGU D A J; L I-T K 4, n »' < 
sukūrusius lietuvišką Šeimos židinį-sveikina ii* šviesios, 
saulėtos ateities linki . • ,

Stud, skaučių Draugovė,Korp."Vytis" 
ir " vyčio" cedakcija.
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“Vyčio" korporacijos treaties mato stgtutag ižspaudintas rotatoriumi atski
ru leidinėliu,Horintieji . ji gauti..kreipiasi pas koroprhcijos igalibtinius arba 
skyrių valdybas bei pati Korp.pirmininką. ■ ■ '

-Genocide knyga ir Australijoje rado dideli susidėtosjimą.Kaip mūs infor
muoja fil.vyt. Stasiškis,°vySio"pastangcmis ji buvo įteikta'Australijos ministe 
riui pirmininkui,užsienio reikalų ministeriui,opozicijos lyderiui,kariuomenės va 
dui,emigracijos ministrriui,didžiųjų laikraščiu redakcijoms,drauge su atitinkam 
mais laiškais,

-Du nauji-Korp."Vyčio" skyriai įsteigti Vokietijoje.Vienas jų apjungia vi» 
sus britų zonoje gyvenančius vytinčius,Jo centras Diepholz’e, lie ^stovykloje. 
Vadovauja senj. Mindaugas Saukus.Antrasis skyrius jungia visus omer,ir prane, ■ 
zonose gyvenančius vytinčius.Skyriaus vadovu paskirtas senj.J.Giltinas,Abu šie 
skyriai yra daugiai, įjorespondencinio pobūdžio. -

.-175 narius šiuo metu tremtyje jungia lietusių studentų skautų ■"Vyčio“ 
korporacija.Jų yra visuose pasaulio kraštuose.Vienok korporacija nėra palaida 
org.inee nariai tarp savas ir su valdyba palaiko glaudų ryši.

-Kovo 22 d,suėję 82 metai “ Vyčio" Korp, Garbės nariui rašytojui Vydūnui, 
• Vyčio" Korp,. valdyba šia proga pasiuntė sukaktuvininkui nuoširdų sveikinimą- 
palinkėjo jam ilgiausiu metų,

-Skautininkas V. Sinkus tebegyvena Augsburg1 e ir ruošiasi emigracijai J.. • 
JAV.^er “ Vytį" jis sveikina visus brolius ir seses,

Wilson1 ui Tarptautinio Skautų Biuro direktoriui,kuris neseniai lan
kėsi Vokietijoje,LS3 Vokietijos- rajono vadeiva Tfyrr.sktn,V, Šenbergas įteikė 
GENOCIDE knygų su tokiu įrašui“ Teikitė&priimtį šia knyga,kuri liudija apie 
Lietuvę ištikusianelaimę.Mūsų kraštas yra mirtiname pavojuje,todėl šiandien 
nei platus okeanai,nei'galingųjų valstybių pasai neatleidžia nuo skautų įžo
dyje duoto Tėvynei ir Artimui ištikimybės pažado4£es skaitome savo pareiga visur 
ir visada kovoti už J-detuvos teise ir laisvę ir visais būdais padėti musu ta
nams ir broliams, padėti nelaimėje ,kol Lietuva taps nepriklausoma",

* -Sktn, Vyt. Skrinskas paskirtas Vokietijos rajono vadeivos pavaduotoju, 
Jib šias pareigas jau eina ir stengiasi sutvarkyti ten dar esančius liet,skautu- 
vienetu likučius, .

-faskautininko teises suteiktos šiems Vokietijos rajono skautų vadovams* 
Senj.K, Bertuliui,senj«Vyt.čaplinskui,senj.Edv.PašaiČiui,vyr,sklt,A,Levinui, 
vyr.sklt,V,j>undziui.Visi aktyviai dirba skautišką vadovavimo darbą Vokietijoje,.

Ačiū talkininkams ’
Sis "Vyčio“ numeris atspausdintas čhicagds skyriaus valdybos ir narių • 

rūpesčiu bei lešomis.Prie redagavimo,spausdinimo,siuntinėjimo ir kitų darbų 
labai daug prisidėjo,

sesės jvyr,skltn»A, KhrnayiČienė»R,J<Iatulevičiutėj,ir broliaijsenj,Alf 
Juodikdd?,senj,G,Vežys,senj,K,Jazbutis,Šio numerio viršelį irvisas -ilius 
tracijas pioše junj.s.v.v.s.taimutis Klimas.

• Korp,vardu visiems talkininkams reiškiu nuoširdžiausią padėką 
Korp,pirmininkas.

Laidžia,“lAkademinis Skautų sąjūdis.
Redaktorius t Br.Kviklys , (12;a)Schw.(3xunčL,BismarlJkstr• 1, .Germany.
Redaktoriaus pavaduotojas:Br,Juodelis,£601 So.Winchester Ave, Chicago 36,111, 
Skaučių skyrių veda V,Raukyto.
Šį numerį išleido n Vyčio" Korp,Chicago’s skyrius 
Tiražas, 2j00 egz
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