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Dabartyje žmonės labai skubrūs.Laikas jiems nuostabiai greitai prašoksta.Tiek
vina-ko reikia atlikti,o norėta visa-kuo ir pasigerėti.Visokie darbai turi
būti daromi ko-gzeitiansiai,visokia žygiai reikalauja didinusį skubumą,kad atsitinka via oki o s n o 1 .aimė o«
Paainun-’vjaiua tan visokiomis priemonėmis.Jomis galima greitiau visa-ką pasidirb
ti, trumpu laiku. save tikslus-.Reikiant kur-nors netgi labai toli nukilti, tam labai ge
tai padedu traukinys o dar smagiau sauvežis,automobilis.Visa-tai bet pralenkia kelio
nė su lėktuviu,Trumpu laiku galimą net apskrieti visą žemės kutulį.
Visą-to seniau nebuvę.Laikas buvo žmonėms ramus ir kantrus.Ir nevargino žmonių
kaip šiandien.Labar strode, kaip kad jis nuoiatai rėktų: "Skubinkis.1 Aš tik greitesniu.’ • 0 žmoguj paklusi ant,jam ir erdvė lyg kitokia pasidaro.Nebėra ji tokia plati ir
nenugalim-i. Net gi didelė toluma lyg susmunka.Savo greitumu laikas ją išdildė,žmo
gų aviebd -mos per jį.
Apie virie tai pamąstius, sukyla klausimas,kas laikas, kas erdvė ištikrųjų, Šv.
Augustinas manė, kad Dievas juodu pirmiau sukūręs,o tada tik pasaulį. 0 garsusis mą
stytojai I. Kantras akelbė,kad laikas,erdvė ir priežastybė esą žmogaus dvasios pažvel
gei apBtąbai. Vadinas,žmogus galįs ką-nors sužinoti ir išmanyti tiktai laiko,erdvės
ir priežasties patyrimo apstabinimu.

2. Xyksmas_ ^„Laikas.
Mąstantiam žmogui atrodo,kaip kad laike- Vitų kaip kokia s rovė, kur i, slėpiningai
sukilusi,plūsta tolyn.užliėdama visą erdvę.Ištikrųjų taip yra,kad laikas pasidaro
iš vyksmų.Jie sukeliami slėpiningos jėgps,kurios vyksmu tirštėja ir virsta daigtiškumu»Vyksme i sukuria laiko pr. tyrimą, o daiktiškumas erdvės nuvokimą. Bet reikia numa
nyti, kv.d vyksmai sukeliami to, kas yra. lyg augs t laiko ir erdvės .Kiekvienas žmogus
tai gali suprasti,rrĮsimindamas,kad visi jo veiksmai sukeliami mintių,kurios nėra
kada ir kux.rle yra,
GimlamaH žmogus patenka į tam tikrą laikotarpį ir tam tikrą apribotą erdvės
sritį.Ir jfti rojos5,kad jis jų savyje laikomas.Bet jis numano laiką tiktai iš vyksmų
ir erdvę iš vyksmų sukrek©jimo,iš daigtiškumo. Taip tada jis yra gimimu vyksmams ir
jų išdavoms paduotas.Su jomis jis turi atsiskaityti
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Kam yra"tekę sekti valkus,kad ir,sakysim,tik nuo pirmos klasės iki aštuntos /at
seit,maždaug nuo' 10-12 iki 18-20 m etų/, t as, i r be gausių šiuo klausimu rašinių, gražiai
pažįsta /kalbu apie berniukus/ jaunuolį, to vadinamojo pereinamojo amžiaus.
Toks berniukas paprastai jaučiasi paaugęs,Jis jau ieško panosėj plaukgaurių.Jis
mano mokąs tinkamai rūkalą laikyti,nors,Įtraukdamas dūmą,dažnai sukosti iki ašaros,tar
si dūmas būtų 1 aki pataikęs.Jis stebi savo kūno linijas,žvelgdamas 1 kitus.0 svarbiau
sia, jis jaučiasi kiaurai viską žinąs,drąsiai reiškia savo nuomonę,jos užsispyręs lai
kosi - piktai gina ją, jei kad drįsta su juo nesutikti.Sako,tokie žmonės yra "rezenos"
piIni•"
Yra tokių,kurie toliau begyvendami,greit nusikrato nuo šių savybių,pasidaro malo
niai sukalbami jaunuoliai,kurie nusivokia,kad yra daug,kas dar jų negirdėta,kad reik mo
kytis ir mokytis,kad mokslui galo nėra, kad bet kutis' gali turėti savo nuomonę,kad reik
gerbti kitų nūsi statymus,kad yra ir daugiau nusimanančių,kad reik jų pasiklausyti s
"mažiau kalbėk - daugiau klausyk". Būna ir kitaip.
;
Ypač tai pavojinga skautiškoj auklėjimo sistemoj.Ir tikrai 16 metų skautas bus
girdėjęs apie visą Baden Powell’Į,o gal ir pats nekartą skaitęs j17Taigi,kas dar naujo
kame rasti 1 Juk vis apie tą pati kalbama,rašoma .visų skautiškų raštų: vis skilčių lei
džiamuose "kimiose" ir draugovių "Mūsų laikraščiuose",© gal būt ir tuntų "Skautas" ir
pačiame "Skautų Aide" ar "Mūsų Vytyje". Jaunuolis priėjo savo mokslo galą.Jis jaučiasi
išdidžiai.16 metų savybės jau jo elgsenos - būdo savybės.Drąsiai niekina su juo nesutin
kančius. Įspėjimai vyresniųjų,sveikiau galvojančių,jo jau nebeveikia.Pas ji itin tvir
tas "aš".Taip jis toks palieka,toliau nebežengia.
Ypatingai liūdna,kai tokių aptinkame jau barzdų rėčius praskutusių,apsipačiavusių,
auginančių jau savo skautukus,aukštus skautų laipsnius turinčių ir pareigose garbingo
se. Pasako - šventa. Parašo,kaip kirviu kerta.
Pavieniui būk sau,nieks tau kelio nepastos.Bet su kitais? Kai du tokiu susitinka
- darbo nebedffba,dažnai kits kitam kliudo.0 kai jiedu kokie skautų pareigūnai ir ką
raštu viens parašo,baigta.Vien susirašinėjimas belieka.Prasideda ginčas dėl žodžių,iš
sireiškimų, o ne dėl reikalo esmės.Tiese,abu užsitarnavę,abu galvą už skautus guldą.
Z»iūri iš šalies - prirašyta 5 ** 4 puslepiai.Skaitai,kas norima pasakyti:"Mielas
• Broli Skautininke" Kaip gražiai pradėta, ir brolis dar mielas.0 toliau randi: "tu
šioks,tu toks,anoks ir dar kažin koks... kaip tu rašai,juk aš buvau pasakęs,aš nuro
džiau, šioks, toks , juk žinai,kas mane ten Žvirblamusių kaime išrinko,aš... Su skautiš
kais linkėjimais, Budžiu.1 "
•
Toks pat atsakymas.Ir vėl rašo. Ir kas karts vis daugiau prirašo.Kas blogiausia,
kad tokia elgsena užsikrečia jaunesnieji.01,jie pastabūs! Ir pamėgdžiojimas kaip tik
jų amžiui tinka..
Gal reik atsiminti,kad toks elgesys tesuteikia gerą vardą tik trumpam laikui ir
tai tik nežinančių reikalo tarpę*. Tikrai gerą vardą Įgauname pamažu,pakantos,tikrai
draugiško sugyvenimo keliu » "gerbk kitų nuomonę - ir tavąją ims gerbti! "
Tenka saugotis darbuotojų,niekaip neišeinančių iš 16-os metų.
/iš 1 pusi./ Reikia vis ir prisiminti,kad visas pasaulis ir net visa Visata yra nuolati
nis vyksmas,kur sukuriamas galios,kuri negali būr numanoma kaip laikinė ir erdvinė,via
-dėlto yra esanti ir veikianti.Jos veikimu sukyla visokie gyvi pasirodymai,nuolatai pa
kinta ir pranyksta,ir nauji sukyla.Atrodo,ked jie būtų erdvingi ir pastovūs,© tėra
laikini vyksmai.Laikas viršyta erdvę ir tėra knrybos vyksmo Įsirodymas.
Dabartyje žmogui lyg iškilt pasistengiant iš laiko ir erdvės prievartos,jų reikš
mė lyg menkėja.Vis-dėlto abu,laikas ir erdvė,laiko žmogų savyje.Jo kūnas yra laikihis
ir daigtinis,erdvinis dalykas.Ir žmogus turi Į tai atsižiūrėti,bet ir stengties išma
nyti,kad erdvė yra nelaikinė ir neeerdvinė,yra viso laikino ir erdvinio jo gyvenimo,
visos jo veiklos kilmė. / Str.pabaiga 24 pusi./
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Gyvenimo sąlygoms pasikeitus, susiduriame su Nepriklausomoje Lietuvoje nepažinių,o dabar labai dažnu reiškiniu,kad tėvai daugiau nori matyti savo vaikus skautų
organizacijos nariais.negu patys vaikai.Iš š?~> -cirkinio galima padaryti šias ieva
das'- 1/ Aplinkos Įspūdžiai yra stipresni ir
trauklesni už skautiškųjų Uzsiernsmų įs
pūdžius ir 2/ skautų vadai ir skaučių vadovės turi išnaudoti šį tėvų nusiteikimą ir
juos patraukti i vienetų darbą.
!
Nors aš manau,kad pirmojoje išvadoje glūdi svarbiausios gyvybinės reikšmės prob
lemos mūsų creranizaoi jos išlaikvmui,bet čia į jas nes Įgilinsiu u Tais klausimais daug
Įdomių mirčių pareiškė skvA.Aglinskas savo pašnekesyje Čikagos skautininkų *ių ramovės
sueigoje ir,manau,"Mūsų Vyčio" skaitytojai gaus su jomis susipažinti atskirame straipsnyjojšio straipsnelio rėmuose noriu sustoti ties antrąja išvada.būtent,kokiems dar-,
bama sutelkti skautų-čių tėvus skautiškajam darbui sustiprinti.Tikiu,kad tinkamai organtzuota tėvų talka gali pagelbėti sužadinti ir vaikų norą susidomėti skautiškais uŽaiėminais,
Norint skautų tėvus įtraukti į skautų vienetų darbo oagerinimą,skautų tėvus tenka organizuoti prie vienetų,kuriuo3e jų vaikai dalyvauja, t.y.prie draugovių,T“vų suorgariižavimes prie tunto,aoimancio didelį plotą,net kelias lietuvių koinnijws,patyri
mas oarodė, tikslo nepasiekia. Šiuo atveju tėvų talka tampa abstrakti,nenagrlota tie
sioginiu tėvų noru padėti savo vaikui sKautauti.Taip organizuoti tėvai gali atlikti
paprastą rėmėjų vaidmenį,Taigi,pirmas dalykas - tėvų būrelius reikia organizuoti prie
draugovių, 0 ten.,kur jau yra tėvai suorganizuoti prie tunto ar net prie kelių turtų,
reiktų persiorganizuoti draugovėmis,kurios paprastai ošti išsldėsčiusics lietuviškose
kolonijose,Bendrasis tunto tėvų komitetas turėtų apjungti atskirų draugovių t‘-vų bū
relius ir,reikalui esant, organizuoti talką bendriems tunto uždaviniams atlikti.
•
Prie draugovių organizuoti tėvai daug našiau galėtų pataikanti stote srityse :
1 -.Suei g.ų__lanky7no_Ripntroll, Neretas reiškinys,kad vaikai, pranešę tėvams einą į
skautų sueigą,ten nenueina,bet laiką praleidžia kur nors kitur - gatvėje ar kine.
Skautų sueiga tampa priedanga ištrukti iš namų-. Taip elgdamiesi vaikai demoralizuojąs!,
nes įpranta laužyti skautų įstatus.Šio reiškinio žalos vaikų charakteriui ir draugoves
sueigų pasisekimui nereikia įrodinėti.Galima tik konstatuoti išvadą: pro sueigas.pra
einą vaikei netik patys genda,bet dėl mažo dalyvių skaičiaus sueigos pasidaro nebeįdo
mios ir tuo būdu paskatina į jas nebeateiti j
.-ja,kurie į jas dar renkasi.Tokių,
taip vadinamų,pro sueigas praeinančių skautų sueigų lankymo kontrolė yra būtina.Kita
skautų dalis apleidžia sueigas dėl nesidomėjimo arba dėl paprasto užmiršimo.Nors tą
laiką jie ir praleidžia namie,bet nuo skautiškojo gyvenimo ima nutolti ir atšalti.Ir
čia reikalinga kontrolė.. ...
■ •
Bet kaipgi tą kontrolę organizuoti ir kas ją turi organizuoti? Kontrolę turi or
ganizuoti draugininkas.Jis turi nustatyti kontrolės pieną ir keriu au tėvais jį vykdy
ti. Pagrindinis šio plano dalykas yra tas.,kad visuomet tėve! turi žinoti: kada ir kur
įvyksta skautiškos sueigos ir,maždaug,klek laiko jos tęsis - Antra,sueigų lankymo kon *trelė turi būti griežtai vykdoma ir skautai šitą turi pajusti.
2,Sueigų o.ai.vąirinimaįL. Nereikėtų kontroliuoti draugovės sueigų lankymo, jeigu
sueigos būtų pravedamos įdomiai ir patraukliai.Bijau per drąsiai spręsti,bet kiek pa
tyri autmanau,kad čia yra .silpniausia mūsų Organizacijos vieta = Pateisinu draugininkus
patvrimo^iedžiagGB ir laiko* stoka, bet reikalas yra tiek svarbus,kad reikia gelbėtis .
.'Kų negali padaryti vienas ..draugininkas, turi pasitelkti pegelbininkų,Ir čia nereiktų
užmiršti skautų-t#vų-Pažinęs skautų tėvus,draugininkas visuomet ras kelis,kurie galėtų
ir sutiktų ado ti sueigų programas peį: vairinti. Vienas galės paruošti įdomų, pašnekesį,
kitas sugebės pamokyti pirmosios pagalbos, trečias - tautodailės darbelių, ketvirtas mechanikos dalykų,penktas - žaidimų bei galvosūkių,šeštas - dainavimo bei vaidybos
ir pen,Šitaip organizuojant darbą sueigų programų oaruošimo našta pasiskirstytų ant
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daugelio peč'te "iv'-vldiems būt*. lengviau pakeliama. Be to, nauji asmens, nauji veidai,
skirtingas dalyko pravedlmas sudarytu ir skirtingus sueigų charakterius. Toks įvairu
mas sužadintu skautu susidomėjimą sueigomis, o taip pat pakeltu sueigą drausme ir
tvarką*
3, iškiįmįng^^suei^ą, organizavimas.. Ypatingai naudinga tėvu talka organizuojant
ir pravedant iškilmingas sueigas. Iškilmingos sueigoš šv. Kazimiero, šv. Jurgio ir
kitu švenčiu metu turi tapti skautu ir j U seimu šventėmis. Todėl neužtenka tėvus tik
pakviesti į pačią sueigą. Tėvus reikia įtraukti ir į sueigos-paruošimo ir.pravedimo
darbe.. Tam reikalui draugininkas paruošia iškilmingos sueigos programos projektą, j|
apsvarsto draugovės tėvą būrelio komiteto posėdyje, numato, kas kurią programos dalį
paruoš ir praves ir po to pradeda pasiruošimo darbą.
Skautiški yakarai. Praktika parodė* kad tėvai nuoširdžiai talkininkauja ir
ruošiant skautiškus vakarus. Žinau faktą,- kad skautės tėvas, nors ir nebūdamas rašy
tojas, parašė patrlėtinio’ turinio scenos vaizdeli; pets režisavo ir organizavo deko
raciją paruošima, Tėvą talka ėja dar ir tuo reikšminga, kad jie gali padėti pakelti
vakaro programos lygį. 0 tr.-š labai svarbu ir skautą auklėjimo reikalui ir skautišką
vakarą geram vardui sudaryti. Tėvai yra nepaiku te 1 vakaro bufeto organizavimo ir
aptarnav imo darbe.
. •
J. Iškylos .jp_stcvy.kl-c£.. Te ilgu iškylos ir stovyklos yra skautavimo mokykla, tai
ją suorganizavimas re.ikalaują nepaprastai daug kruopštaus darbo. Tėvai ramia širdimi
leis savo vaikus iškylauti ir stovyklauti, jei jie matys, kad viskas tiksliai pergal
vota, numatyta ir paruošta., Todėl', ruošiant iškylas ir stovyklas naudinga talkon pasi
kviesti tėvus ir pasinaudoti ją gyvonimi.škuoju patyrimu. Taip pat verta pasirūpinti,
kad iškylose bei stovyklose dalyvautu oei gausingiau apsilankytą skautą tėvai.
6. ^:3ąt;iškcsjips spaudos,
Vedant skautiškosios spaudos platinimo
- prenumeravimo akciją, neužtenka paraginimo tiktai skautams. Vaikai lieka vaikais.
Skautiškosios spaudo? prenumeravimo reikalus yra bitiną aptarti tėvą susirinkimuose
ir juose surinkti prenumeratos mokestį. Brangininko paaiškinimai visuomet bus įspū
dingesni , kaip skautą. Manau, dėlto rezultatai taip pat bus geresni. Skautiškosios
spaudos platinimo vajus turi biti pravestas tuojau, neatidėliojant, kad "Skautą Aido"
ir "J&są Vyties" leidėjai iš anksto žinotą, kiek prenumeratorią turės ateinančiais
metais.
7* Ki tiarai katei. Butą galima nurodyti ir daugiau sričią, kur tėvą talka būtą
naudinga, k. a,t uniformą teigij imas, patalpą parūpinimas, įsįregistravimas vietos
skautą organizacijose ir p. Tiki”, kad mūsą draugininkai patys sugebės įvertinti, kur
ir kada paąĮkviesti tėvą talkas. Tik dar kartą noriu pabrėžti - nepalikime tėvą nuo
šalyje. telkime į bendrą darbą, nes jau pradžioje minėjau, būna atsitikimą, kad tėvai
daugiau nori savo vaikus matyti skautais, negu ją vaikai. Išnaudokime šį tėvą nusi
teikimą!
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Kai du stos,visados
Daugiau padarys...
Jakštas

Labai suglaustai išreikšta mintis apie organizavimosi prasmę,vieningą darbą su
telktinėmis jogomis dar anais priespaudos laikais,kada mūsų tautos organizuotumas
turėjo būti pajungtas kovai už lietuvišką žodį,spaudą,o paskiau išsivystyti į nepri
klausomybės kovas.Organizuota visa lietuvių tauta,pradedant vaikais,supratusiais ir
mokėjuslei b slėpti brangiausią turtą,elementorių,maldaknygę nuo rusų žandarų,ir bai
giant seneliais;elgetomis? nugalėjo didžiulės Rusijos imperijos pasiryžimą užpūsti
Lietuvoj Š'/josą ir pasiekti tikslą.
Niekad aer mes nebuvome taip išblaškyt
ir mūsų jėgos niekad nebuvo taip skal
domo? kaip dabar, net šeimos narius išvežiojant po įvairiausius tolimiausius kraš
tus.Niekad nebuvo mums taip reikalingas organizuotumas,niekad jis nėra tur5jęs tokios
didelis net gyvybinės prasmės,kaip dabar. B’dos gyvenimas stovyklose,lietuvių bendruomonIse,pagaliau emigracija užjūryje - nėra organizuotumas,nes jis savyje jokių
idėjinių pradų neturi - paremtas ekonominiais bei gyvybes išlaikymo interesais.
Bet tautiniam,švietimo,auklėjimo/idėjiniam ir pn.darbui mes turime organizuotis pačios
į skaučių vienetus,auklė bis,tvirtėti ir »ųklė_ti_ m-s_ų_mažą.sįa£ s^e^es, didži_ųjių_idealiĮ
linkme^ "Senieji miršta - jaunieji gyvena" - sako mūsų patarlė,kuri kartu yra ir ak
ai j ome. tiex senieji išeidami neturi teisės išsinešti tos patirties faktų virtinės,
mokslo.Žinių, kuri as jie įsigyjo gyvendami ir gavo iš savo pirmtakūnų.Jie turi palik
ti tai raštuose,knygouo,statyboje,lauko vagoje,medžiuose,keliuose ... ir ateinančios
karnos protuose,širdyse,sąmonėse.Kaip sakė mūsų poetas Antanas Strazdas "Už dyką ga
vau,už dyką atiduodu., ” Ištikrųjų yra kiekvienos pareiga dalintis savo patyrimu su
artimu.ypatingai su mažosiomis sesėmis. Jos yra pareiga paimti,pasisavinti,susigyven
ti. ,!0 kam daugiau duota, iš to daugiau ir bus pareik*-l^uta".
_Cad galėtumėm mažosioms mergaitėms patiekti visa geriausia,ką mes pačios turime
ir kas yra reikalingiausia ir gyvybingiausia,reikia•organizuoti ar,geriau sakant, jos
yra
I. organizuojamos ir suorganizuotos į mažųjų draugoves ir II.orga
nizuojamos mažos?
,
Be draugovėmis organizacijos jos pirmiau yra kitoje organizacijoje - šeimoje.
Bet mergaitės- vaikai,pradėjusios domėtis aplinka,vien tik šeimine organizacija pra
deda nepasitenkinti,pradeda veržtis iš šeimos ribų,ieško savo nuosavo gyvenimo ir ku
ria jį matomais šeimoje ir aplinkoje /dažninusiai/ pavyzdžiais. Dabartiniu metu pasi^
taiko šeimų,Kurios negali būti prieaugliui pavyzdžiu.Bcsisukinėdamos nuolat glausta
me suaugusiųjų tarpe,prisiklauso jų kalbų,prisižiūri veiksmų,gestų,pradeda tai inter
pretuoti savo žaidimuose ir kurdamos savo gyvenimą; nelikti be vyresniųjų priežiūros-,
be vadovaujamo asmens,kartu berniukai su mergaitėmis pradeda suaugusiųjų gyvenimo
negeroves pamėgdžioti. Bet visų neigiamo gyvenimo veiksmų,persimetusių ir oersimetanČių į yaikus;čia nenagrinėsiu, nes tai drug kartų buvo keliama mūsų spaudoje ir
mums yra. žinom a-.Mums svarbu mažųjų mergaičių jungimo į draugoves teigiamos pusės.
Organizuotumas turi visas savybes ir sąlygas auklėjamam darbui.Mažųjų skaučių
draugovės rcrai vedamos yra gerai organizuotos šeimos tąsa,kurioje motina turi sąly
gas ir jali veikti ea*o dukteris ir perėjimas į organizuotą tautinį,religinį.visuo•meninį ir pasaulinį junginį.
•
.
A Autoritetas Pirmasis teigiamas veiksnys,kad čia henutraukiamas motinos au
toritetas , bet jis sustiprinamas draugininkėa autoritetu -Mergai tė s turi visos tą pa
čią vadovę - draugininke, kuri jas ir jų individualų darbą jungia į darnų kolektyvą*
Jų vadovė nėra viršininkas, bet vyresnioji, didesnio stažo bei patyrimo sesuo, kuri
•
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gali padėti mažesni os i oms spręsti ją draugovės reikalus, vadovauti, orientuotis rea
liame gyvenime. Ji moka nusileisti iki pačios mažiausios, gi mažiausią pakelti iki
savęs. Ją mažosios myli, gerbia, klauso, ja pasitiki. Ji yra autoritetas, iškilęs
vietoj to autoriteto ir jį nustelbęs, kurį mergaitė būtu suradusi, bebendraudama gat
vėje, visai netinkamą būti autoritetu ir net žalingą. Mes žinome, kaip vaikai, kolei
jie dar vaikai, autoriteto ieško ir jį suradę pasiduoda jo įtakai. Todėl svarbu, kad
tos vadovės, kuri skirta būti vadove - autoritetu, tinkamumas būtu daugiau ar mažiau
apspręstas, nustatytas ir jos įtaka teigiama, neprieštaraujanti skaučių organizacijos
siekiams ir tikslams. Apskritai, labai svarbu lietuviu tautos jaunajai kartai įskie
pyti ir įsąmoninti, autoritetą pripažinti iš savo tarpo, nes. mūsų tautiečiai, ilgai
vergavę ir dabar atsidūrę panašioje padėtyje, įprato autoritetais laikyti svetimuo
sius, ieškoti autoriteto ju tarpe, arba būti kiekvienas sau autoritetu. Iš čia ir ky
la sekimas svetimaisiais, kas greitina nutautėjimą, arba skalumas, iš kur kyla parti
jos partijėlės, grupės grupelės, o visos tautos nepajėgiame atstovauti. Tai pasėkos,
iš dalies, iš Rusijos daugiausia mūsų šviesuomenės parsinešto nihilizmo, apie kuri
Dumbre sako: “Nihilistai, nepripažindami jokio autoriteto, duoda kelią plačiam ctamizmui". Griuvus autoritetui, dabartiniais laikais mūsų mažuomenė, jaunuomenė, ypa
tingai vyriškoji, argi nesųsirikiavo į plačią ir galingą chamizmo eiseną, kuri neri
taškyti iš kelio jai nepatogu visokį mandagumą, riteriškumą, eleganciją ir t.t. Auto
riteto pripažinimas ir gerbimas pratina paklusti, nors tai būtu tuo tarpu nepatogu,
sunku. Mokėjimas paklusti, anot prof. Šalkauskio, yra daug didesnė dorybė, didesnis
menas, negu mokėjimas įsakyti, paliepti. Kas mokės paklusti atskirais atvejais, mokės
paklusti šaukiamas bendram, visuotiniam, Tėvynė" reikalui ir jam aukoti savo darb?,
jėgas ir t.t.
0 draugovėje tos vertingos savybės ugdymui sąlygų ir priemonių yra.
S* 2go.ižJr>^s-_ir pavydas,. Kita draugovinio darbo savybė, kad jis įgalina kovoži su
vaiku (turiu galvoje mergaites) egoizmu, pavydu, kuris apsireiškia kivirčais už žais
lus, pirmavimą, simpatiją ir t.t., ir auklėja altruizmą, draugiškumą, seserišku^,
moko orientuotis tarpe savo draugiu, nustato santykius su vyresniaisiais. Mergaitei
lengviau išmokti būti tvarkingai, darbščiai, rūpestingai savo pareigose, nesidairyti
pagalbos iš šalies, bet pačiai visa pratintis atlikti, draugiu - sesių tarpe, sudary
toje tinkamoje atmosferoje, nuotaikoje. Gerojo darbelio vykdymas ir jo kontroliavimas
draugovėje jau yra socialinės žmogaus prievolės žmogui pagrindas.
Neretai į skaučių draugovę ateina išpaikinta mergaitė, pratusi, kad apie ją būtu
tupčiojama, kad ji būtą dėmesio centras. Bet pajutusi, kad pirmenybę ar laipsnį gauną
ta, kuri turi ar stengiasi įsigyti kilnią vidaus savybių, nejučiomis pasikeičia, maty
dama, kad čia vertinimo kriterijai yra kiti, kad ji su savaisiais nieko nelaimės.
Už neturinčią sesę uždėtas nario mokestis, pasidalinimas gardesnių kąsneliu iš
kyloje ar per draugovės pramogėles, palaikymas viena kitai apsiaustėlio išeinant iš
sueigos ir t.t., yra kirtimas kelio per chamizmo džungles į altruizmą, kilniaširdiš
kumą. 0 juk visa tai mažųjų sueigose praktikuojama, kad įeitu į paprotį ir liktą gy
venimo sudedamoji dalis.
C. lpljy_idjjalybė_,_scyąrankjškumas^ir s.veika_ambicija.. Draugovės konstrukcija ir
vadovavimo metodas neužgniaužia individualybės, bet, priešingai, ją ugdo. Pirmiausia,
kad yra mergaičių draugovė, kurios turi atskirą pasaulį, skirtingą pasaulį, negu ber
niukai. Joms čia berniukiškumas neprįmetamas, kaip kad tai būtu neišvengiama mišriose
draugovėse, bet ugdoma mergaičių individualybė. Mergaitės savo tarpe gali pasireikšti
kiekviena atskirai pagal savo polinkius, skonį, net pagal bepradedantį reikštis gabu
mą, talentingumą ir pašaukimą. Net eidamos patyrimo laipsniu programas, joms išgyven
ti, pavaizduoti, gali pasirinkti įvairią medžiagą, jas derinti įvairiais būdais. Tai
net skatinama ir patariama. Sakysime, vien° ’Ošdama savo tėviškę, gimtuosius namus*
Gedemino pilį, Nemuną ir 1.1. vartos vienom—j spalvas, kita - kitokias. Viena juos
nupieš vienos formos, kita - kitos, tą patį dalyką viena pavaizduos vienaip, kita kitaip. 0 pasirodymams net privalo kiekviena paruošti kitokį numerį - pasaką, eilė
raštį, vaidinimą, šokį, atsiminimus. Įvairūs konkursėliai, varžybos įgalina lenkty
niauti, augti, stiebtis į saulę, kaip garo sodininko, nors ir vienodos atmainos,
įdiegtas sodas, pertaisomos, paramstomas ir* jei reikia, apkarpomas.
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D Arbicija^ Didelis žmogaus ramstis jo kelyje - tikroji ambicija. Iš individua' ,/oės auklėjimo savaime išplaukia sveikos ambicijos-tenkinimas (tai ne užgaidos ar.
.vaprisai; . Pajudinant religinę, tautinę irapskritai žmogiškąją ambicija, galima merga'.sę pasukti norima linkme. Jai išaiškinama, kas tinka kas ne lietuvaitei, tam tikvot umsfesijos narei, garbingai, gerai mergaitei. Ji mėgsta pasididžiuoti savo vienu
ai Nitu poelgiu, ypatingai sekdama suaugusius. Jin jai atviras, net taisomas kelias
’• prasimušti" i būrelio galvas, jei bus pavyzdinga. Tada ji galės vadovauti, paliepti,
galės būti didelės rolėje, panašiai kaip draugininkė dažnai būna mažos rolėje. KiekTžena turi sąlygas pasižymėti, būti pagiriama, apdovanojama, paaukštinama. Turi progų
pasirodyti, dalyvaudama draugovės rengiamose pramogose scenoje, prie laužo ir t.t.
E. Sayarankįškumag_. Gerai atliktas numeris, uždavinys, atsidūrimas vadovės rolė
je, dalyvavimas eisenose, paraduose tenkina sveiką ambicija ir veda į savarankiškumą.
TJž ką mergaitė buvo paaukštinta, pagirta, tai jaučiasi padariusi pati: išmoko eilė
raštį, pasirodė savo mokėjimu scenoje, prie laužo, išlaikė egzaminą, padarė gerą dar
belį, ką nors nupiešė, numezgė, matė savo darbelį išstatytą parodėlėje - tai vis jos
darbai.
Bet mergaičių savarankiškumo pradas yra silpnesnis, negu berniukų. Jie anksčiau
pradeda linkti į savarankiškumą, valdingumą, juntamai traukiasi iš šeimos į savo gy
venimą, o būdami su mergaitėmis vienoje draugovėje, savo savarankiškumo ir valdingumo
labui, mergaites nustumia į šalį. Iš kitos pusės pažvelgus, tai čia turi įtakos am
žiais, dėl moterims nepalankių politinių santvarkų, susidariusi vieša ir bendra opi
nija, kad mergaitės, o vėliau moterys, negali savarankiškai orientuotis. 0 visdėlto,
ir mergaitėse savarankiškumo pradas yra žymus. Todėl jose iš mažens, idant išaugtų
savarankiškomis moterimis, svarbu ne užgniaužti savarankiškurną, bet jį skatinti. Pla
čiau apie mergaičių, o vėliau moterų, savarankiškumo prasmę čia rašyti negaliu, nes
neleidžia pašnekesio rėmai. Mes jaučiame ir nuolat įsitikiname, kad, kaip jau minėjau
kad, dėl tų pačių įvairių moterims nepalankių santvarkų, jos buvo užguitos ir be tei
sių, todėl joms ir trūksta drąsos^ ypač visuomeniniame gyvenime, bet ne dėl nebuvimo
jose sugebėjimo savarankiškai orientuotis. Skaučių organizacijoje visus postus užima
pačios skautės, nes tai yra moterų - mergaičių organizacija. Draugovės santvarka ir
draugininkė netik kad mergaitės savarankiškumo netrukdo, nesunkina, bet jį skatina ir
ugdo. Tokiu bildu mergaitė įgyja drąsos, pasitikėjimo savimi, ji pajunta savo vertę.
Ji skatinama stengtis viską atlikti pati, atlikti gorai, sąžiningai, kaip pridera
lietuvaitei mergaitei. Ji nejučioms iš mažens ruošiama įvairioms didesnėms atsakin
goms pareigoms. Kaip rodo gyvenimo praktika, moteris, idant jai būtų pavesta atsakingesnė vieta, turi būti savo darbu ir erudicija pranašesnė už vyrus. Šiaip dažniausiai
ji būna nustumta, skriaudžiama ir, silpnesnio būdo, pastūmėta į slidžius kelius. To
dėl Skautybės, ypatingai mergaičių atskirų vienetų pagrinduose glūdi savarankiškumo
pradas, idant mergaitės galėtų vienos pačios išmėginti savo jėgas ir jas išugdyti.
Juk kiekvienas bandymas, repeticija, jeigu taip lyginsime, pradžioje vyksta savo tar
pe ir tik vėliau išeinama į bendrą gyvenimo varžybų lauką.
F. Džiaugsmasi. Savarankiškai atliktas darbas, uždavinys,.padarytas gerasis dar
belis, savo vertės pajutimas, patenkinta ambicija, bendravimas tarpe sau lygių tos
pačios idėjos jungiamame būrelyje teikia džiaugsmo, pasitenkinimo. Mergaitė, pasiju
tusi (didelė, naudinga, reikalinga, net nepakeičiama, pradeda nujausti tikrojo gyveni
mo prasmę ir net laimę.
Viena suaugusi .tauri lietuvė, paklausta, kuri valanda jos gyvenime buvo džiaugs
mingiausia ir yra atmintiniausia, atsakė, kad toji, kurioje ji, maža būdama, atidavė
senelei susitaupytus pinigus su visa piniginuke. (Linksmoje draugijoje būtų tikėtasi
kitokio atsakymo.) Pasidairykime po savo, nors ir trumpą gyvenimą, ar nesurasime pa
našių momentų. Tos valandėlės, kuriose pati savarankiškai ką nors gera padarei, kada
kito žmogaus akyse matei tau žydintį dėkingumą, yra džiaugsmingos ir atmintinos, - ir
tomis valandėlėmis gali didžiuotis. Mergaičių išgyvenimai beskautaujant teikia sveiko
džiaugsmo, išplaukiančio iš tikrų šaltinių: iš grynos sąžinės, skaisčios širdies,
gražių darbelių - darbų, gražiai praleistos dienos, pasiekimo, pramogų, stovyklų,
gražių kultūringų pokštų... Ar nenusidažo džiaugsmo spalva veidai ir nesužiba pasi
tenkinimu akys, ankstį rytą šauniai žygiuojant į iškylą, į Kūrėjo gamtą, kuri tiek
/Nukelta M psl./
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R.Mieželis, J. A. V

•Jau buvo gana nėmažai rašyta apie n.Alphe Phi Cinogan — amerikiečių studentų
skautų korporaciją,Tačiau tie rašiniai■daugiau nagrinėjo korporacijos idėjas,tikalu-SrŠįame rašinėlyje noriu pavaizduoti pačią vieno tos Korp! skyriaus veiklą Illi
nois Uni/ereitete.
M
.
Kiekvieno semestro pradžioje-valdyba sušaukia norinčiųjų įstoti į Korporaciją
suširinkįmą,kuriame skyriaus valdybos-.nnriai trumpai paaiškina korporacijos tikslus,
įstojimą reikalavimus, o taip pat atsako į įskeltus klausimus.
Foto reguliariai vieną kertą'savaitės bėgyje įvyksią junj
senjorų /actives/ sueigos. Jų metu junj orai supažindinami su kor oracija,jos siekimaiš.Pažymitdna.kad ši Korporacija ryškiai -skiriasi nuo mūsų,nes Jjoje
V skaltybės
t*
klausimai faktiškai nėra nagrinėjami:Patys nariai nebūtinai turi b“ti buvę seniau
skautų or-jes nariais,* nepriklauso Boy Scouts of America ir iš v
skautyha. Vieninteliai skaitybos-požymiai susideda rs narių pasižadėjimo atlikti ...
jį darbelį ir fakte, kad ■visi, nariai vienu ar H tu
u3 d
Eordoracija tvarkosi ir išsilaiko,visiškai
./-eiijhors APO yra aprobuota National
savistovi ai
-/?ica. kaipo of i all universiteto studentų organizaoi j a buvusio
ant juos senjorais,turi atlikti nustatyto minimumo
Visi
individualiai nustato.kiek junjorai turi'atidirbti
rriybą.K
rsite’iė. junjorams minimumas yra 15 valandų-Si am
193
landų/I
irstomi' į-komitetus .Alpha Alpha skyrius / U of i/
+i
vl'iiOyradi. jof informacijos,kelionių bei vadovų,Žurnalų ir
•m,
b and re omer.e r b e
egi u tą U -to p at ai
deda de is pė Isn't
purdrvimr. , p
vaja nd i Lę k
<■jos ūbiiktu

us darbus universitetui,paeisi korporacijai,
Darbai yra labai įvairūs,oav.dekoruoja kalėdų
e., rcw'jntuo je ir sutvarko vietos' skautų stovyklavietę, kuri su.aii. bot iš namukų, išnešioja pranešimus apie■kalėdinių ženkliųjų ■
■aras savaitę,etc Radijo Komitetas turi savo reguliarią radijo
savaite/kurlos metu duodama muzika,pranešimai apie korporaciją, .
tuo būdu‘aut e Iran t didesnį susidomėjimą org-ja studentų terpe®
tufi puikią; praktiką ateities darbui/nes dirbdami- radiofone sudarbely bei problemom. Informacinis •/publicity/ Komitetas^ rupi-*
si p
iriais -anie kę*r.po'rrciją vietos .studentų ir miesto laikraščiuose.
šie ntrliPuniai/suk ItiamK susi dorai j imą,“p atrauki a naujų ’narių. Įdomus faktas} kad -iilinoise U-■’te yrą. anie 22,000 ctudentų, .gi ‘šio skyriaus narių skaidė us sieki a vos-(0.
Kelionių bei vadovų kortiteto nariai rūpinasi įvairiom, ekslrurs i j dia; kurios nevyksta
ąpžiur .1 U-to/Žurnalų komi tesi s surenka žurnalus ir išsiunčia .juos ligoniais. karo
ir oan-Galia to.rūpinasi, kalėdiniais siuntinėliais bei laiškai* vyrams,
mok/kj
esanti e fronte u Pramogų K-tas tvarko linksmuosius. Korporacijos reikalu?, orgsni zųo•_ ' „jrginų
korporacijas /sororities//šokių- vakarusjun j erų kėja isvykafl ’pW įvairius
me
vakarčius bei kt, pramogas
bet. 4,
lifto’ Vr rfaujos -waldy/boe
— įvedimo
,
. - .-Jun -j oras, iepi-Idęs
....
‘
"
s
stimoka
kuriam^ k-te darbo -prievolą 15. vai,, pakeliamas i senjorus-. Už si malonumą- jis sumoja
Ž’ i-.i negali susimokėti- nė 5 <1 naį 12/pJ'lu's dar visokius skyriaus mokes
Pi'rmi rinko, sekretorė aus; vice pirmoko,
• rio mckesčioų ,\/r Skyriui v
i žd i nihko ? i s to riko i r f515-s terių sekretariaus.Salia vald/bos dar yra U-to proiesu*
I'l.lincis U-te jis susideda iš 15 narių.Jie renkasi kartą
ros b i^iamasis' Komi tetas»
03 veiklą bei santykius- su U-to vadovybe,
savaites ir aptaria
.
■ 1< or*_perą
:_ _ •
r pozityvią veiklą yra- aukštai vertinama U-to
vadovy/)aU: ir -j-ai'teikiama visvixeriopa pagalbą.

,

*

-

■

.

11

Br Kviklys, J .A. V.

Jų tikslas - lyg ir apvainikuoti tą auklėjimo procesą,kuris prasideda
vaikystėje ir,įšęjus vilkiuko,skauto ir vyčio laipsnius,pasibaigia įmetėjus.” -Šiais
žodžiais Skautybės Įkūrėjas nusako skautų vyčių tikslus, apie kuriuos toliau jis kal
ba? - ’‘Vilkiukų ir skautų auklėjimas yra daugiausia prisirengimas tarnauti artimui.
Vyčiai tą tarnavimą jau gyvenime vykdo.Jis dažniausiai pasireiškia sambūrio adminis
travimo ir auklėjimo oavidalu.Šitaio išeinamas tas palaipsniškas - nuo vilkiuko iki
skautininko - ciklas. Šitokiu būdu skautininkas,nepaleisdamas iš geros įtakos jaunuo
lių pačiu kritiškiausiu jų gyvenimo laikotarpiu,susilaukia brangios pagalbos savo
darbui ir,kai asmenys tam tinka,parengia naujų skautininkų,o tautai parūpina jaunų
vyrų,kurie yra išauklėti ir kvalifikuoti būti geri,naudingi piliečiai "./iš B.P.Skautybė Berniukams/.
•
Sk-vyčiai pirmiausia įsik-rė ten,kur ir visas skautybės judėjimas - Anglijoje,
bet tada,kai jau skautai perėjo skautų eiles.Jie susidarė iš tų skautų,kurie netapo
vadovais.Ir tai yra visiškai natūralu,nes negi visi gali vadovauti.Prie vyčių priklau
sė 17 - 18 metų amž.riba pradedant jaunuoliai,norį ir toliau pasilikti skautais.
Mat,iš pradžių B.P.skautybę buvo numatęs tik vaiko amžiaus berniukams.Laikui bėgant
B.P.nustatė ir išplėtė jų veiklos ribas? a/lšugdyti būdą ir inteligenciją, b/ sumanu
mą ir nagingumą, c/ sveikata ir jėgą, d/ tarru ą
Giems, e/ oiliotiškumą.
Be bendrų visiems skautams šūkių bei įstatų,kurie privalomi, vyčiai turi lyg
ir papildomą šūkį
T a r n a u ti. Atseit,skautas vytis turi gyventi ne sau,bet
kitiems, būti, naudingu žmogumi. Jo darbo sritis kiek daugiau skiriasi nuo skautiško'Sies ir epima ne tik ją /veikimą skautuose/, bet jau ir visuomenišką veikimą.Nereikia
betgi manyti,kad sk.vytis sustabdo savo darbą skautuose? ne, jis tik išplečia jo ri
bas-kaip ir tinka vyresnio amžiaus jaunuoliui,išėjusiam iš vaiko metų. Skautiškame
darbe jis mielai prisiima visokias oareigas,kad padėtų jaunesniems.Visuomeniniame gy
venime jis reiškiasi tarnyba Dievui,Tėvynei,artimui,visuomenei,kurios aktyvus narys
jis pats yra.
Skautų tarpe kiti,jaunesnio amžiaus broliai, į sk.vytį žiūri dažnai,anot B.P.,
kaip į didvyrį vyresnio amžiaus berniuke. Sk.vytis savo asmeniu tad lengvai gali pa
traukti jų susidomoėj imą skautybės klausimais arba sukelti ja pasibiaurėjimą - pri
klauso nuo to,kaip elgsis srvytis. Vadinasi, jo atsakomybė jaunosios kartos auklėji
mo srityje labai didelė.
Lietuvos skautai vyčiai yra taipgi jaunesni,kaip kitos sk.sakos.Rodosi,kad pir
masis jų vienetas įsikūrė tik 1925 m.kovo mėn. Šią datą ir reikia laikyti skautų vy
čių judėjimo pradžia.Pirmieji Lietuvos skautai vyčiai /panevėžiečiai/ turėjo laužti
ir pačius pirmuosius šio darbo ledus. Nei jie,nei jų steigėjai nežinojo daugiau apie
Šią organizaciją u Iki tol nebuvo suformuoluoti nei jų tikslai, nei uždaviniai, nei
tikroji vieta ne tik Lietuvos jaunuomenės auklėjimo, bet ir pačios skautybės darbe.
Kaip sako vienas jų darbuotojų, jie ’’studijavo angliškąjį "rovering ’ą” ir be didelių
pataisų mėgino jį įgyvendinti mūsų sąlygose..
.
I929.III.I d, Kaune įsikuria pirmoji skautų vyčių draugovė,sujungiant iki šiol
atskirai veikiančius atskirus s.k» vyčių vienetus - S^Daukanto, P.Vileišio ir J.Basana
vičiaus būrelius.Pirmuoju jos vadu buvo sktn. K., o nuo 195O*XII.l ~ sktn. M.Pirmuoju
dr—vės vado pavaduotoju iki.1951.XII.20 d. buvo dabartinis v.s.Kizlaitis.Jungtines
jėgos davė gerų vaisių»Dr—vę greitai žinojo ne tik skautai,bet tokios visiems žino
mos institucijos,kaip ? Aklųjų•Institutas,Ka
1. ninė ,mokyklos, pagaliau, miesto
pakraščių vaikai,kurių auklėjimu iki tol mažai kas domėjosi.Dr-vę savo darbu ypatin
gai paremia Prof /Merkelis ir sktn. J.' Barauskas. Eilė jos narių pakelti į skauti
ninkų 1 alpsnius.Dr-vė išugdė daug gerų vadovų.
*....................
c . .
'
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Kauniečiai mėgino taisyti ir anksčiau egzistavusių būrelių klaidas,stengusi su
teikti sk.vyčiams lietuvišką ideologiją,kurti tradicijas.Jie jau mažiau beieškojo
užsieninių pavyzdžių, veikė savarankiškai. Jų pavyzdžiu pasekė provincija ir dauge
lyje krašto vietų atsirado sk.vyčių, būreliai ar net draugovės. Jie daugiau ar ma
žiau sekė kauniečių kuriamas tradicijas bei papročius.Ir pati I-ji skautų vyčių
dr-vė Kaune suskilo * Iš jos išėjęs energingas vileišiečių barelis sudarė II-ją vy
čių dr-vę. Pačios dr-vss pradeda Įgauti ypatingesnius charakterio bruožus! nuo 1952
metų pradeda rastis Įvairių užsiėmimų,amatų,specialybių.Įvairaus išsilavinimo vyrai
buriasi skautiškam darbui. Nuo 1955 metų čia aktyviai reiškiasi kai kurie KorpJ Vytis
nariai,parimdami dr-vės vadovybę. Vien tik minėtą I-ją sk.vyčių dr-vę pereina 500
skautų. Panašiai buvo ir kitose vietose.
Tačiau daugelis sk.vyčių,netgi davusių jų Įžodi ir pasižadėjusių tarnybą visam
gyvenimui,išeidavo iŠ jų eilių,nesuaugę su ja, palikdavo salia skautų. Jų charak
teryje ir papročiuose vyčiavimas neretai nepalikdavo nieko skautiška » Skautų idėja
juose likdavo tik kaip malonus, vaikystės atsiminimas.Skautų papročiai ir netgi prin
cipai jiems rodėsi vaikų papročiais ir principais. Ir tik maža jų dalis išliko dau
giau ar mažiau principiniais skautais. Šią krizę jau 195^ metais numatė vienas tuonetinių v?dovų,kuris nebe pagrindo skautų spaudoje skundėsi? rt0 galėjo būti kitaip.
Šalia jaunesniųjų skautų ir skautų šakų mūsų sąjungoje galėjo išbujoti stipri vyres
niųjų skautų organizacija.Ji turėtų tikslą baigti tą ūgdymo darbą,kuri jaunesniųjų
e mautų organizacija pradėjo,o skautų - įpusėjo.Tai jos pirmas tikslas.Antras - palai
kyti skautišką nusistatymą ir nuotaiką tų savo narių,kurie jau išėjo 1 platųjį valstyoinį ir visuomenini darbą.Toji skautų vyčių organizacij.a galėjo šiandien turėti
kelis tūkstančius narių. Ir turė^-_ tt- ’*5 ii. ’’/Sk.A.'Nr.20,195^«X.15/«
Priežasčių,dėl kurių neišplito sk.vyčių organizacija, yra nemažai. Tačiau jų
daugiausia tenka ieškoti mūsų pečių tarpe’: truko tinkamų,kvalifikuotų vadovų.Permažas skautininkų skaičius' susikaupė šiam darbui, daugelis jų pradėję nebaigė.
.
Ir tremtyje mūsų skautai vyčiai sirgo daugeliu negalavimų.Per jų eiles pra
ėjo šimtai vyrų, kol visi gyveno drauge stovykloje.Trumpai paskautavę davė skauto
vyčio Įžodi,su kuriuo ir pasibaigė jų daugelio skautavimas,
Dabar,dar labiau mums išsisklaidžius,lietuvių jaunuomenės auklėjimo darbe
ėmė reikštis didžiulė spraga ir tai tuo metu,kada jos neturėtų būti.Visiems■žinoma,
kad beveik nėra nė vienos lietuviškos organizacijos,kuri apimtų 18 - 50 metų
mokslus neinanti jaunimą. Jeigu tokių organizacijų taip gausu Universitetuose /čia
veikią gana sėkmingai ir Akademinis'Skautų Sąjūdis/, tai miesto ir kaimo darbininki
jos, jaunimo niekas neorganizuoja ir jis yra paliktas likimo valiai, geriau pasa
kius ištautėjimui.Nenuostabu tad,kodėl gana gausus lietuvių jaunuolių skaičius čia
veda svetimtautes, žūna savo tautai ir lieke tik ’’trąša kitoms tautoms terpti”.0
mūsų juk nedaug - kiekvienas gyvas tautos narys turėtų būti brangus ir saugomas.
Tai galime atlikti tik per gerai organizuotas draugijas,jų tarpe ir per skautus.
• Būtina tad,kad mūsų skautiškųjų or-jų vadovai skautų vyčių organizavimo
klausimą der kartą pabandytų pajudinti. Šiam reikalui pirmiausia reikėtų perorgani
zuoti pačią skautų vyčių organizaciją, jos programas,plačiau išdiskutavus skautiško
je spaudoje,vyčių ir skautininkų sueigose, pritaikyti lietuviškosios darbininkijos
lygiui ir reikalavimams. Tie,kurie yra kompotetingi,turėtų nedelsdami sudaryti tvir
tą skautų vyčių vadi ją,kuri išleistų jų vidaus tvarkos reguliaminą ir rūpintųsi
ne tik senųjų skautų vyčių bei jų merdinčių vienetų registracija,bet ir naujųjų
kūrimu.
. Tarto sritis čia plati,reikia tik darbininkų. Skautiškoji vadovybė betgi turė
tų akademinį sektorių išskirti ir palikti jam pačiam tvarkytis pagal senai sukurtas
tradicijas,kurios,pasirodė, buvo pastatytos ant tvirtesnio pagrindo kaip vyčiai.
Akademikai skautai turėtų visomis išgalėmis ir visu svoriu betgi padėti atsistoti
ant kojų savo broliams vyčiams
i. veikti glaudžiai bendradarbiaudami. Abie jų pro
gramose turėtų būti daug kas bendra, bet ir kai kas skirtinga,kaip skirtingos gyve
nimo ir mokslo aplinkybės. Tai jokiu būdu betgi nereikštų skautų or-jos skaldymo
’’klasėmis!’
Baigiant dar tenka pažymėti,kad iki šiol nebuvo suvienodintos ir nustatytos
vyčių tradicijos.Reikia ir tai atlikti.Tada vyčiai,gal būt,atliks savo uždavinius.
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Su mūsų mielaisiais jūros skautais noriu pasidalyti kai kuriais įspūdžiais,ku
riuos teko pergyventi Šventosios uoste 1959
liepos-mėnesį.Tikiu,kad tai bus įdomu
ir'kitiems MV skaitytojams. 7 / '"■
.
• ■ <
• > •■'
Tai buvo gražus Lietuvos vasaros rytas.Vieškeliu nuo Darbėnų pusės į Švento
sios uostą važiavo- virtinė dviratininkų.Tai uosto darbininkai,kurie dirba naujojo
Lietuvos uosto praplėtimo darbą.Dar ankstį,dar nekaukta uosto sirena,© jau traškėda
ma žemsemė stf :eavo grandimis ir kaušais, pamažu kilo į viršų. Kaušai pilni žemės pa
semtos iš uosto dugno.Pasiekę šlajų virsūnę> '-/'i* žemę žemyn ir vėl skambėjo it
muzikę,taip gerai pažįstama uosto gyventojams,kurie žino,kad su kiekvienu išsemtu
kaušu uostas tampa gilesnis ir tokiu būdu siekia to tikslo,kuris jam skirtas J
1
‘ Mažas traukinėlis,garvežys ir gal desėtkas vagonų pamažu artėja prie uosto.
Jis jau jungia Darbėnus su Šventosios uostu, gabendamas statybines medžiagas ir ak• menis uosto'statybai <• Šiandieniniai jo kroviniai.bętgi yra ąžuoliniai pabėgiai,kurie
turi .atidaryti naują istorijos lapą Šventosios uosto istorijoj ■<.
' ; Atsiranda ir visiems mums dar neįprastas pirklys A. Jis kalbasi su uosto vadovy
be „Pasirodo, kad minėti ąžuoliniai pabėgiai kilę iš jo. Jis klausia,ar mes turime
jodą.- .Nors Šventosios uostas tebuvo pačioje pradinėje kūrimosi stadijoje,vis dėlto
iis j^u turėjo uosto kapitoną..kuris drauge buvo ir locas.Tai buvo jūrų kapitonai
Limbą,ilgus metus Klaipėdoje ėjęs loco pareigas.Gerbiamajam Pirkliui tad:buvo pra
neš talked turime looą>.
- Tai tegu paruošia savo motorlaivį pasitikti laivą!
Mes visi labai nustebome: pasitikti'laivą ! Visa tai skamba lyg gra-ži pasaka,
nes uostas dar Lik pradėtas statyti. Vis dėlto ai pasaka yra tikra realybė,
Nuo Palangos pusės tuo pačiu laiku plaukia kokių 500 tanų talpos laivas.Jo
kryptis - šiaurė. Neplaukė,© tik slinko,lyg pakrantėje ko ieškotų. Nė vienas laivas
dar prie Lietuvos šių krantų nebuvo taip arti priplaukęs; artinosi prie Šventosios.
O uoste stovi pirklys A. ir sake: - Pone Kapitone, tai malonėkite šitą ’’olandą” pa
sitikti ir įvesti į uostą* Esu jį užsakęs mano pabėgiams eksportuoti.
Ir štai,ką mums pirklys A-papasakojo: Būdamas Olandijoje išnuomavęs šiai’kelionei
laivą.Kapitonas klausia: kur važiuoti ? - Į Šventosios uostą ! - Tekio nežinau.Kur
jis randasi ? - Baltijoj. į šiaurę nuo Klaipėdos, 56 klm. - atsakė pirklys.
Kapitonas išsitraukė Baltijos jūrlapius, ieško,ieško ir negali surasti; - Neran
du - sako. - Kaip tai berandi, sako jam pirklys.-Kokių metų jūrlapiai ? - Prieš du
metu spausdinti. - Patariu,Pone Kapitone,nusipirkti naujausius ir surasite...
Bet ir naujuose jūrlapiuose dar mūsų Šventosios uosto nebuvoTeko pirkliui hubrėžti naujojo uosto vietąrKapitonas sutiko važiuoti su sąlyga,kad jį pasitiks loops ir
įves į uostą.Viskas buvo jam pažadėta.
'
Šventosios uoste tuo metu buvo pririštas mažas vilkikas “Pilotas ”, statytes Kau
ne, vėliau Nemunu,Kuršių marėmis,Balti jos jūra atplaukė į Šventąją ir čia gavo naują
paskyrimą: locų laivas.Mažame motorlaivyje iškeliama looų vėliava ir jis pasilei
džia nuo krantinių,pasitikti pirmą prekybos laivą,plaukiantį į Šventosios uostą.
’Visi darbininkai sustoję ant molo.Matome,kaip “Pilotas” prisiartina prie ’’olando”,
kaip jūrininkai . nuleidžia virvinius laiptus įlipti 1 ocu i . Pirmutini ame laivo stiebe
išdidžiai suplevėsuoja mūsų trispalvė - tp.i pagarbos ženklas valstybei,kurios vande
nyse raudasi laivas.Laivo vadovybę nerimą kaoiton«a Limbą.Laivas jau tarp .molų ir
po kelių vikrių manevrų prisiriša prie krantinės.Iš Palangos atvykę muitininkai ir
pasienio policija atlieka uosto formalumus.Čia laivo kapitonas sužino,kad jo laivas
- pirmasis prekybos laivas Šventosios uoste po 500 metų pertraukos.
'
... '■
Prieš 500 metų Švedų laivai,įprašyti Rygos miesto pirklių,užvertė Šventosios
Uostą,kad jis daugiau nebedarytų jiems konkurencijos. Užvertė uosto įvažiavimo var
tus, psškaridydami ten senus laivus,prikrautus akmenų, tuo pačiu padarydami uostą
nebetinkamą prekybos ir navigacijos reikalams. Ir štai,šiandien vėl, po 500 metų,
uoste
’ plevėsuoja svetimo krašto vėliava. Senovėje olandai buvo nuolatiniai
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mūsų pajūrio svečiai.Tai rodo ir toks pamir’'trš :tarp Klaipėdos ir Šventosios uos
tų pajūryje yra kalnas,apaugęs pušaitėmis,vadinamas"** Olandų kepure”.
Per ypatingas šventes,tautines bei valstybinės,svetimų valstybių laivai pasi
puošdavo tarptautiniu kodu. Šiandien Šventosios Uostui :daug didesnė šventė : gimi
mas jo,kaip prekybos uosto,Šventosios uosto,kuris įbrėžiamas i jūrlapius kaip na
vigacijos uostas. "Olando” vėliavos gražiai plevėsuoja,pučiant mažam vėjeliui.
Niekas nenori ir dirbti.Žvejai susėdo ant uosto krantinės/tarnautojai,būrys
smalsuolių,vasarotojai žiūri,kaip miklūs uosto darbininkai greitai ir mikliai krau
na ąžuolinius pabėgius,apriša juos plieno virve.Pabėgiai greitai kyla į viršų ir,
pasiekę denį,nuleidžiami į vidų,laivan,kur vėl kitų darbininkų rankos juos gražiui
sukrauna.Kapitonas ir čia stebisi suradęs naujame mažame uoste tokius patyrusius
darbininkus.Darbininkai,atvykę iš Klaipėdos,laimingi galį dirbti savo profesijoje
kaip krovikai.Jie jau senai laukia tokios dienos...
Laivas pakrautas.Kapitonas pasirodo denyje, ir gėrimais vaišina Šventosios
uosto darbininkus.Pakviečiamas uosto kapitonas-locas,uosto pareigūnai.Atžymimas
naujojo uosto gimimas.
Kiekvien graži nasaka baigiasi. Laivo sirena skelbia atsisveikinimą.Locas iš
veda laivą,kurio stiebe netrukus pakyla signalas - "iki greito pasimatymo”.
Žvejai,vasarotoj ai,darbininkei išlydi "Olandą”,mosikuodami jam nosinaitėmis,lyg
geriausią savo bičiulį,kuris juk sugrįž. Svečias greitai dingsta jūros miglose ir
tik užpakalinės jo šviesos pažymi,kur jis dar randėsi.
Tai buvo neužmirštami pergyvenimai ne tik kapitonui,visai laivo įgulai,bet
ir uosto gyventojams,kurie nuo dabar pradėjo jausti naujojo uosto reikšmę Lietu
vos valstybei.
■
.
Sal būt ’’Olandas” ir jo šaunus kapitonas der šiandien plaukioja Baltijos
jūroje ir laukia dienos,kada gėlės vėl įplaukti į Šventosios uostą. Mes, Lietu
vos jūros skautai,linkime jam gero vėjo J
■
' :

AUKŠTAS.’DVASININKAS APIE SKAUTO ĮŽODĮ ’
Marc,Nancy ir Toul Vyskupas,Pr. ;
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Leiskite man šiuo trumpu pranošimu paprastai priminti porą dalykų.
■
Būdamas vyskupas, Bažnyčios vardu privalau. pasakyti tai,ką skeutybė daugiau
negu per 25 metus padarė Dievo'Karalystės išplėtimui.Mažai tesvarbu,jei žmonės
nenuvokia skautų vado atsakingumo ir svarbumo to berniuko žingsnio,kai jis duoda
skauto įžodį.Dievas visa tai žino’ ir aš tikiu,Jis manęs prašo,kad už tai visiems
padėkočiau s buvusiems ir dabartiniams vadams ir visiems tiems,kurie siekė būti iš
tikimi skauto įžodžiui.
Leiskite man priminti tą formulę,kurią mes mėgome anksčiau kartoti JKart«į da^
Z.el A^odį. 2 5S1 skautas.’amžinai. ^Vyresniųjų akivaizdoje,kurie šį momentą manęs
klausosi,šis primintas šūkis teturi tik sentimentalią vertę,neiššaukia mūsų įžo
džio dienos užsidegimo,stovyklos prisiminimus ir tą nuolankų vado darbą,kuris kiekviename berniuke ieško 5% gėrio,apie kurį kalba Baden Powell’is.
šis praeities priminimas privalo mus sužadinti savo rūšies sąžinės egzami
nui • ar mes visuomet mėgstame tą paprastą ir kartais kietą Skautybės gyvenimą,
kuris be abejo yra taip artimas Kristaus ir jo Dvylikos gyvenimui? Mūsų skilties
gyvenimas,taip pilnas prisiminimų,ar jis dar šiandien pagelbsti ’’korporacijos,
draugovės ar tunto” darbe ? Pagaliau ar mūsų lūpose ir širdyje gyvenimo sunkiose
valandose spontaniškai atsiranda tas tiesiog spinduliuojantis mūsų Skautiškųjų
Įstatų tekstas ? Taigi savo Įžodžio dieną nemelavome tuntininkui,atsakydami į klau
simą, kaip ilgai tęsis mūsų skautavimas* ”jei Dievui patinka - amžinai.’ ‘
Nuoširdžiai sveikindamas visus mano brangiuosius skautų vadus.
-Iftv-ori* ’d?;‘j
•
Iš ’’L’Aumonier Scout”, 1951 m.vertė
...
.•
•
senj. P. Dauknys
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■. bendras veikimas
Rašo A.Le Bourgeois,
Prancūzijos skautu vyr.kapeliono adjutantas

oastaba čia yra labai tiksli sstovykla privalo būti dvasinio pilnumo momen
tas .Draugininkai ir kapelionai kiekvienas yra savo būdu atsakingi.Primenu,kad draugi
ninkai $eli ir. turi padėti religiniam kapeliono veikimui,nes čia yra svarbiausia,kad
didelis berniukų skaičius gali nstureti kitos geros progos užmegzti ryšius su kunigu.
Ir bereikia kartoti,kad tarp gamtiškumo ir viršgamtiškumo nėra izoliuojančios
sienos.Nėra Įvykio,kuris savo būdu neįdomautų drauge kūno ir sielos.Taip pat sugesti
jų srityje yra nemažai Veikimo.Svarbu berniukų dvasinis lygis,kad jų naktinis poilsis
nebūtų nuolat trumpinamas,kad pati stovykla nepavirstų į turistinę iškylą.Be abejo,
mes visi ėšame matę stovyklų,kur yra daug fizinio ištižimo bei nesiskaitymo su žo
džiais. Ten gili dvasinė veikla nebegalima.Reikalingas tam tikras klimatas.Jam sukurti
privalo kapelionas sutarti su vadovais.Jis inspiruoja į nutarimus,padeda atitaisyti
kartais pargreitus vadovų sprendimus,palaiko, jų entuziazmą,budėdamas išgelbėti tai,
ką aš pavadinčiau ‘'ortodoksija" - skautybės ir pačio auklėjimo srityje.
Be abejo,šis kapeliono įsikišimas privalo būti padarytas Labai tyro apsvarstymo
įtakoje,kaip vyresnio asmens. Bet jums,draugininkai ir vadovei, reikėtų šiuo atžvil
giu turėti
iš anksto nusistačiusį prielankumą.Taip pat jūs nrisiminkite,kad
diskretiškumas,kurį kapelionas reiškia jūsų berniukams,geli taip pat sugestijonuoti
tam tikriems sprendimams,kuriems jis neturėtų teisės.Jei jūs rūpinsitės tik gėriu,
šie labai jautrūs dalykai praktikoje pasidarys labai paprasti.
Nesileidžiant į detales,aiškumo dėlei aš. atskiriu liturginį gyvenimą tikrąją
prasme ir kitus religinius veiksmus.
Mūsų stovykloje dienos centre yra Mišios.Kai kalbama apie stovyklos Mišias,
^reikia išvyti du terminu: "pasirinktinai" ir "privalomaiAš galvoju,kad faktiškai
ir . .nenaikinant jokio "principo" reikia,kad draugininkas ir kapelionas susiprastų,
kad berniukai ne kasdieną dalyvautų Mišiose,o pavyzdžiui 4 ar 5 kartus laike didžio
sios stjvyklos ir visuomet atsitiktinų įvykių prasme.Mišios tebūna laikomos tokią
valandą ir tokioje vietoje,kad tik ir” yriams suteiktų galimybę jose dalyvauti.
Bet aš esu tikras,kad jums daugiau, kaip kapelionui, priklauso šiuo atvėju
sukurti draugovės nuotaiką. Tuo pačiu, kai kapelionas tiesiog nepasako,kad kuo dau
giau berniukų dalyvautų Mišiose,jūs turite misiją paruošti šiam reikalui dirvą.Reikia
savo skautus įtikinti,kad svarbiausias stovyklos svečias yra pats Dievas, kad Mišios
nėra "klebono reikalas", bet visos bendruomenės interesas - susirinkti aplink Kristų.
Šis sužadinimas,kas liečia pamaldas,kad visi konkrečiai dalyvautų nuo pat altoriaus
pastatymo ligi ^ačių ceremonijų paruošimo.Kaip draugininkas deleguoja "pagalbą Kape
lionui" ? Ar nebus tas,kuris netinka nei palapinėms statyti ar virtuvas ruošai...
Ir kaip toks vargšas berniukas sugebės altorių pastatyti ?
Ką pagalvosime apie kitą draugininką,kuris,atvykęs į stovyklavietę,padedamas
pirmojo patyrimo laipsnio skautų,pats imasi žavinčio altoriaus pastatymo,užtrukdamas
net ligi pusiaunakčio, o stovyklos įrengimą pavedė vadovauti sugebančiam adjutan tui ? Tada aš buvau tos draugovės kapelionas.Man nebuvo vergo berniukams paaiškinti,
kad Mišios yra svarbiausias stovyklos aktas.
Jums dar lieka stovyklaujant savo programose pramatyti tos vietos, kur stovyk
laujate , parėpi jos sekmadienio gyvenimą.Salia šių visų liturginių veiksmų , yra ir
kitų pasireiškimų draugovės religiniame gyvenime.Čia yra bendros maldos,atsitiktinės
sueigos.Kad niekas iš jūsų pusės nebūtų praleista nepenaudojus.Pramatydami kokį
dvasinį gyvenimą praturtinantį aplankymą,kartu su kapelionu paruoškite tem atmosfe*■- rą.Prieš žygį paprašykite kapeliono tarti keletą žodžių.Kėliaujent, be|ypatingo tono
ir specialių gestų,panaudokite praktiškas smulkmenas,kurias pasiūlo rasti ar tai
dantų šepetėliai,ar konservų dėžutės.
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Paskutinis dalykas: jei kartais stovykloje tinka, kad kapelionas kreiptųsi i
draugovę ne Mišių metu, nebūkite sistematiškai kitur ir kitais reikalais užsiėmę^ b
jei kartu dalyvaujate - dalyvaukite aktyviai. Visu pirma būkite įsitikinę, kad netu
rite įdiegto religijos mokslo žinių veltui. Kartu nepamirškite, kad jūsų atidumas
veikia į pačius berniukus.
Šiais patiektais pavyzdžiais precizuoju, kad draugininkas ir kiekvienas kitas
skautu vadas gali šalia religinio gyvenimo laiko sukurti draugovėje pasitikėjimo ka
pelionu atmosferą. Tiktai
niekuome t
nekritikuokite kapeliono berniuku
akyse. Jei šis dalykas jums atrodytu naudingas, atitinkamą paaiškinimą ar pasiūlymą
nusiųskite aukštesniam kompetetingam vadui. Pagalvokite, kad vienas jūsų žodis, pa
brėždamas išorinį kreivumą, gali pakakti, kad sunaikintu jo įtaką. Į jį žvelkite ne
• tiek kiek į žmogų, bet kaip į kunigą. Stovyklos gyvenimas jums suteikia tūkstančius
progų, Įpratinkite berniukus atsistoti, kada kapelionas ateina į sueigą. Pirmajam pafarnaukitė prie stalo... "Mandagumas", kurį mes skautai išpažįstame - čia ateina iki
švento charakterio.
’
.
• . Ypač pagalvokite, kad Kristaus valia, steigiant Bažnyčią, buvo kunigą padaryti
ta matoma priemone, kuria sielos jungiamos su Dievu; Kunigas atlieka šią paslaptį.
Ypatingai jaunatviškas amžius gėdą ir bailumą laiko savo perankstyvais sprendimais ir
berniukas dažnai delsia tiesiog kreiptis į kunigą. Jūs galite juos atvesti ir pati
s-čovykla jums siūlo ypatingą progą. Daug kartą sutikau apaštališkos dvasios vadą ir
aš galėjau priartėti prie berniuką ir jiems atnešti Dievo taiką ir ramybę, galbūt, į
net visam ju gyvenimui.
Tokiu būdu pats vadas, sustiprintas Dievo malonės, bus geriau pasiruošęs, jei '
turėtu stovyklauti be kapeliono. Pabrėžiu, kad toks vadas berniukams duos pajausti,
kad trūksta kunigo. Vietoj, kad šį trūkumą pristatęs kaip ’"technišką atsitikimą", ar
ba kaip sunkumą ar kliūtį, prieš kurią "šypsomasi ir švilpaujama", jis kiekvieną kar
tą pastebės, kad to ar to negalima padaryti, "kadangi nėra kapeliono". Vadas berniuJ.ams Sukurs "neramumo be Dievo" jausmą, kuris yra tolimas, bet tikras Viešpaties paiaiminvo Dievo troškimo aidas.
■ Įdarydamas išvadą, aš priminsiu jums dvi pagrindines tiesas.
Pirma. Siame reikale joks bendradarbiavimas nėra įmanomas, jei tarp skautu vadu
'.ir kapeliono nėra tikro draugiškumo. Si draugystė, kuri visuomet aidės pagarba, gali
įsigyti įvairias formas. Ar tai bus sūnaus pagarba prieš dvasiškąjį tėvą, ar lyg du
dai nepažįstami vyrai prie pradedamo darbo, bet visuomet iš anksto - "a priori" nu
sprendę vienas kitą gerai suprasti. Si draugystė visuomet prileidžia tikrą bendruome
nės gyvenimą’, j i . pagilinama bendro žygio išgyvenimais ir pasikalbėjimais ne vien tik
apie Skautybe. Ji - ši draugystė - pasiekia aukščiausią laipsnį bendroje maldoje, kur
kiekvienas pagal savo vietą supranta, kad jis tėra tik vargingas Dievo malonės įrankis.
Antroji tiesa yra ši, kad vadas, kaip ir kapelionas, negalėtą atlikti dvasišką
carhv• jei jie nebūtu Dievo malonės gaivinam.. Išduodama tik iš savo pilnumo ir aš
bandyčiau pasakyti, einant iki paradokso, kad skautą vado padėtis yra dar labiau rei
kalaujanti, kadangi jis neturi galimybės sakrameptais vesti kitus į šventėj imą. Jo
vaidmuo, bet kuriuo būdu, yra daugiau asmeniškas ir jo veikimas daugiau surištas su
savo vidiniu gyvenimu.
Bet koks džiaugsmas pamatyti vieną dieną ... galbūt, didžiąją paskutinę Dieną,
kad jus esate tarpe išrinktųjų, kadangi numaldėte alkį ir troškulį vieno iš tu mažų
jų, kurie tikėjo...
. '
Iš "Le Chef" Nr. 268, vertė senj. P. Dauknys.
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Knygos - tai geri mokytojai. Šitie mokytojai moko jus nepykdami ir pinigai jiems
neturi jokios reikšmės. Jie nemiega, kada jūs norite su jais pasikalbėti. Jei jūs ką
nors užklausiate, jos nieko neslepia. Jos nemurma, jei jūs klystate. Jūsų nežinojimo
jos neišjuokia. Vadinasi, gera biblioteka yra vertingiausia ir labiausiai pageidauti
na brangenybė, nes niekas negali jai prilygti.
t
Ričardas de Biuri
• :> .
»?.■
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Pereitą vasarą beveik dvi savaites man teko išbūti 'amerikiečių skaučių mokyklo
je, Apie tai,ką aš ten patyriau, norėčiau pasidalyti mintimis su MV skaitytojais.
Mokykla vadinasi Edith Macy Training School. Tai akmeninis pastatas,stovis ant
kalno New Yorko valstijoje. Jos istorija gana įdomi.Mirus skaučių vadei Edith Macy,
jos vyras nupirko žemės plotą,kuri
jo žmona galvojo Įsigyti ir paskirti skaučių
vadovių konferencijoms bei kursams. Svarbiausias to rajono pastatas - didžiulė valgo
moji salė -visa rankomis pastatyta.Ji pastatyta iš suvežtų akmenų iš Įvairių kitų
valstijų.
Aplink pastatą veda takai 1 skirtingas grupes vadovių hemų. Šiemet buvo pravesta
čia draugininkių kursai,kuriuose ir man teko dalyvauti. Dalyvių grupė /konferencija/
buvo tarptautinė ir susidėjo iš Įvairiausių tautų atstovių,pav. iš Norvegijos,Suomijos,Prancūzijos,Italijos,Pietų Amerikos kraštų ir t.t. Žinoma, netruko čia ir pačių
amerikiečių. Taip pat čia buvo pravestas stovyklavimo kursas mokytojoms ir tom.s vado
vėms-,kurios pasirenka skautybę kaip savo profesiją.
Iš pradžių kursuose mes šiek tiek susipažinome su vaikų ir vyresnio amžiaus mer
gaičių psichologija.Kadangi viena instruktorė buvo iš Pietų Afrikos,o kita amerikie
tė, mums palygino amerikiečių skaučių programas su P.Afrikos skaučių programomis.
Labai nustebau pamačiusi,kad P.Afrikos programos buvo daug panašesnės 1 lietuviškas,
kain amerikiečių.Pas amerikietes skautes skilčių sistema dar nėra gerai išaugusi.Dėl
ko taip yra ? Išsiaiškinome,kad taip yra dėlto,kad vadovės perdaug bando našios visur
vadovauti.Jos bijosi duoti daugiau iniciatyvos mergaitėms,galvodamos,kad šios nesuge
bės savistoviau darbuotis.Taip pat pačios vadovės kartais nepakankamai turi patyrimo
ir nemoka Įdomiau mergaites užimti.Dėlto ir miestuose skaučių skaičius būna mažas.
Amerikoje vadovės gali neturėti reikalingų kvalifikacijų ir mažai tepažinti skaučių
gyvanimąi užtenka turėti noro laisvalaiki skirti-skautėms. Kai kurios vadovės pačios
nėra netgi buvusios skautėmis ar davusios skaučių įžodį.Tada nėra ko stebėtis ir kad
mergaitės nenori b,~ti skautėmis.
Keistas buvo dalykas,kai amerikietės skautės išgirdo,jog Pietų Afrikoje ir Lie
tuvoje skautėmis gali būti nevien tik mergaitės,neturinčios 17 metų amžiaus. Kadangi
Amerikoje nėra vyresnėms mergaitėms pritaikomos programos,tai jos,sulaukusios 18 me
tų, turi tapti arba draugovės adjutantėmis arba išstoti iš skaučių.
Universitetuose nebuvo Įsteigtos skaučių korporacijos dėlto,kad skaučių vyres
nės vadovės laikėsi nuomonės, kad universitetų mergaitės nemoka gerai prisitaikyti
prie naujo gyvenimo, todėl ir dedasi prie tos organize_cijos,kurią jos pažįsta.
šia proga teko plačiau susipažinti su amerikiečių skaučių ideologija,kur palygi
nus su mūsiške,matosi taip pat didesnių skirtumų.
Grįžau namo iš mokyklos džiaugdamosi, kad mūsų skautės jokiu būdu nėra menkos,
tokiose sunkiose sąlygose vis d’Ito daug dirba ir laikosi savo įstatų bei ideologijos
dėsnių.
- o -0-o BADEN

POWELL’IS APIE DRAUSMĘ

Mano nuomonė apie drausmę tokia: ji narelna nuo to,kuo jūs patys esate.Kokie
esat jūs - tokie bus ir jūsų aukl jii.J r... .Jūsų šneke taio pat turi drausmes priklausyti•Nekantrus ir nervingas įsakinėjimo tonas,taktikos ir sumanymų pakeitimas - ne
leistinas. Turite vengti papeikimų pašaliniams asmenims girdint ar matant, neapgalvo
tų ir neapibrėžtų įsakymų ir nieku būdu nemurmėti,kad ir kažin kas atsitiktų.Be to,
leiskit man pasiūlyti tylėjimo drausmę.Visos galingosios gamtos jėgos tylinčios;
d&žnlausift tylėjimas daugiau nuveikia.kain kalbos.N^ra kitos geresnės išeitioe kaip
tylėti nusipelnius papeikime.
/ls P.Jurgelevičiaus ’’Skautų Vadovo ’,25 pušį./

18

‘ • Labai malonu vartyti gerokai pageltusius Neprikl.Lietuvos laikų skautiskosios
spaudos egzempliorius.Šia proga neiškenčiu nepsidalinęs kai kuriomis žiniomis ir su
mielais MV skaitytojais. Bet tekalba pačios ištraukos :
f „,-t
’ ’’ Z*£’IL*S‘todenčiį skaučių Draugovė_
. ■
. ‘
' .7
”195^^X116 d. V.D.U.studenčių skaučių draugovė ir korp! Vytis šventė, savo 14
metų gyvavimo sukaktį.10 vai.organizuotai su vėliavomis dalyvavo Šv.Mišiose’studen
tų bažnyčioje. 12 vai.
U.salėje įvyko iškilmingas posėdis,kuriame dalyvavo vyr.
sktn..Čiurlionienė,p.V.Jonuškaitė-Žuunienė, prof.Žilinskas /abu šventės proga pakelti
studenčių skaučių draugovės garbės nariais/,Prof«Kolupaila,studentų atstovybes pįr' minįnkoa,daug kitų Korp; atstovų.Aukštieji svečiai pasakė savo sveikinimo ir linkėji
mo žodžius,kurie buvo palydėti griausmingais plojimais.Svarbiausias dienotvarkės
'punktas buvo‘kandidačių kėlimas tikromis narėmis.20 žvalių skaučių ^išsiriziavo prie
: vėliavos.3ktn.Čiurlionienė'pravedė kandidačių įžodį,o kandidačių vadė įteikė tikro
siom narės ženklus - kepurę, juostelę ir ženkliuką.Kandidačių, t,-y< jau tikrųjų naftų
’ vardu, žodį tarė sesė Šešelgytė.Tuoj po jos įžodžio savo globotinės pasveikino glo
bė' jos, kiekviena įteikdama savajai gėlių puokštę.Naujai pakeltosios atrodė kaip dide
lis gėlių bukietas.Posėdis buvo baigtas "Gaudeamus igitur...” Vakare,18 vai.įvyko
’tikrai skautiškos nuotaikos pobūvis pas studenčių skaučių mecenatą pik.Tumą,2 p.pul
ke. I! R.
Ir tėvynės gynimo reikalai mūsų studentėms skautėms buvo nesvetimi .Skaitome •
- "Studenčių skaučių dr-vė,atsidėkodama savo Mecenatui 2 p.pulko vadui pulk.Tu
mui už joms teikiamą visokeriopą paramą,nutarė nupirkti ir įteikti Jo vadovaujamam
pulkui karišką šautuvą." Germantas. /Sk.A.19^8.X.25,Nr.20/212/.
0 anie Korporaciją Vytis ten pat skaitome :
- ’’Spalių 15 d.I-se V.D.U-to rūmuose buvo bendra vytiečių sueiga.Į ją atsilankė
Korp! Garbės Narys prof.Ig.Končius.Pradžioje junjorų tėvūnas St.Obuchavičius visiems
pristatė šį semestrą priimtuosius junjorus.f' y‘c.’--’,t jų korporacijon priimta jau net
18 /kaip' grybų po lietaus.’/.Pristatomiems junjorams visi nuoširdžiai paplojo.Po to
prof .Končius pasidalijo su vytiečiais savo mintimis. Jis pasakojo apie pasaulio kosmogenįnę teoriją.Esą žemė sukasi iš vakarų į rytus,o žmonės inercijos dėsnio varomi
nuolat slenka į vakarus.Tam pavaizduoti prof.Končius papasakojo eilę pavyzdžių.Pagal
tą teoriją kinta ir valstybių geografinė oadėtis,o kartais ištisos valstybės dingsta
iš pasaulio žemėlapio.Pabaigai prof.Končius pabrėžė,kad atsižvelgiant į dabartinius
skaudžius pasaulio įvykius,lietuviams reikia būti vieningiems ir stengtis išsaugoti
savo kultūrą.Senąją lietuvių kultūrą dabertiniems laikams išsaugojo piliakalniai.0
dabar mūsų piliakalniais turi būti dvasios lobynas,kurį sudaro lietuvių-praeitis,
priežodžiai,patarlėsjmįslėsjdainos,pasakos,etc.Sukrėtimų motu turim pasirinkti tik
' vieną kelią - rinktis kuodaugi^usia protinių turtų.Tam daug padedančios įvairios
naudingos organizaci3us.Jos dažniausia gali užvesti į tikrą kelią.V.D.U-te yra net
94 organizacijos - korporacijos.Tačiau labiausia prie širdies,anot jo žodžių,profe
soriui tinkanti "Vyties" Korpcracij a.Skautiškas kelias šių dienų gyvenime yra doriau
sias ir jis geriausiai tinka jaunimui.Visi vytiečiai labai dėkingi prof.Končiui už
tą įdomų pašnekesį.Dar buvo v-bos pranešimai Korp! šventės reikalu ir sudainuotos
kelios dainos>Po bendrosios sueigos buvo senj'orų sueiga.Jai pirmininkavo senj.J.Bu
vo šptarti einamieji Korp! reikalai ir priimti keli nutarimai.
- Senj.sueigos nutarimu senj.Žukas pakeltas Korp! Vytis filisteriu.Jis baigė
V.D.Uvtą ir gavo diplomą. ”
1
Daugiau ’ritą kartą.
I
> L*,;.'"
•
'
1 ;.u r*
Praeitis rodo, kaip lengva yra prarasti tautos laisvė ir kaip sunku ji atgauti.
v
• A. Smetona
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/Tąsa iš W Nr» 9(37)/

Pilietis. Ją tarpusavio S^reigos^ir teisės^ Politinės. oar_£Ž1PjS jįrjsravės., _ ją ^rasmėi, tikslai ir_pPP£ramosj_ Tarnyba
iaX”
Ko s, ir_karo metpu. (linki o__ir £O£rindMo^kjDva1^^ metodai. įr^rij^m^nės^

žmogus gali gyventi tik kitu žmpnią tarpe. Taip jis gali geriausiai išvystytti
savo asmenybę, savo galias, pasiekti didžiausios gerovės. Tačiau žmonių bendruomenė
negali egzistuoti palaida, ji gyvena susiorganizavusi tam tikra tvarka. Dabartinė
’aukščiausia tokios organizedjos forma, su kuria tenka susidurti eiliniam žmogui, yra
valstybė. Žmonės, kurie sudaro valstybę, vadinami jos piliečiais.
Šiuo metu galime pastebėti vyraujant dvejopas pažiūras dėl valstybės ir piliečio
tarpusavio santykio. Viena, liberalinė srovė, skaito, kad žmogaus, kaip atskiro asmens
laisvė yra aukščiausias gėris ir kad valstybė yra tik priemonė tam gėriui lengviau pa
siekti ir užtikrinti. Atseit, valstybė yra piliečio tarnaitė. Priešinga, totalitarinė
srovė teigia,.kad valstybė, kaip ilgaamžis organizmas yra aukščiausias gėris ir kad
atskiri piliečiai turi atsisakyti savo patogumu, teisiu ir net gyvybės, norint užtik
rinti valstybės, kaip piliečiu visumos, gerovę ir saugumą. Atseit, žmogus yra valsty
bės tarnas, narvelis,'kurio-, interesai gali ir turi b&ti lengvai paaukojami aukštesnio
organizmo - valstybės labui. Šios pažiūros: nėra.teorinės: vieną ar antrą matome vy
raujant žvairiu valstybių santvarkoje.
Kuri pažiūra geresnė ir kuri blogesnė? Šio kišusimo negalima griežtai atsakyti.
Tiek viena tiek antra pažiūra turi savo teigiamųjų ir neigiamųjų pusiu, tiek viena
tiek antra negali bšti pritaikyta gyvenime visur vienodai dėl to, kad gyvenimo sąly
gos, praeities tradicijos, žmonią pssonlėžifira, reikalavimai, kultšra ir daugybė kitu
svarbiu veiksniu yra skirtingi.
Trumpai tariant, valstybė piliečiu atžvilgiu turi tam tikru pareigu, tačiau ir
tam'tikru teisiu, ir atvirkščiai. 'Valstybė turi pareigą visiems savo piliečiams suda
ryti galimai geresnes dvasines ir medžiagines gyvenimo sąlygas ir apsaugoti jį nuo ža
lingu išorės ir vidaus veiksnią.’ Pilietis turi teisę to viso iš valstybės reikalauti
įvairiu patarnavimu ir galimumą forma. Jis turi teisę reikalauti iš valstybės mokyklų*
darbo ir verslo galimumu ir apsaugos, apsaugos savo turtui, sąlygų ugdyti savo asmeny
bę. Valstybė turi teisę reikalauti iš piliečio atlikti tam tikrus veiksmus, paaukoti
tam tikrą kuriu nors gėrybių dalį bendram labui. Pilietis privalo mokėti mokesčius,
susilaikyti nuo tam tikru veiksmą,. žalingą kitiems žmonėms, turi įnešti vienokį ar ki
tokį savo įnašą valstybei nuo išorės ir vidaus priešą apsaugoti. Va-lstybė turi teisę
priversti pilietį tas visas pareigas atlikti .
•
’ • ■
*
Surasti vietos aplinkybėms tinkamą tą valstybės ir piliečio tarpusavio teisią ir
pareigą derinį yra tikras menas. Jis kartais vadinamas valstybės valdymo ar politikos
menu. Kadangi gyvenimas nuolat juda, aplinkybės keičiasi, tai ir politiniame gyvenime
yra nuolatinis kaitaliojimasis. Kaip įvairiose meno srityse taikomi skirtingi dėspiai
bei reikalavimai, taip ir įvairią valstybių politikoje vadovaujamasi skirtingais dės
niais. Juk negalima laukti, kad vienodais pagrindais santykiautą valstybė ir pilietis
JAV-bėse, Egipte, sovietinėje Rusijoje ir negrą Bečuaną valstybėlėje.
Moderniose, civilizuotose valstybėse valstybės ir piliečio pareigą bei teisią
santykio nustatymas paprastai vyksta įvairiuose konstituciniuose organuose per politi
nes partijas. Žodis "partija" yra atsiradęs iš lotyną žodžio "pars'1 - dalis. Partija
yra dalies piliečiu susibūrimas politiniams, t.y., valstybės valdymo reikalams spręs
ti. Žmonės, kad ir bhdami vienos kurios valst’,bė.a piliečiais, turi dar ir skirtingą,
siauresnių reikalą bei polinkiu, kurie juos skiria nuo skirtingus miknius bei polin
kius turinčią piliečiu ir jungia su panašius reikalus turinčiais. 0 tai ir sudaro po
litiniu partiją pagrindą.
• ’ (Salime pastebėti., kad politinės partijos daugiausia susidaro ekonominiu ar ideo
loginiu pagrindu. Pirmu atveju į partijas jungiasi darbininkai, Skiniukai,* darbdaviai
ir pan.& antruoju atveju - žmonės, kurie yra įsitikinę, kad valstybės valdymo pagrin-
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du turi būti imamas tautinis momentas, tikybinis momentas ar, pagaliau, kuris nors ki
tas. Savo siekius ir metodus partijos išdėsto rūpestingai suformuluotuose vielose pa
reiškimuose, kiiriė vedinami deklaracijomis, platformomis, manifestais ir 1.1. Šias sajo programas partijos skelbia ir aiškina piliečiams, stengdamosi Įsigyti ju pritarimo
■'i paramos, kuri paprastai pasireiškia per rinkimus į valstybės parlamentą. Daugiau
pilieėiii palankumo turinti partija per rinkimus gauna daugiau balsu ir parlamente tu
ri daugiau savo atstovu, kurie savo ruožtu ga'‘ .:"isti i valstybės gyvenimą partijos
programoje skelbtus siekius.
Teoretiniai visa tai yra gera, bet gyvenime pasitaiko tos sistemos iškrypimą.
Dažnai pasitaiko, kad partija ar partijos pamiršta, kad ji ar jos atstovauja cik pi
liečiu dalįes interesus ir nuomonę, kurie, nors ir reikšmingi ir svarbūs valstybes gy
venime; bet dar toli giažu nėra vieninteliai.valstybėje ir turi būti derinami su kitą
grupią inteiesais, o dar labiau su valstybės, kaip ilgaamžės organizacijos interesais.
Grupinis ar asmeninis net egoizmas, t.y., neras užsitikrinti galimai pilnesnį savo
partijos programos pravedimą, noras savo partijos žmonėms parūpinti gerai apmokamas
valdžios arba galios vietas, garbės siekimas, deja, dažnai partijas ir ju veikėjus
priveda prie siauraiiuriškumo dėl siekiamu tikslu, prie moralės dėsniu laužymo pasi
renkant savo veikimo metodus ir - prie didelės žalos valstybei. Kadangi politinė veik
la yra labai sudėtinga, rafinuota ir visuomenei reikšminga, tai pilietis į ją gali
leistis tik ją gerai pažinęs ir būdamas pakankamai subrendęs. Vytis, kaip sąmoningas
pilietis», politinį gyvenimą turi gerai pažinti ir suprasti. Tačiau vyčiai pelitines
pprvijas paprastai vertina žiūrėdami netiek ju programų, kiek ju veiklos’ ir vaidmens
valstybės ir tautos gyvenime, t.y., žiūrėdami ju darbu, kurie neretai gerokai skiria
si nuo skelbiamųjų programų. Todėl vyras, užaugęs ir subrendęs skautiškame "tiesaus
iželio" įsitikinime, įpratęs į visuomenės gyvenimą žiūrėti plačiau, kaip į tam tikrą
visumą, retai teapsiriboja kuriais nors siaurais partiniais varžtais, kuriais žmogus
surišamas, jam įstojant į bet kurią partiją. Paprastai, vytis negali prisiversti vie
noje partijoje manyti esant sukauptas visas tobuląsias savybes, o kitas skaityti
esant vertas tik išrauti iš gyvenimo su visomis ju šaknimis. Jis gal daugiau pritaria
vienai ar antrai, bet ir visose, ar beveik visose kitose, randa viena ar kita, kas
yra naudinga visumos gyvenimui, ką reikia įderinti į valstybės gyvenimo pastatą.
Vienas esminiu gyvybės reiškiniu yra kova. Ji vyksta visoje gyvojoje gamtoje,
tik skirtingomis formomis. Tarpe tautu bei valstybių, kurios yra tam tikri organizmai,
kova taip pat vyksta. Ji vyksta tam tikra forma ir tada, kai nenaudojami ginklai, kai
nesilieja kraujas. Ta kova visaip vadinama: d ‘T"'•ratine, ekonomine ir kt. Visokerio
pos kovos tikslas yra užtikrinti valstybei ar tautai geresnes gyvenimo sąlygas, saugu
mą dabar ar ateity, priėjimą prie įvairiu turtu, atseit, gyvybe dabar ir ateity. Tau
tu ar valstybių tarpusavio kova didžiausios įtampos ir dažnai lemiamos reikšmės pasie
kia karo metu, t.y., tuo metu, kai kova vyksta ginklais.
Juo kova intensyvesnė, juo sąmoningo ir aktyvaus piliečio įnašas į ją didesnis.
Taikos metu, kai valstybei ar tautai negresia rimtas pavojus, piliečiai ir ju grupės
gali ir daugiau rūpintis savo reikalais, bendrajam reikalui nepakenkdami. 0 karo metu,
kada gal sprendžiamas tautos laisvės ar nelaisvės, o gal nęt išlikimo ar žuvimo klau
simas, piliečiui lieka beveik vien pareigos, įskaitant pareigą tautos išgelbėjimui pa
aukoti savo turtą, ateities siekius, sveikatą ir gyvybę. Daug, labai daug skautu iš
įvairiu kraštu, ju tarpe ir Lietuvos, savo gyvenimo pavyzdžiu yra įrodę tos pareigos
supratimą. Vieni yra atžymėti įvairiais gerbės ženklais, kiti liko net nežinomi, ta
čiau geležinį įstatą jie yra įvykdę iki galo. Tokie vyrai tikrai sudaro pamatus tautu
gyvenimui. Kai ateis laikas, pamatysime, kiek daug tokiu dvasios milžinu turėjome sa
vo organizacijoje.
Kovos tradicija mūsų tautoje buvo gyva šimtus metu* Net ir mūsų valstybės ženk
las ją rodo. Tradicijos išlaikymą turi lydėti atitinkamos žinios bei pasirengimas. Ne
priklausomybės metais turėjome kariuomenę, kuri jaunus vyrus parengdavo kovos uždavi
niams, turėjome Šauliu Sąjungą, kuri kovos tradiciją gaivino ir išlaikė gryną plačio
siose masėse. Žios abi organizacijos, valstybinė ir visuomeninė, savu pilnai pateisi
no tada, kai jos egzistavo viešai, ir vėliau, kai prasidėjo kova dėl tautos išlikimo
karo metu. Didele dalimi ju.veikimo pasėkoje šiuo metu Lietuvoje turime partizanus,
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Ginkluotos kovoms metodai ir priemonės nuolat kinta. Puvo įprasta skirti regulia
rios kariuomenės ir partizanu veikimą, tačiau dabar tas skirtumas yra gerokai sumažė
jęs ir reguliari kariuomenė dainai naudojasi partizanine taktika. Šiaip ar taip, yra
įprasta skaityti, kad reguliari kariuomenė kovoja dėvėdama aiėkiai išskiriamą unifor
ma su atitinkamais ženklais, vadovaujama vienos vadovybės ir laikosi tarpta utiniu ka
ro dėsniu, kurie yra priimki tam tikromis tarptautinėmis konvencijomis. Valstybės gin
kluotas -pajėgas paprastai sudaro žemyno kariuomenė, aviacija ir karo laivynas, kurie
pagal paskirtį dar dalinasi i įvairias ginklo rūšis, o vadovavimo atžvilgiu yra su
skirstyti įvairiais junginiais, dalimis ir daliniais. Čia netenka daug aiškinti regu1 i ai-los. kariuomenės crganizdci ja > veikimą ir ginklavimą, nes tai yra labai plati sritis.
Čia tenka plačiau paliesti .per: ..'. ...arba slaptosios (rezistencines, pasiprieši
nimo') kovos būdą. nes J is yra artimesnis mažoms tautoms. Pogrindžio kova buvo žinoma
jau seniai- beL ji ypač išplito 11 Pasaulinio Karo metu ir po jo.
... Pogrindžio koy.ą tunka apibrėžti kaip slaptos organizacijos veiksmus priešo užim
tame krašte, kuriais siekiama naikinti priešo gyvąją jėgą, jo moralą, ūkinius ištek
lius, ardyti jo transporto sistemą ir saugoti vietos gyventojus nuo žalingą priešo
veiksmą. Pogrindžio kova būna aktyvi ir pasyvi. Aktyvios kovos atveju ginkluoti parti
zanai puldinėja priešb stabus; kariuomenės dalinius, atskirus karius, priešo adminis
tracijos pareigūnus, sprogdina ar degina priešui svarbias pramonės įmones, administra
cijos pastatus, tiltus, gęiežinkelius, radijo stotis, vandens transporto įrengimus,
telefono bei. telegrafe linijas. sandėlius, laivus, minuoja kelius'bei geležinkelius,
„ sudaro pasalas priešo siunčiamoms baudžiamosioms ekspedicijoms, rengia atentatus prieš
priešo pareigūnus ir 1.1. Savo puolamuosiuose veiksmuose partizanai remiasi ne savo
skaitlžngumu, b.et geru parengimu, netikėtumu, judrumu ir geru ginklavimu. Žalia viso
to, žodžiu, spausdintais atsišaukimais ir panašiomis priemonėmis stengiasi palaužti
priešo nuotaiką, norą kariauti, jo įsitikinimą laimėsiant ir t.t. Tarpe priešo reika
lams dirbančią darbininką, panaudojant ją patriotizmą, nepasitenkinimą įvairiais ne
pritekliais ir sunkumais, organizuojamas sabotažas, t.y., sąmoningas įvairią įmonią
įrengimą bei gaminią gadinimas. Kad visas tas veikimas būtą sėkmingas, pogrindis orga
nizuoja žinią apie priešą rinkimą, siekiant iš anksto sužinoti jo užmačias ir planus,
išaiškinti jo jautriąsias vietas ir t.t.
Pogrindžio veikla gali reikštis ir vadinamuoju pasyviu pasipriešinimu. Okupanto
įsakymą ir potvarkiu neklausoma, jo uždedamos prievolės nevykdomos, su juo'nebendrau
jama, o jam privertus ką vykdyti, prievolės vykdomos kuo lėčiau, kuo mažiau, kuo blqgiau.
Kadangi vienokia ar kitokia pogrindžio veikla okupantui yra labai nuostolinga,
neigiamai veikia jo moralą ir jį vargina, tai jis paprastai nesigaili, pastangą ir ne
siskaito su priemonėmis, siekdamas ją užgniaužti. Kova tarp okupanto ir pogrindžio ju
dėjimo dažnai pasiekia labai didelio žiaurumo ir įtampos.
Pogrindžio kova, lygiai kaip ir r^.r- -i lepios kariuomenės veiksmai, turi būti vado
vaujama atsakomingos vadovybės, kuru, turėdama visus įmanomus duomenis apie priešą ir
savo jėgas, sprendžia, kada, kur ir kuriomis priemonėmis turi būti priešui smogiama.
Neapgalvota pogrindžio veikla gali būti žalingesnė savo tautai kaip priešui. Pav.,' yra
buvę nemaža atsitikimą Lenkijoje, kad už pogrindžio kur nors nukautą eilinį kareivį
vokiečiai išžudydavo visus artimiausio kaimo gyventojus.
Vienokios ar kitokios rūšies pogrindžio veikla iš dalyviu reikalauja aukščiausią
žmogiškąją savybią: gilaus, sąmoningo patriotizmo, pasišventimo pasiimtai pareigai,
šaltakraujiškumo, drąsos, ištikimybės kovos draugams, tvirtos valios. Tą savybią gali
ma rasti tik pas tikrus idealistus.
Norint geriau apsj saugoti nuo išdavimo, slaptosios organizacijos neveda savo na
riu sąrašą, veikia mažytėmis grupelėmis, kur naciai pažysta tik du, keturis kitus or
ganizacijos narius, savo veikloje daugiausia remiasi atmintimi, įvairiais būdais tik
rinami, .ar į organizaciją neisibrozė pfiešo agentai, o jeigu tokius išaiškina, nukau
na. 1 pogrindžio org-jas nepriimami nepastovaus būdo žmonės; mėgėjai išgerti, nes to
kie išsiplepa, godūs turto, nes tokie’gali, būti priešo paperkami, nesantūrūs mc.terą at
žvilgiu, nes tokie gali lengvai pasiduoti‘kitokioms vilionėms.
Pogrindžio kežėtojo, kaip visomis aplinkybėmis savo tautai ištikimiausio piliečio
asmenybe palyginą su skautybės mokyklą išėjusio vyčio asmenybe, matome, kad tarpe ju
yra labai daug bendra. Skautybė parengia gerus piliečius įvairioms tautos valandoms..
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Tremty atsikūrusi mūsų skautija pabiro po visą pasaulį.Tačiau Pasaulio Lietuvių
Skautų Sąjunga neapjungia viso tremty skautavusio jaunimo ir negauna naujo prieauglio.
Daug patyrusių skautininkų nebegrįžta į skautų Sąjūdį ir nebeteikia jam savo Įnašų.
Daugis skautiško jaunimo pametė skautavimą t r .er'jo į kitas jaunimo organizacijas.
L.Skautų Brolija labai sumažėjo<Joje pasigendama dvasingumo,iniciatyvos,veržlumo,meto
diškumo. TUo tarpu Tėvynėje ir tremty skautai gražiau pasireikšdavo ir nevienu atveju
pirmaudavo kilniais savo darbais..Vieni skautavimą svetimoje aplinkumoje laiko žalingu
ir net pavojingu mūsų tautai.Kiti pesimistiškai žiūri į mūsų skautiją ir nesitiki jos
nuopelningumo.Šiomis problemomis sielojasi tiek jauni skautai,tiek seni jų vadai.
Į skautų org-ją įstoja vaikai nuo 7 m.amž.Todėl esamų ir būsimų skautų t’vams
taip pat labai rūpi šios org-jos idealingumas ir nuopelningumas.Kai mūsų tauta naiki
nama,© jos jaunuomenė svetur atsiduria nutautino ir kt.pavojuose,skautų org-jos rei
kalingumas yra neabejotinas.Kas iš lietuvių augs tai įvertina idealius skautus,tas trok
šta,kad ši org-ja gyvuotų ir ugdytų dvasinių vertybių mūsų tautai. Prieš 55 metus skau
tiškas sąjūdis prigijo Lietuvoje,kai neturėta patyrusių vadovų,sk.literatūros,lėšų
ir 1.1.Dabar šis darbas turtų būti žymiai lengvesnis.Juk išeivijoje yra apie 1000
• • patyrusių vyr.amžiaus skautų,skautininkų ir akademikų skautų J 0 jaunų skautų tiek ma
ža. Tai nenormalybėJ Šios jėgos reikia įjungti į organizuotą idealistini darbą visuo
se kraštuose,kur tik šių jėgų ir liet.jaunuomenės yra.Tuomet skautiškoji mokykla ap
jungtų tūkstančius vaikų bei jaunuolių ir teiktų tėvams progų g’rėtiš savo vaikų akautavimo pasėkomis ._T^i^j^a_įmarioma_ii^ reikja^jto s^iekti^
Jau kurį laiką daug sk.vadovų atsišaukia į mane,kuris Lietuvoje sk.sąjūdi pradė
jo ir eilę metų veikė sunkiose sąlygose.Skautininkai iš įV<miestų ir kraštų ragina ma
ne kandidatuoti LSB Garbės Gynėjo,‘vyriausio skautininko ar PLSS p-ko pereigoms. Esu
pasiryžęs pagelbėti LSBr-jai,kuri yra visos PLSS kamienas.
Dabar eina LSB vadovybės organų rinkimai.Prieš pat Kalėdas rinkimų komisijos at
siklaustas, sutikau kandidatuoti vyriausio skautininko pareigoms su sąlyga,jei VS pa
vaduotojo pareigoms kandidatuotų vyr.sktn.Antanas Sauleitis. Jis yra Išmaningas,paty*
ręsir sumanus skautes vrdas-auklėtojes,rašytojas ir labai energingas veikėjas.
Šokį ji pažįstu nuo 1024 metų.Tačiau past.laiku A.Saulaitis visą savo energiją aukoja
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kūrimui.Be abejo,te i didis ir kilnus darbas.Bet jaunuo
menės auklėjim^s^šjandieiį yra. joirme5jls_tauj©^ jz_ikmlas_ir patyrusių auklėtojų užda
vinys.Visą savo amžių skautu išbuvęs ir paruošęs šimtus sk.vadovų, A.Saulaitis yra la
bai reikalingas LS3 pažangumui ir gerui.
Šiais reikalais susirūpinti skatinami visi sk.vadovai ir skautininkai,kurie liko
ištikimi Lietuvos skauto idealams ir kuriems rūpi,kad LSB ugdytų skaisčių asmenybių
laidas tarnauto Dievui,Tėvynei ir Artimui.Kadangi minimi kandidatai buvo pervėlai pa
siūlyti, būtų naudinga rinkimų terminas atidėti kuriam laikui.Svarbios visuoiieninės^
ir^pednro^in‘s, orgyjps* vadovybės runkina.i neturėtų būti daromi paskubom ar laikomi
Icaip^neisvc'ngicmia formalybė. Skautų vadovams reikia duoti laiko rimtai apsvarstyti
savo znibblonrs,reikalus ir kandidatūras,kad savo balsais jie galėtų nulemti LSB atei
tį.
Vyr.sktn.A.Saulaitis ir žeminu na.sirašęs,išrinkti minėtoms pareigoms,tegalėtų
ryžtis sutelkti sknutines jėgas bendram darbui ir jį vystyti pagal PLSS statutą ir ,
lietuviškosios skautystės pagrindais bei tradicijomis.lUo atveju kiti visuomenininkai
ir pedagogai gal negalvotų apie lygiagrečių jaunuomenės auklėjimo org-jų steigimą.
Ir.da Lietuvos'Skautų brolija turėtų progų tapti vienintele liet.berniukų r.ukl ji o
org-ja.Skautams tektų'pastangas derinti su savo idealais,© veikimo išdavomis pateisin
ti "tėvų ir visuomenės pasitikij imą ir viltis.Visi idėjiniai broliai,kurie trokšta mū
sų jaunuomenę auklėti pagal pedagoginę lietuviškosios skautystės sistemą,kviečiami i
vieningą darbą. Budėkime 1
/pas/ Vyr.sktn. Petras
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~ Kanad.&f Šią vasarą Kanados katalikų skautų brolija tarėjo savo pirmąją Janboreo.
'Stovyklavo per 5.000 skautų,kurių tarpe apie 60 dvasios vadovų ir 500 skautininkų.
Kelios skautų skiltys buvo atvykusios ir iš JAV.
- Danija. Pr.netų vasarą savo teutininėn stovyklon buvo susirinkę apie 7.000 skautų.Drauge su dan.ais stovyklavo anglų, suomių, norvegų, škotų ir švedų skautų grupės.
' Didžiaūsio/• dėmesio centre buvo etnografinė stovykla,kurioje"stovyklavo" akmens
r amžiaus skautai eskimai,afrikiečiai,indėnaiIKiekviena grupė buvo bent 6 mėnesius
studijavusi tų gadynių žmonių gyvenimo būdą.
- Indija, čia stovyklavo,,rekordinis skautų skaičius.Stovyklos tikslas - įsigyti
kuodaugiausia patyrimo stovyklavime.26 stovyklos dalyviai įsigyjo 92 specialybių
?. ženklus.
.
- Pr an cūzi j a.Pr .metai s Čia mirė vienas iš žymiausių Prancūzijos skautininkų, kuri s
visą lai ką stengėsi suderinti skautizmą su Katalikų bažnyčia.Tai buvo Jėzuitas Pere
-Jaques Sevin^vienas iš Prane.skautų kūrėjų /1917m./, įehe pirmasis jėzuitas,nešio
jęs skautiškąją uniformą.
-Švedija. Švedų YMCA Skautų Sąjunga,švęsdama 4o metų sukaktą,suruošė tautinę
stovyklą.Pagal tradicijas,švedai stovyklas ruošia miškuose.Šita dešimtoji švedų tau
tinė stovykla buvo suruošta I-osios taut.stovyklos stovyklavietė je,miške prie Dresundo.Faktiškai stovykla buvo pradėta jau .1950 ie u? i s, kai švedų skautų ir stovyklos va
dovas Kjell Bengtsson išsiuntė 5 "ugningus kryžius" iš stovyklos.Du iš jų keliavo per
visą Švediją išilgai,kaip šaukliai, skautų nešami. Abudu kryžiai perkeliavo per Šve
diją savaitės bėgyje.Trečiasis nukeliavo į Tarptautinį skautų Biurą Londonan.
Pats Švedijos Karalius Gustavas VI Adolfas buvo stovykloje visą popietį ir dalyvavo
skautų lauže. Vieną dieną visi stovyklautojai /5.OOO/ aplankė Kopenhagą/Daniją/,
... 55 metrų aukščio sargybinio bokštas buvo tikras įrodymas švedų skautų sugebėjimų,Jo
statybai buvo panaudotas skautiškos lazdos ir 2.600 metrų virvių,
!’ ~ Anglija.D.Britanijos festivalio proga Londono skautai pasikvietė skautų atstovus
iš visų pasaulio kraštųiAustralijos,Burmos,Belgijos,Br.Gvajnnos,Kubos,Airijos,Grai 
kijos ,Gibraltaro,Išlendij os,Jamaikos,Japonij os, Kenijos,Maltos, N. Zelandij os,Nigerijos,
Olandijos,Pakistano,Portugal!jos,Prancūzijos,Sierra neone, P.Rodezij os,Sudano,Švedi
jos, Šveicarijos,Ibrkijos,V.Vokieti jos,Ugandos,Zahzibaro ir kt.Visi jie buvo iš pradžių
apgyvendinti Londono skautų šeimose kaip jų svečiai,10 dienų po to jie stovyklavo Gilwell’io Parke.Kiekviena skiltis susidėjo iš lygaus skaičiaus londoniškių ir svečių
skautų.Įsp-dingas atidarymas pradėtas Britų Imp.skautų vadovui Lordui Rowallan’ui nu
sileidus malūnsparniu lyg iš dangaus...Dalyvių įspūdžiai gražiausi./ParinkoE,Vilkes/.

V.s.J.Vaičiūnienės str.tąaa iš 7 pusi. ;
džiaugsmo yra teikusi Šv,Pranciškui skaučių,kaipo gamtos draugių,Globėjui.Ar neteikia
džiaugsmo toje gamtoje,kada į tavo sielą ir širdį kalba Kūrėjo žodžiu kiekvienas la
pelis, paukštelis, voverytė, liuoksint! pušin iš pušies,anot /..Barono.Ar neteikia V. ••
> džiaugsmo iškylavinas baltąją žiemą,eglių ištiesusių rankas šeimoj e,kurios teikia
prieglaudą kiškeliams /dabar mūsų tėvynėje partizanams - mūsų broliams^sescms,attimiesiems/.Argi nesuvirpa džiaugsmu mūsų širdelė,kai pamatai į tavo padarytą,per drau
govės sueigas,lesyklėlę atlekia palesti paukštytė tavo ranka pabertų tenai trupinė
lių.’ ..Tokio džiaugsmo siekia draugininkė su savo mergaitėmis,toks džiaugsmas jas ly
di ir patraukia stoti į skaučių vienetus.IŠ čia kyla skautiška šypsena,be kurios skau
tės nenorime ir negalime įsivaizduoti.Taip -jaloidusiai džiaugsmingos vaikystės ir
linksmos jaunystės turiningas dienas nereikės posmuoti senatvėje elegijos:
Gaila tų dienų jaunųjų,
Kurios praslinko be naudos;
Gaila debesų drėgnųjų,
. ,r
Kurie negrįš jau atgalios!
/Vaičaitis/
/Tąsa sekančiame MV Nr./,
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♦- . Žemėlapio kims. ?aidėją skaičius: 2 -$
5 (gali žaisti ir kelios skiltys.
skiltys
W Red.)
per j. m." Žaidimo vieta:' kambarys . • Įrankiai :• topograf inis žemėlapis
įčiefi po vieną - vienodu visoms skiltims* W Red.).
mokėti topograxįiiiu& ženklus. Žaidimas lavina: atmintį.
Žaidėjams
jas ant stambaus topografinio žemėlapio apveda’ pieštuku kokį nedide
lis .duodama žiūrėti i tą plotą .2 minutes. Po to žemėlapis uždengiamas,
idėjai u&a pieštukus ir lapelius popieriau'’- ■*.’ surašo visas topografines smulkmenas,
ilgiausia atsiminusysis. (Žaidžiant skiltimis, railties skautai bendrai/ sau.‘Čia svarbią .rolę vaidina
1a
skili ini nko ,.siui£>nųmšą. ’ M? Rele) ’
.
<• *
:
:>
**- ,TELEGr?A'7O LiNIJ'JS SAUGOJIMAS. žaidėju skaičius: 1 draugovė. Amžius: nuo 12
m« Žeidimo vieta - ml’t’kes, kur yra kelias'su telegrafo stulpais. ’
■
. .-k ,■ .še
Telegrafe linijos gyr.ėju yra” dusyk daugiau kaip puolėju.' Gynė jai gali vaikščioti
keliu ar salia keljo ;r siusti savo skautus giliau į mišką žvalgytis-ir puolėju suma
nymu sužinoti. Puolėjai gi su-ngiasi "perplauti” telegrafo liniją- užrišdarni kaklary
šius Jei atakuoja vier.a skilti s,'reikia užrišti 3, jei’atakuoja-’2''skiltys --6 ir pan,
Gynėjai gali -’ū^mušt-.i atakuojančius paprastu palietimu,’ tačiau/-jei gynėjas atsiduria
vienas prieš 2 ar J,puolėjus/ jis nieko negali padaryti nepaslšdukęs pagalbos. Gynėjai
gali veikti tik. būdami yiatbję lygiu ar.didesniu skaičiumi už puolėjus’. .
Pastaba: Jeigu nėra telegrafo (telefono) stulpu, tai galima ta-m reikalui parink
ti medžius ir leistinu būdu.paženklinti.
- •••
VANAGĖLIAI EILĖIĮ13. ’Žaidėju Skaičius: 20'- JO. Amžius: bet koks.’ Žaidimo
vieta: aikštė. Že filmas _grt dina nervus-ir lavina nugalėti baimės jausmą.’
- '■ 3 i
.Dalyviai pasiskirsto. į dvi lygias komandas ir sustoja'viena prieš kita už 15-20
m. Net suaugesniems tarpo nereikia labai, didinti, nes žaidimas priešingu atveju per
daug vargins ir nebebus įdomus. Vadovui davus’signalą, paskirta eilė-žygiuoja į-prie
kį, lygiuodama ir eidama į. koją. Tuo tikslu dainuoja kokią paprastą’dainelę: "Viens t
du, tryst e’:na mokinys”, arba: • "Išėjo- tėvelis į mišką” ir panašiai. Kada žygiuojanti
eilė prisiartina per kokius 8 - 5 m»- vėliau dar arčiau, vadovas duoda signalą antrai
eilei puibi pirmąją, o ta pasileidžia bėgti į savo namus. Pagautieji eina į nelaisvę
ir ten pasilieka, kol žaidimas nebaigiamas. Kada eilės susitvarko savo vietose, vėl
pradedama žaisti taip, kaip papasakota aukščiau, tik jau dabar eina į žygį, antroji ei
lė, Žaidimą reikia’ baigti po Kokiu 5 “ ® minučių* Tada reikia skaityti, kiek kuri ko
manda turi belaisviu. Kuri eilė turi daugiau, ta yra laimėjusi.
UĖMINK ANT UODEGOS, Žaidėju skaičius t 15 - 30. Amžius: nuo 10 m. Žaidimo
vieta-’ aikštelė’. Įrankiai; 3 - 5 m virvė su priristu ant galo kokiu nesunkiu daiktu.
Ant žemės nubraižomas 10 m diametro apskritimas. 'Žaidėjai sustoja ant jo ribos
veidais į vidu^ .Vislius kuris žaidėjas eina į apskritimo vidą. Jis rankoje laiko virvę
-"uodegą”. Žaidimo vedėjui davus ženklą, jis pradeda sukti uodegą tarp, kaa jos galas
si, pririštu daiktu eitu maždaug 1 m nuo apskritimo ribos. Aplink stovį žaidėjai sten
giasi .užminti ant uodegos abiem kojomis, Šokdami į ratą, kai pro juos eina virvė/Pa
teikei užšoktij gauna .tešką. Laimi per .sutartą laiką daugiausia tašką gavęs žeidė’jas.
Variantas: Žaidžiama komandomis. Apskritimu stovintieji žaidėjai padalinti i dvi
komandas. nemandos stovi skyrium.: viena užima vieną pusę apskritimo, kitu kitą, žaidėiri komandose išsiskaičiuoja paeiliui (virvės sukimosi kryptimi). Ant uodegos užšokti
mėgina tik’iš eilės pagal ...numerius *• pirmas pirmos komandos, pirmas antros Komandos,
antras pirmos ir V.t. Už kiekvieną užmintą uodegą komanda gauna tašką. Laimi komanda,
kuri tu-el dauginusią tašku, visiems žaidėjams šokus.
* ’’
‘‘
‘
■
Iš Kb Dineikos ir B. Mantvilos Knygos "Žaisk”. Kaunas, 1934 m.
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«,*-ciicniAius: vj - 30 Amoniu. Amžinsi per 12 m.
Zs*i^i*a^
sporto aikštė. žaidimo įrangai: 2 kartys, -arba virvės, kuriu ilgis pri' klauso nuo žaidėju skaičiaus, skaitant po 10 cm žaidėjui. (Atrodo,reikia po mažiausia
20 cm karties ar virvės žaidėjui. W Red.)
žaidėjai padalinami į dvi grupes. Kiekviena komanda susėda raita ant savo karties
ar virvės ir sustoja prie pradmės linijos. Karties priešakinis galas neturėtu išsikiš
ti už,linijos. ■ • ■ • •
Žaidimo vedėjui davus ženklą, abi grupės bėga pirmyn, kol paskutinis kiekvienos
virtinės žaidėjas peržengia baigmės liniją. Čia apsisukus (apsisuka visa virtinė, bet
ne atskiri žaidėjai),, grįžta atgal. Bėgimas baigtas, kai paskutinis virtinės žaidėjas
peržengia pradmės liniją. Komanda, kurios paskutinis žaidėjas tai padaro pirmas, lai
mi.
t
»
KOVA DEL BRŪKŠNIŲ. Žaidėju skaičius: porinis. Amžius: per 12 m. Žaidimo
vieta: ore ar salėje. Įrankiai: gabaliukas anglies ir ’gabalas baltojo kartono kiekvie
nam žaidėjui.
Žaidėjai atsistoja vienas prieš kitą. Kiekvienas dešinėje rankoje laiko gabaliu
ką anglies, o prie kratinės turi prisegtą, nedidelį (20 x 20 cm) lapelį balto kartono
ar storo paišybos popieriaus. Vedėjui ženklą davus pradėti, kiekvienas žaidėjas sten
giasi anglimi padaryti brūkšnį ant priešininko kartono ir apginti savo kretiną. Laimi
tas, kuris pirmas priešininko kratinėje padaro tris brūkšnius anglimis. Galima atmuš
ti priešininko ranką, bet tik ne kumščia, o kairiosios rankos delnu.
Žaidimą galima pasunkinti, reikalaujant brūkšnius padaryti ne bet kaip, -bet, pav.,
lygiagrečiai vieną kitam, trikampio forma ar p "cJ.i-J..
t
MUŠTI GAIDĮ. Žaidėju skaičius: 2-20 (porinis). Amžius: nuo 9 m. Žaidimo
vieta: aikštė. Įrankiai: du dvišakais galais stulpeliai, neilga lazdelė - '’gaidys” ir
pc lazdą kiekvienam žaidėjui.
Viename aikštės gale į žemą įkalami du stulpeliai, ant ju į dvišakį tarpą dedamas
"gaidys", kurį reikia mušti į viršų* Žaidėjai pasidalina dviem lygiomis komandomis,
kuriu kiekviena turi savo vadą. Burtu keliu nustatoma, katra komanda pirmoji pradeda
mušti. Antroji tada gaudo. Toji komanda, kuri muša gaidį, sustoja į eilę, jos vadas
uždeda ant stulpeliu gaidį ir muša jį’ lazda’ į aukštį.'
Ta grupė,- kuri gaudo gaidį, turi būti išsiskirsčiusi po visą aikštę ir, kada gai
dys pakyla į aukštį, stengiasi į jį pataikyti lazda, kol skrenda, vadinasi, nėra pa
siekęs žemės.
. ’
Jei gaudantieji nepataiko, nepagauna gaidžio, tai gaidį nuo laktos muša kitas iš
eilės.
....
Jei gaudantieji numuša gaidį, tai tada grupės pareigomis pasikeičia: ta grupė,
kuri mušė gaidį, eina gaudyti, o kuri gaudė eina mušti.
Laimi toji grupė, kurios nariai daugiausia karty, per nustatytą laiką išmuša gai
dį į aukštį.
■
Žaidimo laikas iš anksto nustatomas.
TRAUK NUO ARKLIO*. Žaidėju skaičius: 8 - 2p0. Amžius: nuo 15 m. Žaidimo vie
ta: žolėta aikštė. (Tinka ir žiemą, esant minkštam sniegui. MV Red.)
Žaidėjai .susiškirsto į dvi lygias komandas. Išsirikiuoja vieni prieš kitus. Kiek
vienoje komandoje žaidėjai skirstos. į sunkiuosius ir lengvuosius. Lengvieji susėda,
• kaip raiteliai, sunkiesiems ant nugarą. Davus ženklą, komandos susieina ir kiekvie• nas raitelis stengiasi numušti kiek galima daugiau priešininko raiteliu nuo ju "ark
liu" .’ Raitelis , palietęs žemą, kad ir viena koja, laikomas numuštas ir pasitraukia
iš žaidimo. Komanda, kurioje, žaidimą pabaigus (pav., po 5 minučių), lieka didesnis
raiteliu skaičius - laimi. Griebti ar traukti už rūbu draudžiama.
• -•
TAIKINIAI. Žaidėju skaičius: 8-16 ( '"•rinis). Amžius: nuo 9 m* žaidimo
vieta: snieguota’ aikštė ar kiemas su sniegu kurį lengva lipdyti į gniūžtes.
Žaidėjai pasidalina pusiau. Žaidimo vedėjui sušvilpus, kiekviena komanda stengia
si syritinti kuo didžiausią sniego, kamuolį. Po antro švilpuko žaidėjai sustoja ir pa
lieka savo’kamuolius. Trečią sykį vedėjui sušvilpus, kiekviena žaidėju komanda stengia
si iš tam tikro, žaidimo vedėjo pažymėto, atstumo gniūžtėmis sunaikinti priešininko ka
muolį. Reikia stengtis suritinti kiek galima dides£r*kpimWlQ5 Akįtd priešininkui būtą
sunkiau jį. sunaikinti.
! NACIONALINĖ I
M. MAŽVYDO j
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5 □ Lai_ki.ni.o_Zmog_au_3_Gyve.ni_mp. Prasmė

Seniais laikais skelbta labai reikšmingai,kad žmogus yra Pasaulio Kūrėjo kvapas,
įkvėptas į žemiškumą.ir jis .įpareigotas ypatingam uždaviniui.dRur būt aišku,kad jis pa
šauktas pasaulio gyvenimui žmoniškumą skelbti.0 visi vyksmai jį tam skatina,kaip lai“
kini įsakymai.
. .
Yra.tarsi laikai visa-kuo užninka esantį ir visa-ko laukiantį žmogų.Jis tada kal
ba apie visokias patirtis,kuriomis jis vis didėjantiu gausumu laiko apkraunamas.Visa
kas naujo užplūsta/užplūsta žmogų,gaivina jį arba slegia,padaro jį tarsi gyvesniu ir
vėl jį lyg siektų ištremti iš laiko. 0 kam tai,la> .1 apmąstytina.
Visa tai,kas pasaulyje vyksta,yra prasminga.Viskas nustatoma neišmanytos Išmin
ties ir Galios.Bet numanyt, .gal ima, kad gyvinama visa,kas daigtiška,gyvybė•turi vis to
buliau viršyti negyvumą,erdvinį dalyką.Tai įtin siekiama -žmoguje.Jo esmė turi pirmau
ti jo asmenybėje ties kūnu ir kas su juo susieja.
Taip reikia ir žvelgti-į tai,ką nauji laikai prineša žmogui.Visa,kas sunku,kas
vargina ir net kas kankina kaip ir tai,kas lengvina gyvenimą,kas linksmina ir gaivina,
kas žmogų visa-kam įgalina,visa-tai ryškina žmogaus gyconimo prasmę.
4.Žmogaus Lai_kysena_ L.alko Vyksmuose.

:

Dažniausiai žmonės tiki,kad,jie esą laikini pasirodymai,vadinas,laiko dalykai.0
taip tik nėra. Tai žmogui jau aiškėja,jeigu jis stengiasi numanyti,kas jis esmiškai
yra,iŠ kur jo esmė kilusi ir kame ji būva.Tam reikia savo viduje nurimt ir visai nutil
ti.Tada pradeda jį .laiminti ypatingas šventumas.Ir Dievo apsireiškimas žmoniškume ga
li žmoguje užgimti,Dievo Malonė.jo esmėje apsireikšti.
Ir nuostabūs dalykai patiriami.Laikai prineša žmogui,kas pakeitia visą jo ypatu
mą ir visą jo būvį.Žmogui tikrai žmoniškėjus ir Dievui jo sieloje apsireiškus,visi
laikų vyksmai lengvina ir nušvietia jo-gyvenimą.Bet žmogui gyvenant nedoros klampynėse,
laiko vyksmai užvertia ant jo nuolątai didėjantius vargus ir skausmus,kad kartais tai
ir kitaip atrodytųVisa tai patiria ir pavienio žmogaus tauta.Ko-daugiau jojoj yra žmonių,kurie
smaginasi niekšiškumais,to-smarkiau ją pataiko skaudūs laikų Šoviniai ir net baisiai
sprogstamos bombos.Tenka tada žūti baisume,jeigu nesusivokstama dar tojoj Malonėje,ku
ri visą gyvenimą laiko savo globoje.
, * ■
Todėl galima viltingam būti,žvelgiant į ateiti ,jeigu gyvenama nuolatiniu atsidaž
vimu tai IŠmintiai ir Meilei,iš kurios kiekvienas smogus yra ir Kuriospi jis grįžti
turi,kaip tai ir gražiai tvirtina Žodis Rom. 11,56: ”lš Jų, Juo ir jopi yra viskas .Jam
garbė amžinai.Amen.n Tokiam žmogui visa ateitis,v4si nauji metai ir laikai yra .nuolatai Šviesėjanti aušra.
•t .
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BADEN POWELL’10

PENKI SKAUTYBEI SUTEIKTI TIKSLAI :

1.Charakterio išvystamas, 2. Sveikatos stiprinimas, 5« Sumanumo (ugdymas, 4,Tarny
bos jausmas, 5* Dievo ieškojimas.
Šie tikslai privalo rastis kiekvienos skautų šakos planuose.Jie turi pasirodyti,
pagal kiekvieno vieneto savybes,technikos darbuose,žaidimuose ir užsiėmimuose.
”Lo 0hefn,1951.
. . i
- x -

Mūsų Tautos uždavinys yra išsaugoti Nepriklausomybę ir,sustiprėjus kultūriškai
bei ekonomiškai,įgyvendinti šventuosius Tautos siekimus.Tam reikalinga daug dvasiškų
ir fiziškų pajėgų. Tvirtai tikiu,kad įdiegdami mūsų jaunuomenei skautybės idėjų,mes
žymi ai, padėsime savo tautai pasiekti Jos idealus.
A.Stulginskis,
II-sis Lietuvos Skautų Šefas
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STIPRINKIME SKAUTIŠKAS URĖTAS UNIVERSITETUOSE
R.Mieželis, J.A.V.
Pagal paskutinius Liet.Studentų S-gos Amerikoje pranešimus, JAV universitetuose
studijuoja jau daugiau kaip 500 studentų.Tai labai reikšmingas ir džiugus faktas.Rei
kia betgi apgailestauti,kad dėl Įvairių priežasčių jų skaičius Akademinio Skautų Sąjū
džio eilėse yra permažas.Toli gražu ne visi,pradėję studijas Vokiefij oje•vytiečiai ir
sesės, turi galimybės studijuoti. Munis visiems aišku,kodėl reikia padidinti studijuo
jančių ASS.narių skaičių. Tai yra:tiesioginė- ASS paskirtis. .
Mes su rūpesčiu stebime nutautėjimo’žymes pradžios mokyklos amžiaus vaikų tarpe,de.juojame,kad jie persiėmę ”0omic bookais'1, ’’cowboy’ai s11 .Čikagos skautų tunto vasaros
stovykloje beveik visi jauŽsni skautai savo tarpe kalbėdavosi tik.angliškai ir sto
vyklos, vadovybei reikėjo griebtis tam tikrų priemonių,kad jie kalbėtų lietuviškai...
Gal tais studentais,kurie šiemet pradėjo’ lankyti universitetus,nėra didelio reikalo
mums rūpintis.Tačiau kas bus su tais,kurie ateis į amerikonišką universitetą baigę
baigę visų keturių metų amerikonišką gimnaziją,kad’ir su priedu taip vadinamo "lietu
viškos” parapijinės mokyklos mokslo ? Jie sudarys dirvą,kurioje mes turėsime dirbti,
jeigu norėsime išpildyti mūsų šūkio dalį - TĖVYNEI.1
.
Dabar studijuojančių tarpe yra labai didelis skaičius buvusių skautų-čių organi. zacijos narių.Korporacijos ir ASDS pareiga būtų juos grąžinti atgal į PLSS. Tai leng
viausia galėtų atlikti ASSpadaliniai, ne atskilos skaučių-tų dr-vės,ne skautai vy čiai ir ne vyr.skautės.Juk ASS suorganizuotas specialiai akademiniam jaunimui,studen
tams, atsižvelgiant į jų interesus ir specifines problemas. Eilė politinių stud.or-jų
deda pastangas įtraukti kaip galima daugiau studentų į savo eiles,, tuo norėdami atei
tyje apsirūpinti išmokslintais vadovais ir nariais. Ar skautai-ės neturi teisės-,savo
narių atžvilgiu? ’
•
'
•
•
. .
•
■Tačiau,jeigu ASS nori pritraukti daugiau.studijuojančio jaunimo į savo eiles,
turi visi skyriai pagilinti ir kiek praplėsti savo veiklą,išeinant net į tokias veiki
mo sritis,kurios anksčiau gal nebuvo laikomos tiesiogine mūsų darbo dirva.Turime stu
dentams pasiūlyti tokią programą,kuri ne tik juos sudomintų,bet būtų ir naudinga.Realiai galvojant mes jų ne s už avėsime, bent jau pradžioje, sk.patyrimo laipi-snių programo
mis /kaip kįti vadina "mazgelių raišiojimu”/ ir netgi šūkiu tik grynai nagrinėti skautybės ideologiją.
.
(
’
' .
Todėl šalia.kasdieninių reguliarių skautiškų sueigų,skyriai turėtų rengti
grynai i^Hūtįnes~Vįsupmenine£^sue^i^a£ .Joms ■ pagrindą sudarytų paskaitos apie gyvenimą
Nepriklausomoje Lietuvoje.Si tema nepaprastai įdomi ir labai reikalinga, kiekvienam
studijuojančiam.Jaunesnieji studentai išvyko iš Lietuvos dar visai jauni ir neturi
supratimo apie, jos gyvenimą.Tokių, žinių reikalingumą didina ir faktai,kad neretai
Jinivėrsitetų. profešoriai,kurių paskaitų tenka klausyti,o taip pat studentai,diskus!jų
metu '■ '. užklausia,kaip šis ar kitas dalykas buvo sutvarkytas N.Lietuveje.-' ■'
Visiems studentams praverstų, žinios apie Lietuvos Universitetus,dėstymo sistemą,
įvairius studentų papročius bei tradicijas,profesorių santykius su studentais ir ben
drą Lietuvos, švietimo sisteną.Lietuvos gyvenimo lygis,lito perkamoji galia •, Lietuvos
eksportas ir importas - tai antroj i tema,būtina žinoti visiems lietuviams studentams.
Įvairių šakų studentams reikalingos informacijos gal kiek ir skiriasi,tačiau’ ir
jos pravartu.žinoti visiems.Taip agrikuĮtūžos studentas noti turėti supratimą apie
Lietuvos žemės ūkio sistemą,žemės ūkio produktus,gyvulininkystę,pienininkystę ir p.
Kurnėreinirumokslūs studijuojantis ieškos žinių apie Lietuvos pramonę,prekybą,finan
sus,užsienio prekybą,bankus,valstybės iždą ir t.f. Politinius mokslus studijuojąs ieš
kos žinių apie Lietuvos valstybės santvarką.polit,partijas , užsienio politiką;santy’ ki&s su kitomis valstybėmis,etc. Tą patį galima pe-anyti ir apie kitų šakų studentus.
Šias paskaitas mūsų studentams skaidyta reiktų.kviesti mūsų visuomenės veikėjus,
kurie turėjo tiesioginį’• kontaktą su tais Lietuvos gyvenimo aspektais. Tokių žmonių
męs turime daug kiekvienoje srityje ir jie mielai sutiks pasidalyti su mumis tomis
* žiniomis; Pakaitų
.būti pri taikytes pri a- vi Akos -gyvenimo aplinkybių.
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< -4.
lyg tam tikras pakaitų ciklas. FiloV,Stasįskis savo rašinyje .’Ką veikti sueigų.motu
, l^pl/ duoda netgi tokių paskaitų' planą iš 17 pagrindinių temų,kurių kiekviena
galėtų būti praplėsta i atskiras temas.Šiuo planu galima gražiai pasinaudoti.Į paskai
tas reikėtų kviesti ir AŠŠ nepriklausančius studentus,kuriems.tokios žinios taip pat
labai reikalingos.
•
'
Paskaitos apie Lietuvą turėtų būti viena šių meninių, sueigų pusė, antroji butų
literatūros bei meniški vakarai,kuriuose dalyvauti mūsų menininkai,dramaturgai,poetai,
muzikaizsolistai v Dalis takią parengimų būtų grynai šeiminiški,dalyvaujant tik AS^ na
riams, kiti skirti visuomenei ir,gal būt, netgi atneštų pelno,kuri būtų galima paskirti
skautiška jai spaudai. ./turiu galvoje PLSS Tarybos Pirmi jos paskelbtą sk.spaudos vajų/,
ar paremti Kultūros Fondą.- Gražią pradžią padarė L.S, Seserį j a, pr^mt.gruodžio ^>0 d.Cikagoje su ru oš dama ■ pū ikų rietuvių moterų ^menin^nki <4 v
irą.Ir AoS neturėtų atsilikti.
Trečiąją šlų'sūęigų dalą sudarytų pašnekės i pi, kurie nagrinėtų mūsų, kaip, tremtinių,
specifinę padėtą, k.a."nutautėjimo, švietimo, mokyklų, šalpos, bendruonepės organizavimo,
neto-i Lietuvos laisvinimo problemas»Anksčiau ar vėliau mūsų studentai turės įsijungti
į šią veiklos sritį,taigi jau dabar laikas-ruoštis.
Šalia visuomeninio pobūdžio sueigų, turime nepamiršti ir grynai pramoginių sueigų.
Jaunimas nori karts’ nuo karto pasilinksminti,pabendrauti savųjų tarpe.Bus daug geriau,
jeigu jie dalyvaus lietuviškuose vakaruose. Šokių vakarai, su linksmesne programa su
teiks daug malonumo ir jėg'ų rimtesni ai ateities veiklai. Čia. pavyzdžiu galėtų būti
ir Čikagos ASS skyrius, s iv savo studentiškais -parengimais. Į pramoginių sueigų sritį
įeitų ir iškylos .Juk dabartinis mūsų darbas, vyiosta daugiau uždarose patalpose,iš kurių
bent retkarčiais reikia būtinai išeiti. Kultūrinės-pramoginės sueigos pagyvintų mūsų
veiklą ir patraukti prie musų daugiau akademinio jaunimo.
Tačiau bendras-impersonalūs kvietimas,nėra labai efektyvus, taigi greta to turė
tų sekti ir kitos priemonės.
’
' . ■
Šio plano vykdymui į pagalbą turėtų greičiau ateiti ASS,Korp! Vytis ir ASDS Valdy
bos.Būtų labai gražu,kad artimiausiu laiku būtų, paruošta ir išleista knygutė,kuri
pilnai atsakytų į klausimus,kylančius kiekvieno studento galvoje apie ASS.jo padalinius,
tikslus ir veiklos sritis.Leidinėlyje turėtų būti aiškiai nušviesti mūsų organizacijos
tikslai, narių paskirstymas,jų teisės,pareigos, pakėlimo galimumai,nario mokestis ir
pan.,žinoma,nevengiant Korp’ ir SSD istorijos, būdingesnių tradicijų aprašymo.Tiesa,į
šiuos klausimus nemažai atsako mūsų statutai ir skautiškoji spauda, tačiau tai daugiau
sausa medžiaga ir nevisiems gerai prieinama. Perskaitęs tokią knygelę,kiekvienas pil
niau susipažintų su m^sų organizacija ir žinos,ko galės laukti iš savo dalyvavimo jo
je. Tas sumažintų procentą naujų narių,kurie ateityje galėtų tapti pasyviais.Toks lei
dinėlis būtų efektyvi parama visiems tėvūnams ir patiems junjorams,einant nustatytas
programas. Gal praverstų ir tiems senj orams,kurie nėra nuodugniau susipažinę su musų
Korpl ir ASDS pagrindiniais dėsniais.
Vienas didžiausių paskutinių uždavinių studijuojantiems ASS nariams butų imtis
iniciatyvos sujungti lietuvius studentus-es į vieną tautihę grupę,kiekviename Univer
sitete,kur yra daugiau studijuojančių mūsiškių, įsteigiant Lietuvių Sąjungos skyrius.
Kur yra sąlygos, turėtų steigtis ir A3$ padaliniai. Ant studijuojančių pečių gula ne
mažas organizavimo darbas, tačiau,jeigu vadovybė ir skyriai stos į jį pilnai pasiruošę
ir parodys didesnio susidomėjimo studijuojančiais kolegomis—ėmis, studijuojančių ASS
narių skaičius greitai pakils.
-0-0
PAVYZDINGAS VYTIETIS

Amerikiečiui Vogeleriui,kalėjusiam komunistinėje Vengrijoje,paskaitos Univer
sity of Illinois Urba.noje proga, senj.stud.R. Mieželis įteikė atvirą laišką,
kuriame buvo gražiai nušviesta baisi Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių tragedija.
Sekančią dieną JLMiežęlio laiškas jau buvo ištisai išspausdintas Universiteto dien raštyje ‘’The Daily Ulini1'.
Šis gražus senjoro darbelis parodo,kiek daug Tėvynės laisvinimo darbe galėtų
padaryti kiekvienas lietuvis studentas, ASS Valdyba išraiška jam padėką ir pagyrimą.
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- Sausio 9 d_» suėjo lygiai .8 metai,kai 01svelap.demirė paskutinis LSS šefas
Antanas Smetona, Lietuvos R«Prezidentas<*Ši diena Skautams buvo gedulo diena*
p^metiĮjJabaįgpjej XII0^, suėjo 10 metų, kai su šiuo pasauliu atsiskyrė didysis
lietuvių tautos mintyto j.as ProfeStasya^_Salkauskis_8 P.L.S.S—ga su didele pagarba mini
j.o šviesų atminiinąjries A.A.Šalkauskis yra padovanojęs .mūsų or-jai gražią studiją "Skautai ir Pasaulėžiūra1,
g_^ktno_St,Yla šiomis dienomis išleido savo kacetinius atsiminimus nZmonės ir žvė
rys dievų miške r,s Veikai as turi ^6 pusi. Tai stambus Įnašas i mUsų literatūrą? Apie
ji pakalbėsime kitame numeryje*
...
........
P,L*S,3-gpS! Garbė^g_Te^i.s?ąas_buvo I„5 susirinkęs i tvarkomąjį posėdi,kurio metu
pirmininku išrinktas sktnoteisęA©Aglinskas,nariais — sktruStoGudauskienė ir s.Kviklys,
- Prof^sktn.Ig^Končius^ sveiksta?Daugeli savaičių išgulėjo namie ir net 10 ligonio,
nėję.Buvo operuotas „Dabar vpl1 mėgina dirbti .su akademikais skautais.
*
■ ■
- L ^Brolijoje, tebevyksta korespondencinė sueiga, kuriai vadovauja rašyt. Faustas
Kirša ir kiti prezidiumo nariai.Gal būt kitame numeryje pranešime jos rezultatus.
- Vyr^.sktnuir.'VoOopaa,kaip mus informuoja iš Bostono, nebekandidatuosiąs 1 Vyriau
siojo Skautininko postą ©Kas bus naujas Vyr.Sktn,,tuo tarpu neišryškėjo.
-_6ikagos Skautininkų ramovės seniūne išrinkta sktn.drJLBudrienė,valdybos nariaissktn^Taliat-Kelpša ir sktn€Aglinskas.Paskutinėje sueigoje 1.5 sktn.Kviklys šnekėjo \
skautiškosios skaudos stiprinimo,sktnr Tallat-Kelpša - skautų tėvų org.klausimais.
-_V^sktniVs^Senbergas,vienas pirmųjų LSS kūrėjų,su šeima atvyko 1 Clevelandą,JAV.
baigė emigracinius vargus ir apsigyveno Torontę,Kanadoje.
’tjfeclAjl03. skautai išleido gražų šventinį ^Budėkime ” numerį.Bostoniečiai gražiai
leidžia siauresnės apimties vietos reikalams laikraštėlį "Kimąn.
- AaSeSoDetroito skyriaus pirm.išrinktas senj. L.Pečiūra ivaldybos nariais - senj.
JoPečiūrienė ir senj r.Alg.Astašaitis,
-_New_Yorke pradėjo po kiek judėti KorpI VYTIS skyrius, gražiai vedamas fil.dr.
-H•Lukaseviciauso
- £S3?ASDS_ir KorpĮ. Vytis. valdybos švenčių proga susilaukė daugelį sveikinimų iš
savo org-jos narių,padalinių ir skautiškų vienetų,Už gražią atmintį dėkojame.
- nKa.rįys^, liet .karių laikraštis tremtyje, įsivedė gražiai tvarkomą skautišką skyre
lį-. Laikraštį redaguoja S^Urbonas.Ad.madr. i6Š0 Bushwick Ave,Brooklyn 21,JUY.
- Al^PcuŽan^pvas, Liėt.Bibliografi jos Tarnybos tvarkyto jas, didelis skautų bičiulis,
išleido '’Knygų Lentynąb.MV Redakcijai maloniai talkininkavo sudarydamas 1951 m.turinįo
rodyklę,kuri siunčiama su šiuo numeriu.Vėliau norintieji ją gauti,tesikreipia MV adm*
-JTaru LS3 ir__Korpc^Vytįs^ya.ldybos^kilę kai kurie nuomonių skirtumai dėl priklau
somybės baigiami išlyginti ir tikimasi glaudaus bendradarbiavimo.
•’ “_Kor^_l*lTlS_nario ženkleliai jau pagaminti ir atvežti iš Vokieti j os<. 1 Š t. kaina
2
Gaunami Kprp’ Valdyboje.,
•g_Ko_r£_^_Vyti_s_ Čikagos skyrius 1.15 buvo sušaukęs senjorų sueigą,kuri praėjo darbin
goje ir kūrybingoje nuotaikoj e..Skyriui vadovauja šenj?Ivanauskas.
- A-,ScSočikagps įkyrius__ II.2 d.Čikagoje,6 vaioVak?Viking Balroom salėje,6855 So.
Efaerald Avė,ruošia studentišką skautų balių.Įvairi programa^Pelnas skiriamas skautiš
kos spaudos reikalanseVisi skautų vadovai ir bičiuliai bei ekad.4skautai-ės kviečiami;
•-dalyvauti.
’.
- Dai1>P aulius Augius nupieš^viršelį šiam MV numeriui„Skautiškai dėkojame.
atspausdino šį MV numerį ir prižadėjo gelbėti mums toliau.
•
Jis dėkingas skautams už jam suteiktą pagalbą emigracijos srityje.
-Jar^noyė^lu, užsisakyti nMūdų Vytįn 1952 metama*Paskubėkite i
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Liet.Skaučių Seserijos Vadij a pr.metų gruodžio mėn.50-dieną suruošė pirmąją JAV- /
bėse moterų literatūros,dainos ir muzikos vakarą Čikagoje, kuris sukėlė gana didelį
vietos lietuvių visuomenės susidomė j_imą.
. . .
.. .
Pirmiausia gražiai pasirodė vyrešniožos skatės,Modamos skh.N.Grįgaliūnienės,vyku—
diai išpildydamos keletą dainelių.. Toliau vit il.> lietuvių rašytojų skaitė savo kū
rinius. Vyr.sktn.J.Augustaitytė - Vaičiūnienė paskaitė poemą °Auksinio žiedo krėstasff,
solistė St.Klimaitė padainavo porą dainelių, Artistė.' Janina Menkutė perskaitė NeMeža—•
laitės novelę "inkilas”, iš savo jumoristinės kūrybos kai ką paskaitė. Sofija Pipiraįtė, skautės Vanda Voroneckaitė ir Irena Leilionytė pagrojo portefijonu,skautė Nijolė
Jankevičiūtė,paskutiniu metu gražiai pradėjusi reikštis kūryboje,perskaitė vieną savo
parašytą .novelę,Danutė Lipčiūtė perskaitė tris savo pačios prasmingus eilėraščius,
kuriame išreikšta Laisvosios Lietuvos ilgesys,plantstė S.Rimavičiūtė paskambino porą
tarptautinės muzikos dalykų,Janina Menkutė paskaitė kai ką iš Ka.rolės Pažėraitės kūry
bos o taip pat rašytojos V.Proščiūnaitės elegiją. Solistėms vykusiai akomponavo Marija
Modeikienė.
■ . „
Kaip matome, Seserijos vadijai pavyko sutraukti daugeli mūsų moterų rašytojų jė
gų, paskatinti jų meniškų jėgų pas i re i skiną, kūrybą ir tuo ji mūsų moterų Irultūros isto
rijoje gražiai Įrašė savo vardą.-.
*
*
Džiugu,kad vakarą beruošiant gražiai ir sutartinai dirbo beveik visos sesių Či
kagoje jėgos. YpaČ šauniai Čia darbavosi Seserijos vadė v.s.O^Zailskienė, sktn*NiGrigaliūnienė, sktn.Juškevičienė, sktn.Strikienė, sktn. Kliorienė ir visa eilė tylių
darbininkių.čikagos sesės skautės maloniai talkininkavo tiek padėdamos programos metu,
tiek atlikdamos techniškus parengimus. •
-o-O-o•
Skautiškoji^ marti r o įo giJ a__ - žinios apie okupacijų metu ni rus iu s, nukankintus, iš trem
tus, perseki otųs,kalintus skautus teberenkamos. Jau gauta tam tikras skaičius atsilie
pimų. Visus MV skaitytojus prašome pagalvoti ir prisiminti minėta .prasme nukentėjusius
brolius- seses skautus ir apie tai pranešti MV redakcijai - 7520 So.Talman Ave,Chica
go 29,ILL.,USA.
-_1052 metai. jau prasidėjo ir MV redakcija gavo eilę naujų prenumeratos užsakymų.
Tačiau dar liko
_ mūsų senjįjų prenumeratorių,kurie mums neatsiuntė prenumeratos
mokesčio ir tokiu būdu neatnaujino laikraščio užsakymo. Jiems toliau laikraštis nebus
siuntinėj anas. Tačiau dar nevėlu pasiųsti MV 1 ' "i°treeijai pren.mokestį ir MV lankys
ištisus 1952 metus.Prašome paskubėti,bes vėliau gali pritrukti pirmųjų MV numerių.
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