1

2

s.
■

■

‘...J . .

3

SUTELKIME JĖGAS PRAKTIŠKAM SK1UTYBES DARBUI

Br 3 Kviklys

Vesti šeima ir auklėti vaikus - iŠ visu žmogaus veiksmu yra sunkiausias, - la
bai teisingai pažymi savo rastuose didysis kIK amžiaus mintytojas Herbertas Spenceris"). Ir nebereikalo, nes sveikos tautos ateities kartu paruošimas yra buvęs ir te
bėra visu tautų vadovų^pedagogu^kulturininkų/tfisuomenlnKų ir pan-sričių darbuotoju
didžiausiu uždaviniu ©Neveltui tad kiekviena tauta stengiasi išauklėti savo jaunimą
pasauliniais žmonėmis, kad jie taptų visuomenes pažiba* skydu-,Jeigu žmones siekia tu
rėti visais atžvilgiais sveikus gyvulius s tai ka bekalbėti apie tautasjkurių kiek vienos idealas būti sudėtai is dvasiškai ir fiziškai sveiku narių. Štai kodėl su fi
ziškuoju žmogaus brendimu drauge sutartinai, harmoningai turi eiti ir sielos paruoši
mas, suderinant r, kad dvasia nebūtų apsunkinta perdįdėliu^nepakeliamu proto darbu* gi
jaunas kūnas tinkamai aprūpinamas pastogefmnisru,drabužiue pagaliau* fiziškuoju aklėjimu, drauge apsaugant nuo sveikatos žalojimod
Tinkamu jaunuomenes auklėjimu ypatingai turi susirūpinti mūsų tremties tauta.t•
y a toji tautos dalis įkuria i lemta gyventi nepalyginamai laisvesnlamo pasaulyje,kol
kas laisvamnuc komunistinės prievartos ir jo vartojamu jaunuomenes būdo žalojimo prie*
moniu9kuriossreikia many ti0 jeigu okupacija ilgia, ilsinęs, sužalos nemaža ir lietuvis*,
kojo jaunimo dali. Gražinti sveika kūnu ir siela,ir svetur lietuviška dvasia alsuojan
ti jaunimą,išmokslinta ir paruošta profesijomis? specialistais* busimosios N«Iietuvos
rūmo statytojais - mušu aukščiausias ir neretai vienintelis uždavinys, Dabar,kai trem
tine tautos dalis pradeda antrajĮ savo gyvenimo ( gal būt kiek pastovesnį etapa^yra
pats laikas peržiureti savo darbo metodus ir pradinius rezultatus.
Reikia pasidžiaugtiokad.būdami Vokietijoje bei Austrijoje, mes sugebėjome ir
blogiausiose sąlygose gyvendamic sukurti eilę naudingu lietuvišku institucijų : labai
patriotiškas kataliku ir evangelikų bažnyčių bendruomenesęPLB-cęvaiku darže1 rus,mo
kyklas t gimnazijas f ne t beveik savo universitetą, Turėjome ir neblogai veikiančias siu
institucijų talkininkes - jaunimo organizacijas*ju tarpe bene pirmoje vietoje skautus.
Palėpės ir rusiai*nenaudojami pastatai, neretai griuvėsiu krūvos rūpestingo darbo ir
idealizmo dėka buvo paverstos labai naudingomis lietuvybės išlaikymo institucijamis^ku
riu darbo vaisiai-vūsų pasididžiavimas©Jaunimas Čia^kad ir svetimojo žeme jo įgyveno
mažomis lietuviškomis salelėmis ? kuriu krantai maža tebojo ir svetimosios Įtakos.
Visai kitaip reikalai apvirtockai mes pasiekėme svetimus kvaė'/JSp kai pastoviau
įsikūrėme, kai gavome geriau apmokamo darbo, sutaupėme skatikų 1:1 1;a5 prado j ome pirktis
namus# automobilius ->«© Tais ar kitais reikalais už imt i, pagaliau tikrai neturėdami at-
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liekamo laiko,būdami nežmoniškai išsklaidyti ir atskirti tolimais atstumais, iki šiol
toli gražu negalėjome sukurti buvusiu institucijų ir nėra jokių duomenų5kad jas grei
tai ir iš viso sukurtumam a Mūsų vaikai eme lankyti jhe lie tuvi s kas mokyklas, dažnai ati
truko nuo savo lietuviukų draugu, ėmė draugautis su svetimaisiais-Maža to,ji pagavo
svetima įtakaa Jau pradžioje minėjome,kad kūno "aukleyiithš' turi išlaikyti harmoniją,
lygsvarą'su doriniu aukle'j imu.čia,;arčiau pažinus svetimuosius, didelių,kad ir garbin
gu tautu gyvenimą, gavome patirti';kad ju jaunuomenes auklėj imas ,ypatingai dvasinė
sritis,turi dar dideliu trukumu,Didele technikos pažanga nevisada teigiamai veikia
j auna* sielą, slop in^ą idealizmą,pasiaukojimo jausmą ir jau iš mažų dienų jauną sielą uz
krečia žalingu materializmuoTačiau bene daugiausia žalos vietiniams,o tuo pačiu ir
mūsų vaikams9čia daro biznierišku ištaigu pelno o gal ir demoralizacijos sumetimais
gaminamos kovbojine s, kriminaline s ir pan<>filmos5 įvairiu leidyklų leidžiami pigus
savo kaina8bet dar pigesni žalingu turiniu paveiksluoti leidiniai (pvz< '’Comics’*^pla
čiai ir visur pardavinėjami banditus primenantieji °naganai”t ”šautuvai” ir panašūs
dalykai,kurio mokyklose kai kur duodami net premijomis už geresni mokymąsi.
Tuose kraštuose,kuriuose dabar mums tenka gyventi,, jau pačios prigimties skin
ti vaiku bei tautos auklėtojai - tėvai išjungti žymia dalimi iš šio svarbaus proceso.
Kapitalistines santvarkos surėdymu motinos turi dirbti ilgas dienas,o neretai ir nak
tis, Įmonėse -kad ‘pelnytu sau ir vaikams duonos kąsni.Turėdamos rūpintis materialiu šei
mos išlaikymu, yra išskirtos iš jaunosios kartos ugdymo.
Ir kitos institucijos - tiek bažnytines,tiek švietimo (mokyklos), kad.ir lietu
vių rankose jos būtų,nebara tokios patriotiškos,tautiškai sąmoningos. I tokias mokymo
įstaigas pakliuvę mūsų vaikai atsisėda neretai ionemaža nutautinimo vežimą,kurio ra
tai betgi sukami dažniausia lietuviu uždirbtais pinigais. Ir kiti veiksniai nemažiau
padeda šiam reikalui.
Siu faktu akivaizdoje didelis uždavinys tenka musu visuomeninėm organizaci jom ir nepaskutineje eileje skautams.
Skautu-ciu or-ja, sėkmingai talkininkavusi lietuvybės išlaikymo tarnybai trem
tyje, buvo pripažinta kaip tinkama šios rūsies darbininke ir savo tarptautiniu cha
rakteriu nekliudanti betgi didiems lietuvybės reikalams.Deja,is po emigracines ban
gos ji išėjo jeigu ir ne mirusi, tai tikrai labai suvargusi,sumenkusi skaičiumi ir
kiek palaužta dvasia.Daugelis skautu-ciu vadovų sunkių gyvenimo sąlygų atskirti nuo
vadovavimo darbo.Kiti ji pametė del šiaip jau ’svarbiu priežasčių, dar kiti kažkaip
nejučiomis labai supasyvėjo ir išsiskyrė iš musų tarpūPatys skautybus centrai tik
paskutiniuoju laiku turi galimybe parodyti daugiau gyvumo.Is visossįame dideliame
pjūties darbe jaučiama permaža plovėjų, permaža aktyviu,pasiaukojančiu vadovu.
Kas darytina ? Mes su dideliu gailesčiu žiūrime' į nutautusi jaunimą,kuri £ia
radome, i tuos mūsų tautos kraujo ir kaulo vaikus.Nebeturime jokiu vilčių grąžinti ji
Į varginga ir sunku musu tautos kelia ir stengiamės tik,kad mūsų pačiu vaikai nenu
eitų j u, pėdomis nuo savo tautos kamieno. Ar gi nieko negalima padaryti čia ? Sakoma
dažnai,kad negalimu dalyku nėra.
Mūsų vaiku gyvenimo praūžiamo neretai ir mirtis? taip pat jų dora šprotas, suma
numas priklauso nuo to,kokiu būdu jie bus aukle jami.Tas pats ir su taut iš kurnu, lietu
vybės išlaikymu s /eigų aukles svetimieji - padarys tolimais mūsų tautai, jeigu mes
- jie ir bus toki,kaip mes patys- Vade naši, jeigu mūsų jaunąja, karta.aukd.es austra
lai - vaikai ilgainiui tokiais ir liks,jeigu kanadiečiai - jie pasidarys kanadie
čiais cetc„ Jeigu juos paliksime neprotingų įpročiu Įtakai,jie ir isagš netikėliais.
Jeigu maži būdami žais tik "kovbojus” ar ^banditus", vargiai ir suaugę ką daugiau
tepasieks.Bet jeigu tėvai ir auklėtojai jiems duos gerą krypti, aukles patys mažiau
patikėdami kitiems, lietuvybės reikalai sulauks geresnių rezultatų® Tenka tad rim
tai pagalvot i, kas geriau savo vaikams palikti : ar ant netvirtos svetimos žemes pa statyta namuka ar dar nepastovesni ’automobilį bei kita^ materialine, vertybę, ar su
teikti jiems gerą auklė j imą, mokslą $ dorą? tikra, lietuviškumo supratimą.
Didelis persilaužimas vyksta ne tik jaunesniųjų (jaun®skauto ir skauto am žiaus), bet ir paaugesniuju jaunuolių (vysdavimo amžiaus) tarpe.Štai vienas MV - skaitytojas, vienos skautu vyčiu draugoves draugininkas,nuolat besisielojus musu
jaunimo auklėjimo reikalo^ is,mums rašo:
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"Jau kuris laikas paštetejau^kad jaunuoliu susidemėjimas skautų vyčiu organiza
cija mažėja.Visi tai jaučiame ir ta liga sergame3 bet reikia mums greitai ka nors darytisnes kitu atveju sulauksime skaudžių rezulta: ,.K Ir čia pat tas pats vadovas
siūlo: "Ar nevertėtu tad skautų vadovams šalia idėjinio užsiėmimo ir materialinį pa
grindą kurti ? Būtina Įsigyti vieta-kur netik būtų galima sueigas ruošti? bet būtu
ir sporto dalykai, biblioteka - skaitykla, net padorių lietuvišku, pasilinksminimų vie
ta. Čia jaunimo® susirinktų vyresniųjų globoje ir naudingai,savųjų tarpe, praleistų
laikų. Rodosi būtų Įmanoma daug ką padaryti,dejaunes perdaug nekonkrečiai pc’se'dziaujame5* neretai ginčijamės ir neteko dar girdėti, kad realiai didesnius šiuo reikalu
darbelius būtumėm padarę”.
.
Tinkamiausia musu jaunimui auklėjimo priemone būtu lietuviškoji mokykla .vedama
ne is vardo? bet iš esmes lietuvių mokyto jų.Tlk ji galėtų geriausia įdiegti lietuviš
kų dvasia. Kol tokių mokyklų nėra (ir kažin kada bus?), reikia ypatingu būdu budėti
musu visoms lietuviškoms organizacijoms,taigi ir skautams-ems c Šiuo reikalu padaryta
gera" pradžia s yra gerų vadovu, vadiju centrai, yra eile skautininku? akademikų skautUo Vis tai mūsų skautiškas elitas - protai ? širdys, galvos o Dejacšiuo metu toji ’’galva’1,
nors pakankamai išaugusi ir tvirta, nėra praporcinga * .
' nei "liemeniui” (skau
to amžiaus), nei "kojoms" (jaun-skaut?amžiaus) jaunimui?taigi visam kūnui. Skautų ir
jaunoskautų (paukš tyčių,-vilkiuku) organizacijos yra daugiausia emigracijos subręstos,
išblaškytos ir tuo pači" būdu praretėjuslos? o kitur netgi neperdaug tvirtai organi zuotos. Reikia tad tos "galvos" smegenine vis daugiau įtraukti į.praktiškosios, skautybės darba. Teorija, filozofija? kuria pasitenkina šiuo metu nemaža dalis skautų
vadovu,skautininkų ir akademiku skautų yraczinoma3geras ir reikalingas dalykas, bet
tai tik viena - '
. skautybės puse ir gal but ne pati svarbiojiž praktiškas darbas
su musu tremties jaunimu skautiškose eilėse, jų gero auklėjimo ir lietuvybės išlai
kymo reikalui yra tiesiog šventas ir ateities kartų turės būti tinkamai Įvertintas.
Būtina tad nedelsiant susirūpinti beftt jau pirmojo eilcje Vakaru Vokietijoje
ir Austrijoje skautavusio lietuviško jaunimo sujungimu į skautiškus vienetus, būti na,kad mūsų vadovai - vad vės daug ko atsižadėtų jų - mūsų jaunosios kartos, o drau
ge ir visos tautos reikalui*
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- Kiekvienas skautu Įstatais turi būti gerai išaiškintas praktiškais ir papras tais pavyzdžiais, rodančiais,kaip geriausia Įgyvendinus jį kasdieniniame gyvenime..
Jokio mokymo negalima lyginti su pavyzdžiu^ Jei draugininkas pats visuomet vadovauja
si skautų įstatais?berniukai bematant seks jo pavyzdžiu*
- Dievas Kūrėjas dar ryškiau stoja prieš berniuko akis Jo stebuklinguose kuriniuo
se, kas drauge su aktyviu Jo valios pildymu;tarnaujant kitiems, ir sudaro konkretų
tikybos pagrindą.
- Kas sugeba?skaito knygas upeliuose,gindi akmenis kalbant ir visur mato gera.
- Daugumui berniuku akys niekada nebuvo atvertos, ir draugininkui tenka laime
daryti šią apsimokanciapperacija,
- Pagarba Dievui ir artimui bei pagarba sau?kaipo Dievą tarnui,kiekvienos tikybos
pagrindas.
- Mergaites yra svarbus nariai?nes jei bus geros tautos motinos ir tvirto būdo
pilietes, jos rūpinsis.kad ju vaikai neturėti; tose srityse trukumu* ~bi lytys reika
lingos lavinimo p kur į vykdo skautų ir skaudu organizacijos v
- Misų tikslasįpadaryti iš skautu gerus piliečius - iš dalies tarnauja krašto gero
vei-, kad jis turėžu tvirta?patikima piliečių bendruomene .kuriu čraugy&te ir ’’ryngtynių3 jausmas išlaikytu juos vieningais viduje ir taikoje au užsienio kaimynais.
- Kam veržtis prieš srove?jei srovė?pagaliau teka teisinga Kryptimi ?
(Is "Skautų Vadovui").
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visi drauge pasidžiaugti, kad "Draugo” dienraščio paskelbtame ryškiosios

lietuviu asmenybes aprašymo konkurse laimėtoju išėjo,laime'damas pirmąją premiją, musų
Garbės narys sktn. ProfcSteponas KOLUPAILAS parašęs įdomiausią ir turiningiausią ra
sini apie Kan.Tuma Vaižgantą.
Steponas Kolupaila gimė 1892.IXO14 d, 1911 mt. baigė gimnazija. Mintaujoj e, kur
tuo metu mokėsi gana daug musu jaunimo<>1915 mt.Maskvoje baigės Matavimo Institutą,
pradėjo ten akademinį darba.Vėliau studijavo Žemes ukio Akademijoje netoli Maskvos ir
dirbo ten hidrometrinius ir geodezinius darbus* Ne prkl-Lietuvos laikais pradėjo dirbti
aukštosiose Lietuvos mokyklose, 1922-1944 mt.begyje pofesoriavo Vytauto Didžiojo Uni
versitete Kaune,Technikos mokslų fakultete dėstydamas Hydrologijosįr hydraulikos daly
kus. Lygiagrečiai vadovavo Lietuvis Hydrometrijos biurui (ir jį įstaigoj, visa laika
labai aktyviai tyrinėjo Lietuvos vidaus vandenis - ežerus ir upes.
Be didelio mokslinio darbo savo srityje, be įvairių visuomenišku. pareigų,Prof.
Kolupaila vienas iš pirmųjų musu aukštesniu intelektualų įsijungė į skautišką darbą.
Jau anksti N,Lietuvos laikais pasireiškė’ kaip, aktyvus skautis'kojo judėjimo dalyvis.
Buvo LSS Tarybos narys oDalyvavo stovyklose,iškylose, skautiškoje uniformoje*Tai buvo
bene pirmasis musu aukštojo mokslo personalo narys,pas Įrodęs trumpomis skautiškomis
kelnėmis ir skautiška bliuze... Organizavo drauge su "Vyčio” Korporacija ir kt.skautų
keliones baidarėmis* Skautams ir vandens keliais, keliautu mėgėjams paraše net specia
lu vadovėli "Musu Vandens Keliai". "Vyčio” Korporacija.įvertindama jo didžiulius
darbus ir pagalba Korporacijai VID-te, išrinko jį garbės nariu. Be eilės moksliniu,
ar populiariu straisniu musu ir užsienio spaudoje, Prof.Kolupaila Lietuvoje ir tremty
je reiškėsi ir skautiškoje spaudoje bendra dar b 2 v-,-/
"Skautų Aide".vienkartiniuose
leidiniuose, "Vytyje" ir pan. Tremtyje nuo 194& m.iki išvykimo i JAV - aktyvus LSSą-

jungos Tarybos narys.
Charakteringa^kad sktn^Prof^Kolupaila ryškiausia asmenybe pasirinko AoAeKanwTujna
Vaižganta,dideli skautų bičiuli ir amžinai judrų.gyva,nenuilstantį ir jauna,kaip ir
jis pats r. Te visos širdies džiaugiamės laimėjimu ir sveikiname
Birželio monesį per 20 Akademinio Skautu Sąjūdžio narių iš Čikagos nuvyko į South
Bendo miestąfNotre Dante Universitetą Indianoje^kur šiuo metu gyvena ir profesoriauja
musų Profesoriusc Čia buvome maloniai priimti©Se *m.ininkas aprodė akademikams skau tarūs-ems mokslo ištaigas • irtng.m'ua ir apylinkes cdn-iversiteto auditor i joj e-in.tr Profrius laiko kasdienines paskaitas šio U-to studentams, buvo suruoštas icaklus liūdnųjų
birželio dienų mine j imas rPr<?f Kolupaila papasakojo savo atsimin.imus apie tas dienas
ir apie A.A,Juozą Milvydą^<?,.U,cP:Kmininkas FilcKviklys jį pasveikino -iSS vardu©
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Kas stebi gyve n ima, ne gal i nepastebeti jame vieno gyvo ..aktyvaus fakto - skautybes judėjimo 3Šis Jude j imas c labai kukliai prasidėjęs I.908 m. Anglijoje, šiandien yra
paplitęs visame pasaulyje ir apemes kelius milijonus Įvairių tautu ..rasiu-konfesijų
jaunimocKokia gi yra priežastis tokio spontaniško,visas Steigėjo viltis viršyjančio,
jaunimo susižavėjimo šiuo judėjimu ? Jp^as^sekjmo paslaptis_ yra ta^. kad jis nilnai
atitiko jaunuoliu ps ic hol og i i a i , j o as^iracijoms^jo palinkimais. Dėlto skautybe be
forsuotų valdžios priemonių,be ypatingos propagandos-kaip plati upe užliejo ir i savo
srovę įjungė visų tautu ir kraštų jaunime į ši jaunuomenės judėjimą įsijungė ir pedagogaicaukletojai,dvasininkai9nes jame mate savo kraštui,jo atgimimui/tobulėjimui naujas stiprų akstina,Misu.3lietuvių,tautos didysis ideologas,filosofas, gyvosios dvasios
kiekviename veikime ieškotojas, profcŠalkauskįs dar 1U2& m,ra še: "Skautų re Uralas yra
man savas ne tik kaipo pedagogui,bet ir kaip lietuviui patriotui,kuris visai teisin
gai gali daug tikėtis iš skautų ir savo kraštuię.ir savo tautai,ir dvasiniam jos kili
mui, ir garbingam jos sugyvenimui su kitomis tautomis eSkautizmas yra vertas susižavėji
mo ir atsidėjimo,Aš būčiau laimingas,jei šios mano mintys galėtų praplatinti mūsų
tėvynėje šitokį skav.tizmo vertinimą”.
Ne kitos minties vedamas ir siu eilučių autoriuscpasirėmės prof-Šalkauskio mint imis,nori kalbėti skautu vadams ir visuomenės atstovams f pažinti. skautybe_ir ja_atiiz>
Rinkama i_iver uint i^
Kas gi yra skautybe ? Tai yra viena iš auklėjimo sistemų,Ne pati tobuliausia,
bet gana tobula^ savyje turinti visus,kartais savitusskitose sistemoje neužtinkamus,
elementus oTačiau visu tu elementų pagrinde gludi vient isa mintis9kuria pavadinčiau
skautybes siela,kuri" įdvasina skautybes apraiškas,ja judina ir tikslingai jai vado
vauja.
Norėdami susekti,koks gyvenimo supratimas,koks tikslas ..koks siekimas gludi skau
tybes pagrinde,paieškokime mato?kuriuo galėtume apie pačia skautybe spręsti*
Pirmiausia reikia aiškiai pabrėžti? kad_skautu or£ani^ae>ija<jyra_neB ideologines,
įpŪTiP-ėsjm bet. prąkĮmnė^rigimtie^c Tai nereiškia,kad skautybe neturėtų savo
ideologijos?bet: ji nesistengia iš pradžios išdirbti visose smulkmenose viena kuria
ideologija o pasaulėžiūra,kad paskui galėtų ja nuosekliai realizuoti gyvenime praktiko
je^ Skautybe stengiasi eiti tiesioginiu budu prie praktikos ir jos priemonėmis rea
lizuoti praktiška ugdymo sistema* Xš tokio skautybes siekių nusakymo daug kam susida
ro įspūdis,kad skautybe neturi jokios idedlogijos* Tokia išvada.sako prof ©Šalkauskis,
yra didelis nesus įpratimas c be sir emias vienašališku praktiškos skautybe sprig imties
įvertinimųo
Skautybe,kaip minėta, yra tam tikra auklėjimo sistema-Bet kiekviena auklėjimo
sistema galutinėje sąskaitoje remiasi tam tikra pasai išžiūra,tam tikra ideologija,
nors ji nėra jos sudaryta ir ne jos išvystoma toliau5bet ji yra greitai įžiūrima
auklėjimo metodu pasirinkime ir jo tikslų siekime©Tokiu būdu ir skautybė/kaip prak, tlnio ugdymo distema,remiasi tam tikra pasaulėžiūra,turi savo ideologijų,nors ji
jos Įjb anksto nesukuria ir toliau novys to <> Taigi skaujrybės ideologija yra patiriama
tik iš praktišku jos reiškimosi būdu,kurie yra judinami iš vidaus tam tikros dva sios,kuri yra be kas kita, kaip skauįybės esmė n
Kaip minėta, skautybesišplitimo visame pasaulyje priežastis yra ta9kad skautybe
geriausiai atsako jaunimo dvasiai ir laiko reikalavimams,
Skautybes Steigėjas į savo gana originalios auklėjimo sistemos pagrindų padėjo
labai gražių ir praktiška idėja,būtent;kad jaunimas sugeba nešti daug didesnę atsa
komybę, negu paprastai manoma,jei tik mokama pasinaudoti jo garbės jausmu-ir kad nė
ra nieko lengvesniokaip sužavėti jaunuoli jo paties išsiauklėjimo reikalais©Štai ir
turime pagrindinius skautybes pasisekimo bruožus: sfeųtybė_-stengi.as.i«JaUdP2?-X pada^
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mt.aktyvu nuosavame jŠsiavkĮejime,.Ka. reiškia jaunuoliui juo pasitiko j imas 5paremtas
garbus jausmu,atsakomybe už save ir kitus0parodoj tie "vaiku miestai”,kurių visa
sistema ir remiasi šiais pagrindais*
Skautybeje didele dalis ugdomojo darbo perkeliama nuo auklėtojo ant auklėti
nio. Jaunuolis kreipiamas taip,kad jis pats save formuotu,iššaukdamas iš savo asme
nybės visas gerąsias jėgas ir su ju pagalba formuotu pilnutine asmenybe.
Skautybės pasisekimo paslaptis ir yra ta,kad ji atitiko*laiko reikalavimams.
Misų laikų kultūrinis gyve n imas, paremtas vien technikos ir medžiagos apvaldymo lai
mėjimais,visa gyvenimą veda prie ištvirkimo ir issigimimo.Skautybe suprato si pavojų
ir todėl ji stengiasi išvesti jaunimą is dulkėtu ir pilnų benzino tvaiko miestu i
didinga gamtos pasauli.Miestu kultūriniai patogumą i, ne kalbant jau apie nelemtą kinų,
paveiksluotų žurnalu,kabaretu atmosferą,su savo 'patogiomis susisiekimo priemonėmis,
su minkštais foteliais,šu skaniais ir saldžiais pyragaičiais,su švelniomis pagalvė
lėmis užmuša žmonėse paskutinius vyriškumo likučius,nes lepina savo, patogumu ir migdo
savo sabloniškumu.Skautybe stengiasi išvesti savo narius i laukinio gyvenimo aplin
kybes ne tam, kad jie sulaukė tu,be t kad sveikose, sunkesnėse gyvenimo sąlygose ir aplin
kybėse Įprastu visuomet būti kultūros nesejai,pažangos ugdytojai ir,užsigrūdinę laukiskumo aplinkybėse,apsiginkiuotų pries moderniškojo gyvenimo pavojus nuolat gyva ini
ciatyva, niekuomet ne_išsemiama energija,ištvermingumu darbe,doriniu tvirtumu,džiaugs
minga nuotaika ir visa eile kitų ypatybių,kurios neleistu žmogui suirti dabartinio
modernaus gyvenimo sąlygose.Skautybe savo metodais stengiasi atitaisyti tai,ka ardo
modernusis gyvenimas.
•
Skautybės Steigėjas ir Tėvas skautybeje norėjo atgaivinti viduramžio riterio
tipą.Iš tikrųjų skautybeje yra atgimęs savotiškų būdu, tasai riteriškumas,kuris yra
igimtas jaunuolio užsimojimas .Visuose kraštuose,pas visas tautas nesugedusi jaunuo
lio dvasia turi savaimingo palinkimo reikštis žygiškumo darbais.Todėl, is čia kiekvie
nos tautos priešistorinis epas yra nukaišytas žygininkų darbais.Jaunas zygiskumas
subrendimo amžiuje gali išaugti iki dorinio heroizmo - šventumo.Skautybe kaip tik ir
nusikreipia i heroizmo puse, be ko negali būti šventumo.Skautybe tuo'budu yra jau
natves apraiška,o kadangi ji atsirado ir išsivystė krikščioniškoje istorijos gadynėje,
tai ji ypatingai daug bendro turi su tuo riteriškumu, kur is žydėjo viduramžiais o Vi duramziu krikščionijoje,sako skautybės žinovas J.Sevin,riterio priesaika,liturgiškuoju
ritualu aprobuota, junge su tarnavimu Dievui,tarnavimu silpnesniems,tarnavimu netur
tėliams visas sielos ir kūno jėgas; del sios priesaikos visas riterio gyvenimas,visos
jo aspirac ijos,visos pastangos buvo palenktos j o, Evangel i jos darbininko, atsakomybe i.
Taigi skautybės nuopelnas yra tas,kad ji musų laikų jaunimui yra Įskiepijusi aukštą
riteriškumo arba zygiskumo ideala,kuris suima i savo Įtaka visa jaunuolio būtybe,su
jo fiziniais,protiniais ir doriniais reikalais - juo labiau,kad skautybe tai daro są
ryšy su vieno gero žygio (darbelio) i diena atlikimu,kas padaro is’skauto zygininka,
patarnautoja - kas buvo viduramžio riterio idecV.s. '.
Sis idealas' reikalavo iš viduramžio riterio,kad jisai kiekvienu momentu būtu
pasiruošęs geran žygiui.Tai buvo savo rusięs budėjimas ar kas nesisaukia pagalbos,
ar kur negresia pavojus-.Tokio žygisko akylumo ir ausylumo reikalaujama ir is skauto,
nuolat primenant suki ’’Budėk". Ir tai yra skauto garbes dalykas būti tokiu,kokiu ji
charakterizuoja skautų Įstatai,kurie yra ne kas kita,kaip naujo riteriškumo kodeksas.
Skautybe je nea.ts.kirįamos. ^giskumo žymes, yra garbes jausmas ir prievoles. .sąrno^
nė.Jei is žmogaus atimsime ju nors vieną,jau nebehus riterio žygininko.Garbės jausmas
reikalauja ištesėti savo pažadej ima.Duoti garbes žodi,reiškia pasižadėti.Turėti gar
bes gausmą - reiškia pasižadėti ir ištesėti.Skautybe iš taip suprasto garbes jausmo
padaro stipriausia auklėjimosi akstiną.
,
Garbes pažadas juo labiau lengvina tai,kas yra tiesiogine žmogaus prievole ir
todėl reikalauja sąžines balsu..Juk prievolės sąmone yra ne kas kita,kaip nesiliau
jąs byloti -sąžinės balsas,nurodas kas vengtina ir kas darytina.Tuo budu skautybės
sistemoje garbes pažadas padidina sąžines budrumą,c is antros puses, sąžines balsas
palengvina prievolių atlikimą, ir būti ištikimiems skautų įstatams.Jis eina zygiskumo pedagogikos dėsniais?kuriuos B«P9labai tiksliai suprato ir paaiškinoi"Mes skautai
manome5kad vienintele drausmeckuri yra pastovio ateina iš vidaus. Ir štai kaip mes
-elgiamės: vaikui paaiškinama,kas yra garbe ir kas yra sązine.Paskui jam nurodomas
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vienas garbės dalyka s - padėti visas pastangas3kad jis galėtu išpildyti tai:.ką jam
nurodo sąžine kaip prievolę”o Skautybeje dideles svarbos priduodama pratinamos i meto
dui - kasdien prie skauto darbu aktyvo pridėti bent vieną garą darbelio
Skautybes auklėjimo metodo yra ta geroji pusė,kad jis pratina jaunuolį ne tiek
gautickiek duoti»0 jauno žmogaus asmenybė kaip tik pražydi tuo9kad ji miršta savo ego
izmui.Kitaip tariantį ji išsivysto pagal evangeliskosios meiles dėsnį?kuris žada
aukštesnes rūšies gyvybe žemesnės gyvybės saskaiton*
,
Pasisavinus rimtai meiles Įsakymą3skautybe yra nusistačiusi praktiškai jį re
alizuoti jaunuolio gyvenime - juk tai praktinio,ne teoretinioslavinimosi mokykla,
1
Todėl reikalaudama is" jaunimo atsidėjimo geriems darbams?skautybe rūpinasi išvysty
ti jaunime atitinkamo praktinio sugebejimo 9teelininiu žirniu,pagalbumo,sumanumo?suge
bėjimo išeiti iš bet kurios keblios padėties^Mokėti pasinaudoti paprastu virvagaliu,
lazdajsurišti stipru mazgą0padaryti improvizuotis neštuvus?kopėčias,tiita:panaudoti
nelaimes atveju artimui gelbėti paprasčiausias priemones - tai vis artimo tarnybos
labui.
Skautybe stengiasi išvystyti jaunime maksimumą naudingumo kitiems ir minimumą
sau,t>yeegoistiniam išrokavimuioStai kodėl už gerus darbus ir patarnavimus skautas
iš principo neima at lyginimo* Skautiškas jaunimas neskatinamas remtis pašalpomis,
stengiasi išvystyti sumanumą^ir pasiruošima tei:-;ui pelnytam uždarbiui ir taupumui.
Skautybejbūdama tolima buržuazinio kapitalistinio pasaulio nusistatymui?iš ki tos puses yra tolima ir realiai nepagristam idealizmui? kur is skrajoja padangose.
Kaip praktinio auklėjimosi sistema?skautybe rūpinasi valios veiksmu pritaikymu rea
liems gyvenimo reikalams-0 kadangi tiems reikalams reikia ir kūno miklumo,ir dvasios
sąmojingumo, tai ir šiospriemonos plačiai vartojamos skautybe j o .Nors kai kas skauty
be suplaka su sporto rateliais (ners yra iš dalies išorinio panašumo)ętačiau skauty
beje ir kūno miklumas ir dvasios sąmojingumas yra vien priemones praktiniams tikslams
siektioTaip skautybe stengiasi suimti visą jaunuolio būtybę?kad jo raumens būtu pa
lenkti sielaigo siela - kilniam skauto idealui - tarnybai Dievui; Tėvyne i r Artimui*
Skautybe je esminga ir taitkad ji drausmės auklėj ima pradeda nuo klusnumo reika
lavimo ir kad sykiu ji ruošia janima vadovavimo reikalui-, Skautybe stato lygiagre
čiai meną vadovauti su menu paklust i;, Tas nemok.es juk kitiems įsakinėti,kas neišmoko
pats paklusti»Todėl teisingai suprastame kiekviename skaute glūdi vadas*
Skautybe yra iŠ esmės visuomeninio solidarumo mokykia3 Skautas įkuria nesugyve
na su savo dr auga is ?/ arba nėra geras šeimos sūnus? ar nėra ištikimas savo korporaci
jos narys,arba nėra lojalus valstybės pilietis, arba nėra žmonijos gerbėjas' - hera
vertas skauto vardOoSkautas yra visiems žmonoms draugas ir visiems skautams brolis.
Skautybe atsiriboja nuo politikos?bet rengdama savo narius plačiam visuome
niniam veikimui 9 ne išskiria ir politinės akcijos«. Skautybe turi sveiką^ supra t.imą į vi
suomeninį veikimą^Ji. nūs įmano ? kad visuomenės bei tautos vertingumas pareina nuo jos
nariu vertingumo? ir kad visuomenės pagrindas turi būti padėtas atskiru žmonių^ sielo
se .Todėl ir
kuriam rūpėjo visuomenės gerovė9apie ją nemini skautybes rėmuose,
būdamas įsĮtekinęsckad jei jos nariai bus tokie,,k kiu reikalauja skautu įstatai,
.jie sukurs ir tonui ą, visuomenęo
■ ■
—
•
< <_

Pagaliau;skautybes esmei suprasti didelės reikšmes turi ir dešimtas skauto
. įs tatas ^skelbiąs P kad skautas yra skaistus savo mintyse?žodžiuose ir ve ikamuosėe Sako
ma,kad B--P6 dedamas ji paskutinėje vietoje0buvo Įsitikinęs?9kad jei skautas sugebės
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išlaikyti šita principą savo gyvenime,tai jis pajėgs ištesėti savo pasižadėjimus
ir kituose devyniuose punktuose.
Dar vienas charakteringas skautybes bruožas:skautybe gyvena ir alsuoja džiaug
sminga jaunatves nuotaika.Astuntasis skautu įstatas skelbia,kad skautas sypsosi ir
švilpauja tarp visų sunkenybių.Tai reiškia,kad jis visuomet yra geros nuotaikos.
Džiaugsminga jaunatves nuotaika didinama dar tuo,kad skauto gyvenine nuolat sumaniai
pinama sunkenybes su malonumais,darbas su žaismu.Tai nereiškia,kad skautas pratina
mas lengvai žiūrėti į gyvenimo rimtumą,darbe ir tikrovę«Ta i reiškia, kad s kautybe su
pranta, jog suvaldymas ūpo ir išlaikymas džiaugsmingos nuotaikos tarp visu gyveni
mo darbu ir sunkenybių yra svarbi pasisekimo sąlyga.
Tokia yra skautybe savo esmeje.Euo tad galutinai,kokiamoral#,kokia pasaulė
žiūra remiasi šis praktiškas auklėjimosi judėjimas ?
Skautybes auklėjimosi pagrindai ir principai yra trumpai suglausti skautė,
įžodyje ir įstatuose.Kaip ir kiekviena dorinio auklėjimosi sistema,ir skautybe ne
gali neatsiremti i jokią pasaulėžiūra,nors gali pati jos nekurti ir neapdirbineti.
Jei prileistume,kad skautybes pagrinduose nėra jokio dorinio prado,tai turėtume
pripažinti,kad skautybes rūmas yra pastatytas ant smėlio.
Kai kas skautybe laiko be ideologine fikcija,zaismu,viliojanciu vaikus savo
uniforma,išore ir panašiai.0 tačiau prof„Šalkauskis B.P.stato pirmoje eileje tarp
pedagogu,kurie yra kada nors pasidarbavę doriniam asmens auklėjimui,o skautybe viena iš aukseiausiu pasaulines dorines kultūros apraiškų.
:
-„.r.-j
Skautybes kodeksas pasaulines kultūros šviesoje yra atspindys aukščiau
sio žmogiško idealo,prie kurio pajėgė civilizacija pakilti.Bet koks yra santykis.skautybes idealo su Evangelijos idealu ? Ciareikia tuojau pabrėžti,kad skautybes
idealas ne tik neprieštarauja Evangelijos idealui,bet,kad ir būdamas atbaigiamasis
jo laiptas,vis tik veda i evangeliskojo idealo puse.Tik religijos srityje gludi,
tikra skautybes atrama.Ta i ryškiai matyti iš skautybes iniciatoriaus intencijų ir
iš religinio garbės ir prievoles pagrindimo.
B.P.dažnai yra pabrezes,kad skautybes pagrindan yrapadetas religinis prin
cipas."Tokia organąizacija,kaip mūsiške,sako jis, prasilenktu su savo tikslu,jei ji
neteiktu religijos jaunimui.” Si B.P.pažiura tampa aiški,kai yra žinomas jo isitikrinimas,kad žmogus mažai vertas,jei jis netiki Dieva ir nesilaiko Jo įsakymu".B.P.
šį savo isitikrinima yra pabrėžęs kiekviena proga.Belgijos vyriausiam skautų vado
vui yra pasakęs;"Skautes visu pirma yra tikintis žmogus; atmetu bet kurį skautizma,
kuris savo pagrinde rituri religijos". J.Sevin tvirtina,kad pagal mintį,kuria turė
jo skautybes Steigėjas "skautybe yra tikėjimo išpažinimas"•
Tasai faktas,kad vis dėlto pasitaiko skautu,kurie nusistatė religijos
atžvilgiu neigiamai arba tik neutraliais kartais paskatina many t i, kad skautybe su rišta su religija tik pripuolama i „Norint is i tikinti, kad taip nėra ir kad skautybe
yra organiškai surista su religijos tie suomis, reikia atkreipti dėmėsi, i. tai,kad
skautybe yra pagrįsta aukštu doros supratimu,kuris negali neatsiremti religijos
sankcija.Imsime tiktai garbes jausmų ir prievoles sąmone,t.y.svarbiausius skauty
bes esmes punktus.
Tiesa,gali būti žmonių,kurie pasižymi kilniu garbes jausmu ir aiškia prie
voles sąmone,ir kurie sykiu neigia Dievo ir sielos buvimą.Be^ jie yra tokie todėl,
kad nėra nuoseklūs savo principams
nusideda nuoseklumu savo savo neigiamam nu 
eis ta tymui. Kilnus garbes jausmas ir prievoles sąmone juk neišplaukia iš nūsistaty- .
no,kad nėra Dievo ir žmogus nesiskiria nuo gyvulio.
Doros priklausomybe nuo religijos yra aiški ir neginė i jama0Taigi religijos
pripažinimas ir nuoseklus jos pritaikymas gyvenimui ir veikimui garbes jausmą ir •
prievoles sąmone tik stiprina; ir atvirkščiai,religijos neigimas visa tai ardo.
Štai kodėl logiškai ir skautybes esminis dalykas yra,kad jos nariai būtų praktis"kai tikintys ir religingi.
Skautas duota pažada rimtai supranta .Jis ji. padeda garbės pasižadėjimu dėti
visas pastangas - atlikti visas prievoles is atžvilgio į Dievą.
Remdamasi galutinėje sąskaitoje religijos tiesomis,skautybe vis deltįo nesi
remia viena kuria tikyba.Todel skautu gali būti lygiai katalikas,protestentas,
krikščionis apskritai,net žydas ar magometonas.Žodžiu,visos tikybos,pripažįstate -
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6ios pagrindinės religinės pasaulėžiūros tiesas, t;ys Dievo buvimą,sielos nemirtin
gumą. irlaisvę. valią, sutaria suztw» skautybės pasaulėžiūros minimumu,kuris yra priva
lomas visiems skautams.. Priėmus si pasaulėžiūros branduolį,lieka didelis tikybines
laisvas plotas 9 kuriame kiekvieham skautui leidžiama laisvai apsispręsti pagal savo
tikybos reikalavimus, "Skautu įstatai,sako vyskr.Butt* sudaro tvirčiausia pagrindą,
ant kurio kiekviena tikyba gali sta-tyti antgamtinį auklėjimą".
Todėl kilnus religinio auklėjimo idealas, kuris gludi doros pagrinde, yra vi siems skautams bendras .ir visoms tikyboms priimtinas c Be t šito idealo isvystymas dog
matiniame moksle paliekamas kiekvienos tikybos ktjmpctentingięmsT<organams. - dvasios
vadovams a
Bendrosiose taisyklėse,liečiančiose religini skautu gyvenimą,B.P.nustato se. kančiai» 1) Yra laikoma faktu, kad kiekvienas skautas priklauso prie vienos kurios
tikybos ir prisilaiko jos taisyklių; 2) Kai būrys skautu susideda is vienos tikybos
narių, vieneto vadas nustato tikybos apraiškų ir pamaldų tvarka,susitaręs.su būrio
kapelionu arba šiaip dvasine vyresnybes 3) Kai būrys susideda iš skautų Įvairių ti
kybų o turi.būti kiekvjjįjja^raglnamaa laikytis,savo tikybos taisyklių, bet nedaromos^
bendros pamaldos; 4) Stovykloje kasdieninės pamaldos turi būti kuo paprasčiausios ir
jose dalyvavimas neprivalomas»
B oP^ sąmoningai paliko daug laisvės religinio skautų gyvenimo tvarkymui,kad
Įvairios skautų vienos tikybos grupes galėtų gyventi daug pilnesniu religinių gyvenimu
Jei skautybės Tėvas nustatė vien tik tam tikra pasaulėžiūros minimumą 5 privalomą vis ienos skautams 3 ta i tas „nėre iskįa5kąd__ipareigojp_l.aįįy;ti s y:įen jjąjąinjmųmo, JTe i
praktinis dorinis auklėj imas gali būti paremtas pilnesniu religiniu gyvenimu, tai
B0P. mintimi toks papildymas yra vien tik pageidaujamas*
.
Tiek apie skautybės esme»Apie lietuviškosios skautybės šiandieninius uždavi
nius - kitą kartąo
'
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VISIEM PLSS RAJONŲ IR KITU VIENETŲ

' DVASIOJ. VADOVAM

MOŠŲ VYTIS tapo Pasaulio Lietuvių Skautų Sąjungos vadu ir vadovių organu.
Jame bus nagrinėjamos skautiškojo jaunimo auklėjimo problemos įtalpinami patyrusių
vadų straipsniai-Tai bus tribūnackur9kad ir atskirti dideliais nuotoliais* bet dva
sioje ir tiksluose sudarą vieną darnią seimą, susitiksime pasidalinsi savo mintimis,
Sumanymo isopatyrimo is*pas tašomis šventame lietuviškos jaunuomenes auklėjimo darbeo
Kadangi "Misų Vyčio** redakcija miela1" sutinka užleisti savo laikraščio puslapius ir
Dvasios. Vadovų žodžiui? siuomi kreipiuosi į mielus viso pas-uiio PLSS Dvasios Vado
vus ragindamas užsiprenumeruoti pMusu Vyti" r, remti ji pratinimu ir rastaisepasidalinti su. skautų seimo_g,.yądais spvo .m^nįįmįs. ir PQ tyr ima
in o v as ros ^Vadovai xa ikas nuo laiko ras s trains c iu* liečiančių skautų reiigmio-dorinio auklėjimo klausi
mus’Vyriausias Dvasios "Vadovas čia prabils į mieluosius save- bendradarbius aktua —
liais klausimais ir 'teiks informacijas sekmingesniam Dvasios Vadovų darbui.
Tad iki pasimatymo "Musų Vytyje" »
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(Tąsa iŠ 3-4 Nr,) . ' .
Tr siems klausimams ieškant atsakymų neskautiškoje literatūroje tenka rinktis
tautą! nusipelniusių ir tautos gerbiamų autoritetu rastuose.
‘
Šios studijos ne tik padeda giliau ir plačiau suprasti skautybes esme,bet jos
taip pat padeda suvokti skautybes prasme, ir verte is visokios suteikia principiniam
skautui kriterijų ir rodiklių,Įgalinančių ji ne tik stebėti gyvenimą ir jo reiški
nius,. bet taip pat juos analizuoti ir įvertinti skautiška požiūriu,Antra vertus,tuo
būdu principinis skautas pajėgia pažvelgti i skautybe introspekciniai ir pamatyti
jos sarysius su aplinka.
III. Skautybes kūryba. Trecias požymis,išskiriąs principini skautą is bendro sios skautu mases, yra skautybes kūryba.Tai yra^gal būt$ pati esmingiausioji princi
pinio skauto žyme,nes iš pačios principinio skauto sąvokos turinio žinome,kad jis
yra tas,kuriame apsireiškia minties pagrindinis gabumas,, iš kurio kas nors prasideda,
kuris yra pradžios šaltinis®Taigi is principinio skauto turi kilti kas nors nauja,pirmę karta,ko dar nėra buve-0 tas jau reiškia kūryba.Vadinasi,principinis skautas reiš
kiasi skautybes kure j u o Principinis skautas ne tik priima pilną skautybe9kai--p nedalomą vienetą,ne tik studijuoja skautybe}bet ir ją įturia.Skautybės ideologija ir metodo
logija savo pagrinduose yra universalios ir jos tinka visiems kraštams ir visoms tau- -.
tomsoTačiau skautybes turinys įvairuoja pagal kraštus ir tautas.Kai i tarptautines
stovyklas (jamboree) suvažiuoja Įvairiausiu pasaulio kraštu ir tautų skautų atstovai
- juos visus apibendrina ir apjungia vienas skautiškas bruožas,atsirandas iš skautybes
ideologijos ir metodologijos universalumo pagrindo«tačiau kiekvienos tautos skautai
išsiskiria iš kitu kaž kuo savaim ingių sava dvasine spalva.Ta sava dvasine spalva ir
yra tos tautosjprincipinio skauto skautiškosios kutybos rezultatas• Ir Nepriklausomos
Lietuvos skautai turėjo savaiminga spalvą ^Pagrindinius tos spalvos tonus jau davė Lie
tuvos skautu kūrėjas ir našiausias lietuviškos skautiškos literatūros autorius Petras
Jurgela - Jurgelevičius.
Lietuvos skautai emigracijoje susiduria su dilema:ar eiti i vietines skautų
organizacijas ir ten išsigimti,ar jungtis i atskirus lietuviu skautų vienetus ir
t^sti lietuvišką skautybe su jai charakteringu turiniu ? Sąjungos suvažiavimai tremty
je (1947 moKnsselyje ir 1949 moScheinfelde) tvirtai pasisakė už lietuviškosios skau
tybes tesima ir išblaškytoje emigracijoje* Taigi,pasisakė’ uz lietuviškosios skauty
bes tęsima ir už savaiminga, su lietuviška spalva bei lietuvišku turiniu skautybe®
Tai Sąjungos valios reiškėjo dėsnis©Sis dėsnis dabar turi apsireikšti per mūsų emi
grantus principinius skautus-Vadinasi,Pasaulio Lietuvių Skautų Sąjungos principinis
skautas turi plačia lietuviškosios skautybes kūrybos dtevzų _
Kūryba -nėra plagijavimas0nurašymas bei nukopi j avimas® Galima nukopijuoti ir
skautybe♦Bet kopijuota skautybe lietuvių tautai nereikalinga,nes ji jau žalingaoKbpijuota skautybe neūgdys lietuvio.bet priešingai, ji iškreips jaunuomene iš lietuviš
ko auklėjimo kelio ir nuves i tautini išsigimimaoNors kopijavimas yra lengvas,nes tai
yra mechaninis darbas, bet mums jis ^žalingas. Todėl principinis skautas nekopijuoja
skauj^ybes,nes kopijavimas nėra pradžios šaltinis,iš ko prasideda kas nors nauja®
Kūrybos antipodais yra grioyyba.Griovyta yra kūrybos priešas.Ji veda i sunykimą®
Yra daug veiksniu, kurie griaunančiai veikia dabartine PLSSa junga .Juos butų galima su
skirstyti i a) išorinius ir b) vidinius. Nesustodamas ties siu veiksniu išryškinimu
ir kovos su jais budu bei priemonių analizu,tepažymėsiu,kad generaline priemone kovo
je su Sąjungą ardančiais veiksniais yra principinio skauto skautiškoji kūryba.
IV®Aukoj imas is skautybe i. Ketvirtas principinio skauto požymis yra aukojimasis
skautybei.Kūryba nėra lengva,ji reikalauja aukos®Todel principinis skautas,nuolatos
dalyvaudamas skautiškoje kūryboje, nuolatos aukojasi skautybe i. Aukot is gi reiškia
caugfau ar mažiau išsižadėti savęs dėl kitUeSkautybei gali aukotis tas akas myli
giliai tiki skautybes vertingumu bei didingumu®Skautybės meile ir pasi^
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tikėjimas jaja gimdo ištikimybe skautybei.Meilėj o'tikėjimas ir ištikimybe skautybei
sudaro principinio skauto skautiškosios sielos turinį.Principinis skautas apreiškia
meilę,pas įtikojima ir ištikimybe skautybei visur ir visada:tarp skautu ir tarp neskautu.
Principinio skauto aukojimasis skautybei yra akt ingas cne s jis reiškiasi skautiskaja kūryba, 0 kūryba yra akci jos ę veiksmo išdava.Priesingai,pasingumas nereiškia nei kū
rybos į nei aukos?nei meilessnei pas Įtikėjimo? ne i ištikimybes skautybei.
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Čia apsiribosiu tik principinio skauto santykiu su ideologinėmis organizacijomis.
PLSSajunga yra diferencijuotos lietuviu visuomenes dalis*Jos nariaiFateidami i
Scjungą,aktingai dalyvauja lietuviu visuomenes diferenciacijos proceseVisuomenes "di
ferenciacija yra normali visuomeninio gyvenimo aį^raiška o Principinis skautasvpats ak
tingai dalyvaudamas visuomenės diferenciacijos procese,tuo pačiu pripažįsta šio proce
so legalumą bei neišvengiamnmąoKonsekventiškai - principinis skautas neneigia visuome
nes diferenciacijos fakto ir su tuo faktu nekovoja,t6y< nesistengia suuniforminti vi
suomenes .Principinis skautas vadovaujasi šiuo dosniu pats ir neneigia kitu teises taip
pat vadovautis šiuo dėsniu^Kitaip tariant,sios teises jis reikalauja sau ir pripažįsta
ją kitiems sTaigi5šiuo atžvilgiu principinis skautas yra tolerantaso
Kad būtu.lengviau si uždavinį spręsti? šalia skautu organizacijos esančias ideo
logines organizacijas skirkime i dvi grupes:
organizacijasf.kuriu ideologija netu
ri nieko prieštaraujančio skautybes ideologijai ir b) or« jasękui’iu ideologija prieš
tarauja skautybės ideologijai.
Pirmuoju atveju principinis skautas vertina tokias or-jas teigiamai-nes jos dau
giau ar mažiau tarnauja tam pačiam tikslui,kaip ir skautu or-jasTaip vertindamas šios
grupes or-jas3prlncipinis skautas turi moralines teises reikalauti is ju to paties
respekto ir skautų or-jos atžvilgiu?t.y^abišales tolerancijos.
Sis klausimas taip lengvai butu sprendžiamai j?1 atskiri asmens dalyvautu tik .'
vienoje ideologinėje or-je.Tačiau gyvenimo praktikoje vienas kitas asmuo dalyvauja
ne vienoje ideologiniu prieštaravimu, neturinčioje or-je. Turime ir skautu,kurie yra
ir kitų skautybei nepricsingos ideologijos cr-ju nariais,Taigi,kyla klausimas: ar
suderinama su principinio skauto esme? jei jis tuo pačiu metu dalyvauja ir kitoje skau
tybei nepriesingos ideologijos or-je ? Ar asmuo gali išlikti principiniu skautu su
visomis charakteringomis žymėmis? tuo pačiu metu būdamas ir kitos skautybei nepriesin
gos ideologijos organizacijos nariu ?
Principinis skautas gali tokiu išlikti ir būdamas tuo padu metu kitos nepriesingos ideologijos or-jos nariu^jei jis : a) išlaiko skautybės ideologini ir metodo
loginį pilnuma, b) ir toliau aktingai rūpinasi skautybes pažinimu? c) reiškiasi skau
tybes kūryboje ir d) aukojasi skautybei? ją mylėdamas? ja ja pasitilce'damas ir likdamas
jai ištikimas?Praradęs bent viena požymį - nustoja buvęs principiniu skautu.
Iki to laikopkol ideologiniai nepriesingos or-jos ištikimai laikosi aukščiau
minėto abišalės tolerancijos dėsnio-principiniam skautui būti ir kitos skautybei ne priešingos ideoligijos or-jes nariu pavojaus neraeSunkumai atsiranda tada:kai kita
ideoliginė or-jaįkurtos nariu yra principinis skautas įtampa nebeistikima abišales to
lerancijos dėsniui:Tuo atveju principinis skautas nustoja buvęs principiniu skautu,
nes jis-kaip antrosios or-jos narysbdalyvaudamas jos darbuose&grfauna ta?ką principi
nis skautas auka sukuria cnebemyli skautybes?nes jau kenkia?nebepasitiki skautybe,nes
jos nebevertinanir nebeistikimas skaut.ybei,nes ja apgaudinėja formaliai likdamas jos
nariuko faktiškai veikdamas prieš ja, Šiuo atveju narių padėtis gali būti palengvinta,
jei skautu or-ja susitaria si kitomis nepriešingos ideologijos or-jomis savitarpio
santykiuose vadovautis abišalės tolerancijos dosniuTačiau pasidaro žymiai sunkesnė
padėtiSskai salia skautu or-jos esančios skautybei neprieš5ngai ideologijos or-jos
savitarpio santykiuose nesivadovauja abišales • tolerancijos dosniu?bet tarp saves var
žosi ir kovoja. Ir jei vienas principinis skautas A nueina į X or-jaęo antras princi
pinis skautas B nueina i Y organizacija?kuriedvi savitarpyje varžosi nesilaikydamos abi
šales tolerancijos dėsnio (pas c f No pr, Lietuvoj AK’' d inkai ir Neo~Llthunaia)?tai prin-

14

-------------------------------- --------------- ---- ------------------------- -

------------------------------ ..---------------

-

c Įpintai skautai A ir B nustoja buvę principiniais skautais„jei jie nenustoja varžę
si vienas su antru ir veikdami skautu or-jos eilese. Jei jie ima varžytis del Įtakos
skautu or-joje,reiškia jie atsineša i skautu, or-ja pasalinius motyvus ir juos aukščiau
pastato uz skautybes už daviniu s o Tuo budu A ir B nustoja buvę principiniais skautais,
.nes jie: a) nebeišlaiko skautybes ideologinio ir metodologinio pilnumo (pažeidžia
skautisko broliškumo dėsni), b) nekuria, bet griauna skautybe, c) nebeaukojasi skautybeitbet kažin kam kitam,nes aukščiau skautybes dalyku pastato iš salies atsi^nestus
motyvus. A ir B gali išlikti principiniais skautais.jei jie veikdami skautu or-joje
nepraras principinio skauto požymlųdiks ištikimi tolerancijai ir skautiskiesiems pa
pročiams, Principinis skautas yra kure j as „pozityvus 0 o ne griovėjas; destruktyvus: jis
plečia skautybespapročius aplinkoje,o neneša, destruktyviu papročiu i skautų or-ja.

D. Principinis skautas akademiniame skautu sąjūdyje
Akademinio skautu sąjūdžio nariai turi palankiausias sąlygas tapti principiniais
skautais eJau pats apsisprendimas tapti akademines skautiškos korporacijes,o ne kuries
kitos„nariu,, parodo tvirta skautiška subrendimą,skautybes meilę ir ištikimybę skautybei
Toks apsisprendimas remiasi įsitikinimu?kad skautybes tejkiamu vertybių visuma yra
užtektinai plati ir gili asmeybei ugdytis o Tereikia tik ieškoti ir tirtispažinti skautybe9ją aiškintis ir dalyvauti skautiškoje kūryboje.
Akademiniai skautai formaliai ir esminiai yra skautai: "Visi skautu Įstatai.kaip
jie taikomi vyresniesiems skautams ir vyresniųjų skautu tradicijoms;pritaikomi kas
dieninio gyvenimo aplinkai. Korposkyriaus nariams yra privalomi " (Lietuviu Stud.Sk.
"Vyčio" KbrPcčikagos skyriaus statuto 25 pc)„Ten pat 4 pcsakoma:.rūpinasi savo na
riu skautiškuoju paruosimu"; 5 p»"eo.gali būti organizuojamos sekcijos skautiskosios
ideoligijos ribose; Kbrpo Įstatų įžangoje sakoma:"organizuoja lietuviu skautų viene
tus ir padeda jiems veikti" „ete „Atskirai formuluotas dinaminis desnis,kad rūpinasi
savo nariu skaut Iskuo.j u paruoš imu <> Skautiškas parosimas gi apima pilna ideologini ir
metodologini paruoš ima Kadangi akademikas nėra mokinys, kuzis tik mokosi kito mokomas,
bet studijozas-pats savarankiškai studijuojąs profesoriaus vadovybe jer ir pazistęs
mokslinio darbo metodus,tai suprantama., kad akademinis skautas turi palankiausias są
lygas pažinti skautybę„ Be to€akadsminiai skautai yra vyresnio amžiaus ir pakankamai
aukšto intelektualinio lygio.Akademiniam skautui ir pritinka studijuoti skautybę5kaip
objektą,nes jo darba s ir gyvenimas yra studijos^Akademinis skautas geriausiai yra
pasiruoses ir reikštis skautybes kūrybojeoJisyra intelekto žmogus, skautas is įsitiki
nimo „sąmoningą s ,galis prasmingai pagristi savo buvimą skautu.tai jis,studijuodamas
skautybę„visuomet pasieks tekiu aukštumų,kad turo” Imi, nauja pateikti ir kitiems or-jos
nariams5 Akademinis skautas,būdamas Skautu or-jos nariu is Įsitikinimo,vertindamas bei
brangindamas skautybe ir dalyvaudamas skautybes kūryboje -aukojasi skautybei,todėl my
li skautybe?pasitiki ja ir yra jai ištikimas.
Jei akademinis skautas turi visas reikalingas sąlygas tapti principiniu skautu,
lietuviu skautija pasaulyje dauginusiagali tikėtis iš akademiku skautu.Akademike.i .
skautai yra daug davė lietuviškajai skautybei,bet dabartiniu metu is jų dar daugiau
laukiama.
Baigdama s norėčiau išreikšti savo viltį ir troškimą, : ateity akademinio skau
to sąvoką turėtu sutapti su principinio skauto sąvoką.*)
(Pabaiga)
t'

į.'

*) Santrauka pašnekesio,skaityto Čikagos
sausio meno22 d.

akademiku skautu-ciu sueigoje 195^
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V s F P-lciauskas Pirmi jos vardu pasiūlė Tarybai eilę'PLSS statuto pataisų,Pats
rr/venimas^jau seniai iškėlė reikalą PLSS santvarka i, veikimui ir vadovavimui taikin
ti cr4e aplinkybių.kada jau net keli Žemynai įeina Į S-gos ribas.Vs Palėiausko siulomis‘netaisęs yra zryvenimiŠkc patyrimo ir naujų veikimo sąlygųpadiktuotos ,k.a, : 1)5„os veikimas praktiškai pasireilū daugiausia tik S-gos ra jonuose,2/Dik rajonuose (ats
kiruose kraštuose ir žeminuose) temanoma šaukti S-gos atstovu bei vadų suvažiavimus,
ų)%el te"viso tik iš rajonu tebus ‘’galima, rinkti atst dvus -i Taryba^ 4) Taryba^lygiai
atstovaujanti visiems rajonams yterĮnirtų PLSS vadovybes organus<Šie principai yra

demokratiški ir nraktišklausi esamose sąlygose.
’Įinetam projekte lieka kaikurių principiniu neaiškumu,būtent del Tarybos suda
rymo artimiausioj ateity* Pagal vs Palėiausko projektais-ges "p-kas, vyriaus i skautinin
kai,ra jonų vadai,rajonų vadeivės-cs,stud,skaučių draugininke ir Vyčio korp,p-kas .liktu
Tarybos r? a r-i a is Neaišku, nuo kurios dienos ? -^r dacartinls o-gos p—k-s ar dabar oi —
yt -į q vyr-si skautininkai,rajonu vadai ir vadeivos—es au comciuiskai įei«u i iarybą nou
jam statutui įsigaliojus ? ar,pagal naują statutą,pirmiausia laretią vyk-.-i^s^-gos—ksgme;no - rajonų vadų suv-mai išrinkti naujiems vadams,kurie. Įeidami į Tarybą,sudarytų jos
branduolį f Ligi šiol S-gos struktūroj rajonu vadai ir vadeivos-ės (kaip paskirti pa
reigūnai) tebėra vieninteliai teisėti vadai,nes visų augėlesniųjų vadovybės organų ka
dencija jau pasibaigė.Kada ivyks visų, rajonų vadų suv-mai ir ar tais pačiais metais?
Jei šie suv-mai numatyta saukti visuose, rajonuose šiais metais, tas reikėtų nustatyti
statuto priedely ar jiastaboj. Kada nustotu buvę Tarybos nariais tie dabartiniai ory
bes nariais kurie past klaiku nebuvo vykdo organų ^^■^eigūnai ? Šie visi punktai yra la

bai svarbūs,.ir jie lieka išaiškinti atitinkamu sprendimu*
Pritardamas vs Palciausko siūlomoms pataisoms,Šia proga kviečiu Taryba teiktid
apsvarstyti ir mano projektą statutui tiek patobulinti (S-gos gyvavimui ir veikimui
pritaikinti prie išaugusiu ribų iv lietviskosics skuutystes pobūdžiui pavaizduoti
nors trumpai)2atkreipiant dėmesio į 'čia iškeltus argumentus ,motyvus ir samprotavimusPLSS centras.
Svarbia problema iškelia vs Palciausko siūlymas Pirmi j "S vaidmeniui dvejopai nu
stelbti: a) sumažinant Pirmi jos galia ii- sudėtį ir b) suteikiant dar didesne galią Se
serijos ir Brolijos Vadijoms (k,a.:teikti paskautininkio-es ir skautininko—es laips
nius ir sk©garbės ženklus,išskiriant Gedimino Vilką).
Lietuvos Skautija tik per ilga metu eilę nustatė organizacines lytis ir apsijun
gė į. Sąjungą«, Begyvendama DP stovyklose sutelktoje liet.bendruc mene jo , ji atkūrė ir iš
laikė Sąjungos lytis©Fabargi,mūsu skautijai pabirus po platų pasauliu daugiau negu
bet kada reikia išlaikyti ir stiprinti Sąjungom struktūrą.šiandie,daugiau negu bet
kada praeityje^ musu (abieju lyčių) skautija Sąjungos apimty turi ir ateity turės
net labai- daug bendrų j ų ki iūč jų, sunkumų*reikalų ir už davinių, veikimo sąlygoms dargi
pablogo jus a/mtra^vyr-ji skautininke ir vyr-sias skautininkas ~ir taip jau savo nuožiū
ra sudaro Vadi j a ©Suteikus jiems dar didesnę galią, skautų-čių or-jos pedagogiškumo
ir visuomeniškumo pobūdžius galėtu skaudžiai pažeisti galimumei,kad skautininko-es
laipsniai ir garbes ženklai galės būti teikiami ne tiek idėjiniams bendradarbiams,
kiek vado-es šalininkams,Auklė to jų dėmesį prieš toki pavoju kreipė jau pats Lietuvos
skautijos ideologas^pedagogas ir filosofas prpf«StuŠalkauskas«Bei to viso Pasaulio
LietoSk',S-ga ne tik turėtu išlaikyti aukščiausia vykd«organą (Pirmija) su visa jo
turėtąja galia,bet ir įpareigoti jį milžiniškam (organizaciniam, kužybiniam, derinama
jam^ vadovaujamam, propagandini ari) darbui ir iš viso aktyvams am veikimui*. Tuo tikslu
reikalinga Pirmija iŠ 7 Žmonių.,0 kad ji butu darbinga ir paslankesnė,reikalingas veik
lus jos branduolys - S-gos pirm-kas,jo pavaduot;- ’ą s ir reikalų ve dejas, kur lems net
statutu tiktų laiduoti skautu-ciu ir sk-ku talka rastines darbuose©
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Daug renkam ju pareigūnų S-goj turi pavaduot o jus. Tuo labiau tokios plačios ir
sudėtinės s-gos pirmininkui reikalingas bent 1 pavaduoto j as. Tenka ne tik tikėtis,
bet ir siekti, kad PLSS nuolat augtu»graziai gyvuotu,veiktų ir ko daugiau pelnytų
mūsų tautai,PLSS tegalės sėkmingai siekti savo tikslą,kai ji išsirinks sumaniu,kūry
bingų,veiklią ir autoritetinga Pirmiją.
Dabar yra proga ir pačiam Pirmi jos vaidui pakeisti.Man atrodo, kad tai yra nevy
kęs naujadaras,sudarytas is kelintinio skaitvardžio ar būdvardžio: pirmas-pirmiejipirmija (?).Zodžiai su galūne -ija juk sudaromi tik iš daiktavardžio: skautas - skau
tija, vyras - vyrija.br -lis - brolija ir p« Sis augsccorganas yra ne kas kita,kaip
vyriausioji s-gos vadija.Kiti vadovybes organai sudaryti is vadų ir todėl vadinami
vadi j a.Ne norint pirmijos pavadinti Vyrija Vadija ir kadangi jos prieky yra nebe vadas,
o pirmininkas, gal ji tiktų pavadinti PLSS Centro Valdyba ?
o

/

Lietuviškoji skautyste
LSS statutas tremty teko surašyti tokioj dvasioj,kad jis butų priimtinas Tarpt,
biurams ir zonų valdžiai,Dabar yra ne tik proga,bet ir didžiausias reikalas atitinka
mai įteisinti lietuviškąją skautyste S-gos statute,kuriuo turės remtis visa mūsų skautija6jos aukletojai.vadovai ir vyriausi vadai.
v
Ištrukusi iš Vokietijos ir Austrijos okupac.zonų varžtu,PLSS atsidūrė žymiai
laisvesnėse sąlygose.Išeivijos kraštuose PLSS jau gali ir turi savo statute įteisinti
tradicine lietuviškąją skautystą ir visų s-gą ir Įpareigoti jai.Tas būtinai reikia
padarytioNepaslaptis,,kad kai kurie skautininkai jau pradeda rodyti savo nutautiną,ku
riuo neretu apkrėsti ir kitus PLSS narius.Kai kurie iš tokiu skautininku žavisi tiktai
angliškąja skautystes forma,nėra priešingi lietuviu skautu "tirpinimui” svetimų tau
tu katiluosetarba norėtų mūsų skautų vienetus paversti "notariniais klubais" ir p.Lie
tuviu skautija buvo Įsteigta,organizuojama#ugdoma ir tobulinama,kad tarnautų Lietuvai
ir nebūtų tarytum kokia Tarp.Skautų Biuro ambasada lietuviu tautoje.Kviečiu jus visus,
prieš pradedant svarstyti PL3S statutą,būtinai dar kartą atidžiai perskaityti v.s.J.
Vaičiūnienės rasini tremties "Vadovėje” ir įsijausti ten pasakytas tiesas^.PLSS Taryba*,
Garbes_teipm^s_ir dvasios vadovai. teĮsipareigoja budėti AįetinrJ^sko^ijos^skjųtystcs sargyb,o^exlcad_Iie tuviu skautija. išeivijos glūdumose nenuslystų nuo š^ips^musų^ skaytypwtcs_
pagrindų_ir tradicijų^
Statuto 2 s tr .sakoma, jog S-ga Įsipareigoja ten aptartas skaisčias ir tvirtas
asmenybes auklėti pagal Baden-Powell*io skautystes sistema.Anot v.s*Vaiciunienes,B-P
skautyste,išaugusi tarptautiniu sąjudziu„kiekvienoj tautoj tapo tautiniu sąjūdžiu,
kuris,suderintas su savosios tautos kultūra,yra naudojamas savo tautos reikalams.Jr
mes, lie tuviai, selcningąjų B-P skautystes sistema., prltaikem savo tautos dvasiai, tiks lams ir būtiniems reikalams3Per 3° met. bandymų^ pas t angų ir patyrimų susikūrėm lietuvisja skautystų tik savo tautos reikalams .Nūn išeivijoje kaikurie skautininkai jau yra
linkę išsižadėti lietuviškosios skautystes tikslo,uždaviniu ir apraiškų.!ie taip greit
sąmoningai iškrypo ar bejėgiškai palūžo nutautino pavojuose,kada mūsų jaunuomenes auk
lėtojai ir vadovai kaip tik turi didvyriškai budėti ir kurti tautinu atsparumą siems
pavojams .Esamoj i spraga statute (net nepaminėjus lietuviškosios skautystes) plačiau
atkelia šiems pavojams vartus i toki jaunuomenes sambūri (PLSS),kuris turi ypatingai
issiskirti. savo tautiškumu ir idej ingumu-»S-ga pavadinta Pasaulio Lietuvių Skautu Są
junga .Šūkis: Dievu i, Tėvynei,i^r t imui.
Senoji mūsų S-ga negali išsižadėti savosios kūrybos,dvasinio lobio-peno ir reiks
mingiausio stiprybes 'sotinio - lietuviškosios skautystes, jos tradicijų ir svarbiau
sio Jios uždavinio
: tarnauti
lietnivių
tautos reik
-- —--------------y—------~ ............
..... alams. To išsižadant,oati S-ga nebus
reikalinga „Statute būtinai reiKia beht paminėti lietuviškąja}skautystą ir jos pagrin
dus fkurie kaip statutiniai dėsniai daugiau Įpareigos ir tarnaus tvirtesniu ramsčiu,ne
gu patariamojo pobūdžio straipsniai skautų spaudoje.Vi^* dėlto mūsų skautai-es sveti
muose kraštuose tebevartoja tradicinius -^senus
tautinius savo žymenis (emblemas)
ir ženklus.Mūsų skautija išeivijon atsinese savo, tautines kultūros dvasios su Įvai
riomis tautiškumo apraiškomis .Ji is Lietuvos ir is Europos issineše ir savo vardą :
Lietuvių Skautų S-ga.Tokiai lietuviškai skautijai Įsteigta ir Pasaulio ISS^kad ji
nežūtu Lietuvai, kad bręstu lieiuvj.sk^oje .skautyste j c ir ūgdytu religinga ./taurią ir
veiklią Jaunąja Lietuva išeivijoje u
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Seno statuto 2 str, pasakyta: PLSS yra lietuvių susivienijimas, kurio tikslas jauklėti lietuvių jaunuomene (tokiais ir tokiais) žmonėmis,ir naudingais piliečiais.Čia
pridėjus dar ir kultūringais 1ietuviąisT butų, apibrėžtas pilnutinis tekio lietuvių
jaunuomenės auklėjimo tikslas.Pagal tų pačia B-P sk.sistema galima'išauklėti religin
gu, dorų, kilniadvasių ir sveiku žmonių ir svetinėms valstybėms labai naudingųpliekiu,
kurie gali būti visai nenaudingi mūsų Tėvynei 1 Religingas? doras, kilnios dvasios,
tvirto būdo ir sveikas žmogus ir kultūringas lietuvis yra idealus lie tuvis.Tiktai toks
jis reikalingas Lietuvai ir galės būti naudingas pilietis to kramto,kuriame prisiglau
dė išeivijoje.
Vadovaudamasis šiomis idėjomis,siulau statuto 26 str.ir Seserijos bei Brolijos
Vadi j as Įpareigoti rūpintis ne vien tik vadovavimo ir administracijos reikalais, bet
ir skautų-cių auklėjimu pagal B-P sk. sistemą ir kr ikse j oniskumo, tautiškumo ir žmonis?kūmo ugdymu tradicinės lietuviškos tos skau-ystes. pagrindais.

Akademinis Skautu Sąjūdis
Liet.skautija tegali džiaugtis,turėdama net organizuota,, intelektualinę skautų-cių
jėgą - Akademinį Skautų SąjūdicSią jėga sudaro apie 3^0 skautų-cių, išėjusių ar tebei
nančiu augštuosius mokslus .Nežiūrint net sudarytos sutarties tarp LSB ir ^*SSęsiu
.intelektualinių jėgų visuma nebuvo naudojama, kūrybiniam darbui - jaunosios kartos auk
lėjimui lietuviškosios skautystes dvasioje.Pavienių akademikų skautų .veikimas PLSS-je
tebuvo tik proginis ar sąlyginis* Tremtinės LSS pabiroje po platųjį pasauli Studenčių
Skaučių Dr-ve ir Studentu. Skautų Vyčio Korporacija (vieninteliai sk,vienetai’.). išlai
kė tąsą ir net savo organą VYTJ, Geografiškai išsiplėtusioje.bet skaičiumi labai suma
žėjusio je PLSS-je šiandien ASS sudaro beveik S-gos narių trečdali.Antra vertus,savo
pobūdžiu SSD ir V.Kop-ja sudaro atskira or-ją. Tuo būdu i PLSS-ga faktiškai įeinu 3 .
or-jos: Seserija. Brolija ir ASS, Jau vien dėlto šios visos 3 org-jos turi būti lygiai
atstovaujamos ne tik PLSS struktūroje,bet visuose s-gos rajonuose ir augstesniuose
PLSS vadovybes organuose.
Visuose S-gos rajonuose jau gyvuoja SSD ir V»K-jos skyriai.Kad šie skyriai ir
net pavieniai akademikai skautai~es būtu .įtraukti į skautų-cių organizavimo ir auk
lėjimo d arba, ve i ki na ir vadovavimą rajonuose?į rajono vadi ją turėtu Įeiti bent vienas
bendras ASS atstovas (Įgaliotinio,seniūno .ar kitokiu vardu).
■ Kadangi Brolijos Vadi jo j e yra ASS atstovas ir Seserijoje veikia nemaža akadęmikių skauciu,todėl ir Seserijos vadijoje turėtu būti SSD atstove' (jeigu jos dar nėra)
atitinkamam bendradarbiavimui.
Kadangi Taryba yra augsciausias PLSS vaid.organas,o į PLSS Įeina tokia gausi,
veikli ir,nors oficialiai dar nepripažinta,betgi organizuota jėga - ASS su savo pa
daliniais? - SSD ir V«.K-jos pirm-kai turėtų atstovauti ASSąjūdziui ir Taryboje.
Kadangi PLSS augsčiausiam vykdomam organe - Pimijoje - Seserijai atstovauja
vyr-ji skautininke ir Brolijai vyr©skautininkas, todėl šiame organe turėtų ir «SSdžiui atstovauti ASS p-kas (arba SSD-kė,Vyčio Korp-jos p-kas pagal jų susitarimą).
Šiuo principu visos 3 pagrindines org-jos būtu lygiai atstovaujamos ir siu org-jų są
jungos centre*
Tokios reformos ne tik bus teisingos ir naudingos, bet ir būtinai reikalingos
skautiškam lietuviu sąjūdžiui - ASSajūdžio įteisinimas starute ir ASS atstovų Įjungi
mas i įvairias vada jas ir augsčiausius vykd^ ir vald» organus ne tik paskatins, bet
stipriai inarei.~os visą ASS didžiam lietuvių jaunuomenės skautavimo darbui,o taip
pat gyvesnei ir reikšmingesnei ASS veiklai* ^BS vienetuose slypi dar daug nepatirtų
įr_yiągi. nenaudojamų jėgų.. Tos jėgos turi būti naudojamos.0 kad jos būtu sėkmingai
naudojamos <» nuolat ryškinamos ir planingai ruošiamos atsakingam darbui, '- ASS-d is
turi būti atstovaujamas PLSS rajonų. Seserijos ir Brolijos Vadijose,kirmijoje ir 'Tary
boje-.Subrendę skautai-es su akademišku išsilavinimu yra labiausiai pageidaujami S-gos
auklėjimui,lavinimui ir vadovavimui.
Dvasios_ Vadovai
Rajonų vadai,vadeivos-es,SSD ir Vyčio Korp-jos pirm-kai yra vieninteliai demokra
tiškai renkami pareigūnai bei atstovai.Jeigu jie visi išeitu i Taryba?tad į Taryba
turėtų įeiti ir rajonų dvasios vadovai.
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Dvasios vadovai yra augsciausiojo gėrio apaštalai ir kartu pedagogai,kuriuos baž
nytine vyresnybe skiria S-gai - pagrindiniam (religiniam ir deriniam) skautu-cių
auklėjžirnio darbui vykdyti ir jam prižiūrėti.Bevykdydami šia savo paskirti,įeidami į
PLSS struktūrą,besisielodami S-gos dvasingumu bei jos reikalais ir dalyvaudami S-gos
veikloje,dvasios vadovai savaime yra ir skautai vadovai bei vadai.Del to viso dva
sios vadovu turi būti ne vien tik vadijose ir tuntuose,bet ir augsciausiame organe
- daryboje.'išskiriant renkamuosius S-gos padaliniu atstovus su aiškiu mandatu (rajonu
vadus,vadeives -us,S3D ir Vyčio Korp.pirmininkus) visi kiti^.tarybos nariai tarytum
lieka Įteisinti : .
kaip nekeičiami skautų-čiu vadai.Sis reiškinys nesiderina su
demokratiniu principu kituose statuto straipsn/aose ir ypač su 2 str.,kuris nudtato,.
jog PLSS yra visuomeninis susivienijimas jaunuomenes auklėjimo tikslų.Vyriausias
dvasios vadovas drauge su Seserijos ir Brolijos vadiju, <>SS irrajonų dvasios vado vais turėtu įeiti į Ibrybą,kuzio j sudarytu maždaug tik trecdali.Tas kiek daugiau lai
duotu pedagogiškumc pobūdį skautų vadų vadovaujamoje organizacijoje.

Garbos Teismas
Siulau nuostatą apie tai,kad PLSS Garbe's Teismas sprendžia nusižengimus skautu
ideologijai,drausmei ir statutui.Statute netinka posakis "Garbes Teismas sprendžia
svarbesnius nūs įžengimus "j e i šie statute aiškiai neapibrėžiami ir neaptariami
(k.a.baudžiamuose įstatymuose) .Antra vertus©Garbės '■‘•eismo priemonėmis baudžiant tik
tai svarbesnius nūs įžengimus, išeitu, jog,, ne taipjau svarbūs" nusižengimai, yra net pa
čiu statutu toleruojami ir todėl leistini .Garbės
pareiga - giliai apsvarsčius,
apibrėžti vieno ar kito nusižengimo dydi ir atitinkamai nuspręsti.
S-gos Garbes Gynėjas
Jei Scserija,Brolįa,ASS ir rajonai turi savo Garbes Gynėjus, tad
augsciausias - PLSS Garbės Gynėjas.

turėtų būti it

Sos./Br, Vadi ja ir skautininkų problema
Pagal 23 str.,,vyriausios-ji skautininkas-ė ir jo-jos pavaduotojas-a renkami
3 me tams .Jei nauju projektu Tarybąrinks vyr-sius skaut in inkus, tad turėtų rinkti ir
jų pavaduotojus.
Būtu nenormalu, jei organizacijoje aukštas dovanas (skautininko laipsnius ir
garbės ženklus) skirtų ne pats augsciausias.o kiti org-jos vadovybes organai.Seseri
jos Vadija galėtų apdovanoti tik Seserijos,© Brolijos Vadija - Brolijos ženklais.
S-gos garbės ženklais apdovanoti tegali tik augscįausias vykdomasis S-gos organas.Nedera duoti Sės./Br,-jos vadijai galią: savo nuožiūra teikti skautininkų laipsnius.
Reikia,pagaliau,pasimokyti iš praeities Tėvynėje ir tremtyje,kai šie laipsniai buvo
teikiami iš malones ©perdaug lengva ranka ar net pasaliniais sumetimais, nesuderin
tais su skautybes ideja,sk,pedagogika,arba kartais net aiškiai nuprasminant skauti
ninko pašaukimą bei autoritetą.Sės./Brandi ja turėtų skirtos komisijos kvotimais iš
tirti kandidato tinkamumą būti skautu-čiu
I
) auklėtoj u-nokytoju,-vadovu.
__ ••Tokie kvotimai
būtinai reikia įvesti prieš keliant nors į paskaut ininkio laipsnį .Tačiau visus skau
tininko laipsnius turėtų teikti tik Pirmija.
S-gos vadai kažkodėl ligi šiol neĮsipareigojo sąžiningai išspręsti šia proble
ma.Lietuvos Jūros Skautija savo statutu jž.u 1925 m, buvo įvedusi privalomus kvotimus
kandidatėms į ps.,sktn.ir jūros skauti linko laipsnius .Nevienas skautininkas dar £-vos
sk.spaudoje siūle tokius kvotimus Seserijos ir Brolijos skautininkams.Nežiūrint to
visa,net išrinktoji (tremty) LSS vadovybe bei jos organai laikėsi senos tradicijos iš malones dalinti sktn.laipsnius tarytum garbes titulus.Dabar,išeivijoje,gana daug
skautininku-ių savo neveiklumu,nepareigingumu ix met asmeniu nuskautėjimu rodo,kiek
jie brangina šia LSS v-bes dovaną - malone.Taip lengvai gautasis sktn.laipsnis visa
lengva sąžine ir nuvertinamas .-mer ikona i skautu va dova, vadina skautininku tol, kol jis
vadovauja sk.dtaugovei.Š i tokioms pažiūroms pritaria ir Kanados rajono vadas v.s.V.Ša
rūnas, turėjęs liūdno patyrimo su daugeliu "pasyvių skautininku" -Pagaliau,kokios nau
dos Lietuvai ir PLSS-gai teikia tie visi skautininkai be draugovių ? Kiek naudos^yra
mūsų sumažėjusiai skautijai iš to.kad kelios dešimtys "aktyvių skautininkų" sugužėjo
tik į skautininku, namove s, tarytum į social inius tituluotų asmenų klubus TSkautininko
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vieta yra draugovėje ir tunte .Skautininkai turėtu būti įpareigoti per 1 mt.įsteigti

naujas dr-ves ir joms vadovauti >- arba skirtis su nepateisintu titulu^ ntai,tik Gika
goję šiandien yra nemažas skautininkų būrys ir vos... kelios draugovės5.
Nebe reikalo
JAV raj.dvasios vadovas Kun.Vaišnys įsipareigojo .įsteigti ton skiltininkų kursus,kai

skautininku ramovėse taip ramiom
Skautininku-ių problemų reikia.pagaliau,išspręsti su idealiniu nusitoikimu,vaduojai
tis skautystės pedagogikos ir sk.org-jos visunme...ėkumo principais.Tai visai ne šunim

šiandien,turint nemaža išmaningų ir patyrusių skautininkų*Pradžiai būtinai reikia
ivesti kvotimus,keliant į pagrindini - paskautinlnklo-ės laipsnį.Komisija iš dvieju
kompote tingų skautininkų ir 1 dvasios vadovo tikrintų kandidato skautiškų žinyną, paty
rimų vesti draugovės sueiga,iškyla^stovyklą,pažinti su sk.metodika ir sk.ideologija ir
ištirtų kandidato dvasingumų - idėjinguma Sk^Sųjūdžio atžvilgiu©Komisijos; sprendimas
būtu tvirčiausias pagrindas vadovybei? suteikti skautininko laipsnį jo vertam skautui
vadovui!
Po: to Garbės Gynėjai ir’Garbės ^eismas tegalėtų budėti jaunuomenes auklėjimo
mokyklas įdęžąlu ir garbes sargyboje. O tokios idėjinės mokyklos vadovybe tegalėtų
skautu garbės ženklaię teisingai atžymėti pasiaukojusius ir nuspelniusius skautų-vių
auklėtojus - vadovus Sitai p ruošiant šios mokyklos aukletoju-mokytoju-vadovu (skautininku)’’ kadrų 5 PLSS įvykdys savo uždav inius 5 at Įduodama Dįevul-Tevyne i 9 -Art imu! išugdytų
skautišku ’ asmenybių laidas.Tuomet S-gos vadovybes organams?tektų tik organizuoti,de
rinti ir ‘tvarkyti skėsąjūdį,apsaugojant jį n$o nukrypimų ir negarbingų negerovių.Tik
tuomet liet .visuomenė. Bažnyčia’ir tautos-vadovybė rems PLSS-ga^kaip rimtų, sėkminga, ir-

savo statutą pateisinančia jaunuomenes auklėjimo mokykla.
>

J

.

>

Renkamosios rajono vadijos kompetencija.Vadoiva. Tuntininkas
Rajono padalinių vadovai bei atstovai no vien demoj^atiskai.bet seseriskai-broliskai (i) rinks rajono vadus ir visus rajono vadovybės organus«Tai bus prasmingiausia
skaučių org-jos seseriškumo ir skautu org-jos broliškumo apraiška.Jau dabar tenka įsi

sąmoninti, jog ateity PLSS rajonai vaidins svarbiausia vaid-mnenį musu skautijos gyvenime
ir veĮkloję©Rajono vadovų išrinktoji rajono va'dija-gavusi pasitikę j imawmandata; su įga
liojimu vadoVuti rajonui, turi ir pagal statutų gauti didesne vadovavimo įgalių.Būtent,
ne kas kitas,kaip rajono vadija turėtų skirti tuntininkus-esJji toli gražu geriau pa

žįsta savo teritorijos skautų-ciu vadovus-es bei skautininkus-es9įs kurių tarpo gali
pasirinkti ir paskirti tinkamiausius tuntininlcus-es^negu geografiškai tolįįia Ses./nr.

vadija. Būtų viso rajono vadovų valios paniekinimas ir rajono\/adijos pažeidimas,jei .
Sės#/Br<?’radija skirtu tuntininkus-es tuo tarpu,k.. .cajono vadovai (įskaitant pačius
tunt ir inkus-es) renka* rajono vadovybes organusęvadeivas ir patį rajono vadą,t.y.uz tunr
tininka augėlesnius vadus3 Kartu tai butų rajono vadijos kompetencijos ir autoriteto
apribojimas2pažeminimas ,o taip pat nedarna S-gos struktūroje.
’’Lietuviu Kalbos Vadovas” pažymi, kad vadeiva yra ifcnkas vadas. Vadeiva reikia
pakeisti kitu atitikmeniu.Cia tenka šauktis kalbininko sktn.VsKomanto talkos.
Senam statute buvo perdaug
’’vedizmo” s ne tik orgg-jos viršūnėse.bet ir tunte.

Siulau ir tunto vadija suderinti su visų S-gos vadovybes organų kol eg i s kimu»Is tuntininko,dvasios vadovo ir draugininku sudarytoji tunto vadija butų kartu stabas ir įarybaeįeidami į tunto vadijąPdraugininkai sudarytų tunto vienetų būvio ir kt.žinių sal *tinį ir gerinusia nlaidininką” tarp tunto vadijos irų t-vieno tų.Šitaip sudarytoji ir
visiems tunto vienetams atstovaujanti tunto vad i ja butu kolegiška0autoritetinga,darbin
ga, sklandi ir suderinta su sk.pedagogikas ir sk.org-jos visuomeniškumo principais.

.
Kandidatu
vietoje pavaduotojai
■ ■
.......... ---------------------------------------- ■—
•
Siame projekte visur (Garbes Teismo, Garbe s Gynėjų, Kontrole s Komisijos) kandida
tų vietoje siūloma pavaduotojai ©Mano supratimu, asmuo jiebera kandidatu tik iki to momentoskai įvyksta rinkimai.Kai jis lieka išrinktas^betkuriai tarnybai, nuo to momento jis
nebėra kandidatas/Pvz.Garbės ^eismas renkamas iš 3 nariu ir 2 pavaduoto jų,kurių kiek

vienas įgaliotas esant reikalui pavaduoti teismo narį; GcT.p-kų pavaduoti tegali tik
tiesiogis pavaduotojas.
.
.
Butu labai sveika mūsų skauti jai ir labo i naudinga PLSS-gai, jei kas 3 metai butų
renkami nauji S-gcs vadai ir pareigūnai,k.a.S-gos pirmininkas,jo pavaduotojas,Pirmijos
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reikalu vedė jas ,vyr.skautininke, Vyriausias Skautininkas, Garbes ^eismas, Kontrolės Ko
misija.Tuo būdu didesnis skautininkų skaičius gautų atsakingo darbo bei patyrimo vado
vauti skautų sąjūdžiui ir kartu bręstu visuomeniniais vaiko jais.Tokia periodine vado
vybes atmaina teiktu Sąjungai ir pačiam Sąjūdžiui daug nauja (sumanumo,gyvumo,Įvairu
me), apsaugotu S-ga nuo "sustingimo,duotų progos vadovybei įžiūrėti praeities klaidas ir

laiduotų S-gos visuomeniškumą .Naujos vadų jėgos atneštų vis naujų idėjų, sumanymų,
paskatų ir veiksnių.O tai visa,be abejones, Žyniai keltų mūsų skautijos pažanguma vi
sose srityse ir darnesniais atvė jais .Periodinis ir visuotinis vadovybes keitimas toli
gražu nereikėtų betkokį nepasitikėjimą neperrinktais vadais.Tai kaip tik padėtu ugdyti
ir igyvendinti skautiška seseriškumą ir broliškumą ne tik S-goj,bet ypač skautininku
sluoksniuose.
Negalima tenkintis ir miglotomis idėjomis.Statūtas turi aiškiai apibrėžti S-gos
tikslą,būdus ir priemones šiam reikalui siekt i, veikimo dėsnius,S-gos narių prievoles
ir pareigunu teises.Statutas yra lygus Įstatymui,kur is neturėtu būti neaiškiu princi
pu* Vs Palciausko ir šio projekto mintys*) pateikia Tarybai kiek apipavidalintos me
džiagos svarstyti.
Visų S-gos vadovybės organu kadencija yra pasibaigus,ir dėl to S-ga yra atsidūrus
BDP " būvyje statuto atžvilgiu.Tėnka j ieškoti,kiek įmanoma,garbingesnes išeities iŠ
šios nenormalios padeties.S-gos Garbės ^eismas buvo išrinktas S-gos garbei ginti ir
įpareigotas budėti,kad S-je nebūtų nusižengimu skautiškajai ideologijai ir drausmei.
Šiaip ar taip,siekiant nauju reformų ir statuto pakeitimu jau po to,kai S-gos vad vybes organų kadencija pasibaigė, čia jau pasireiškia nusižengimas pačiam statutui ir
organizacinio gyvenimo tvarkai.Todėl būtų tikslu,prakilnu ir teisinga,jei šiam nenor
maliam būvyje S*gos Garbes ^eismas tartų savo paskutini ž di,t.y.galutinai natvirtintu?Tarybos priimtąjį PLSS statutą su naujomis pataisomis.Garbes Teismui (kaip aukščiau
šiam S-gos garbės gynimo ir teisminio pobūdžio organui) Šiuo atveju yra istorine pro
ga ir pareiga budėti,kad J2 mt.amž.lietuviškosios skautijos sąjunga liktų ištikima sa
vo idealams,lietuviškosios skautijos idėjai,uždaviniams ir tradicijoms,nepaisant geo
grafiško S-gos ribų pakitėjimo.
Dabartinė PLSS Taryba ir Garbes Teismas tesusikaupia rimtam kūrybiniam darbui
ir tepajaučia didele, atsakomybe už lietuviškosios skautijos likimą- ateitį ne tik
prieš skautų-cių tėvus, lie tuviu ta.'.ta ir Tėvynę Lietuvą,bet ir prieš Dievą.Budėkime l

A.S.S. Čikagos skyriaus tikrają_ nare

p .Antaną JANONJ,

tremtyje sukūrusius lietuvišką šeima, nuoširdžiai sveikina
SSD Gražinos skiltis ir
“Vyčio" Korp. Čikagos skyrius.

*)Dvauge su .šiuo rasiniu IV redakcija gavo ir konkretu PLSS statuto projektą,paruos
ta šio rašinio autoriaus P.Jurgelos«,Kadangi minėtas projektas išsiuntinėtas Įsiems
PLSS Tarybos neriams ir kt.insitucijoms,vietos taupumo sumetimais jo nebespausdiname,
nes jo mintys kartojasi šiame rašinyje.Red.
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P. Janutienė, JAV

Civilizacija,kuri mus šiandien apsupa tokiais žaviais malonumąis,yra proto pada
ras.Mokėti protingai gyvenimą tvarkytis - neabejotinai naudinga visiems.Bet kartais
del tos proto viršenybes musu moderniame amžiuje
ar nepamirštame širdingumo dorybės?
0 žmogaus idealas visada turi būti visu dvasiniu galių harmonija.
Ypatingai moteris turėtu budėti dėl širdies pa šaulio grožio ir dėl jo kovoti
šiame protingos civilizacijos įsigalėjime*
Protingas darbas ar elgesys mūsų gyvenime‘yra geras ir girtinas,Betgi kiekvie
nas mūsų žingsnis yra daug kilnesnis ir gražesnis,jei jis nušviestas širdingumo
spinduliais .Ne protas, o tiktai širdis mus išmoko aukotis del didžiųjų idealų-Sir dies kilnumu vadovaudamasis žmogus pajėgia atsikratyti keršto,pavydo ir neapykantos,

pajėgia ne£ priešą mylėti ir linkėti jam gera. Taip yra kuriamas krikščioniškos los
žmonijos kelias aukštyn,0 siauras pasinėrimas vien 7 "protingus" siekimus dažnai ve
da i egoizmą,žema materializmai
Proto lavinimo ir mokslo s lekiančiom mergaitėm dažnai gresia tas modernusis šir
dies atbukimas,kai viso gyvenimo Žygiai apribojami vien pboto dėsniais.Greit mes ima
me vertinti pasaulyje ir žmonėse tik gryna nauda-amerikoniška i tariant,viską matuojame
vien biznio saiku- Kas man iš to bus per nauda ? - tuoj klausiame bet kuria proga.Tai
- savimylos, egoizmo kelias.. Be to, mergaite, nustojusi nuolatinio širdies jautrumo,
darosi per anksti pasenusi..sauso būdo, neįdomi.
Yra įsigalėjusi tezė-kad daugelis nemėgsta protingų moterų.Tai netikslus pasa
kymas § paprastai visų nemėgstami sdaure.i nedarnaus būdo, vienašališkų palinkimų žmo

nes. 0 nuoširdumo trūkumas moteryje kaip tiktai greitai pastebimas.Taigi ne pro
tingos moterys nemegs tamos, o tik vienašališkos, kurios, ugdydamos protų, nustelbia šir

dies gaivumo re lėkimas io0 harmoningo būdo & protingos ir nuoširdžios mlterys - net
labai mėgiamos ir gerbiamos ..garbinamos ’pav,,senovės Graikijoje, Japonijoje ir kt.).
Didmiesčiu blizgesy mes sutinkamo daug gražiu ir gudrių moteriškių.,kurios,deja,
atrodo kaip manekenaivkaip popierines lėlės. Ju širdis sausa,kaip pernykštis sienas.
Kas iš paviršiaus blizgėjimo.jei viduje - plieninis akmuo L
Lietuvaitė amžių bėgyje parodė ypatinga savo dvasios harmoningumu®Ji buvo
ir jautriai nuoširdi (tai liudija gražios dainossspalvinga tautodailė) ir drauge
protingaskaip rodo eilė isteriniu asmenybių (Morta Mindaugienė,Birute,Ona VytautienėjEmilija Platoraitė)p taip pat moterys knygnešė s, savo' vaikų mokyt jos (Vargo
Mokyk?a)-Net ir paprastos ūkininkes?iš baudžiavos išėjuslės, švietė moterišku nuošir--.
durnu ir sumaniu išmintigumu. Musų tautoje veik nebūta vienašališku širdies ar proto
atstoviu (kaip sentimentalios salonu lėles ar kieto žiaurumo kovotojos kitose tauto
se).
Tad š|iandien9 patekus i svetimo pasaulio įtaka,lietuvaitė turi budriai saugoti
savo lietuviško charakterio gr ;ži-Sent Lmentalūnas,t,y„širdies egzaltacija,dabar jau
nebegresia,Bet didelis pavojus tyko,nūsįžiūrint i aplinkumos nuotaikas ir kadienybės re ikalav irius ? išvirsti protingomis materia1 i stemiš, sauso budo gudruolėmis, vie n
naudos sau teieškančiomis.
Pasitkirinkime: ar mums nedaro didesnio Įspūdžio asmuękuris turi nauja automobi
lį ir
ištaiginga butą,baldus9dovi puikiais drabužiais? Ar mes dar mokame žmoguje
ieškoti kilnios širdies ir dvasios tobulumo ? Ar mus dar traukia ir žavi idealizmas
ir pasiaukojimo grožis ? 0 ko mes pačios visomis jėgomis šiandien siekiama ? Ar no
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■ ko greičiau materialiai prasigyventi ir turėti iv '
* pagrindą po kojomisvt*y.
užtikrinta pinigą’įr turtą ? Ar gal ddt vis labiau branginame dvasios kultūrą, išsi
lavinimą ir herojinį pasišventimą Tėvynei ir artimui ?Ar mesįasdien budime del savo
dvasinio tobulėjimo ir jautrumo ? Ar greta savo asmenshalonumb pramogą tebe ilgimės
nuolat ir vidujinio pasigerėjimo progą daryti ką nors "'gera kitam be jokio atlyginimo?
Ar musą širdis dar dega noru pamatyti savo Tėvynę ? Kurią dal į savo pajėgu, mes ski -risme savo sielai gryninti ir širdžiai puošti? Pasitikrinkime dažniau, seses ©

KA VEIKIA

SESES "

- ^i musu Seses; R.Ulozaitė ir L c Lenkauskai te išvyko į JAV skaucią stovyklą Port
lende, Oregon 9 prie Pacifiko kranto*Amerikos skautės maloniai pasirūpino ją priėmimu ir
sutiko apmokėti visas kelionės ir pragyvenimo išlaidas 9 S t ovykla vyksta VIId7-VIII»
2 d*d. Stovyklaus sesės iš visu pasaulio kraštą.
- Studenčių Skaugiu Draugovės vienetas Čikagoje paskutiniu metu išaugo skaičiumi
iki 30 sesių. Palengva gyvinamas ir veikimas©
- Cleveland o lietuvės skautes ruošia skaucią stovyklą VII-,21 - VIII.5 dienomis.
Stovyklai ruošti komisiją sudaro : akta© J ©Gulbinienė, sktn© St .Radzevičiūte ir
vyr.sktn^ DroDoKesiūnaite. Kaip žinome, jau kuris laikas Clevelande gražiai veikia
skaucią "Neringos“ tuntas®
,
.
?
- SktnaElena Strikiene buvo susirgusi ir ligoninėje operuota, pel ligos negalėjo
prisiimti ir jai patikėtą Vyr. skautininke s pavaduotojos pareigą® Šiuo metu sveikata
yra gerokai pagerėjusi.
>
f
v,
■
- Sesė *4ari.ia Milvydieno MV^redakcijai atsiuntė porą laišką jau įs Šveicarijos,
Davos vietovesckur ji gydosi. Šveicarijoje jai gyventi sąlygos esančios geresnes
kaip Vokietijoje. v
(
- Studencią Skaucią Draugoves Vadovybe baigę savo nariu, registraciją ©Viso sure
gistruotos 72 akademikes skautės® Registracija nėra pilna. NeuzsĮregistravusios pra
šomos pranešti savo pavardę,vardą ir gyvenamąją vietą šiuo adresu: AmeKalvaityte,
3422 W.Š3rd s trChicago 9 ILL. j USA o
z
- PLSS Skaudu Seserijos vadija šiuo metu sudaro sios seses: Vyr.sktn0 J c Vaičiū
niene - Vyriausia Skautininke0 psktn0Ema Pilmonaitė, - sekretore ^sktn.Grasili ją Meilu—
viene - reikalą vedeja,sktn.Amalija Kalvaityte - iždininke ir ūkio dalies vedeju,
sktn.N©Grigaliūniene - meno vadovė9vos-LcČepiene - jaun.skaucią skyriaus vedeja,sktn.
Z.Juškevičiene - skaucią skyriaus vedėjaepsktn<*Birute Leseviciūte - skauciu akademikiąskyriaus vedeja9vyr.skaute Aldona Leseviciūte - vyr.skauciu skyriaus vedeja,
sktn.Viktorija Smai^iene - spaudos dalies yede'ja.
z
- Aušros Vartą vardo skauciu tuntas Čikagoje pamažu plečia savo veikimą.Siuo
metu tunte yra 5~ios draugovės su 140 skauciu,kurią ė
apie 4° vyr©skauciu.Tuo
tarpu tuntui vadovauja sktn.Z,Juskeviciene.Laukiama kai kurią persitvarkymu tunto
vadovybėje.
.
v
.
- Čikagos skautes suruose 3 savaičių stovyklą ^erikoslietuvio A.Steinmanto •
ūkyjo,netoli St©Charles vietovės,apie 40 mylią nuo Čikagos miesto. Stovyklavo netoli
40 įvairaus amžiaus sesią© Nors stovykla buvo ir gražioje vietoje, vis dėlto ją gero
kai sutrukdė blogas oras. Ruošiant ir pravedant stovyklą daug pasidarbavo sktn®
Leseviciūte, sktn.Jurkynienė,mokyt ©Vainauskienė, sktn® Juškevičiene ir kt©skaucią
vadoves.Pasimokyta skautiško patyrimo,lietuvišku dainą ir pagyventa gamtoje,toli nuo
miesto dulkiu.
■ •
J

Amerikos lietuvaitę Panelę
Dorotėją DEVEIKYTĘ
v •/
"Vyčio Kbrp, senjorą .
Eriką JASIUKATTĮ, v
tremtyje sukūrusius lietuviška šeimos židinį, ^sveikina ir
gražaus gyvenimo linki
ASS NARIAI Čikagoje.
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H. Dilboj or is

"Vyčio" Yr. 9-10 išspausdintas Vboi įdomus rrof. 3t. Kolupailos straipsnis aoie
studijas Amerikos universitetuose. Turėdamas Hmės viename iš jų studijuoti, noriu na«
sidalinti savo Įspūdžiais, kurio dalinai skirtimi nuo Gerb. ’’Tof. patyrimų.
Antioch College, kuriame nnn nėr /ori d Student Service Fund tarpininkavimą pasisekė gauti stipond ijų? yra mažas, privačiai išlaikomas universitetas Ohio vaistyto© jo,
turis tik anie bOO studentų. rokslas ten trunka Zj. metus, ir baigus studijas suteikiama:
griežtųjų area hune, n itarinių mokslų bakalauro laipsnis.
Vienas iš lubinuos ir i i akis krintančių skirtumu yra. laisva, demokratiška univer
siteto santvarka. -Profesūros ‘ir administracijos santykiai su studentais voro. labi
draugiški s stengiamasi įgyvendinti lygybes orine ipa. Visuomeniniam gyvenime ir anneniš'
kuose santykiuose tarp studentu ir profesūros stengi amasi nedaryti skirtumo. į titulus
kreipiama labai mažai dėmesio. Profesorių autoritetas remiasi jų asmenybe ir populiu1 čtziao Jokių formalumų nėr
ruvu5 o no ctikt'

kurioje dalynauja ir profesoriai, kaino administracijos atstovai, neturėdami sprendžiame
balso.;) bet pareikš darni savo nuomones ir balsuodami kaip ir kiekvienas kitas studentas*
vietas užima studentu ir profesū&ds r i >kti žmo nes ( studentai ir profesoriai
teisėm’s. Tačiau kas liečia. paskaitos , dažniausiai profesorius pats tvarkosi,
kaip ji r' nda geriausia, lėtų galo studentai įvertina poofosoriaus dėstymą, ir, jei
jis būna nepopuliarus, kartais būna atleidžiamas.
įstojamieji egzaminai neturi jokios
■jo ries įtakos * studento priėmimą ar nepriėmimu stu
dijuoti. Tai būna iš anksto nuspręsta iš studentų ir profesorių sudaryto prašymu
svarstymo komiteto. Dėl mažo studentų skaičiaus d aroma lo.oai didelė atr- -ika, tačiau
tautybė, rasė, tikyba ir oolitinės pažiūros neturi jokois rcoksmčs.
Is kitos nusės, atkakliai laikomasi nustatytų kursų programos, pagal Kuria, kaip
mūsų gimnazijose, kiekvienas privalo išeiti t
icriams literatūra, ir panašiais ICai
Humanitarams tenka imti matematikos kursus,
adinarius "achievement" egzaminus, kukur iuos
£
ricusc r
n
Egzaminai laikomi bei namų darbai daromi pas įremi
i\
-LX
tik pasako, kad šitam namų darbui ar egzaminui nevertoj
nekontrol iuo j ar:
romiai eina į savo kambarį ir dirba nieko no netrukdomas
iosi atve,;.u5 ir daugel yį?e k? tų. akaao
pats orine inns taikomos ir sporto įrankių
■
,
<
turi kovoti su pagunda. piktnaudoti
mini o gyvenimo sričių, Inu j i studentai is radžiu
įvairius tos sistemos teikiamus patogumus. bot -)C kiek laiko ir jie įsiuve na i oondrusmenės dvasia.
• • ■
*
.
Universitete nėra jokiu korporacijų. Unujai įstojusiems nereikia pereiti per
’’fuksavimo“ kankynę; nuo pat Girnos dienos jie laikom?. x/■fncm.e<o„ams
ones na
riais o ri\io norimo, pasiekti didesnės lyzX^®3 studentų car .e
j p<.
’igu. ti au*'S
nių atsakomybės supratimų ir norų aktyviai d lyvc.u-m ^i^o
Ideologiniai somlūrini organizuojami būrelių npgrinf.’-u*.į3
se įstoti ir kuriuose nėra jokiu korporacijos fo.rr-’į
•••;•-»
Antioch Coliokaio po vienetas’ nedalyvauja,1’?^e \'”1
versi Lėtais 6 :Puo lorina išvengti tam tikro stučmrm.ų "f"*: f.
soortu mokslų susieito n* 'ietoj to visi studentai turi
. u...,/.-, .

legirso Kursų.
o
o
v.r^
Dar via nes 1c br.i skirt i ngns bruožo s yra ta ip
°1’1
rome* Per metus studijuojamo, du semestrus? vienas
Y.1'“'
Vasaros atostogos tęsiasi 5 savaites* ulbusi ln-■
soccialybčj įvairiuose Amerikos miestuose - dirhci'jxi ^'ip
aru

dn.r^HVia

...

U
-asi aj. o.-< ...zm..-._o <r.

atlve vo’c'1 progkixus 12 savaičių

kuodamiasi sevo
s audiniai faiTA-

kad iio narvai!1S
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studentų per visus metus užimti tam tikra vietą. Kai veinns studentas studijuoja, kita;
io vietojo dirbę $ ir atvirkščiai. Tuo oudu osigęs studija jaunuolis kartu Įsigyja ir
maždaug 2-3 metų praktiką savo srityje.
....... „
v.
__
________
- Darbai buna įvairus. Vykesnioji studentai -gauna 'atsakomfhgesneš pozicijasjaunesniujU semestrą menkesnes. Zurnudizmo studentai dirt® laikraščiuose kaip reporteriai,
inžinieriai fabrikuose kaip asistentei ari® edninistmcijos najfciai, ir pa
Dauginusia
darbų gaunama ‘ evz Yorke, Čikagoje ir Uashingtono.
Grįžęs į universitetą studentas privalo* parašyt i raportą apie savo darbą, pagal
kurį sprendžiama ar jis tinkamai atliko savo praktikų ar ne. Darbdaviai proseni para
šyti sn®o raportus, Įvertindami studento pastangas, jo sugebėjimus, įgytų patyriu ir
t.t.
Daugeliu kitų atžvilgių santvarka pa*nbsi kaip ir kituose Amerikos universitetuose
kain a įrašyta profesoriaus Kolupailos Straipsnyje. Tačiau kai kurie "Antioch College0
savotiškumai padare Šią įstaigą labai rcvoliucijonieriška", skirtinga nuo kitų.. Didele
dauguma studentų ir profesūros labai patenkinti esama santvarka ir didžiuojasi akademi
ne laisvo, kuria stengiamasi duot*! progos visiems lygiai džiaugtis.
*
PABALTIECIU

*

*

.'*•

••

STUDENTU BENDRABUČIO ISTORIJA

Šiandiena visa eile pabaltiečių studentų Vokietijoje turi laimę gyventi ir dirb
ti paballiečiu Hangelar’o bendrabutyje,studijuoti netoli esančiame Bonos Universite
te. Is kur visa tai atsirado ?
•
•
.
Jau 1947 m.pavasari KunJJrdzei dirbant vienoje lietuvių stovykloje SchlezwigHolsteino krašte ir vadovaujant lietuvių bei la’ -* r. evangel iska j am jaunimui* iškylo
noras daugiau pasidarbuoti artimui?o per jį ir Dievui. Bes ir uos damas šiam darbui Kun.
Urdze praš^ ir Viešpaties palaimoScPo to kun.Urdze, su šeima ir vienu tikinčiųjų iš
vyko ieškoti i pietus to9kas Dievo patvirtinta Ez.knygoj 4Di45~47jkur nurodyta,kad
naujoj bažnyčioj yra ir gyvenimo patalpos, namo priekyje altorius,to namo gi gyvento
jai tarnauja Jam. Viešpaties pasaukime išryškėjo, ir Tėvynę apleidusių .keliai:gimtoji
žeme laukia savo sūnų ir dukrų,kurie neštu per pasaulį krikščioniška taikos dvasia^ ir
ja gabentu Tėvynėn.Namu tikslas ir turėjo būti paruošti jaunimą, suteikiantį j am galimy
bę siekti čia mokslo arba bent mokytis amato.1949 nepradėtos rinkti aukos.Cia daug
pasidarbavo mūsų jaunimas .^Surinkta 3*000 DLL Pripuolama i užtiktas subombarduotas ir
susprogdintas aerodromas netoli Bonos-,kuris ir isnomuotas iš vok.finansų įstaigos•_
1949-K.3 d .pradėta valyti griuvėsius įkasti-daržas.Spalio 23. pašventintas pastatas,'
t.y. 4 kambariai,kurie iškylo iš griuvę šių, maldo j e sujungiamos sirdys darbui, „
Pasaulinė Bažnytine Taryba suteikė pagalba-Visuose Amerikos ir Europos kraštuose
įvairiausiu konfesijų bažnyčiose laikomos J.Mišios ir pamaldos uz vykdomų darbų Bangelare pasisukina. Lėšos pradėjo plaukti is visur^Aukojo pati Vokiečių Kultūros Dr-ja,
bažnyčiose pravedamos šiam reikalui rinkliavos, renkami pinigai kitu budu.Net is
Belgijos atvyksta vienas kataliku kunigas,norėdamas padėti.Daug dirba patys studen
tai pabaltiečiai. I950 metų vasarą surengiama eukumeninė darbo stovykla.Iš viso pa
saulio atvyksta apie JO asmenu«Vis dėlto lesu ir darbo jegu nepakanka.įrengiami tik
atskiri kambariai. Vokiečiu Socialine Įstaiga" paskiria 1J.000 DM. Statybos ir remon
to darbai eina pirmyn. 1951 m.Sekminese pašventinama namo koplyčia. Šiuo metu viršu
tinis namo aukštas užbaigtas.Čia gyvena 40 studentų^Yra ir nestudentų jaunuolių.Numatoma įrengti ir apatinį aukštų,kur apsigyvens daugiau jaunimo-norinčio mokytis ama
to. Lietuvių kandidatų yra 15w
.
Darbo eigos metu patirta ir su džiaugsmu įsitikinta,^ kad Viešpats Dievas iseme
ta pastatą iš atskirų asmenų, ranku ir atidavė visam krikščioniškam pasauliui.
V.V., Hangelar ,
Vokietija

25

- .- - -

--------- • - -

101
. - —-

'.» M-jju,-H4W.n’aAt^wwi

Studenčių Skaučių Dr-ves Gražinos
skilties junjore
/
Aldona VILIUSYTę

kolega Valentina. MARTISIŪNA,
sukibusius lietuviškų šeima,skautiškai sveikina
v

f

ASS Čikagos skyriaus nares-iai.

IŠRINKTA L.STUD,S-gos CENTRO VALDYBA
Pavasario semestro bagyje organizacinės komisijos suburta Lietuviu Studentų Są
junga J.A.V-bėse korespondenciniu balsavimo keliu išsirinko savo valdomuosius orga
nus - Centro valdybą ir revizijos komisija.
Rinkimu - mandatu komisija,sudaryta is Br.Juodelio,S.Eidėnaites ir Z.Petkevi
čiaus, birželio 24 d. sušaukė savo posėdi,kuriame dalyvavo ir
* kandidatu są
rašu atstoja i <> Pa tikrinus ir suskaičiavus balsus, gauti toki rezultatais rinkimuose
i centro valdyba I-ojo sarašo kandidatai gavo tokį balsų skaičių s Vyt.Žvirzdys 85, A.Kepalas - 'oZį., A.Vedeckas - 60, Vyt.Gylys - 57,M.Gulbinskaite - 48. ,II-o ir IIIkandidatai: L.Končius - 32 j Vyt .Kavolis -61, Vyt.Lapatinskas - 55» Jul .Šmulkštys 53, V.AdamkeviČius - 49, R.Miežeįis - 43* Renkant revizijos komisija, gauti tokie re
zultatai: Liūtas Grinius - 68,P.Žemaitis - 66, Ev .Valeckas - 64, Edv. Vitkus - 59»
O.Stankaityte - 57» V.Germanas - 54 • Centro valdyba buvo sudaryta is 7 nariu Ir į ja
Įėjo: Vyt .Žvirgždys, A.Kepalas, Vyt .Kavolis, Vyt.Gylys,Vyt.Lapatinskas ir J.Smulks tys. Revizijos komisija s L.Grinius,P.Žemaitis,E.Veleckas.
Ič I89 lietuviu studentų-čių, užsiregistravusiu Liet.Stud.S-gos organizacinėje
komisijoje, rinkimuose^alyvavo 134* Teisėtų balsavimo lapu gauta 132.
Artimiausiomis dienomis ValdZyba pasiskirstys pareigomis ir atliks tuos darbus,
kurių iš vaidybos laukia visa lietuviškoji studentija.
STUDENTU STOVYKLA
v

Birželio 3° - liepos 1 d.d. Liet.Stud.S-gos Čikagos skyrius suruošė' dviejų die
nu stovyklą. Ji buvo gražioje vietoje - Mičigano ežero pakrantėje - Beverly Shores
vietovėje. Stovyklavo 38. Ju tarpe buvo ir svečiu s Prof.M.Zalkauskis, dr.J.Valaitis
ir kt. Pati stovykla buvo įruošta lietuvių P.Baltos dideliame vasarnamyje ir,esant
gražiam orui,praėjo gerai Ir jaukiai,
Šeštadienio vakare suruoštas laužas,kurio metu Prof.Zalkauskis skaitė paskaita,
paliesdamas opiuosius siu dienu studentijos klausimus.Patį lauz^uzdegė dr.Valaitis,
o programai vadovavo Br.Juodelis. Ciaprisiminta kenkiančioji Tėvyne, pagerbti žūstan
tis j i dėl laisvėsir tiesos. Laužo programą baigta akademišku aGaudeamusj*•
Labai graži gamta, pakrančių kopos,me lynos Mičigano bangos ir karsta saule
maloniai atgaivino čia susirinkusius kolegas. Nepamiršta ir sporto reikalai s suruoš
tos sporto rungtynes tarp *koalicinesskomandosB ir University or Ulionis lietuviško
sios rinktines (tinklinio)* Laimėjo pastaroji.
Stovyklai vadovavo D,Satas,L.Grinius ir E.Veleckis.
B.
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BELGUOS SKAUTŲ, VYČIŲ VADŲ CHARTA
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Belgijos skautai vyčiai,kurie priklauso Be1 giios Bade'if Powell ‘ io Skautu Fede
racijai, vadinasi keleiviai, o ju Saj'unga
"Kelias“.
Keliautojas - vadas yra keliautojas,kuris sukūrė savo siemos židinį ir turi
profesija.Štai pati Charta,kuri parodo,kuriems tikslams pasiryžo gyventi Šie vyres
niųjų skautų vadai:
I. IfeLi^u^ja^ yajda^ ^ĮnduĮipioja-la^iksęJ.pnįsluęĘLU£. Jistyliimoje ir rimtyje su
sitinka su Dievu,iš kurio gauna gyvenimą ir galią. Jisreguliariai meldžiasi, gilina
savo dogmini., religini žinojimą, skaitydamas krikščionis klasikus©Kristuje jis mato
savo draugą, z'ino ka Kristus suteikė jam ir visuomet aukoja savo gyvenimą. Savo darbą,
džiaugsma ir kančias jungia prie Kristaus aukos ir taip su Juo dirba pasaulio išgany
mo dauba.Jis myli visusbroliška meile ir gerbia kitų nuomones« , ■
'
*• *
II. Keliautojas - vadas yra savo šeimos vadovas. Jis su savo žmona sudaro dvasine
bendruomene, kurio j e vienas k’įtam yra tylaus šventėjimo versme^ šelmės gyvenime jis
randa pagalbą, išlaiko asmenybe ir siekia laimės.. Jie turi džiaugsmo,įgalėdami pašauk
ti Į gyvenimų naujas būtybes; 'kurios tęs netik gyvenimą, bėt bus' i jų'nuosavas iš
ganymas, Auklėdami vaikus’ aiškina pasitikėjimo ir garbės principus į&iĮfiuos patys
paveldėjo iš skautybes. Savo Šeimos židinyje su žmona ir vaikais'atj^ivina bendrą
maldą. Jis su šypsniu sutinka visus sunkumus, kančias ir kliūtis^ Sa^o;pavyzdžiu'
Įdiegia žmonai ir vaikams pastangų prasme,
. .
' ’ ’
~ ęji* *•
III, Kol.iautoją3_ - vadas/yįn geras.’ .savo, J>rpfesijos sp.ec,įa.lįstąs^ Ji’spuikiai
orientuojasi savo profesijos* dalykuosecgarbingai atlieka savo darbą' ir užsitarnauja
pasitikę j ima. Kasdien rup inasu? patobulinti savo profesini žinojimą, drauge betgi siek
damas ir bendro išsilavinimo*. Jis ne vien siekia čia teisėto pelno, bet i savo pro
fesija žiūri kaip ir priemone’ tarnauti artimui,
IV6 ^liautojas vadas
vadovas mieste,,.. Gyvenime, pripažista autoriteto ver
te. Aktyviai dalyvauja ir miešto vadovavime. Tėvyne nėra jam abstraktus dalytbaslbct
reali piliečiu visuomene, prie kurios geroves kilimo jis privalo prisidėti'.Didih’damas
savo tėvynes medžiagines ir dvasines vertybes, j is nebijo .ir mirti už savo tėvyne, ją
gindamas nuo priešų. Kiekviename žmoguje,nežiūrint kuriai socialinei klasei priklauso,
jis mato savo kelionės brolį.Jis atiduoda didžiausią pagarbą žmogąus asmenybei*Ąktyviai rūpinasi jaunimo reikalais.o ypatingai skautiškuoju sąjūdžiu.'
J *
'
V^llipųtojas.V^das^st.iprus_tarnikąd^bjįtų. kitiems naudingas.© Jis ir šeimos židi
nyje nepamiršta sveikatos '■pėĮalkymo Įpročiu ir myli atvirą dangaus ergo .Nori ‘būti
'
stipruspkad būtų naudingas.Kasdieną sportuoja ©Savo vaikus išmoko sekti Dievo pėdsakus
gamtoje., išmoko branginti savo Tėvynes gamtos grožioPo darbo,drauge su’ savo šeima,
visada.atranda proga pagyventi gamtoje* .
’
į
•- ■■
‘ ''.1. ‘ .
(IS “La Route des hommes”,Bruxelles,18-20)
‘
’ v,
/'
Verte j un j ©P. Dauknys.
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- Tarptautinio Skautų Biuro nariais dabar yra JO kraštu skautai .Tai "didžiausias
nariu skaičius TSB istorijoje ©Paskutiniaisiais nariais priimti Bolivija’ ir Turkija*
- ycklQtij,oje,StraugingeęBšvarijoje,veikia skautu dr-vė’kurčiųjųiiokyklojeePer
2į metų kurtieji broliai gražiai pasirodė savo ranku darbeliais ar puikiu pagrindiniu
kalbamu rolių atlikimu ruošiamuose kalėdiniuose vaidinimuose,atkreipdami tėvu ir
visuomenės demesioDr-vė yra pasipynė jusi ir futbolo rungtynėse, su lygiais partne
riais Žaisdama,laimė j jo eile rungtynių.
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Sktno J ■» R.Monnet, musu skautu vadovams gerai pažįstamas kaip Tarptautinio Skautų

Biuro įgaliotinis'DP skautu reikalams? keletą metų gyvenęs Vokietijoje ir palaikes
ryšius‘su mūsų vienetais bei ju vadovais, Šiuo metu gyvena Anglijoje - 192,Northendei
Road3Sale3England, Skautininkas nepamiršta mūsų tremtiniu skautų ir prašo perduoti
•

linkėjimus vadovams.
- Bail o Paul ius. Augiais, pas iro do, yra senas jūros skautas, Ne pr. Lietuvos laikais pri-

klauses Telšių Jūros skautų Dr-vei.Ir dabar maloniai atsimena skautuose praleistas
dienas. "Mūsų Vyčio” Redakcijos paprašytas, maloniai sutiko pagaminti W viršeli.
Uz nuoširdžia paramą mielam Dailininkui skautiška padėka.
-

^Dr^sktnc. JoVaišnora NIC, PLSS vyre skautu Dvasios Vadovas tebegyvena Romoje,

iš kur
turi vilčių pasiekti ir Tarptautine 3kautų Stovyklų Austrijoje (Jamboree).
Labai galimas dalykas 9kad siu metu pabaigoje Skautininkas persikels gyventi iš Romos

į JAV-boso W Redakcijai atsiuntė rasini ir nuoširdžius sveikinimus.
- Kųn c Ans as Tr akis, PLSS Evangelikų Skautų Dvasios Vadovas, lėktuvu iš Europos
atskrido į JAV-bos. Lankydamas Čikagą, aplankė ir MV' redaktorių,Dvasios Vadovas la
ibai domisi skautiškais reikalais ir pagerėjusia skautiškąja spauda.
- Sktn«Povilas Labanauskas dirba kaip BAmerikos Balso Lietuvai” pareigūnas.

Jo dėka perduodamos įvairios transliacijos Lietuvai.Mielas Skautininkas neužmiršta
painformuoti anapus geležinės uždangos gyvenančiu^ lietuvius ir apie’musų skautų-cių
gyvenimą tremtyje« Tarnybos reikalais lankydamas Cikaga?aplanke čia esančius kai ku
riuos skautų vadovus^ ir IV redakciją^
- Vyr * Akta.- Vs .Senberųas . PLŠS Vokietijos rajono vadovas,

w
susiriso su Vokieti

jos Skaudų "or-j a ir pasirašė susitarimų su jų Vyro skautininku p.K.Roller. Lietuviams

skautams Vokietijoje bus suteikta kai kurių lengvatų ir tam tikro savistovumo.
- ■ Amerikos skautų orcaiiizacija. nesenai gausiai parėmė mūsų BALEa,atsiųsdama
nemaža jų surinktų drabužiu-Tai jau nebe pirma Amerikos skautų auka lietuviams trem
tiniams .B. XFas pasistengs šiuos drabužius išdalinti tiems tremtiniams,kuriems jų dau
ginusia reikia.
v.
,
~ _ J on i n. 5 u is vakarę s e Čikagos skautai-es,

v
drauge su Vilniaus krašto lietuvių

Sąjungą Čikagoje, suruose joninių laužų.

x/

- Skautu VyciO, Dr-vė Čikagoje, pasivadinusi Pulk.J.Barausko vardu, vadovaujama
energingo draugininko psktn.Alberto Augustinaičio, paskutiniu metu pasiryžo išpiešti
savo veiklą. Nors narių skaičius gerokai sumažėjo (dalis buvo pasaukta atlikti kari-

• ne prievole.kiti šiaip jau nubyrejo)ftačiau likų skautai vyčiai nuoširdžiai dirba.
Draugoves vadovybė papildyta prityrusiais vadovais.
,
-Fsktrų Alfonsas Valatką itis pasitraukė iš Čikagos Skautų Vyčiu dr-ves pavaduo-

■ tojo pareigų ir perėjo dirbti į Lituanicos tunto Čikagoje vadijų.
MIC- ” Vyčio" Korp’, įgaliotinis Italijoje, po įtemptų mokslo metu

*

vienoje Dvasinėje akademijoje pradeda atostogauti.Atostogų metu tikisi aplankyti,
jeigu
tik bus galimybė?ir Pasauline Skautų stovykla (Jamboree) Austrijoje.
- Vy?~ sktn.Ant anas Saula it is ’Šiuo metu labai aktyviai dirba visuomeniškame
darbe? bandydamas
suorganizuoti Pasaulio Lietuviu Bendruomene Jungtinėse Amerikos
Valstybėse, Dėlei šio pagausėjusio darbo Skautininkas mažiau reiškiasi ir skautis-

- Dieohclzo Lietuviu gimnazijos skautai-es
smarkiai išplėtė savo veiklą.
Didžiausias šiam darbui akstinas buvo ruoši-masis Jamboree,©čia gražiai veikia Vytai

to Didžiojo Pr-vė su 5-iomis skiltimis, skautų vyčių kandidatų burei is 5 Skaųc ių, "Jure
tęs” Dr-vo su trimis skiltimis. "Au-š ros” tuntą..sudaro 40 skautų ir 30 skaučių.Tuntui
vadovauja. psktnfl09C-eŠventas,Skautųs-es čia nuoširdžiai globoja gimnazijos direktorių
drcA,Palaitis©Liepos mėnesį suruošta platesnio mąsto tunto stovykla.

5
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Jamboree reikalų,kaip skelbia Vyr®Skautininko "Krivulę’*, parėmė netiktai
eile lietuviu, skautu vienetų,skautininkų, bet ir plačioji lietuviškoji visuomene?/
Lietuvos Ministeris Vašingtone p/Zadeikis paaukojo 50 $, Lietuvos Diplomatijos še
fas ministeris Lozoraitis - 30 $, Ministeris Girdvainis is Romos - 30 $• Visa tai,
kaip rašo Vyr, Skautininkas, labai sustiprino musų ^skautų‘dvasių,
- Sktn. Vytautas Skrinskas, lietuviško skautisko vieneto jamboree vadovas (adr®
(13b) Dillingen a/D®, Regierųngslager, 2,225Germany),"Musų Vyčio" redakcijai atsiun
tė malonų laiško,kuriame prašo jo ir v-isu lietuvių Vokietijoje skautų vardu nuošir
džiai padėkoti geriesiems broliams ir sesėms^aukojusiems jamboree foųdui ir tuo prisi
dėjusioms prie šio žygio busimo pasisekimo. Suinteresuotiems pranešamas ir pats
Jamboree*s adresas: Jamboree - Austria, Strobl b/Bad Ischl5Salzkammergut,Oesterreich
-Austria, Deutsches Kontingent,Trupfuehrer des Litauischen Trupps (Nr.7).
- VLIKb Informacijos Tarnyba painformav-o MV redakciją, kad ji teiksis artimiau
siu laiku paremti musų skautiškų jamboree vienetą informacine literatūra, o pats
VLIKas suteiksiąs ir materialinę para-mų®
- JAV LSB rajono suvažiavimas šaukiamas 1951 m,rugsėjo 1 ir 2 dod, Clevelande,
Ohio,Suvažiavime bus nustatyta organizacinė sc hemą t išrinkti valdomieji organai ir
issprąsti kiti klausimai® Linkėtina šiam reikšmingam skautiškam platesnio masto su
važiavimui pasisekimo®
v/
v
,
- PLSS Ūkine Komisijagkuria sudaro skautininkai V®Simkus,M®Jurks-jtas, Zailskiene,
Kliorė, posėdžiavo Čikagoje ir aptarė skautų ūkio reikalus* Be kita ko nustatytos
ir skautiškųjų ga_rbės ženklų kainos,kurios netrukus busiančios paskelbtos PLSS biu
letenyje®
•
z
’
xZ
- Sktn,Martynas Jurkšas , 415 ® Fifth str®, So Boston 27, Mas s®, DSA, prašo mus
paskelbti,kad jis ieško pirkti;paskutinio Nepr.Lietuvos Skautų kalendprelio - 194G
m.laidos, J i turintieji arba žinantieji kur gauti ^malonėki te susiristi su minėtu
skautininku®
v
- Keletas skautų darbuotojų Čikagoje* jų tarpe vytieciai EugoVilkas,Ramanauskas,
Juodelis-} ir skautininkai Augustina-itis ,Kerelis, drauge su kitais lietuviais, aukojo
savo kraujų JAV armijos reikalams, birželio mėnesio iyykių proga®
- Kun.-. Jonas Dėdinas® "Vyčio" Korp®dvasios vadovas, šiuo metu energingai tvarko
Belgijos lietuviu bendruomenės reikalus® Kadangi dėl emigracijos ir kitų priežasčių
lietuvių skaičius tame krašte nuolat mažėja, KunvDėdinas stengiasi foto bei filmų
aparatais užfiksuoti jų paskutinius reikšmingesnius gyvenimo įvykius®
- Vvr«aktn.Vincas Kizlaitis*vienas seniausiu musų skautininkų, PLSS Kontroles Ko
misijos pirmininkas, lp49 m® liepos mencClevelande suorganizavo skautų draugovę i±
tų pačių metų spalio menesi, - skautų,vyčių bureii«Dvejus motus intensyviai vadovavo
ir Clevelando skautų vietĮninkijai® S,m«liepos mėnesio 1 dieną visiškai pasitraukė
is Clevelando skautų vietininko pareigu ir dabar nori pailsėti po šio dar b o, pareika
lavusio daug lesų ir jėgų® Bes irup in dama/s geresne skautų veikla bei jų paruosimu,
tris geriausia dirbusius skiltininkus ir tris skautus pasiuntė dviem saypitem į C i- ,
kagos tunto stovyklų,pats sumokėdamas per šimtą doleriu stovyklos mokesčio ir keliones
išlaidu. Vykstančius i stovyklų skautus gausiai parėmė 'ir p®ZtJankusrkuris, nors ir
nebūdamas nei skautu vaduonei skautu, paaukojo Skautams visos savaites uždarbį - 40
dolerių. Tas pats v.s.Kizlaitis, musų korespondento Clevelande praneš imu, asmeniškai
gausiai parėmė Jamboree fondų ir is visuomenes surinko 126 dolerius,
y
- Naujų Clevelando skautų vietininku skautininkų sueigoje dauguma balsų išrinktas
psktn®Ducmanas« Kiti ska-utininkai gavo mažiau balsu® Vyriausias Skautininkas Cleve
lando vietininką jau pa-tvirtino ęPs^tn«Ducmanas iki šiol vadovavo Skautų Vyčių būre
liui ir čia drauge dirbo su sktn© Žilinsku® Labai gaila , kad siais metais apie
skautų vyčių veikla, Clevelande nedaug kas girdėti® Reiketudaugiau sukrusti ir
daugiau daryte sueigu. /Skautas Vytis/•
- "Musu Vyčio" AP-MINIS,rRACUA prašo visus savo skaitytojus,pąkeitus gyvenamų
vieta, kiekviena proga betarpiai painformuoti admnistrasijų,pranešant jai naują adresą.
Be to šia proga pažymi,kad nuo dabar bus sulaikomas laikraščio siuntinėjimas tiems
prenumeratoriams
bei platintojams,kurie nesistengia uz MV atsiskaityti*
&io numerio kaina - 35
®
-

29

105
- Mug pasiekė žinia.? kad skautininkas, "^yclo" Korporacijos f ii,. Dr< Henrikas
Lukasevicius nesenai susituokė su Panele LcSimkeviciiite? OktnoLakasevicirs yra
senas mūsų skautijos ir ypatingai "Vyčio’’Korp o darbuoto jas, J askutiniu metu bctg^
aktyviau reiskesi publicistikoje* Mielų musu, organizacijos narų nuoširdžiai sveiki
name ir linkime sėkmės naujame gyvenime.
(
x/
- "Lituanicos/LSkautų Tuntas Čikagoje,
* '
Elgin apylinkėse birželio - lie
pos menesi suruošė skautiškų stovykla*Stovyklavo netoli SO skautų* Pati stovykla
truko ilgesni laika, - J sa^vaites* Vadovavo skautininkai Ed*Zaborskas,/uKeielis ir
ypatingai daug dirbo JAV rajono dvasios vadovas Kun^sktneVaisnys.? Stovyklos, v-ko
adjutantu buvo v •skilta* 3 ® Balčiūnas.? ūkio dalies vedėju - R.Mieželis®Praktiškus o.arbus
žymia dalimi pravesdavo gilvelistas peu.skautininkas AoLevanasę Ypatingai gražus buvo
pats stovyklos atidarymąs9kuriame:be gausių svečiu^ dalyvavo ir pats PLUS Taryoos
Pirmi jos Pirmininkas v® s. K.Palciauskasv Skautų tėvai gausiai ir dažnai lankydavo
stovykla^kurios vadovai čia Įdėjo daug darbo ir sveikatos, o taip pat paskyrė uz
pinigus^rangesni laikų. Nors stovykla, kiek trukdė blogas ^oras, buvo kai £ur.ių trukumų
ir mažu, nesklandumų,taciau ji visiems padare neblogų įspūdi, ir liko graži skautu
ats įminimuose • Vadovai Įgavo reikiamo pat7/rimo kitiems me tams, kada, tikimasi, čia bus
suorganizuota daug didesne ar gausesne stovykla a
z
- GoBnteika.4 "Vyc io” kurpe P Ulster is. del nesveikatos negalėjo išemigruoti;. Jo byla
atmesta9
. - SKAUTU 'AIDAS, lietuvių skautų laikraštis, siais metais pastoviai lanko savo
skaitytojus* Švariai spausdinamas ir sumaniai redaguojamas, Įdomus visiems broliams,
sesėms® -.Redaguoja Stp$Kairys« Administra/Gijos adresas : PoA^iundzevisius, Box
lOOJsStation CToronto*Ontario?Canada* Prenumeratos kaina metams 2 $• Visi skautų
vadovai kviečiami sų sveti, parsikviesti ų savo namus.
~ Lietuviai skautai Vokietijoje,Diepholzo mieste, seruose gražų Joninių
laužų®
(
s/
~ "Vyčio" korporacijos nariai tremtyje ruošiasi sudaryti bendrų savo fotogra
fija - vinjetę. Šiam reikalui renkamos atvirutes didumo fotografijos® Vis i, kurie dar
neatsiuntė? prašomi tai padaryti artimiausiu laiku*
- Skaut inInkų Reg iatracij ą_. kaip skelbia LBB skautininkų skyrius, tęsiama •
Tie?kurie dar neuz-s Įregistravo? prašomi registracijos reikalams atsiųsti savo
adresus LSB Vadijai, adresu : 34^ Dorchester St9JSo Boston-Mass.vUSA.
- Lietuviu skaučių Kanadoje vad/ovių suvažiavimas Įvyko Vaudreuil vietovėje,
195T m.birzeįio 30 ir liepos 1 dcd* Savo sveikinime Liet.Skautų pPKrėjui PeJurgelei
jos rašo : "Šiuo metu Kanados sesės stovi ant ±0 pa/ties laipto$kųip Jus pries
33 metus © Tikėki t .mielas skautininke? kad Jūsų Įžiebtas Skautybes zibųr.s yra mums
kelrodžiu išeivijos skauciu atkūrime’’® Suvažiavimo prezid>iumų sudarė 'sktn* I.Lukosevic-ienė ir .yyr®skilimu Be Ciplijauskai te.
,
v
- Grupė Čikagos ASS narių aplanke stovyklaujančius Čikagos skautus-es ir malo
niai praleido su jais laikau Patys akademikai skautai .būdami užimti kasdieniniu
darbu fabrikuose, siais meiais greičiausia negales stovyklauti? v
v ~ feų Vv<"' 10 Re d akc i j a ma.l oni a i dėkoja savo bendradarbiams'uz gausių paramų
rastais3kuriuos mes palaipsniui pasistengiame perduoti skautų vadovams? Būtų bejgi
labai gerai, kad mums atsiunčiami rastai būtų kiek trumpesni savo puslapių skaiciuv.
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- Bolševikine.je Lenki j oje ir šiuo metu tam zikrais sumetimais leidžiama veikti
skautams,žinomaf atitinkamai pakeitus pačių auklėjimo sistemų® Nesenai Lenkijos
valdžia netgi'išleido naujus pašto Ženklus?skirtus skautams? su užrašu "Lenkijos
skautas myli Liaudies ^enkijųSa*
- Senj»L.J&skaliūnasri:Vvcio" Korpl Urbanos skyriaus pirmininkass išrinktas
lietuvių studentų dr-jos Urbanos Univarsitete pirmin/inku® Senjoras netrukus mano
užbaigti savo stadijas. Vasaros atc.'Stogų metu dirba kaip braižytojas vienoje stam
besnėje firmoje Čikagoje.,
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vadų, vadovių ir akademiką skautu-4ių laikraštis
Čikaga .
1951 m.llepa-rugpiūtis

REDAKCIJA : Redaktorius Bronius Kviklys, 7320 SoK/Talman Ave,Chicago 29, ILL.,USA.
Redaktoriaus pavaduotojas Bronius Juodelis. Skaučių skyriaus vedeja - Ema Pilmonaite - 1320 So Cicero Avė, Cicero 5O.HI».,USA. Viršelio piešinys - dail.P.Augiaus.
Redakcija rankraščius taiso savo nuožiūra.Autorių teises^gerbiamos.Straįpsniai su
autorių pavardėmis ar inicialais nevisada reiškia skautiskosios vadovybes,redakci
jos ar leidėjų nuomone.
ADMINISTRACIJA, Leidžia Akademinis Skautų Sąjūdis. Administratorius Eug.Vilkas,11600
S.Lafayette Ave,Chicago 28, ILL,, USA. Ekspeditorius R .Miežel is .PRENUMERATOS KAINA :
metams 2 dol.,pusmečiui 1,20 dol. LAIKRAŠČIO ATSTOVAI KITUOSE KRAŠTUOSE :
AUSTRALIJOJE : Vyt .Stasiškis, H.C.Scheyville, Via Windsor ,NS7, BELGIJOJE : Rev. Jo
nas Dėdinas^ 15 Bosrandstr,,Waterschei/L/.,Belgique j ITALIJOJE : Al.Nhkrešas,
Via Corsica l,Roma. D.BRITANIJ0JE s K,Vaitkevicius, 55 Byron street, Derby,England.
KANADOJE - Vyt .Kvedaras, 20 Leopold street, Toronto, Ontario. VENECUELOJE : Aurelija
Žalnier iūnaitė , Calle 107 (Av.Navas Spinola) No 101-29.Valencia - Edo Carabobo Venezuela. VOKIETIJOJE : John E.Gllun, (22a) Post Drevenaok / Vfesel, Damm,H,No 11.

Akademinio Skautu Sąjūdžio suvažiavimas šaukiamas Š.m. rugpiūcio men.į8-19
Clevelande, JAV-bėse, Tikimasi.kad suvažiuos keleto skyrių atstovai. Sis suvažia
vimas bus pirmasis po ilgesnes pertraukos. Jis aptars bėgamuosius reikalus ir išsi
rinks naują valdyba^ nes senoji laiko savo kadencijų baigta. Suvažiavimo seiminin
kė - ASS vice pirmininke Dr.D.Kesiunaite, 1369 2.65th str .Cleveland .Ohio.
V-isi ASS padaliniai paraginti atsiųsti savo atstovus,o kurie negalės - nors savo
pageidavimus, kurie bus perduoti suvažiavimo dalyviams apsvarstyti. Tikimasi.kad
šis suvažiavimas pagyvins ASS veiklų.

Studenčių Skaučių Draugovės narių sueiga Įvyksta Clevelande, JAV-bese.Tikimasi,kad
į ja susirinks didesnis SSD sesių skaičius iŠ Cleveland©,Čikagos.Detroito, ir gal
būt kitų vietų. Sueiga aptars savo s-varbiuosius bėgamuosius reikalus ir ^padarys
aktualius nutarimus. Smulkesnių informacijų šiuo reikalu teikia SSD dr-ves vadovy
bė - Am. Kalvaityte, 3Z|.22 V/ 63rd s treet,Chicago 29, ILL.

B Vyčio" Korporacija, prisiderindama prie ASS suvažiavimo, VIII.18-19 d.d.šaukia
savo tikrųjų nariu sueiga - suvažiavimą. Tikimasi.kad čia suvažiuos didesnis vytiecių skaičius iš įvairiu JAV vietovių. Dienotvarkėje numa-tyta : sueigos atidary
mas, prezidiumo ir komisijų sudarymas, sveikinimą i, Korporacijos valdybos ir garbes
gynėjo ataskaitiniai pranešimai, skyrių valdybų pranešimai apie savo veiklą, kiti
pranešimai,referatai, spaudos reikalai, platesnės d-iskusijos dėl iškeltų klausimų.
Suvažiavimo metu bus iškeltas ir korp. statuto pakeitimo bei papildymo ir priderini
mo prie esamų sąlygų klausimas ir, jeigu suvažiavimo dalyviai pageidaus, bus atlik
ti kai kurie pakeitimai. Numatoma, kad suvaziav-imas išsirinks naujus vykdomuo
sius,garbės ir kontroles organus.
,
Smulkesnės informacijos šiuo reikalu-pasiųstos rastu visiems Korp. skyriams.Is
kai kurių jau buvo gautas atsakymas apie gauasesnį narių dalyvavimą. Šia proga
Korporacijos valdyba ragina visus vytie'cius pasistengti į suvaziavima atvykti,apie
tai iš anksto pranešus Korporacijos valdybai. Vėliau dar bus duodamos papildomdis
informacijos,liečiančios suvažia-virio smulkesne, programų, bustiną.
M

*

M

- Albinas Karnavic ius.korp. junjoras.lafrai dauę pade j-o redakcijai, išleidžiant
šų MV numeri. Redakcija taria jam nuoširdžią padėką.
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