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P.L.S.S. VADŲ, VADOVIŲ IR AKADEMIKŲ SKAUTŲ-ČIŲ LAIKRAŠTIS

N r. 2(40) ČIKAGA 1952 M. VASARIS

MOKIAME NAUJŲJŲ VADOVŲ KRAIČIO

Gal niekuo taip labai nesidžiaugia mūsų didysis priešas,kaip visų tautybių trem
tinių susiskaldymu ir nesutarimu.Vienas Kremliaus vyras savo laiku paneigęs tvirti
nimą, esą pabėgėliai iš anapus geležinės uždangos nesą tas pats,kas atominė bomba. 
Girdi,jie greitai patys susiskaldą ir lieką nepavojingi.Ir tiesa,kad politiniai emi
grantai visada linkę tarp savęs nesutarti.Eidami aštuntuosius tremties metus šia li
ga imame pradėti sirgti ir ties,lietuviai. Tiek mūsų politiniuose centruose,tiek poli
tinėse partijose jaučiamas nemažas nuomonių skirtumas.Nuotaikos ima persimesti ir į 
visuomenę.Kažkas nelabai gero jaučiama ir skautų organizacijoje. Ar ir mūsų neima 
ta pati epidemij ? Tam patvirtinti matome jau keletą negeistinų reiškiniui kiek tuš
čių,ne auklėjimo reikalams skirtų posėdžių vadovybise,ginčų dėl nrogramų,kurioms jau 
kaip ir nebėra vykdytojų,kiek bereikalingo susirašinėjimo,kurio tikslas nevisada sa
vo broliui,sesei padėti...

Vienas vadovas nevisada belinkęs dirbti su kitu,išstumdamas net savo artimus ben
dradarbius, kitas pykstasi su visais,o tylas tiek įsidrąsina,kad net visą eilę padali
nių,kurių šiuo metu tiek mažai beturime,iš savo or-jos prievarta išstumia.Kai kur 
pradingo cirkuliarai skautiškojo darbo bei auklėjimo reikalais,liko tik memorandumai, 
įsakymai,potvarkiai.Ir vadovai gal nė nepamatė,kad jie nebeturi, kam komanduoti * mū- 
s.ų objektas,kurio auklėjimu esame pašaukti rūpintis,mums besiginčijant išslydo iš mū
sų rankų - juos dažniau matai nešvariuose skersgatviuose lakstančius su "naganais , 
mėtančius kilpas praeiviams ant kaklų, vaidinančius plėšikus ar jau bedarančius tik
resnes "repeticij as",savo gimtąją kalbą užmiršti pradedančius. Jie jau nebe lietuviai 
skautai. Jie - kovbojai 1

Šiuo metu mūsų skautiškoje vadovybėje kaip tiktai vyksta didesni pasikeitimai. 
Pr.metų vasarą išrinkti nauji akademikų skautų-čių vadovai,šiomis dienomis ateina 
nauji Brolijos vairuotojai,persitvarkanti Seserija dar kartą energingai bando ieškoti 
kandidačių į vadoves ir ruošiasi naujiems rinkimams.Dirba ir pati PLS3 rinkimų komisi
ja.Dar pora mėnesių ir mūsų organizacijos vadovybės veidas bus pasikeitęs iš pagrindų. 
Senųjų vietoje,kurie gal netiek pasitrarHr,kiek pereina į kitas darbo sritis,ateina 
nauji,gal nevisada gabesni už buvusius,bot su noru ir energija dirbti,vadovauti,gel
bėti mūsų jaunimą.Jie betgi nepateisins savo darbo ir vardo,jeigu su savimi į mūsų 
or-ją neątsineš naujos dvasios,jeigu neužkas kai kurių vadovų iki šiol vartoto karin
go "kovos kirvio”,jeigu neišties rankos tiems broliams-sesėms,su kurių skirtingomis 
nuomonėmis nevisada sutikdavo.

Baigsime vieno tikrai mūsų organizaciją mylinčio ir jai visas jėgas skiriančio 
skautų vadovo Anglijoje laiško žodžiais;"kartais nesutarimai ir politikavimai kaip 
sunkus akmuo užgula mano širdį.Kodėl žmonės pastato pirmoj eilėj savo ambicijas,savo 
aš prieš bendrą,svarbų reikalaą? Tauta kenčia pavergta,prieš akis dideli įvykiai,o 
nes bendros kalbos nesurandame.Ar tik nepagailėsime kada tų visų nesantaikų,ginčų ir 
nevietoje pareikštų ambicijų ? Kodėl mes neieškome to,kas jungtų,pirmoj eilej i skis darni 
tai,kas mus skiria ?" žodžiai teisingi.Laukiame naujųjų vadovų kraičiol KP

LIETUVOS Į 
NACIONALINE 
AL MAŽVYDO 

_ BIIV jot r?.
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NAUJA LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADOVYBĖ 
_Vyr2_Skau_tini_nka£ - y>£. Stepas __ Kairas

Korespondencinė LSB vadovų sueiga šiomis dienomis išrinko naujus Lietuvos Skautų 
Brolijos valdomuosius,patariamuosius ir garbės organus.Sueigoje korespondenciniu būdu 
buvo užsiregistravę dalyviais 72 asmenys,iš kurii) 61 atsiuntė savo balsus.Renkant 
Vyriausiąjį skautininką,daugiausžo balsų gavo v.s.Stepas KAIRYS - 45,kuris ir išrink
tas Vyriausiuoju Skautininku.Vyr.skt.pavaduotoju išrinktas v.s.Vladas ŠARŪNAS - 57 
bals., Brolijos Garbės Gynėju - v.s.Kęstutis Grigaitis - 22 bals. Visi gyvena Kanado
je, Toronto mieste. į-FLSS Tarybą Brolijos atstovais'išrinktis v.s.Vyt.Čepas,/JAV/, 
v*s.A,Krausas - /Australija/, Pr.Neniškis /Venecuela/ ir sktn.Vytautas Skrinskas - 
/Kanada/.

Naujasis Vyriausias Skautininkas Stepas KAIRYS skautiškoj ai visuomenei yra gerai 
žinomas kaip vyresnis skautininkas,patyręs ir idealus skautystės darbuotoj as,kai kurių 
skautiškų dainų kūrėjas,buv.Korpl VYTIS vadas, jos filisteris,dipl.chemikas,Universi
teto mokomojo personalo narys, ’’Skautų Aido” Redaktorius ir 1.1.

Jo pavaduotojos Vladas Šarūnus - vyresnis skautininkas,Lietuvos jūrų skautų vei
kėjas, Kor pi VYTIS senjoras,PLSS Kanados Rajono..vadas, daugelio skautiškųjų vienetų 
kūrėjas bei organizatorius.

’’Misų Vyčio” Redakcija,pranešdama savo skaitytojams apie naująją LSB Vadovybę, 
sveikina naujuosius vadovus ir linki jiems įprasminti mūsų skautiškąjį gyvenimą trem
tyje ir kiek galint daugiau lietuviškojo.jaunimo sujungti po skautiškąja vėliava.

• PASITRAUKĖ SENIEJI LIETiSKAUTŲ 3R-J0S VADOVAI

Vyr.sktn.Vytautas Čepą s,išrinku- ują Vyr.skautininką,pasitraukia iš davo pa
reigų. V.Čepas gimė 1911.III.21 „d.Rusijoj,Sibire.1929 metais Kaune sėkmingai baigė 
”Aušros” gimnaziją,© 1955 metais Vytauto Didžiojo Universiteto Teisių fakultetą.Baigęs 
studijas buvo išsiųstas į užsienius ruoštis profesūrai.Studijavo Zueriche,Vienoje,Pra
hoje ir Paryžiųj e.Grįžęs io užsienių 1955 m.buvo išrinktas teisių fakulteto civilinės 
katedros jaunesniuoju asistentu.lo5® ra.vasario 2 d. apgynė, ,d,izertaciją ’’Globojami 
ir globotini pilnamečiai’’.Jam oponavo Prof. K. Šalkauskis, doc .Tamošaitis ir prof.A.Janu
laitis. Teisių Fakulteto Taryba pripažino jam daktaro laipsnį. ■ , ■ .

į skautų or-ją įstojo 1925 m.gruodžio mėn. ir ilgą laiką dirbo vadovo darbą.1924 
mt.rugsėjo mėn. iš atskiros ’’Lapinų ” skilties,kuriai vadovavo dabartinis LSB Garbės 
Gynėjas v.s.K.Grigaitis,perėjo į I ’’Kęstučio” dr-vę.čia ėjo paskiltininkio,skiltinin- 
ko,draugovės adjutanto ir draugininko pereigas.Draugininku išbuvo iki 1954 m.balandžio 
mėn.,kol turėjo išvykti į užsienį studijų pagilinti.GrįŽęs iš užsienio vėl tuojau sto
jo į skautišką darbą!195č m.gruodžio mėn.pakviestas į Brolijos vadiją vadų lavinimo 
skyriaus vedėju.Pradedant 1957 m.vasario mėn.redagavo "Skautybę”. Jam teko nesykį da
lyvauti su mūsų reprezentaciniais vienetais kitų kraštų skautų tautinėse ir tarptauti
nėse stovyklose.1924 m.dalyvavo tarpt.stovykloje^Danijoje,1951 m.Estijos II taut.sto- 
vykloje ir 1955 m.tarpt.stovykloje Vengrijoje.V.Čepas yra baigęs ir aukštąją skautų 
vadų mokyklą - Gilwell kursų skyrių 1952 mt.Latvijoj©.Dalyvavo ir visuomeniniame dar
be, U-te dirbo Korp! ”Neo Lithuania” eilėse ir.kt.

Tremtyje vienas pirmųjų pradėjo organizuoti skautus Vokietijoje ir 1945-1952 mt. 
bėgyje buvo Vyr.skautininkas.Jo darbus L.3.Sąjungai galės įvertinti mūsų skautybės 
istorikai.

- į t*.’--' ■" ■ ' _ . - ( g

Skautininkas Aleksandras^ Pl£tęris__, vyr .skautininko pavaduoto j as, drauge su Vyr. 
Skautininku baigė savo kadenciją.Gimęs Švėkšnoj e,bene 1914 mt.,kilimo grapas.Skautau- 
ti pradėjo Korporacijos VYTIS eilėse,kurio aktyviu nariu /dabar filisteris/ išbuvo 
iki šiol.Per eilę metų yra patiekęs eilę rašinių skautiškais klausimais,gražiai repre
zentavęs mūsų skautus, aktyvus LSS vadow’ė-A« bendradarbis.Labai sėkmingai baigęs stu
dijas ir laimėjęs net du konkursinius daraus,Kauno .ir Vilniaus U-tuose dirbo kaip mo
komojo personalo narys* Tremtyje vėl aktyviai įsijungė į LSB eiles.Atlikęs visą eilę 
kitų naudingų darbų,pasĮtraukė iš vyr.skautininko pavaduotojo pareigų.
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Bfr.Kviklys, J.A.V.

Keletas minčių 30 g imi 6 11'-mos proga

Vasario dvidešimt antroji yra skautiškojo apmąstymo diena.1857 metais tą dieną 
ginė ne eilinis žmogus ir neeilinis vedas Baden-Powe11’is.

- ”Yra sveika ir naudinga tokiame pakrikusiame moderniško gyvenimo laikotarpyje 
kiek stabtelėti ir susimąstyti” - pasakė tas pats skautybės įkūrėjas.Susimąstykinę 
kiek ir mes.Šia proga kiek pagalvokime apie didįjį vyrą,kurio dėka milijonai berniukų, 
mergaičių ir netgi vyresnio amžiaus vyrų bei moterų susibūrė po pasauline skautų vė
liava. Ir m_sų skautėms ši diena nemažiau brangi, kad vasario 22-ji,laimingu supuolimu 
yra drauge ir skaučių šefės lady 0.Baden-Powe11 gimimo diena*Kiok keista,bet tikra s 
ąbu šefai yra gimę vasario 22,tik skirtingais metaisi Abudu Baden-Powell’iai per ei
lę savo gyvenimo metų,kuriuos beveik išimtinai skyrė tik skautų organizacijai,yra daug 
padarę žmoniškumo ryšiams stiprinti.

Gal niekas taip labai,kaip šis didysis vyras/džiaugėsi,kai skautybė apėmė net 48 
valstybes. Jis džiaugėsi ir Lietuvos skautų or-j.a,kai ji užginė drauge su Nepriklau
somybe. Per šešetą metų ji tiek sustiprėjo,kad paties B.P. buvo priimta 1 Tarptautini 
skautų Biurą.Tai buvo 1924 metais.

Kas iš musų senesniųjų skautininkų-ių ir sk.vadovų-ių neatmena gražiosios 1955 
metų vasaros,kada pats Skautybės Įkūrė j as,kelių šimtų anglų skautų - palydovų lydimas, 
aplankė Lietuvos skautus Palangoje. Kiek buvo mums tada džiaugsmo,kai savo akinis žvel 
gėme į Šį didįjį vyrą,o neretas ir jo ranką spaudėme J.. Keli tūkstančiai Lietuvos 
skautų,puikiai Įsirengusių stovyklavietes, gražiai įrodė Įkūrėjui,kad ir lietuviai 
vikriai sugeba sekti jo pasėtas idėjas.

Praslinkus metams po B.P. vizito Lietuvoje,tuometinis TSBiuro Direktorius P.Marti- 
nas pasakojo ^ūsų.skautų vadams,kad jam išvykstant į kelionę po Pabaltijo kraštus,BP 
pasakęs, kad niekur, skautai taip gražiai jo nepriims,kaip Lietuvoje.”lr tai buvo tie
sa” - užakcentavo p.Martinas.Jis daugeli šalių skautų jau esąs atlankęs,bet niekur jo 
taip gražiai nepriėmę,kaip priėmėm nes,lietuviai. Bet apie tai goriau tekalba patys 
B.P.Laiško žodžiai,kuri TSB direktorius Kube- L, ’t..-tin’as,atvykdamas į Lietuvą neteis 
vėliau po B.P.vizito,atvežė Lietuvos skautams 19^4 m.liepos 18 dienąJ

”Šiltumas priėmimo,kuri Jūs,Lietuvos skautai ir skautės,suteikėte skaučių 
šefei ir man,taip pat mūsų skautininkams,ilgai man paliks kaipo itin 
laimingas atsiminimas.
Pasidžiaukite gražiu stovyklavimu ir atsiminkite, kad pasaulinė skautų 
draugų šeima,prie kurios priklausote,tiesia draugingą ranką savo kitų 
kraštų broliams skautams,kur tik ir kada tik gali. Taip darydami Jūs pa
dėsite ne tik išvystyti mūsų judėjimą,bet ir Įgyvendinti taikos dvasią 
su geros valios pagalba.

Baden - Powell . ”
Apie tą patį BP ir anglų skautų vizitą Palangoje mūsų v.s.St.Jakštas, B.P.”Skautų 
Vadovui” įžangoje, XVIII pusi, rešot

- ”Ten susitiko dvi didelės skautiškos stovyklos,tačiau širdyse juto esą vieno
je didelėje skautiškojo šeimoje.Ir vieni ir kiti,išsiskirdami,išsivežė gražiausius 
bendradarbiavimo jausmus ir pasiryžimą,dirbant savo tčvynėmsmkurti gražesnę žrnfconijos 
ateitį

Jis mirė 1941 m.sausio 8 dieną. Su didžiojo vyro mirtini nemirė betgi pati skau
tų organizacija,jo taip rūpestingai Ugdyta,puošėlėta. Nemirė ir mūsų širdyse,kai ji 
okupantų buvo brutaliai mėginta išrauti,okupavus kraštą. Nemirė ir po to,kai’ vėles - 
nieji Tarptautinio Skautų Biuro vadovai, pataikaudami galingiesiems, tyliai išleido 
iš TSB registracijos sąrašų Lietuvos,Latvijos,Estijos,Lenkijos ir kt.okupuotų kraštų 
skautiškas organizacijas,kurias B.P. savo gyvenimo metais su džiaugsmu buvo 1 TSB 
priėmęs, « «

Poeto žodžiai ”Ne visas mirsiu - didžioji mano dalis išvengs giltinės” tuo la
biau tinka mūsų Įkūrėjui.Ir mes esame laimingi,galėdami jį sekti.
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ŠVENTASIS ir G Y V E N- I M O • D .Ž I A U G. S M A
\Ju v.»*J . j-c ’’k, ‘ , ■ . •< • .Lietuvos Skautu Patrono šv. Kazimiero dienos proga

i ■ **'*’ ’ ? V *1 -

Al. Nekrašas, Roma ,x

žmogaus sukilimas- prieš Dievą pirmoje nuodėmėje tęsiasi per visu amžių revoliuci
jas. individualiai jis vyksta kiekviename Dievo, valios nevykdyme. 'Is”t'srinėn plokštumon 
toji žmogaus revoliucija pasireiškė tik per antropocentrini humanizmu. Jei krikščionis 
tikėjo, kad'Dievas nesą žmogų ant savo rankų, tai minėtojo-humanizmo pranašas teigia, 
ypgis Dievą’, .kaip gležną paukšteli,. .iškritusį iš lizdo, kurį jis, * grynas is žmogus“ pa
kelia nuo žemės ir, visa drebantį, pastato ant savo milžiniško delno. Ir'taip Vis dau
giau moderniųjų laiku žmogus buvo ’linkęs tikėti, jog be Dievo j'is-ima spinduliuoti sa
va šviesa, kame pasireiškia' tikrasis jojo veidas. Aukščiausias,, antropocentrinio žmo
gaus gyvenįmo idealas yra gyvenimas, kuriame jis sugeba išvystyti žmogų jojo paties 
skleidžiamoje šviesoje. Ar Cervantes’ Saavedros "Don .Kichotas,“' nėra geriausias pavyz
dys, vaizduojąs žmogų, bandantį j praėjint i. savo gyvenimą. Ar jis savo tragizme nevaiz-^,. 
duoja šiandieninį egzistencializmo, pamišime . pagautų žmogų, kuris' Šaukia visus suside
ginti savo paties skausme.’ /. ’

Visai kitoks yra Dievui-ištikimi'-Žmogaus kelias. Jam netrūksta-gyvenimo džiaugsmo 
ir tuokart, ;kada jo pažiūros kaikam atrodytų visai panašios:į /pasaulinio skausmo min-/ . 
t is .(7/eltschmęrz.)’. Bet tai yra, du griežtai s k ir, tingį dalykai. Pastarasis' yra sunkiai'p 
aiškinamas, kutenantis ..dvasios 'prislėgitąas, sukeliąs džiaugsmus"'suirutėje', veržiąs-žpo- 
gų ieškoti ramybės kapinėse, apmirusioje gamtoje, atsiskyrime, nuo kitų. Tikinčiajam vi
sa tvariaija> viršgamtinės švięsos atspindyje, J.lĮią sęvc pilnoje grožybėje’ „noišmatuo
jamą .džiaugsmą. Pasaulis jam’atrodo dieviškosios gėrybės ir ..meilės trupinėliu, kelia.. 
kūdikystės džiaugsmą, kuris vėl atsispindi.'žemiškuose jdaikūur.ąe. ‘.Šventieji myli gyveni
mą, bet nebijo mirties naujo,, .aukštesnio gyvė,nimo. Tikybinis džiaugsmas yra pastoviau 
siašJ ,suteikiąs 'didelės ištvermės, nes jo. versmė ne/įžiūsta, nei priveda prie nuovargio, 
nei prie persisotinimo, bet kyla ir stiprėja, verždamasi kiton, amžinojon .buveipėn,. kur 
nedrurišiamas amžinas džiaugsmas pripildys tikinčiųjų’sielas. “ " ' ' ‘.“J ;",.'

Šventojo džiaugsmas turi’ naivumo ir vaikiškumo, žymių, kaip pas’moralinio blogio 
nepaliestus asmenis, kurię pęr pasaulio pavojūs be-i klastas pereina visai nesusitepę, 
kaip jam'svetimi, jo visai neužkliudę, žydėdami kaip lelijos tarp erškėčių. Jie viešai 
džiaugiasi savo ‘širdyse"išlaikytu kūdikystės rojumi. Tyras džiaugsmas -.Jų dalis. Ne
nuostabu, kad dažnai jie būvą nėsūprasiį, net išjuokti, paniekinti. Bet jie atrodo ra
mūs ir laimingi, lyg nematydami nuodėmės - sukilimo prięš Dievą - gundymų, ir jie jau
čiasi dar laimingesni patys" .to nežinodami. • , ' ♦ . _ ■ .

/.Neigti, jog tikyba mums teikia daugiaušidi tikro džiaugsmo, tegali tik tas, kuris 
tikybos.visai nepripažįsta ir nėra‘net žvilgterėjęs į vidujinį tikinčiųjų pasaulį. Sa
vo.džiaugsme praregėjęs, šventasis matę, kad'Dievas,- kuris prašaukė nesuskaitomus ato
minės energijos spiečius, išsidriekusius miliardais šviesmečių matuojamoj erdvėj, ma
to, kad .. tas Galybių .Viešpats, Beribė. Dvasia, prieš.. 2000 metų-ta£o- .Žmogumi• " Ir nenuo
stabu, kad šis praregėjęs šventasis puola ęnt veido' ir'.J am, kaip.'ir .mūsų šv. Kazimie
rui, nėra šalta naktį‘klūpant’prie uždarų bažnyčios durų, "nesvarbu jam tėvo - kara-‘ 
liaus palikimas, nereikšminga sveikata pačioje jaunystėje. Tuomet jis taria Kūrėjui: 
■Viešpatie, aš esu nenaudingas tarnas". ' ‘ O. ■

Kiekviename mūsų slepiasi šventasis, kaip netašyto:marmuro gabale Kristaus at
vaizdas. Telieka pašalinti iš marmuro kas nereikalinga'. Atrodo nesunku,'bet tatai pa
daryti tesugeba tiktai skulptorius. Dievas mumyse mate savo- atvaizdą, nes Jis mus pa
darė į save panašius. Mes - gražiausias meno kūrinys pasaulyje, nes. savyje turime die
viškuosius bruožus. Tam neužtenka spinduliuoti.sava šviesa, nes ji virto.beribe nakti
mi. Tam reikia Kūrėjo rankos. Negalėdami sav' '. ’ o padaryti meno kūriniu, viena tik
rai galime: būti atsidavusiais Dievo veikimui. Juk žmogus - uola, Viešpats - skulptorius 

r. Mūsų šv. Kazimieras,kadaise apsireiškęs didėliam pavojuje esančiai lietuvių ka
riuomenei ant balto žirgo, tetampa šiandien dvasiniu lietuviškojo Vyčio' įprasminimu, o 
Jo atsidavimas.. Dievo valiai, bei didis, praregėjimas šventojo džiaugsme tebūnie mūsų he
rojiniu pasiryžimu, tvarinijoj besekan.t Aukščiausios Išminties pėdsakus, dar stropiau 
vykdyti pasirinktą 'šūkį.
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Tąsa iš 1 Nr#

J. Vaičiūnienė-/ J.A* Vi- • - ?

G. Visuomeniškumai> Mergaitė išsyk•plačios visuomenės neaprėpia,joje pasimeta, 
ištirpsta,nesiorientuoją,savo asmens negali pareikšti; ji yra akla sekėja,pamėgdžioto
ja; neskirdama kas sektina;kas nesektina,paeka ir pasisavina nesekamus reiškinius-Ji 
yra šešėlyje motinbš,vyresnės sesers ar globė jos,kuri ją instruktuoja,arba visai ne - 
kreipia dėmesio,būdama toje visuomenėje užsiėmusi savo reikalais,Įspūdžiais.Maža mer
gaitė,išsyk pakliuvusi 1 suaugusių visuomenę,Įsidrąsinusi per anksti subręsta,neišgy
vena vaikystes džiaugsmo- yra maža senė.0 vaikystės įspūdžiai yra pagrindas /geras 
ar blogas/ ateities statybai* '

Mergaitės visuomenė -, kuri oje ji j-aučiasi geraijyra pirmiausia jos draugovė /be 
šeimos/,žinoma,jeigu ji mokamai tvarkoma. Čia ji gali veikti,aukotis,vadovauti,pirmau
ti ar paklusti, fair ti,mėginti, klupti’ir vėl susirasti -susirasti pati save.Čia ji sta
to savo,jai suprantamą,visuomenini gyvenimą,derindama savo veiksmus su kitų veiksmais; 
kad viena kitai nekliudytų,b et padėtų sudaryti sąlygas-visos'bendruomenės darbui.Čia 
ji ptatinasi suprasti,atj austi,kurdama savo mažą,o jos akimis žiūrint,dideli gyvenimą, 
kolektyvą,tvarkomą tam tikrų nuostatų,kuriems ji turi paklusti;pasižadėti tęsėti,Įvyk
dyti,pasiekri tam tikros aukštumos.Savoj e visuomenėje apsišlifuoja,lyginasi būdo ne
geistinos- savybės,kampuotumai,egoizmas,savanaudiškumas. -• • .

Jos mažoji visuomenė yra- kartu ir jos valstybė,iš kurios įsigyja-supratimą ir apie 
tikrąją valstybę,kuriai turi-būti ištikima,jos labui dirbti,aukotis.Ji.moka mokesčius, 
aukoja savo sutaupytą pinigą,pagal- draugininkės nustatymą,už'kuri galėtų nusipirkti 
ką skanu, gražu-, norima. įa jos valstybė gerai organizuota,su-privalomu mokslu /patyrimų 
laipsniai/,socialine globa ir prievolėmis,gyvulių,paukščių,gamtos globa,menu,kūryba 
/laužai ir kiti pasirodymai/,įvairūs dailieji darbai,amatų mokslų pradžia,kuriuos jau 
piršo Valančius savo Palangos Juzėje, - ir kiti praktiškojo gyvenimo darbai /specialy
bės/. Tautos šventės,minėjimai,vėliavos nuleidimo ir pakėlimo Ceremonijos,apeigos,pager
bimas žuvusių laisvės kovose- ir t.t.,yra valstybinio auklėjimo objektas.Mergaitė,nesu- ? 
vokdama valstybės prasmės,draugovė je,kuri turi daugelį valstybės savybių, - taytą,vy- 
riausybę ir piliečių prievoles, - tikrai susivokia ir joje išauga,žengdama palaipsniui 
aukštyn,,! tvirtus savo valstybės šulus,kaip r - o britų valstybės pilietės. x •

. Svarbu yra žmogų auginti,bet daug svarbiau kain jį auginti•auginant
ir aukojant žinoti, kam ^j is auginamas, tu rėti tikslą ir jo siekti .Mes tokį tikslą turi- . 
me: Dievui, Tėvyne i, Art-imui'-Reiškia skautė ne .pati sau tikslas, o skautybė yra tik prie
monė užbrėžtiems tikslams.- idealams siekti.Be tarnybos Dievui,kurios reikalą šį kar
tą palieku aiškinti dvasios vadovams,šių dienų didžiausias mūsų idealas mūsų Tėvynės 
laisvė.Mes šiuo metu turime Dievą ir artimą,o Tėvynė yra pavergta svetimųjų,ir mūsų 
pareiga tai suprasti,įsijungti į jos gelbėjimo darbą,į jos. tarnybą.Šių dienų tarnyba 
Tėvynei yra visų kraštų skaučių sustiprinta,tad ir mūsų tarnyba savo Tėvynei taip pat 
yra sustiprinta,nes mūsų Tėvynė mums yra nemažinu brangi,miela,išsiilgta,reikalinga, 
būtina,apverkta,kenčianti.Anpt Maironių - ”Brangi,nes daugelvargų patyrei.11

Mūsų mažosios yra naikinamosios tautos,pasilikusios Tėvynėje,savo žemėje atža
los.Atžalos minta tautos arba kamieno sultimis.Negaudanos tų sulčių turi nudžiūti - 
mirti.Už jų mirtį bus kaltos vyresnės,jų vadovės,tiesioginiu būdu jų draugininkės,taip 
kaip kaltinamas yra gydytoj as,kuris mažakraujui ligoniui neužrašo kraujui pagerinti 
priemonių arba neįleidžia į jo gyslas kraujo.Mažųjų atsineštas,paveldėtas iš tėvų lie
tuviškas kraujas pradeda veikti silpniau,slopinamas svetimos aplinkos įtakos.Dauguma 
iš jų yra t1* metų, jog Tėvynę labai silpnai atsimena ar visai nebeatsimena,todėl jų gy
vi atsiminimai ir Tėvynės vaizdai nebegaivina ir'jų lietuviško pulso nestiprina. 
Dabartiniame bendruomeniniame gyvenime tautinės šventės rengiamos rečiau,siauresniu 
mąstu,kukliau.Jų programos pritaikytos suaugusiems; vaikai natys nei tų švenčių pras
mės,nei paskaitų nesupranta ir negali suprati.Jie lipa ant tvorų,spraudžias i pro su-
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namų apyvokos teikmens.Audiniai,mezginiai,siuvinėjimai,jų formos raštaiz.Judesiai -. 
žaidimai, šoki ai.. .Visa tai'dar-turime pavyzdžius,atsinešę tremties keliais.Šio kilno
jamojo turto iš laiko į laiką iš kartos į kartą mes neturime teisės sustabdyti.Jie su
si te iki a mažųjų draugovėse., apskritai, skaučių vienetuose, i kuriuos atėjusios mergaitės 
randa tą palikimą gyvą ir jų auklėjimuisi paruoštą - randa tautinį kraitį.-

Nekilnojamojo Lietuves turto,kuris yra pagrobtas .dfetimųjų, negalime čia pernešti 
ir jį tikrą parodyti; galime tį'< papasakot! ir. pav£žduoti.Toks vaizdavimas,vartojant 
svetima,, medžiagą,yra perkeltinis,bet nuolat primenąs Tėvynę ir stiprinąs su ja ryšį. 
0 vartojama medžiaga lietuviškam vaizdui pati irgi' nėra nebylė. ”lš trupinėlio-gele
žies ar molio,spręsime laimę ar nelaimę brolio” -.sako Kondratavičius savo "Margyje 

Mergaitė,atėjusi į sueigąjranda ką nors pavaizduota iš Tėvynės padangės ar pati * 
gauna uždavinį ką pavaizduoti * iš jų-spėja ”laim$ ir didybė savo tėvynės praeity ir 
nelaimę dabartinių laikų”. '; ; .

Dabartinis ir pasaulinės medžiagos panauflojimas tautiniam auklėjimui yra svarbus 
tautinio auklėjimo papildymas ir pagilinimas*Mergaitės pasimoko ir paseka kitų tautų 
skaučių pavyzdžių: kaip jos myli savo tėvynę,brangina visa,kas sava,kaip tai tėvynei 
dirba,aukojasi,kaip išvykus kad ir į tolimiausią kraštą įsikuria pagal savo krašto pa
pročius,net savo kambario sienas išsipaišydina savo krašto vaizdais,nukabina paveiks
lais, kaip jos moka pasakoti apie savo krašto gyvenimą,iškeldamos visas charakteringas 
smulkmenas ir t.t.

Iškylaudama su savo draugove ir keliaudama gražiais svetimo krašto keliais,nere
tai apsodintais vaiamedžiais,jų žydėjimo ar vaisių atidaVimo motu,nepraveda mergaičių 
nepastebėjus,kodėl tai negalėjo būti Lietuvoje,kad iš dalies to nebuvimo,mūsų plikų 
kelių kaltininkas yra vaikei,kurie nulaužydavo pasodintus medelius,Ar nenorėtų mergai
tė,kad jos pteities tėvynėje taip pat išsirie; ų pr’.elėse ir laukuose vaismedžių eilės, 
kurios teikia tiek grožio,pavėsio keleiviui ir naudos.Bet tam reikia įdėti daug dar
bo ir žmonės turi būti geri,nedraskyti patys savo krašto.Ar jos nenorėtų,kad Lietuvo
je taip pat klestėtų gražūs sodai,parkai kaimuose,miestuose; Jeigu norėtų,tepradeda 
nors kreivu bruožu piešti savo sudegintos sodybos sodo takus,nužymėdama,kur kuriuos 
medžius,krūmus ar gėles sodins, Bet pirmiausia mergaitės teišmoksta valdyti savo ran
kas ir įpratinti jas statyti,bet negriauti,ardyti,laužyti.Tai daugiausia krintą į akis 
pavyzdžiaioD.raugininke jų randa šimtus ir pahaudoja kaip medžiagą pasikalbėjimams ir 
ateities planams Tėvynėje tiesti.Juk amžinai nevergausime.

. Pasaulio materialinių ir dvasinių vertybių panaudojimas tautiniam auklėjimui 
bus tas pats,ką Vaičaitis sako: svetimuose kraštuose ieškoti gudrumo,išmanymo ir jį 
pervežti namo tėvynei vaduoti-Paveikta tautinė ambicija,kad ir jos tėvynė turi būti 
neprasčiau sutvarkyta,suorganizuota,kaip kitų skaučių,po tarputį pradės gyventi jos 
atstatymo reikalu ir gražia laiminga ateitimi.

Forma,turinys ir medžiaga susiję kartu sudaro tautinio darbo pradą,turinį,lie
tuvišką nuotaiką.Sukelti vaizdai teikia įspūdžius,išgyvenimus,įsiveržia į jausmus, 
protą,atmintį&Dažnai besikartoją suauga su vaiku,pasidaro gyvi,reikalingi,būtini.Mer
gaitė tai pradeda jausti,vėliau suprasti,ir jai pasidaro aišku.Ji nuvokia-kas yra 
tauta,kad kiekviena tauta turi savo kraštą,šalį,tėvynę,kad gyventi tėvynėje yra ge - ' 
rieusia,maloniausia - kad tai yra tikras žemės gyvenimas,gyvenimas namie.Pageliau 
pamils,suvoks pareigą,norės būti tautiete.Tada nepabūgs išgirdusi,kad tėvynę reikia 
plačioms susikurti,kaip namus pasistatyti,reikia ją išpirkti darbu,meile,aukomis,nes 
dovanai tėvynės ir laisvių nepriklausomybės niekas nereikia.Toks ugdymas yra tauti
nio charakterio ugdymas,tautinės sąmonės kilimas.Tautinis ugdymo turinys,susijungęs 
su forma,reiškiasi tautine kultūra. /Pabaiga kitame nr./
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KORESPONDENTINIŲ' .AKADEMIKŲ SKAUTŲ VIENETŲ ORGANIZACIJA

V.Augulis, J. A. V.

Lietuvoje nebuvo reikalo turėti korespondencinius akademikų skautų vienetus,nes 
visi studentai skautai gyveno vieno universitetinio miesto ribose.Tremtyje jie išsi
sklaidė po įvairias stovyklas.Čia kilo mintis kaip nors vėl susiburti,kad galėtumėm 
puoselėti savo idėjas,pasidalindami mintimis su kitais idėjos broliais.Daugelis stu

dentų skautų palaikė ryšius tarp savęs susirašinėdami.Skautų vadovų-ių suvažiavimo 
metu Augsburge ir studentai skautai sušaukė savo pirmą sueigą.Čia iškilo sumanymas 
įsteigti koręsp.vienetą.Vėliau savitafpio bendrajai informacijai buvo įsteigtas biu
letenis "Vytis",kurio redaktorius^įvairiomis priemonėmis rinkdamas brolių,vėliau ir 
sesių adresus,skelbė juos,ragindamas susirašinėti« Antrą kartą išsisklaidžius po visą 
žemės rutulį,tuo pačiu pagrindu tęsiame jau nebe paskirų.stud.skaučių ir vytįečių,bet 
jų padalinių informaciją. Į jų tarpą'įeina ir visi korespondenciniai skyriai*

Visur ten,kur nėra vienoje gyviVietovėjė susibūręs didesnis akad.skautų-Čįų skai
čius,korespondencinis 'vienetas yra būtinas,kad jo nariai būtų informauojąmi apie or- 
jos darbą ir pririštų, t.y.neleistų nutolti nuo skautų . or-jos. .. :

Kaip .tokius padalinius steigti.’? Dažniausia praktiškai pati ASDS ar KorpJ Valdyba 
turėtų, atkreipti dėmesį į išsiblaškiusius'narius,patarti .susirišti vieniems su kitais 
ir .patarti jiems suorganižu'oti koresp.skyrių,Paskirtas organizatorius, privalo surėgis- 
•truoti visus jam pavestoje teritorijoje gyvenančius narius ir įrašyti į savo kartote
ką jų pavardes bei adresus. Po to pasiųsti kiekvienam laišką,prašydamas paremti ko -

- respondentinio skyriaus ėteigimą.Kai 'tuKiu būdu susirenka bent asmenys,skyrius, jau 
gyvuoja.Apie pasiektus rezultatūs;’informuojsma Valdyba. ...

Korespond-encinio skyriaus pirmininkas turėtų būti renkamas visų skyriaus narių 
korės pondenclniu būdu-geriausia dviej,ų metų laikotarpiui. Jo pareigos t atsakinėti į .’ 
visus jam pavestų-narių laiškus,informuoti juos apie valdybos iškeltas.aktualijas, 
rinkti nario mokestį ir juos atitinkamu būdu nukreipti bendriesiems or-jos darbams,pa
gal AS3 suvažiavimo nutarimus, paraginti savo narius atlikti visas kitas pareigas.Tai
gi faktiškai korės p.skyriaus pirmininkas turi atlikti visas pirmininko,sekretoriaus 
bei iždininko pareigas,kurios normaliame padalinyje būtų paskirstomos keliems asmenims. 
Tačiau kor.skyriaus valdybą rinkti čia vis dėlto nebūtų prasmės,nes tatai dar labiau 
apsunkintų skyriaus valdybos darbą perdideliu susirašinėjimu. ", .

Kas tokiuose skyriuose būtų galima nuveikti ? ’Praktiškai labai nedaug,ypač jei 
paskiri nariai nelinkę parodyti didesnės savo iniciatyvos dirbdami su vietos skautų 
vienetais,padedami Brolijos bei Seserijos vadovams arba,j ei jų nėra,patys organizuo
dami skautiškus vienetus.Galėtų taip pat stipriau paremti Valdybų darbą stiprinant 
veiklą auklėjimo,šalpos,spaudos darbe ar kur kitur. • .

Pagrindinis ryšio palaikymo būdas - susirašinėjimas su skyriaus pirmininku.Nariai 
turėtų oarašyti nors vieną laišką per 5 mėnesius /mažiausia*./,pranešdami apie savo 
skautiškąją Veiklą,atliktas bei neatliktas Valdybos ar Koresp.sk.pirmininko jam uždė
tas pareigas. Ypatingas dėmesis turėtų būti atkreiptas į skautiškos spaudos prenumera
vimą.Neturėtų likti nė vieno koresp.skyriaus nario,kuris neprenumeruotų "Misų Vyčio" 
ir "Skautų Aido" ir joje nebendradarbiautų.Skautiškoji spauda kaip tik duoda medžia
gos, norintiems prisidėti prie savo org-jos išbujojimo,ji neduoda mums,ir nedirbantiems 
praktiško skautiško darbo,nutolti nuo mūsų org-jos pasiekimų,darbo metodų.

Korespondenciniu būdu galima pravesti ir sueigas,kurioje iškeliami aktualūs klau
simai .Sueiga skaitoma įvykusi,jeigu į duotus paklausimus atsiliepia bent 2/^ narių.

Vis dėlto korespondencinis vienetas turi daug silpnų pusių.Viena jų - narių pasy
vumas, t.y. neprisiruošimas parašyti laiško.Antra vertus,laiškais ir neviskas galima 
atlikti.Kas kita gyvas žodis. Taigi, joint nariai neturi,galimybės greitu laiku fiziškai 
susisiekti,jie dažniausia visiškai nutolsta nuo organizacijos,ypač kai keisdami gyv.- 
vietą nesiteikia’pranešti savo adreso. Tačiau,nežiūrint daugelio silpnų pusių,toki 
skyriai mums esant ypatingoje būklėje,yra reikalingi,nes atsiranda nemažai pavienių 
ASDS ir KorpJ VYTIS narių,kurie^nepamiršdami duotojo iškilmingo senjoro pasižadėjimo, 
turi noro ir pageidauja būti organizuoti ir turėti glaudų ryšį su savąja organizacija.

Panašiai turėtų bandyti organizuoti pavienius narius ir kitos skautybės Šakos.
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P.L.S.S-ga šiuo netuX/ išgyvena ktizę ir ateitis parodys,ar ji pajėgs išbristi 
iŠ j03. Akivaizdoje šios būklės ieškome atsakymo s Kodėl ? Ar yra koks nors kelios • 

. išeiti iš šios painiavos ? Visą savo gyvenimą, su nedidelėmis pertraukomis,dirbau 
skaučių organizacijoje vieną ar kitą atsakingą darbą, todėl šiandien jautriai išgyve
nu ir šią krizę. Beanalizuodama mūsų S- - praeiti ir dabartinę būklę,priėjau kai ku
rioj išvadų, kuriomis ir noriu pasidalyti.
- I»Kode 1 aš dab ar tin o. PLSS^£S_bukįę_vadijiu krize ?

I. Mūsų Pirmij a,persikėlusi i JAV, visus metus tylėjo, paskui pasireiškė statuto 
projektu, tiksliau tariant, išnešė sumanymą pakeisti LSS struktūrą ir vėl nutilo.iš 
jos retkarčiais, pasirodančių biuletenių matyti,kad ji nėra PLSS-goje padėties seimi
ninkė.
’;. 2.Skaučių Seserija paskubomis,net kandidačių neatsiklausus,pravedė rinkimus,kurie
baigėsi liūdnokai>Seserįja faktiškai liko be Vyr.Skautininkės: Juridiškai. Tarptauti
niame Skaučių Biure Lietuvos Skaučių Seserijos Vyriausio Skautininke ji figūruoja su 
Dr.Ks.Žilinskiene priešakyj e,kaip exiline mūsų vado, kuri dėl Lietuvos okupacijos 1?46 

J n, išvyko į JAV.
5.Brolijos suvažiavimeš,kuriame iš visų JAV vietovių dalyvavo vos‘16 vadų kortu 

-su Cleveland© skautininkais; atkaklios Vyriausiojo Skautininko pastangos išjungti aka
demikus skautus iš balsuotojų skaičiaus ir pageliau vykstantieji balsavimai,kuriuose 

.. daugelis skautininkų,turinčių teisę balsuoti, nenori dalyvauti balsavimuose netgi ko- 
respondenciniu būdu, - tai vis faktai,kurie rodo,kad Brolijos Vadi ja,ignoruodama ki

etus ir stengdamosi išlaikyti savo prestižą,priėjo liepto galą.
Trumpei apžvelgus mūsų vykdomųjų institucijų būklę,turimo pripažinti, kad visos 

mūsų Sąjungos būklė yra kritiška ir,reikalauja esminių patvarkymų. Ir nelabai nuosta
bu,nes kiekviena mūsų or-ja dabar išgyvena panašias krizes. Tai tremties ir emigraci
jos pasėkos. Dabar,kada vyksta vadovybių rinkimai, visiems esamiems ir buvusiems vado- 

. , varis reikia parodyti kiek aktyvumo, kad būtų galina bendromis jėgomis nugulėti sunku
mus.Padarius nedideli pergrupavimą mūsų vadovybėje ir įvedus vieną kitą naują asmenį, 
PLSS vėl greit atgautų lygsvarą ir nereiktų patyrusioms skautininkams trauktis iš ke
lio ir iš darbo dėl vieno kito vadovo užsispyrimo ar kitų nuomonės ignoravimo.

Skautininkai- ės, ilgus metus dirbę aktyvini skautišką darbą,turi 
aukščiausią moralinę teisę ir pereigą padaryti teigiamos įtakos mūsų skautiškoms vado
vybėms,padėti išeiti joms iš esamos ir neryžtingumo rato, nusikratyti pagrin
dinėmis klaidomis,tiek padarytomis,tiek teoedarononis ir duoti stiprią paramą persi
tvarkant.

II. Pagrindinės klaidos,suklųpdžiusjos mūsų Sąjungą.
l.Bene vienas iš pagrindinių negalavimo veiksnių yra te neribota gelia,kurią suva

žiavimas duoda vyriausiems skautininkams ir Pirmijos ignoravimas,kuris pasireiškė Bro- 
' HjojQ jau Vokietijoje; jis vyksta toliau ir,vaizdžiau apibudinus, išsišaknijo kai 

kurių skautininkų smegenyse, nes nes linkę savo vadais pasitikėti daugiau,negu galima. 
Toks neribotas pasitikę jimas pagadina ir gerinusią vadą. Vyriausieji skautininkai ne
turi tapti dievukais,kuriems niekas negalėtų drįsti nudaryti savo pastabos.Vyriaušių
jų skautininkų veikla turi būti koordinuota su visos S-gos užimta kryptini ir Pirmij a 
bei Taryba turėtų būti nepamainomi organai Brolijos bei Seserijos veiklai koordinuoti. 
Taigi Pirnija ir Taryba yra mūsų or-jos struktūroje būtinos institucijos.Kaipo pre- 
ventyvir.ė priemonė,galinti vyr.skautininkus apsaugoti nuo įvairių teisių pasisavini
mo,galėtų būti įvedimas į Brolijos-* Seserijos vedijas porą renkamų vadovų,su kurinis 
vyriausie ji skautininkai turėtų daugiau skaitytis,ka/p su savo skirtais vadovais.
x/ Str.diskusinis. Tikime,kad dėl čia iškeltų minčių pasisakys ir kiti skautų- 
čių vadovai. Redakcija.
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2.Antras negalavimo veiksnys yra nepakankamas bendradarbiavimas tarp Brolijos ir 
D-jos Vyr.skautininkų.Galvojimas,kad Brolija gali egzistuoti,sau,Seserija sau,yra ne
teisingas-.Buvo laikas,kad Brolijai vadovaujantieji asmens negalėjo suprasti,neleido net 
a^ivotiykad Seserija gali prilygti Brolijei,gali egzistuoti kaip atskira LSS šaka.

,p'>d’.l Seserija savo amžiumi ir atsiliko nuo Brolijos apie des'tką notų. Tremtyje tų 
.vi.ejų mūsų 3-gos dalių, Broli j os - Seserijos vadijų, bendradarbiavimas kaip ir nutruko... 
baigilindavia i priežastis ir neminėdama vardų,konstatuoju tik faktą,kad nesklandumei 
.irŠūnėse persidavė periferijai.-

Broliją ir Seseriją mūsų Sąjungoje aš įsivaizduoju kaip du medžiu,kurio auga iš 
vieno kamieno,turi bendras šaknis,maitinasi tuo pačiu dirvos plotu.Gražu būtų tėvams 
ir lietuvių bendruomenei žiūrėti į juos kaip į darniai augančius,Įkibusius vienas, į 
kitąoJei ateis nelaimė ir sužalos vieną,tai kitas maitindamas ji per savo šaknis,padės 
jam atsigauti.M7sų Brolijos ir Seserijos bendravimas turi būti glaudus ir sistemingas 
ir tai turi vykti Pirnijoje,kur bendromis jėgomis ieškoma kelių išlaikyti musų jaunimą 
lietuvei nepažeistą,

5. Tretysis riūsų negalavimo veiksnys yra nuolaidų politika,kuri pirmiausia pasi
reiškė vadų suvažiavime Wicsbadene,kuomet Bro?44^4^ iškilo Vyriausiojo skautininko 
■'.laušimas.Klausimas buvo išspręstas .taip,kad ir avelė liko nepažeista,ir vilkas so
tus.Ši nuolaidų dvasia vėliau persimetė į Pirmi ją. Nuolaidos buvo daromos pažeidžiant mū
sų ideologijos’ ’’ .ir metodų principus,pvz.atsakingais skautų vadais buvo skiriami 
asmens nevisada atsižvelgiant ar jiems priimtina mūsų obalsio ’’Dievui, Tėvynei, Artimui ° 
praktika; nevisada buvo atsižvelgiama į B.P.pagrindinį reikalavimą - vadas yra pavyz
dys savo skautams.Ta nuolaidų nuotaika greit persidavė periferijai ir skautų Įstatų 
praktika,gertasis darbelis,vyresniųjų brolių ir sesių pavyzdys,Irurie yra esminiai mūsų 
ideologijoje, tapo antraeiliu ir nebūtinu priedu*Sutinku,kad nuolaidas galime ir reikia 
daryti,tačiau jos turi būti išimtinei rotos.Pats B.P.padarė silpnesnės valios vadovams 
rūkoriams nuolaidą,prašydamas juos nerūkyti skautukų akivaizdoje,kad berniukui neatei
tų noras pasekti tą blogą ir jo sveikatai kenksmingą pavyzdi. Pripažįsti,kad tautos 
reikalus nes turine šiandien.pabrėžti ir su kaupu atlikti,kaip pareigą,uždėtą mūsų tau
tiečių kraujo,tačiau nei Seserijoje,noi Brolijoje kiti du - tikėjimo ir artimo meilės 
elementai bei jų praktika, turėtų būti lygiai pabrėžiami.Sutinku,kad kartais virš davo 
Jėgų dirbantis vadas geli klysti ar nepajėgti.Jo paklaidos turi būti atleistos.Tačiau 
negalima tylomis praeiti pro jo daromos skriaudas, jo ateizmą ar indeferentiškurią tau- 

03 reikalams.Ir vadas turi suprasti savo klaidas, nereikia jomis afišuotis.
ei jauninas šiandien kaltinamas idealizmo stoka,tai yra ir dėl klaidų mūsų darbo.Nuo

laidas galine daryti,bet vien jomis idealizmo grįsti negalino.Nuolaidų kelių LSS-ga buve 
vedama tremtyje,vedama ir iki šiol ir...prieita liepto galo.

Analizuodama praeitir,aš žaviuosi mūsų Tarybos nariais,kurie parodė didelį suprati
mą ir meilę skeutybei savo nirmane posėdyje Wiesbaden*e,kada vienos politinės partijos 
inspiruojama skautininkų grupė atėjo su istoriniu Pro Korio ri a ir norėjo padiktuoti mums 
vadovybę,Tokia Taryba,kokia ji išliko iki šiol,tikrai apgins lietuviškąją sknutybę nuo 
bet kokių mėginimų ją padaryti atskiru vadų ar onrtijų įrankiu savo tikslams siekti.

4. Ketvirtas mūsų negalavimo veiksnys yra mūsų vadovų galvojimo nutolimas nuo vaikų- 
Vaikų,mūsų mergaičių ir berniukų laimė turi būti visų mūsų s grendimų, galvoj imu ir veiks
nų centre,o taip pat visų vadovų širdyse.Mos sielojamės tautiniais ir religiniais rei
kalais ir nuolat to iš vaiko reikėjau iema. Visi suvažiavimai nuspalvinti vadovų 
ginčais tautiniais ar religiniais motyvais.Vaikas,su visa jo psichologija,paliktas 
užmarštyje ir mažas skaičius vadovų domisi teis klausimais ir tik pavieniai rašo ar kal
ba apie tai.

•xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
, - X X

’ x Senjorą Alfredą Vitkūną x
x ir x
x Panelę Giniotytę, x
x sukūrusius lietuviškos šeimos židinį Pietų pusrutulyje, x
x broliškai sveikina ir lainhgo šeimyninio gyvenimo linki x
x A. S<S. Adelaidės skyrius ir Valdyba x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;

’ • *“ . « z si/ t ' y
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III.Jfes_darytina. .........
■ ateityj o yra būtina riūsų spaudos ir visų vadovų dėmesį koncentruoti į skauty- 

bes ideologiją,akcentuojant jos visus tris elementus,bet ne kuri vieną.Viso skautiško 
veiktoj centras turi būti vaikas, jo išgyvenimai, jo laimįitekmingam veikimui plataus 
mąsto organizacijos,kokia yra mūsų S-ga,būtini trys elementai: 1.Mokslinis pagrindas, 
2.Mokėjimas organizuoti ir administruoti,5•Mokėjimas vykdyti*

Pirmasis elementas mūsų Sąjungoje yra paruostas.Mūsų Akademinis Sąjūdis liko,kaip 
parodė jo skaitlingas suvažiavimas,nepažeistas* Gali kas nori jį ignoruoti,bet tai 
tvirčiausia mūsų Sąjungos saka,kuria gali remtis ateityje,ypač aiškinant per spaudą 
ideologiją bei metodus*

Antrajam elementui įgyvendinti reikia suburti visus skautininkus,sugrąžinti juos 
į S-gą kaip aktyvą.Jau pribrendo laikas Skautininkų Ramovėms išeiti iš nestatutinių 
vienetų ribų ir persiorganizuoti Brolijos ir Seserijos ar Sąjungos šaka.Skautininkai 
moka administruoti ir organizuoti.Jiems tektų materialinio pagrindo organizavimas 
vienetams ir Sąjungai. Be finansų mūsų Sąjunga tupčios vietoje.Skautininkai suburs tė
vus ir kartu su jais sudarys vaikams sąlygas skautauti.Skautininkai galėtų paruošti 
•vadovus ir virstų stipria parama tuntininkams.

Tretįjį elementą,vykdytojų eiles,turi sudaryti jaunieji vadovai,jaunesnio amžiaus 
skautininkai,vyresnės skautės ir vyčiai,kurie mėgsta tiesioginiai dirbti su vaikais* 
vadovauti drangovėms.Jie turi skautybę pažinti ir sukurti laimingą skautavimą,kuriame 
figūruotų visos trys įžodžio tezės - Dievaž,Tėvynė,Artimas,

Visi trys veiksniai : 1.Vadai tiesioginiai vadovauja vienetams,2.skautininkai 
susiorganizavę į atskirą šaką,talkininkauja vietose, akademikai sugeba moksliškai- 
filosofiškai,psichologiškai ir fiziologiniai grįsti ir aiškinti mūsų ideologiją bei 
metodus, glaudžiai bendradarbiaudami,visi turėdami teisę pasisakyti ir rinkti mūsų 
valdomuosius bei vykdomuosius organus, gali atkurti mūsų Sąjungą.

Skautų organizacija gerbia tradicijas,bot eina su gyvenimu.Jei anksčiau buvo 
stengiamasi nusikratyti skautininkaia/t rie dėl vienos ar kitos priežasties nėjo kon
krečių pareigų, šiandien reikia visa tai pakeisti: visą pasyvą apjungti į pozityvą, 
kuris,be abejonės,kaip vienetas įneš per skautybę davo duoklę mūsų bendruomenei.Jei 
anksčiau buvo galima ignoruoti akademikus,tai šiandien reikia džiaugtis,kad jie tvir
tai susicementavę ir kiekvienu momentu oasiruosę atlikti jiems pavestą Sąjungos užda
vinį.

Išvados;: . • r
1. PLSS-ga išgyvena krizę,panašiai kaip visos kitos emigrantų organizacijos,
2. Prie tos krizės privedė: e/ vyr.skautininkų vadizmo principas,b/ visiškas nebuvimas 

bendradarbiavimo tarp Seserijos ir Brolijos,c/ Nuolaidų politika,d/paties vaiko
; laimės ignoravimas.

^•Sėkmingam darbui ateityje reikia :
a/Kiek persitvarkyti viršūnėse,b/neignoruoti,bet pilnumoje išnaudoti Akademinį 
Skautų Sąjūdį, c/ Suorganizuoti skautininkus pageįbai periferijoje,kaip gerus orga
nizatorius finansų,tėvų rėmėjų ir vadų rengimo klausimais, d/ Visose .sritysespau
doje,vadovavime,vadų rengime ir vienetuose akcentuoti būtinumą visų trijų skauty- 
bės elementų - Dievui,Tėvynei,artimui, gerojo darbelio praktiką,vado pavyzdį.
e/ Kiekvieno skautuko ir skautės laimė turi būti visų aukščiau minėtų veiksnių 7 
centre. .

-o-o-G-o-o- ' '

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X X ,

•f x v f ' • • Senjorą Vacį Ilgūną : x .
x . r * ■ ir x

Ji x- ‘ • ’ • p!'Dr. Noną P y r a g i ū t ę x %
c X-'’’- ’ x •'

x jų sutuoktuvių proga nuoširdžiai sveiki/><ir daug laimės linki x
x • '•■’•• 5 Y ASS Adelaidė*? fi’zyrius ir Valdyba x- jiY' 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx£XXXxxXldČ#xtfxxxxx
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*1 'Ziuk:'jent,kad kai kurie Kerpi VYTIS.skyriai galvoja įsigyti Kerpi uniformas dalis 
Ir gal netrukus bus .galimybės įsigyti ją pilną,manau įdomu bus -prisiminti-KorpJ Uni
formą, dėvėtą Vytauto Didžiojo Universitete Kaune ir jos dėvėjimo taisykles, juo* -labiau, 
kad nemažas skaičius jaunųjų narių tų taisyklių nežino. ' '

Korporacijos uniforma buvo dvejopąil/junjorų ir 2/senjorų.Senjorų uniformą dėvėjo 
ir filisteriai bei garbės nariaiJunj oro uniformą sudarė Korp! ženklelis ir kepurė, 
kurios lankelyje buvo tik violetinė ir mėlyna spalvos. Senjoro uniformą - kbrp!ženk
lelis, senjoro kepurė /su auksine ir violetine spalva lankelyje/ ir snaivų juosta,arba 
tiesiog '’spalvos11. Visais atv’jais filisteriai ženklelį dėvėdavo dešiniajame švarko 
atlape, visi kiti - kairiajame.Uniforma buvo dėvima tam tikrais jos deriniaisĮ taikant 
įvairioms progoms. , ' :

Uniforma galėjo būti kasdieninė,akademinė ir stovyklinė. ‘
Kasdieninę uniformą sudarėTtik kepurė, tik ženklelis arba abu kertu,tiek sen jorams, 

tiek junjorams,dėvima prie civilinių rūbų,Atrojt Mt kuri uniformos dalis buvo lei
džiama dėvėti atskirai,tiek junjorams,tiek senjorams.Ji buvo davime universitete, 
mieste}atostogų metu'- bet kur. ■ > j • ‘

Akademinę uniformą junjorams sudarė kepurė ir ženklelis, o senjorams - kepurė, 
spalvos ir ženklelis.Dėvint spalvas,buvo privaloma dėvėti ir kepurę ir ženklelį.Aka
deminė uniforma buvo dėvima KorpJ sueigų metu,atstovaujant korporaciją kitų akademi
nių organizacijų iškilmėse,iškilminguose posėdžiuose,pobūviuose,bendrosiose Universi
teto iškilmėse,teatre,akademinių organizacijų baliuose ir kt.panašiomis progomis,be 
to, sekmadieniais ir švenčių metu,išskyrus atostogų laikotarpius. . . ■ .

Iškilmių uniformą sudarė tos pačios uniformos dalys,tačiau dėvimos.prie tamsios 
eilutės,o sonjjorama filisteriais ir garbes nariams dar baltos pirštinės,Ji būdavo 
dėvima korporacijai dalyviui!nt vienokiuose ar kitokiuose viešuose paraduose.

Stovyklinę uniformą sud^r* kornorantui individualiai prideranti skautiškoji uni
forma su atitinkamu kaklaraiščiu,vyresniškumo ir;pareigų ženklais, ir Komi kepurA bei 
ženklelis.Ženklelis buvo dėvimas. uniformos dešinės kišenės klostėj;e,Žemiau skauto vy- 
vlo ženklelio./jei toks dėv‘ V.o/.Tuntams nepriklausą kor porantai,virš dešinės kišenės 
"dėvėjo dengiamos spalvos' juostelėje raudonais siūlais išsiūtą užrašą “KORPJ VYTI3 . 
Stovyklinė uniform?, kaip jos pavadinimas nisako,būdavo d’-vimn iškylų ir stovyklų metu.

Naujai priimtam junjorui kepurę uždėdavo .junjorų sueigos metu tėvūnas,jį pasveiki
nęs ir priminęs jo neroigrs bei teises korporacijoje. Naujai nekeltiems senjorams bei 
garbės nariams kepures ir s ir lvcs uždėdavo Korp) Pirmininkas /tada, vedas/.

Sveikinantis buvo naudojamas didysis saliutas ir paprastas saliutas„Didysis sa
liutas būdavo naudojamas rikiuotėje žygiuojant orieš Šefą ar jį sutinkant,duodant 
įžodį ar senjoro oasiŽrdėjimą,-sutinkant įnešamas ar išlydint išnešamas vėliavas /sa
vo ir kitų korporacijų7.Paprastasis saliutas buvo naudojamas giedant Tautos Himną, 
per “Geudenmus ,;,giedant punktą "Vivat et Resnublice ”, sveikinantis ir nen. Visi vytie- 
Čiai,nužiūrint jų laipsnioj pirmi sveikindavo studentes skautes paprastu saliutu,nežiū
rint kurio jos laipsnio /pav.,senjorai pirmi sveikindavo ir SSD kandidates/,nežiūrint 
ar jos jiems pažįstamos asmeniškai ar ne. Sesėms turint daug narių, vytieči'ai tur’devo 
būti apdairūs ir miklūs, kad; nearusi Įsuktų iš r <..idybos priekaištų už ’’nebrolišgu-
mą”’ Paprastasis saliutas buvo naudojamas sveikinantis ir su kitais asmenimis.Iš
imtis buvo taikoma tik sveikinantis su vyresnio amžiaus asmenimis,kurie saliuto gerai
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nežinodami ar neįžiūrėdami,galetų jį palaikyti storžieviškumu.Sveikintis su jais 
buvo patariama nusiimti kepurę.Kepurė nusiimama ir pagerbiant laidotuves.

Sveikinantis paprastuoju saliutu pirštai buvo sudedami kaip papr,saliutui,ta
čiau žiūrima,kad trys viduriniai pirštai būtų visai ištiesti ir sudarytų su ranka 
tiesią liniją.Pirštai dedami prie kepurės matiko,delnas nukreiptas žemyn.Ranka pake
liama saliutui žvaliai,nu traukiama greit.Korp! Pirmininkas kai kada ir patikrindavo 
bei pataisydavo syeikinimąsi;.• Kepurė nusiima įeinant į butą,teatrą, į bažnyčią /ir 
vėliavininkai nusiimdavo/. Ji dėvima net ir uždaroje patalpoje korp.sueigų,iškilmingų 
posėdžių,studentiškų arbatėlių,alučių metu.Atsietojant kalbėti ji nusiimama,baigus kel‘ 
bėti,sėdantis ji nusiimama.Nusiimama ir šokant,pav.arbatėlių metu.Dėvint ir pilną aka
deminę uniformą,kepurė paliekama rūbinėje privačiame bute ir teatre.

Kuriuo nors būdu pražudęs kepurę ar spalvas,vybietis turėdavo patiekti raštu smul
kų paaiškinimą,kuromis aplinkybėmis tai įvyko.Neretai Korp! uniformos pražudymą spręs
davo net Garbės Teismas.Todėl ji būdavo labai saugoma.Jos dalys niekam nedovanojamos,• 
nekeičiamos ar atiduodamos.Ji gaminama tik vienoje vietoje.Kepurę -galėdavo ten užsi- 
sakytijtik turėdamas oficialų Korp.1 Valdybos raštą.&enklelius ir spalvas užsakydavo 
ir korporantams patiekdavo Korp! Valdyba* ,

Korporacijai paskelbus gedulą,kepurės lankelis apjuosiamas juodu krepu,ženklelis 
perjuosiamas siaurute juoda juostele.Gedulo metu korporantai dėvėdavo pilną jiems pri
deramą uniformą /akademinę/.

Inaktyvūs senjorai galėjo unifi nedęvėti*Inaktyvių junjorų tada nebuvo.Ęliste- 
riai uniformą dėvėdavo tik dalyvaudami Korp! šventėse*

Red.Pastaba.Viena mūsų sesė, SSD.narė, yra atsigabenusi į JAV savo išvežtojo į 
Sibirą vytiečio vyro kepurės originrlą,> ris tuo tarpu randasi Čikagos skyriaus žinioj

-o-O-o-

RINKIME BIOGRAFINĘ MEDŽIAGA ’
L.Grinius

Jau Vokietijoje L.S.S.suvažiavimuose buvo keliama mintis,esą trūksta ryškiųjų 
mūsų skautininkų asmenybių,žuvusių ar mirusių, biografijų.Panašios mintyp buvo keltos 
ir išeivijoje Pirmijoje,JAV Brolijos Vadijoje ir,tur būt,kitur.Būtų labai gerai,kad 
MV Redakcija rastų galima šiuo dalyku rūpintis ir bent retkarčiais sugebėtų patiekti 
pluoštelius žinių apie vieną kitą skautininką-ę.Paraginus,manau,šio darbo turėtų im
tis skautų vyčių bareliai,skautai vyčiai kandidatai,Korp! Vytis ir ASDS nariai-ės, 
junjorri ir kandidatės.Be abejonės,ieškantieji medžiagos broliai-sesės mokės surasti 
ne vieną vyresnį skautininką-ę ir ištauks iš jų pluoštus atsiminimų.

Apie A.A. v.s.Juozą BARAUSKĄ šiek tiek medžiagos jau pasirodė.Jos galima papildom 
mai rasti dar 1952 m.wKaryjen, ot.Širvio rašinyje.Mano,dar Vokietijoje prašomas,pulk. 
Zigmnas RUMŠĄ patiekia taip pat truputį atsiminimų.Jis rašos

”1919 m.gruodžio mėn. Kėdainiuose,turėdamas su juo /pulk.J.Šarausku, L.G./ tarny
binių reikalų,jo kambaryje buvau pastebėjęs ypatingą vėliavą,kurią susidomėjus,jis man 
papasakojo jos istoriją.Si vėliava buvo pasiūdinta 1918 ar 1917 m.lietuvių batalijono 
Sibire.Bolševikams nepatiko aiškus šio hatnlijono lietuviškai tautiškas atspalvis ir 
kuone visi jo kariai buvo išžudyti.Ištruko tik septyni,tame skaičiuje ir J.Barauskas, 
kuris,sugebėjęs pagriebti bat.vėliavą ir ją per Rusijos plotus revoliucijos, metu atga
benti į Lietuvą.Jis tai padarė nuolat rizikuodamas savo gyvybe bei gindamas organizuo
to lietuvių karo dalinio gerbę! Vėliau ši vėliava buvo atiduota į Karo Muziejų ir bu
vo saugoma Muziejaus konservatoriaus majoro Šeštakausko,kuris,be abejo,galėtų suteik
to ir daugiau žinių. /Mjr.Šeštakauskas dabr.r gyvena Čikagoje/.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'X"<txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
x' Mielą sesę psktn. Emą Pilmonaitę ir x
X Poną Vincą Žiobrį, « x
x sukūrusius lietuvišką šeimą,sveikina ir gražaus gyvenimo linki x 
x BSD ^Gražinos” Skiltis x
x ir MV Redakcija ‘

‘ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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DAUGIAU SUSIKLAUSYMO TARPUSAVIO BENDRADARBIAVIME . ..
.. ,. ... ■- ' ' ' *• ' '[ ■ ■ ’« ■■ ' ! ” ■

« '.• ■'• ' • Rašo psktn.Pr. Pakalniškis-,
' L.S*B• Skautu Vyčių Skyriaus Vedėjas ua2 '

' • ' • ■ -i '•'<’ ’ t f>Tx£
Brolijos Vyr.Skautininko KRIVŪLĖJE.yąduvamš’ šį*,sausio 15 d.str.4 paskelbta pri

tyrusio vyčio programa^lcur tarp kitko pasakyta, jog minėtąją programą svarstė ir derino 
Brolijos vyčių'skyrius„Kadangi,pastaroji-pastaba nevisai'atitinka tikrenybę.ir nenorint, 

- ked skautų vyčių šeima būtų-klaidinama besinaudojaht pia ’programa, Skautų Vyčių skyrius 
nareiškla sekanti ... '

Prityrusio skauto vyčio- Laipsniui Įgyti programos neturėjome'ilgą laiką,tod'l’buvo 
• aktualus reikalas ją parūpinti.Skautų vyčių skyrius .buvo paprašęs kelis skautininkus 

oarašyti projektus kompromisiniam svarstymui,taČiąu iki 1951 m .kovo mėn.tesulauktą tik 
vieno ir KRIVŪLĖS kovo 4 d,laidoje . 21 str.atspausdintą tikslu,kad vadovai pasiskaitę 
oąreikš savo nuomones.Tikrai,neapsirikta.-;' ’’Skautų Aido" Nr.6,pusl.13 ir 19 pasirodė 
□ktn.S*. V.kritika, o po to Skautų vyčių skyrius gavo ir daugiau pasisakymų.iš jų aiškėjo s 
Vyr.sktn.S.Jwpageidr-vo,knd skautei- vyčiai išplėstų savo veikimą darbininkijos linkme, 
sktn.J.M.,kad prityrę skautei vyčiai atliktų daugiau praktiško skautavimo - stovykla* 
vimo,sktn.V.J.,krd skautai vyčiai sunkesniais programos punktais mėgintų šalinti į vy
čių tarpą Įsiskverbusi nepageidaujamą elementą,kitas-vėl,kad skautai vyčiai skautiškų 
ir gyvenimiškų žinių bagažu užimtų mūsų organizacijos elitinio pagrindo vietą.Visų pa
geidavimai gražūs, tinkami. Sali r. to vyčių'skyrius ątydžiai išnagrinėjo JAV'skautų orgą- 
nizacinea programas ir priėjo išvados,kad prit.skautų vyčių programa,kokia ji bųv'o nu
matoma projektuoti,bėvo galima' suprojektuoti ir,kad tarpt.skautavimo arenoje’ji būtų..

. .užėmusi -tinkamą.vietą. i . ■ •• •. ' a.*:
Pageliau skautų vyčių skyrius,remdamasis mūsų šūkio -.tarnavimas DIEVUI, prievolė 

TĖVYNEI, pagalba ARTIMUI,ir mūsų įžodžio - BŪTI PAVYZDŽIU JAUNESNIESIEMS,bei LIKTI SKAU
TUOS NARIU PAGAL IŠGALES VISĄ GYVENIMĄ - dvasioje suderino atskirus programos punktus, 
viso 12,ir pr.metų gruodžio mani VS patvarkymu prisiuntė Brdlijos Štsban Bostonan skelb
ti projektą periferijai.Š.m.sausio 15 d.Krivūlėje projektas pasirodė prityrusio vyčio 
programos vardu. /Ar nevertėjo vadinti tik programos projektu,kol Sąjungos Taryba dar 
nepatvirtino ?/• Skautų vyčių skyrius labai nustebo,kad pasirodžiusioji programa netal
pino pagrihdinių elementų,kuriais projektas buvo paremtas. Štai s 1/lŠleista pagrindinė 
praktiško skautavimo vieta - I kandidato /'/engimas i sk.vyčius ir 1 savaitės, „stovykla 
2-jų metų kandidatavimo laike i prityr.skautus vyčius. 2/ išleistas reikalavimas Lietu
vos gfeograf i jos žinių,'‘ 5/ Vietoje-būti praktikuojamos religijos aktyvių nariu.7 įd'ta 
- būti savo tikėjimo aktyviu išpažintoju. 4/ Tekstas - rūkymo atveju,stengtis rūkymą , 
sumažinti arba visai nutraukti - ištisai išleistas. 5/ Tekstas - būti aktyviu nariu. d;.l 
Lietuvos laisvės atstaty o bei išlaikymo - ištisai išleistas. 6/ Garbingo pasižadėjimo 
tekstas nei pati šio pasižada ji .0 idlja visai nepaminėta. 7/ Kiti progfaribs punktai,,, 
kurie, pagal bendrą programų redagavimo reikalavimą aiškumo d’lei buvo išplėsti,sutrauk
ti kartais iš kelių sakinių X vieną. Taip pat įneštas kai kurių skautiškų terminų. pabau
doj i&o nesklandumas.Pav.,vietoje - pravesti vyčių būrelio sueigą ir vienos dienos išky
lą -įdėta - paruošti ir pravesti bert po vioną vyčių būrelio sueigą ir vienos dienos 
KQLi^ųj_aną_ iškylą /Jau pats panaudotas žodis "iškyla’’savyje turi ir keliavimo reikšmę./

Brolijos Vedi j a .Bostone -.padarius Šitokį per redagavimą be skautų vyčių skyriaus ži
nios, šis,pastarasis nutarė paskelbti sa/Vyčių skyrius pasilieka prie savo VS įteikto 
projekto, b/ Vyčių skyrius apgailestauja d *11/, 2/,5/?4/, 5/6/ ir išleidimo ir r'itų 
minčių iškreipimo, c/ois pasisakymas skelbiamas skautiškoje spaudoje tikslu pavaizduo
ti tru;kuną pastangų vadovaujančių veiksnių sferose skautiško bendradarbiavimo svarbiuo
se darbuose. rd/Skautų Vyčių skyrius yra padėjęs daug darbo ir la.iko vykdant šį darbą 
ir neberanda kito patogE-us būdo šį nesūsinratimą išlyginti.

Skautų vadai ir vadovai yra loniai prašomi pareikšti savo nuomones,prisiun-
čiant jas Brolijos Vadi jos adresu. ’ ' %■

’ - O - 0 “ O - ... ... • -x
. . • .. ■ NAUJAS "MUSŲ VYČIO” RED* ADRESAS . ■/’ ‘ ' '' x
Bespausdinant šį MV numerį, pasikeitė.. MV Redaktoriaus adresas .Redakcijai dabar 

rašyti! 3r.Kviklys,4512 So.Lake Perk Avev,Chicago IjųILL.,USA.Adm»adresas nenatcito.
XX.? - .7.
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AMERIKINE IR MŪSŲ SKAUTIŠKOJI LITERATŪRA

R. Braziuleviėiūtė, JAV

Skautiškoji .veikla, būdama viena būdingiausiu jaunimo auklėjimo gairių, ypač daug 
reikšmės skiria literatūrai. Skautiškoji literatūra, be kurios nėra nė vieno krašto, 
kuriame tik gyvuoja betkoks skautu vienetas, labai daug gelbsti patiems skautams ir ju 
vadovams. 0 besiruošiantiems įžengti į skautaujančią eiles, taip pat ir besidomintiems 
skautais, ju gyvenimu, ju skautavimo;metodais, pačiais skautybės principais ir tu jau
nu žmonių dvasia, literatūra teikia” daug‘protavimui naudingos-medžiagos. '• -

Šitokia literatūra,, teikdama skautams žinių aj)ie skautybės idėjų, jos įgyvendintoją 
lordą Baden-Powell-’ į,. jos tikš] us, pirmųjų skautą’-atsiradimą; 1 ją sąjungos 'įkūrimą .ir 
1.1., yra svarbus iš įvairią Skautams žibo ūi’n k-'t-, tiško gyvenimo sričių žinių ,šaltj.',r... 
nis. Skautiškojo patylimo laipsniu bei specialybių programos-?*’organizacijos vidaus, 
tvarka, skautybės principai, jos metodai-ir daug-daug dar kitu’naudingu ir būdingą-, ži-ry 
niu randa skautai savo literatūroje i ■ . h;

Skautiškąja literatūra naudojasi jaunesnieji skautai,■■■ skautai, vyresnieji skautai*-;, •_ 
ir skautu vadovai. Si literatūra yra pritaikyta skautams pagal ju amžių ir patyrimą -.-n . • 
s kaulys tėję. Skautai iš jos ‘ Semiasi-reikalingu ir jiaudidgu-žibiu,' idant neatsiliktu- •: 
skautiškajame žinojime ir patyrime nuo vyresniąją ir kiek galint, padedami vadovą, < 
koptu skautybės keliu vis aukštyn ir aukštyn.’'Vaddvai gi, "padedami savos literatūros, . • 
stebi, kad teisingu keliu vestu jaunesniuosius, kad-.tikraisiaiSs skautybės metodais..ug
dytu skautuose visa, ko siekia skautybė. savo idėja*,■ šavo principais, kurie taip-kon
centruotai ir tiksliai išieikš'ti šūkiuose. • • ’

Amerikinę skautiškąją literatūrą daugumoje sudaro’ankstyvesnės laidos leidiniai, 
žinoma, yra ir vėlyvesnės, pataisytos bei- patobulintos laidos-literatūros, kuri tačiau 
savo kiekiu yra mažesnė, pops' kokybe, galbūt, vertingiausia, parašyta naujausiu sti- 
liumi, populiariausiais dėstymo būdais, gausi iliustracijomis-’ir’ praktiškomis žiniomis. 
Vertingiausiais ir daugiausia praktiškos naudos teikiančiais leidiniais vis dar palie
ka "Skautybė Mergaitėms", "Skautybė Berniukams" ir "Skautybė’-Skautu Vadovams".

Ko Amerika siekia skautybėje, literatūroje galima rasti;esminį, suglaustą ir gražu 
atsakymą. Pirmiausia, skautavimas yra naudinga ir įdomi programa jauniems žmonėms ju 
laisvalaikiui. Skautą vadovai yra parinkti, visuomeniškai išlavinti žmonės, kurie au
koja savo laiką skautybei be jokio, atlyginimo, vien dėl didelio susidomėjimo skautybė 
ir jaunuoliais Amerikoje. Skautavimas suteikia jaunam žmogui'galimybę, ne tik patar
nauti savo bendruomenei, ne tik suteikia žinią apie ją, ber kurkas daugiau: jį paruo
šia sutikti įvairius pavojus, kuriu gausumas ir įvairumas yra dideli. Streikai, gais
rai, potvyniai, epidemijos, žemės drebėjimai: tai vis įvykiai, kur jaunuolis visuomet 
gali įrodyti savo pasiruošimą padėti, pagelbėti, sumaniai išeiti iš vienos ar kitos 
keblesnės padėties. Skautavime nėra nei militarizmo, nei anti-militarizmo. Jis rūpes
tingai vengia politiniu įtaką. SKaurybėje -rPiktumu tąrp rasiu, tikybą ar klasią. 
Kasdienis gerasis darbelis yra skauto pastangą parodymas pagelbėti ne tik kitiems, bet 
taip pat tapti pačiam geresniu, atliekant darbelį sąžiningai ir gerai. Skautybė kasmet 
plinta. Skautai joje randa ne tik smagu ir naudingą laiko praleidimą, bet joje mato ir 
tikriausią galimybę būti šiuo tuo daugiau. Iš tikrąją, kiekvienas berniukas nori dary
ti gera, pagelbėti kam nors, b,ūži vertingu gyvenime. Amerika domisi skautybė dėl to, 
kad ji pagelbsti jaunam žmogui rasti pačiam save, suprasti savo siekimus, išbandyti 
savo jėgas ir būti visuomet ir visam kam oa s ir.nešusiam.

Mažiausia literatūros dalis tenka vadovui. Tačiau, darant išvadas iš nedaugelio, 
bet gerai paruoštą leidiniu skautą vadovui, galima būtą pasakyti, jog skauty vadovui 
stengiamasi padėti kiek galint paprastesnių, populiariu, bet tobulu keliu. Čia jis 
lengvai supras skautybės principus iš esmės ir, siekdamas įdiegti skautuose tikrąjį 
skautybės supratimą.bei išugdyti juose tikrus skautus, taurius žmones ir gerus savo 
krašto piliečius, pats save gali stebėti ir neužmiršti, jog yra stebimas jauną žmonią* 
už kurią tobulėjimą siekiama kryptimi jam tenka didelė atsakomybė.

Palyginus amerikine <>Kčrutiškąją literatūrą su mūsiške, vis dėlto rasime daug, labai 
daug skirtume*, nors iš karto jis ir nebūtą lengvai pastebimas. Jeigu centrinėje vieto-
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je pastatysime skautu obalsį "Dievui, Tėvynei, Artimui" ir, nagrinėdami literatūrą, 
■'tebūsime, kiek ji nuo kurio punkto nutola ir kuriais metodais kuria kryptimi priartė
ja, tai pamatysime, jog pirma, svarbiausia ir gausiausia literatūros dali užima pats 
skautybės nagrinėjimas. Iš turinio esmės lyg plaukte išplaukia reikalingumas paskiram 
skautui, kiekvienam didesniam ar mažesniam vienetui, pačiam vadovui ir visai vadijai 
nustatyti tam tikras gaires ir pravesti tikįsis linija tarp religijos, savo tautos ir 
humaniškos pagalbos per savo artima visai žmonijai. Nustatymas šito santykio tarp šū- • 
kio ir skauto pareigos, kaip plačiai užsimojimas gali būti vykdomas ir ko jis siekia, 
yra svarbus, esminis ir dažnai visai nejučiomis parodas kiekvienos tautos, jos sąmo
ningu žmonių ir jausnosios kartos vidinę dvasią, Vidaus kultūrą, sąmonę, sveiką protą, 
kilnius jausmus ir dideli humaniškumą-

Amerikinėje skautiškoje literatūroje religija yra liečiama nepaprastai mažai, pavir 
šutiniškai, nesigilinant i esminę jos pusę ir-formą, ėiuo atžvilgiu yra paliekama vi
siems visiška laisvė- Tiesa, skautai tikybos atžvilgiu Amerikoje yra sudarę tam tik
rus religinius komitetus, kurie rūpinasi tinkama tikybine literatūra, išryškinančia 
būdingus bruožus, rišančius skautybę su bažnyčia. Tačiau visa tai, kaip matome, yra 
daugiau grynai paviršutinis formos dalykas, o ne būtinybė, išplaukianti iš pirmojo šū
kio duomens. ’ ’ -- ''

Tarnavimas Tėvynei ir Artimui yra savotiškai jungiamas, rišamas vienas su. kitu. 
Amerikos skautas turi būti sąmoningas pilietis, aktyvus savo bendruomenės narys, Kas- • 
dienis gerasis darbelis ne tik, vadinasi', auklėja jaunuoli giliau, diegdamas kilnos- - 
nius jausmus, bet, svarbiausia, kad šiais geraisiais darbeliais pabrėžiama, jog skau
tas tuo daug pasitarnauja visuomenei, savo tautai, valstybei.

Jei,palyginę mūsiškę ir amerikinę- skautiškąją literatūrą, ypač atkreipsimi dėmėsi į ' 
paskutinius du šūkio duomenis, tuojau pastebėsime, jog amerikinėje skautiškojoje lite
ratūroje pasigęsime kažko esminio, kažko gilesnio, kažko tik jausmu tesuvokiamo, ta
čiau labai tikro ir būtino. Negana patiekti vien tik tikslius, aiškius, logiškus api
brėžimus, sausus paaiškinimus, skambančius' lyg išmoktinomis taisyklėmis, kurios jau 
tuo pačiu padaro jaunuolį skautu. .Ją literatūroje skautybė neišryškina tarnavimo tėvy
nei taip giliai, kaip mūsoji. Ten nerasime nei tautosakos, nei liaudies meno, nei dau
gybės gražią senovės papročiu, tą praėjusią dieną palikimo, kuris taip brangus yra 
mums nūdien. Tiesa, gal tai yra būdinga labiau mūsą tautai, tačiau, vis dėlto, sunku 
ten rasti žymią, kurios bent iš dalies parodytą amerikiečio skauto gilesnį ryšį, su 
tauta, su jos praeitimi, su dabarties meile ir savo darbeliais ateitin. Pagaliau, iš
vadoje pasakyta, kad patirtis, sunkios karo dienos parodė jiems, jog bet kurios rūšies 
tvarkingas, sveikas, naudingas, linksmas ir laimingas gyvenimas esąs tikriausias ke- - 
lias tarnauti savajam kraštui.

Siekdama suteikti galimai daugiau naudos, ši literatūra skatina ir jaunus žmones 
suprasti didelį reikalingumą gyvenime ne tik gauti, bet ir duoti, ne tik pasiėmimą, 
bet ir atidavimą, pagaliau, įprasminti tai, ką .Lincoln.’as yra pasakęs: "Tebūna mūsą 
tikslas padaryti šį didelį pasaulį tobulesnį ir geresnį dėl to, jog jame gyvename mes, 
maži žmonės".

SKAUTŲ VYČIŲ HIMNAS
PI. E. Nagys

Broliai, mus likimo vėtros rūsčios 
vandenynuos svetimuos nepaskandins. 
Pikto slibiną po ilgo mūšio 
vėliai nugalės šviesi žmogaus širdis. .

Viešpaties žvaigždynai švies mums kelią. 
Mūsą vėliavos žėrės aušros ugny. 
Mes suklupusius pakelsim ir bedalius.
Sutrupės vergą retežiai kruvini. , *

Ir skambės visam plačiam pasauly 
amžinos brolybės mus daina laisva’. 
Ir liepsnos širdy šviesiau už saulę 
amžinas ir vienas žodis - Lietuvai
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Daugelis mūsų jaunesnio amžiaus skautų vyčių nebežino savo organizacijos praei^- 
"ties ir stengiasi įvairiais būdais ją patirti.šia proga patieksiu .keletą žinelių is 
Lietuves skautų vyčių gyvenimo Nepr.Lietuvos laikaisx/. '

Panevėžys yra Lietuvos skautų vyčių,lygiai kaip ir jūros skautų,gimtoj i vieta, 
čia jau nuo 1925 metų‘prie Kęstučio Dr—vės veikė vandens skautų skiltis,kuri 1925 m. 
išplėsta į Šarūno dr-vę.Paneviežiečiai tvirtina,kad ši draugovė ir.davusi pradžią jū
ros skautų draugovėms.Tame pačiame mieste įsivarė ir pirmieji skautai vyciaieVioni 
šaltiniuiai tikslią datą mini 19^5 m.kovo nėn.$kiti - 1925.V.T. Juojcia įkūrė sktn,V. 
Einoris.Tada buvo įkurtas vyresniųjų skautų būrelis, vadinamas "Roverių.būreliu’.Ne
turėdami savo srities skautiškos literatūros,ypač rūpinosi jos leidimu ir tuojau jų 
dėka pasirodė Šapirografuotas leidinėlis "Roveris".Tai buvo^pats pirmasis Lietuvos 
skautų vyčių laikraštis. Būrelio nariai labai pamėgo skautišką spaudą,domėjosi užsie- . 
nio skautų’leidiniais,išvertė eilę straipsnių iš anglų kalbos ir netgi ištisai RiPhi- 
lipso veikaliuką ’’Skilčių sistema". I praktiškoje veikldje stengėsi pamėgdžioti ang
lų- skautų vyčių papročius bei jų tradicijas.

Ilgainiui skautai vyčiai išplito ir kitose Lietuvos vietovėse.Didesnio dėmesio 
vertas Telšių,Panevėžio ir Kauno sk.vyčių darbas.Imta lietuvinti tradicijos ir kurti 
savosios. Taip panevėžiečiai su dideliu atsidėjimu studijavo savo^burelio globėjo Si- 
mano Daukanto, anos ’’Darbo Pelės" gyvenimo idealus .Rezultatai nuoširdesni ir konkre
tesni. Pamažu keliolikoje Lietuvos vietų išaugo skautų vyčių būreliai ar net dr-vės. 
Skautų vyčių idėja ir darbo metodai,kaip pastebi vienas jų tuometinių vadovų,ryškiau 
buvo įgyvendinti provincijoje,kur vietos sąlygos neleido susiburti į perdidelius viene
tus .IŠ viso,skautai vyčiai nepatraukė prie savęs didesnio mūsų skautų skaičiaus ir 
daugelis skautų vadovų nebepasiliko skautuose,bet nuėjo į kitas organizacijas,kur jie 
sutikti kaip prityrę ir geri vadai... Kai kurie mėgino padėtį gelbėti,norėdami iš Sk® 
vyčių išugdyti plateshės apimties sk.vyčių Broliją,kurios nariai,išėję visus skautisko 
patyrimo laipsnius, dar turėtų ką veikti šioje organizacijoje.

Bene didžiausiame Lietuvos skautiškojo gyvenimo centre - Ka^no mieste, atskiri 
skautų vyčių būreliai pradėjo steigtis apie 1927 metus /?/.1929®III*1 d.trys atskiri 
skautų v.būreliai*Dr.J.Basanavičiaus,P.Vileišio ir S.Daukanto, nutarė glaudžiai ben
dradarbiauti, susi jungė ir sudarė voeną draugovę.Jos pintuoju vadu buvo sktn.Vl.K.,o 
nuo 195O.XII.1 - sktn.M.M. Pradžioje sujungtos jėgos davė gražių rozui/tatų.Tai jau 
ėmė aiškėti per metihę? dr-vės sukaktį s į Kalėdų eglutę pakviesti Kauno priemiesčių 
vaikai,aplankytas Aižiųjų Institutas,Karo ligoninės ligonys ir kitos vietos.Tunte vy
čiai turėjo didelį pritarimą ir netgi jų burei..* \ -lovai dalyvaudavo vadi jos posėdžiuo
se. Būrelių vadai pakelti į peskautininkių laipsnius.1950.111,25 d.suorganizuotas nau
jas Vytauto D.būrelis,kuris ypač rūpinosi skautiškosios literatūros leidimu*-Be ne jo 
rūpesčiu pasirodė ir "Kelias į Lainę"tDr-vę romia jos dvasios vadas Kan,prof .Merkelis, 
pulk.Barauskas.Suruošta visa eile vakarų,kurių vienas 1950 m.davė net Lt 811,-pelno® 
Pasiūta graži draugovės vėliava,kaštavusi Lt.800,- 1950 n.dr-vės pastangomis suruošta 
pirmoji skautų vyčių stovykla Panerių miško.Greitai Dr-vė davė skautų or-jai gerų va
dovų.

Užkliudžius dr-vei trečiuosius metus, ji netenka bene veikliausio savo SsDaukan- 
to būrelio,kutis veikė S,Daukanto Vardo Mokytojų seminarl jojo /Seminarija likviduota/, 
čia buvusieji skautai vyčiai išsiskirstė po kitas mokslo įstaigas. Netrukus nuo Dr- 
Vės atskskiria energingas P.Vileišio vardo būrelis ir 1951.XII.-2O d.iš jo susidaro II • 
-ji skautų- vyčių dr-vc,veikusi Aukšt. Technikos mokykloj e, tame. pačiame Kaune.Iš dr-vės 
išeina 15 energingiausių vi Leis iečių,. I-joje d'r-vč j e lieka 24-vyrai /Dr.Basanavičiaus 
jir Dr.V.JIudirkos_bjĮre11 ai/. I-osios dr-vės vadu paskirtas s ktn. Bu tauskas. Sumažėjus 
x/~Naudotasi,o kai kas ištisai nurašytasis Nepr.Lietuvos skautų spaudos.
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skaičiui,pamažu dingsta pirmųjų dienų nuotaikosDraugovėje nebeliko nė vieno skautinin- 
ko,nebėra ir iki šiol veikusio jų būreliofDr-vės narių skaičius ir patys nariai ima 
nežilai keistis.! ją ateina mažai tesknutavę,neperėję programos, nesusigyvenę su skau
tiška; dvasia.. Iki 1958 mt/pereina per ją apie 500 nariųeJos nariai profesijomis labai 
įvairūss moksleiviai,amatininkaimspecialistai,tarnautojai. Vis dėlto, .daroma kas gali
na, judama. Dr-vės pastangomis suorganizuota atskira skautų skiltis,kuri 1955*17.7 per
organizuojama 1 Dr.V.Kudirkos dr-vę, 1955.111,12 draugovei ima vadovauti vyr.skltn. 
F ..Šinkūnas.Jis greitai išjudina pasyvesnius skautus, nariai spėja gražiai susi-gyventi. 
Do-* a,naujasis Vadas dar tų pačių metų rudeni išeina į Karo mokyklą.Dr-vės vadovavimą 
.perima Korpl VYTIS sen j .M. 7/1955-XIa5’^956.I<.24 ir “skiltn.senj. J.K. /1956.I.24 ” IV. 
26/? tuo laiku vadovavę skautų vyčių būreliams ir paruošę tikrai gerų yyčių. Po jų 
Jjrrvei vienerius metus vadovavo skltn. J.VlldP r-,. dvejus metus pasikeitė 4 vadai. 
1257«IIIo4,dr-vės vhdu-paskirtas KorpJVYTlS aenj.ps.St. Jau' pirmame savo įsakyme meta 
šūki, ‘‘atkurti gražiąją draugovės praeitį“. Vadovas St.pakėlė narių nuotaiką.! darbą 
imą įsitraukti vis daugiau žmonių.. Finansinėms bėdoms sumažinti suruoštas vakaras,da- 
vq3 Lt.226igryno pelno,gi 195$ nt.rudenį suruošta^ vakaras atnešė net 500 Lt. 1957 me
lais -išleista naujaskautų vyčių laida -'lį.Pątį draugovė iš pagrindų perorgahizuota? 
'narj.ąi-.suskirstyti naujais būreliais ir jiems paskirti nauji pareigūnai. 1957 metų pa
baigoje Dr-vė turėjo 54 skautus vyčius /davusius vyčio įžodį/- ir 15 kandidatų,taigi 
viso 49 narius.Tuojau po Kalėdų kauniečius pasikviečia Vilkaviškio skautai vyčiai,kur 
jie. dalyvavo- ,sk.vyčių suruoštame vakare programoje. Palaikomas ryšys ir su kitų vie
tovių skautais vyčiais.

Skautų vyčių veiklos kelias,kaip rašo tuometinis Dt-včs-korėsp.skiltu. P*J., 
nrbūvo aiškus ir lengvas. Ir iš tikto,nebuvo jokio reguliamino,kuris nustatytų skautų 
vyčių veikimą /Ar dabar toks yra ? A.K./. Vyriausiame Skautų štabe skautų vyčių skyrius 
beveik visą laiką buvo silpnas. Truko instrukcijų. Taigi beveik kiekvienas skautų vy
čių vienetas veikė kaip iŠmanė$kūrė savas tradicijas.Nenuostabg tad,kad greitai vieno 
būrelio tradicijos Žyniai skyrėsi nuo kito,esančio kitoje Lietuvos vietovėje.

■'. Kad lengviau būtų galina nustatyti skautų vyčių kelius, I-osios Kauno sk.vyčių J 
Dr-yės vadovybės iniciatyva buvo pakviesti sugrįžti į dr.-vę visi jos buvę vadai,kurie, 
išskyrus vieną,šiam reikalui pritarė ir grįžo. Buvo atgaivintas skautininkų Vytauto 
Didžiojo būrelis,kuriame aktyviai dirbo 8 skautininkai,buv.draugovės vadovai. Deja, 
jų,kaip ir visų Lietuvos skautų, gražų kūrybinį dą^rbą nutraukė bolševikų okupacija, 
kada turėjo nustoti veikti visa Lietuvos Skautų Sąjunga. • -

Tačiau ir baisi okupacija nepajėgė visiškai palaužti skautų vyčių dvasios.Daugu-, 
nas jų pasiliko ir toliau ištikimi savo įžodžiui. Gražiausias to darbo ir jųi aeikės 
savo organizacijai įrodymas yra faktas,kad jie ir-daugiau kaip 5~iU okupacijos metų 
nepamiršo esą skautais' - atgaivino organizaciją tremtyje 1945 ~ 19^$ metais. ;

Bevartant jau pageltusius nuo laiko ir aplinkos Nepr.Lietuvos skautiškosios spau
dos puslapius,randame ir tikrai gražių žinelių . •’rodančių Lietuvos skautų, vyčių meilę , 
skautystei,skautiškajai spaudai. Štai viena j^ iš Kauno m.I-osios Skautų vyčių dr-vės 
kronikos? . . ? . *

- “ Visas 100% draugovės narių užsiprenumeravome SKAUTŲ AIDĄ ir apie SKAU- 
TYBĘ,ne vien todėl,kad buvo paskelbtas garbės konkursas,bet kad taip diktavo mums p.ą-_ 
,reiga_ . 0 kiekvieno gero skauto pareiga ne tik skaityti, bet ir paremti ypač peri j odinę 
literatūrą,Pinigų tam rasti ir mums nebuvo taip jau lengva, bet nebuvo ir nėra negali
ma ; Esame skautai. Prenumeravome pernai,visi prenumeruosime ir šiemet. ■ ' *” .

-o- 0 -o- ' ■
LSB VĖLIAVOS ĮTEIKIMO AKTAS 

1958.VII.10 d.esant Lietuvos Respublikos Prezidentu Antanui Smetonai,Ministrų Tarybos 
Pirmininku Kunigui Vladui Mironui,Švietimo Ministru Prof.Juozui Tonkūnui,Šefo Pavad.Dr. 
Jurgiui Aleknai, Broli jos Vadu Vyr6sktn.Juozui Šarauskui, Lietuvos Sk.-B. II-osios Jubilie
jinės stovyklos metu A.Panemunėlje,Dr, Basanavičiau-^ vardo šile,Lietuvos Skautų Sąjungos 
Šefas Antanas Smetona įteikė Skautų Brolijos vadui Brolijos vėliavą.

Tebūnie ši vėliava Lietuvos skautams amžinuoju simboliu,vedančiu į didžiąją kovą už 
lietuvių tautos vienybę,skautiškuno idealus ir.visa tai,kas žmoniją veda į skaisčią 
ir Įą-irnngą ateitį .‘/pas/A.Smetona,J.Tonkūnas,J.Tūbolis,St.Raštikis,J.Urbšy8,J,IUbe- 

lienė,K.Žilinskienė, Sof.Čiurlionienė.
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kius, tai jis tikrai randa klystkeli i bloguosius - žalinguosius nuotykius. Arba, jia 
neina nei vienu keliu: jo tiek dvasios, tiek kūno galios merdi. Ir kaip pasibaisėtinai, 
daug tokiu jaunuoliu yra priglaudusios psichiatrinės ligoninės, kalėjimai ir kapinės*.

Skautijai, teisingiau: Brolijai kariantis, skautai buvo vienintelė šaka, todėl netu
rėjo nei šakos vardo. Atsiradus jaun. skautams ir sk. vyčiams, skautu šaka savo pagrin
dinės reikšmės nenustojo (gaila’.), nors ir gavo šakos vardą. Tokia daugumos nuomonė 
(Skautybės iškraipymui, Skautystės nelaime|, Skautijos pražūčiai’,) liko iki šių dienu.

Skautu šaka - kaip pirmutinė šaka - turi visus šakos pažymius: sk.pat. laipsnius 
ir specialybes bei ju programas, įžodį, Įstatus, įsakymus. Įstatai ir įsakymai saisto . 
skautu ir sk. vyčiu šakas. ’

3- Skautai v. y č i a i
Sk. vyčiai yra pagrindinė Brolijos šaka. Tai vyro - atviro oro. ir tarnybos pasaulis. 

Sk. vytis, savo skauto laikotarpyje išmokęs savojo "amato" - gerojo darbelio ir įgyjęs 
reikalingus"įrankius" - pastabumą, atjautima, sugebėjimą, pradeda pilnutinį skautavimą: 
jo širdis neieško "ką gauti", bet "ką du.,ti'‘fc Ką duoti Dievui ("Tegul jūsų švi^a taip 
šviečia žmonių akivaizdoje, kad jie matytu gerus jūsą. darbus ir garbintu jūsų revą, 
kurs yra danguje" /Mt J, 16/, o tai reiškia "ruošti kelią Dievo Karališkajam Viešpats- • 
vimūi" /B.-P./ iki "... bus viena avidė ir vienas ganytojas" /Jono 10, 16/); ką duoti 
Tėvynei ("Juo mes būsime tauresni, juo tikresnė mūsų krašto nepriklausomybė" /S. .Čiur
lionienė/, nes dvasios ginklai yra galingesni už kardo jėgą, net ir už atominę bombą); 
rą duoti Artimui ("Ne duonos šaukia vargšai žmonės, bet žmoniškumo" /Vydūnas/); ką duo
ti Skautybei ("Tikėjimas organizacija ir Sk. Sąjūdžio išplėtimas yra tos savanoriu dar
bininku armijos įsipareigojimai" /B.-P./),

Sk. vyčiu šaka turi savo sk. pat. laipsnius bei ju programas ir įžodį. Sk. vyčiu 
įžodis skiriasi nuo skautu įžodžio ne tiek turiniu - tekstu, kiek savo puikiomis ir 
įspūdingomis apeigomis (gaila, jos daug kur jau baigiamos pamiršti*.).

B. SKYRIAI
Žmonės turi skirtingus polinkius į aplinką. Vienus vilioja vandenų plotai, kiti jau

čiasi saugūs turėdami po kojų tvirtą sausumą, treti nori arais skrajoti oro aukštybėse. 
Tiems skirtingiems polinkiams Skautystėje patenkinti, Brolija turi skyrius. Lietuviu 
Skautu Brolija ju kolkas turi tris: jūros skautu, oro skautu ir akademiku skautą. Sky
riai yra lygiaverčiai, nes juos sudaro tiek skautą, tiek sk. vyčiu šaką nariai.

Pagrindinis skyriaus pažymys yra skautavimo aplinka, galima būtą net pasakyti: spe
cialybė. Skyriaus nariu tampama įgijus pirmą (iš eilės) specialųjį (skyriaus) pat. 
laipsnį (jūros sk. ir oro sk. skyriuose; kitaip - akademiku sk. skyriuje). Būti vieno 
ar kito skyriaus nariu yra laisvas skauto noras. Žinoma, reikia atitikti skyriaus rei
kalavimams, pav., būti studentu: akademiką sk. skyriuje. (Studentu Skautą Korp* "VY
TIS", tremties bei emigracijos aplinkybėms verčiant, nariais-kandidatais /inaktyviais 
junjorais, taip sakant: kandidatais į kandidatus/ priima ir abiturientus /gimnaziją 
baigusiuosius/, kurie tremties bei emigracijos aplinkybėse dar negali pradėti studiją. 
Tikraisiais nariais - senjorais jie gali būti pakelti tik pradėję studijas.)

Skyriai,- be skautui atitinkamos šakos (skautą ar sk. vyčią) sk. pat. laipsniu bei 
ją programą, turi specialiuosius (aavo sk Tia^s) pat. laipsnius bei ją programas.

I. Jūros skautai
Jūros skautą skyrius apjungia skautus ir sk. vyčius jūrininkystės pagalba, kartu 

propaguodamas ir pačią jūrininkystę. Taigi, pirmoje vietoje jie yra skautai, o tik ant
roje - jūreiviai. Skautavimas yra ją tikslas, o j-ūrininkystė - priemonė. Kitaip aiški
nami ar suprantami jūros skautai būtą jūreiviu draugija, bet ne skautai.

Jūros skautą skyriuje sk. pat. laipsniu programos turi dvi dalis: skautiškąją ir 
specialiąją. Skautiškoji dalis yra atitinkamo sk. pat. laipsnio programa.

Kadangi jūros skautai yra tik nuo .16 metą amžiaus, tai yra įvesta du žemesni jūros 
sk. pat. laipsniai (su programomis): jauniu jūros skautą "A" ir "B", tuo būdu išple
čiant jūros skautą skyrių visai skautą šakai (12 - 18 m. amžiaus). Bet tai nėra šaka, 
kaip, pav., jaun. skautai (vilkiukai). Jauniu jūros skautą "A" pat. laipsnio programos 
skautiškąją dalį sudaro III sk. pat. laipsnio programa, "B" - II.

Jūros skautai vartoja jūreivišku termino! ogi ją, pav., skiltį jie vadina valtimi,
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draugovę. - laivu, paskiltininką (tiek pareigas, tiek sk. vyresniškumo laispnį) - vai
rininku, skiltininką - valtininku, draugininką - laivo vadu ir 1.1.

2. 0 *r o s k a u t a i
Kas buvo pasakyta apie jūros skautus, tas tinka ir oro skautams, tik su tuo skirtu

mu, kad ten aplinka yra vanduo, o šia - oras. Be to, oro skautai neturi jauniu ir var
toja ne oreivišką, bet skautišką terminologijų,

3. Akademikai skautai
Akademiku skautu skyrių sudaro vytiečiai - Studentu Skautu Korporacijos "VYTIS" na

riai.
Sulig akademinėmis tradicijomis studentas n^nli būti dvieju korporacijų nariu tuo 

pačiu metu. Todėl ir tie akademikai, kurie, būdami skautais, tuo pačiu metu yra ir -ki
tos ideologinės organizacijos nariais, negali vadintis akademikais skautais. Reikia 
priklausyti vienai organizacijai /turiu galvoje ideologinę organizaciją), nes- "Nė vie
nas negali tarnauti dviem valdovam: nes arba jis vieno nekęs ir mylės kitę, arba vieno 
laikysis ir niekins kitę” /Mt 6, 22į/'. Taigi, akademikas gali būti arba akademikas 
skautas, arba akad. ateitininkas, arba akad. neo-lituanas, arba akad. varpininkas ir 
t.t., bet ne "akademikas kosmopolitas".

Kaip jūros skautai ar oro skautai savo skautavimo aplinka pasirinko vandeni ar orę, 
taip akad. skautai - mokslą, studijas. Bet. vytiečiai savo skautavimo aplinkų ne tiek 
pasirenka, kiek, tapdami studentais', j on įeina. Todėl jie neturi - bent iki šiol - nei 
specialiu (skyriaus) pat. laipsniu bei ju programų*' Sudarydami darnu vieną vienetu - 
Korporacijų "VYTIS", vytiečiai 'sukūrė savitu veikimu, savitas tradicijas.

Nesant specialiu (skyriaus) pat.' laipsniu, nariu-kartdidatu (junjoru ar in. junjoru) 
tampama įstojus į Korporacijų, o tikruoju nariu (senjoru) - davus senjoro pasižadėjimą.

Senjoro pasižadėjimas nėra ir neatstoja nei skauto, nei sk. vyčio įžodžiu,jis 
reigoja tačiau vytietį Skautybęi, Skautystei ir Skautijai daugiau, negu sk. vyčio įžo
dis. Todėl senjoro pasižadėjimas yra šakos pažymio. Tuo būdu, akademiku skautu skyrius, 
sudaręs aukštesnes sk. pat. laipsniu programas, gali tapti nauja Brolijos šaka. 4ia 
niekas negali įžiūrėti "aukštesnės rasės skautu“ kūrimą, kaip niekas tomis akimis ne
galėjo žiūrėti į besikūriančius sk. vyčius, arba, kaip niekas nelaikė - ir nelaiko - 
jaun. skautu (vilkiuku) "žemesne skautu rase".

Pastaba: Taip, rodos,, turėtu būti su vytiečiais, bet kaip bus - priklausys nuo Korpl 
"VYTIS" ir LSBrolijos susitarimo, o juo skyrius gali tapti šaka, autonomi

niu vienetu, "respublika respublikoje“, sąjungos dalimi ir t.t.
C. SAUSUMOS SKAUTAI

Pagrindiniu Broli jos‘s kyr i ūmi būtu sausumos skautai. Jis būtu pagrindinis-skyrius 
kiekiu, o ne kokybe, nes gali ateiti laikas, kad aviacija tiek išsiplės, jog oro skau
tai bus pagrindiniu skyriumi, arba salę kraštu Broliją daugumoje gali sudaryti jūros 
skautai.

Tačiau praktikoje šis skyrius neperskiriamai susiliejo su skautu šaka. Tai įvyko 
Skautiškojo Sąjūdžio užuomazgoje, kada buvo tik viena šaka ir vienas skyrius — skau
tai. Tuo būdu, sausumos skautu skyriaus savybės - Skautystė atiteko skautu ir sk. vy
čiu šakoms.

D. SKAUTININKAI-
Skautijoje - tiek Seserijoje, tiek Brolijoje - yra skautininkiu bei skautininku 

"skyriai". Kaikas juos laiko Seserijos bei Brolijos šakomis. Taip, tie "skyriai” turė
tu būti šakomis, bet, peržiūrėjus šakę bei skyrių savybes ir dabartinę skautininkiu 
bei skautininku faktišką ir teoretinę padėtį, negalima ju laikyti nei šakomis,- nei 
skyriais.

Skautininku institucijos laikymas skyriumi,"davus"jam specialią (skyriaus) progra
mą: skautu auklėjimą, jiems vadovavimą, taigi, vadu programą, neišlaiko kritikos kiek 
tai liečia sk. vyčiu šaką, nes skautininkai, kurie nėra sk. vyčiais, ne tik kad netupi 
teisės priimti sk. vyčio įžodžiu, bet ir juose dalyvauti; jie neturi teisės vadovauti 
net mažiausiam sk. vyčiu vienetui; bendrai, sk. vyčiu šakoje jie neturi jokio spren
džiamojo balso. Antra vertus, būti vieno ar kito skyriaus nariu yra laisvas skauto no
ras, o tojo skyriaus nario teises suteikia specialus (skyriaus) pirmas (iš eilės) pat.
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laipsnis (jūros ir oro skautuose), kuris gi įgyjamas egzaminais, arba įstojus į viene
tą (akad. skautuose). To viso nėra skautininku institucijoje* Jos nariu galima tapti 
netgi visai apie tai nežinant pačiam naujajam "skautininkui", vadinasi, kartais gali 
būti prieš asmens laisvu valiu, ir tirta i’ skautu vadovybės "gailestingumu" ir 
tuntininko (ar aukštesnio pareigūno) "malone". Kartais toji "malonė" gali būti partinė 
malonė, tuo pačiu tapdama Skautijai, Skautystei ir Skautyboi nemalone. Bendrai, sky- 
rius yra aplinkos, specialybės ženkle, gi skaatininky institucija - autoriteto, val
džios ženkle. Skautininkai, nors kažkiek metu būtą atitrukę nuo Skautyst^s, nuo Skau- 
tijos ir dargi nuč Skautybės, netgi jeigu į skautu organizacijų jie bfctę. iš kitur at
siusti, turi teisę rinkti Skautijos organus, spręsti visGs Skautijos ir Skautystės 
reikalus, dargi.net Skautybės principus. -

Skautininku institucija neturi teisės vadintis Brolijos šaka, nors ir turi - bet 
tiktai vienintelį šakos pažymį: skautininku įžodį. Žakai dar reikėtų aukštesnės už sk. 
vyčiu programos, o-sk. vyčiu šakos reikalavimai turėtu būti išpildyti prieš skautinin
ku programos ėjimą. Vadinasi, tik tapęs prityrusiu sk. vyčiu ir perėjęs’skautininku 
programa, asmuo duotu’skautininko įžodį ir taptų skautininku šakos nariu - tikruoju 
skautu - pilnoje žodžio prasmėje - vadovu. -Atrodo, kad tiktai šitaip ir guli būti su
tvarkytas skautininku klausimas. Reiškia,- šią institucija reikia reformuoti į skautu 
vadovu šaką. Bet,, žinoma, šita reforma negali būti atlikta vienu pasirašymu skautu 
liudijime, bet teorijoje ir praktikoje. • •;+’ ‘ ' •

... Vyriausioji Skautu.Vadovybė, idant sulaikyti Skautybės ttegeneraciją, Skautystės 
žlugdymą, Skautijos pražūtį, turėtu atlikti gerąjį darbelį-,. taip - didelį gerą- darbą: 
vietoje. JLpr.iviįegjL juotiįjįį sjcautpl ipsti.tu_cijos_dudtri_SkautiškojoJSftjūdžio Brolijai^ 
s. k a. u ,t JL _ va_d_o_v^_š_a.ką_Į_ To reikalauja Skautybė, to laukia Skautystė, 
to ištiestomis rankomis maldauja Skautija. Pasiklausykime1, štai, girdime tyliai tyliai 
šnabždant Skautijos lūpas: . ■ • .

Gražios gamtos ir viso pasaulio Kūrėjau, Dieve’ Tu siunti apsaugą gležnučiam 
dirvų daigeliui,. Tu siunti globą silpnučiam lauku augalėliui-, Tu siunti rasą 
džiūstančiai pievų žolelei, Tu siunti užuovėją trapiam giriu medeliui, Tu siun
ti grėdą mažam dangaus paukšteliui. Viešpatie', nejaugi Tu mus - Tavo skautus pa
liksi bę rūpestįngo draugo apsaugos,, paliksi be vyresniojo brolio globos, palik
si be skautiškosios meilės rasos, palaksi be mielo vadovo užuovėjos, paliksi be- 
tikrosios Skautybės grėdo?

;

- Nejaugi.•• Nejaugi ju balsas liktu balsu, šaukiančiu tyruose?.,
• • . i .

E. IŠVADOS *
A. Šakos. - Jos reiškia skauto subrendimą, jo pasiruošimą bei darbą Dievo, Tėvynės,

Artimo ir Skautijos Tarnyboje:
1. Jaun, skautai (vilkiukai) - žadina ir ugdo savo fizines ir dvasines galias,

kartu įpranta dirbti Skautystėje;
2. Skautai - ruošiasi skautauti: per geruosius darbelius pratinasi tarnauti Die

vui, Tėvynei, Artimui ir Skautijai,-užmezga draugystę;
3. Skautai vyčiai - skautauja: tarnauja Dievui, Tėvynei, Artimui ir Skautijai,

stiprina draugystę ir skleidžia brolybės dvasią - ruošia kelią 
Dievo Karališkajam Viešpatavimui Taikos ir Geros Valdos Karalystei.

B. Skyriai. - Jie reiškia skautavimo aplinką, kur vyksta Tarnyba Dievui, Tėvynei, Ar
timui ir Skautijai:

1. Jūros skautai - jūrininkystės, srityje;
2. Oro skautai - oreivystės srityje;
3. Akad. skautai - mokslo, studiją srityje.

C. Sausumos skautai. - Šis skyrius yra neišskiriamai susiliejęs su skautą šaka.
D. Skautininkai. - Šią instituciją reikia reformuoti į skautą_vadovjį šakąj.

a. Sudaryti šakos programą;
b. Skautininku turi būti tampama ne kieno nors malonės, bet savo pasiruošimo

bei atsidavimo Skautiškajam Sąjūdžiui dėka.
E. Išvados. - a. Skirti šakas nuo skyrių; - b. Atitinkamai jas bei juos vertinti}

c. Skautininku institucija reformuoti į s.kaaįu^v^.dovĮį šakąx
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i._ PAKISTANAS. Nesenai nužudytas Pakistano ministeris pirmininkas buvo didelis skau- 
tų bičiulis.Vienas iš paskutinių jo viešų pasirodymų buvo^priėmimas Pakistaho skautų, 
dalyvavusių Pasaulinėje Jamboree Austrijoje.Beveik 40 minučių premjeras klausėsi jų 
pasakoj imu.Atsisveikindamas pareiškė? "Skautiškas auklėjimas yra didžiulis pagrindas 
tautos pažangai ir tarptautinei taikai pasiekti.Aš noriu,kad jūs į ši sąjūdį įdėtumėt 
visą širdį ir jėgas.n , . .1 . ..

J. A.V. 11 vai.ryto 87 metų amž.Rhodes vis dar nebuvo surasta kalnuose.Kaimynai 
ieškojo kelioliką valandų - vis veltui.Vietos skautų draugovė paprašyta pagalbos.šeši 
skautai atsirado bematant ir,hors labai Iijo,.pradėjo ieškoti.Pasidaliję į grupes pus
antros valandos, žvalgė pėdą p6 pėdos,lipdami į kalnus.Netoli kalno viršūnės vienas 
skautukas pastebėją keletą vos pastebimų ženklų žemėje ir žolėje.Sutelkę visą skautiš
ką miško pažinimą,sugebėjo surasti paklydusios senelės kelionės kryptį ir ją pačią. 
Ji buvo išvargusi,nusigandusi po 9 vai.klaidžiojimo.Drabužiai peršlapę,kojos kruvinai 
laukinių vynuogių sudraskytos.Skautukai aprišo žaizdas,o ją pačią nugabeno namo.Po to 
jie džiaugėsi atlikę gerą darbelį. . 7

ITALIJA. 1951.rugp.-rugsėjo men. 6 skiltys Italijos skautų /ASCT/ stovyklavo Kip
ro saloje kartu su Armėnijos,Kypro,Anglijos ir Turkijos skautais.25 dienų stovykla, 
prie vandens,puikioje gamtoje,pavyko puikiausia.Skautai užkopė į aukštą /6.4O5 pėdos/ 
Olimpo kalno viršūnę,kur buvo atlaikytos Sv.Mišios. ■

INDIJOS skautai vyčiai vis didesnę rolę lošia visuomeniniame gyvenime.Ypač daug 
prisideda prie "kaimo pakėlimo" programos vykdymo.Skautai daro periodinius vizitus į 
plačios apylinkės kaimus,moko gyventojus švaros taisyklių,dezinfekuoti vandenį,aiškina 
priemones,kurias reikia vartoti norint.išvengti epidemijų.Kaimuose jų klauso ir kraš
tas nuolat pažangėja. ... .

NORVEGIJA. Norvegai skaitai vyčiai,švęs.dr-.t 40 m.Norvegijos skautų sukaktį,padarė 
ilgiausią estafetinį žygį.Jis pradėtas 1951.VI.16 d.nuo tolimiusio punkto pietuose 
Lindesnes ir užbaigtas po'49 dienų - North Oape,su $0 min.pavėlavimu.Visas kelias 
buvo suskirstytas į maždaug 20 mylių tarpus.Žygio dalyviai turėdavo nueiti šį tarpą per 
12*valandų ir tuo pačiu metu vesti dienoraštį su vietos,oro,augmenijos ir gyvūnijos 
aprašymais.Žygyje galėjo dalyvauti•visi Sk.S-gos nariai,bet ne jaunesni 16 metų. 
VIII.16 d.Kronprincas Olavas perdavė vienam įš skautų vyčių laišką,kuris pradėjo žygį 
iš specialiai suorganizuoto laužo 12 vai,naktį, dviejų skautų vyčių nešamas.Žygio die
noraštis bus išleistas atskira knyga. Pats žygio kelias vedė per kalnus ir slėnius, 
skautai vietomis turėjo irtis laiveliu per ežerus ir net jūrą.Daugelyje vietų žygiuo
davo po vieną skautą. Manyta,kad trijų valstybių sienų susikirtimo vietoje bus susi
tikta su trijų Skandinavijos valstybių - švedų ir suomių skautais vyčiais.Deja,jiems 
nepasirodžius,nutarta išsivirti suomiškai-švediškai norvegiškus pietus.Tas buvo teip 
padarytas į sriubą įpiltas Švedijos vanduo,Norvegijos mėlynės,o virta Suomijos malko
mis.Rugsėjo 4 d, iš North Cape buvo pranešta,kad laiškas pasiekė juos.Paskutinius 
nešėjus sutiko 29 Prancūzijos skautai vyčiai,kurie ten stovyklavo tikslu susipažinti 
su vietos gyventojais lapiaia.Laiškas buvo oficialiai atidarytas,perskaitytas.Vėliau 
jis bus įdėtas į specialius rėmus ir prikaltas prie uolos. Šį skautų vyčių žygį sekė 
.ne tik laikraščiai,bet ir radijo reporteriai.Skautai čia gerokai prisidėjo prie jų 
idėjos išplėtimo Norvegijoje. v

KANADA, čia skautai puikiai pasižymėjo medelių sodinimo darbe.Šį darbią atliko 
drauge su miškų departamento atstovais* Visa eilė skautų šia proga įsigijo miškininko 
specialybę .Daug kur.skautei sodino specialius krūmus netoli esančia dirbtinio ežero, 
Jo krantams stiprinti.Vien Halifakso skautai kasmet pasodina 5*000 medelių.
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SKAUTAI ETIJOPIJOJĘ,
«. ... . • v . X - —x

< ■• ~ _ . v~ - - -/ . ...x->*’■’< .<a\
/"Pirmieji skautai Etljopijoje atsirado i'S'7’7- t*f s, kai ten buvo į.s te i gta v ’ Skautu

Mokykla”, globojama paties Jo Imperatoriškos Didybės Kunigaikščio iš Harare*Ši skautų 
. mokykla,deja,veikė tik iki italų invazijos pradžios ~ \ *
*; Harare Kunigaikštis ir'nemaža dalis’ dabar žynių etijopų buvo pirmieji 'skautiškojo 

judėjimo tame krašte nariai*Į Skautų Mokyklą buvo siunčiami tik rinktiniai.bęmiukai
■ iš Įvairių krašto mokyklų* _ J - - »

1955 nu Jo Karališkoji Didybė Imperatorius Įteikė Etijopijos skautų vadui vėliavą 
su išsiubinėtu šūkiu ’’Budėk”, Ta progą skautai parodė visuomenei savo užsiėmimus ir 
suruošė pramogas.Nuo tos dienos be skautų neapseidavo nė vienas visuomenės susirinki“ 

•mas •; •
Gražiai supląnuotos užsiėmimų programos buvo betrukus nutrauktos Italijai okupa

vus kraštą.Savo gimtosios žemės patriotizmas jau buvo spėjęs gilią! .Įaugti 1 skautų
• širdis.Išdavoje dalis jų paaukojo savo gyvybes Tėvynės labui,garbingai kariaudami ko

vos laukuose, p tremtyje per ištisus penkerius metus pasižymėjo patriętine dvasia bei 
.tarnyba artimui. \ • a ♦

Po reokupacijos per pirmuosius.penkerius metus buvo galuojama atgaivinti ir skau- 
tų judėjimą,tačiau kol kas nuo to buvo susilaikyta, nes visuomenėje tebebuvo daug., 
karčių atsiminimu, surištų su uniforma. Tiktai 194® m.rugpiūčio mėn..Imperatoriaus Įsa
kymu Švietimo ninisterio pavaduotojas sudarė komitetą Skautų org-įai atgaivinti.Šis 
komitetas susidėjo iš 6 vyrų,atstovaujančių šešias skirtingas ' ‘ tautas ir
prityrusių skautininkų savo tėvynėse.Komiteto pasiūlymai buvo priimti.Sudarytas .vykdo
masis komitetas,išleistos reikalingos instrukcijos bei taisyklės pagal tarptautinio 
komiteto pasiūlymus. *

Šitaip buvo pradėta'organizuoji dabartinė Etijopijos Skautų Sąjunga’/berniukų/^ 
kuros darbo pradžiai imperatorius padovanojo $ 47.JpOO.Jis patvirtino skautų veiklos 
taisykles*ir paskelbė savo valstybės ’Vyriausybės Žiniose”, Skautų S-gp. auga ir da
bar jau turi per tūkstantĮ narių.Registruotų vienetų skaičius - 50.Daugelyje mokyklų 
skautų vienetai tebėra organizacijos stadijoje.Skautal iškylauja ir stovyklauja,ruo
šia kursus vadovams,kurie praeina su dideliu '-'"ėi sekimu. Didžiausia skautų lavinimo 
stovykla suruošta 1949 mt. Vieno šimto Tinklinių skautų stovyklai vadovavo švedas, ene-

* rikonas,indas ir etijopas skautininkai.Pats Imperatorius Haile Selazie buvo atvykus 1 
stovyklą,savo kalboje pabrėždamas skauto Įžodžio svarbą. Stovykliniai skeutiŠkž lau
žai ir šiame krašte susilaukė nemažo susidomėjimo.Skautai spėjo pasižymėti savo tarny
ba artimui,išgeibėdami tris skęstančius viename ežere.1951 m.ąausio 6 diena tapo 
’skautų apelsinų pardavinėjimo di^nė’.I-osios dienos pelnas 3 9-555 yra Įrodymas,kad 
Etijopijos žmonės jaučia skautų or-jos naudą ir.remia ją. /iš ’jamboree”,1951,Dez./

- o.{ >/;•■. ' • • ., •> : - ' • 1 •• f ’• 
. - X J- • - ... - - • ... ' .
\ u . PRANCŪZIJOS SKAUTAI UŽSIENYJE , . ..

’ t Sen j. P. Dauknys. c ;... 0 _
' Mums,tremtiniams,Įdomu,kaip tvarkosi dabartinių laisvų valstybių skautai,atsidūrę 

užsienyjes^Vadų žurnalas.’Le Chef’ /Prane,/ šiuo klausimu duoda daug davinių.
Pranei-jb; skautai,atsidūrę užsieniuose,tuojau stengiasi sudaryti savus vienetus,. 

pagal*savo skautiškos formos tradicijas’ ir nuostatus.Užsienyje jų vienetai /Scout de 
France/,kaip ir visi bet kokio krašto vienetai veikią užsienyje,priklauso nuo Tarpt* 

‘ Skautų Konferencijos potvarkių.Tai aukščiausias skautybės nutoritetas,susirenkąs po
sėdžiams kartą per dvejus metus.Jų nuostatai seko,kad tokios draugovės egzistuotų tik 
su vietos skautų vadijų pritarimu.Faktiškai pranc.skautai veikia su jais harmoningai.

Kodėl jie tiesioginiai nelsijungia 1 vietos skautų‘vienetus ? - l.Jie yra pranę. 
kultūros^Vaikas ir berniukas greičiau nutausta kaip tėvai.Skautų dr-vėse jie randa • 
prancūziškos kultūros šaltinius,kurie juos stipriai gaiviną.Juos remia ir globoja visi 
pranc.diplomatai,2.Prancūzai skautai užsienyje sudaro savo vienetus,kadangi jie yra 
Pranzūžijos skautai. Tokios pranc.skautų grupės,paveldejųšios savo krašto tradicijas, 
turi Įtakos ir vietos skautans*.Rasdamos pas juos ką naudinga;originalaUs ir'ehąraktb- 
ringo,šiuos dalykus gali prisitaikinti ir snu.Pranc.skautai užsienyje atsiduoda Pran
cūzijos karaliaus Šv.biudviko garbei,kuris laikomas jų globėju. \
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Mintis paruošti Korporacijai veiklos programą yra tikrai puiki.Viena,programa, 
paruošta pakankamai- plačiais bruožais,leidžiančiais prisitaikyti ją nevienodoms gy
venimo sąlygoms, duos korporacijai darbo vieningumą ir^prasmės jos egzistavimui0Tos 
programos pagrindan turėtų būti padėti praktiško krikščioniškumo,tautiškumo ir sočia? 
lumo dėsniai. AŠ skaitau,kad mūsų Akademinis Skautų Sąjūdis turi savo pasaulėžiūrą, , 
kuri yra nemažiau ryški,kaip nevieno aidesniųjų musų visuomeninių sąjūdžių ir srovių, , 
tik ta mūsų pasaulėžiūra nėra dar exnressis verbis apibrėžta ir formuluota. Reik'-tų 
tai greičiau atlikti, o naskui apie tą centrą plėsti ir veiklą. Įsivaizduoju,kad ta 
veikla turėtų būti ištisai pagrįsta skautiškąja ideologija,tačiau neturėtų ribotis 
vien PLSS,vien jaunimu,o turėtų išeiti į platesnį mūsų tremties organizacinį,kultū
rinį ir ktogyVenimą.Mūsų Sąjūdžio vaidmuo čia galėtų būti analoginis KorpJ veidme - 
niui V.D.Universitete : jungti,vienyti,artinti pozityvias pajėgas. j

V.S., Adelaide.
1s__ka^iuomen|s_ stovyklą v,. ; v

Laikiau daug egzaminų,kuriuos išlaikiau gerai ir pralenkiau daugelį amerikiečių. 
Gavau teisę laikyti karininko kandidato egzaminus,kuriuos taipogi is laikiau.Kaipo 
mokąs svetimas kalbas,dar laikiau vokiečių ir lietuvių kalbų egzaminus,kuriuos irgi 
išlaikiau gerai. Kaž kodėl čia daugelis mano,jog esu amerikietis ir todėl stebisi ma- • 
no geru šių dviejų ’’svetimų” kalbų mokėjimu.iš visko turėtų atrodyti mano padėtis ka
riuomenėje labai gerai,bet iatikrųjų nevisada taip .būna,nes esu nepilietis ir todėl 
uždarytos durys į karininkų ir kitas specialus mokykias,kurios.-skiriamos tik pilie- • 
Siame.Vargiai ar man jos atsidarys. • . .

PriklausaL vienai parašiutininkų divizijai,kurioje būsiu keletą mėnesių.Po to - 
arba į Korėją,arba į Europą... Lietuvių arti nėra,lietuviškas žodis pasiekia mane 
tik per laiškus. Taigi labai prašau nepamiršti man siuntinėti ’’Mūsų-Vytį" ir biulete
nį. . \ v

Šia proga noriu palinkėti visiems broliams vytiečiana pasisekimo.
Jūsų -

. . . Junj.Pvt.Vyt.

Atrodo,kad mistiškumo elementas mūgų skautų gyvenimą yra gerokai pamirštas.Plačiau- . 
się, dirvą jam išvystyti teikia skauto įžodžio ceremonijos.Įžodžio diena turi pasi
likti skauto atmintyje kaip neužmirštamas,inspiruojantis įvykis,kuris visada primintų 
ką jis iškilmingai pasižadėjo ir padėtų jam tapti principiniu skautu.Kišų dabartinis 
įžodžio ritualas yra,palyginant,iškilmingas,tačiau tapo jau perdaug standartiniu,ypač 
kai keliolika skautų jį duoda iš karto, nėra apsuptas mistiškumu - romantika ir todėl 
nesužavi taip,kaip turėtų sužavėti jautrias ir lakias jaunuolių vaizduotes.

R.Mieželis,Urbana.
- Labai džiaugiuosi "Kišų Vyčiu".Kiekvienas numeris yra gyvas,aktualus,įvair/us, 

turiningas.Žinau gerai,kiek reikia darbo,kol geresnių rezultatų iŠgauni.Nors ir rota- 
tinė technika,vis dėlto jis ilgiems K1 r. s bus vienas geriausių pavyzdžių.Sveikinu.

Jūsų
Sktn.Y.
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- Tarybos Pirmi jos Pirmininkas, pareiškė Tarybai nesutin
kąs priimti PLSS T.Pirmijos Garbės Pirmininko pareigų,suteiktų jam 19^9 mt.Reikalas 
turėti mūsų Sąjungai Garbės Pirmininką esąs praėjęs - pabrėžia K.Palciauskas savo raš
te. - ”Aš negaliu šio didžio vardo pasilaikyti,nes niekad praeityje nesijaučiau pada
ręs ir dabar nesijaučiu darąs daugiau naudingų darbų Sąjungai,kaip yra padarę ir dabar 
daro daugelis kitų garbingų skautininkų ir skautininkių” - pabrėžia jis jsavo motyvuose.

- PLSS_Rinkimine„kpmisjLjjį -sktn.-kaiAlg. Aglinskas, Hilda Budrienė,Ona Ščiukaitė,Eu
genijus ViĮkas,Al.Plateris ir Alb.Augustinaitis, Karolis Bertulis,Rd.Zaborskas,pradejo 
savo darbą.Netrukus PLSS Tarybos narių,Garbės teismo ir Kontrolės Komisijos rinkimo 
reikalu bus išleista platesnių nurodymų.Rinkiminė būstinė Įkurdinta Čikagoje.

- Skau tiš_ko_sį_os_ mor ti roloyi j ps reikė lu. MV redakcija jau gavo pranešimus iš 7 as
menų. Ypač vertingos medžiagos suteikė skautininkai Pr.Pakalniškis /California/ ir Vyt. 
Mikaiavieius /Čikagoje/. Medžiaga apie nukankintusrištremtus,mirusius,kalintus ir pasi
tarnavusius tautos reikalams skautus-es bei jų vadovus renkama ir toliau.Žinias siųsti 
MV redakcijai. Tik su visų senų ir jouuų skdutybės darbuotojų talka galėsime atlikti
šį nemenką darbą.

- °Skautų_ Aido0 - akauįų-čiy. laikraščio 1 Nr<1952 mt.pasiekė mūsų redakciją.Laik
raštis ir toliau pa trauklus. Kas dar. jo neparsikviėtė į savo namus - temalonėja arti - 
minusiu laiku tai padaryti .Adęi.adresasrA.P.Pundzevičius,Box 10Q5,Stačio nC”,Toronto 5» 
Ontario,Canada. : ' ' •_

- Pulk.Šarausko vardo skautų vyčių dr-vė Čikagoje,vadovaujama energingo sktn.Alb. 
Augustinaičio, užsisakė ^Mūsų Vytį” skautiškos spaudos gajaus proga.. MV adm-ja gavo
iš karto prenumeratas.Tai didžiausias vienkartinis prenumeratorių skaičius iki šiol* 
Draugovė gražiai pasiskirstė į būrelius,susitvarkė viduje ir ruošiasi skautų vyčių 
darbui. • .

- ^Napjieno^s^ - vienas didžiausių lietuvių dienraščių Čikagoje, nesenai įsivedė 
nuolatinį savaitinį skautų skyrių, kuris pavadintas "Skautijos Taku °. Kiekviena proga 
patiekiama aktualių informacijų ir' rašinėlių skautiškomis temomis.

*-čikag£S_ASS__sĮ9rrįu;vasario 2 d.vieno j o iš gražiausių Čikagos salių suruošė pui
kų ir puošnų kaukių balių.Labai gražiai ir energingai dirbo visi skyriaus^nariai,su ma
ža išimtimi,ypatingai: A.Stepaitis,E.Slavinskas, A.Vengris,J.Ivanauskas,0.Ščiukaitė, 
A. Kalvaitytė,R.Sriubienė, A. Karnavičius,G.Valentines,J. Gi lunes,,Br.Juodelis,V.Mikalavi- 
čįus,R.Chainr.uskas,Eug.Vilkas,A.Lapatinskienž,B. Juodikienė, A. Ščiukaitė ir kt.grikiai 
suorganizuotos šios sritys s programa,bufetas,kavinė,rūbinė ir kt.Visur jautėsi pavys- 
dinga vytiečių ir ASDS sesių ranka. Pobūvis davė nemaža pelno,kuris bus paskirtas šal* 
pos,skautiškos spaudos ir pan.reikalams. Šiuo savo narongimu ASS skyrius įrodė,kad jis 
yru pajėgus atlikti ir didesnius darbus.KorpJVYTIS skyriui vadovauja energingas senj. 
J.Ivanauskas,ASDS "Gražinos” Draugovei - fii.Ona Ščiukaitė.

** Bostono skytiaus valdyboje įvyko pasikeitimų.Ligšiolinis skyriaus piminin- 
kas Fil.Kasperavičius ir jo vadovaujame, valdyba pasitraukė iš pareigų. ASS Valdyba pa
dėkojo jiems už darbą. Nauju skyrius pirmininku išrinktas senj .Apolinaras Treinys, 
sekretore -senj.Gražina Oaplikaitė• Abudu aktyvūs,bebaigią studijas,studentai.

- Senjisktn.V.A.Mantauta<2. irjunj. V. j i ode ikax studentai teologjai vytiečiai,^ 
atvyko į JAV,kur žada toliau tęsti savo studijas. Europoje beliko vos keletas vytiečių.

- Sekant^s_n^£ų_VyčįBo2 Nr.greičiausia išeis viename aąsiiuvinyje už kovo ir balan
džio mėnesius.Turinyje numatyta daug aktualios medžiagos.Iš viso siais metais užplanuo
ta išleisti 8-9 sąsiuvinius. Nr.5~4 pasirodys apie kovo mėn.pabaigą ar balandžio pradžią. 
Dar nevėlu užsiprenumeruoti 1952metams.Paskubėkite-I

- Naujas MV Redakcijos adresas* Br.Kviklys,4}12 So.Lake Park Ave,Chicago 15,ILL. 
USA, Telef. Kenwood 8 - 5155*
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• VYR.SKTNoKĖSIŪNAITĖIŠLAIKĖ- VALST. EGZAMINUS

, . M J- ■ ■- * • -

Masu skautiškaj.ai šeimai ir-MV skaityto j r. m s gerai žinoma vyr .sktn.D.Ke.siūnaitė 
‘Šiomis’^diėnomis JŽV-oėše IŠiaikė valstybinius egzaminus ir .gavo, teisę verstis medicinos 
praktika š-iame krašte .Skautininke gimė, ir augo Rusijos gilumoj ė, kame. jos- tėvas gyveno

- tremtinio dali?Karui pasibaigus grįžo į. Lietuvą, 1922 mįt.įstojo į. susiorganizavusį Lie-
■ tUvbs U-tą ir čia tiiojeū aktyviai reiškėsi skautiškame' darbe,drauge su kitais 1924 mt.

■ įkurdama pirmąjį akad.skautų vienetą U-te31927 m.baigė medic.fakultetą .Poto eilę metų 
specializavosi medic.:darbesdirbdama gydytojos darbą įvairiose Lietuvos vietose.Atostogų 
metu ir vėliau tremtyje energingai gilino savo žinias -Berlyno',P aryžiaus, Berno ir Buda-

• ■- pešto ligoninėse.Atliko, eilę mokslinių.tyrimų ir parašė mokslo darbų,paruošė akušerijos
vadovėlį ir.populiarių straipsnių.Greta to visą laiką labai aktingai reiškėsi skautiš
kame darbe,Seserijos vadijoje,organizavo*skautiškus vienetus,stovyklas.Čia Dr.Kesiūnai- 

ttes,kaip skautininkės,darbai ir nuopelnai mums yra gerai žinomi.
* ' Šiuo-metu Dr.K. gyvena netoli .\Cleve landoj aktyvi ai/dirba ASSąjūdyje kaip valdybos 

vicepirmininkė,bendradarbiauja skautiškoj spaudoj,skautininkų ramovėj ir kt.Soserijos
■ Vadija tikisi, ką’d D. Kesiūnoitė prisiims atsakingas pareigas;Mes. iš savo pusės mielai
bendradarbei linkime sėkmės profesiniame ir skautiškame darbe'. Ad.melioremJ

.. o- (J- o.. - ........ - ........ - » ”

•L.Skauįių S.eserijLOS. £inkįmin£ komi£ij_a_ jau energingai dirba.Visos skautininkės ir 
šiaip jau vadovės prašomos rinkini reikalu specialiai dar kartą Registruotis ir savo 
vienetus užregistruoti Sėsrvadijoje pas /s.B,Lesevičiutę,Ą127 So.Rockwell Ave,Chicago 
ILL.J.USA,nevėliau š.n.kovo 4 d.Si registracija labai svarbi.Seserija prašo vadoves ne
atsisakyti kandidatuoti rinkimuose į įvairias Seserijos Vad.ijos’ vietas. ,<o

- visas seses prenumeruotis M. VYTI.
paskautin.laipsnį pakeltos sesės5Aldona- Lesevičiutc ,Gen.Mo- 

destavičienė,Angelė Urbytė-Songailiene ir Au'rcBalešeitienė<‘ •
Ū^RdRVonota Lelijos. o^rdįnuj^sktn.f ii.dr.McBudrienė, sktn^Z. Juškevičienė.
-_J?rof.sktn^Ign,JKončiu_Sj_ASS Valdybos Pirmininkas,už didelius nuopelnus mūsų skauti-

• jai 11.16 d.proga Pirmi j os nutarirAu apdovanotas Padėkos drdenU.
‘ . y^P^ktn^Žjj^masJaigzMndb apdovanotos ordėnū ,:Už Nuopelnus”./ ’ .. ■ •

^8£”t3^a.s_’lurkšaš£sktnt.,apsigyveno. .Sifigoje.:Pirnijos nutarimu ’paskirtas JAV PLSS 
Rajono'vadovu. ,

'• . jGįlunasx MV ^ėchni-škasis. Redaktorius i^AįoksRS^KaraliuRhs., MV administra
torius, abu Korpl Vytis senjorai,aktyviai daug 'dirbą skautiškos spatfBs reikalui, PLSS 
Tarybos Pirmi jos nutarimu apdovanoti orderiais ”Už nuopelnus”. Ad melioren: Red. -

-_pRi tyrusiu vyčio. Rrorranos, Pirmi j a padarė nutarimą, kuriuo, atsiradus
nuomonių skirtumui tarp LSB Vyr.Skautininko ir. Brolijos Skautų Vyčių skyriaus,progra- 

■' mos tvirtinimas atidedamas,iki VyrcSkautininkas ir;Vyčių skyrius suderins savo nuomones,
Sktn0N. Grigaliūnienė , aktyvi Čikagos skaučių Aušros Vartų11 Tunto darbuoto ja,- 

yra- oarašiusi labai gražų veikcliuką skautams-čms,kuris bus pastatytas Čikagoje Šv. 
Jurgio, dienos proga.

~ Sktn.Prekeris iš Anglijos atvyko į JAV ir apsigyveno Ciceroje.Laukiama,kad ne
trukus-galės įsijungti į skautišką darbą. ■ • / . ,

. . * - Škth^A^BĮjfnsįtėg-Šęgber gienšj bu v. Pirmo ji Skaučių skyriaus vedėja Lietuvoje, apsi
gyveno Clevelandc.Nors turi labai gausią šeimą,-žada padėti ir vietos ėkaųtėms.

skaučių T’, n"’’. . . G lev o landė, aktyvi ai dirba su .skautėmis.
Kitame MV numeryje skaitysime jos rašinį skautiškų stovyklų reikalu.

“ grazi’ei vadovavusi Čikagos skauciil Tentui,-kai ku’riais. savo
skautiškais patyrimais žada nršidalyti ir su MV skaitytojais. .

, - Detroito akademikai skautai -ės,vadovaujami senj.L.Rečiūrostžadą pagyvinti •
vcikląCia veikia ir skautų.vyčiųb-relis;kuria^ gražiai vadovauja senj.Vl^Sinutįg . 
Senj.Algis Astašaitis Žada aktyviau bendradarbiauti MV puslapiuose.

uLiudo Končiaus, gražiai tebeloidžia n Kiną’’.Netrukus jo 
redakcija pereina senjfVyt.Černiaus žinion,kuris dirbs drauge su redakt.A.Vaitkum. 
Mus pasiekė 4 r,Kiiio* numeris.,aktualus savo medžiaga ir švariai rotat.atspausdintas.
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MŪSŲ VYTIS

Pasaulio Lietuvių Skautų Sąjungos vadų,vadovių ir akademikų skautu ,-clų laikraštis 
Nr.2 • Čikaga 1952m.vasaris

REDAKCIJA i Redaktorius - Br.Kviklys , 7520 So.Telman Ave, Chicago 29, ILL.,U.S.A, 
’fechniškasis Redaktorius - J.E.Gilunas, 555$ So. Tustino str., Chicago, Ill*.
Meninės dalies vedėjas - Alb.Karnavičius.Viršelio piešinys dail.Pauliaus Augiaus* 
Redakcija rankraščius taiso savo nuožiūra.Autorių teisės gerbiamos.Straipsniai,su au
torių pavardėmis ar inicialais nevisade reiškia skautiakosios vadovybės,redakcijos 
ar leidėjų nuomonę.

ADMINISTRACIJA : Leidžia Akademinis Skautų Sąjūdis.Administratorius - Aleksas Karaliū
nas, 6541 So.Campbell Ave,Chicago 29,Ill.,USA, Telefonas RE-7-2874.
PRENUMERATOS KAINA: metams 2,50 3,pusmečiui - 1,25 3. Užuojautos,sveikinimai ir,pan. 
smulkūs skelbimai po 1 3. Atskiro numerio kaina - 4o et. Rotatoriumi spausdina j»ps. 
Leonas Knopfmileris. Laikraščio atstovai kituose kraštuose*. AUSTRALIJA- Vyt.Stasiškis, 
2 Pleasant Ave,Glendore,Adelaide,S.A. D.BRITANIJA - K.Vaitkevičius, 21 Cobden str., 
Derby,England. ITALIJA - Al.Nekrašas, Via Casal Monteferreto 20,Roma 28. KANADA - 
Sigitas Krasauskas, 84 Pine Crest Rd.,Toronto,Ont. VENECUELA - Antanas Bezįliauskes, 
Calle 99, No 99/$O.Valencia,Edo,Carabobo.S.America.

NAUJI L EI’D INTAI

Stasys YLA - ŽMONĖS IR ŽVĖRYS DIEVŲ MIŠKE.Kaceto per gyvenimai. 55$ pusi. ■
Tuo metu kai daugelis mūsų džiaugėsi laisvesnio pasaulio gyvenimu, mūsų rašytojas, 

Profesorius ir malonus skautininkas Kun.St.Yla Lietuvių Tautos interesų vardan turėjo 
'daugiau kaip dvejus metus kentėti nacių koncentracijos stovykloje Stutthofe,Vokietijo
je,kur įer 6 metus,iki evakuacijos buvo surakinta"tik” 65.OCO žmonių.Autoriųs tmrėjo 
kiekvieną dieną žiūrėti mirčiai į akis,gyvendamas už spygliuotų vielų,kur ’’žmonės 
buvo žvėrių rankose.Žvėris norėjo juos palaužti ir sunaikinti,bet jų dvasia nesidavė 
priveikiama" /6 pusl-/*Ir tikrai,mūsų tautiečiai ten netik gyveno,kentė jo,mirė drauge 
su kitų tautų nariais,bet dar daugiau : kūrė ten,kur viskas buvo griaunama,ruošėsi 
dirbti savo kraštui,kada nebuvo vilties nei jiems išeiti,nei Lietuvai pakilti. 
Kodėl taip buvo,iš kur jie sėmė tiek daug jėgų didžiajai praktiškajairiDievo,TĖvynės, 
Artimo meilės įstatymui vykdyti,atsakymą randame St.Ylos didžiuliame veikale,kurį 
turėtų perskaityti kiekvienas lietuvis,ypatingai skautų vadovas.

Išleido N.Pr.Seserys, Putnam,Conn.,1951 1 egz.pardavinėjmas po 5 J.Gaunama
adresu: I.C.Conventm R.F.D.2,Putnrm.Conn.,USA.

. Antanas Sabaliauskas - NUO IMSRĖS IKI 0RIN0K0 Per fakirų žemę.Lietuvio misijo- 
nieriaus pergyvenimai Europoje,paslaptingojoj Indijoj ir Pietų Amerikoje. Išleido 

. VENTA,1951 m.Vokietijoj - /adr. :Joncs Rimo i kis,-15b- Mumau, Postfach 74,Germany/. 
228 pusi.

Čia autorius supažindina skaitytoją su daugelio kraštų žmonių gyvenimu ir papro
čiais, gražiai atveria mums mažai tegirdėtų Azijos ir P.Amerikos vietinių gyventojų 
savumus,galvoseną,tikybą.Autorius gyveno ten ilgus metus, ne tik stebėjo iš tolo,bet 
dirbo ir kūrė. Taigi ir aprašymas ne dirbtines,ne iš knygų... Šią baisią gyvenimo tik
rovę skaitai kaip įdomų kelionės aprašymą ar romaną.Ištisas knygos ištraukas galima 
skaityti netgi skautų-čių sueigose. Knyga gaunama JAV: Mr .V.Jonikas,507 Water st., 
Brooklyn 1,N.Y,Kaina 3 2,50.

A.Vaičiulaitis, VALENTINA. Romanas.Antroji pataisyta laida.Išleido VENTA 1951* 
142 pusi. Kaina 2 Tai žinomo uojo bene geriausias kūrinys,labai mėgstamas
jaunimo. Gaunamas pas knygų platintojus arba iš V.Joniko,507 Water str.,Brooklyn,1,NY.

Vincas Jonikas * SIELVARTO RAUDOS 1951 mt.Išleido VENTA. 58 pusi. Poema. 
Gaunama prs leidėją arba V.Joniką minėtu adresu už 13.
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