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PL.S.S. VAUŲ, VADOVIŲ, IR AKADEMIKŲ SKAŲTŲ-ČlŲ LAIKRAŠTIS 
NR 7-6 ("35-36) ČIKAGA IS5I M. RUGSĖJIS - SPALI S

LIETUVIU SILUJTISKO UGDYMO FONDAS

KsPalciąuskas, JoAeVe

Lietuvįų skautisko ugdymo fondo įsteigimo idėja gimė 1947 metų rudeni,kai Sąjun
gos vadovybe pradėjo pąnuoti Sąjungos 30 metų jubiliejaus'programa. Pirmi jos posėdyje 
1947 m.spallo25 d.Landshute tuo reikalu buvo nutarta:’’įsteigti Lietuviu Skautybės 
Fondą lietuviška j am skautybės sąjūdžiui remti” .Kitame Pirmijcs posėdyje 1948.1-31 d. 
buvo nustatyti fondo pagrindais tikslas,organizacinė struktūra, valdymas ir lesu su
darymo ir naudojimo būdas.Šiais pagrindais remiantis buvo paruosti fondo įstatai,ku- 
riuos Pirmąja 1950»XI.>5 d. balsavimu priėmė ir Taryba 1951 c7II<-,15 dcbaldavimu pa tvir
tino«Paruošiamas is darbas ganajilgai užtruko,nes jis prasidėjo tremties sąlygose Euro- 
poje,o turėjo būti baigtas emigracijos sąlygose JAV-bėse- Svarbiausia tas,kad Fondo 
idėja turės būti realizuota emigracijoje.Buto minčių, kad Sąjunga su savo Fondu tu
rėtų palaukti,nes jis nebūsiąs šiltai sutiktas tos visuomenes dalies9kuri puoselėja 
kitus fondus bendriesiems mūsų tautos reikalams .Tačiau, patyrinėjus padėtį,laukti at
sisakyta, nes tuo būdu mes niekada nesulauk tumiem savo eilės .Taip pat skirtingai žiūrė
ta į Fondo steigimo reikalą ir pačioje Sąjungoje.

’’Lietuviu Skautisko Ugdymo Fondo įstatuose” fondo tikslas taip apibūdinamas: 
"PLSSąjungos veikimui stiprinti ir atsikursimos Nepriklausomos Lietuvos lietuvių skau* 
tybei išplėšti ir išugdyti, PLSS Taryba steigia Lietuviu Skautisko Ugdymo Fondų".Tai
gi, PLSSą jungo s veikimui stiprintiskad ji išsilaikytų ir butų pajėgi atsikursiėmcs Ne- 
priklausomos Lietuvos lietuviu skautybei išplėšti ir išugdyti. Tam tikslui Fondui 
teks telkti savo dėmėsi i tas priemenes5kurios remtu. ir skatintų reikalingą skautiš
kųjų kadrų paruošima,lietuviškos skautiškos sąmones pakėlimą? is laikymą ir plėtimų, 
kad atėjus laukiamai valandai'būtų paruostu žmonių sėkmingai įvykdyti antrąją Fondo 
uždavė n "i 6 dali - išplėšti ir išugdyti lietuviu skautybę Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Ir antra^Fondas turės telkti įvairiuose pavidalu dvasinius ir medžiaginius resur
sus ,kurie labai bus reikalingi pirmajame Nepriklausomos Lietuv-os atsilrurusių lie
tuvių skautų gyvenimo periode. Is to išeina, kad Fondo tikslas yra kapitalinis,bet ne 
kasdieninio gyvenimo bėgamųjų reikalu vaikymasis o lis rems bėgamojo .gyvenimo lietu
vių skautybės reikalus tiek,kiek tas rėmimas kapitalizuos doasin^us ir medžiaginius 
resursus ateičiai. v

Tikslui siekti Fondas: 1) remia skautiškų Įmygu ir laikraščių leidimą, - nes tas 
telkia dvasinius resursus 3kuria is galima palengvinti lietuvių skaujybei issxxui;cyui 
emigracijojetpakelti jos lygą,sustiprinii kadrus dabarčiai ir ateičiai in atėjus 
laikui dali knygos lobio perkelti i Nepriklausomą Lietuvą; 2) steigia ir.xslfuro įmo
nes bei įstaigas - kurios palengyiiitų bei papigintų siekti i’ondo tikslą ir patarnau
tų dabarties ir ateities skautiakajam veikimui; ir 3) sudaro geležinius fondus spe-
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cialioms uždaviniams - kurie atitiktų ypatingus ateities uždavinius ar specialius 
Fondo rėmėju page Įdavimus« j . -

Fondo lesąs sudarys: 1)pasizadėjusių asmenų reguliarus įnašai, 2) aukos ir do
vanos ir 3) įvairios pajamos© Galime pasakyti, kad šaltiniai^iš kurių Fondas naitin- 
sįs, bus du: 1) Sąjungos nariai ir 2) Sąjungoj aplinka. Gal pirmiausiaękol Fondo idėja 
išpopuliarės pačiuose Sąjungos^nariuose^kol ji bus Sąjungos narių suprasta9atjausta 
ir pas Įsavinto j ir teks labai is lėto palaipsniui ir sistemingai naudotis tik pirmuo
ju šaltiniu. Centas į fondo dėžutę kiekvienos skautiškos -sueigos metu bubu ne tik 
lašelis nuolatinėje srovėje ų Fondo kasą^bet lygiai jis Lutų auklėjamojo darbo srove's 
lašelis i aukotojo sielų-. Kaj. Fondo idėja bus suprasta ir pasisavinta Sujungęs harių, 
tada tik Šutu tikslinga paieškoti šaltiniu ir už Sąjungos narių ribų.

Ar Fondas nenustelbs bėgamojo gyvenimo reikalu. ? Atrodo?kad ne. Sąjungos orga
nų ir vietos vienetų .bėgamojo darbo finąnsabimas 1 ".’etų remtis šiais šaltiniais:!) 
nario mokesčiais, 2) tėvų paramac 3) parengimų pajamomis.

Fondo lėšų, naudojimo tikslingumui išlaikyti numatyta,kad jos gali būti naudoja
mos per Pirmiją, Seserijos Vadiją ir Brolijos Vadiją.

Fondo ir Sąjungos organų veiklos darnumui užtikrinti Fondas veikia artimam 
kontakte su Pirmi ja: Fondo pajamų- išlaidų metinę sąmatą ir sąmatos vykdymo apyskaitą 
priima ir tvirtina Pirmi j a, 0 Pirmojoje Seserijos ir Brolijos reikalus a/tstovauja 
Vyr ia-usie ji skautininkaisBrolijos ir Seserijos interesu atstovavimas nepraleistas 
nei pačiame Fondo valdymeo Fondui vadovauja J narių Fondo Valdyba i Pirmi jos pakvies
ti - Fondo Valdytojas,iždininkas ir sekretorius, ir Seserijos bei Brolijos Vadijų 
paskirti atstovai.

Fondas gali turėti teritorinius skyrius,kuriems vadovauja Fondo skiriami įgalio
tiniai ?veikia, pagal Fondo Valdytojo nurodymus. ,

Fondą kontroliuoja ir tikrina PLSS Kontroles Komisija.
Fondo įsteigimas ir jo realizavimas,gyvenime logiškai derinasi prie pagrindinių 

PLSSąjungos uždavinių. Jei nustotume tikėję Nepriklausomos Lietuvos atsikėlimu,dabar
tinės Są jungos buv—imas taptų beprasmiso Fondas - tai zenklas9kad mes dar tikime 
ir kad musų darbas yra prasmingasn

SKAUTIZLFiS POLITIKA

Baden Powell ’ is Vogclzang’o tarptautinio skautiškosios Jaunuomenes sąskrydžio 
proga Į93”7m, pareiškė: "Si broliška skautų seimą daugeliu atžvilgių prilygsta Kry
žiaus žygiui”- bendrajam veikimui viena krytimi. -"Jus skautai, susirinką čia is 
viso pasaulio kraštų,-kaip geros valios pasiuntiniai, tapote gerais draugais ir sulau
žėte bet kūriau rases.religijos ir socialinio lygio kliūtis. Tai ir yra geros va - 
Įlos Kryžiaus Zygis I As tikiu, kad jeigu jus ir d1 tau tęsite si kilnų darbą,ne Išni
kus tapsite vynais. Jeigu tarp tautų kils nesantaika, jūsų atsakomingumo dydis dėlto 
bus labai sumažėjęs." M 4 „ iZ/

Skautybes įkūrėjas siais žodžiais iškilmingai pabrėžė pagrindinę skautu sąjū
džio savybę - aktyvią tarptautiną brolystę. , z

Skautybes pedagogika netoleruoja bet kokio skaldymosi ir todėl skautiškasis ju- 
dėjimas, nepriklauso kuriui nors politinei - socialinei pažiūrai* Bet si Sąjunga 
nedaro s-avo nariams kliūčių bendradarbiauti ’’sveikoje politikoje"#kuri trokšta 
visuomenes gėrio, vadovaudamas i teisingai suprasta "bendruomenės” sąvokas,

Skautybes ideologija ir tarptautinėje šeimoje Skatina teisingą ir įpa-reigojan- .• 
cią tėvynes meile (jokiu būdu ne šovinizmų) ir nori?kad kiekviena tauta klestėtu, 
koltų savyosios kultūros pasireiškimus ir būtu kultūringa tautų priešakyje.

Su šiais uzsimoj lipais, visiškai nesiderina "siaurakaktis" nacionalizmas ir Jet 
koks tikėjimo ir luomo šalis2cumas0 Del šių savybių skautybe kaip tik ir yra priešinga 
bet kokioms politinėms pakraipoms, geisdama tačiau savo nariams sekti tas idėjas ^ku
rios jiems atrodo labiau atitinkančios kiekvieno -tėvynės tikrojo ir pozityvaus gėrio 
sąvokai bei skautiškųjų įstatų dvasiai,kuri juos savanoriškai saisto ir įpareigoja 
kasdien kilti "ad meliorem’1© AoNe,Italija
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Atsitinka kasdien, kad žmones, sutikdami sau artimus, viens kitam ypatingais mo
šoj imais pareiškia gera linkęjantius, žodius.Jie nori tuo kitam, sukelti pasimėgimų, 
sužadinti vidijį gyvuma.O jeigu žmones tolį nuo viens kito gyvena,jie teikiasi vienas 
kitam regimais ženklą is, prirašydami laiškus. Ir pasidaro tuo, lyg pas juos atsikelu - 
siais ir j iems arti esamais. ,'v • . • f

Tai jau nors kiek pasitikrina žmonių gyvenimo p:6asme.Kiekvienasžmogus turi ki
tam žmogui būti gaivumas. Jeigu kai-kas kitame sukelia neapykanta, kerštą, aistringumą / . 
jis neigia gyvenimo prasmę.Ji tegali pasitikrinti,žmonėms pasistengiant zmoriisketi. '■ 
Kb-geriau tai pasiseka,to-tikriau vieni kitiems reiškiasi gaivinantiai.

(Nors gyventų tokie žmones toli vieni nuo kitų,ale prisimena viens kito gerais 
linkę j ima is, jie lyg nukyla pas toli gyvenantius, ir jų esme jautiama kitų susirinkime. 
Yra tada,tarsi malonios asmenybes dvasia,kaip koks gaivus kvapas, yra pasimegiama.

? Visa—tai geriau-aiškėja prisįminant,kad žmogus is tikrųjų yra.žiūrima kiekvienam, 
kad kiekvienas žmogus J. įsiterpia į laikinį ir erdvini gyvenimą,! juslini pasaulį,jo 
kūnui gimstant,augant ir bręstant,kurį jis tad vartoja apsireiškimams ir patyrimams. 
0 kūnui-tobulajant,pats esmiškasis žmogus gali tapti vis ir reikšmingesniu savo arti
mams, ale ir visam gyvumui,visai gamtai. ,

Apie tai daug p.^sakytina. Be t reikidtenkintis prisiminimu, kad kiekvienam ztaogui 
atrodo labai svarbu gyvu būti,gyvu išlikti ir pilnesnį gyvumų savyje nuolat aiškiau 
sumanyti. Paprastinusiai žmogus tiki gyvejęs,kūnui augant,stuprejant,bręstant,toliau 
ir tuo,kada sužadina vidiniame savo gyvume visokias smagumo būsenas.0 kūnui tiek pri
brendus, kad jame jau sprogsta-diegai naujam kitam (kūnui,sukyla kaž-kokie linkimai ir 
viltis gyve t i, santykiaujant su antra lytini. Moteriško j i reiškiasi tadz lyg kaz-ko lauk
dama, vyriškoji lyg kaip-nors teikties turėdama. f v

0 susituokus ir vaikams gimstant,jų gyvumas lyg plinta.Bet vyksta tai istikrųjų 
tik tame,kurs kūnu apsireiškia .Vis-delto ir kita - kas įsirodo. Vidinis motinos gyvu
mas įsigali,jos meilei apsireiskiant vaiku j.Patiria tai ir‘tėvas savyje.Taip tad jau 
kitas,būtent,dvasiškas gyvumas laiko visų šeimelę savo globoje,jeįgu tik visi seimos 
nariai reiškia meilę viens kitam. ’ v .

Dažnai manoma,kad taip įsirodąs nuotaikos giedrumas.Tai is dalies ir tiesa.Bet 
Jikroji meile kyla is esmes,būdama laiminantieji jos galia.Be to yra žinomas ir proto 
sviesė j jmas, žmogaus sąmoningoj imas. Papras ta i tikima,kad tai įvyksta daug mokslo įsi
gyjant.žmogus tada gali teikties savo aplinkai ne vien kūno it» nuotaikos gyvumu,ale 
ir savo sąmoningumu,tarsi jau is esmės.Ir galima tai daryti visokiais būdais.

Bet svarbu išmanyti,ar tiktai ka. tojam, kas kitu apreikšta ir daryta.Taip tad 
ęlgtasi tik is pamegždiojimo. Ir vien tėra gražinama a-plinkai,kas is jos pagauta.0 
žmogui užduota leisti spindėti savo esmei į gyvenimų.Taip jis sveikina ir savo gyvenimo 
prasmę patikrina.

Numanant,kad tai yra itin svarbu,uždavinys aiškėja,rūpintis savo esmes gyvėjimu, 
įsigalinimu ir sviesėjimu.O todėl pirmiau reikalinga sužinoti,kas tam priešinasi.Is 
kasdienio gyvenimo yra žinoma,kad žmogus savo esmėje pasilieka silpnas,nors kūnas 
būtų stiprus ir sveikas, vidų j e būtų visokių palinkimų, būtų galima siek tiek aiškiai 
ir galvoti,jeigu žmogus apsireiškia vien is panegždiojimo ir įpra—tino,vadinas, jei
gu tiktai kartoją,ką kiti,netgi mokslininkai,yra pareiškė. ,
v Bet ir kiek šviesėjusi esme silpsta,jeigu žmogus ką-nors pažada,o neistęsia. 
Žinotina labai dar ir tai, kad žmogus savo esmes sviesę tiesiog niaukia,jeigu jis pa
reiškia kita-kę,kaip tai,kas jam aiškiai žinoma,vadinas, jeigu jis meluoja ir veidmai- 
niauju. ,

Žmogaus esme teisigali,tesvieseja,nors ir tik apribotai,jeigu žmogus savo apsi
reiškimus is jos nustato.Todėl jau senovėje išmintingai patarta:"Visa,ka jūs darpte, 
darykite is sielos!" Sakykime: "Darykite nuosirdiail" Bet tikriausiai žmoniškoji
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esme įsigali,jeigu ji pasisventia savo Kilmei, būtent, Diliajam ClepiniuiPkurs yra 
pati Šviesą,Meilė, ir Galia,is kurios viskas kylą,kas yra ir kuriospi viskas ir griz- 
ta“ ' k 'V . ' ■ - ‘ ' A ■ ■ ■

• Paviršutiniškai žiūrint, tas grįžimas vyksta,žmogui jmiegant ir,įyg galuti
niai, jam mirštant. 0 dažniausiai tas grįžimas nėra aiškiai patiriamas vŽmogus turi 
tam nubusti, jau gyvendamas su kūnu. Pavyks t a tai žmogui nuolatai atsigręžiant į savo 
esmes Kilme ir pasistengt Jojoj budėti. Tam todėl ir raginta is seniausių laikų 
melsties be paliovos .Taip darydamas, vis. jau is miego pabudęs žemiškam gyvenimui, jis 
pabunda vis tikriau esmiškoje Šviesoje,Meileje ir Galioje,pabunda Dievuje.

Žmogaus esmė tada žymiai gyveja„Jos sąmoningumas Šviesesnis pasidaro.Is jo skren
da dvasiniai spinduliai į visą žmogaus aplinką.Vięn jau savo buvimu tada ir be zo - 
diu yra kitiems sveikinimas .Kitų ir toli nuo jo gyvenantių atsimindamass jis tiesiog 
nukyla pas juos ir sukelia juose esmiškąjį,dvasinį gyvumą.

t Toks Žmogus ir tikriausiai įrodo žmogaus gyvenimo prasmę, būtentcsusivokus’ že
miškame gyvenime ir tse gyvenant, susivokti DievujOoTaip jis tad esmiškai gyveja ir 
nesą giedru žmoniškumą į pasaulį. Jis tuo sukelia'ir kituose pastangas tam galimumui 
įgyti.Ir tuo tikriausiai sveikiną kitus.Jie tada ir pakinta, gyveja ii tampa,kaip 
tai kartą pareikšta : "Pasaulio Šviesa"* ;

•I Tai įvyksta žmonėms pas is ve n t ian t Didiajam Slėpiniui, jeiį> Jis jais' kaip savo 
„ priemone apsireikštą. Jie .yra tad Jo atspindys ir savo buvimu žemiškame gyvenime - j ie 
nuolatai sveikina ir gaivina visus žmones ir visą gyvumą c*-)

sjs f;. * ’■ . ■ ■

ASTUONI KIAUŠIAI SKAUTEI VAI L UI
’ * ’• ■ . . *

•• • . * v/ ’• -
l.Ar palaikote,kaip privalote,nuolatinius,rysius su Jūsų jaun.skautų ir skautą 

tėvais? Ar dedate pas tar-gas Qkad jie jums padėtu skautiškojo auklėjimo darbe kaip 
egzaminatoriai,,specialybių instruktoriai, tėvu, komiteto nariai ir 1.1. ?

’.;2o' Ar nesa'te kartais perdaug siauru pažiūrų? Ar nepretenduojate patys daryti 
viską ir ar nenorite,kad viskas eitų per jūsų rankas? Ar neužmirštate,kad atsirastų 
daug savanorių talkininkų„ je i tik jiems sute.iktumete galimybę dirbti ? ,

3 o Ar nepasiimate kartais visą atsakomingumų vieni patys ?Ar s t engiate s, kad 
jojo dalele visiems'tektų ir kad-sis principas mūsų organizacijoje būtį įgyvendintas 
visa savo ap imt imi. Prisimena te, kad skilties sistema yra'draugoves pas įsekimd- jbaidas ?

4. Ar esayte pilnai įsitikinę, kad Skautybė visų pirmiausia yra žaidimas atvira
me ore ir kad žiemą turite stengtis sudaryti sa^lygas berniukams žaisti lauke ? -

5. Ar,esate pilnai įsitikinę,kad Skautybė yra žaidimas,bet ne mokykla ? Ir kad 
remia-ntis žaidimu jūsų berniukų pasisekimas priklauso nuo to,kaip jie sugeba žaisti 
draugoves ar tunto ribose ?

;6. Esate įsitikinę,kad pasiruosimas stovyklauti uz^ima pačią svarbiausią vietą 
metineje draugoves veiklos plane,- o pati stovyklą yra skautiškosios veiklos centras 
ir kad savaitinėje stovykloje geriau- galėsite pažinti kiekvieną berniuką nei per iš
tisus menesius balele,ir kad stovykla siteikia gerinus iąproga^ berniukams pažinti gam 
tos grožį ir Dievo buvimą ?

7o Ar tarp saves spręsdami įvairius klausimus visuomet stengiatės rasti tai, 
kas yra geriau berniukams,o ne jums patiems ? .

8c Ar padrąsinate savo skautus vyčius artimo meiles tarnyboje ir atviro oro 
veikloje?ar paskatinate juos tapti jaunųjų auklėtojais,įrodyti savo sveikos inicia
tyvos dvasią, skautiškųjų auklėjimo priemonių pasisekimams kantiškosios ideologijos 
pilnuma ? - ’ \ , •

. Is "Estote Parati” Nr.2,
■ * Vco. <;e A.N., Italija.

"J 1 >■'■■■.........................•' ' ■ • . I
*) Si rasinį autorius, Korpį"Vytis" Garbes Narys9 mums atsiuntė AaS .S. suvažiavimo 
proga.Red.■ .■ ■ ■ ■ :
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Susipažinusi su pus i tu •statu to* pakeitimo projektu (ziutsMT’ 2 Nr») .priėjau is- 
vadps^kad is pagrindų norima pakė iš t i mūsų- valdomą jį įovganų. Taryba.ir. sąstato ii kom- 

'T potencijos atžvilgiu,Atrodo,jei •tiksliai suprantu,siekiamą suprasminti musu valdymas!.
■ Taryba..;?.-: : f' - ./ ?'• : y \ "7
stz%12* SiuToma-. Tarybai rinkti-Vyriausius skautininkus,Garbes• teismą ,&££.], ės gy^ė- 

jus ir PLSS-Kontroles domisiją., , . ..-. : .. v ■■•
• Negaliu surikti,kad iš skautėms‘ ir skautams vadovaujančių asmenų būtų atimta tei

se rinkti vyr o skautininkus, Ne: - Tarybos, ’'pastatytas”be t visų vadų ir vadovių balsu 
dauguma išrinktas' turį vadovauti tuntininlaims-^ o'per juos ir tuntams vTas'biųosirdus 
ryšys tarp, jaunesnio ir vyresnio turi išlikti iki vyriausiųjų skautininkų imtinai* 
Vadų renkami-vjt.skautininkai jaučia atsakomybe--prieš juos išrinkusius -.Išrinkę jauvia 
pareigą bendradarbiauti su jais;.jiems paklustio.^itu-atveja.tuntininkai gali visai 
nutraukti ir taip jau s2J.pna .rysi su vyr*.skąutininkaisoRys3rs yraytik moralinis ir 
leisdami'-rinkti- ta rysi sustiprinsime, atimdami teise rinkti --rysi susilpninsime3o 
ilgainiui, jis savaime nuti&ks* • .. .■ • .--J

Išvadai-p*12c) siul.omas’pakeitimas nepriimtinas,kaip silpninantis.musų vidinį 
Išrysi tarp vajus . - ■

- ^h) Garbės gynėjus turi rinkti tie,kuriuos jie turi, gint i. Praktika parode, kad 
iki šiol Gar b e s’--Gynė jui. teko .-ginti atskirų vadų garbe? todėl t ik_vadų _kompe tono 1 j o j e

- 'turi būti Ga^^s Gynėjo rinkimas.,- ' * „ ■•■■?-■' ''''
' V Galima ■sutikti, kad Garbės- -Teismo nariai.būtu • skiriami Taryba galėtų tą 

teise pasilikti sau8nes Garbės Teisino nariu. funkcija išnešti sprendimą/kuris apsaugo
tų crgąniza o i j os garbe > Jei Garbes Gynėjai imtųsi Brolijos ir Seserijos' garbes gynimo 
praktiškai, tai ’ir tuomet jų rinkimą reiktu palikti va'dų kompetencijai,

p«13® PLSS Taryba suprastinama iki vykdomųjų’organų - vadovų branduolio,Taryba 
buvo „musų moralinė atrama, kuri taip buvo r c ika-liiįga Lietuvoje., p tuo labiau tremtyje. 
Joje turi dalyvauti mūsų tautos elitas j.r tiek: pat-'i-s'skautiškų eilių išėję ir.didelį 
skautybes supratimų parode skai-1 Įninka ik Tarybą i.-^ykdcmiej i .organai duoda atskaitomybę 
(per Pirmijos Pirmininkų) .-> Taryba sa/o autp?ite-tū’'&a'i - atskaitomybe i • pr i taria ar- ne,nu
stato veikimo gaires ir savo sąstato ’’svoriu1' .užkerta kelių piktos valios zmonbms 
kenkti Skautu-S~gai ,Tai save rus ies apsauga, kyri ne' -tiek savo, darbais, kiek savo-Davi
mu sudaro mūsų'-Veiklai saugias sąlygas,Da'b.ar tremtyje reikia ją papildyti asmenimis, 
kurie savo autoritetu ir nuopelnais Lietuvai įeidami •ų-musų.Sajungajpadetų mums iš
bristi. is susmulkėjimo,o vadovaujamam ’organui..--s*1 įeiktdį toki svorį?uad per nesusipra
timą'į musu eiles;patekę vadai susĮprastų,kad Tarybos autoritetui^reikia nusilenkti*

p.Į3 pai^-itirias Tarybą is autoritetingo va d omo organo paverčia i vykior.ujų 
' organų vadu branduolį,kur viens atsiskaito pries kita?vienas renka kitąoTaip supras
tinta Taryba greit gali pavirsti organu,-į kuri periferija neturės jokios .įtakos,nes 
periferija nerenka .10 ir jis pries ja neatąakir^a&A.Siuo‘atveju ypatingai keblioje 
būklėje atsiduria Seserija., Bendra jame valdoriajome organe Seserijos ir Brolijos narių- 
atstovu skaičiumi reikia išlaikyti pus iaus vyrąarba jų specifiniuose klaus iriuose 
duetų lemiamų balsa?kaip pav.kad duodama Dvasios Vadovams ių srityje*

Išvada: p«13 siūlomas pakeitimas nepriimtinas,nes jis atima is PIGS Valdomo orga
no ,au tor i te ta* pa vers damas jį vykdomųjų organų vadų branduo.nu,i kurio sąstatą Broli- 
j-os,*o ypatingai Seserijos vedai turės labai ribotą-' ir nereikšmingą įtaką. x/

p,16 c) ’’Saukia suvažiavimus" išleisti negalima.Jei šiandien nepajėgiama sušaukti 
suvažiavimo.tai nereiškia,kad. nepajėgsime joj’sujaukti kitais ar vėlesniais metais ir 
per drąsu.būtu šiandien braukti £ė -.statuto suvažiavimų reikale, v (

d) Pakeiski siūloma prasme būtu visiškas skautininku instutucijos reikšmes nu
vertinimas t. Perduot i skautininkų pakėlimo kompetenc i j^'l ,V"yr * Skautininko-ė s rankas yra
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yra lygus tradicijų savanoriškam laužymui.N. Lietuvoje skautininkų laipsniai buvo 
suteikiami vyr.Šefo vardu#Tremtyje laikinai šita kompetencija atiteko Pirmijai.Taip 
turėtu ir likti. Sąjungos gyvenime būna visokiu s ukr ė t imu. Esame pamokyti,kad į atsa
kingų vadu, eiles gali patekti asmenys,kurie nesiskaito su mūsų tradicijomis ir nesi
stengia skautininku institucija išlaikyti reikiamoje aukštumoje. Kelia Į skautininkus 
to dėl, kad 1) nepatogu nekelti, 2) iš dėkingumo .kartais asmeninio, c) iš pataikavimo, 
4)diplomatiniais sumetimais. Nepaslaptis,kad tremtyje beatodairinis į skautininkų 
laipsnius kandidatūrų pristatymas dažnai ir Pirmi ja pastatydavo į keblia būkle. Ir ap
gailėtinas faktas,kad ir Pirmija nepajėgė skautininku institucijos išlaikyti tinkamoje 
aukštumoje. I mūsų tarpia teko abejotinos moralės asmenys .Jau dabai? kai kurie skauti
ninkai sielojasi,kad skautininko laipsnis jau nesudaro garbe's (aš nesakau,kad tai 
garbės laipsnis), bet jį turėti N.Lietuvoje galėjo tik pagarbos i?erti asmenys .Atidavus 
ska-utininku kėlimo kompetencijų į vyr.skautininkų rankas,kažin ar būsime apsaugoti 
nuo šios insitucijos diskreditavimo ? išvada : Skautininkų kėlimo kompetencija turi 
išlikti'Pirmijos žinioje.

p.16, 21. Ordinais apdovanojimas .Gedimino Vilko,Lelijos ir paskutiniu laiku Pade'* 
kos ordinu apdovanojimas turi pasilikti Pirmijos kompetencijoje .Kitaip jie nustos savo 
svorio.Tai nėra sunki pareiga ir Pirmi jai nereikėtu jos kratytis.Beprasminant viską, 
"urmu",mes suprastiname ir pačia skautybei nusipelniusio aureole,kuri taip patraukli 
jaunuoliui.

p. 17. Besuprantama Pirmija be Generalinio sekretoriaus.iš anksto galima pasakyti, 
kad ji bus neveikli - kalbų,o ne veiklos organas<kuris stebės periferijos ar vyr.skau
tininkų veiklų ir nepajėgs reaguoti,pakreipti^, tikra skautybės srove, o leis teketi 
jos vadų pasirinkta "vaga,kad ir kla^idinga • Šiandienų skautų eilėse tiek daug nepa
reigingu žmonių,kurie nesiskiria nuo eilinio piliečio. Kodėl ? Įprasta kaltinti aplin
kybes. Istorija pakeltins vadovybę.

p.23. Siulau Tarybos Pirmininko,vyr.skantininkų kadencijas apriboti vienu termi
nu. Tai apsaugos mūsų Sąjunga nuo ilgamečių "nepamainomų ” vadovų, nuo^vadų,kurie tam
pa diktatoriais per ilgai vadovaudami, nuo suvažiavimų neryžtingumo išrinkti kitų 
vada,kad neužgavus ankstyvesnio. Vyr.skautininkams leisti patiems pasikviesti pavaduo
tojus arba rinktis iš jų pačių pasiūlytų kandidatų. z

Siulau p. 19 papildyti - Pirmijos rezidencija : ten,kur gyvena išrinktasis Pirmi
ninkas. Todėl sekretorius turi būti renkamas iš tos pačios vietos.Vyr.Skautininkas 
ir Vyr.Skautininke, jei gyvena kitur, turi savo pavaduotoja1 - "ambasadorių” - Pirmijos 
rezidencijos mieste,kuris atstovauja Brolijų dr Seserijų Vyr.Skautininko teisėmis.

p.24* Brolijos ir Seserijos Vadijų rezidencija yra ten,kur gyvena vyr.skautininkai 
Nezinomis man priežastys, dėl kurių siūlomos tokios rddikalios priemonės mūsų 

organizacijos valdymas! struktūrai pakeisti.Is salies atrodo,kad norima "prisitaikyti 
prie krizes" laikotarpio ir užfiksuoti jį statutu, ^ei jau esame priversti daryti ku
riuos nors pakeitimus*tai reikia duoti laiko išsikristalizuoti išvadoms is duotų pasiū
lymų.Turi praslinkti bent metai nuo siūlymo pakeitimo.

Tarybos nariai,balduodami anketiniu būdu, neturiu progos klausimus išdiskutuoti. 
Tenka kiekvienam gerai įsigilinti i visas detales, Tfezas netikslumas statute,neaiš
kiai išreikštas nuostatas išblaškytai po visų pasaulį Sąjungai gali turėti skaudžias 
pasekmes.

Akademinio Skaučių Draugovių Sambūrio Čikagos 
Draugoves nare

Jone Pilipauskaitę 
ir

Romojų B>zoliauska,
"Mūsų Vyčio” bendradarbį, sukūrusius lietuviškai 
skautišką seimą,sveikina ir laiminggo gyvenimo linki 

Draugoves Seses ir W Redakcija.
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Vyr. skin. A. Saulaitis
• *

I~o,ii Šiaulių skautų stovykla

Maždaug 7 km nuo Šiaulių į rytus yra mažutis Kairių bažnytkaimis; jis yra greta 
puikaus ežerėlio, apsupto vasarų žaliuojančiais kalneliais ir žydėjimo metu kvepian
čiomis pievomis bei mažučiais raisteliais. Prie pat ežerėlio yra bažnytkaimio klebo
nijos sodyba su puikiu pušų parku.

Nedidelė medinė bažnytėlė sekmadieniais sutraukdavo artimesniųjų apylinkių gy
ventojus į pamaldas.

lė Šiaulių į Kairius ėjo vingiuotas ir nelygus vieškelis, kairėje palikdamas 
vienų šios apylinkės gamtovaizdžio Įžymybę, Kartuvių kalneli prie Suvininkų kaimo. 
Toliau vieškelis ėjo pro Aleksandrijos dvarų, kuriame gyveno žinomi visuomenininkai 
Janavičiai ir kurį laikų šiame dvare buvo jų giminė garsusis Lietuvos miškininkas 
Povilas Matulionis.

I924. m. vasarų, prie pat Kairių ežero kranto, klebonijos pušyne įvyko Šiaulių 
tunto skautų ir skaučių 10-ies dienų stovykla, kurioje dalyvavo apie 25 asmenis.

Stovyklos organizatorius ir vadovas buvo sktn. Ignas Tomašauskas, prityręs 
Šiaulių skautų vadovas. Toje stovykloje buvau skiltininku ir, rodos, laikinai jos 
adjutantu. Nors jau buvau išėjęs skauto patyrimo laipsnius ir kiek bandęs birbi vado
vu draugovėje, bet stovykloje buvau tikrai menkas skiltininkas. Save čia paminėdamas 
neriu pasakyti, kad stovykla mums, tada jauniems skautams, buvo ne tik įspūdingas 
pergyvenimas, bet ir didžiai naudingas prityrimas.

Prieš tai buvome įvairiomis progomis ir įvairiais metų laikais stovyklavę po 
kelias dienas, keliavę, iškylavę. Minimoji stovykla lyg apjungė ir užbaigė visus mū
sų stovyklinius b ndymus. Šių stovyklų laikėme pirmųjų Šiaulių tunto stovykla, ir 
nuo jos pradėjome skaičiuoti vėliau daugelio ir gerų Šiaulių tunto ruoštų stovyklų 
serijų.

Atsimenu, kad po stovyklos, kupinas gra-žiausių stovyklinių įspūdžių, vietos 
Šiaulių laikraščiui padaviau smulkų mūsų pirmosios stovyklos aprašymų, kuris buvo 
net ištisai savaitraštyje įdėtas.

Tai buvo prieš 27 metus.
Stovyklos geri prisiminimai liko jos dalyviams visam amžiui gyvi. Šiandien jie 

man, jau perkopusiam įvairiausių skautybės nuotykių ilgų labirintų kelių, tokie pat 
malonūs, kaip ir pradžioje. Tikiu, kad ir kitiems, dar gyviems, jos dalyviams sto
vyklų labai miela prisiminti.

Gyvųjų tarpe nebėra nemažo anos puikios stovyklos dalyvių būrelio su pačiu jos 
kūrėju a.a. sktn. Ignu Tomašausku priešakyje...

Jei ši stovykla jos dalyviams šį tų paliko, ji paliko kai kų labai brangaus ir 
visai lietuviškajai skautijai - tas palikimas yra skautų stovyklinė malda.

Kun. V. Mažonus

Tuo metu, kai mes stovyklavome Kairių pušyne, kažkur išvykusį Kairių klebonų 
pavadavo tuometinis Šiaulių gimnazijos kapelionas kun. Vladas Mažonas-Mižonavičius.

Kun. V. Mažonas, jau iš anksčiau gerai pažinęs skautybę, mūsų didžiulėje gimna
zijoje buvo tikrasis skautų globėjas. Jis būdavo, galima sakyti, nuolatinis svečias 
skautų sueigose. Kokios skautų šventės ii* iškilmės visada savo programoje turėdavo 
ir kun. Mažono žodį. Gal nebuvo jis pats didžiausias kalbėtojas, bet visada pasaky
davo turiningai ir jaunimui įdomiai.

Būdamas labai išsilavinęs, didelės erudicijos, kun. Mažonas judriai ir veikliai 
reikšdavosi iš viso tuometiniame gimnazijos gyvenime. Jis buvo laikomas dideliu to- 
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lerontu, tačiau buvo labai tvirtu principu žmogus. Daugeliui to meto vyresniųjų šios 
gimnazijos mokiniu bus likę įspūdingu prisiminimu iš viešųjų disputu gimnazijos salė
je ideologiniais, socialiniais/ politiniais ir p. klausimais.

Kun. V. Mažonus ne tik tiesiogiai, gyvu žodžiu, santykiavo su skautija. Jis rašė 
ir specialioje skautu spaudoje. 1923 m. Šiauliuose pradėtame leisti mėnesiniame SKAU
TŲ AIDE (vėliau virtusioms viso Lietuvos skautybės sąjūdžio organe) būdavo kun. V. 
Mažono parašytu apstu ir gražiu skautybės ideologijos klausimais straipsniu* Jis tu
rėjo geru dėstytojo gyslelę labai arti prieiti prie jauno skaitytojo.

Kun. Mažonus, be abejo, yra vienas pirmųjų Lietuvos ‘skautybės ideologu ne iš 
skautininku. ■ ....

Jis yra vienas keliu pirmųjų mūsų skautybės globėjus kurie buvo (tai įvykdavo 
labai retai) apdovanotas tada svarbiausiuoju skautu, garbės ženklu - Svastika (jo ati
tikmuo dabar yra PLSS Padėkos ženklas).

Kun. V. Mažonus iš Šiaulių išvyko, rodos, tiesiai į Tėvu Marijonu vienuolyną 
Marijampolėje. Ir iš-čia jis gyvai domėjosi skautu sąjūdžio reikalais^-Ėsu su vyr. 
sktn. K. Laucium jį aplankęs šiame vienuolyne? Buvome abu, taip sakant seni jo moki
niai ir skautai, labai maloniai priimti ir vienuolyne apnakvydinti.

Vėliau kun. Mažonas buvo išvykęs į Tolimuosius Rytus, rodos, kaip misijonierius, 
gyveno Charbinė. Iš ten, kartą grįžęs, Kaune specialiu iškilmių proga Charbino lietu
viu kolcnij.os vardu Lietuvos laisvei ginti - Ginklu Fondui - įteikė dovaną ... pa- ■ 
trankąl

Paskutinį kartą kun. V. Mažono - jau sovietu kankinio Sibire - vardas buvo minė
tas, rodos, 1943 sovietą ra-dijo transliacijoje naciu okupuotai Lietuvai. Ar min
tys, kurios tada lietuviams buvo bandytos skelbti, buvo tikrai kun. Mažono, negalima 
patikrinti. Gal' (ir tai tikriausia) jos buvo įdėtos jau į kardinolo Minczenti pirm- 
takūno Lietuvos kunigo kankinio lūpas...

Nežinomas kun. V. Mažono likimas, nežinoma, ar jis bėra gyvas,
Bet jis visu lietuviu skautą ir skauėią širdyse liks visada"gyvas, kol šie, 

laikydamiesi Lietuvos skautą tradicijos, kalbės gražiąją kun« V. Mažono parašytą sto- •• 
vyklinę skautą maldą. Tai gyvas paminklas poetiškajam Lietuvos skauti jos ideologui ir 
tauriajam Lietuviui.

Stovyklos malda * . . ’

Kairią pušyne, rytą keldami Lietuvos trispalvę ir vakare ją nuleisdami, greta 
giedamo Lietuvos himno, kalbėdavome ir poterius,

Vieną rytą per pušyną, galima sakyti9 atplasnoja kun. Mažonas. Jo aukšta figūra, 
galva be kepurės ir linksmas veidas simpatiškai buvo priimta stovyklautojkurie il
gą dienos dalį stovykloje ir šiaip- būdavo su savo kapelionu.

Atsimenu, kad kun. Mažonas, ištraukąs prirašytą lapelį, padavė sktn. Tamašaus
kui, primindamas, kad šia jo žadėtoji malda. Girm, vietoje ilgą poterią galite kal
bėti dabar savo maldą. . ‘ •

Nuo tos dienos visose ŽSiaųlią tunto stovyklose, o kiek vėliau, rodos, ir visose 
Lietuvos skautą ir skauėią stovyklose* iškylose, suvažiavimuose, sąskrydžiuose ir p. 
buvo įspūdingai kalbama skautą maldak kilusi iš gilaus skautybės adepto širdies, iš 
lietuviškos aplinkos ir iš skautiškos dvasios Kairią pušyne.

Gal būt ir dabar dar Lietuvos giriose tebeaidi tie puikūs žodžiai, taip vykusiai 
aptarią skautą, kreipimąsi į Aukščiausiąjį:

Gražios gamtos ir viso, pasaulio Kūrėjau, Dieve, stiprink mūsą brangiosios 
Lietuvos skautą-dvasią, idant mes tobulėtumėm '

’ . • šviesaus proto žiniomis, ....... •
.. kilniu jausmu švelnumu ir 

veiklios valios tvirtumu.
Padėk mums s Visagali, semtis reikalingą jėgų iš Tavęs, kursai,esi Tiesos, 

Grožio ir Gėrio Šaltinis, idant nugalėdami visas kliūtis ir kasdien eidami 
geryn gryna sąžine, ir linksmu veidu dirbtumėm mūsų Tėvynės ir žmonijos nau
dai. Amen.

Tokį prisimenu tos maldos tekstą. (Pabaiga 130 pusi.)
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A. Flateris

Skautu įstatai sistemos atžvilgiu yra suskirstyti į dvi grupes: vieną grupę su
daro vienui vienas vad. geležinis įstatas, o antrą - likę dešimtis įstatu* Geležinis 
įstatas nėra įrašytas į kitę įstatu tarpę, todėl, kalbant apie skautę įstatus, turi
ma paprastai galvoje tik dešimtį įstatu, o geležinis įstatas lieka tartum pamirštas. 
Tuo tarpu pats jo vardas "geležinis'’ ir jo išskyrimas iš kitę tarpo rodo, kad, įsta
tus redaguojant, jis buvo palaikytas ne nereikšmingu, antraeiliu, bet, atvirkščiai, 
svarbesniu, labiau pabrėžtinu už visus kitus, Žiūrint įstatu turinio, šis suskirsty
mas atrodo pilnai pagrįstas. Geležinis įstatas nusako, kad skautė ar skautas sęžinin 
gai atlieka visas savo pareigas, tuo tarpu dešimtis įstatu duoda sąrašą tu pareigu, 
kurios iš skauto reikalaujamos. Taigi, geležinis įstatas savo esme sudaro visu liku
siųjų įstatu pagrindu. Dešimt įstatu, pagal ju turinį, galima suskirstyti į penkias 
grupes, į penkias pareigu rūšis, būtent, pareigos 1) Dievui, 2) Tėvynei, 3) Artimui, 
4) kaikuriems įsakmiai išvardintiems asmenims ar institucijoms: tėvams bei vyresny
bei ir, pagaliau, 5) pačiam sau, atseit, tobulesnei, aukštesnei savo asmenybės da
liai. Visas šias penkias pareigu rūšis sąžiningai atlikti reikalauja geležinis įsta
tas .

Kiekvienas žmogus: vaikas, jaunuolis ar suaugęs, turi pareigu* Skautybė kaiku- 
rias pareigas ypatingai iškelia, padarydama.' jas būtinai vykdytinomis kiekvienai 
skautei ir kiekvienam skautui. Tačiau, ar 10-tis įstatu išsemia visas bet kurio skau 
to pareigas? Aišku ne. Dešimty įstatu išvardintos labai svarbios ir reikšmingos pa
reigos, bet, toli gražu, ne visos. Kiekvienas mūsų turi daugybę kitu pareigu* kurios 
gali įvairuoti, priklausomai nuo socialinės aplinkos: vienos pareigos bus vaiko, ki
tos suaugusio; vienos nevedusio, kitos šeimos tėvo; vienos šeimininko, kitos tarnau
tojo; vienos namu savininko, kitos nuomininko ir t.t. Geležinis įstatas aiškiai nu
sako, kad skautas sąžiningai eina visas savo pareigas, visvien ar jos skautybės 
įsakmiai reikalaujamos, ar ne, ar jos išvardintos dešimty įstatu, ar neišvardintos. 
Štai kodėl geležinio įstato turinys platesnis, negu dešimties įstatu* paimtu drauge.

Kas gi yra pareiga, apie kurią kalba geležinis įstatas? Gali būti nesuklysiu 
pasakęs, kad pareiga yra moralinė vertybė, kylanti iš santykio tarpe duoto asmens ir 
tu* su kuriais jis santykiauja. Iš mūšy santykio su Dievu, kuris yra mūsų visą Su
tvėrėjas, pasaulio Valdovas ir Aukščiausiasis Gėris, kyla pareigos; kokios jos yra 
ir kaip jos atliktinos, moko mus religija. Kiekvienas iš mūsų yra tautietis, pilie
tis, tėvynė gi - tautiečiu bei piliečiu visuma - iš to kyla pareigos tėvynei. Pana
šiai atsiranda bendros pareigos artimui, specialios pareigos kaikuriems asmenims ir 
institucijoms. Pagaliau kiekviename mūsų yra įvairūs pradai, vieni vertingesni, kiti 
mažiau vertingi. Iš santykiu tarp vertingesnių ir mažiau vertingu mėsų asmenybės 
pradu kyla pareiga pastaruosius palenkti pirmiesiems, atseit, pareiga pačiam sau.

Pareigu apibūdinau kaip moralinę vertybę, nes visu mūsų moralinį gyvenimu ir 
sudaro visu pareigu sąžiningas ėjimas. Juk kiekvienas moralės reikalavimas savo es
me yra ne kas kitas, kaip pareiga. Pav., draudimas žudyti arba vogti sukuria kiek
vieno mūsų santyky su kiekvienu kitu asmeniu pareigu gerbti gyvybę ar svetimu turtu. 
Tik sąžiningai eidamas visas savo pareigas plačiausia to žodžio prasme, asmuo pasi
daro vertingas; pareiga yra priemonė asmenybės moraliam vertingumui pakelti. Todėl, 
manau, tikslu pareigu pavadinti moraline vertybe.

Geležinis mūsų įstatas nepasako nieko naujo. Jis tik pakartoja tą senę,kaip pa
saulis, tiesu apie pareigos reikšmę ir vertingumu. Jau pirmieji mūsų tėvai, rojuj 
gyvendami, turėjo pareigą. Priešingai mums, jie teturėjo vienui vieną pareigą - su
silaikyti nuo užginto vaisiaus valgymo. Deja, jie tą pareigą, sulaužė, įvesdami pa
sauliui nauju pradą: vieton pareigos - sauvalę, vieton gėrio - blogį, vieton morali
nės vertybės - nuodėmę ir nusikaltimą. Nors geležinis įstatas nepasako nieko naujo,
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vis dėlto jis pasako labai svarbu dalyku: amžių kovoje tarp dvieju priešingu pradu 
jis aiškiai pastato skautybės sistemą ne sauvalės, bet pareigos, ne blogio, bet gėrio, 
ne nusikaltimo ir nuodėmės, bet moralinės vertybės pusėje. Gėrio ir pareigos pusėje 
yra skautybės sistema; kokioje pusėje stovėsime mes patys, skautai, tas jau priklauso 
ne nuo įstatu, bet nuo musu pačiu, nuo to, ar ir kaip mes tuos Įstatus vykdysime.

Tas ytin-svarbu todėl, kad ir priešingoji pusė nesnaudžia. Ji bando-sofistiškai- 
suskaldyti vertybes, ir pareigai priešpastatyti laisvę ir teises. Kiek daug dabar 
girdime kalbant apie Įvairias laisves ir teises, apie žmogaus teises, apie proleta
riato teises, apie žmogaus laisvę, apie proletariato laisvę. Jau XVIII a. anglas .
Bentham paskelbė teorijų, kad visuomenės ir valstybės tikslas - kuodidžiausio žmonių ... 
skaičiaus kuodidžiausia laimė. Prieš siu teorijų nieko negalėtume pasakyti (juk ir .. .. 
krikščionybė mus moko, kad privalome siekti amžinos-laimės), bet, pagal Bentham sekė
ju, vad. utilitaristu, mokslą, laimės kriterijų kiekvienas žmogus, nūs is t at o pats sau, 
kas praktikoje sudaro lygtis: laimė - malonumai. Atseit, apeliuojama ne į aukštesnę,.. 
bet Įzėmesnę žmogiškosios .prigimties dalĮ; visko mastu pastatomas siauras-egoizmas. 
Lemiamai žmonijos daugumai Bentham teorija pasidarė savaime suprantama tiesa. Tuo 
tarpu geriau Įsižiūrėję-. pamatysime, kad ir teisės ir laisvė, be pareigos, pasidaro 
tušti žodžiai, o egoistiniai malonumai-’laimės ne tik nesuteikia, bet ją kaskart la- 
biau nutolina. Juk bet kokią, net pačia, primityviausią, žmogiuką teisę galima turėti 
tik tada, jei kiti žmonės jaus pareigą ją gerbti. Ir.Stalino konstitucija išvardina - , •
Įvairias sovietu piliečio ’’teises”, tačiau vyriausybė nesijaučia Įpareigota tu teisiu 
gerbti. Socialinėje tikrovėje nėra teisią, kurias galėtumėm re Įkalanti, kad kiti 
gerbtu* bet, iš bendro gyvenimo visuomenėje., tarp žmonių atsiranda ■ Įvairios .pareigos*.. 
Tik tu pareigą vykdymas sukuria žmonėms tam. tikra„ iwises* Pavyzdys: vargiais ar-tiks* ; 
lu pasakyti, kad vaikai turi teisę būti savo tėvu prižiūrimi ir globojami* o-tėvai - 
turi teisę būti vaiką gerbiami; atvirkščiai - iš šeimos prigimties kyla tėvą.pareiga 
prižiūrėti ir.globoti savo vaikus, o vaiku pareiga gerbti savo-tėvus., Aišku, tos abi- 
pareigos suteikia.kitai pusei tam.tikrą teisiu, kurios tačiau.egzistuoja tik; tiek ir 
tik tokiu būdu, kiek ir kokią būdu atliekamos pareigos. ; - ;

Atskirti teisę nuo pareigos, o ypač teisę priešpastatyti pareigai yra neĮmanoma 
nei teorijoj, ■,nei. praktiko j*. Tą patĮ galima pasakyti ir apie laisvę. Jei laisvę su
prasime ta prasme j = kad-kiekvienas turi teisę daryti, kas jam patinka, tai gausime ne 
laisvę, bet didžiausią priespaudą.fXymiai Įtikinamesnis prancūzą politinio filosofo , 
Montesquieu laisvės apibūdinimas (Esprit des Lois, XI. 3), kad laisvę sudaro "gąlimy- 
bė daryti tai, ką mes privalome norėti, ir nebūti verčiami daryti tai, ko neprivalome 
norėti". Kitais žodžiais- tariant, laisvė tai galimybė, atlikti savo pareigas ir. nebu
vimas prievartos elgtis priešingai savo pareigoms. Taigi laisvė ir pareiga-.čia pilnai ■ 
sutampa. Su šita, nuomone tenka sutikti. Išvadoje matome, - kad-pareiga-, teisė ir laisvė 
yra nedaloma trejulė, o pareiga yra teisės . ir laisvės pagrindas. r.,r.. '-..j ..

Pareiga, kaip ir teisė ir'laisvė, turi du priešu; sauvalę arba, palaidumą ir prie
vartą arba priespaudą. Ten, kur yra sauvalė arba, palaidumas, ten paneigiamos parei
gos, o kur paneigiamos pareigos, ten negali būti nei teisės, nei- laisvės. Prievarta 
irgi nežiūri ne Į Į pareigą, nei Į teisę, nei Į laisvę. Ji neigia visas-.tris. Tiksliau 
pasakius, prievarta yra sauvalės aktas, stipresniojo sauvalė. Kai kas. bando., suplakti 
pareigą ir priespaudą, padaryti iš ją vieną sąvoką ar. bent artimas sąvokas. .Aišku,...; 
visuomenės gyvenime yra dėsniu, kurią peržengti niekas neturi teisės - kas juos per- ■■ ■ 
žengia, tas-nusikalsta savo pareigai; yra specialią žmonių, kurią pareiga, yra.net f ir; - 
zine jėga versti žmones tą dėsniu laikytis, k-a. policija, teismai, kariuomenė ir tt. - 
Tačiau fizinė jėga, tokiu būdu naudojama, nėra priespauda. Priesiauda yra stiprewęnio!- 
jo sauvalė, neišplaukianti nei iš jo teisią, nei pareigą, ir todėl ji negali nei; tei
sią, nei pareigą., sukurti.. Žmonės vežami Į Sibirą- ir tenai verčiami dirbti. J-ie neturi 
pareigos važiuoti .Sibirap, neturi pareigos ten.d-..ūii* Tuo.pačiu, soyiętą valdžia-nėr 
turi ir negali• turėti nei pareigoj, nei teisės; vartoti fizinę jėgą; jiems priversti. • .
Šitoks sovietu valdžios’Ilgimasis išeina iš-pareigos - laisvės - teisės plotmės.* Kaip 
mes tokĮ elgesį pavadinsime: sauvale ar priespauda? Galime; vadinti, kaip^ norime,. Sau- . •
valės ir priespaudos sąvokos čia pilnai sutampa.

Taigi matome, kad mūsą gyvenimas gali būti grindžiamas vienu iš dvieju priešingu 
dėsniu: arba pareigingumu ir iš jo kylančia laisve ir’teise, arba sauvale ir iš to
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kylančia priespauda. Aišku, praktikoje, gali būti visa eilė pereinamą formai, tačiau 
logiškai jos viena kitą išskiria,

Geležinis įstatas nustato skautybės pažibinę į šiuos du pradu. Skautas, pripažin
damas geležinio'.įstato galiojimą., principiniai apsisprendžia šiuo klausimu. Lieka at
sakyti į du praktiškus klausimus, kylančius iš pareigos pripažinimo: 1) kas yra mūsą 
pareigas ir 2) kokie konfliktai gali kilti tarp įvairią pareigu. Pareigas pirmiausiai 
nustato ideologija ir papročiai - tradicijos. Klausimuose, kurie įsakmiai nėra ideo
logijos nei tradicijų sunormuoti, pareigą, pažįstame pritaikę konkrečiam atvejui ideo
logijos dvasiu* Pagaliau mūsų pačiu ideologija, grindžiama religingumo, tėvynės ir 
artimo meilės principais yra tiek plati, kad vargiai ar gali atsirasti atvejis, kur 
galėtu kilti bet kokia rimtesnė abejonė dėl mūsą pareigu* Manau8 atsiklausę savo są
žinės ir garbingumo, visuomet galime gauti patenkinamą atsakymą, net ir tais atvejais, 
kurie pirmu požiūriu gali būti neaiškūs. Todėl atsakyti į kišus imą, kas yra mūsų pa
reiga, galėsime visuomet, jei tik turėsime geros valios. 0 tas kibusimas labai svar
bus: kasdieniniame gyvenime nuolat susiduriame su kišusimais, svarbiais ar nereikš
mingais, lemiamais ar eiliniais, kurie yra susiję su pareigomis. Jei tik užtenka va
lios pareigą atlikti, visos tos problemos yra lengvai išsprendžiamos. Deja, atsiranda 
kitu motyvą - nauda, malonumus, interesas ir t<t'. - kurie mūsą sieloje konkuruoja su 
pareiga ir dažnai ją nugali. Tik turįs stiprią valią ir stipry, pareigos jausmą žmogus 
gali sėkmingai kovoti su panašiom pagundom.

Antra, gal dar sunkesnė, problema, galinti tikrai turėti tragiškas išdavas - tai 
konfliktai tarp įvairią pareigą. Du žmonės ar dvi žmonią grupės gali turėti pareigą, 
kurios viena kitą išskiria. Čia klasiškas pavyzdys - karią pareigos. Kiekviena kariuo
menė turi pareigą, pagal įsakymą, kautis už savo kraštą. Tarp savęs kariaujančią vals
tybių kariai turi kiekvienas savo pareigą ištikimai atlikti. Karo atveju Įtariai (ne
kalbu čia apie politines valstybių vyriausybes) beveik visuomet atstovauja ne teisybę 
ir neteisybę, ne gėrį ir blogį, bet lygiavertį gėrį, lygiavertę pareigą; todėl kario 
amatas visais amžiais laikomas garbingu, nežiūrint visą nelaimią, kurias karai atneša. 
Panašūs pareigą konfliktai, tik papras-tai švelnesne forma, gali kilti ir tarp įvai
rią asmeną ar.. įvairią grupią. Tą konfliktą tragiškumas glūdi tame, kad jie būna mora
liai neišsprendžiami.

Dar tragiškiau, jei pareigą konfliktas kyla vieno žmogaus sąžinėj. Jeigu tos pa
reigos nelygiavertės, tai aišku, kaip apsispręsti; bet jeigu jos yra lygiavertės, ar
ba bent duotam žmogui neaiškus ją vertės santykis, ir jis neturi priemonių išsiaiš
kinti, tada padėtis pasidaro moraliai be išeities. Laimei, panašios kategorijos pa
reigą konfliktai gyvenime retai tepasitaiko.

Jj: # S*S

Dažnai pareigos būna sunkios ir nemalonios, kartais jos reikalauja paaukoti daug 
ką, net ir gyvybę. Žymiai maloniau galėtą būti nuo pareigą išsisukti ar jas iš viso 
ignoruoti, tačiau tas įmanoma tik savo asmenybės moralinės vertės sąskaiton. Taip 
elgtis gali tik tas, kuris savojo ’’aš” nevertina. Garbingas žmogus visada drauge yra 
ir pareigingas; garbingumas ir pareigingumas visuomet eina drauge. Geležinis ^.statas 
ir pirmasis įstatas vienas kitą papildo ir paremia, vienas be kito nebūtą įmanomas, 
nes garbingumas tai aukštas savo asmenybės - jos tobulesniosios dalies - vertinimas, 
o sąžiningas pareigą atlikimas kaip tik kelia tą asmenybės vertę. Todėl riteriui gar
bingumas ir pareigingumas praktikoje sutapo. Krikščionies pareigos, vasalo pareigos, 
pareiga ginti silpnesnius ir skriaudžiamuosius - tai tie elementai9 iŠ kurią susidėjo 
riterio garbė. Mums, skautams, kurie savo įstatą pagrindan esame padėję geležinį pa
reigingumo įstatą, pilnai turėtą tikti vienas iš prancūzą riterią obalsią: ’’Kais que 
dcis, advienne que pourra” - ’’Daryk, ką privalai, kas iš to beatsitiktą’4.

♦ ♦ *

s/ \/
Gerbk ir brangink skauto varda,, ženklą ir (uniforma.0 uz vis labiau gerbk(ir 
brangink savo skaisčia siel^, kad ji galėtu* ištikimai tarnauti Dievuistėvynei 
ir artimui. v

Vyr.Sktn. J. Sarauskas, Vyriausias Skautininkas
(Js "Sk.A." 1935 .VI.8,Nr.10(151).
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Is įvairių J.A.V8 kampų>. net is tolimosios Vokietijos, skubėjo Akademinio Skautu 
Sąjūdžio nariai-es į savo metinį suvazžavima,kurio,būdami išblaškyti, lauke ištisus * 
trejus metus, VIIK17 d, vakare ir VII1A18 d. rytą jau suvaziavp daugelis jų^Dalyvių 
tarpe matėsi ir s imtus myliu atkeliavęs 65 mt.amžiaus Prof ^Končius „ ir nenuilstamas " 
Kerpe VYTIS Garbes Narys Irof.Kolupaila,tik ka grižęs iš vienos mokslines ekspedicijos, 
ir keletas senų vytieciu - filisterių, ir daugelis senųjų ScSeDedarbuotojų, Greta jų 
atvyko ir jaunieji akademikai,tik pirmuosius metus laužų mokslo ledus JAV universite
tuose » Visus juos atvedė vienas tikslas< viena mintis.

Fru dedama savo posėdžius, suvažiavimo dalyviai aplanke šaunių Cleveland© lietuvių 
taip gražiai įruoštus lietuviškuosius darželiusjir prie čia stovinčių Et•Basanavičiaus 
ir Dr»VrKudirkos paminklų padėjo gražius,tautinėmis spalvomis papuoštus gyvų gelių vai- 
n i kus, C ia kalbėjo Prof. Ko 1upa iia ir Br .Kviklys•

z Akademinio Skautų Sąjūdžio suvaziavimą6lairiame dalyvavo netoli 60 akademiku skau
tu- cių , atidarė Valdybos pirmininkas Prof dg Končius, pasakydamas reikšmingą, kalba ir 
kviesdamas visus sutartinai dirbti, Pagerbti žuvusieji ir mirusieji LSS nariai,vadovai. 
Vien tik akademikų sknutų-cių žuvusiu ir mirusiųjų priskaityta netoli 30,Skaitomos 
ju pavardes, suvažiavimo dalyvių mintvs plaukia pas ,tuos,kurie,i musu sueigų nebeatvy- 
ko ir niekada neatvyks.. Bris menama is tremtie ji, dantie ji Tėvynėje ar Sibire •

išrenkamas prezidiumas - Prof .Kolupaila, sktn• Kalvaityte .f ii .Kasperavičius, 
Sudaromos mandatųr ezoliuo i jų, sveikinimu komisijos. s/ , v

Is ScSoD.ę Korp.-VYTIS valdybų pranešimų paaiškėjo,kad sįp skautiškie
ji akademiški vienetai paskutinių trijų metu bagyje nuo paskutinio suvažiavimo Schein- 
feldę, gerokai išaugo savo skaičiumi; sustiprėjo^ organizacija, Vien Korp?VYTIS narių 
skaičius nuo 12p0 išaugo iki 200, SBD narių skaičius pakilo netoli 100. Šios dvi skau
tiškai akademines organizacijos glaudžiai bendradarbiavo Akademiniame Skautų Sąjūdyje 
ir sutartinai dirbo visų laika:Palengva išaugo padaliniu tižias :Čikagoje,Toronte, 
Detroite?Sydnejuje,Adelaideje sUrbanoje? Bostone ęCleve landė, Siaurės ir Pietų Vokieti
joje. Sudaryti korespondencin.ini vienetai JAV.Australijoje,įsteigtos įgaliotinių insti
tucijos. Nors valdybos nariai buvo labai išblaškyti (Korp.'^ytis Valdybos 
nariai ilgų laika gyveno trijuose kontinentuose...), tačiau velke korespondentiniu 
būdu palaikydami ryšį, Ir ryšys su padaliniais buvo atliekamas panagiu būdu.Prise jo 
tad rašyti daug laiškų, siųsti daugeli raštų. Taip 1$49 mt,valdybos išsiųsta apie 
1*200 laiškų, 195° “ 1’5^0 ir 1951 mt, - apie 800 laiškų. Kovos del Lietuvos Laisves 
srityje taipgi kai kas padaryta s’•’Genocide" knygos išplatinta,netoli puses jos tiražo, 
talkininkauta kai kurioms musų institucijoms, paskelbta eile straipsniu užsienio 
spaudoje. Eile vytieciu vadovavo mūsų bendruomeninėms orgahizacijonsjskaite pasnaiuas. 
Nepamiršta mokslo sritis. Čia pažymėtini didesni g*n,Prof. Kolupailos.EiloDr.J-Gimbuto 
darbaioPati Korporacija savo lėšomis išleido: JoZdanavičiaus 25 dainas skautams su 
gaidomis,AoBu'zanšovo Skautų Bibliografijų tremtyje, KunoYlos “Skautų Maldas”,Barzdoto 
Tėvelio ” Vytie t i Tremtyje”v Ruošiama spa~udai dar pora leidinių. Periodinėje skautų 
spaudoje AS3 taipgi užima nemenką vieta su “Vyčiu”, “Vyčio” II dalimi, “Musu Vyčiu”, 
iš viso rotatoriumi atspausdinta 586 puslapiai 300 - egz.tiražu. Eile narių? kad
ir turėdami U-to baigimo diplomus,gilino savo žinias toliau ir garo įvairius mokslo 
laipsnius & Vis daugiau.atsiranda studijuojančių vytieciu ir sosiu.Nutrauku savo stu
dijas Vokietijoje dabar vėl grįžta į užjūrio universitetus JAVPKanadoje,Australijoje ir 
kt. Akademiniame gyvenime vytiečiai ir šiandieną reiškiasi§ Taip Čikagos,Toronto, 
Urbanos liet t. studentų dr-jos vedamos mūsiškių, Šalpos srityje išsiųsta visa eile ^mais
to drabužių pakistų £ Vokietija, sušelpiu nariai ligonys, sudaryta visa eile . z 
darbc-buto garantijų skautąns-ems ir j 1 šeimoms? Eiįe sesių ir brolių sukurs lietuviš
kas seimaso Nemažas skaičius ASS narių dirbo skautišką'darbą PLSS-oj© ,LS3, ir LSoeseri- 
joje= Taip piranijoje - 3s Taryboje - 10,Seserijos vadijoje - 6, Brolijos vadįjoje - 7?
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Į ' I I
PI.SS Garbas teisme - 1., PASS Kontroles Komisijoje 1 ir t* t. Eile akademikų-i.ų, , 
vadovavo tuntams , vie t in ink i joms, draugovėms.Tačiau 'is viso,kaip konstatavo pranešėjai, 
šioje srityje nudirbta permažai ir todėl vis did ysis JiSS narių:skaičius turėtų įsi
traukti i praktiška skautiskajį darbų*/ ' . • v

1949 mt.Kbrp.Vytis iždas turėjo 528,40 'DM pajamų ir 525,23 DM išlaidu, 195oymt.
- 6C7,27(DM pajamų ir 739 DM. išlaidu. I95I mt. ^1 pajamų. ir .apie tiek pat išlaidų.

• "Musu Vyčio” kasa tvarkoma administratorTaus irusias pozicijas nebeina*
- iš padaliniu atstovų pranešimų’paaiškėjo? ka'd vieni skyriai veikia stipriau,kiti
menkiautTačiau paskutiniu metu ir jų visu veikla gyvėja, Skyriai ,kurie negalėjo savo 
atstovu atsiųsti. (Kanada,Austrailja) atsiuntė savo veiklos pranešimus rastu?kuriuos 
suvažiavimas su atsidėjimu išklausė. Drauge priimti dėmesin ir jų pageidavimai orga
nizaciniais klausimais. ’

Atskirose Korp .Vytis ir ŠSD sueigose aptarti specifiniai rjių reikalai. Priimti 
kiek papildyti ir patisyti statutąi,kurie^ bus paskelbti oficialiame biuletenyje, 
išrinkti nauji, valdomieji organai* Studenčių Skaučių Draugoves draugininke įslinkta 
F ii.sktn,Berniškaite, valdybos narėmis•- Peciūri^nt’,Lapatinskiene,Labuckaitė,Capli- 
kaitė- SSD Šia proga pasivadino "Akadomini^ Skaučių Draugovių Sambūriu” 9 nes jau 
dabar jų veikla praktiškai buvo'išėjusi iŠ draugoves ribų.- Kerpi VYTIS valdybai pa
dėkota uz gera pareigų ėjimą, uzgirta valdybos vedama liniją ir Korp<pirmininku 
perrinktas fii*KviklyscTačiau jam del gausybės darboznebegalint siu pareigu eiti ir 
kategoriškai atsisakius, jiauju valdybos pirmininku išrinktas senjoras psktn.Eugenijus 
Vilkas. Vicepirmininku išrinktas senj.VytAKyedaras (Kanadą)5iždininku - LoMaskaliū- 
nas.(Ųrbana), sekretorium - senj.Stepaitis (Čikaga ) ir. spaudos vadovu - Gv.Valenti
nas (Čikaga)o Taigi nuo dabar valdybos narių dauguma bus Čikagos mieste arba netoli 
jos * Reikia manyti, kad darbas bus, sklandesnisslengvesnis ir r tuo~paėiu našesnis, 

.Kandidatais i valdyba liko: Sfasisk/Ls (Australija )s Juodelis (Čikaga) ir:Ivanauskas 
(Garry,Ind*)* Kontrolės Komisijon išrinkti : senj .Osteika, seni ;Pazeip.enas ir senj. 
Gilunas® Garbės Gynėju perrinktas f ii AG, .Plater is® Garbės Teismn išrinkti : Fil. 
K.Grigai-fis (Kanada), senj0K0 Bertulis (Čikaga,JAV) .ir senj, Rc.Norvydas ( Australija).

"Vyčio" Korporacija atskiroje savo sueigoje Korporacijos mecenatu išrinko JAV 
lietuvių senosios kartos veikęja zurnaiista Pra“7 G u d ą , labai daug'parėmusi, 
mūsų studentus maišto pakistais 9 drabužiais, pinigais, o taip-pat. visai eilei vytiecių 
sudariusiam darbo-buto garantijas-ir padėjusiam Jiems įsikurti. Korporacijos senjoru 
jaukei tas junjPPranas Dauknys^gyv*Italijoje, pareses apie 90 pusi.apimties junjoro 
darbą, •

Suvažiavimo .dalyviai gyvai dalyvavo diskusijose,kuriu metu aptartos tolimesnio 
.veikimo gaires J Nutarta ASS veikla^ne tik kad neslopinti,kaip to kai kas norctųebet 
ja dar labiau plėsti,išeinant daugiau i visuomenini,kultūrini ir skautiška gyvenimą.

Akademinio Skautu Sąjūdžio Valdybai,iki šiol tvarkiusiai visus organizacijos 
reikalus, išreikštas pasitikėjimas ir toliau : naujos yaldybos rinkimų metu valdybon 
išrinkti tie patys asmens: Pirmininku - Profolgnas Končius, vicepirmininke -^v^Scfil. 
dr oDoKesiunaitc j Vicepirmininku - f ii 3sktnoBr0Kvįklys.Pirmininko- kandidatu išrinktas 
Prof o Kolupaila , vice.pirminipko - senj s EoVilkas., Po to dar aptarti kiti ASS reikalai, 
nuturimų bei‘ rezoliucijų projektai ir pan. . . u

VIII.18 d.vakare visi suvažiavimo dalyvini nuvyko į p.inz.kiurio rezidencija, 
kur prie gražaus Erie ežero krantą susirinko per 200 lietuvių ėlėvelandiecių^senųjų 
ir naujųjų išeiviu. Vakaro.programa pradėta skautiškų,laužu,kurio ne,tu gražų žodi 
suvažiavimo dalyviams ir svečiams fare šelminlhkas p02iiuryso Skautišką lauza labai 
sumaniai pravedė skv «vcVyt^Raulinaitis, o progbamdbeveik isiiųkinai išpildė seses cle- 

_.yelandietes. Pądainuota visa eile senu lietuviškų dainų, gražiai pasilinksminta. ( 
Seimininkas po’Diurys sų Ponia teikėsi da$ v is usjsus trinkusius pavaisinti skaniais uz - 
kandžiais* Penas, BoGaidziunas parodė filmą,kur mateme ir III Taut.stovyklos vaizdus® 

Antrąją suvažiavimo diena - VIII.9 d. - aplankytas Mauzoliejus įkuriame .sau laiki
na poilsio vietą,rado A0A. Antanas Smątona,paskutinis LSS sefas ir Lietuvos Rėspublikc 

_-Prezidentas®-Padėtas gražus vainikas.Gia .kalbėjo Rrbf.Kolupaila,iškeldamas šio vyro 
nuopelnus skautų organizacijai® \z v ■

Pamaldose ASS dalyvisislyd imi vietos- skautu-cių, dalyvavo gražiai organizuoti.
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su savo vėliavomis. Priešakyje žygiavo abudu ^usų garbes lai, uz jų ėjo filis*- 
teriai,senjorai,junjorai-es ir kiti skautai-es. , t f

Iškilmingas suvažiavimo posėdis įvyko lietuvių^saleje, kur susirinko pilnutėlė 
sale (keli šimtai) senėjų ir paujųjų lietuvių. Suvažiavimas pradėtas ^autos himnu. 
Garbes prezidiuman pakviesti : Inz.Ziurys. A.A. Skautų Šefo Šeimos atstovas p.J.Sme- 
tona, Ateitininkų or-jos atstovas p. Tamulionis, Varpininkų atst.p.agr.Daugela,Vyta^to 
Did'ziojo U-to rektorius prof .Graurogkas, Skautų Rėmėjų Dr-jos pirmininkas p.B.Gaidziunas 
BALFo atstovas p .Banys ,Dr.M. Žilinskienė, Prof .Stp.Kolupaila.^ Darbo prezidiumo vietas 
užėmė ASS valdyba. Iškilmingai sueigai pirrjininkavo prof .Končius .Susirinkusieji is- 
klause turiningų prof .Kolupailos ir Dr. M. Žilinskienės paskaįtų, kurioje • ■ t ' ’
prelegentai nušvietė šiandienini lietuvio jaunuolio kelią . Sesioms sesems,priėmus is 
jų iškilmingų pasižadėjimų, uždėtos SSD spalvos. Galingai suskambėjo akademiškas “ 
"Gaude amus11, suris dama s suvažiavimo dalyvius ir svečius .kurių tarpe matėsi daugelis 
kitų korporacijų nariu. Suvažiavimų sveikino visa eile institucijų atstovų ir šiaip 
jau asmenų (ištraukas is d-augelio sveikinimų tekstų spausdiname šiame numeryje ats
kirai). Pa$s suvažiavimas nutarė pasveikinti: Brolius Lietuvoje, VLIKų, Lietuvos Dip
lomatijos Šefų,Diplomatus, Amerikos Lietuvių Taryba, BALFa,, PLSS Tarybos Pirmijos 
Pirmininką^ Vyr.Skautininkų, Vyr.Skautininkų, Lietuvos Skautų Įkūrėją, P.Jųrgelą,Korp. 
garbės narius - Vydūnų, V .Kamantauskų, PLSS Vyr.Dvasios vadovą, tarnaujančius kariuo
menėje vytiecius, suvaz-iavime negalėjusius dalyvauti ASS narius,issiblaskiusius po, 
vįsų platųjį pasaulį,ir kt. Sueiga uždaryta suvažiavimo daina,kurios melodijų sukure 
’’Ciurlionies" ansamblio vedėjas kompozitorius psktn. Mikulskis. v/ v

iš viso, suvažiavimas buvo labai gerai organizuotas, ^aj, didžiulis suvažiavimo 
seimininkes ir jai gelbėjusiųsesių clevelandiskiu nuopelnas. Čia daug padėjo v.s. 
Dr .D.Kės iuna ite, Dr • M.Zil inskienė, sktn. Žilinskas, sktn. f ii .Barniskaite, sktn • Gulbi
niene, psktn. Ducmanas, sktn.Radzevičiūte,psktn.Ka-mentavicius,V.Raulinaitis ir kt* 
Visiems jiems priklauso užtarnauta broliška padeda. v

•Keletas organizaciniu mažų, bet lab aJ. reikšmingu smulkmenų: Visi suvažiavimo da
lyviai gavo is sesių specialius kaklaraiščius,pagamintus is abieju ak.vienetų pagrin
dinių spalvų. Kiekvienas gavo • * programas,( nurodymus, informacijas,puikias
nakvynes. Visur buvo parūpintos susisiekimo priemones - lengvos masinos,kurios ^sutei
kė galimybe suvažiavimo dalyvius lengvai perkelti is vienos vietos į kitų. 3al.es, kur 
vyko posėdžiai (YMCA ir Liet.sale) buvo labai skoningai dekoruotos daii.sktn.Žilins
ko pastangomis.

Visi dalyviai skirstėsi į namus su pakilusia darbo nuotaika. Reikia laukti,kad 
sis suvažiavimas atneš teigiamu vaisių.

« « «

NAUJI LEIDINIAI
1 V W

SKAUTŲ AIDZ1S.I951 m.liepos-rugpiūcio men. Nr.7-8. 36 pusi.4- virs.4 pusi .Džiugu, 
kad mūsų Sk.Aidas gyveja,tobulėja turinio ir formos atžvilgiu,kas kartą auga.Kiek- 
vieno skauto pareiga jį prenumeruotis. Meta-ms 2 $. Administracijos adresas: P.A. 
Pundzevičius, Box 1003, Station C. Toronto / Ontario. Canada.

BUDĖKIME. L.S.B.Anglijos Rajono informacinis biuletenis, Nr.l, i95i.VII.i5 d. 
Rausytai rašoma j a mašinėlė ( be liet. sp. ženklų), spausdinta) rotatoriumi. 4 pusi. 
Leidžia: LSB Anglijos Rajono vadija.Redaguoja: sk.v. V.Fidleris ir psktn. J.Trecio— 
kas.Virselis pskltn.B.Strumskio.Redakcijos adresas: ė,Simoųs Terrace,Westminster 
str.,Nottingham,England. Turinyje patiekiama nemaža informacijų is Anglijos Lietu
viu Skautų gyvenimo. "Budėkime” teikia nebloga įspūdį,žada dažniau rodytis,tobulėti, 
spausdinti daugiau rasinių.

LITHUANIAN REFUGEE SCOUTS.Išleido The Lithuanian Scout Delegation at the Jambo
ree in Austria, Augf- .• 3-13,1951.4 pusi. Pa tiekiama siek tiek informacijų apie Lietuva, 
ir Lietuvos skautus Jamboree proga.

HF.W/lTTKRTF?tęrene PFADFINDER LITAUENS. Tas pats leidinėlis - informacija vokie
čiu kalba.

15



121 

' ' AKADELGNIO SKAUTU SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI 
Clevelande ,1951. VIII. 18-19

Akademinio Skautu Sąjūdžio atstovai ir dalyviai, šiame suvažiavime atstovauda
mi apie 300 po visą pasauli išsiblaškiusio-lietuviško skautiško akademinio abiejų 
lyčių. Jaunimo j išklausą pranešimus ir aptarę organizacijos ateities krypties bei veik
los reikalus,pabrėžia*kad AeS4Sąjūdis turi išlikti- ideologine,skautiška-visuomenine, 
kultūrinė,tačiau griežtai nepartinė organizacija,neusirisusi su kuria nors partine 
grupe,ugdydama religingas*atsidavusias kenčiančiai ir kovojančiai Lietuvai,taurias, 
doras, tvirto būdo asmeny be surengdama jas Dievo,Tėvynės,artimo-tarnybai. « • z .

Suvažiavimas konstatuoja,kad dažnokos musu tautieeiu:tarpusavio rietenos,išei
nančios iŠ partinių ar asmeninės ambicijos sumetimų,silpnina kovos del Lietuvos lais
ves pozicijas ir tuo būdu neatneša laukiamos naudos mūsų tauta>iu Taigi ASS nariai 
turi nešti taikos ir meilės dvasia^į mūsų tautiečiu protus,sirdis,šalinti neapykanta 
ir gilinti sugyvenimą bei santarvę.

■Kovos dėl Lietuvos laisves ir lietuvybės išlaikymo reikalu
Suvažiavimas užgirdą savo narių pavienes bei kolektyvines pastangas kelti Lie

tuvos laisvės bei savosios kultūros ugdymo reikalus savoje ir užsieninėje spaudojev 
ir skatina savo narius kovai dėl Nepriklausomybes skirti da>ugiau dvasinių bei medžia
ginių vertybių«ASS vadovybe ir padaliniai įpareigojama talkininkauti šiame darbe lei
džiant -leidinius, o visi nariai turi aktyviau remti mūsų laisvinimo, kovos, kultūrine s 
bei visuomenines organizacijas tiek dąrbu^tiek lėšomis^ . . ,

Suvazįavimo dalyviai, pasidžiaugė .kad visa eile ASS nariu tremtyje, sukūrė tik 
lietuviškas seimas,ragina ir kitus narius eiti tilųsiuo keliu-priimant dėmesin,kad 
lietuviškoji seimą yra kertinis akmuo lietuvybei 1.Nemažesne verte pripažįstama 
ir lietuviškajai mokykla i, kuria, visi skautai turi visomis išgalėmis remti0

’ Organizacine__ ir drausmes -sjdtis
Uzgįrti buvusios ASS Valdybos pastangas sujungti akademikus s kautus-skaute s į 

vieningą9darnią, skautišką ir savistovią organizaciją?kurioje harmoninžgai dirbtų abu
du akademiniai skautų.-cią vienetai: Akademinis Skaučių Draugovių Sambūris ir Korpora
cija ’’Vytis5’ į glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuves z
Skaučių Seserija ir Lietuvos Skautų Brolija.Dar labiau sustiprinti broliskus-seseris- 
kus ryšius akademikų skautų-ciu tarpe,stiprinant dabar veikiančių padalinių organiza
ciją, veikla, s teigiant naujus padalinius ir pritraukiant daugiau naujų skautiškų in
telektualiniu pajėgų, a Kviesti į*organizaciją aukštesni mokslą baigusius' skautus-es,tiks 
lu padrąsinti juos imtis studijų aukštosiose mokyklose,informuoti apie galimybe'stu
dijuoti.z , v ■ ,

Suvažiavimas priėjo išvados, kad musų eilese yra tam tikras procentas mažiau akty
vių arba net pasyvių nariu, kurie prašomi aktyvįau įsitraukti_į organizacijos darbą, 
remti ASS jėifeu ne darbu, tai bent pinigais & žodžiu,- kad tuo būdu butų suteikta gali
mybe didesniam studijuojančiu skautų skaičiui atsiekti aukštojo mokslo.

Praktiškas skau tiekas is 'darbas
Suvažiavimas konstatavopkad nors ir nemažas skaičius ASS narių dirba praktiškąjį 

skautiška darbą PLSS Tarybos Pirmijoje.-Taryboje3LSErolijoje,L.,S0Seserijojev-kituose pa
daliniuose ir draugovėse, vis dėlto Akademikų skautų-ciu, šioje srityje indelis nėra 
pakankamas«nes silpnute tremties skautija ir is akademikų reilcaįaują daugiau pagalbos, 
Taigi suv-mas įpareigoja savo narius daugiau pasišvęsti Dievo,Tėvynės,artimo tarnybai, 
rūpintis ideologiniu bei metodologiniu skautiškuoju pan Aruos 5mu,talkininkauti LSSese- 
rijos ir Broh-ijos vadovybėms,tikslu praplėsti lietuvių skautiškąjį judėjimą.

__PUL ,S fe-goo statuto klausimų__
.. Palikti statuto klausimus apsvarstyti ir priimti kempe te tingiems organams.

Kas liečia A.S«Sąjūdzio reikalus A?S>Statute, budėti, kad būtų ir toliau laidota tei
sė išlikti savistoviai organizacijai,atsižvelgianų 1 Akademinio Skautų Sąjūdžio vie
netu ilgą amžių .bei per 27 metus sukurtas• tradicijas. Būtų tad visiškai tikslu, jeigu 
ASS galėtu .pats save atstovauti Pirmojoje ir Taryboje.

' ‘Tarpusavio skautiškojo sutarimo reikalų.
-Suvažiavimas teigiamai įvertina ASSąAkoSkoDr-viu Sambūrio ir- Korporacijos "Vy

tis" valdybų gražias liksiolmes pastangas neugdant savitarpinį skautiškąjį sutarimą,
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ragindamas ir toliau eiti siajkryptimi.Drauge betgi konstatuoja faktą,kad kaip is kai 
kuriu išoriniu reiškiniu matyti, skautiskasis sugyvenimas bęi sprendimų, vienodumas v 
ne visų aukštesniųjų skautiškųjų institucijų tarpe yra visiškai harmoningas .Kenc ianc ios 
Lietuvos ir skautiškosios vienybes reikalui kviečia visus vadoyus-es ats-isakyti 
asmeninių bei kitokių ambicijų mūsų vieningos organizacijos naudai.

Studijinio darbo srityje
Uzgirti tuos ASS narius,kurie,kad ir sunkiausiose aplinkybėse gyvendami,nenutraukė 

savo mokslinio bei studijinio darbo.Raginti visus tuos,kurie yra laikinai nutraukę 
savo studijas,ieškoti galimybių jas užbaigti, išnaudojant tremtyje leidžiama, laikų 
pasiruošimui įvairiu Nepriklausomai Lietuvai reikalingų profesijų kvalifikuojais bei 
diplomuotais specialistais.Skatinii savo narius siekti aukštojo mokslo bei išsilavini- 
mo.Sarasti galimybę padėti studijuojantiems finansiškai.

i . Šalna ir savigalba1 z ■■ w ■ I ifi» I — ■ — II . ■ n ■■ 1 I Ii a*

Suvažiavimas su diėliu dėkingumu uzgiria savo skyrių ir atskirų nariu vykdytų 
darbų šalpos ir savigalbos srityje. Ir toliau eiti šia kryptimi,stengiantis daugiau 
padėti sergantiems, stud i juo j an tiems ir šiaip jau pagalbos reikalingiems .Pagal galimy
bę paremti Vokietijoje pasilikusius ir šiaip jau i vargų patekusius lietuvius. 

Snaudės sritis —————————————— • /
Remti savo ra-ainiais,prenumerata,talkininkavimu platinime abudu skautiskuosius 

organus -“Skautų Aidų” , skiriamų skautu-cių ir “Ttaų Vyti“ -%/vadovių,vadovų ,bei, aka- 
d-emikų skautų-cių reikalams.Stengtis patiekti daugiau skautiskosios tiek idėjinės, 
tiek praktiškosios literatūros. Prenumeruoti kitus tremtyje leidžiamus lietuviškuo
sius zurhalus bei laikraščius.pirkti knygas.

ASS finansiniai reikalai
Suvažiavimo dalyviai,išklausę valdybos pranešimų,konstatavo,kad nemaža ASS na

riu dalis neatlieka arba mez-ai pagal savo finansini, pajėgumų teatlieka finansinę prie
volę savo organizacijai,kuria iki šiol turėjo vilkti mažuma narių.Nutare į tai at
kreipti visų dėmėsi ir įpareigoja kiekvieną narį reguliariai mokėti bent J $ metinio 
mokesčio,kurio 40% eitų bendriems ASS,,40% ASDS/Korp .Valdybos ir 20% vietos padalinių 
reikalams.Nuo mokesčio atskirais pareiškimais atleisti studijuojančius ir neturinčius 
asmeniškų bei darbo pajamų akademikus ska-utus -es.

Narių kandidatu reikalu
Gilinti naujai įstojusių nariu kandidatų skautiškųjų, akademiškajį,lituanistinį 

ir bendrąjį zinojimą.Pasiūlyti /iSDS / Korp.Vytis Valdyboms peržiūrėti programas kan- 
didatams-ems ir prižiūrėti jų vykdymų. z

Akademine Skautų-ciu stovykla
Geresniam ASS nariu skautiškam paruošimui suruošti 1952 metų vasarų platesnio 

masto aka-deminę skaut-cių stovyklą ir pavesti jų įvykdyti / Korp. Vytis 
valdyboms.

* c
*

PADĖKA
— -i—  ---------------------- --- ------------- ------------ -------------------------— •• —'   -■ — — II

Akademinio Skautų Sąjūdžio, ASDS ir Kbrp.VYTIS valdybos maloniai dėkoja 
v isiems, parėmus iems Akademinio Skautų Sąjūdžio suvažiavimų ir tuo prisidėjusiems prie 
jo darbu pasisekimo.Ypatinga padėka reiškiama visiems bičiuliams,skautiškająi vadovy
bei, Garbės nariam-s ir visiems mus sveikinusiems.Prof .Kolupaila ir s ktn. M. Žilinskie
nė nusipelno musu dėkingumą uz gražiai paruostas paskaitas. Clevelandiškiai p.p.
Ziuriai, Mikulskis, Jonaitienė, dali. sktn. Žilinskas, p. Gaidzlianas .p. Rastenis, p. Koimaitis, ■ 
sktn.Radzeviciūtė,sktn.Gulbinienė,psktn.Ducmanas, p.Skristai ir visi kiti,kurie mums 
gelbėjo,sujaudino mūsų sirdis savo’didžiuliais gerais darbeliais mums,skautams.

Šia proga mes giliai vertiname triūsa Cleveland© ASDS narių,ypatingai. Eįl. 
sktn.Barniškaites it tų mielu sesių,kurios ne vieną naktį budėjo drauge su suvažiavi
mo Šeimininke Fil.v.s.Dr.Kesiunaite.Spaudžiame tvirtai kairę ir visiems broi iems-se
sėms, kurie gausiai a-planke is arti ir iš toli: iš Čikagos,Urbanos,tolimojo Bos
tono, dar tolimesnės VokietĮjos,BaltimorėsįClevelando,Detroito ir kt.vietų.

ASS ,ASDS, Kbrp.VYTIS Valdybos.
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Bresdami akademiškai,breskite ir skautiškai.Būkite ne tik lietuviškos skautijos 
smegenimis, be t ir širdimis/Pro to ir širdies derinys vainikuos Jūsų darbus laimėji
mais «Gražiausiu darbo vaisiu suvažiavimui*

Jūsų filisteris K.Palciauskas,
PLSS T.P. Pirmininkas.

Su šiuo mano rašteliu priimkite visam skautų-skauciii sambūriui gilius mano 
sveikinimo ir linkėjimo žodelius* Vydūnas,Kbrp. VYTIS Garbes narys.

Prašau jus visus susikaupus drąsiai pažvelgti augštyn į skautų idealus,po to že
myn i liūdna tikrove ir sąžiningai stengtis suderinti skautiškus Šukius su darbais. 
Tuomet tegalėsime su ramia sąžine pasisakyti.jog esame ištikimi skautų ideologijai 
ir tarnaujame Dievui, Tėvyne i ir Artimui. A.M.l Jus mylintis P. Jurgėla.

...Todėl prašau priimti geriausios sėkmės linkėjimus per ši laiškuti.
V.Čepas,Vyriausias Skautininkas

Sveikinu Ak.Sk.Sąjūdžio dalyvius,nuoširdžiai linkėdama vienybės: lietuviškos 
dvasios ir ištikimybės skautybes principams. Vyr.sktn.K.Žilinskienė

Olevelando Lietuvių Tremtinių Dr-ja linki Sąjūdžiui nepalūžtame energija ir dva
sia dirbti didiesiems žmonijos ir mūsų tautos idealams - Dievui,Artimui ir Tevyhei.

P.Stravinskas,TD Pirmininkas

Idėjos nugali - jos nugali erdve ir laika,jos viršija žemiškąsias ribas.Negalė
damas šiandien kartu su Jumis būti suvažiavime,surištas su Jumis skautybes idėja,siun
čiu susirinkusiems lietuviškai nuoširdžius sveikinimus.Dvasioje esu su jumis. 
... Rūpintojėlio kantrumu paaukokime kas maža didesniam,kur gesta - atgaivinkime. 
Sv.Jurgio karžygiškumu smogkite belendanciam svetimam slibinui.Lietuvaitės vaidilutės 
rūtos dorybės nė šiandien tenevysta.Juk mes - šiandieniniai vaidilos ir kriviai ir 
vadai ir didvyriai .Kokių bebūtumėte religinių is Įtikinimų, daug tikėtumėte ar mažai, 
aš,broliai-seses,aukoju Dievui auka, už visus ir meldžiu Dievo palaimos šventam mūsų 
darbui ir idėjai dirbti dėl Lietuves.Idėjos nugali kas žemiškasesu ir šiandien ir 
visuomet su jumis. Fil.kun.J.Dėdinas,

Korpl VYTIS Dvasios Vadovas

Budėkite lietuvių tautinės kultūros išlaikymo ir jos puoselėjimo sargyboje ir iš
laikykite savo gražias laisvoje tėvynėje sukurtas akademines tradicijas.

A • i uigus t inav ic ie nė, J. F • Dauge la ,
Kultūros Fondo vardu

Kolegiškai linkime nepalūžti sunkioje nūdienėje mūsų likimineje kovoje ir suglausto 
mis gretomis galimai greičiau sugrįžti į savo tėvynes klonis,kur daugiau kaip per 20 
metu skambėjo Jūsų budri daina.Pasirinkę tarnauti ištikimai Dievui,Tėvynei ir Tautai, 
būkite tautos vieningumo ir solidarumo pionieriai.

Lietuvių Studentų Varpininkų ir
Varpininku filisterių vardu J.F.Daugėla

Akademinėje plotmėje praktikuokite ir teoretiškai nagrinėkite skautybes principus, 
kad kuo sėkmingiausiai pritaikintumėte juos lietuviškam jaunimui.

Dr • inž .Algirdas Nasvytis ,
Clev.Tautiniu Korporacijų sambūrio p-kas. 
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e«e ištvermingai dirbti’lietuviška darbą,organizuojant jaunimą?kad ji atitraukus nuo 
tuščio juos viliojančio miesčioniškumo*

Klyvlendo Ateitininku Vadovybė

Gausaus suvažiavimo-proga priimkite Korpl MEO-LITHUANJA geriausius linkėjimus* 
J- Ciuberkis

Ryžtingo darbo, vienybės ir sėkmės-’ '
- . PLSG A.jntr.kom,-p*kas. v.SoKizlaitis

Bendros idėjos tejungia mus broliškumo - seseriškumo ryšiu© ,
‘ r ... . -PsktncDoJ ankauskaitė-Eidukiene,

' ■ _ / ■ SSD Draugininke- y •
• e» kad suvazAavimo sumanymai ir niūrimai dar tampriau apjurgtu seses ir brolius 
akademikus bendram našiam skautiškam,darbui ir -Tėvynės gerovei8

; ' , ... » ‘ . y.s.VI.Šarūnas, Kanados rajono vadas*

Laikinieji •’’australai” -nuoširdžiai linkime ©kad ASS šio suvažiavimo metu atgai
vintu savo sirdi - didesnei proto ir širdies naudai*

' s ... Fil0Vyt.Stasiskis?Korp.įgaliotinis
‘ Australijoje

Tegu Didysis Vadas Kristus laimina Tusu suvažiavimo darbus ir jaunatvišku šir
džių liepsnas* .••*-. Senjo .Nekrašas, įgaliotinis -Italijoje

* ir toliau nepailstant dirbti kilnųjį Tėvynės laisvinimo darbą 1
. ASS'Adelaidės skyriaus Valdyba

' ' ’ ’ ’ . , , . . Australijoje
- > .

Tegul būna musu mokslas,jėgos skirtos kenčiančiai Tėvynei paguosti.
. \ . - Vyt*Kvedaras, ASS- Toronto sk9p-kas

Jūs esate mums švyturys,kuriuo mes, jaunis j i,sekame e
"Neringos” Skauciu Tuntas Clevelande

, Kada Jūs Amerikoje susibūrė aptariate aktualius ASS reikalus,mes Vytieciai JAV 
karia i, atlieka--me. savo pareigą - rengiamės ar esame paąirenge ir net aktyviosiose 
kautynėse su amžinuoju žmonijos priešu - komunįa .-Mes kariai,kur bebūtumem,ar tai 
JAV ribos e, ar-Europoj e, a-r net Korėjoje, visada džiaugiamės sužinoję apie Dusu veiklą 
ir visada būsime su Jumis nors savo mintimis* ....

' . SenjoMvE*Jazbutis,JAV vytieuiu kar.
koresp,skyriaus pirmininkas

e o, glaudžiai susisp-ietus apie: mūsa vėl i ava, pradėti planingą akciją už taiką ir vie
nybe skautu eilėse/Tebūna šis suvažiavimas mirtinais smūgis visokiems barniams į

- St • • s • • • - * Brolis VaidievutiSę.PoVokietija

Kad Korpl VYTIS ir toliau žydėtu gražiu žiedu mūsą Sąjungoj e .Vis budime drauge.
• ' • ” ’ ‘ ■ /' ‘ 1 Jūsų lietuviai skautai Anglijoje

s .' ‘ (seka apie.60 parašu)
■ Poeto Aisčio žodžiais mes galėsime iprąsminti suvažiavimo nuotaiką ir linkėji

mus:. ’O jeigu kartaisępo daugio metu,
• Sueisim vėl ©mieli draugai,

' : ■ Tai musu gretos bus jau prarete.
Ir pasikeitė mūsą veidai-^..’

; . Tik širdis vienaiilgesio pilna, •
Skausmo kupina pasiliks jauna.

■’ 'Jūsų Fil.Jmt.Kkiste.ikis.
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Nuoširdūs sveikinimai suvažiavimui is Jamboree5
s kt n o V o Skr inskas ?Lie t.s kautu dal in io 
Jamboree Austrijoje vadovas*

Linkime būti garbingais riteriais Tėvynės laisves kovoje l
v Mikulskis,

’’Ciurlionies” Ansamblio vadovas 
Sprendžiant SSD bendruosius reikalus nereikia pamiršti aukščiausio mūsų tikslo - 
Tėvynes, kuria i mes turime skirti visa savo mokslu ir jėgas, ugdant jai taurias asme
nybes.

SSD sesių Toronte va^-rdu. • . .r h. , ■

Eug, Vai iūniene

Mintimis su Jumis. Su skautiška šypsena ir pasiryžimu dirbkime sazvo tautai ir 
Tėvynei 1 . ,

Fil. Dr.Milda Budriene

Broliškai sveikiname akademikus skautus -es.
Psktn.Ducmanas,Clevelando Liet.skautu > 

Vie t in inkas.
Niekas negalvojo ir niekas nebūtų tikėjęs, jei kas mums būtu skelbės pries 

10-15 metUjkad štai, Kbrpl VYTIS sušauks savo tikrųjų nariu sueiga 01evelandė, JAV- 
bėse. VYTIS kukliai dirbo Nepr.Lietuvojetpagrind„.u padėjusi skautiškųjų ideologijų 
bei skautiškąja toleranciją. Ji augo ne tiek skale iumi«kiek dvasia .Tremtyje, pa j u tusi 
laisve, vėl atgijo ir čia pat įraše į senjoro pasižadėjimų - būti ištikimu kenčian
čiai Motinai Lietuvai,dirbti jos laisvei ir gerovei. Si mintis da^r labiau tejungia 
į bendrąjį vienetą.Taigi,pasirodo,mes neklydeme anais gerais laikais,kai kūrėme sa
vuosius pagrindus. Džiaugiuosi kartu su Jumis. Jūsų Fil.v.s.V.Augulis,

LSB Ak.sk.vedė jas ir Korp.Korepp. 
skyriaus pirmininkas.

« $ *

GRAŽIAI STOVYKLAVO LIETUVIAI SKHDTAI ANGLIJOJE

Anglijos lietuvių skautu-ciu stovykla įvyko VII.28 - VIII.5 d.d.Stovyklavo 63 
skautai-ės, jų tarpe D.B.L.S-gos suorganizuotų berniuku -mergaičių būrelis iš 15 asm. 
kurie beveik visi išstojo čia pat į skautų-ciu eiles.Daug lietuviškų ekskursijų aplan
ke mus iš visų kolonijų9atvezdami gražių lauktuvių.Lankė ir anglų skautai bei jų vado
vai.Mumis žavėjosi Mr.Bemrose,vienas anglų tuntininkų,kuris drauge su A.A..Baden Powel- 
l’iu lankėsi Palangoje.Jis dar dabar atmena ,anot jo,nuostabia* Palangos lietuvių 
skautu stovykla su jos nuostabiais pagražinimais ir ypatingai stalais.Niekur kitur 
žemėje to nesą*. Jis labai norėtų,kad šis gražus lietuvių skautų išradimas prigytų 
anglų skautų tarpe.

išrby apskrities tuntininkas Mr.Hutshinson,kuris labai daug padeda lietaskautams, 
pareiškė,kad mes šiame kamputyje įsiruošėme mažytę Lietuva^ ir bent valandėlei galime 
užmiršti liūdna* tremtį.Kaip jis širdingai galėių džiaugtis, jeigu vieną dienų pamatytų 
mus išvykstančius i laisva ir vėl nepriklausoma, Lietuva. J stovykla* atvykęs žemės, 
kurioje stovyklavo lietuviai skautai,saviniukas pulk.Stanton persakė,kad jo žemėje 
lietuviai skautai kiekvienu momentu galį stovyklauti.

D.Brit.Liet.Bendruomenės p-kas p.Bajorinas taip susižavėjo liet.skautų stovykla, 
kad viena naktį netgi pernakvojo su mumis drauge palapinėje.

Io viso, visa stovykla praėjo darbingoje nuotaikoje.Daug kas išlaikė į aukštesnius 
skautiškojo patyrimo laipsnius ir davė skautiškus įžodžius.Daug žais ta,sportuota. 
Ir,kai reikėjo išvažinėti, nemaža mūsiškiu net ašarojo,© mažieji ir ’’dūdas” buvo pa
leidę.. . Svečiams Pulk.Stanton ir Mr.Hutshinsonui Įteikėme po tautiška* juosta*.

sktn.KoVaitkevičius.
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Sktn. Z. Juškevičienė, J.A.V.

Vienalytėje tautoje vaiko auklėjimu rūpinasi: šeima, mokykla, bažnyčia, jaunimo 
organizacijos, visuomenė. Visos šios institucijos siekia vieno ir to pačio tikslo - 
išugdyti pilnutinį žmogų. Jaunas žmogus, šių veiksniu veikiamas viena ir ta pačia 
linkme.- dažniausiai pateisina į jį įdėtas viltis. Žinoma, geriausi rezultatai daug 
priklauso ir nuo pačio individo prigimties gabumu bei jo paties įdėtu pastangų šia 
krypt imi.

Gyvenant svetur vienai ir tai pačiai institucijai tenka atlikti kelios parei
gos. Šiuo metu vaiko auklėjimas tenka tik šeimai ir jaunimo organizacijai. Kadangi 
skaučių organizacijai priklauso didelė dalis lietuviško jaunimo, tad skaučių vado
vės, atsakomybei padidėjus, privalo rimtai susirūpinti ir kiek galima sustiprinti 
skautišką veiklą.

SKAUČIŲ TUNTŲ - V23TININKUŲ BŪKLĖ

Pradėjus naujas reformas, padiktuotas laiko reikalavimo, visu pirma tenka ap
tarti vienetu būklė. Pirmiausia noriu aptarti tunto - vietininkijos veikimąc nes tun
tas - vietininkija sudaro lyg autonominį skaučių veikimo vienetą, priklausantį rajo
no vadui ar tiesioginiai vyriausiajai skautininkai. Kadangi visuomenei aiškiausia 
yra matoma tunto - vietininkijos veikla, tai pagal šių vienetu veikimą visuomenė 
vertina skautišką veikimą - leidžia savo vaikus priklausyti skaučių organizacijai ar 
ne. 0 visuomenės nuomonė vispusiškai yra svarbi - labai svarbi ir su ja tenka skai
tytis, To pasėkoje ir tautinės pareigos verčiama vieneto vadovė neriasi iš, kailio, 
gavusi ar negavusi iš šalies kiek paramos dirba tunto - vietininkijos darbus vieną 
po kitov veža it vežimėlį į kelną vien tik silpnučiu jaunu jėgų padedama. Visa tenka 
atlikti tuutininkei - vietininkei ir tai dažniausia po aštuonią darbo valandą fabri
ke bei gausybės pareigu šeimoje.. Na, dar reikia skirti laiko ir nuotoliu nugalėjimui 
didmiestyje, kur susidaro ir veikia vienetai, Tuntininkės laimė, jei tunto veikimo 
aplinkoje gyvena viena kita skau.tininkė ir bent retkarčiais sutinka kai ką padėti. 
Bot ši "malonė” palieka ’’malone”: tik kada turi laiko ar noro. Gi šiuo metu tunto 
darbai reikalingi visos eilės nuolatiniu ir prityrusią vadovių.

Suprantame., tuntininkė ne kur į laiką pasikankinusi ir įsitikinusi, kad ir geriau
sius norus turėdama negali visus tunto darbus aprėpti, deda visas pastangas kuogrei- 
čiau pasprukti iš einamą pareigą ir į jas niekad nesiruošia grįžti. Nauja tuntininkė 
dažniausia sunkini surandama.

Bėl šią priezasčią nukenčia skautiškas ir tautinis mūsą jaunimo reikalas. Jei 
šią negerovę anksčiau dar buvo galima kaip nors pakęsti, tai šiandieną ją reikia ne
delsiant pašalinti, nes to reikalauja susinėjusios neįprastos aplinkybės.

SKAUČIŲ ORGANIZACIJOS VEIKLOS SUSTIPRINIMO BŪDAI
* ■ ;

, i.

Žinant, kad skautybė yra fizinio ir dvasinio jaunimo auklėjimo mokykla, į kiek
vieną tuntą tenka žiūrėti kaip ą atskirą mokyklą turinčią tiek skyrių» kiek tunte 
yra draugovių, išsimėčiusiu paskirose miesto dalyse. Kiekvienai draugovei -28-35
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skautėms - tektų. skirti vienai skautininką ar paskaut įninką. Ypač šis patvarkymas rei
kalingas didmiesčiuose, kur kiekvienu draugovė veikia prie atskiru parapijų ir jas 
skiria dideli nuotoliai.'Jei-jau skautininkės tiesioginiai ir neitu draugininkiu 
pareigu# tai mažiausiai turėtu įsipareigoti globoti savo, gyvenvietei artimiausiu 
skaučių vienetą. Bet gyvenamasis momentas reikalauja, kad skautininkės tiesioginiai 
vadovautą, paskiriems vienetams ir jaustą atsakomybę už vieneto veiklą kaip prieš 
vyr. skautininką, visuomenę, taip ir prieš tautą, Draugininkės pavaduotoja - adju
tante būtų. it ryšys tarp draugininkės - suaugusio žmogaus ir jaunu skaučių. Taip 
reikalą sutvarkius būtų neapsilenkta nei su Tarptautinio Skaučių Biuro reikalavimu, 
kad skilčiai, draugovei privalo vadovauti jauna, to pat vieneto skautė. Be to, jauna 
draugininkės pavaduotoja - adjutantė turėtą progą nuosekliai perimti draugovės vado
vavimo žinias - vadovavimo meną. Nustatytas draugovės veikimo planas butą įmanoma 
įvykdyti’šimtaprocentiniai. Toks patvarkymas-ir savame sudarytą palankias sąlygas 
skautininkėms tiesioginiai palaikyti ryšius su skautėmis. Be to, toks paskirstytas 
darbas nepareikalautą jėgų. pertempimo, neverstą skautininkių pasilikti nuošalyje pa
čioms ar palikti nuošalyje asmeninius įsipareigojimus dėl skautiškos veiklos. Juk 
šiandieną neretą skautininką baugina ir verčia slinkti į pasyviųjų eiles kaip tik . 
tasai perkrautas skautiškas darbas.

. . ■■ KONKREČIOS PRIEMONES IR BODAI SUAKTYVINTI SKAUTIŠKĄ VEIKLĄ. "

1. Vienetams: tuntams - vietininkijcms, draugovėms, ir net skiltims parinkti 
tinkamas vadovesę sugebančias dirbti skautišką darbą, kartu pajėgiančias tinkamai 
reprezentuoti skautiškus reikalus ir save, kaip vadovą.

2. Sudaryti skaučių tėvų komitetus net prie atskirą draugovių, kurios veikia 
viena nuo kitos didesniuose atstumuose*.■

3- Dėti visas pastangas įsigyti skaučių būki. draugovėms Z
.4. Sudaryti sąlygas 'duoti ar išgauti iš kokią nors fondą piniginę paramą ga

bioms .ir norinčioms studijuoti skautėms.
5. Skautininkių ramovėms vyriausiu uždaviniu skirti vispusiškai remti skaučių 

vienetą, veiklą. •
. ■ ' ■ - o - 0 - o -

Tai būtiniausi reikalavimai, norint sustiprinti skautišką veiklą - pateisinti 
visuomenės į skaučių organizaciją įdėtas viltis ir tinkamai pasitarnauti mūsų, tautos 
reikalams. . , .

KĄ VEIKIA SESES

•7 - y » V ,
* iSktnvJuskeviciene.. ilgesni laiką vadovavusi Čikagos lietuvi^ skaučių tuntui,

siomis dienomis pasitraukė is siu, pareigų. v v
* SktnoEleha Strikienė. nesenai per ėmė ’’Austos (Vartų" skaustu - tunto Čikagoje

vadovybee Naujoji tuntininkė yra patyrusi pedagoge ir ilga, laiką buvo žįnoma kaip 
uoli skautininke,Seserį jos darbuotoja Lietuvoje ir tremtyje, Laukiama Čikagos 
skauciu veiklos pagyvėjimo. M ’

* PsktnoE-na Pilomonaite, apkrauta didžiuliais skautiskais ir asmeniskais rūpes-
c^aisTpašiSaSce iš M7 redakcijos skauciu skyriaus vedėjos pareigu,Už darb^ Sesei 
dėkojame.-Laukiame jos įpėdines paskyrimo* . , z

* "Neringos" Skauciu tuntas Cl&velande, vadovaujamas sktno0\Gulbinienessgraziai
stovyklavo"JStovyklo i e buvo leidžiamas skauciu laikraštis NERIlvQ-A, kurio išėjo trys 
numeriaioRasytas rasom,masinele,spausdintas rotatoriumiov •

: ’ * Sktn .-.IT ii * Barnis kaitė pradėjo eiti Akademinio Skauciu Draugovių Sambūrio val
dybos pirmininkės pareigaseBuvusioji Draugininke psktn^Jankauskaite-Eidukiene .pasi
traukė is pareigų d/el didesnių seimos rūpesčiu, , v

Akademikės skautės Čikagoje, vadovaujamos Ame Kalvaitytės, ruošiasi stip
rinti savo veiklą* NumatomaPkad nuo šio rudens pradės studijuoti Čikagos aukštosiose 
mokyklose didesnis sesių skaičius■>
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Jau ilgesnis laiko tarpas musų broliai skautai Vokietijoje ir uzjurio kraštuo
se ruosį’-si dalyvauti,Pasaulinėję skautu stovykloje Ausjfcrijoje - Jamoboree .Reikėjo 
nugalėti daugeli kliūčių - išgauti vizas, leidimus, įvykdyti patį pasiruoš imą, pagaliau 
surinkti lesų. Ryžtingų broliu dėka viskas padaryta. Mes išvykstame į paruošiamų 
stovyklą.Ji vyko Vokietijoje,Piddinge. Misų skautai i’sskaitomi i vokiečiu skautų 
kontingentą,lygiai kaip ir kitų saliu DP skaute-i. Čia teko pergyventi įtempimo va
landas, nes buvo praneš ta, esą negautos vizos .Vokiečiu skautų vadovų p □ Roller ir Bun
ner iniciatyva sis reikalas greitai sutvarkomas : vizas sutiko išduoti Bonos vyriau
sybė. DP skautai duoda pasižadėjima būti lojaliais vokiečiams.Vokiečiu skautų orga
nizacijos BDP Vyr.skautininkas K.Roller kiekvienam užriša vokiečių skautų kaklaraiš
čius. Šia proga jis pasako, kad vokiečiu tauta turi būti duodanti - ji turinti būti 
D? skautams antroji Tėvynė. Vykstame Austrijos sienos link.

VIII.2 d. atjidureme prie pat Austrijos sienos. Skautų būriai staiga susimaisė 
ir tokiu būdu perėjo siena. Vėliau kalbėjo,kad perėjusiųjų tarpe buvę keletas ir 
ir tokių,kurie neturėję vizų... Pirmi užsieniečiai skautai,kuriuos mes čia sutikome, 
buvo mums taip artimi mieli ir brangus suomiai. Maloniai pasisveikinome ir drauge 
nusifotografavome. v

Pačioje Jamboree stovyklavietėje mums buvo paskirtas mažas plotelis vokiečiu ( 
skautu kontingento ribose. Čia mūsiškiai greitai pasistatė savo palapines,įsirengė 
virtuve ir jau tos pačios dienos vakare valgė savo pačiu pasigamintų vakarienę. 
Tai daugiausia mūsų ū-^kio "ministerio" sk.v.VąAukstikalnio nuopelnas. Psktn.O.Ge - 
šventas kanadiškoje palapinėlėje irenge parodėlę,kur išdėstėme informacinę skaudą, 
skautiškas knygas,laikrascius, kai kuriuos tautinius rankdarbius,juostas,kryžius. 
Rajonelio aikštelėje išdygo lietuviškas kryžius,jo priešakyje atsirado Lietuvos žemė
lapis su išrašyta partizanu drina ir genocido daviniais.

VIII.3 po pietų žygiavome parado aikštės link.Pražygiavus vokiečių skautų viene
tams, ė j ome mes - lietuvių,latviu,vengru ir rusų skautai. Visų lūpose skambėjo: 
“Lithuania"-, "Litaucr"... Vieni žiūrėjo su ašaromis akyse į mus,kiti su džiaugsmu. 
Visų simpatijos betgi mums buvo labai malonios. Nors nešiojome vokiškas uniformas, 
bet ant dešinės kišenes buvo lietuviška trispalvė su užrašu "Lithuania". Stovyklų k, 
atidarė Tarpt. Skautu Biuro Direktaius pulk.Wilson ir stovyklos viršininkas EGO inz. 
A.Klarer.

VIII.4 pasistatėme vartus. Pakabinome visų DP valst.herbus. VIII.5 d. pakyla 
ir visu tautybių vėliavos... Mes vėl dėmesio centre. Jau ir parodėlė įrengta.Gausiai 
lankosi svečiai,inf ormuo j as i,mes aiškiname .Kiekviena-s lankytojas gauna ąpecialų lei
dinėlį vok.ir anglų kalbomis,atviruką,.. Dalyvavome ir rajoniniame lau'ze.Cia mūsų bro
liai labai vykusiai pašoko “Ozelį ".Publika sutiko širdingai,© pranešėjas nenuslėpė 
fakto,kad si šokį ; .šoko lietuviai. Lietuvos vardas s->kamba stovykloje , apie mus jau 
visi žino.

VIII.6 d. mus lanko Aukštasis US komisaras Austrijai.Fotografuoja,filmuoja. 
Ankstasis svečias pasiraso į mūsų svečiu knygų,gauna informacijų, linki grįžti į 
laisvų Lietuva. Po jo atsilankymo'mus lanko spaudos,kino,televizijos ir pan.reporte- 
teriai,nes ankstasis komisaras spaudos atstovams pareiskės,girdi,įdomiausia esanti 
mūsų stovykla. _ . , , v

Jais priima prancūzų skautu vadovybe .Lankėmės ir pas Amerikiečius skautus, kal
bėjomės su jų vadovais. /Aplankė ir patsTSB direktorius pulk .Wilson. Deja, ne ilgai čia 
buvo - tik pasisveikino ir is ė j o. Pasiūlėme aplankyti mūsų parodėlę. Jis nesutiko, 
pareikš damas, kad tokių matęs tūkstančiais, Maždaug tuo pačiu metu atvykęs stovyklos 
viršininkas DCC inž.Klarer pareiškė,girdi, čia mes varome perdidele propagandą ir 
reikėsią kai ka nuimti. ;Nuė jeę pas Vok.vyr.skautininkų Roller pareiškė,kad DP skautų 
tautinės vėliavos turinčios būti nuimtos...
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VIII-10 d- mus priėmė amer-skautų vadovas p®Hofmanas® Jis pažadėjo mus visur 
paremti® Mus dar lanke prancūzų* Šveicarų* italų?latviųsvengrųt,rusu ir kt.skautų 
stovyklų vadovai® Beje,šveicarai atnešė ir dovanų - šveicariško sūrio?irgan didelį 
gaba-lų - musų koloringumui sustiprinti® t

Vėliavų klausimas vis dar nebuvo aiškuSoInZoKlarer pareikalavo nuleisti velia- 
va-~s g uždaryti parodėles ir iŠ viso ’’nevaryti jokios propagandos”-Del vėliavų mes 
atsakėmejgirdięjęigu nųleisime jas,tai bus demonstracija ir tuo dar didesne propagan
da^ pavarysime • Čia inzc.Klarer nusileido ir apsiribojo tik parodėlėmis. Austrai 
mat labai bijo rusu* tuo labiauskad rusų sektoriuje gyvena nemaža jų skautų.?Bijota re
presijų is rusų puses.

VIII0I2 dr mūsų Vyr^Dvasios vadovas EuncVaišnora atlaikė pamaldas* asistuojamas 
vytiėciu Nekrašo ir P□ Daniaiioskurie čia atvyko is Italijos. Po to vokiečių rajone da
lyvavome' vėliavos pakėlime ir daug mums,padėjusi sktntRollerį apdovanojome lietuvišku 
ordinu - ’’Padėkos ženklu”^Po to dar pamėtėme orą % Teišbuvo jam maloni staigmena® 
Suėjome į pažinti ir užmezgėme gerus santykius su Lichtenšteino Princu Emanueliu9ku
ris labai domėjosi mumis ir per savo Raudonoji, P •y7tų pažadėjo mums padėti.

VIIIolJo Stovykla eina prie pabaigos® Me^ apėjiome visų didžiuli stovyklos rajo- 
na*kur stovyklavo 62 tautų skautai® Ji atrodė žavėtinai, Is^auksto bokštoęspecialiai 
čia austrų skautų pastatyto*pulke Wilsonas uždare stovyklą. Čia ny . is bokšto buvo 
paleisti 62 balandžiai - tiek tautybių stovyklavo. Paradas® Stovykla uždaroma 
visų, tautybių skautams sus ima Įsius ir susikibus® sZ

Is viso? Badl Ischl pasaulinė skautu Jamboree praėjo gražiai ir rįspūdingai® 
Lietuviai skautai savo uždavinį atliko jeigu. (ne visu lC0%3tai jau tikrai bent 80%. 
Maža lietuvių skautų grupelė (apie 15) paręde pasauliui ir Tarptautiniam Skautų Biu- 
rui$kad Lietuvos skautai yra dar pyvi ir ne kiek neblogesniųuz, kitų tautų skautus. 
Užmegzta su daugeliu tautu skautiška ryšiai-įsigyta daug pažinčių? supažindinome Juos 
ir stovyklos svečius su didžiąja musu. tautos tragedija® Daugelis svečiu labai nuosir- 
dziai įdomavęs i-kas šiandiena vyksta uz geležines uždangos® 7

Lietuviai skautininkai - Jamboree lietuviško dalinio vadovaiscia įdėjo daug 
rūpesčio* darbo® Ypatinga padėka priklauso stovyklos vadovams s ktn .Vytautu i Skrinskui, 
vyr ®sktnoVc oSenbergui,V oAukš t Įkainiui; Gešventu i*Vadopalu iKun«Vųišhorai ir daugel iui 
kitų brolių. Ir kiekvienas skautas - eilinis Jamboree dalyvis, čia gražiai atstovavo 
savo kraštų* tinkamai atlikdamas jiems paskirtas pareigas®

Stovykla praėjo ir lietuviai skautai sugrįžo atgal į Vokietija;. Jie drauge su 
visais skautais džiaugiasi įdėję čia maža plytelę į busima, Nepriklausomos Lietuvos 
rūmą®

1 1
PASAULINES SKAUTU BROLYSTES TRIUMFAS

A.Drugelis * Ital i j a

Jamboree - magiškas žodis eKai kalbama apie si, tarptautinį jaunuomenes sąskrydį, 
visų skautukų sužiba akys. Ir ištikrųjų*kas gi nenorėjo jon patekti® Deja^laime nu
sišypso jo tik vienam įš 325! Išrinktųjų tarpe bu^u ir aš* laimingai peržengdamas 
"Gallia transalpine" žemelę. Atsidūrus Jarėiau stovyklos ,visur jautėsi tvarkinga 
skautiška rankaAustrijos skautai puikiai tvaike mašinų judėjimaisjo policininkų pa
reigas ędalino informacinius lapelius 9Melynmarski:jis vokiečių skautuka-s per purvinų 
kelių mus šauniai vede lietuviškojo rajono link. Vos įzengeme i, KBund Deu^scher 
Pfadfinder” radonų,tuojau pamatėme su išskėstomis rankomis ateinantį VcS.GSenbergu® 

Lietuvių dalinys tilpo keturiose palapinėse .C-razus skautiškos gamybos stalas su 
stogeliuoBrolis °Fifirt (taip vadinosi III klogimhazįjos mokinys Kiaupa) mus pavaisino 
savo gamybos pusryčiais• Lyg nujausdamas*iš kokios žemes mes atvykome^, j is dar pri
dėjęs ” Gaila,broliai,makaronų šiandien neturimeI o®K Kįelionas KunaVaisn/ęra jam 
visiškai tiksliai prisegė Benjamino vardų: tai buvo mažiausias ūgiu ir amžiumi 
1 ie t uv is s tovyklauto jas® , u j J 1 Į v/

Palapinių* vėliavų miskas< Tikras Babel is ..Dideles e baltose palapinėse šveicarai 
valgė sūrįęVoKieciu skautai dešineje9savę Laplandijos palapinėse? virė kavę.Kaireje 
f lama i pute sav-o dūdas® Suomiai siūlė išbandyti jų pįptįes malonumus*kurią čia buvo 
įsirengę c Reikalingus akmenis buvo atsig^ben^ is savo žemes kuprinėse®
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— x/ * *
Prancdzai visus maloniai vaisino kava9amerikiečiai prase autografų® Visur teko paste
bėti skautiškąjį nagingumą.* Pav® ?milahieciai vieną naktį pasijuto begalį vandenyje - 
per keletą valandą pasistatė pake 1 ta/s . pakapines, s,

Tyčia ar netyčia Jamboree supuolė su(komunistinio jaunimo švente Berlyne ^Jamboree 
vadovybe, pries ingai komunistams- buvo įspėjusi dalyvius is anapus geležines uždangos 
vengti visa tai,kas galėtų butu, ’’politika” .Amerikiečiu, okupacines zonos gubernatorius 
Austrijoje, lankydamas pavergtą tautu, stovyklos rajonų, nusifotografavo su kai kuriais 
skautais iš anapus geležines uždangoseSekančią dieną “Wiener Kurier” įdėjo šią 
nuotrauką su paaiškinimu, kad ir komunizmo pavergtą tautą atstovai atvyko į Jamboree 
ir kad jie laukia išvadavimo valandos□ Dėlto buvo norėta ir tautines vėliavas nūim- 
tioTačiau,ačiū Dievui 9aps ir amino ® ® ® Vienos dienos popiete rusu skautai pradėjo dalin
ti .praeiviams angį u - prancūzu ir vokiečiu kalbomis atspausdintus lapeliusf kurią 
turinys buvo nukreiptas prieš Ūsoriaus politikas Kilo mažas "aiskinimasis” •

❖

Didžiulis laužas bematant įsiliepsnojo ir ■ .miete susirinkusią veidus® įspūdį 
ątpasakoti ne įmanoma: reikia pačiam pergyventi®Aukštai ant kalnų sužibo žiburėliai.* Čia 
šoko į strausus panašūs graikai,dainavo ir shko prancūzai, šveicarai demonstravo sa
vo gimnastikos sugebėjimus?suomiai gaude mešką,^italai tikrai puikiai suvaidino 
jaučių grumtynes, indai viliojo gyvates s amerikiečiai šaudė Jcovbo j iškaiš ^botagais. 
Neužmirštamas įspFidis§kai 3įaužavedys liepe kiekvienam laužo dalyviui užsidegti po d 
degtuką ir atsigręžus pasižiūrėti® Kokia puiki šviesą jūra L

* v
Įlindau palapinen ir seimininkaujUoTik kažkaip pakišau koją ir po stalu kaz ką 

užmyniau® - "Tai ką,broleli, ar dabar ztik is laužo pareini” - išgirdau Kapeliono 
baisa,® Net nustyrau® -’’Labas rytas., aš jau išmiegojau, bet kaip jūs cia^po^ stalu?” 
t - 0 ką?manai3kad aš ne skautas ? Kur gi pats būtum miego j eą, jeigu aš ola nebū
čiau vieteles pasirinkąs ?<*.

*
Didžiosios Jamboree dienos baigėsi ir mums teko skirstytis* Isklausę musu Kape

liono atlaiytų Sv® Klišiu ..brolio Povilo lydimi, patraukėme geležinkelio link® Vis dar 
mums vaidenosi Jamboree - skautiškojo džiaugsmo švente i

_ ❖ * #

 (Atkelta iŠ 114 pusi®,tąsa)

Ligi šiol neturėjome savo skautu himnooNobuvo poeto* kur is.vpa jutę s skautybes 
dvasia.sugebatu išreikšti ją eilerasčio zodžiaisoEet uz tą£ turėjome maldos poetą,ku- 
ris į stovyklinę skautu maldą įdėjo skautybes dvasią ir žavingai išreiškė skautą 
siekimus® Badosi 1935 vadovybe Šią stovyklos maldą ir kelias kitas skautų var
tojamas maldeles buvo pristačiusi Kauno Arkivyskupijos Kurijai aprobuoti®Jos buvo ap
robuotos, gautas specialus rastas apie skautiškųjų maldelių pripažinimą,

M^ne vis persekioja mintis,kad koks lietuvis muzikas parašytu šiai puikiai 
maldai muziką.,tada turėtumėm Įspūdingą skautų g’ r 'mJei giliuosius žodžius lydėtų 
talentingo muziko melodija9galėuumėm sakyti turį dideles vertes skautu^ religinio 
turinio kantatą. ;

z Ir kai.tvirtai tremtyje tikėję ir savo maldos žodžius is širdies tarę, kada 
grįšime į laisvėn brėkštantį savo gimtąjį kraštą, padėkos jausmui išreikšti susiu 
rinkę prie Nežinomojo Kareivio ir Nežinomojo Kankinio Kapo didingai giedotumėm 
didžią ja^ skautu giesmę, pade tumėm skautiškų širdžių meiles vainiką visiemsc kurie 
kentėjoj visiems* kurie tikėjo, vis lems, kurie žuvo, drauge nežinomam skautui kovotojui 
ir kartu pačios mūsų maldos autoriuieeo

* « ❖ .. .
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AKLIEJI IEŠKOTOJAI. "aidėjų skaičius^-?-Amžius s bet koks.Žaidimo vieta: saulėje 
ar kambary . La v ina: aus į •

2-4 žaidėjams užritamos akys.Netoli jų žaidimo vedėjas paleidžia iš rankos 
ant grindų kelis sukabintus raktus.Aklieji žaidėjai apsisuka dukart ant vienos kojos 
ir iš ausies turi spėti,kur nukrito^raktai ir juos rasti,Laimi pirmas radęs raktus. 
Radęs į savo vietų pakviečia naujų.Žaidimas gali būti žaidžiamas tol,kol bus visi 
iešjoję raktų. Žaidėjai neužrištomis akimis perspėja žaide'jus ^kad jie neužeitu ant 
sienos.ant kurios kitos kliūties. '

LAPĖS UODEGA.Žaidėjų skaičius 5-7.Amžius bet koks.Žaidimo vieta:aikštelė ar salė. 
Įrankiai: varpelis su virvute.lavina ausų.

Vienas žaidėjas-lapė.kiti - gaudytojai,jie sustoja i eilę nesusikabinę rankomis< 
Lapė atsistoja aikštelės viduryje ir laiko rankoje 1-lį mtr.ilgumo virvę?prie kurios 
pririštas varpelisvGaudytojams užrišamos akys.Davus ženklą,gaudytojai apsisuka dukart 
ant vienos kojos,paskui ima gaudyti lapę,kuri stengiasi nuo jų pasprukti.Jos uodega 
dažniausia jų išduoda,ir ja pagauna.Lapei negalimaašbėgti iš aikštelės.Pagavės virsta 
lape.Žaidimas trunka tam tikrų nustatyta laikų.

TYLUSIS PERĖJIMAS. Žaidėjų skaičius:2 skiltys arba 14-20.Amžius:bet koks.Žaidi
mo vieta - aikštė ar salė, Lavina ausų.

Vienos skilties skautai išrikiuoti vienoje eilėje.Jie is įžengia.Kiekvieno žaidė
jo kojos liečia kaimyno kojas.Jų akys užrištos.Iiitos skilties skautai stengiasi perei
ti tarp išsirikiavusios skilties skautų,jų nepaliesdarni.Jie mėgina pralysti tarp jų 
kojų ir tarp jų pačiu.Eilėje stovintieji skautai turi laikyti nuleistas rankas.nebent 
išgirstarkad pro juosbina priešininkas ir jiems reikia j Į gaudyti .Jie negali ir savo 
kojų suglausti.Kiekvienas berniukąs,kuris pro eilę praeina eilėje stovinčio skauto 
nepaliestas,laimi savo skilčiai viena .taškų.Kai visi vienos skilties skautai praeina 
pro eilę,skiltys pasikeičia vaidmenimis.Laimi daugiausia taškų gavusi skiltis.

VORAI IR MUSĖS. Žaidėju skaičius: 2-3 skiltys.Amžius per 12 mt.Žaidimo vieta- 
į kv.: klm^misko.Žaidimas lavina ausi ir pastabuma^.

Viena skiltis - vorai pasislepia miške.Žaidimo plotos ribos aiškiai žinomos 
visiems žaidėjams.Už ribų išeiti.draudžiama.Kita, musių skiltis,po 20 imn.eina ieško
ti vorų. Jei vorų neranda per paskirtų laika, jie laimi.Musių pamatytas voras išeina 
iš žaidimo. Voras,pamatęs musę,užsirašo jos pavardę.

NOSIS. Žaidėjų skaičiuj Amžius bet koks.Žaidimo vieta - kambarys. Įrankiai 
-keli kvepiantieji daiktui.Žaidimas lavina uoslę.

Prieš žaidėjus padedami keli kvepiantieji da ikta i, pav., svogūnas, duonos, kokių 
vaistų buteliukas,sviesto,lašinių,sūrio ir pan.Kiekvienais juos gali laisvai uosty- 
ti .Paskui iš eiles kiekvienam žaidėjui užrišamos akys ir duodama pauostyti Įvairių 
daiktu,© žaidėjas turi iš kvapo atspėti5kaš tai. Laimi teisingai didžiausi skaičių 
įspėjęs žaidėjas. Variantas: Žaidėjams iš anksto nerod^omi daiktai.Kiekvienas dalykas 
kuo nors pav.popieriaus maišeliu,uždengtas•Įspėt ' reikia vien is uosles,visai nezi . 
nant,kas ten peių daiktas. ,
v SUGRĮŽK’. Žaidėjų skaičius 7-Į5. Amžius bet koks.Žaidimo vieta*, aikšte ar salė. 
Žaidimas lavina orientacija.

Žaidėjai sustatomi ratu.Rato^viduryje stovi pastatyta kėdė,Įsmeigta i žemę laz
da ir pan. Žaidė jai:’užs irisą akis.Žaidimo vedėjas paeina truputi i sali ir sukoman
duoja keletą judesių,pav.“aplink”, “du žingsnius i prieki”, ’'dešinėn”, "keturius 
žingsnius i prieki", "aplink" ir t.t.. Po to vedėjas sušvilpia ir kiekvienas žaidė
jas pasisuka i tų pusę,kur jo manymu yra kėdė ir nueina i ta pusę 5~7 žingsnius .Suko
mandavus "stok", žaidėjai atsiriša akis. Laimi teisingiausia krypti pasirinkęs žai
dėjas.

Iš KoDineikos ir B.Mantvilos knygos ŽAISK.Kaunas, 1934 
t
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BURTININKO APSIAUSTAS. Žaidėju skaičius;10-20.Amžius 7-12.Žaidimo vietassalė® 
Reikmenės - vienais apklotas.Žaidimas lavina;greita pastabumą®

Žaidėjai turi greit išsiskirstyti po salę-Zaidimo vedėjui sušvilpus, visi užsi
merkia ir- sutapę padeda galvas ant savo. kelių,Tada žaidimo vedėjas viena žeu-idėją už
dengia apklotu?o kitiems duoda ženklą sustoti’ ir atmerkti akis^Kas pirmas pasako ap
klotu uždengto žaidėjo vardą,tas laižkU Žaidimas pradedamas is naujo e Žaidžiama sutar
ta laika., - '

S • S* ^9 M V

SESELIAI , Zaidėjij skaičius 5~10<^nslus bet koks c. Žaidimo vieta: kambarys* Žaidi
mo laikas - vakare. ” ‘

Vienas žaidėjas sėdi prieš baltą siena (arba prieš sieną,ant kurios pakabinta 
balta paklodė).Užpakalyje žaidėjo ant stalo pastatyta žvakė oŽaidėjas žiūri į sieną. 
Šiaip kambaryje šviesa., be žvakessužgesinta „Visi žaidėjai d-š eilės eina tarp sėdinčio 
žaidėjo ir žvakėstSėdintysis turi iš šešėlio ant sienos pažinti,kas einaauei ką pažįs
ta, pasikeičia vietomis ir spėja toliau.

MĮSLES

Skautiškųjų sueigą bei kitu užsiėmimu paįvairinimui labai tinką duoti spėti 
lietuviškas misles?kurios lavina protą, sumanumą,, orientaciją ir kt® Štai keletas jų 
pavyzdžių : • - ’ ' .. ’ ■ ’. '. ■

- Eisiu gulti9plaukus ant plauku užsidėsiu. (Blakstienos).
- Is penkių atėmiau penkis ir liko penki (pirštinė)
- Dešimt dirba,o ką uždirba - trisdešimt ’du suvalgo .(Pirštai,dantys)
- Edą kaip arklys.;dirba kaip gaidys® (Tinginys) -
- Dvi kiaulaitės,keturios uodegaitės (nagines). • ’
- Dieną ir naktį išplėtęs akis (Langas),. ' ; . ‘ . . • ..
- Sudžiuvėlėjsukepėlė.nei pati valgovnei kitiems duoda® (Spyna), ’ •
- Gyva būdama miške siūbavau,numirus - padus bučiavau® (grindys). .
- Skrynia nepakeliama,nepanešama ir nepavejama, stovi pirkioj,© galva - ore®'

■ ' (krosnis).
- Pakulinis vaikas,taukų sermėgėlė,aukso kepurėlė. (Žvakė).
- Eina eina - niekur nenueina j .muša - muša, nieko neužmuša; rodo,rodo - ir vis

i save, (laikrodis). ' ' ’ •
- Miškan atėjės galva linguoja; namo parėjęs guli išsitiesęs<-(Kirvis )•
- Visus dengia*visus šeria?patš nieko nevalgo. ■
- Stovi'kampe pasipūtęs?lekia lauku kaip pasiutęs .< (Šautuvas....kulipka).
- Atbėga sesytės užrietę nosytes (rogutes)-, . ‘ ,
- Uz žirnį mažesnis,už velnią piktesnis. (Pipiras). ■: . ’
- Ant kojytės - kepurytė (grybas). :
- Vandeny gimęs vandens bijo (druska)^’’/* į’ ■■ .
- Sėdi mergele tamsioj seklyčioj,audžia’be staklių ir be nycių (bitė)®
- Šimtas žmonių auksiną pilį stato (skruzdėles)® ’ ■ . ’ ’
- Aukšta -bajorė - po kaklų kasa (ožka),
- Keturkojis ponas: akys - kaip žarijos., ausys - klusnios,kojos - cįupnios;

dieną pasakas seka,naktį medžioti eina. (Katinas). .. . .
- Aš pats, pati plati,’sūnus greitas .duktė akla (dangus .žeme „vejas 9 naktis ) •
- Uz mūšų pirkelės kaba duonos kąsnelis; šunes loja .pasiekt i negali. (Mėnulis)*
- Toli, ži’rga-s žvengia, arti kamanos skamba .(perkūnija)®
- Močios skrynia- nepaisei lama; tėvo juosta - nssuj uos lama; sūnaus žirgas - nesu-

gauiiamasc( Zeme’ykelįas9vejas)o . • • • .
- Medžio šaknys•aukštyn auga® (Ledo žvakės '•)*
- Keturi tapatuoja, penktas kelia šluoja (arklys), . .
- Mėsos stirta, geležimis: . paspirta (pakaustytas arklys). • •
- Gale lauko juodas puodas verda (skruzdėlynas).
- Gyva būdama ant vandens supaus,numirus - po galvahalindau (antis).
- Maža bobelė mūrinėj ’trobelėj“ lotyniškai gieda (kregždė). L
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„ . «... PIRMASIS J .A. V.LIET.SKAUTU VADU.SĄSKRYDIS ' ’

Psktn.A.Valatkaitis

Saulė tomis“-rugsė j oi"*2 dienomis gražiame Glevelando mieste įvyko pirmasis lietu
viu. skautijos istorijoje JAV lietuviu skautu vadovu, sąskrydis .Dideli Š'įo milžiniško 
krašto atstumai nulėmė,-kad i sąskrydi, atvyko tik 16 vadovų,

7 ' Pirmą dieną posėdžiauta Cleveląnde YMCA rūmuose .Vyriausia jam Skautininkui Dr. 
V.Cępui atidarius suvažiavimą,sudarytas prezidiumas is sktn,Paužos (pirm.),sktn.Jonai
čio (vicepirm,) -ir psktn.Naginldnio (sekr,).Atstovų pranešimų iš vietų metu paaiškėjo, 
kad lietuvių visuomenė aiškiai pritaria skautybei ir noriai leidžia savo v.aikus Joje 

dalyvauti .Amerikos skautų vadovybė yra sudariusi palankias sąlygas musų veikimui, ku
rį paremia, ir kai kurie seniai’čia gyvena^ tautiečiai.Pasitaikiusios kliūtys nugalimos 
darbu ir ’pasišventinta, todėl mažiau ir-r,e lamingos. *

Pirmi ją atstovavęs sktn.kun.J.Vaisnys SJ savo pranešime pabrėžė vienybes,skąutis- 
kojo religinio auklėjimo’ svarbą.Nūsiškundė netobulu dvasios vadovų apibrėžimu statu- 
te.Nęturint aiškios dvasios vadų draugovių ar tuntu vadijų rėmuose kompetencijos sąvo
kos apybraižos,ablejose pusėse galį kartais pasireikšti vieni kitų nesupratimo.Tuo tar
pu draugininkas•Ir dr-ves dvasios vadovas turėtų būti “viena siela dviejuose kūnuose”. 
Daugelyje vietų pasireiškia ir dvasios vadų stoką,ypač tokių,kurie būtų patys buvę 
skautais arba bent turėtų didesnį skautybės-supratimą.Pranešėjas ragino puoseleti-mei
lę ^savajai religijai ir tautybei. v ’ ’ - , ’ ' V >. «r-.V. .

/Vyriausias' Skautininkas Dr.Cepaą kalbėjo apie :tautinių skautų Vienetų išlaiky
mo galimybes JAV-bėse.Reikalinga žinoti,kad National B.S.A. (Boy Scouts dissociation) 
Counsil nutarimu yrą jau pripažinti lietuvių,latvių,estų ir ukrainiečių vadeivos (lie
tuviams - vyr.sktn.Čepas).JAV skautų vadovybe^konstatavo,kad dėl aukštu skautiškų kva
lifikacijų ir kai kurių kitų motyvų,nesą priežasčių neleisti JAV teritorijoje sudaryti 
tautinius vienetus.Šio nutarimo pasėkoje l^įpruliepos men.žurnale-“Scouts Executive“ 
tilpo ex-DP skautams taikoma instrukcija,labaį palankiai traktuojanti musų reikalus. 
Jeigu kur.čia kiltų kurių nors neaiškumų,visados būtų galima remtis minėta instrukci
ja. V.e.Čepas patarė esamus ir naujai sukuriamus skautų vienetus registruoti pas ameri
kiečius,o taip pat palaikyti glaudesnius ryšius su kt.DP. skautais i latviais, estais,uk
rainiečiais,gudais,rusais,vengrais. .{■ ’ ą

Isdiskutavus JAV liet.skautu rajono^padaiij imą 1 du ar daugiau rajonus,balsų 
dauguma nutarta .palikti vieną rajoną. V.s.Čepas.paaiškino,kad Vyriausiojo skautininko 
ir JAV rajono vadeivos pareigų sujungimas viename .asmenyje pasirodė^nesąs racionalus, 
nes laikui bėgant esa) nebegalima atsakyti netgi į visus gaunamus rastus.Todėl ir kilęs 
reikalas šias dvi pareigas nuo viena kitos atskirti,išrenkant‘naują rajono vadeiva ir 
jo pavaduotoją,kurie bus pristatyti Pirmijai patvirtinti,prašant pakeisti dabar tuo . 
reikalu galiojantį anksčiau Pirmijos padarytą nutarimą.Rajono vadeiva išrinktas sktn., 
V,Pauža,jo pavaduotoju v.s.V.Kizlaitis. r - ų

Suvažiavimo pirmoji diena buvo užbaigta ypatingai jaukiu pobūviu,kurį suvazia- . 
vimo dalyviams ir svečiams suruošė Glevelando skautų-ąių tėvų komitetas ir vietos 
vietininkijos vadija,talkininkaujant sesems skautėms .Čia skambėjo lietuviška daina,pa
sikeista kalbomis,mintimis,pasitarta einamaisiais reikalais.Pobūvio metu dipl.agr.B. 
Gaidziūnas ekrane parodė jo paruošta^ filmą iš tremtinių gyvenimo.Šia proga pobūvio 
šeimininke, dar iš N.Lietuvos laikų žymi visuomenės veike’ja,p.Pautieniene, padovanojo 
yietos skauciu vietininkijai $0-ciai asmenų pilną,gražu,porcelianinį servizą.Skautų- 
cių tėvelir i apna kvy nd ino išvargus ius suvaž i av imo dalyv ius•

Antroji suvažiavimo diena - sekmadienis pradėta iškilmingomis pamaldomis liet. 
Ka t. bažnyčioj e, kur suvažiavimo dalyviai ir vietos sUcautai dalyvavo organizuoti su 
vėllavomis.Padėtas vainikas ant paskutinio Lietuvos ūkautų Šefo ^.Smetonos kapo,Po to 
gražiame lietuvių darželyje prie Dr.Basanavičiaus paminklo įvyko iškilminga Clevelan- 
do vivtininkijos sueiga,kurios metu 8 sk.davė įžodį. \iviy v

Po pietų sąskrydžio dalyviai persikėlė i(prabangia, jau 4°^JaV gyvenančio lietuvio 
Dr jTamošaičio rezidencija^kur buvo diskutuota FLSS statuto keitimo reikalą i..Deja, naujo
jo statuto projekto niekas su savimi neturėjo.nes tik ribotam asmenų skaičiui jis bu
vęs Pirmijos issiuntinėtas.Teko bazuotis v.s.Cepo praneš imu. Prie i ta išvados, kad tai,
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kas nėra būtina keisti ir ypač kas ankstai risasi su senomis musu Sąjungos tradi- 
cijomisę geriau nekeisti. Be” totkadangi paga_l dabar, veikiantį S-£os statutą jis 
gaįi būti priimtas ar pakeistas tiktai Tarybos.^ o.šis, sūvaziaviteas nėra kompetetin- 
gas statutui keisti, visi suvažiavimo šiuo reikalu sprendimai bus patiekti PLSS Ta
rybos Pirmi jos nuožiūrai» ?.• . . , • i? -, - . / • ' • į ''

Buvo dar Įskilę šie klausimai: 1) Kas turi keiti i skąutininkųlaipsnius, 2)kas 
gali apdovanoti "pasižymėjusius skautus garbės zęnklais ir -3) ar Akademinis Skautu* 
SųjĮdis yra musu S-gos Saka ar ne,ir kokios is.to darytinos išvados, Isdiskutavus 
prieita nuomones, kad Vadinam. Įėji "praktiškieji sintie t imai” negali persverti Pirmi- 
jos,kaip S-gos vyriausiojo organo,dabarties metu einančio .Šefo paręigas, orumo ir, 
kompetencijos.Taigi pakėlimai i visus skautininku laipsnius ir apdovanojimai garbes 
z-cnklais turėtu* būti palikti kirmijai ir tik žemesnieji garbės ženklai telkiami 
Brolijos/Seserijos vadijų.Taip pat pasisakyta, kad būti L.S.S.sazka ar kitaip 
tvarkytis,yra grynai Akademinio Skautu Sąjūdžio reikalas ir Sajtidžūio neginčijama 
teisė. ■■■"■. , . :.

Baigiant suvaziavima prezidiumui pavesta pasveikinti VLĮKų,visus Lietuvos 
Diplomatus ir kt,veiksnlus be f' asmenis. . , - ,« • -.t , ' ?

Sąskrydis baigtas ten pat-Dr.Tamošaisio rązidencijos parke .‘linksmu'laužu ir 
vakarine skautu malda©Laužų uždegė musu bičiulis DreTamosaitiš. Taip pat^perskai
tyta visa eilė’suvažiavimui atsiųstu sveikinimu. Dalyviai išsiskirstė gaubliai 
pasisėmę, jėgų ir naujos energijos skautiškajam darbui, „j, " , ’/?'

Duodant apyskaitą is šio sąskrydžio? atliktų darbų,negalima nepabrėžti, kad 
jis praėjo, nuoširdžiai broliškoje nuotaikoje,vieni .kitus gerai suprantant, be kivlr 
cųįyionybės dvasioj e.Nebuvo nė vieno,kurio kalboje ar žodzzio taktikoje pajustum 
kų nors nebroliska. Buvome liktai mes skautai,skautu* vadai. .Tas grynas, be prie - 
kaistų^ dbjektyvumasį nuoširdumas ir didi meilė skautybei ypač džiugino dalyvius 
ir te.ike gražiu vilčių ateičiai. •• • . ■ ' •> •- ; '

Techniškai suvaž iav imas: buy o-paruoštas tobulai. Suvažiavimo šeimininkas vieti
ninkas psktn.Ducmanas, skautu'tėvu komitetas; su talkininkėmis sesėmis skautėmis - 
tiktai verti didžios pagarboj ir padėkos, nes ju rūpestingass. svetingumas buvo 
virš ribų. _ ; > »* ė ’ , ■ , ■ • ; . . ' . • '

Atskirai tenka pažymėti,-kad Dr. Tamošaitis, išgyvenus Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse 40 metu, yra vietos visuomenes labai gerbiamas j kaip kilni, asmenybė, 
tiek pats,tiek Šeimos- nariai. Visi jie kalba gryniausia lietuvių kalba,lyg tik ka 
butų atvykų iš Lietuvos} laikosi lietuviškų papročių ir tradicijų ir .daug padeda - * 
vietos lietuviams. ‘ Te būni ’ jie pavyzdžiu visiems seniau ir dabar atvykusioms i šį 
kraštų lietuviams, • • ’ . " •

*

Jei bet kuri mokykla Žmogaus-proto bagažų prĮpakuoja Žiniomis, tai 
skautybė .išugdo valių ir duoda sveikų kryptį,

KunoDr*J.Prunskis l
1 '• \ ■' ' . ' r ■ .... . ’ \ '-; /v

Juo švaresnė ugnis, juo mažiau dūmų} juo grynesne žmogaus meile,juo mažiau 
žodžių® ' n v -

1 : . Is Eestaloci rastu.
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» .PLSS Taryba padare nutarimu* kad 1949 m.Vokietijoje,Scheinfelde, išrinktieji PLSS 
Vadovybes organai turėtų būti perrinkti.ffegalint sušaukti PLSS suvažiavimo,rinki- ; 
mai būsią atlikti anketiniu būdu. Šiuo reikalu jau vykdomi paruošiamieji darbai. /? 
Kadangi PLSS skautų-cių vienetų skaičius yra sumažėjęs, nu tarta rinkiminę teisų su-. 
teikti:a)draugininkams-ėms,b) vyčiu ir vyr.skaučių būrelių vadams-vadovems, c) ats
kirų skilčių skiltininkams-ėms ir d) įsiregistravusiems skautininkams-ėms,
* PLSS Biuletenis ir toliau eina normalia i .Redakcijos adresas: Mr. Kepalo iauskas,
1314. So 48th Court,Cicero 50, ILL.,USA. -
* Spalio 16 d, sueina lygiai 27 metai,kai buvo įsteigtas pirmasis akademinis skautų-
ciū vienetas. Tai buvo I924.X. 16 Lietuvos Universitete Kaune. Visi akademikai skautai 
-ės prašomi šių sukaktį paminėti. ■ 7 v
* V.s,A,Saulaitis,PLSS ferybos Pirmi jos sekretorius, nesena i lankėsi Čikagoje.. Ta pro-
ga?buvo sušauktas ir Pirmijos posėdis., ; . t v
* Čikagos ska-utininku ramove,vadovaujama sktn.Flaterio,po vasaros atostogų žada 
sukrusti ir energingiau veikti.
* PLSS Tarybos Pirmija paragino. Tarybos narius būti pareigingesniais ir aktyviau
dalyvauti Sąjungos darbuose. . .
*’Vyaio Korp.fii.Alg.Simkus,gyvenąs JAV,nesenai gavo Teisių mokslo magistro laipsnį.
* Visus kariuomenėje tarnaujančius vytiecius prašome palaikyti nuola-tinį ryšį su 
Kbrpiryšininku kariuomenėje tarnaujančių reikalams,kuriuo paskirtas senj.Juozas Iva
nauskas,adr. II69 Van Buren str.,Gary,Ind.,USA. Užsiregistravusieji gaus informacijų 
apie Korp.gyvenimą bei veiklą,© taip pat skautiškos spaudos.
* Senj.Bronius Juodelis su šio W numerio išleidimu pasitraukia iŠ redaktoriaus pava
duotojo pareigų,kuriose jis išbuvo daugiau kaip metus. J© pastangomis ir rūpesčiu 
"Vyčio".laikraštis buvo pradėtas leisti Čikagoje. Br.Juodelis daug prisidėjo prie
W pagerinimo.Pasitraukia dėl pagausėjusio darbo Uhiversitete.MV redakcija dėkoja 
jam ūz vargą,triūsą ir linki sėkmės. • ’
* Senj.Vilkas Eug?.naujasis Kbrp*VYTIS pirmininkas,pas*'lekiamas šiuo adresu:11600 
So.Lafayette Ave,Chicago 28,ILL.,USA.
* Čikagos sk.vyčiu Pulk.J.Sarausko dr-vė IX.1-3 d.d.suruosė trumpa stovyklėlę Tre- 
montę (Indiana) Parke,prie Mičigano ežero krantų.Vyciai čia paiisėjo,pasportavo, 
pasišnekėjo ir pabendravo prie mažo ir kuklaus lauželio.Neišeita ir be nuotykių: 
stovykos ribose vienas brolis svečias sugavo skunkį - amerikonišką Šešką...Gaila, 
kad permazas vyčiu skaičius čia teikėsi atvykti.
» Čikagos skautininkės turėjo jaukią ir idomią sueigą.Joje dalyvavo ir p.Daudzvardie- 
ne, turėjusi Čia pranešimą.
* Sktn.Zailsžienė, viena žymiausiu Seserijos darbuotojų,nesenai atšventė savo 20 
metu skautiškojo darbo sukaktį.
» Lietuviai skautai Anglijoje pradėjo gyvai veikti.Jiems nenuilstamai vadovauja 
musu bendradarbis sktn.K.Vaitkevicius.Jam padada visa eilė kitų ehergingų vadovų. 
Kai ^kuriose v-ietovėse naujai įsteigti liet.skautų vienetai.
* Lituanicos tunto tuntininku Čikagoje tunto vadijos išrinktas sktn.Rudys, senas 
skautų darbuotojas iŠ Lietuvos laikų.Tremtyje skautininkas vadovavo sk.tuntui 
Eichstaette .Vokietijoje.
* Trys Aus tr i j os 1ie tuv ia i . skautą i dalyvavo jamboree Austrijoje drauge su kitais 
mūsų broliais lietuviais. Šia proga Austrijos Lietuvių biuletenis atspausdino 
ilgesnį straipsni,kuriame iškėlė skautiškojo judėjimo reikšmę.
» ASS vicepirmininkė Dr.D.Kesiūnaite nuo dabar pasiekiama šiuo nauju adresui 
Windsoy Hospital, Chagrin Falls,Ohio, U.S.A, ,
* ASS Čikagos skyrius ruošiasi iškilmingai atšvęsti ASS Šve-ntą - spalio 16-ąją, 
Bus suruoštas minėjimas su atitinkama programa. Skyriui energingai...vadovauja nuo 
pat jo įsikūrimo dienos senj.Mikalavičius.Vicepimininke-sktn.Am.Kalvaitytė.
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Redaktoriaus pavaduotojas Bronius Juodeiis.Jfenines dalies vedėjas Al b. Kar nav ic iusv. - 
Redakcija rankraščius- taiso savo nuožiūra.Autorių teises gerbiamos.Straipsniai su auA 
torių pavardemid ar : inicialais nevisada reiškia skautiškosios vadovybes ,redąkc i jos 
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zuela - Sūr .America. VOKIETIJOJE: V.P.Vadopalas,Studentenheim,Hangelar (Siegkreis)- - 
b.Bonn.______  - . :t -. > *■■

* Rugsėjo 2-9 d.d.Clevelands buvo sušauktas LSB; Amerikos rajono suvazžavimas,kuriame' 
aptarti rajono organizaciniai klaus imai.Brolijos rajono vadeiva išrinktas- s ktn. VI. 
Pauža,jo pavaduotoju v.s.V.KizLaitis.Suvaziavime-.dalyvavo visa’eile atstovų is įvai
rių JAV vietų.Buvo atvykęs ir Vyr.Skautininkas V.Čepas,eile Brol.vadijos,nąrių.
* Lie t'. Sk..Ugdymo Fondo Valdytoją ir - globėja pakviesta Poųia Dauzvar dieno .Valdybos
nariais sutiko būti v. s. Za'ilskiene, s ..Juškevičienę ir s .V. Šimkūs < -=; , r t , ’’’ ų , t
* Seserijos Vadžios . suorgainizuota-is vyriausios skautininkas, jos pavad.,garbes, gynė
jos ir 4 Taigos narių rinkimais išrinktos vyr.sktn.-kes ir jos pavaduotojos vietai 
užimti v.s’.Putvyte,v.s<D.Kesiūnaitė ir sk.Bųdriene atsisakė* per imti-pareigas ..Dabarti
ne vyr.skt-ke v .s. J ^Vaičiūniene pareiškė:' -Pirmi jai ir Seserijos vadijai,kad ir ji del 
sveikatos nebegali toliau beeiti Vyr.skt-kes:pareigų.Pirmi ja rūpinasi, kad Seserijos 
Vadija pravestų vyriausios skautininkas rinkimus is. naujo. . . < ;. '.
* K.Roller,Bundesfeldmeister;Vak.Vokietijos Vyr.skautininkas*,•’ uzjpriėlaukiamą ir nuo
širdžią pagalbą Vokietijoje gyvenantiems lietuviams skautams,ypač uz parama vykstant 
1 Jamboree,Pirmi jos nutarimu apdovanotas Padėkos, ordinu. /
* Pirmijos posėdy-VIII.19 d.svarstytas statuto klausimas.Aptarus bendruosius princi
pus,nutarta šio klausimo svarstymu tęsti'kitąme posėdyje/’ > ' _ • M
» Pirmijos nutarimu Pirmija,Seserijoj Vadija,Brolijos vadija ir Ūkio.komisija paruošia 
pinigine^ apyskaitas š.m.gruodžiodienai ir pateikia Pirmijai ligi 1952.1.1 d.
* Skautų Brolijos Vadijai Pirmijos nutarimu pavedama paskirti Brolijos, rinkimų komi
siją,kuri iki š.m.gruodžio 15 d.pravestų Vyriausiojo skautininko,jo pavaduotojo,gar
bes gynėjo ir 4 Tarybos narių rinkimus. ; ’ ", .. * .

Po siu rinkimų Pirmi j a .sudarys komisija 4 Tarybos narių.Carbes Teismo -ir Kontroles 
Komisijos rinkimams pravesti. ’ • . -•». . • ... .* ■ ’ • v
* Australijos lietuviai skautai ruošiasi is?-ei5ti skautams .vyčiams konspektą.kuriąrne. 
bus nem&za naudingos:medžiagos.Rankrašti paruošė grupe skautininkų.išleidimų remia
ir W redakcija..-A . . ;■ ■" ~.v’.v ę •

Sktn.V.Skrinskas,Lietuvių skautų Jamboree Austrijoje vadovas, mums atsiuntė iš st.o- ’ 
vykios nuoširdžius sveikinimus, pas Įrašytus visų -liet, jamboree, dalyvių. Už' visa tai 
dėkojame. ►■’. Ję ..
* Senj Jazbu-t is, tarnau j anc iu. kar iuomenė j e vytiėciu korespondencinio skyriaus pirmi
ninkas,šiuo metu gyvena Oberamergau vietovėje,P.Vokietijoje,is^kur siunčia visiems 
broliams- ir sesėms sveikinimus. Kiti vyt iečiai ’kariai gyvena, issibars te: JAV,Vokie
tijoje,Prancūzijoje,Berlyne ir net Korėjoje... j . - -
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