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STATUTO

.

KLAUSI M U

Vyr. s ktn . K.Pa1č iaus kas, JAV
I. Dabartinis statutas
Dabar veikias PLSS statutas Tarybos priim. .s 19216 m. gegužes mėn.Jl d.Uiesbadene, t .y. maždaug mėnesiui praėjus po skautų vadų ir skaučių vadovių suvažiavimo
Augsburge 19216 m. balandžio mėn.28-29 d.d. Sis ' suvažiavimas nustatė Sąjungos orga
nizavimosi ateities gaires?išrinko pagrindinius vadovybės organus ir pavedė Tary
bai paruošti ir priimti sąjungos statutėmis statutas ištisai tebeveikia ir šian
dien tik su dviem pakeit imais,būtent,: 1) 11 pargrf- pakeistas taip5kad kolegialiniai vadovybės organai nutaria dalyvaujančių nariu balsu dauguma (žiur. LSS Biulet'eni,lj6 psl.1949--H.25) ir 2) LSS vadu ir vadovių suvažiavimas Scheinfelde 1949
mevasario 19-21 d.d. nutarė Lietuvių Skautu Sąjunga vadinti Pasaulio Lietuvių
Skautu Sąjunga.
2-. Ideologija
Skautu Įstatai,doklaruoj a skautybės ideologija ir skautiškojo auklėjimo tiks
lus.statute netnlplnti.TnėinuPskeutybės ideologija ir skautiškojo auklėjimo tiks
lai aptariami Šukiu - Dievui, Tėvyne i ir /Artimui - ir nurodymu,kad siekiama Lie
tuviu
jaunimą auklėti pagal Robcrto-Eaden-Powellio sistema religingais sa
vo konfesijos noriais,dorais,kilnios dvasios,tvirto budo,sveikais žmonėmis ir nau dingais pilieči is.įsidėmėtina,kad šiuo statutu organizuojami Lietuviai
ir skautiškai auklėjamas
1 i c .t u v i u jaunimas.Kadangi sąjungą veikia ne sa
voje valstybėje, sąmoningai išleistas Lietuvos vardas.
3. Noriai
Sąjungos nariai yra fiziniai asmenys.Jos nariais gali būti su skautybės ideolo
gija ir Sąjungos dedamomis prievolėmis sutinką jaunuoliai ir suaugusieji Įp.4).
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Nei LSS nei PLSS nebuvo ir norą Skautu Brolijos ir Skaučių Seserijos federacija*
au kirptą jų susi tor im. PLSS yra visuomeninio lietuvių susivienijimas(p.1)įtaigi,
lietuviu,kaip asmenų, susivienijim.asr.be lyčių Skirtumo* lik ’’skautybes auklėjimo
,
darbui vykdyti PLSS nariai berniukai ir vyrai jungiami i Skautu Broliją,o mergaites
moterys — i Skaučių Seserija įveikiančias bendriesiems Sąjungos organams va.doto~ii—
jant Sąjungos apimtyje” (p»5)° Taigi,šiuo statutu naryste yra tiesiogine ir viena
is, ipsne, ne tarpine per Broliją ar Seseriją,ne dvilaipsne.
/£. _Con t rinu s_va dr_vyb (3 s_ ins tm t. uci,j os_
Centrines vadovybes institucijas galima suskirstyti į dvi pagrindines grupes:
a) vadovaujančiąsias - Taryba, Pirmi ją, Broli jos ir Seserijos vadijas ir Sąjungos,
Brolijos ir Seserijos Dvasios vadovus, ir b)prieziūros - garbes reikaluose Gar
bes Gynėjus ir Garbes Teismą ir ūkio bei medžiaginiuose reikaluose - Kontroles Ko
misiją.Siu institucijų kompetencija išsitęsia visame Sąjungos veikimo plote.
aX/adoyajiij;ntiej_i_nĮ^and^ tyriausias valdomasis organas yra PLSS Taryba .Vyriau
sias vykdomasis organas yra Tarybos Pirmi j a ..Brolijai vadovauja Skautų Brolijos Va- ,
dija ir Seserijai - Skaučių Seserijos Vadija.Visi šio organai kolegialiaioi.įsidėmė
tina, nei viename šių vadovaujančių organu sudėtyje,nei šalia šių organų nėra vienas
menio sprendėjo-Taryba,Pirmija,Brolijos ir Seserijos Vadijos nutaria dalyvaujančiu
balsų dauguma. Jokios išimtinos teises sprendimų srity nesuteikiamos nei Pirmi jos
Pirmininkui, ne i Brolijos bei Seserijos Vyriausiems Skautininkams. Turint galvoj e, kad
skautų vadu ir skaučių vadovių dalis dalyvavo ir dalyvauja ir kitose oeganizac i jo
se bei sąjūdžiuose ir,be to, nųol'tos juntant lietuviu visuomenes domėjimąsi lie
tuviu skautais, tik ši kolagiolinių organų sistema g'-lejo išbalansuoti visas rizi
kas, pasitiko'j imą - ne x s it iku j ii^, ir išlaikyti organizacijų skautiškojo auklėjimo
kelyje. Visų šių organų nariai mandatus gauna tiesioginiai ar tarpiniai ii sąjungos
vadų ir vadovių suvažiavimo bei Brolijos ir Sescrijąs vadovių sueigų. Tik Brolijos
Vadijos ir Seserijos Vadijos narius kviečia vyriausieji skautininkai ir tvirtina
Pirmi ja.
z
Dvasios vadovai rūpinasi skautų ir skaučių religiniu ir doriniu auklėjimu.
Jie gauna mandatus iŠ kompetotingos bažnytines vyresnybes.
b ^'Priežiūros organaia. Sąjungos geram vardui saugoti Brolija ir Seserija turi
po Garbės gynė j a. Sąjungos garbei ginti,skautų ir vadų svarbesniems nusižengimams
ideologijai,santvarkai ir drausmei teisti yra Grrbes ^eismas. Visų šių organų nariai
mandatus gauna tiesioginiai iš Sąjungos vadų ir vadovių suvažiavimo bei Brolijos
vadu ir Seserijos vadovių sueigų.
f
Vykdomųjų organų ūkini veikimą tikrina Kontroles Komisija.Ir jos barių man
dato šaltinis - Sąjungos vadų ir vadovių suvažiavimas.
i

/

5 • V i etjncs_vr^doyybes__insįituc^ijps,
PLSSąjunga organizuojama i tokius pagrindinius padalinius vietose: rajonus,tun
tus ,draugoves.
a. Rajonas. Rajonas yra stambiausios PLSS teritorinis vienetas.Jis apjungia
jo teritorijoje esančius skautų ir skaučių vienetus bendroje vadovybėje.Tuo būdu
rajonas yra mišrus vienetas.Statutiniai imant, tai vienintelis misrus PLSS orga
nizacijoje vienetas.PLSS vykdo savo uždavinius ir reprezentuojąsi aplinkai per ra
jonus <Ra jonas,apjungdamas Brolijos ir Seserijos vienetus savo veikimo plote,tampa
PLSS reprezentantas užbaigta organizacine forma .Rajono,kaip ir pačios PLSS,tikslai
bei uždaviniai yra vidiniai ir isorinio.i.Vidiniu tikslų ir uždaviniu centre yra
lietuvių skautas ir lietuve skauto.Rajono vadijs organizuoja ir telkia visas skąutiškojo ugdymo priemones ir metodus,raikaiingus lietuviškam skautui ir lietuviskai skautei auklėti.Išoriniai tikslai ir uždaviniai iškyla tose vietose,kur rajo
nas kaip vienetas,ar jo padaliniai ar atskiri nariai susiduria su išore aplinka:
su lietuvių organizuota y ir neorganizuota visuomene,su vietos skautų bei skaučių
organizac i jomis .vietos žmonėmis bei i s taigomis. Jeigu vidiniai tikslai ir uždaviniai
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bei -priemones ir metodai jiems siekt?, yra bendri visiems PLSS rnjonams^tni išori
niai tikslai ir uždavinį-i bei jų įgyvendin.imas gali įvairuoti pagal skirtingas
vietos sąlygos.Rajono vadijų sudaro? a) Pirmijos pakviestas rajono vadas, b) du
’i.
Brolijos ir Seserijos paskirti ir Pirmijos patvirtinti vadeivos ir c), dvasios vadovas.Rcikalui esant,rajono vadovybė gali būti papildyta siu. keturių nutarimu pakviestais ir Pirmijos patvirtintais nariais.Rajono vadija,spręsdama vidinius PL S tiks
lu ir uždaviniu Įgyvendinimo klausimus, vadovaujasi PLSS statuto nuostatais,PLSS
vadų ir vadovių suvažiavimų.Tarybos ir Pirmijos nutarimais bei nurodymais. Jei kuriuo konkrečiu atveju nurodymų nėra,. Rajono vadija sprendžia tokį klausimą vidinių
lietuvio skauto ir lietuvės skautes auklėjimo tikslų dvasioje. Spręsdama išorinių
tikslų įgyvendinimų,Rajono vadija vadovaujasi tų pačiu sTątiniu nurodymais,bet šioj
srity ji yra daug laisvesnė del skirtingų aplinkos sąlygų kiekviename rajone.Tačiau
Rajono vadija varžyti rajono vadeivų veiklos negali tose srityse,kurioso jie ^oluna
uždavinius iš Brolijos ir Seserijos vadijųs skautiškojo auklėjimo bei lavinimo,vie
netų organizavimo, va du ruošimo,, vadų skyrimo, ap dovanoj imu, p ako linu ir kt. srityse.
Šios rūšies uždaviniai yra specifine Brolijos ir Seserijos darbu sritis., Tą pati ga
lima pasakyti ir apie rajono dvasios vadovo darbų.Jis gauna nurodymus is vyriausio
•dvasios vadovo.Tačiau rajono stiprumas ir vieningumas reikalauja,kad vadeivos ir dva
sios vadovai informuotų Rajono vndiją apie savo srities veikimą ir kartu aiškintųsi
apie veikimo būdus bei priemones.Pas įtarimuose išryškėja,kur ir kokia talka gali padė
ti suorganizuoti Rajono vadija.
• ■
b.^Tuntajs > Tam tikroje teritorijoje esančios draugoves ir kiti vienetai jungia
mi į Skautų Brolijos ar Skaučių Seserijos tuntą. Tuntas - vienalytis teritorinis vie
netas. ~untui vadovauja tuntįninkąs.padedamas tunto vadijos^Skautų Brolijos tunto
•' tunt įninką skiria- Brolijos vadija ir tvirtina Pirmi j n, Skaučių Seserijos tunto tuntininke įteisinama ta pači--’ tvarka. Statutiniai - tunto vadovavimas jra vienašmenis.
Tačiau praktikoje daugelis tuntininkų siąja teze nesinaudoja ir auklėjimo sumeti
mais leidžia tunto vadijai spręsti klausimus balsavimu.
c._I>nugoyį.. Tai yra pagrindinis Skautų Brolijos ar Skaučių Seserijos vienetas.
Draugovei vadovauja ir už jos veikimą tųntininkui atsako draugininkas.TuntĮninkąs
skiria ir atleidžia draugininkų. Draugove,vlikdama skilčių sistema, vykdo pagrindi
nį tiesioginį sknutų-cių auklėjimo ir lavinimo darbe.
z
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6. Vadų ir Vadovių suvažiavimas ir sueigos
PLSS vadovybes, ir priežiūros organams išrinkti ir svarbiems organizacijos klau
simams aptarti kasmet įvyksta PLSS vedų ir vadovių suvažiavimas ir, to suvažiavimo
metu,Skautų Brolijos ir Skaučių Seserijos sueigos.Nors suvažiavimas ir sueigos nėra
įrašyti statute Sujungęs valdančiųjų organų struktūraje,bet praktiškai jis buvo tas
pagrindinis šaltinis,teikęs mandatus vadovaujantiems ir priežiūros organams ir dąvps
nurodymus visais.’ p-1 grindiniais Sąjungos tvarkymo reikalais.Kad suvažiavimas ir suei
gos nepavirstų vien skirtųjų bei kartą išrinktųjų asmenų suv-ziavimu. ir sueigomis,
statutas nustato,kad juose vadu ir vadovių rinktų atstovų butu nemažiau už ex officio
suvažiavime galinc ių dnlyvauti ska ic ių»

v
II. Veikiančiojo, statuto silpnumai naujose sąlygoseNuo šio statuto priėmimo* dienos jau praėjo beveik penkeri metai.Per ta, laika Są
jungos sudėtis ir jos gyvenimo sąlygos smarkiai pasikeite.T^s, pakitėjimas vyko ir
dalinai dar tebevyksta trimis krypt imis, būtent, i.a) narių skaičiaus sumažėjimu, b)
*
erdviniu išsisklaidymu - decentralizaciją ir c) nepastovumu.Suglaustai peržvelg
simo sias kryptis atskirai.
—lx Išriji skaic.ia.us, s.umazpj.imas.
■
■
>
.
Tremtyje,kol dar gyvenome tremtinių stovyklose Vokietijoje ir ė'ustrij oje,pačia
me atsikūrusios Sąjungos sukloste j imo, laikotarpyje
metais buvo skaidoma apie
5.000 Sąjungos narių - skautų^ir skaučių. Tai yra maxdaug trečdalis skaičiaus, kurį
S-ga turėjo N.Lietuvoje,prioš okupacija. Is to nereikia daryti išvados,kad trečdalis
N-Lietuvos skautų-ciu. pasitraukė iš Lietuvos.Jų pasitraukė mažiau ir^ne visi pasi- f
traukusieji įsijungė į Sąjungos eiles tremtyje.Is to reiktų daryti isvadų,kad didele
% "h* -

6

30
V

/

x/

Sąjungos narių skaičiaus dalis buvo naujas kraujas, ate jus if? ’■'tr^mtin pate
kusios lietuviškos jounuomenseO ta jaunuomenes rezervą sudarė 6 metų prieauglis,
susidaręs 194-0 “ 1945 ^etų laikotarpyje?kai Lietuvos Skautų Sąjungą neveikė*
Vaikai,kurie 194-0 m. buvo 1-7 metų amžiaus, t* y. pries organizacinio amžiaus,
*
194:5 m.jie jau buvo z 7 - 13 metu amžiaus, t.y. patys karščiausi skautisko sąjū
džio kandidatai.Didele šio rezervo dalis ir pateko Į tremtyje atsikūrusią LSS.
0 sąlygos jiems atsikurti buvo palankios : a)lietuvių tremtinių gyvenimas sudarė *
kompaktines salas,su savo mokyklomis ir kitomis kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo
apraiš-komis,ir b) Sąjunga laimėjo Bažnyčios palankumą ir suderino santykius su ki
tomis organizacijomis ir institucijomis.Po šio antplūdžio Sąjungą pradėjo balansuot
narių skaičių normaliu metiniu prieaugliu ir normaliu metiniu nubyrėjimu.Taip
tęsėsi iki emigracijos pagyvėjimo 194-8-4-9 metais<. Dviem intensyvios emigracijos
metams praėjus, 195 0 metų apytikriais duomenimis PLSSqjungoje bepriškaitėme apie
500’narių. Kadangi dff.lis vienetu dar nebuvo susirisę su Brolijos ir Seserijoj
vadijomis ir todėl statistikoje nedalyvavo,o kai kur dar nebuvo spėję susiorga
nizuoti,tai šiandien apydrąsiu Įvertinimu galėtumėm skaityti apie 1.000 narių.
Nėra duomenų tiketi,kad narių prieauglis viršytų nubyrėjimą, ir šis skaičius atei
tyje reikšmingiau padidėtu.Si aplinkybe kalba už organizacines struktūros supras
tin imu.
2._Erdyinis. is^i^klaįdymas^.jlecentr'UlizaciJa^
Migracijos išdavoje lietuvių tremtinių bendruomenė ir kartu su ja Sąjungos
nariai yra'palyginti nedidelio Vokietijos - Austrijos ploto išsisklaidę po -visų
žemes tutulio dali.Ir išsisklaidė nebesudaro tokių kompaktinių salų,kokias turė
jo tremtinių stovyklose,Tremtinių stovyklose gyvenimas buvo uždaras nuo aplinkos
tiesiogines Įtakos ir todėl stipriau galėjo reikštis savas tautinis gyvenimas.Bu
vo savos tautiniu atžvilgiu grynos mokyklos,parapijos,organizacijos. Ir rysys tarp
atskirų stovyklų buvo lengvesnis,nes didžioji dauguma nebuvo „taip kietai priristi
prie darbų,kaip dabar kad yra,važinejimas geležinkeliais,ypač pries valiutos pakei
timą, lengvoi buvo pakeliamas.Del Šių priežasčių Sąjunga be didelio vargo galėjo
ruošti suvažiavimus, sakrydžius, iškylas, stovyklas .Sąjungos vadų ir vadovių suvaziav ima i f Tarybos ir Pimijos posėdžiai galėjo įvykti reguliariai pagal statuto reika
lavimus. Dabar, erdviniam išsisklaidymui Įvykus,nei suvažiavimai,nei Tarybos bei
Pirmi jos posėdžiu padaryti nebeįmanoma.Tai irgi gyvybines reikšmes
silpna vieta
dobartiniame statute•
3. Nepastovumas
Nors didžioji emigracijos banga jau yra praėjusi,bet ir naujuosiuose kraš
tuose lietuvių bendruomene dar nepradėjo pastev snio gyvenimo .Kraštuose,į kuriuos
išvyko susaistyti darbo sutartimis (Kanada,Austraiija),jas atlikę vėl juda,srovena
į naujas vietas,noredarni susitelkti į didesnes lietuviškas kolonijas.0 ir be kie
tų darbo sutarčių atvykusieji (USA),dažniausia del darbo ir buto suradimo keblumų,
kilnojasi ne tik is’ miesto i, miestų,bet ir tame pačiame mieste is rajono į rajona,
is .parapijos į parapija^Toji aplinkybė tiesioginiai atsiliepia 1 vietos skautų darbaoSi aplinkybė dažnai apsunkina vadų skyrima; (tuntininku) pagal statuto reikala
vimus .
IIIo Nuomones statuto keitimo reikalu
x/
V
Z
''
X/
Is ryšio su skautų vadais ir skaučių vadovėmis ir skautiškos spaudos yra is- •*
ryskėjusios dvi nuomonės: a) nekeisti statuto ir b) keisti statutę.
1. NekeXst.i_statut.o_,
Dabartinio statuto salininkai mano, kad statuto keitimas sujudintų Sąjungos
’’
gyvenimą ir,vargu,atneštų daugiau naudos,kaip žalos.Pirmiausia,pačioje Sąjungoje
atbustų toji įkarščio ir neramumo dvasia,kuri buvo pasireiskusi Sąjungos atkūri
mo metu tremty j e. Dabar šiuo atžvilgiu jau esą tam tikto
nusistovė j imo, santykiai
esu aiškūs,todėl atsiradusiems sunkumams pašalinti reiktų ieškoti kitu kelių,nekeiciant statuto,nes ir pakeitus statutą daugelio sunkumų nebutų^alima išvengti.
-£ntra,statuto keitimas gali sužadinti tam tikrų jautrumą lietuviškoje visuomenėje,
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kuri* kaip jau aukščiau mineta,Sųjungos gyvenimą seka, juo domisi ir kiekvieną
apraiška, savaip usniskiną3
2o Keisti „statutu
Statuto pakeitimo salininkai mano,kad.pats gyvenimas diktuoja jo pakeitimą.
Statutas tūri tarnauto gyvenimui ir nėapsunkiati darbo-Gyvenimo sąlygų neatitin
kąs statutas laužomas ir tuo būdu einama i' annrchiję.Net ;,tg nuomonių, kad reiktų
veikti visai be’ statuto sužtektų skautų istatųesūkio^ir Badon-Powell vadovėlių.
■ Tac inu # daugurio's statuto pake it imo sal ininkų konkrec ię; i nurodo ę kad dabart iuė Sąjun
gos vadovaujančiu organų sistema yra per gremėzdiška,nelanksti; kad nėra, pusiaus
vyros tarp organizacijos dydžio ir vadovybes dydžio;'todėl visos skautiško^vado
vavimo teisės turėtų būti perleistos vyriausiems skautininkams, o Pirmija užsiimtu
skautu tėvu bei rėmėjų organizavimu ir Sąjungos atstovavimu visuomenėje*
■ . -3 •—i^yū.ūa __
;
, ’
Nors statuto keitimo klaugimu nuomones skiriasi,be't vis delto,man atrodė,be
statuto keitimo negalime isiversįti, Dabartiniu organų kadencija yra pasibaigusi,o
Sujungęs vadu ir vadovių suvažiavimo jiems perrinkti negalime sušaukti-Todėl da
bartinės sudėties Taryba turi pakeisti statuto, kad tas perrinkimas būtu.galimas
ir kad perrinktieji organai galėtų lengviau ir paprasčiau funkcijonuoti.
17. Statuto keitimo nriim-pni
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Norėtųsi paryškinti keletu principu,^ kuriuos turėtu būti atsižvelgta keičiant
PLSSnjungęs statutų.
. <
• ą
. 1. Vieningumo^,is.lgikym^S; - '
1
x/
Sąjunga turėtu išlikti vieninga su,Brolijos ir Seserijos padaliniais skautiško
jo auklėjimo ir lavinimo srityse.Peikia išsaugoti N.LietuvC.s ir tremties tradicijų.
Todėl reiktų palikti bendruosius >.S-gos organus,tik juos suprastinti.
2,. Demakr atįnįs_j)rinc ipas^.
Sąjungos vadų ir vadovių suvažiavimais,re iškęs. Sąjungos valių ir teikęs mandatus
centrinės vadovybes organams,turetų būti pakeistos-rajonų vadų suvažiavimuis,ku
riuose butų renkami, suprastinti centrines vadovybes organai.
■ 3^Sprendimų_tjei^e__;nktXng:ni. dirbantiems.
So,jungos Taryba turėtų sudaryti .asmens,aktingoi dirbu vadovaujama darbų.Tuo sume
timu siūloma rajonų suvažiavimuose rinkti rajonų vadus ir vadeivas ir ex officio
juos laikyti Tarybos nariais.
.
jKolegialinis ^rjjięipas.
•
y
Ii naujajame statute laikytis kolegialines organų sistemą.Ištisai išvengti
vienašmenių sprendėjų dėl ypatingos sąjungos vadų bei-narių sudėties.
5.±Sus t ipr int_i_Brolijos ir_Ses er ij os_Vad i j ų te iseS—
Dalų ^irmig-os kompetencijos,liečiančios skautiškojo auklėjimo bei lavinimo
sritis,perleisti-Brolijos ir Seserijos . vadi jų kompetencijai (programų,uniformų,. •
ženklų,vadų skyrimo., pakėlimų,-apdovanojimu srityse).
. •
’
ė •Sustiprinti RaJpnųjsyorį_Sajung.oje '
v
Rdjonu vadovybėms suteikti didesnes teisės bei duoti daugiau savarankiškumo.
Rajonu vaidai turėtų tapti Sąjungos Pirmininko vietininkai,o vadeivos - Vyrcskautininku vietininkai rajonuose.
7x Zsį^jLutinti Studentų^skautu jr^sk^uciu^sgjudd^
Iki šiol velkes Akademinis Skautų Sąjūdis turėtų būti įjungtas -į Sąjungos strut
turą statutiniai.
• /
••
”
' ..
Konkr e tūs pas iūlyma i
-

v/

—

Pastraipsniui siūloma, pakeisti statutę šitokiu būdu :
10 (p - paragrafas)
kadencija yra 3 metai.(paskutines 2 eilutes
išleisti)o
12 p. c) pakeisti taip:’’išrenka PLSSąjungos Pirmininkų,Vyriausių Skautinin
ku ir Vyriausių Skautininku.“
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Papildyti: h) "išrenka PLSS Garbes Teismą, PLSS Kontroles komi
siją ir Garbes Gynėjus*'.'
:
,
13 p. PLSS Taryba sudaro: a) PLSS Pirmininkas, b )Vyr.Dvasios Vadovas,
c) Vyr .skautininkas, d) Vyro skautininke, e )ra$oną vadai, f)rajoną vadeivos,g)rajoną vadeivos, h) Studentą skautą nVycdo"
ft
korp.Pirmininkas, k)Studencią Skaučių Sąjūdžio Pirmininke.
16 p. c) išleisti ištisai* d) pakeisti taip: kelia i vyresniojo skau
tininko laipsnį, ir veda skautininku, ir paskautininkią regis
trą: f) ...... išleisti : "tvirtina tuntą steigimo ir likvida
vimo klausimus." g) pakeisti taip: "teikia Gedimino Vilkonordiną.”
, . . ' ,
.
17 p. aJ pakeisti taip: "PLSSąjungos Pirmininkas"; b) išleisti.
18 p. išleisti:"o kitas pareigas savo nariams (17 P<) paskirsto ...
pati Pirmija.
21 p. b) pakeisti taip: "sprendžia tuntą steigimo ir likvidavimo
klausimus t organizuoja vienetus-„kursus,stovyklas ir p.";
d)pakeisti taip:"pristato vadus pakelti i vyresniojo skauti
ninko laipsnį ir kelia ą skautininką ir paskautininkią laips
nius; g) pridėti:"pristato apdovanoji Gedimino. Vilko ordinu
ir nutaria apdovanoti nusipelniusius asmenis garbes zehklais."
23 P* pakeisti pirmos pastraipos pabaigą taip:."renkami 3 meta s".
43 P« pakeisti ir papildyti taip:"Rajono vadiją sudaro:a)rajdno vadas,b)rojpno dvasios vadovas,c) Brolijos ir Seserijos vadeivos.
Pakeisti taip:
IVcRajoną vadą ir vadovių suvažiavimas
5o p.Ra.jono vadovybes organams išrinkti ir organizaciniams klausimams
aptarti kas trys metai ąvksta rajono vadą ir vadovių suvažiavimas
ir,to suvažiavimo metu,rajono skautu vadą ir. skaucią vad.sueigos.
51 p« Rajono vadą ir vadovią suvažiavimas renka: a )r a jono vadą ir jo
kandidatą; b) 3 rajono kontroles komisijos narius ir 2 kandid.
Skautą vadą sueiga renka:a)rajono vadeivą,ir jo kandidatą,b) .
rajono'Garbės gynėja ir jo kandidatą.Skaudu vadovią sueiga
renka:a)rajono vadeivą ir .jos kandidatę,b)rajono Garbes gynėją
ir jos kandidate.'-' v/
.
52 p.Rajono vadu ir vadbvią suvažiavimai Sunkiami P’LSS Tarybos nu
statyta tvarka. '
vr
,
53 p,Rajono vadu, ir vadovią suvažiavimai pagal savo sudėti turi
būti tokie,kad juose vadu* ir vadovią rinktą ajrstdvu galėtą
būti nemažiau uz ex officio suvažiavime galinčius dalyvauti.

VI. Užbaiga
Sis statute* pakeitimo projektas patiekiamas Tarybos nariams susipažinti ir
iki š.m. gegužes men^jl d« pareikšti savo nuomones«Pagal prisiųstas pastabas v
projektas bus pataisytas ir su Tarybos nariu pastabą bei nuomosią santrauka issiuntinetas balsuoti._
v,
M
Butą labąi vertinga,kad ir “Misą Vyčio" skaitytoja i, sus ipazine su šiame
‘straipsnyje išdėstytomis mintimis ir siūlomuoju pro jektu,.pr is iąstą
redakci
jai savo pasiūlymą bei pastabą»Tokia medžiaga naudingai pasitarnautą šio opaus
{sinusinio išsprendimui .Tas lyg ir atstotu balsą Sąjungos‘vadą ir. vadovių suva
žiavimo, kurio siose sąlygose nebegaliine sušaukti.
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f.

Studentu Skautų Sąjūdžio gražiai keletu metu leistas VYTIS pasivadina
MUSU VYTIMI ir pradeda tarnauti nebe vien studentams skautams ir studentėms skau
tėms -bet visos PLSSajungos skautų vadams,skaučių vadovėms ir vyresniojo amžiaus
skautams ir skautėms.Jau TrYTIS nebesiribojo 4 LA studentiškųjų problemų gvildenimu-bot davė daugeli įdomių skautybės ideologijos studijų,labai vertingų visiems
ULSSajungos vyresniojo amžiaus nariams,o ypatingai skautų vadams iv skaučių vado
vėms .Buvo gaila9kad ši gausi medžiaga pasilikdavo tik skautijos rateco o didelis
mūsų vadu ir vadovių skaičius negalėdavo jąja pasinaudot i .Tuo būdu, turėdami taip
turininga^ laikraštį.tuo naciu metu vadus ir vadoves laikėme be laikraščio*Todėl as
su dideliu dėkingumu vertinu studentų "kautų Sąjūdžio vadovybės sutikima perorga
nizuoti VYTI į MUSU VYTI ir jo turini dar labiau pritaikyti visiems Sąjungos vyres
niojo amžiaus nariams ©ypatinga i skautu vadams ir skaučių vadovėms.
Tęs visi matome,kad emigracijos išdavoje mūsų Sąjungą gerokai sumenkėjo,
dėl įvairiu nriežasčių tarpusavio ryšio! susilpnėjo©daugelis nuo skautiškojo dar
bo nutolo.Gi gyvoji vadovavimo darbu dirbantieji pasigenda medžiagos,atsisviėsti
ir atsigaivinti® odei kviečiu visus skautų vadus ir skaučių vadoves©skautininkus
ir skautininkes,skautus vyčius ir vyr.skautes šį laikrašti prenumeruoti,skaityti
taikyti, skautiškojo darbo praktikoje ir jame bendradarbiauti.
čia pat noriu pažymėti,knd MŪSŲ, VYTIS nebus SiLIUTU AIDO konkurentas ir jo
pozicijų silpnintojas. SK'.UTŲ AIDAS yra skautų ir skaučių laikraštis ir jis toks
turėtų pasilikti, Neįmanoma SKAUTU. AIDE spausdinti medžiaga ir jaunuomenei ir su
augusiems. Nuaugus lems skirtoji medžiaga jauniesiems skaitytojams būtų nesuprantama
ir neįdomi. Tuo tarpu suaugusieji,nors ir turėdami savo laikraštį MŪSIĮ VYT į, visuomet
s ii įdomumu seks SKAUTU^ AIDA ir jame rristax medžiaga panaudos vadovavimo darbe.Todėl
skautu vadai,skaučių vadovės ir suaugusieji skautai-es turėtu prenumeruoti abu
laikraščiu.
Turime nepamiršti,kad skautiškoji spauda dabartinėse PLSSajungos gyvenimo są
lygose yra vienintelė stipriausia ryšio priemonė tarp plačiam pasauly išsisklai
džiusios Sąjungos narių»Tik iš skautiškosios spaudos mes galime sekti Sąjungos
gyvybė’s pulsą,pajusti jos dvasia,jos žygius ir rūpesčius,pasisekimus ir džiaugsmus.
Ir nuošaliame kampe gyvenas atsiskyrėlis PLSSajungos narys,sekdamas skautiška
spaudų©pasijus nebe vienas©nebetaip atsiskyrėe.bet dvasios ryšiais tvirtai susijun
gęs su visa mūsų Sąjungos nariu šeima.
Todėl turime nuoširdžiausia suprasti-atjausti ir įvertinti abiejų laikraš
čių redaktorius.sktn.BeKvikli ir vyr.sktn.St ©Kairį, jų redakcinių bendradarbius,
administratorius ir visus talkininkus5dirbančius tokios begalinės reikšmes darbų.
Laikraščiu prenumeravimas ir ju skaitymas - jiems didžiausia parama ir paguoda.
-s

J.A.V., 1951.17.8

*

*

e

Vyr. sktn ,K. Pale iauskas
PLSS T.Pirmi jos Pirmininkas

PLSS T.Pirmijos posėdžio,įvykusio 19.50 m.lapkrisio mėn.5 d.Cikagoj
PH0T0K0LC IŠTRAUKA
Skautų vadų ir skaugių vadovių laikraščio klausimas.
Išsiaiškinus sąlygas su ASSajūdžio atstovu psktn.V.Mik^lavičium.nuttu’ta:
1 .Akademinio Sk.Snjūdžio laikraštis VYTIS perorganizuojamas į PLSSa jungos vadų ir
vadovių laikraštį.* 2.Laikraščio vardas pakeičimas į IKJSU VYT IS, 3 c Leidėjas ų
Akademinis Skautų Sąjūdis. ^.Redaktorių skiria Pirmi j a, sus Įtarus i su ASSajūdžiu.
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Ir žemes kamuolys neapvalus. Ir jos paviršius nevienodas. Trys ketvirtadaliai že
mes paviršiaus - vandenynai, tik vianas ketvirtadalis - žemynai.
. Vandenys'.iš .paviršiaus lyg^s, iskylūs pagal žemes turimąjį būti pavirsiu. Tik smarkus
vejas, audros, žemes drebėjimai tą paviršiu išjudira^ blaško, daužo* Ir vien pavirsiu.
Dar vandenims neduoda ramybes saule su menuliu, - sukelia atoslūgius, poplūdžius."
j is pa b s
i r _l u L i ©
Vel-inardykime po vandenų gelmes. Ten įdomu, bet musiskas žmogus ten negynena.
Patys žemynai įvairūs? Tu paviršius kalnuotas, daubetas. Višnur miškais apaugąs,
kitur nešiojamo smėlio nuklotas. Koks miško medžiu Įvairumas. Tos pačios rūsies medis
medžiui nepanašus. To paties medžio šakos, net lapai vis skirtingi,' tik prisižiūrėk
arčiau. Ir paprastos žolelės’ nevienaip suaugusios r
z
*
Nemėgsta gyvis, kur tik aki rietus, vienodi tos pačios rūsies medžiai, gyvesnis uz
medžiu judesius, judėjimas, prašmatnesnis jis? kur augmenija skirtinga, įvairi., kur
visokiu rūšių medžiai auga? kur žolele įvairiais žiedais žydi, ten ir vabzdžių visokių,
margu -"margiausių, ten biteliu,' paukščiu vilokiausiua v! .
2 Kur Įvairi gamta, įvairus gyvis. Tikras gyvenimas čia verda - kunkuliuoja. Gamta
pilna judesio visokio, atseit, gyvenimas čia vyksta, gyvybė čia tarpsta.
' Smėlynuose - tyruose, SuTsmelio grūdeliai tarsi visai vienodi, maža judesio, ma
ža gyvybės. .ei augalą čia mėgsta, nei gyvis čia laikosi, nei zmęgus čia gyvena* Nė
ra įvairumo. Vienodumas slegia - tai ne gyvybes pasireiškimas. Čia negyvenama vieta*
Augalas daugiausiai kabinasi i zemęv orą, va deni. Gyvis dar augalo perdirbtą že
mę, vandeni, orą doroje, ar kits kitam ramybes, sveikatos gyventi neduoda.
Gyvis2 jau ar tipais nis žmogui. Nes sis ir augai a ir pati gyvi laiko savais, sau nau
dotinais ir žiauriai naudoja.
v
J.ątyt. žmogus gana sudėtingas padarinys,sprendžiant pagal tai , kaip jis atrodo,
kaip elgiasi? kaip plačiąją gamtą su jos nuostabiais ir gyvais ir negyvais kaip augalas.
ir gyvais kaip gyvis padariniais.
..
„
.
i
Tai čia siauras mintims, takelis. Čia tik is paviršiaus i viską pažiūrėta. Viduri
nis pasaulis jau augalo sudėtingas^ gyvio kur kas prašmatnesnis, o apie žmogų ką čia

ir besak.si. patys save juk žmonėmis laikome, tai kiek pasidairykime apie save. Kinoma,
ir apie savo išorę, pačių keičiamą^ iškeista, apie sudaroma gyvenimišką aplinką.
Bet daugiausiai meskimės i savo vidinį pasuiį, kuris kitiems be mūsų išorės nėra
prieinamas.- Ir ta išorė ne viską išrodo, ir gali ne tai parodyti, kas tikrumoje yra.
Tai čia aš save rūkuose e aiškiai pamatysiu* Bet aš juk bendrauju su sese, broliu,
ppįjmesniu ir tolinės niuo ju- Kaip mano vidujis pasaulis yra susipynęs su kitų
žmonių viduju pasauliu?
Čia iškyla ir santykiai tėvų su vaikais, sesių su broliais, kaimynų su kaimynais,
taut- su tautomis, vaistyrių su valstybėmis. Taip sakant, žemynų su žemynais, o gal
net žemy mi grupių su žemynų grupėmis.
„
Čia tupima galvoje tik"vieną žemę. Tau nesikiškime i žemes reikalus su kitais iš
mes kūnaiso Ir tain jau pakanka įvairios ivairiūsios, visokios visokiausios p agniomis
Atvėrusiam akis ir ėmusiam žiūrėti kad į artimlausia^ aplinką nelengva toje painiavoje
.susigaudyti*
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Čia reik akademiko. Jis turėtų tuti siek ti
jam jau aiskoka pasidarė. Su ki
niavos šakelę. Jis tenedrįsta marinti savyje tdj
tais ture dalytis pačiupta paslaptim. Kitus paak------.
5
’ Ir skautas su tais klausimais susiduria. Per sunku butu puriems .“y
teisingu, išvadų pasidaryti. Pripuolamai galėtu pasitaikyti netyAe.,reis--nic.i, ga~t. ai
nepagauti išvados ar neteisingų, neįprasta - kijur nepripažintą 1
jis budi kitus pa
Čia akademike - akademikas visados pasiruosęs i pagalbų. Ji
pusimi, "gyvenimo
mokyti, reiškia patiekti žmonijos eitojo kelio pridarytas ■ išvada;
patyrimus" per zvmiai trumpesni laiką negu pats gyvenimai, patiekti savu patirsiu.
A
.
•/
-i
.
,
uy
t
nm
’
p
iu
sageles
pasiklauAtseit. reik ir patiems vis mokytis savo sakeles, ir kibli apie j,
1
syti. Juk net bet kuris vabzdelis turi savo šakelę.
,__
Paties įgytąsias ir kitu patirtas - prisiklausytas žinias
i
- leisk toliau, duok priaugančiai kartai į gyvenimų greičiau
Daugiau žinančių pasiklausyk, daugiau žinodamas pasakyk

■_
ii
•
” x • kyla
1 i musų
'tsukombinuojamas"
skautu
Tas klausimas
neretai
tarpe. Atsax\ym«s 1len&>au.
v
*
skiltyse ar draugovėse, bet jis sunkiau atsakomas•vyresniųjų t rp-»
"
sakyti kai kuriuose vyčiu (arba vyčių amžiaus gelto ns 1 ips iųl; .vieneuvS®^
grie ‘ibis pakaito: su narsia šypsena tęsiami jau visiems zinomi_sv~u ų v\°
mos užsiėmimai arba - net griebiamasi'alaus 'bokalo... Pasėka tuna m-,
~
nejaukiai arba nuobodžiai. Juk. suaugusiam vyrui žaisti
\
karčiu bokštų ir pan. nėra savaime įdomu ir natūralų, Taigi,
aX?S ’j?“; J . . •'
ir beužmiegas saldžiu miegu, arba, būrelio vadas pasteoi, kad vyruos i^sut-lo-s .re
kia varu varyti. " Skauty be s berniukams" tipo pašnekesiai taip pat jau n^erra^. 1 .
jie yra jau girdėti , jų turinys žinomas. C ka gi rasti naujo, beveik muxi..v
literatūros, gyvenant sunkiomis sąlygomis?
,
,r.
->+
At virai kalbant, panašus klausimai kyla ir korporacijos
? ?Jo+Pnka
pareiškė kad be savo universiteto jis nematąs realaus pagrindo -or±
abejoti, kad tokia pažiūra tam tikra dalimi yra kalta del kai įxri'ie,Xj^^..^T*"
neį
mo korporacijoj. Jie nemato nieko patrauklaus berniuku-skautų tjl;c
"Z+ hi •«
korės po ndavime su kitais korpl nariais, kur neturima bendros, ctbi-m
oa n~ u Ko

paTrau^rjt,
............................
v - . ,
„ r^iad, savo protu gilinasi
Tuo tarpu, vytis ir akademikas žiuri 1 gyvenimą jau r-m^iju,
. . . e= .
i io problemas ir ieško sprendimo. Proolemos gali būti s^-^nuza,
v.
•
*
.
,
4r
_4..,rnocs-i-oi
in
Plės
taikome
skautisicosios
gyvenimo reiškimai gari būti matuojami ^vairiu masteliu. x-e_
' t 1*
J
'
1
P ' Čia noriu patiekti eiles temų, kurios vienaip ar kitaip galibutišnagrinėjamos

vyčių ar korporacijos sueigose. Kurios temos cus pasirenk-mos, i'--1-1tiekiamos diskusijoms, priklauso visai nuo vietos sąlygų, vienoj®^>j
lis gali būti labai aukšto lygio, savo,narių išsilavimimu.
CIX?įį0S .
retą, kitur guli būti reikalas pasirinkti lengvesnes temas, ųu- -1
3UT‘
joras susidomės kuri© šių temų ir pasirinks ja savo senioriniam rexe±a ui...
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Bet ilgesnį Įniks ir genijai išsisemia*. Ir vyčių vadovui buna "tokiu momentų, kuo.
tikrai sunku ka rasti sayyje ką naujo patiekti sueigai, kad sueiga butu gyva ir patrauk
Ii. Tai nei a taip jau bloga» Tyčių veikla3 jų susidomėjime sritis yra tiek plati, kad «
vy6iu vadovas bus visai teisus, pasikviesdamas supigome ųvairius vyčių vadovus, kurie
vyčiu (arba ir yyticčių) sueigom įneš naujumo ir patrauklumo. Vadovui tokiu atveju
tenka dcugiau orga nizatoriaus vaidmuo. Jis turi is anksto susitarti su prelegentu ar *
pranešėjų ne vien dėl vietos ir laiko, tačiau turi jam paaiškinti ir kokia bus audi
torija, kuris jos išsilavinimas, amžius ir į ka daugiausiai kreiptinas dėmesys*. Si-ą
noma dėl paskaitos ar pranešimo susitariama is anksto, duodant pranešėjui pakankamai ,
laiko pasiruošti. Klausytojai taip pat turi iš anksto žinotų pranešiipo^temą, kad galė
tu pasiruošti vienam, kitam klausimui, arta net diskusijoms - jeiJLeidzia laikas.
Čia norim patiekti temas, neskirs tylamas ju vyčiams ir yytięciams. Ta pati u-ema
gali būti nagrinejama ir diskutuojama populiariai ir akademiškai, įlanau, zadova/pets
ras tikrąjį kelia. Tačiau nebraleisiu nepabrėžąs reikalo ypatingai kreipti demesį į
temas, susijusios su Lietuvos gyvenimu* Prieš vienuolikę - dvyliką metu, turėjome savo
valstybę su savaimingu kultūriniu, politiniu ir ūkiniu gyvenimu. Turėjome savo mo
kyklas, ruošusias įvairius- specialistus, skirtus Lietuvai. Bendrosiose mokyklose
jaunimas pasisemdavo žinių, reikalingų kiekvienam Lietuvos piliečiui. Jas kasdien
papildydavo spauda ir riadįas. Pasklidę pasauly ir lygindami su kitais, matome, kad
daugumoje atveju gaudavome sumeni gus ir aktyvius piliečius, savo tautines ir pilie
tines pareigas supratusius ir atlikusius iš visos Širdies ir jėgų. Dabar sęlygos vi
sai pasikeitė. Šių dienų vyčiai ir daug jaunesniųjų korporantų. paskutiniaisiaš Lie
tuves Nepriklausomybes metais buvo vos pasiekę pradžios mokyklos suolą ar ją tik įpu
sėjo Okupacijų ir tremties metai nepaliko tikro valstybes vaizdo. Dabar daug kalba
me apie gryžimą, apie tėvynės,,meile, apie darbą jai. Tačiau kartais tose kalbosę su
skamba kažkoks netikrumas, kažkoks abejojimas. Ir tai visai suprantama: kaip as galiu
tikrai mylėti tą Lietuva, ryžtis jai pašvęsti vissavo gyvenimą ir jėgas, jei as
apie ją 'beveik nieko nežinau?! Ąs apie ją beveik nieko neatsimenu, o vyresniųjų ro
mantikos pilni atsiminimai nesukelia didelio entuŠiasmo šiame labai neromantiškame
ir realiame gyvenime(daugiausia angosaksiskoje "business" atmosferoje )Štai, mieli broliai, čia mums reikia ,pagalvoti.
t/
Skautas, - berniukas rengiamas geru žmogumi; vytis siekia gero piliečio, savo
valstybes piliečio idealo; vytietis, siekia dar aukščiau: būti savo tautos druska.
Jiems turi būti žinomas savo tautos gyvenimas, jo reikalai, sąlygos ir siekiai. Tegu
ir skambiausiu, jautrinusiu zidziu istisos sroves yrą nepakankamos. Akademikas nori,
ir turi teisę reikalauti, vadovautis faktais. Vytis žinodamas, faktus, gales savo
jausmus pagristi realybe. I-usų patriotizmas turi būti’paremtas ne vien karstais jaus
mais, bet. gyvenimo faktais,# pezi tais blaiviu pi otų.
.
Kone visose musu tremties berdruomenese mes turime įvairiu^ Lietuvos nepriklauso
mo gyvenimo sričių pareigūnų: laisvųjų profesijų atstovų, švietimo, administracijos,
ūkio, politikos, visuomeninių sąjūdžių pareigūnų, tarnautojų ir žinovu.. Jų tarpe yra
ir asmenų, turinčiu tikrai gilaus patyrimo, puikiai pažinusių Lietuvos gyvenimo sąly<-as ir savo darbo sriti. Ju vertingos patyrimas dabar rudy j a ir nyksta jiems dirbant
^kanalizacijos grioviuose* geležies liejyklose, prekių stotyse ir kitose jiems sveti
mose darbovietėse. Dar blogiau: tas jų patyrimas ir žinios lieka neperduoti jaunes
niajai kartai, kuri, tikėkimės, turės savo pecicis^ir protu nesti Lietuvos atstatymo .
naštą. Didele, labai didele tos naštos dalis teks šių dienų jauniesiems akademikams.
Pakvietus, Šie asmens, daugumoje atvejų, mielai sutdrka ateiti į vyčių ar aka
demiku sueigą, papasakoti savo patyrimus, padiskuzuoti, _ nors jie būna ir išvargę ne- <
įprasta darbą dirbdami. Kavos puodukas, lietuviškas nuoširdumas ųr pagyros patyrimui
'greit sudaro jaukią šeimyninę nuotaika^ kuri padeda pamiršti ceganti laika. Tokios
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sueigos tent dalimi padeda išlyginti tą nuostoli, kuri patiriame gyvendami ir studi
juodami svetimoje aplinkoje.
J
,
0 čia, štai, eile temų, kurias verta panagrinėti. Kai kurioms teks kviestis s ve\/
cius pranesejus, kitas galės pasiruošti patys vyčiai ar vytieciai. Kai kurias galima
išplėsti net į kelias jjueigas - visa tai^priklauso nuo vietos sąlygų.
I. Lietuvos Nepriklausomybes karas. Čia geriausia pasikviesti kurį senesnį ka
rininką autų ir šiaip savanorį, kovų dalyvį, kurie gaiety, papasakoti savo atsiminimus,
nusviesti to laikotarpio sąlygas ir sunkumus.
2* Lietuvos Valstybes organizavimo laikotarpis. Tema senesnes kartos politikui ar
visuomenininkui. Steigiamasis Seimas, vidaus sunkumai, administracijos kūrimas, užsie
nio politikos s garbesnieji įvykiai.
3- Lietuvos politirus sroves ir organizacijos. Tai yra kelios temos. Geriausia
kviesti atskiroms sueigoms po atskira pranešėja, atstovaujantį vis kita politinį sąjūdį, prašant padaryti trumpą istorine sąjūdžio apžvalgą ir išdėstyti sąjūdžio prog
rama. Tai yra gam opūs klausimai, tačiau juos liečiant su taktu, išsivysto labai įdo
mios diskusijos.
4* Svarbesnes visuomenines organizacijos. Buvę tu organizacijų vadovybių nariai,
gerai pažinę jų veiklą, turėtu nušviesti jų įsikūrimą ir dirbtąjį darbą Įvairiose sri
tyse. Reikštu susipažinti su: a) Lietuvos Saulių C-ųjųnga, b) Jaunųjų Ūkininkų Rateliai^
c) "Jaunosios Lietuvos” S-ga, d) "Pavasario" S-ga, e) Draugija Užsienio Lietuviams Rem
ti, f) Lietuvos Raudonuoju Kryžiumi® Lietuvoje visuomeninių organizacijų buvo gausu,
tačiau draugijų registracijos srityje dirbę asmens galėtų duoti bent trumpus ju api
būdinimus.
5. Lietuvos administracijos dalykinis suskirstymas, atseit, valstybes ądmiaistra-,
vimo suskirstymas įvairiomis ministerijomis • ir jų padaliniais, bei tų visu žinybų dar
bo sritys. Tai yra .tema, kurių g?lėtų kalbėti arti vyriausybes stovėjus asmuo.
6. Lietuvos Švietimo sistema. Pradžios ir vidurines mokyklos jų programos, jų pa
lyginimas su emigracijoje gyvenamo krašto mokyklomis. Specialiosios mokyklos.
7. Univers i teta i ir kt. aukštos i os mokyki os ♦ Ju, sistema ir gyvenimo savitumai.
Tema Lietuvos aukštųjų mokyklų profesūros nariui ir, dalimi, buvusiam jų studentui.
8. Lietuvos žemes ūkis® Tai yra labai platiwtema, tiksliau, tai yra temų komp
leksas® Galima suskirstyti: a) žemes reforma, b) _Z* U. produktai ir jų sunaudojimas,
c) melioracija, d) Z. U. kredito sistema, e) Z. U. kooperacija.^
y
9- Lietuvos mišku ūkis.
Mišku administravimas, miško medžiagos gamyba, adzeldymas,. eksportas, medžio pramone.
t
t
10. Kooperatinis jude j imas Lietuve j e. Tai vėl temų eile, kur kiekviena tema ga
li užimti visą sueigų, a) "Maistas", b) "Lietūkis", c) "Pienocentras", d)" Sodyba",
e)"Linas", f) "Lietuvos Cukrus", Vartotojų bendroves, pav. ,‘^arama"» "Rūta'J^
II. Smulkesnes Lietuvos Ūkio Šakos. Durpių gamyba, žvejyba, namu ūkio sakos.
12. Lietuvos finansai. Valiuta. Lietuves bankai, rlokesciai. Kredito sistema. Lie
tuvos biudžetas.
i
13. Lietuvos transportas bei rysiai.
Tai vėl atskiros temos, susietos bendra pa
skirtimi a) geležinkeliai, b) sauskeliai, c) vandens keliai, d) oro transportas,e) pas
tas,. telefonas, telegrafas, f) radijas ir jo vaidmuo Lietuvoje. Lietuvos jurų laivy* no problema.
,
.
n .
121 .Vidaus administracija. Savivaldybes ir ju veiklos .sritis. Jų sudarymas. Poli
cija ir jos veiklos sritys. .
,
15. Krašto gvnimas. Lietuvos kariuomenes paskirtis, tradicijos, dvasia, ir orga
nizacija, Ginklo rūšys. Pogrindžio veikla, jos savumai bei metodai. Lietuvos laisves
kovos organizacijos.
y*
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16. T.jętuvos, užsienio politikos bruožai. Vilniaus,Klaipėdos bylos ,Santykiai
*
šu Įvairiomis valstybėmis.Lietuvos užsienio politikos principai.Si tema yra la
bai ^dcmi-Gali kalbėti kuris ners buvęs' diplomatas ar vyriausybe's narysVai stybas kcntrtle > jos uždaviniai, veikimas bei vieta valst,aparate®
.. • «
Čia Va tiekiau kelioliką pavyzdžiu... kaip galina rasti Įdomesnių temų is ^pra
moksti paieškoti
eities.Jos. betgi ne visos .Vietoje ga
temų ir žmonių.
•
.. t' 0 čia kelios diskusines temos is šių dienu, tremties ^gyvenimo, jos galėtų
būti parengiamos pačių sk.vyeių,nekalbant jau apie vytiecius:v
'įSoLietuvn^k^-P^^^S^Ltį^i^l^- ^.sų jaunieji mokosi dabar amerikiečių,
kanadiečių, aus tralų ir kitokiose-mokyklose*Ten jie girdi v iskų, išskyrus tai,kas
•
žinotina lietuviui.Jų lietuviškoji dvasia ten nyksta* 0 ji juk yra brangiausias
tautos turtas.čia galime daug padaryti* Sueigos metu aptarkime7kų jauniesiems
turėtume papasakoti apie -i~>ietuvų' •* jos istorija.gamtų-,geogra.t. ipamokyti grGi
žiosios lietuvių kalbos, padavimų? dainų.Pasiskirstyksmeę kuris kurių sritį, p aim- »
simo, susitarkime kur ir kada rinksimės j Ir: - pradėkime. IVkiamok/kla yra ne kąs
kite,kaip kova uz Lietuvos :
; .gyvybeĄkovn,kur loję 'aktyviai kovojame mg,s^ •/ ilQr.Kp.in suaktyvinti mūsų sknut-ybeeDaiig mūsų jaunimo^ kur.\s galėtų būti
ggp į skautai—esydabar lieka nuosaxiai-c Išsiaio-fj ūkime šio pxu.^zas
ir jfas daly
tina Šiai padėčiai ištaisyti,Kodėl dalis vadovų lieka pasyvus ? Kaip juos įtraukti į darbų ? Gal musu veikimo ir patyrimo laipsnių prb.grearr s nubegyveųimisj«:cs ir .
nepatrauklios ? Jeigu taip5tai kaip jas pritaikyti gy. šarmui •?
_
•
20. Brolija ir Seserija- ar vienlypė LSS. ? 'Ar mums naudingiau išlaikyti mu
su cr-jos šakų savitumų ir lankstumų y ar tiKslu sujungti visas jėgassgrįžtL prie1.
i
artimesnio organizacinio ryšio ? Abi sakos turi pakankamai pagyrimo ir subrendime
veikti atskira i *To principo laikosi ir anglo-saksų kraštų'škautai-es..Bet musų •
maža.esame išsisklaidė5tad gal guriau veikti kartu? Jeigu taip.tai koks turėtų
•
būti bendradarbiavimas ir veikimas skautų-čių tarpe ? Vyx-ieciu--stud o skaučių,’ tarpe?
21.Skautvbe ir sportas. Ar tai vienas antro pakaitas ? Jei taip,tai kuris
geriau,jeigu ne - koks derinys butų tinkamiausias,
z
22.Jungtiniu Tautu vaidmuo Lie^jvos byloję* Ar . g al ima dėti daug, v ilčių į
šia or-jų? Ligšiuline jos veikla Lietuvos naudai*Ateities oerpektyvosyTema, gą- •
lėtų nagrinėti aktyviai sekas pasaulio politikų žurnalistas ar politikas*
^3-Misri^jir, lietuviška Šeima. •*? Ar mums svarbiau busimieji amerikiečiai,,
kanadiečiai, australai „ar lietuvis i *Kaip' išvengti pavojų, atsidurti mišrioje sUeį-.
moję .Steikime lietuviškuosius vedybų biurus,
.
'
■
22i.Šokti ar nešokti ? Musų tauta išgyvena didžiausios savo tragedijos die
nas, tad ar dera linksmint is* Be t: esame jauni, džiaugtis natūralu,, n. savo gedulu
kenčiantiems niekuo nepaiėsimeoKuri’is šių nuomonių priimt3na»kaip elgtis ?
2r,*. įvairių profesijų, dalybas.', C-rizdami i Lietuvą turime jai pamesti,it
tos bitelės?.neujų savo sričių z in iųv, p styrimo? kuriu ... pasistenkime pasaulyje įsi
gyti.Kur sąlygos leidžia,,reikia mokytis .steigti profesinio tobulinimosi būrelius.
26. Aktu ai i.~;ų apžvalgos „ Būrelio nariai savo sueigose paeiliui^ ar vienas
kuris nuolatinis,poruos politinių?visuomeninių,.ūkiniu ir ktoivykių apžvalgų,kuria
paskaičius galima trumpai padiskutuoti dalyviai geriau orientuosis«
27*- Moksliniai nusikalt imu a i 3 n in imo metodai ■■> Ger lauš 1a atliktų asmuo,
dirbąs krim.policijos darbą.Tai yra tikrinusi,?s vaistas kriminalinių filmų,apysakų,
pagaliau, ncomics'4ų’’ ų galva pripustoms migloms išvaikyti ir. pažinti ųvairių
mokslo šakų pritaikymą teisingume apsaugai.
,
Čia tik dalis temų?kurias verta būtų.panagrinėtif Apdairūs būrelio ar
skyriaus nariai bei jų vadovybes ras ir daugiūu. Be ,.šių galime nagrinėti ir visa eile ateities problemų? prieiti vienokių ar kitokių išvadų9kuriomis tektų ateityjetgrjzus į savo gimtąją žemę,vadovanuis*
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Nedaug kas tėra pastovu šiame gyvenime,Daznai tai,kas pastovu,ant ko stato
mas gyvenimas,tos laiko ir erdves nepaliečiamos vertybes, yra taip inarpllotos į
J
X/
'
nepastovias gyvenimo vertybesskad ne kiekvienas ir ne visada sugeba jas išskirti,
pasirinkti.Jeigu tai sunku subrendusiems erotams ir valiomsftai ką manyti apie
jaunučiusgležnus kandidatus i gyvenimą .Jie ateina pas vyresniuosius ir godžiomis
akimis prašo,kad parodytu,pamokytu,kaip jie racionaliausiai kuętų sau gyvenime ateigyvenimą,kuris būtų pastovus,nešikeicics su tuo,kas kinta, Žmogus juk nori
uzciuppti kąnors tvirtą,pastovaus, kuo galėtu pasitikėti,jausti,kad tai nuosava,
neatimamai žmogus reikalingas skeleto.
Vyresnieji,išeinu Iš gyvenimo, moko ir auklėja gyvenimo kandidatus,perduodami
savo >atirtį.Kartu moko,kur ir kaip rasti pilnutines asmenybes vertybes. Šioje
padėtyje ir užduotyje esame ir mes,skautu vadovai,vytieciai,.es jaunųjų skautų,
lietuviškojo jaunimo gyvenimo rormuotojai.Kokia garbinga pareiga,koks atsakingu
mas! v
Žmogus yra visais laikais sunkiai suprantama paslaptis J^usų turimos sąvokos
nepajėgia pilnai išsakyti žmogaus asmens turinį.Jomls tepriartejame prie žmogaus
asmens gilios realybes.'Joks lo sąvokos ir formules šiuo r.tveju^mazajeges.
Žmogaus asmenį formuoja jo dvasia.Dvasinis elementas žmoguje sugeba suvok
ti saye savyje, žmogus tampa lyg permatomas sau.Si pirmoji dvasine savybe.saves patir
tis, žmogaus asmenį iškelia virš kitu ji supančių materialinių daiktų,juos viršija.
Sis “savęs" pažinimas“ nėra asmens formuotojas - asmuo pirm io, egzistuoja;
cla tėra tik psichinis asmens oasireiskimas,Jiuo pažibinu žmogus grįžta į savo
vidų, į “save".Šioje srityje paliečiame žmogaus asmens šerdį; astebime jo nemirtingumsujo laisve, jo trascendantiškurną,čia taip pat paliečiamas Dievas,žmogaus kūrėjas
ir tuo būdu žmogaus- esme ir gyvenimo tikslas bei vertybes.
Asmuo yra suverenus ant savęs, - “ant savęs ponas".Tuo pačiu pasijunta*esąs
laisvas ir įpareigojamas,tuo pačiu pajunta
savo atsakingumų uz save ( ne uz savo
egzistęncijaJ.Zmogus yra savoj jurisdikcijoj.
y
Žmogus nėra kaip priemone .Asmuo ieško save išskleisti (savęs alkis),žmogaus
asmuo yra tikslas savyje, išskleisti save,nes gyventi tėra tęstis,trukti,bet savy
didėti,išsiskleisti nesikeičiančiose asmens vertybėse.Pastarąjį dalykų atsiekia
žmogus,grįždamas į save ir atsiverdamas kitiems,kas nėra saves ardymas.bet pratur
tinimas per meilę.Čia suprantamas evangelijos posakis,kad kas savo sielą praranda,
tas jų atranda.Žmogus nėra priemone o savy tikslas,todėl negali būti savęs aukos.
Si vertybe nėra paaukojama,atiduodama.Žmogaus tikslas Ir misija būti žmogumi?nu
baigti savo asmenį savo asmeny.'.
v
Žmogus karta, esąs gyvenime jo niekuomet nenustos.Sis žmogaus nemirt ingijno
suvokimas V*'t-ra įdiegtas
mbcu o-, vt-ū-cgiskoje 17 prift. joty j e. Jis
yra virsprotinio
mažinimo
‘ T
,
.
objektaSaSis nemirtin^.n^ crr^e^ijr* spontanis kas tinus lyd^s,iracic.?81
.isgy*
venamas, prieinamas vis
oe gilesnių studijų.į jį yra panaši laisve?* , •
ja išgyvename, pažįstame iracionaliai,ji lydi mus-Dekarto filozofijos sekėjai
klysta,norėdami viskų suvesti į aiškias sąvokas.Nepavyks į sąvokos formuelę įsprau
sti daugelį žmogaus vertybių (pav.laisve),nei iš jų žmogaus asmenį pilnutiniai su
prasti.
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Ar.ogaus • n 3rd rt ingūmą pa j e g i ame ir protu ■ ir intui ? i j a pas tekt i«pr ieit :•.? atras
ti »As pastebiu.’esąs leisvns^i^j/'tsak^iidga.s. ir todėl f^sąs jvj
jį t
ir biologinius ir midžiogos elementus virsxVnomeneJ aaiu asmeniškų s avimi, nors
as esu Ir nuo jų.priklausąsAšmogus -yra paslaptingas laiko ir amžinybes derinys*
.Protas gal i .-ignoruoti-’raunato. ‘nemirtingumo. paz in iria? gyvenama ir nieko apie
•
tai nemas.toir.il Galima.’J į ir? atvirai įie igt i r nu sateinančios biologines mirties
baime apie Šia vertybę nemąstančiam jų aptemdė* Ji dažnai atmetama to del, kad
protas nori tik aiškaus sąvokomi s pažinimo.- čia gi neina taip., j i sąvokose ne
telpa arba nesiderina su jau turimomis kitomis sų^okomis,ir todėl atmetama,
panašia i-, kaip dažnai atmetamas ūevas * ---tme t amus, neigiamas ? tačiau nereiškia,kad
atmetimu sugriaunamus.,
■
s
• asmenyje žmogus plečia ir atbaigia savp savyje (osicholigiskai) ir bendra
vime su kitais*Saves statomąjį elementą jis randa ir kituose (-tikrai i>ievuje,
turėdamas savy Jievo gyvenimo dalį.) nors žmogus nėra dalomas, p aauko j anas ir nepereina į kitą out į (ontologiškai)?sava būvi• ,o ir laisvus nenustoja.K-s savo
sielai praranda (• •sįčhologiskai: pažadindamas savy snaudžiančias ęalias žmogaus
asmens) bendravime 'su kitais (tikrai'dievu),ją atranda ontologiškai (pav*,arti
no 'eilė turtina asmenį - tai tikras kelius per ■•.eilę turtinti ir atbaigti <3meni),n=s bendraujame su kitais dvasios galiomis).
• •
'Irogaus .-smuo yra autonomiškas*Savy esąs,galįs net savo Aurėja, priimti
'T atmesti ar net vietoje jo -tsįstoti,gyvenas savyje,p r save ir dėl savęs (ga
lutine vertė * būti žmogumi),t.y-nep-žeidžiama realybe, žiūrint kito asmens ne
priklausomumo, jis reikalingas kūrėjo 9*<įevc..Tos egzistuojame,bet musų egzistencija
yra ir y ta, r auto, ly v nuomininkai esame. Uogaus buitis yra savistovi, save pematanti,bet tik dalimi.Jin arusi-ūda “ievo urėjo ir ūcogaus • aas-Iaptis.
♦
Vos tik pradedama neigti ievą,išslysta logiškas pagrindas savo asmeniškam
AS. Telieka tik tamsios visatos jogos,kurių žmogus nesugeba- viršyti*3c abejo,lie
ka protas ir laisva va tin,kuo jaučiamasi esant asmeniu, tačiau absoliucięi žmogui
pagarbą,jo vertę ir vertybę acoeįnanoma išlaikyti ir visai logiškai prieinama to,
kad žmoęus rampa subordinuotas,pavestas ordvei,ras-~iavalstybei.
Įmovus yra Kristaus sukilnintas, gal is dalyvauti dievo gyvenime tucmi-kad
dievas gyvena žmogųj e.‘Žmogus yra dalininkas gamtiško ir virsgamtiskojo gyvenimo,
esąs > vis nulyje, bet ne iš nasnulio,laike,bet virš laiko.
Trumpai paliečiau šio paslaptingojo kurinio kelias vertybes,kurios nūdie
niniame gyvenimo-canoning' i r ne nežinomos,neužsimenamos,tylomis praeinamos.
Jaunuoliui reikia nurodyti,kaip brangi jo asmens verte,ne vien mokslo
žinių bagažų ir išorinio gyvenimo r^idrumus perteikti, -.ntras- artimai susijęs at
žvilgis: jaunuolio tautybė,profesija ir kt”.Suasmeninta atyda pasitikime jaunuo
lius, kaip tos rūšies vienintelį būtis ir kūrybiškoj.statomoj meileje veskime juos
ir formuokime asmenybes bendruomenėje.
Seses ir troliai vytiečiai,skautų vadovai, ms laukia ir mes laukiame jau
nų j u., skauciuku- st cVinciu gyvenimo vartuose.-, es jų aukles ir auklėtojai,įvedę lie
tuviškąjį jaunimų į painųjį gyvenimą.. Jiems statome jū busimoj o gyvenimo oamataj ir
ji uastalę- : positraulesime (iŠ gyvenimo); užleisdami vietą sekančiai kartai.Ja.
įvedame į gyvenimą' ne tik biologiškai vystydami (trukti).dar daugiau,idėjomis
(pilnėti)ūsų turine slide jos daugiau ar "lažiau lieka jų gyvenimo pamaįUcjįr statome
juos ant akmens,ant smėlio-ar šiaudų, - parodys ju? ateities ugnies bandymas.Kokia
tad mūs^į-atsakomybe ir prieš busimąjį gyvenime zmogų,Dievo ir savo asmens realybę, x
ir pries lietuvį«.fr prieš artimą’ - visuomenę^
iy .
Jauni skauciukai is mūsų laukia gyvenimo duonos.o ne tuščių sąvokų ir žodžių.
Jie savo sielos gležnume nori mus matyt i,kad gyvenimą parėmę visomis trimis
kolonomis:Dievui,Tfei^ynei. Artimui*Jeigu‘iš jų nors viena svirtų, silpnėtu, visas gyvenimo statomas pastatas griusvneišlaikęs lygsvaros kaip trikojis ir tas griuviiaas bus didelis^
•
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Kaip ir kiekvienas lietuviškosios skautijos žingsnį tremtyje, taip ir lau-.
zai turi tarnaut į. musų Eiaziajon Reikalui - Lietuvos laisvįninriui.^tseit,sk< utis
ki laužei turi uždegti ir kurstyti Lietuvos meile ir laisves vilti
1. Lietuviškame jaunime ir '
"
.
. .. 2r Lietuviškoje visuomenėje bei populiarinti Lietuvos byla
ir laimėti draugų
3. svetimtaučių-tarpe.
.
1. Lietuviškam (skautams ir ne) jaunimui, koris daugumoje nebeprisimena arba
tik miglotai prisimena savo .tėvynę,neturetumėm nuolatos vaizduoti Lietuva ’’krau
ju ir ašaromis pasruvusią",kaip dažnai mėgstama kartoti kalbose bei spaudoje.
Pirmi'ausie, te i 'yra sunkiai "av ir skinamas” dvasinis veistas no tik jaunimui, bet
ir suaugusioms, ir nu aut naudojamas nustoja veikimo galios.-ntr- ,šiurpi is ir
juodais vizd-' is piešdami Lietuvą nesukelsime ilgesio ir meiles jai.Šiuo metu,
rodos i, reikė tų grižti prie "Aušros” dv sies, iškeli --nt srn.vJs Li . tuvos didybę,
lietuvių tautos lygiavertiškumą,nepriklausomo jo gyvenime Šviesulius.,be i : tsklėidziant tautos kultūros Lobyną. Tam priemones yra li'-ųdi^s dainos yškriskos
dainos.liaudies papročiu inscenizavimas,istr ūkės iš isteriniu dramos veik’lų,
bei šiaip istorinių veikalų inscenizavimas ir tom pan., ši- i.-L-uz is-skiltis,
dfiaug ve/tuntas turi paskatinti pramokti vis- nauju ir n.uju dainų (t.yevisi tu
ri išmokti žodžius' ir mėliedijų),Pnv,,draugovės laužuose skiltys,išmoką turėtu
padainuoti po vienų kita dar jų nedainuotą dainą.Lietuviu kalbai.palaikyti’
pasitarnautų.deklamacijos (tik ne nuolat tų pačių. "spL-cidlistų" ir-.ne perdaug).
Labai efektinga m elnės . dė-klamac i jos < atliekamos kaip daina..visiems prie lau
žo, r tara tyčia choro,kur nors, "už kulisų",jei tai pritaikoma rię kokio nors
v iželio (pav. .Lietuves .,B'-.l t i jos, Nemune ar pen.balsui pavaizduoti j .1-u vien
tikt’-i patsai’laužo faktas,vien tai,kad lietuviška daina ir lietuviškas žodis
drąsi i pknba viv-cu oj-^ iš dagelio krūtinių,kad ta lietuviška daina sus ii au
kis nemaži-u do mšio ir k'tusių, negu tos "nepaprastos" rūdijo ir televizijos
progr mos,jaunuolį r. ’r sins ir pakals jo p sitikajlmų savimi ir save taut- .
A L Lietuviško j 1 visucm~n-> tais a tvojo is, kada ruošiami vi-^ši Laužai turėt
būti pi.ši i inf urmu j j ome ir primygtinei kviečiama.Juo okcitlingi.u ji teužiosu
c.4yvous-juo ii-iesrJ. bus abipuse .n^ ūda. Lauzuvedžių ir visų..skautu įlavinus padaryti oublik-ą nu 1 užo žiūrovais, be t dalyviais.
''
'
Jo 'Žymi, i kiot .snis riešutas t--i -k5.t..V.uciai,t.y. .;yvmitoj;..i te krašto,
laimiame ims isikuryk ir i-usip. norisi Įspėti,kad* toli.-r zu ne kiekvienas
Škotiškus vienetus gali turėti daviniu ir jegu, igalinoncių “apaštalauti"
kitataučių terpe,Jeigu vionet. s pajėgus,jis ^lietuviškos prupag ndos larba geli
varyti a)dalyvaudamas kitataučių skautu laužuose ir bykviasdamas kitataučius
skautus boi šiaip svečius i s vus 1 ^užus.bot tik, i
'kiu3?tkurio n'.ir-m t i
ir oarers 15. kĮtptauŠiu r -m.sri i -.r ibi ik, i.
Lh:yvr-uti kitų rengiamuose leužuose nėra j u tokia didelė prcble-c.Zai
gali atlikti bet kuri drausminga, sus Įklausius i -skiltis, kuri gali v^r. iš
daugelio dalykų: darniai sudainuoti porą lietuviškų fineliu,p..-.sekti tautini'
šoki (kad ir tokį "Mikitą).parodyti puikią mazgų risimo techniką ir šertai
suvaidinti, trumpų kitataučiams suprantam? (pdntomina ar JU kalba) vaizde!
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sudainuoti. populiarią to krašto dainelę ir 1.1. Čia noriu įspėti del vienos
galinos klaidos santykiuose su kitataučiais; bukime susipratę lietuviai, bet
nebandykime "sulietuvinti” AmerikuįUstraliją,^ngliją^Kanadą.oa Tuo as noriu pasa
kyti,kad neperkraukime kitataučiu lietuviškumu,jei mes norime susilaukti ją .
r
simpatiją,bet pagerbkime krašto šeimininkus, pi* o lydami domesio ir ją dainoms,ir
kalbai. Mes daugiau laimėsime,pav<*,amerikiečiu lauže,jei padainuosime vieną
lietuvišką ir vieną amerikiečių dainelę,negu padainuosime 3 lietuviškas
*
(kad ir labai gražias?ir labai gražiai) dainas. 193^ m. II 'i'. Stovykloje A.Pane
munėje, estai skautai vieno laužo metu laimėjo visų simpatijas ne savo gražia
dainele "Saarema” ( o jie puikiai dainavo), bet padainuodami •••“Tas puodaąi tas
puodas".c. Kai susižavėjusi ir nustebuii publika pakele ovacijas,jie bisui dove~
“Atgimė Tėvyne".Taip ir pritrankė visą didžiuly auditoriją.Tą pati patyrė ^ir mu
sų dr-ves,atstovavusios Lietuvos skautus Jamboreese.Tad,grjztant prie laužų pas
kitataučius, "nepersistenkino" su lietuvišku menu,kur jo gali būti perdaug,o ge
riau pasirūpinkime,kad mūsų pasirodymo proga kas nors (kad ir mes patys) primintą
žiūrovams, kad mes lietuviai,pavergtos Lietuvos skaudai tremtiniai e Bet nepersis
tenkime ir su svetimu.
v
v
Jei kas užsimotu ruošti laužą kitataučiams,turėtų irgi nepamiršti ką tik mi
nėtų pastabų. Bet Čia jau rengėjų lauktų Šie uždaviniai: 1) priristi žiūrovų
dėmėsi laužo programai, 2) trumpom apybraižom parodyti Lietuvos likimą ir mūsų
tautos kultūros lobius, 3) įtikinti žiūrovus,kad mes tikime Lietuvos prisikėlimu
ir dėl to kovosime, 4) parodyti lojalumą mus priglaudusiam kraštui, 5) sulaikyti
skautišką laužą nuo virtimo propagandiniu teatru-Tai dar nereiškia,kad taip leng
va tas visas‘sąlygas išpildyti,bet kad reikia stengtis pagal galimybes jas visas
ištęseti.Papunksčiai visų čia uzsiductų sąlygų nenagrino j ant, užkabins im bent kele
tą mineiu,galine ių padėti tokio laužo pasisekimui. Laužavedys turi apylaisviai
kalbėti svetima, kalba arba- turėti asistentą (lauzavedj-verteją kitataučiams);
kiek galima svečius aprūpinti svetima kalba kalbančiais kaimynais lietuviais.
Vaizdelius parinkti su kuo mažiausia žodžiu.Jeigu galima,duoti ir svetima kalba.
Čia tinka inscenizuoti ir anekdotai,nukreipti prieš Lietuvos užgrobėjus (pav.
Readers Digest,1951.vasario men.,pus1.60).Pademonstruoti laužo drausmę,kaip vi
siems dalyvaujant dainose,taip ir reaguojant i pasirodymus bei sekant lauzavedi.
Pasirodymai turi būti gerai,bet ne atmestinai paruosti, Jebkogai tiktų, ir vaizde
lis iš gimtojo krašto istorijos.Išlaikyti pagrindines savitas mūsų laužų tradicijas
Baigiant noriu pasakyti,jog nemanau,kad šiame straipsnyje viskas pasakyta
ir tai,kas pasakyta, yra "neatmainoma." ir bet kur pritaikoma. Ruošdami vieša, lau
žų, kiekvienu atveju atskirai pasverkime;
1) savas jogas, 2) žiūrovus, 3) aplinka, 4) tikslą ir aplinkybes. Gi svar
biausia, jei norime turėti gerus laužus,kurie padėtų skautiškajam ugdymui ir^,guriau
sia patarnautų Lietuvos vadavimo reikalui, ruoškimės jiems ne tik erieš laužus,
bet natūraliai, eilinėse skilties, drugoves,tunto sueigose bei laužuose.
Bot svarbiausia, ruoškimės laužams skilties sueigose,.

riUSŲ
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Iki šiam laikui daug kam "Musų Vyčio” (pirmiau VYČIO) laikraštis buvo siun
čiamas kreditan. Dabar, pradedant 3 numeriu, toks siuntinėjimas bus sustabdomas.
MV gaus jie broliai ir sesės, kurie ji užsiprenumezųos.pasiųddami adm-jai arba
Įgaliotiniams bei atstovams prenumeratos mokesti. ‘Žinoma,bus galima kai kur pirk
tis ir atskirais numeriais. Kaina: pusei metų - 1,20 $, iki galo metų - 2 $.
Pinigus siųsti šiuo adresu: 7 r.Dug.Vilkas,116OG So Lafayette Ave, Chicago 28, IT .T..
USA. Studijuojantieji V.Europoje ir toliau :;V gaus nemo karna i.Skolininkus .kurie
musų dar neparėmė pinigais.prašome nedelsiant atsiteisti.
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. Vado ir vadovavimo reikalingumas žmonėms galima sakyti^yra-. .įgimtas-natūralus
dalykas-♦ Gyvenime tai' •galime nuolatos- pastebėt i ...Jeigu tik susirenka keli vaikai
• žaistiftuojau-ju tarpe atsiranda vienas?kuris vadovauja.,c kiti klausn,Tautų gy
venime tas pa t s .Ne t ir primityviškos plaukines taut-sę turi savo vaduku,kąri iukų,kunigąikstuku ir pan,Ką jau bekalbėta apie' kultūringas tautas*Juk-visas valsty
binis aparatas,visokį valdininkai,virsinink?itarnautojai, yra faktinei hienos ar
kitos valstybinis srities vadovai^duodą nurodymus.,įuriuos kiti privalo vykdyti..
Kiekviena taip pat ergenizauija turi taip pat vienokius ar kitokius,daugiau ar ma
žiau demokratišku būdu rinktus valdomuosius organus.-.’Negali be. ju upseiti ir skautu
sąjungą ^kurios vadovybėje mųtome ūr vado* ir democrat iskęs ics valdybos principus.
Ar reikalingas toks vadas .,kiek jis“ turi reikšmes ? Šiuo klausimu daug gincyjamasi.V'ieni viską norėtu paremti vado principu,įtitĮ^paVo LuTolstojus, ji visiškai
neigia ..Esą viskas priklauso: tik nuo muses - kolektyvo ir nuo vienokiu-’ar kitokiu
aplinkybių•Tačiau gyvenime matome,kad be vienos ar kitos valdžios formos apseiti
negalime.Daug čia priklauso ir nuo vado sugebejimo,didesnio ar mažesnio jo geniaprieš 'Napoleon
is' j os e kai
kita kriuomen
Napoleonas ? Ne nugaiima,drausminga,savo vadą dievinanti jėga,kuri nugalėjo beveik
visas tų laikų Europos armijas,Tad ir skautų organizacijoje vado reikšmę labai
didelė.Geras skiltįninkas5gavęs kad ir blogą skilti,gali ją visiškai pakeisti,
perauklėti.Nedaug apsiriksime pasakę,koks škiltininkas - tokia ir skiltis,koks
draugininkas - tokia ir draugove•
■ Kad ir taip’aukštai vertindami vado asmenybe, ne turime .pamiršti ir kolektyvo
arba vadovaujamųjų reikšmės «Ir čia teisybe,kaip ir kitur,yra per aukso v idur i.Vien
na, nevisada turim gerų,genialių vadovu,antra,savo neaprėžta, valdžia vadai dazhai
’’sugenda" . Tai gerai’rodo to paties Napoleono,visokių Mussolini,Hitlerio ir kitu
diktatorių-pavyzdžiai.Tokų.pavojų puikiai suprato senovės romėnai ir graikai,
skirdami diktatorius tik trumpam karo metui,kuriam’pasibaigus,pasibaigdavo'ir
diktatoriaus valdžia.Suprato tai ir.Baden Powe11is,dedamas skautu or-jos pa grindus. Jis taip pat sujungė vado ir demokratijos principus..Nors skautu vadai
pagal statutą yra skiriamųbet praktiškai jie,ypaę aukštesnieji,yra renkami ir tik
aukštesnes instancijos tvirtinami.Skautų vadas niekada neturi tiek galios,kiek
pevz „vadai kariuomenėje o Jau ir skiltis turi savo "valdyba*: kurią sudšro skilt Įnin
kąs, paskiltininkis ir "taryba1’,kai susirenka-visi skilties skautai ir,sudedu
ratu, svarstę savo skilties reikalus,Kiekvienas čia gtfii-pareikšti savo nuomonę,
duoti pasiūlymą,kuri'kiti aptaria-ir priėmę vykdo, . . -j
Tas -pats su draugove,Draugininkas nėra aprėžtas valdovas,viską vykdąs tik
isakypais ir pamokyme is.Jis privalo sudaryti draugoves vadiją,su jau nuolat
tartis ir kartu vykdyti nutarimus <= Tik tiekękad cln vadas turi "veto” teisę-Jei
jis matockad nutarimas-netinkamasgali-jo ir nevykdyti-Juk jo vadiją sudaro jauni
zmonespgali ir suklysti. Žinomo.į tą veto teisę geras vadas naudoja retai ir tik
svarbiais a Įsitikimais. Sumanu s draugininkas cik vadovauja nutarimais.pataria,
leidžia diskusijas ir duoda patiems vadi jos nariams spręst.irdia reikalingus geras,
darnus sugyvenimas tarp vado ir ją -vadovaujamųjų
Panašiu būdu veikia ir .tunto b.ei vietin imti jos vadiją- Tik čia "veto" teise
turėtų būti naudojama dar rečiau., nes vadijos nariai jau'suaugę, turi daugiau su
brendusi protą-Kiekvienu atveju.vadas turėtų ir motyvuotivkodėl jo nutarimo nevyk-
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dys : ar jis priešingas skautu dvasiai,priestaran j a ankstesniųjų instancijų nu
rodymams,ar panašiai .’Jai' tokių motyvų neturi,privalo nusileisti ir nutarimą vyk
dyti,nors jis jam asmeniškai ir nepatiktų.
Kiek kitaip yra su skautininkų ramovėmis• °agal taisykles jos "neturi ad
ministracinių uždavinių ir funkcijų",yra skiriamos daugiau skautininkų bendra darbdavimo,auklėjimosi,ideologinėm"ir tautiniu charakterio studijoms.Bet tai ne reiškia,kad Skautininkų Ramove negalėtų pasisakyti kuriuo nprs principinių ar auk
lėjimo klausimu ir net vietos skautų gyvenimp,geresnio veikimu reikalu. Žinoma,
tie patarimai vadui nėra privalomi,oet jis neture'tų galvoti,kad iš principo,jeigu
tik juos padare skautininkų ramove,tai reikia juos atmesti ir nevykdyti.Priešin
gai, jis kiek galėdamas, jos patarimais turėtų pasinaudoti,kitaip jo santykiai
su skautininkais />airs,o tai tik pakenks pačiai organizacijai.
Tas sugyvenimas tarp vadų ir vadijų,tarp ankstesnes pareigas einančių
skautininkų, Jk. Ramovių, birmi j »s, Tarybos yra galimas ir būtinas .Tam,kaip teisingai
pasisakė vienas skautininkas, reikia tik peres valios. Jųjungos labui reikia
mokėti pamiršti savo asmeniškas ambicijas.Retkarčiais iškyla neaiškumai tarp tų
organų,mano manymu, ir delto,kad mes kartais užmirštame skautybę esant tik “di
deliu žaidimu” ir tiek **įsivaidiname “ į vadų roles,kad nebenorime gerbti sveti
nes nuomones. Toks vadas dažnai nebepakenčia kritikos,mano tik vienui vienas su
prantąs skautybes reikalus,pasidaro nesukalbamas ir nesugyvenamas.Viso to rezulta
tai būna liūdnoki.Vietoje -roduktingo darbo,kliudo kitų,kad ir sveikiems sumany
mams ir kenkia organicacijai.

rADEKLW TRETINIAI,S SKAUTAMS
VOKIETIJOJE
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Šiuo metu Vakarų Vokietijoje nebara didesnio lietuvių skautų-cių skaičiaus,
o ir tie patys gerokai išmėtyti po įvairias vietoves, didesnis skautų susibūrimas
yra dar Dicpholzo Lietuvių gimnazijoje,kur veikia misrus "Ausros“ tuntas,kariam
vadovauja V.Cesventas*‘iuntų globoja Or.' ai' itis.
v
Mus pasiekusiais daviniais, Jiepholzo Lietuvių gimnazijos,o tuo pačiu ir
čia esančių skautų-cių,
toriai ine’ būkle yra gana sunki .Surenkamų pašalpų ir
pjaunamų aukų is užjūrio niekada nesusidaro tiek,kad mūsų broliai ir seses moks
lo iv ii i? galėtų .yve-nti sočiai.
«
3ūtų labai gražu, kad lietuvių skautų-cių vienetai,kurių nemaža <&ilis jau
turi tvirtesni, ekonomini • 1 m : . u./Tindų, neišbrauktų is savo veiklos programų
ir tremtiniu skautu šelpimo.?: remkime tad Jieoholzo -.irnrzijos skautus maisto
p~kietnis ir yp-'tingai ‘inigais.ąu korykime jiems šiokia, tokių galimybę šią vasarų
pa stovyklauti, ums, turintiems uždarbį-, nebus sunku atsisakyti vieno kito dolerio
ar šilingo, gi kai visi tai sudesime į vienų vietų, susirinks didesni pinigų su
ma,o tuo naciu ir paramų likusiems Vokietijoje skautams-ems . ūkas siųsti šiuo
adresu: V.Gešventas (23) Jiepholz, lTugplatz,i.itąuisches Gymnas iun, Germany*
Nepamirškime pasiųsti ten lietuviškos,ypač skautiškos, spaudos.
> .3. Čikagos skyriaus narį
3enj.JUOZĄ LATAITI
ir

sukūrusius lietuviškos s-emes židinį, nuoširdžiai sveikina
ir prasmingo eėimos gyvenimo linki
/.SS Čikagos skyrius
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Sktn. Dr .M. Budriene, JAV
Studenčių Skaūciu Draugove. mano atmintyje ir vaizduotėje vis tebėra sambūris
jaunų,energingų mergaičių, jaunuolių.i'tfi yra,tur būt,dėlto, kad ^rangoves-gyvenime
man teko dalyvauti tik kaip studentei.audros nubloškė pirmiausia mane |
JAV-bes,neleisdamos palaikyti ryšių,kurie 'susidarė ’.tremtyje,Vokieti joje. ;
• 'Bet štai šiandien perskaičiau seses otasiskienes str. “Moters uždaviniai
• tremtu ja“.‘Sės ė jau kalba ne apie jaunas' nerūpestingas studentes,bet ape poteris
ir jų uždavinius.
y
v’-,-. • ;
y
Prabėgę metai parkele?mus is mergaičių i moteris ir uždėjo naujas pareigas.
Šia proga aš* norėčiau, kalbėt i apie moters pareigų savo sveikatos atžvilgiu.-lie
kam nebus reikalingos įr naudingos paliepusios moterys ir 'Motinos.
Tos,kurios jaučiatės esančios pirmoje grupėje,ir nepasiekete pavojingosios
<imzi'aus ribos, žinokite tai del savo motinų,seserų,tetų. ir-artimųjų.
Vėžiu Jungtinėse --merikos Valstybėse miršta apie I7O.6OO žmonių per metus.
Kitaip sakant,vėžys užmuša, 13 žmonių kas valanda. .
;
Ka turėtu žinoti kiekviena inteligente moteris.Ji turėtų p-sstsbeti pirmuj^
sius s imp t omus, kur i e galėtų būti įtartini i ji turėtu tuojau kreiptis i gydytojų
ir tuojau nedelsiant gydyt is ;Kurie tad yra tie •; n irmieji .'ženklai ?
Bet koks atsiradęs guzas,ypač krūty/ a,kuris kartais oali būti neskaus rningas ir neduoti jokiu negalavimu/žyniu. Bet kokia zaiz ja, kuri ilgai negyja, ypač
burnoje,anž liežuvio ar ant lupų, "žaizda gali atsirasti pasėkoj© nuolatinio tryni
mo,nuo Bantu Plokšteles ar nuo kurio kitokio ilgai besitęsiančio erzinimo, oet
kuris kraujavimas,kuris yra irreguliarus,arba kraujavimas is zaizdu,atsikosėji
mas krauju, lūiatinis nevirškinimas, svorio ne tekinas, vidur žavimai, kurie keičia
si pakaitomis su viduriu užkietėjimu, lūlatinis užkimimas,ne išaiškinamas kosulys,
sunkumas ryjant. 'pgamos,karpos ar kitokio rublio keitimasis, didėjimas ar krau
javimas. Visi aukščiau išvardintieji simptomai dar nereiškia,kad žmogus turi
voži, bet tai tikrai turėtų reiks ■‘■•i, kad reikia kreiptis j gydytojų.
Ankstyva diagnoze ir anksti pradėtas gydymas isgelbes ne viena,tuo tarpu pa
vėluotas atsitikimas atneš daug skausmo ir mirti.
Siu’o trumpu rašinėliu norėjau priminti, kad besirūpinant dideliais ^ir
kilniais darbais, nereikia užmiršti sveikatos, is l/'d.oOO žmonių, mirs t ančių nuo
vėžio, J7&000 tenka moterims .Vyresniosios skautes ir skautininkes,rūpinkitės
savimisjaunesniosios žinokite tai savo lotinų, sesių naudai.
.
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’ Skautizmas pasirodo sveiku protestu pries tuos metodus,kuriuos vartoja dabarti
nis paskendęs praktiškame nihilizme pasaulis.
v
’
Irof. S t. Saikaus k is,
Is "Skautai ir Pasaulėžiūra" 20 pusi.
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- Clevelande, JAV-bese, Eil.Dr.Kesiunaitės iniciatyva susiorganizavo studen
čių skaučių skiltis,kurioje yra jau 11 sesių.
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colegijoje šiuo metu studijuoja vyr.skaute Raminta Mantautaite.

- P.LnSoS., Skauciu Seserijoje šiuo metu vyksta PLSS vadovaujamu organų ir
atstovių 1 tarybų rinkimai, Rinkimai pravedami anketiniu būdu.
fZ
Informaciniame rašte Nr.3 Vyriausioji skautininke primena, kad : Nuo šių
rinkimų priklausys ir Seserijos ateitis.0 taip svarbu išlaikyti jos gyvybę iki
atgaus laisve mūsų Tėvynė Lietuva,kuriai mes po, keletą kartų esame iškilmingai
pasižadėjusios tarnauti.
/

v

į darba, seses. Salį jaunų
Prižadins meiles rytmetis;
Galybe meiles viską griauna!
Žiemos ledus ji sutirpdys.
Tai gražinieteš pasisavino ir sau prisitaikė mūsų, šviesiojo Laisves pranašo
posmų.
,
u
v
- Sktn.E.Strikiene, mokytoja ir žymi Seserijos darbuotojau atvyko į Čikagą,
kur ir apsigyveno.Čia kiek galėdama stengiasi padėti mažoOsios sessms. Drauge įsi
jungė' ir i Čikagos skautininkų ramoves darbų.
- SSD skiltis Čikagoje kad ir pamažu, bet labai planingai iiųnuosekliai ,
plečia savo veiklų.Paskutiniu metu i, ja įstojo dar sies naujos nares: D.Surkute,
Eleonora Lenkauskaitė, Aldona ir Jone Paltarokaitės. Pastarosios pasižadėjo tal
kininkauti "Musų Vyčio" redakcija i ^.padedamos perrašyti laikraščio medžiagų.

- Skaučių tuntas Čikagoje jau kuris laikas gražiai veikia.Vadovauja ^atytusi
skautininke Juškevičienė. Drauge su broliais suruošė gražų vakara.Is programos ir
parengimų matyti,kad lietuviškoji skautija čia pradeda kilti aukštyn.
;•

,z

v

- Sktn.Dr .M. Budriene Čikagoje sėkmingai verčiasi gydytojos praktika.Atlie
kamu laiku dalyvauja skautiškame veikime,ypač skautininku ramovėje,kur eina iž
dininkės pareigas.

- Sktn.Stasiskiene jau kuris metas drauge su savo seimos nariais gyvena
Australijoje ir dirba emigrantų seimu stovykloje.Kiek galėdama stengiasi dalyvau
ti Australijos lietuvių skauciu veikloje. Nepamiršta ir "Musų Vyčio", retkarčiais
patalkininkaudama jam.
- Sktn.Laurinaitiene gyvena Australijoje, aktyviai reiškiasi Seserijos
darbe ir akademikių skaučių veikloje.

,

- Lietuviškos rūteles.kurių sėklos gautos pastų iš Europos, pradeda ža
liuoti ir kai kurių musų sesių Australijoje palangėse..•

ą

Beudr a darb įaukime
Mielos Seses 1
v
1Z
t
Musu skyrelis "Musu Vyčio“ laikraštyje yra dar silpnutis if menkas.
Didžiausia priežastis - bendradarbių stoka. Sesių skyriaus vedėja maloniai ^kvie
čia visas skaučių vadoves,vyr-skautes ir akademikas skautes, aktyviau reikštis
šiame laikrastyje,atsiunciant mums rašinėliu ir zinužiu is savo gyvenimo.
Viską mielai atspausdins ims.Siųskite sesių skyriaus vedėjos adresu.
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.ĮS australuos
,
y
- Klausimas del mano dalyvavimo "Vyčio" korporacijos valkioje yra, tiesus,atvi
ras ir aiškus.Tiesiai ir trumpai atsakau: ir toliau dirbsiu,liksiu ištikimas duota
jam įžodžiui bei priesaikai.
Junj.A.Navakas.

J - Korporacija yra idėjinė,taigi jos veikla negali būti be prasmes nei dabar,nei
vėliau kada nors,nes nėra gi vilties,kad žeme greitai virstų dangumi,o žmones an
gelais .Pasyvių narių buvo ir bus kiekvienoje organizacijoje ir,daugeliu atveju,jie
yra našta korporacijai.Bet mums braukiant juos is korp^nariu reiktų žinoti jų pasy
vumo priežastis&nes "Amžino žydo“ kelione per pasauli nevienų isvede is pusiausvyros
ir gal but tik laikinai.Netikiu,kad Korp.veikla butų"’sustabdyta ir netikiu-kad butų
narių9kurie to noretų.As visada noriu likti aktyviu korp.narių.
Senj„J,Viidžius•

• Korporacijos esminis uždavinys yra auklėj imas;brandinimas ir ivedimas i gy
venimą akademinio jaunimo, be to,sulaikymas nuo neplaningo ir nedrausmingo išsi
blaškymo,ų kuri dažnai patenka neorganizuotas jaunimas.e® Atlikti akademiko parei
gas,mano manymu,yra pirmasis mūsų uzdavinys.O pirmoje siu pareigų dalyje išlaikyti
priaugančioje kartoje Tėvynės meilę „Pirmiausia ja betgi reikia sukurti,c paskui
išlaikyti,nes kai kuriose širdyse jos jau nebera.Tėvynės vaizdas d/augeliui yra nu
blukęs ir visai natūralu,kad jų jausmas tampa neutralus Tėvynės atžvilgiu.
Eil.A^Bakaitis

t
•

r

- Noriu ir aš ka, nors studijuoti bent vakarais universitete.Laiko ir energijos
netruks .Studijuodamas Čia neginsiu J.r korporacijos skyrių isteigti.Taigi ryšio su
korporacija nežadu nutraukti,tai butų man perdaug i sali,o kol kas tenkinuosi kito
kiais skautiškos veiklos būdais.dalyvaudamas ifelbourno skautų veikme.
v
J un j. A, K. Zil ins kas
,13 KARIŠKU EILIUį
,
- Retkarčiais atrodo,tarytum grįžti atgal į DP gyvenimą: barakai,būrys vyrų,eiles
prie virtuves... Bet tik kai užsidedi s autuvų, pa temp i šalmo dirželį,tada pamatai kitų
gyvenimo pusę ir tai vadinasi armija.Sekasi gerai, kylame į virs in inkus, sugyvename
puikiai ir mokomės®Juk čia ir atvažiavom,kad išmokus kaip mušti priešų.
Galiu pasigirtitkad mano lietuviška pavarde čia labai garsi.Kaip žinote,ji
ilga - beveik tris kartus apie stirna apeina.LIat visas pavardes išrašo ant šalmų.
Na,gal taip baisiai nėra,bet iš priešakio neperskaitys i * reikia beveik aplink apeiti.
Pasigendame daug ko - lie t .spaudos, dainos ir žodžio ePasigendame draugų ir
siltos civilines laisves.Dažnai žmogus perdaug vienisas.Kad ir šiandien -sutikau
Gintę.Apšnekėjome - kad taip būtų čia lietuviška kuopa. Tada ir kitaip uzdainuotumėm, ir žygiuoti būtų linksmiau.
Senj .Anatolijus

- Prie visko DP pripranta,Apsiprantame ir cia.^esistebeciau,jeigu pi) apmokymo
išvežtų Į kokių Korėjų.
Scnj„Gintas
£4 JJuV.
- Kūnų čia nemaža .Kūnai sugeba visokiom linkmėm pas ima kalio jus vaikščiot i.Ki
nams patinka ir pastovineti, - čia blogiausiai gyvio pagrindinis požymis - judesys,
gyvenimas, judėjimas.
Ig.Koncius.
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statytis skautu, namus, kuriuose būtų
- _______________
Toronto lietoskautai rimtai ruošiasi
įkurdintos netiktai skautiškos, be t ir kdi kurios kitos lietuviškos institucijos*
Tikimasi skautiškos ir š'iaip jau lietuviškos visuomenes paramos. Sis pirmasis pla
tesnio masto skautiškas sumanymas yra visais atžvilgiais girtinas ir remtinas.
- %un• sktn» J*Vaišnpra.PLSS Vyr. dvasios vadovas, lietuvių visuoemeni Romoje z
. suruošė keletu paskaitų,kuriose jis supažindino klausytojus su visa eile skautiš
kos ios ideologijos klausimų.
- Kun.Ansas Trakia, liet.evangelikų skautų dvasios vadovas,vis dar tebegyvena
Vokietijoje,tačiau jau ruošiasi atvykti į JAV-bes*
- Studentai skautai-ėsskurio dėl emigracijos pertrauke savo studijas, dabar, ap
sigyvenu JAV-bėse ar kitose vietovėse, stengiasi tusti savo mokslų toliau.Nemaža jų
dalis jau stidijuoja,kiti lanko įvairius kursus.
v
,,
z
- KųnoVaišnys SJ,liet.skautų JAV dvasios vadovas, Velykų švenčių proga aplanke
Kanados ir kai kurių JAV vietobių lietuviu skautų vadovus,su kuriais tarėsi skautiš
kos ios veiklos reikalais.
- Dr,Vydūnas," Vycio" korporacijos garbes narys. gyvena Vokietijoje ir visada
domisi skautų organizacijos reikalais*"Vyčio" korporacijos projektuojamai narių
vinjetei atsiuntė savo atvaizde.
- Vokietijoje iki Šiam laikuijdu "Vyčio " korporacijos skyriai,kurie buvo
V s.
.■
, . . ♦ /n
tvarkomi korespondenciniais pagrindais.Abiejuose sumažėjus narių skaičiui(del emigra
cijos^ buvo sujungti į vienų.
-Adelaideje , Aus trailj oj e,kovo 24 - 2j d.d.įvyko Australijos rajono skauti
ninkų suvažiavimas,kuris turėjo svarstyti lietuvių skautų Australijoje veikimo
klausimus*Austraiijos skautų federalinė taryba leido steigti lietuvių skautų viene
tus ir tėvu tarybas,bet tie vienetai turi registruotis australų tuntuose ir veikti
pagal australų skautų statutų.Jiems leidžiama dėvėti tik savo kaklaraisį bei 14>.lijėlų (Viktorijoje ir tautinių spalvų juostelę),© likusi uniforma turi būti austra
liška.
z •
- Sktn.A.Krausas gyvai dalyvauja Australijos lietuvių kultūrinėje veikloje.Jis
yra Lietuvių Kultūros Fondo Melbourne skyriaus pirmininkas ir uoliai bendradarbiauja
Australijos "lietuvių spaudoje.-Jis jau apsigyveno nuosavuose namuose, netoli rielbourno.
- Adelaidės lietuviška visuomene kovo 4' dopaminejo Jv „Kazimiero sVentę.Lietuvių
kapelionas Kun.Ūr. Jatulis pasakė pritaikintų pamokslų..-delaides liet.skautai suruošė
tautodailės paroda, ir Kaziuko mugęcParoda nebuvo gausi eksponatais^bet skoningai
sutvarkyt a „Ja puošė Vilniaus Pilies kalnas su staugiančiu geležiniu vilku.i.ugci skau
tes buvo prikepusios lietuviškų riestainių,kurių tori gražu neužteko paklausai paten
kint i.Deja, skautai čia buvo neuniformuoti.1 anom, kad tuo būdu jie norėję pareikšti,
protestų dėl Adelaidėje gyvenančių vadovų pasyvumo ir lietuvių jaunimo permažo domė
jimosi skautybe.
- ASS skyrius Adelaidėje surengė kaukių balių.Jo 'einas buvo numatytas paskirti
'' Vokietijoje besigydantiems SS nariams sušelpti.Tas pats skyrius surengė lietuvių
<.• visuomenei eilelę pa s kai tų .Trele gontais buvo pakviesti :dcil.-uit.Rukstelė,ijr .Pyra
gius,f ilnSt.Climieliauskas ir kt.^
u
v
- .Melbourne,Australijoje, iŠ vyčių amžiaus išaugusių skautų suorganizuota
skautų organizacija-"Liepsnojanoios elijos Brolija".Jos statutu paruošė v.s.Krausas ir^vyr.valt^Raųlinaitis.Broli jos židinio tėvūnu išrinktas v.s.Krausas,kancleriu
Rimas Špokevičius.Židinys jau turėjo kelias sueigas.
(
_ Junj-o.Cc Janui evic ius išrinktas. 5T.P ^utsi’ali jo.s - Adelaides skyx'iaus pirmininku.
i 1
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- Prof.Labanauskas , jūr u skautininkas,buv„Lietuvos karo laivyno karininkas,ma
lonus ASS Čikagos skyriaus bičiulis, išvyko nuolatiniam darbui į New Yorka,kur
dirba "Voice of America" lietuviškoje programoje* Mums ypatingai malonu,kad gerb.
skautininkas buvo tas nenuilstamas darbuoto j as, kurio ke tveriu metu darbo rezul
tatas - Amerikos žodis Lietuvai. Linkim sėkmė s, gero ve j oi
- ASS Čikagos skyriaus vokalinės jėgos nuolat mažęja.Paskutinėmis dienomis
dar išvyksta senj. Alb.Snarskis.Jis yra dešimtas vytietis Bedės Šamo tarnyboje..#
Anksčiau išvyko šie senjorai : Karklys ,Lataitis, Balčiūnas, j uzebas(jun j*) ^Jazbutis,
Mil i j anavičius, Vėžy s, Vaičiūnas ir Jasiukaitis. Malonuckad jie nenutraukia ryšių
su savo broliais, dažnai parašo laiškus,mus aplanko. Sėkmingos tarnybos L
- Korpl VYTIS padangomis suruošta..lietuviu diena Urbanos universitete ,
rado platu atgarsi lietuviu visuomenė j e.Si ivyki gražiai paminėjo spauda ir ra
di jas.Skyriaus pirmininkas senj .Vytautas Mikalavicius MARGUČIO radijo vadovybės
buvo pakviestas per WHFC stoti padaryti platesni pranešima.
- Pavasario pobūvi ruošia ASS Čikagos skyriuSnJišivyks gegužes 19 diena.
Jau dabar visuomenė,ypatingai jaunimas, šio pobūvio laukia, nes skautiški paren
gimai duoda vis ką,nors nauja*Tikimės9kad ir ateityje skautai visuomenes neapvil) i.
- Šv.Jurgio Šventės iškilmingą minėjimą ruošia visi Čikagos lietuvių skau
tu vienetai balandžio 22 dieną Marquette Parko lietuviu parapijos salėje.
- P*L.S»Sajunfcos Tarybą/t.y. vyriausią lietuvių tremties skautijos organa,
šiuo metu sudaro Šie asmenys: sktn.Petras Balčiūnas,gyv.Clevelande,sktn.kuneS tą
sys Yla, gyv.Putnam, JAV©, sktn. Prof «Ignas Končius,So Bostone, v. s. An t an as Krau
sas - Austrai i joje, sktn.Žilina Montvilienė, sktn. Halina Reklaitienė, sktn, Stefanija
Radzevičiūtė - C1evelandė,v.s. Antanas Saulaitis - Waterbury,sktn.Vyt,SlorinskasVokie-tijoje,sktn.Vytenis Stasiškis - Australijoje,v.s<,0na Zailskiend - Čikagoje,
sktn.Marija Žilinskiene - Clevelande,v.s.Lidija Čepienė į Bostone, v.s^St.Jakš
tas, v.s.DrdLKesiūnaitė - JAV, . v©s. Bronius KLiorė - Čikagojecpsktn.Aldona
Labuckaitė - Brocktone, v.s.Kazys Palciauskas - JAV, v.s.Emilija Putvytė - Brooklyne, sktn.TeReizgienė - ustralijcje, sktnc0na Saulaitienė - V/aterbųry, sktn.Ona
Ščiukaite - Čikagoje, v ,s.Vs0Senbergas - Vokietijoje. Kun©AoTrakis - Vokietijoje,
v. s .Petras Jurgėla - JAV, vyr3sktn©Ksavera Ži_ tr.skiene - JAV,, sktn.M.SirutyteČikagoje,Kun.Or©J.Vaišnora MIC - Romoje, v.s.Juze Vaičiūnienė - Cicere, vyr.
t
sktn.Vyt.Čepas - Bostone,JAV.
- Australijos lietuviu skautu rajonui vadovauja sktn^B.Dainutis.
,
- Sonj L lutas Gr in ius, buv.Lietuvos Rąspublikos Prezidento A.A. Dr .Kazio ,
v"%
Griniaus sūnųsę šiomis dienomis išrinktas Čikagos lietuvių studentų atstovybes^
pirmininku* Šia proga mes ji sveikiname ir linkime sėkmingai vadovauti lietuviš
kajai studentijai. Reikia pažymėti,kad šiuo metu senj. L. Grinius labai daug dir
ba, bandydamas suorganizuoti specialią lietuviška paroda,kuri būtų siuntinėjama
po įvairius JAV universitetus. ASS Čikagos skyrius šiam reikalui sudarė specialia,,
komisija,to paties L.Griniaus vadovaujama.
v
Skautu namu statymo idėja palengva judinama ne tik Toronte,bet ir Čika
goje, Šiuo reikalu ruošiami projektai.

