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VADOVAMS

Paskutiniu ne tu, renkant naujuosius skautiškosios vadovybės organus, pastebėta/
kad skautų organizacijoj yra gerokai įsigalėjusi liga,kuria serga ir daugelis kitų
mūsų bendruomeninių,kultūrinių organizacijų: vis mažesnis narių skaičius sutinkadirbti praktišką vadovo darbą,kratosi, pareigų,nesiduoda renkamas,atsikalbinėja,nuro
do svarbius ar netaip jau svarbius motyvus ir pan. Tas pats ir periferijoje,: vis
sunkiau surasti tuntininkų,draugininkų,net.skiltiniinkų ir kitų pareigūnų.Kadangi
ši priežastis labai kenkia skautų organizacijai, tenka ją šiek tiek, panagrinėti.Ko
dėl taip yra ?
Nenoras vadovauti skautų vienetams ar iš viso organizacijai neretai iškyla
dėlto,kad daugelis net prisiekusiųjų vadų,žadėjusių visą gyvenimą dirbti su skautais,
būdami dabar apkrauti sunkiu tiesioginiu darbu,nebeįstengia pavežti dar vieno jiems
prikinkomo vežimo. Trumpai: neleidžia geležinis skauto Įstatas,šeimos rūpesčiai,studijoS,universitetas,kursai...
.
Vis dėlto tai ne viskas, dėl ko skautininkai baidosi darbo su skautais.Juk šios
kliūtys dažnai laikino pobūdžio ir anksčiau ar vėliau nugalimos. Yra betgi kitų,iš
mūsų pačios organizacijos narių kliudymų. Vienas jų - nenoras padėti vadovams. P-as
mus dabar įsigali tokio papročiai : Jeigu išrinkome ar paskyrėme. tava vadovu,tai ir
vadovauk sau vienas. Mes jau nepadėsime. Tu pats ne tik šauk sueigas,bet ir ruošk
pašnekesius,organizuok žaidimus,iškylas,vakarus ,pasirodymus.Pagaliau,ir visas išlai
das, reikalingas organizaciniam darbui, pasirūpink gauti savo jėgomis... ’’Mes jau
žiūrėsime iš. šalies, kai gerai bus - paplosime,padėkosime, kai blogai - pakritikuo
sime /kartais ir neskautiškėjo spaudoje/. Na,ir dirba toks vadovas. Dienas ir naktis.
Bėgioja uždusęs, dažnai lyg be kvapo.Rankioja skautus,savo vadij.os barius,ieško pagelbininkų,pats rašo,spausdina. Tai vyksta motis,kitus. Padėjėjų nesusiranda. G-i neretai
jų ieškojimas užima daugiau laiko,kaip kad _'.uan tą darbą padaryti. Pavargsta varg
šas rinktinis ar skirtasis vadovas. Iš
šalies dargi girdėdamas novisada užtarnautą
kritiką,nuleidžia rankas, parašo atsistatydinimo raštą,išeina iš pareigų. Prasideda
naujo vadovo ieškojimas. Vėl niekas neina, tuo labiau,kad visi gerai žino,kiek dabar
kaštuoja laiko ir pinigo vadovauti. Taip yra daug kur ir nesimato davinių,kad būtų
kitaip.Šiandien niekas nenori dalytis su kitu darbu,ypatingai juodu organizaciniu
darbu: tik laimėjimais.
:
Taip betgi neturi būti. Neprotinga užversti vienam vadovui visų mūsų darbą.Taip
elgdamiesi prieisime liepto galą. Ir prieinamo. Turime tad taisytis. Jeigu ką išrin
kome vadu,paskyrėme toms pareigoms ar prikalbėjome jį tokiu.pasidaryti, noPalikime
vieno likimo valiai. Dalykimės darbu su juo. Kai visi pasiimsime po dalelę,nė vienam
nebus sunku .Jis gi teriktuoja,tenurodo, tevadovauja. Našta bus pakeliama ir-j-!an,ir
mums. Jeigu būsime nuoširdūs,pagelbėsine vadovaujantiems, mūsų organizacija pakils,
jaunimas ims ją domėtis, geresnieji vadai,besitraukią ”į pensiją”, sugrįš į aktyvų
skautišką darbą. Tad dalykinės vis’
ič pareigomis ir naštomis. BK
f Lietuvos^
nacionalinė
M. Mažvydo
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AI.Plateris,J.A.V.
Tur būt Lietuvoje nebuvo tokio * '
5a^titueiJos,kuri per toki trumpą laiką bu
tų išvariusi gilesnę vagą visame krašto gyvenime,kaip Vytauto Didžiojo Universitetas
Lietuvos Nepriklausomybės laikotarpy.Per šiuos 18 metų /1922-1940/ V.D.U. netiktai
nuolatos intensyviai skleidė šviesą ir kultūrą,išleisdamas kasmet vis naujas laidas
įvairių sričių specialistų,ber drauge buvo gyvas kultūriniai ideologinės kūrybos cen
tras, pasireiškęs daugeliu korporacijų ir kitų akademinių organizacijų.
Šiemet,vasario 16 d.,sukako lygiai 50 metų,kaip Lietuvos Vyriausybė perorganizavo
tada Kauno veikusius Aukštuosius Kursus I Lietuvos Universitetą,kuris 1950 metais,
minint Vytauto Didžiojo ^>0Q metų mirties sukaktį,buvo^pavadintas jo vardu. Nuo to
laiko,kad ir diametraliai pasikeitus visam gyvenimui,sis universitetas vis dar tebe
veikia ir,kiek sovietinės tikrovės sąlygos leidžia, vis tebeatlieka savo mokymo funk
ciją.
Aukštosios Mokyklos tradicija Lietuvoje gena sena. Jau antroje XVI amžiaus pusėje
Didysis Kunigaikštis ir Karalius Steponas,leisdamas jėzuitams įsteigti Vilniuje
aukštąją mokyklą,davė pradžią aukštajam mokslui Lietuvoje.Ši aukštoji mokykla,amžių
bėgyjr įvairiai reformuojama, XIX amžiaus, pradžioje virto Vilniaus Universitetu,
buvusiu virnu iš geriausiai pastatytų Universitetų visoje Europoje. Rusų valdžiai
universitetą,kaip patriotinės minties skleidėją,uždarius,Lietuva apie 80 metų išbuvo
be savo aukštosios mokyklos.Pastangos atkurti Vilniaus Universitetą po Pirmojo Pasau
linio Karo,Lietuvai netekus Vilniaus, tapo neįgyvendinamos,bet užtat vienu pirmųjų
atgimusios Lietuvos žygių buvo savo Universiteto įsteigimas Kaune.
Vidnių atgavus,vieton ten lenkų įsteigto Stepono Batoro Universiteto,buvo įsteig
tas Lietuviškas Vilniaus Universitetas.Taktiškai keli fakultotai buvo perkelti iš Kau
no Vilniun,kurie ir sudarė naujo Universiteto branduolį. Dalies savo fakultetų neto kęs, Vytauto Didžiojo Universitetas;kad ir susiaurintuose rimuose,varė savo darbą to
liau,kol jo vaikinas buvo vokiečių okupantų laikinai sustabdytas.Raudonio j i ji vėl at
gaivino Kauno Universiteto vardu.Tačiau lengva įsivaizduoti kaip susiaurintas ir iš
kraipytas turi būti jo darbas dabar,kai visi mokslai privalomai įrikiuojemi komunis
tinės propagandos tarnybai.
Mins Vytauto Didžiojo Universities brangus netik kaip didysis šviesos ir kultū
ros šaltinis,bet ir kaipo mūsų akademinės skautijos lopšys. Tik dviems ir pusei metų
po U-to įsteigimo praslinkus,jame gimė pirmoji Studentų Skautų Draugovė,dabartinęs
mūsų A. S. D. S. ir Korporacijos VYTIS pirmtakė. Dabar,kai Korporacija yra išsimėčiu
si po daugelį kontinentų,net keista pagalvoti,kai p ji tada spietėsi tik V.D.U., o nuo
lp40 m., V,D.U. ir Vilniaus U-tuose. Netik Vytauto Didžiojo Universitetas yra korpora
cijai daug ką davęs,išmokslindamas ilgas korporantų gretas,bet neapsiriksime pasakę,
kad ir Korporacija skolinga Universitetui nepaliko. Ji visad veikliai ir pozityviai
reiškėsi bendrame studentų gyvenine,dažnai jam ir vadovaudama /pavyz., filisteris tada senj•.,Alg.Jurskis buvo Studentų Atstovybės pirmininku/. Taip ppt korporantų dau
gumas pasižymėjo savo stropumu moksle,o Korporacijos filisteriai mielai buvo kviečia
mi įsijungti į mokomąjį darbą universitete. Faktiškai apie pusė visų filisterių tapo
mokslo personalo nariais,vėliau pasiekusiais ąvairius akademinės hierarchijod laips
niu s. Ne skaitant tų,kurie buvo pakviesti tiesiog į Vilniaus Universitetą,sekantieji
mūsų Korporantai buvo išrinkti I įvairių Vytauto Didžiojo U-to fakultetų mokslo perso
nalą /dalis j, Vėliau irgi buvo perkelta I Vilnių/ :
Medicinos Fakultete : Gabrėnas,Arturas Jurgutis,Stp.Kairys, M.Vaitėnasj Technikos
fakultete : Juozas Milvydas, A.Daniliauskas; Teisių Fakulteto: Vytautas Jurgutis, Alek
sandras Flateris,Kazys PalČiauskas, Algirdas Jurskisj Gamtos Matematikos fakulteto:
Kaikaris,KriaŠiūnas,Č.Maseitis. Šitas sąrašas nėra pilnas, tačiau Šiuo momentu tiek
teprisimenu. Norėtųsi,kad šis Vytautp Didžiojo Universiteto pradėtos tradicijos ir da
bar būtų korporantų laikomasi,kad t<n broliai,kurie dabar nestudijuoja,susirūpintų
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Pereituose ”Mūsų Vyčio” numeriuose ~>uvo daug rašyta apie skautus vyčius,jų pra
eitį Lietuvoje, o taip pat apio kai kurias dabartines šio skautiškojo sąjūdžio proble
mas# Palengva bedirbant ir diskutuojant mūsų skautų, vyčių programas ir darbo bei
veiklos sritis,matosi,kad yra dar daug klausimų,kuriuos išlyginti,suvienodinti ir gra
žiai suderinti galina tik di^desniam vyčių skaičiui krūvon suėjus#
Tai/bent iš dalies, pasiekti sumanė J.A.V. LSB Vadeiva,šiuo klausimu susitaręs su
tvirčiausiais skautų vyčių vienetais tane krašte. Pasėkoje šių organizacinių pasitari
au ir susirašinėjimų,ginė mintis,kuri šiandien ruošiasi tapti veiksnu : sušaukti pla
tesnės apimties JAV rajono ribose skautų vyčių suvažiavimą Čikagoje, mieste,kur šiuo
metu voikia bene tvirčiausias skautų vyčių vienetas - Pulk.Juozo Barausko vardo sk.
vyčių draugovė,turinti apie 40 narių, be to,apie save telkianti eilę skautininkų ir
šiaip jau draugovėje neregistruotų skautų vyčių. Tikimasi,kad šaukiamame suvažiavime
, dalyvaus keliasdešimts skautų vyčių iš įvairių JAV vietų, o gal būt vienas kitas ir i"
kitos valstybės.
Suvažiavimas tęsis apio tris dienas: gegužės p0,51 ir birželio 1 d. Tonis dieno
mis,kaip žinia,paprastai nedirbama,taigi,reikia manyti,gales atvykti skautai vyčiai ir
iš tolimesnių vietovių. Paslaugus ękautai vyčiai čikagiškiai žada visus tinkamu būdu
priimti,paruošti suvažiavimui patalpas,parūpinti nakvynes ir,pagal galimybę,suteikti
kitų skautiškų pramogų.
Suvažiavimui ruošti jau sudaryta speciali komisija,vadovaujama Pulk.Barausko sk.
vyčių dr-vės vado psktn.Alberto Augustinaičio. Komisija paruoš kai kuriuos pasiulynus
skautų vyčių tradicijų, budėjimo,įžodžio,programų suvienodinimo reikalu. Laukiama,kad
ir kiti suvažiavimo dalyviai netuščiomis atvyks : atveš su savimi gerai apgalvotus
siais ir kitais klausimais pasiulynus, sumanymus vyčių veiklai pagerinti,suaktyvinti
jų darbui.Specialiais klausimais su pranešimais kviečiami specialistai skautininkai.
Labai svarbu,kad tokiame suvažiavime dalyvautų galinai daugiau aktyvių ir pasy
vių /šiuo motu aktyviai nedalyvaujančių skautiškano darbo/ vyčių. Ypatingai laukiami
vyčiai,vyČicūKę Nepriklausomoje Lietuvoje ir turį didesnį patyriną šiame darbe*
Kad darbas būtų sėkmingesnis,
' skautai vyčiai kviečiami jau dabar /nedegsiant/
registruotis, suteikiant apio savo tokios žinias: 1/Vardas ir pavardė, 2/ amžius,
5/ Ginimo vieta, 5/ skautiškas laipsnis, 4/ Kada ir kur davęs skauto vyčio įžodį, 5/
Ar priklauso kuriam nors skautų vyčių vienetui ar ne, 6/ Tikslus dabartinis adresas.
Šias žinias prašome suteikti visus skautus vyčius,vis vien ar jie priklauso vienetams
ar gyvena kur nors toli nuo skautiškų židinių, ar galės dalyvauti suvažiavime ar no.
Tokius registracijos davinius siųsti Šiuo adresu: Albertas Augustinaitis, 5727 So.
Lowe Ave, Chicago 9,Ill.,USA. Tai bus labai svarbi medžiaga skautų vyčių suvažiavimui.
. *
Visiems užsiregistravusioms bus pasiųsti specialūs nurodymai ir visos kitos infor
macijos suvažiavimo vietos,datos reikalais,taip pat darbų tvarka ir kt.
Užjūryje ir kituose kraštuose gyvenantieji sk.vyčiai prašomi tuomi pačiu minėtu
adresu atsiųsti savo Sumanymus ir pageidavimus suvažiavimui minėtais klausimais.
Reikia tikėtis,kad toks suvažiavimas,nors ir tik JAV rajono ribose,sustiprins mū
sų skautų vyčius,pakels jų nuotaiką ir nustatys jų darbo ir veiklos kryptį.Sekmės•

savo studijų tęesimu,o tie,kurie studijuoja,stengtųsi mokslu pirmauti tarp savo kolegų.
Universiteto amžius matuojamas no metais,bot šimtmečiais. $0 motų - kurių beveik
pusė buvo okupacijų sutrukdyta - jaunas amžius universitetui. Metai bėgs, iš raudo nojo teroro liks tik prisiminimas,o Vytaute Didžiojo Universitetas vis švios mūsų
Lietuvai, tome gi universitete skaisčiau žibės mūsų mėlynų ASD3 sesių ir brolių vytiečių kepuraičių eilės.
»
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M.V. 2- numeryje buvome pranešę,kad nauju ^tyriausiuoju skautininku išrinktas
Vyr.3ktn.fil. Stepas Kairys. Naujas VS pradeda eiti savo pareigas.Šia proga
praverstų visiems skautų vadovams iš arčiau pažinti vyrą,kuriam Brolijos vadovai
įvykusių rinkimų metu patikėjo L.S.Brolijos vairą.
Stepas Kairys gimė 1916 m.kovo mėn.2 dieną. 195^ m.baigė T.T.Jėzuitų gimnaziją
Kaune ir tuojata įstojo į Vytauto Didžiojo Universiteto Medicinos fakultetą /Farma
cijos skyrių/,kurį 1959 metais ir baigė,gaudamas chemiko - vaistininko diplomą.Visą
studijų laiką savo profesorių buvo labai gerai įvertintas ir todėl pakviestas pasi
likti čia moksliniam darbui. 1959 A 19^5 m.tame pačiame VDU-te Farmacijos-Farmakognozijos katedroje ėjo paeiliui vyr.laboranto,jaun.ir vyresniojo asistento pareigas.
1942 - 4^ m.skaitė teismo ir maisto dalykų analizės’kursą.1945 m.išrinktas Vilniaus
Universiteto adjunktu ir Medicinos fakulteto Farmacijos katedros vedėju.1945 m ..gruo
džio 15 išleido pirmą lietuviško Vilnius U-to Med.fak.Farmacijos skyriaus laidą
/12 farmacijos kahdidatų/.Vilnių je skaitė farmacinės chemijos ir teismo-maisto dalykų
analizės kursus.194^-46 m.gilino savo chemijos žinias Innsbrucko U-te Austrijoje.
1946-48 m.dirbo Pabaltijo U-te kaip associate profesorius ir Chemijos-Farmacijos fa
kulteto dekanas.Skaitė farmacinę chemiją.1948-49 metais atvyko Kanadon kaip Lady Da
vis fondo stipendininkas ir dirbo Frederictono U-te mokslinį ir pedagoginį darbą.
1950 m.drauge su savo dviem bendradarbiais1 paskelbė mokslinį darbą ’’Synthesis in the
Series of Erythrina alkaoida" Kanados moksliniame žurhale "Canadian Jornal of Re
search ’’.Šiuo metu dirba kaip chemikas vienos iŠ didžiausių Kanados firmų tyrimų labpratorijoje Toronte.
Skautiškoji veikla. Skautauti pradėjo jau devintaisiais savo gyvenimo metais,įsto
damas į LSS Mari j ampolėj, vilkiuku .1950-55 m.ėjo Kauno Karininko Juozapavičiaus ir Šv.
Aloyzo draugovėse įvairiais pareigas,pradedant skiltininku,baigiant draugininku.195^
n.išrinktas Kauno tunto Garbės Skautu.lj?5^”55 m.Kauno Pilies Tunto vilkiukų skyriaus
vedėjas. 1956-57 m.Vytauto Didžiojo U-to Korp! VYTIS junjorų Tėvūnas,o 1957-5& m.
KorpJ VYTIS vadas,drauge SSD ir Korpjn atstovas Studentų atstovybės prezidiume.1959
n.,kaip baigęs U-tą,pakeltas KorpJ filisteriu. Tremtyje vėl uoliai ėmėsi skautiško
darbo. 19^6 m.draugo su v.s.Čepu ir v.s.VI.Šarūnu prisidėjo prie S/ VYTIS Pabaltijo
U-te suorganizavimo ir jį visą laiką globojo. 1946-1948 m.LSB Vadijos Akademinio sky
riaus vedėjas. 1947 m.pirmosios akademinės stovyklos ir 1948 m.Baltijos jubiliejinės
stovyklos viršininkas.
1955 u.buvo pakeltas į paskautininkio laipsnį,1959 &.į skautininko ir 19A7 n.į
vyresnio skautininko. 1956 m.baigė Gilvfll kursus Latvijoje. Dalyvavo užsienio stovyk
lose i Su orai jojo - 1954 n., Švedijoje - 19559^ 1948 n.apdovanotas Lelijos ordenu. Nuo
1951 m.pradžios iki dabar redaguoja "Skautų Aidą".,
Vyr.sktn. Stopas ^airys yra sukūręs gražią skautišką šeimą /žmona Irena/,ir augi
na 4 metų dukrą Aldoną ir 4 mėn.sūnų Algirdą.
Kaip matomo,LSB Vadovybės vairas yra patikėtas didelės erudicijos vyrui,.patyru
siam skautininkui ir neeiliniam mūsų organizacijos nariui. Patikėtas nelengvomis
dienomis, kada organizacija dėl c..iorn.v ij -s ir didelio išsisklaidymo pergyvena lyg
ir tam tikrą vidujinę krizę.
Stepes Kairys visiems mūsų skautų vadovams ir ypatingai akademikams skautams ži
nomas kaip judrus,sumanus,pareigingas vadas, geras sudėtingų pareigų tvarkytojas.
Deja, ir labai geri vadovai negali didelių darbų nuveikti,jeigu jų neremia kiti
skautiški pareigūnai.Taigi ir VS Kairio darbų pasisokinas priklausys nuo to,kaip
mes visi 'stengsimės apie jį glaudžiai spiestis ir kiek jo vadovaujami budėsime
skautiškoj garbes ir veiklos sargyboje.
’’Mūsų Vyčio" Redakcija,bendradarbiai ir skaitytojai spaudžia naujom VS kairę
ir žade savo pagalbą. Sėkmės nelengvame darbe
Mes tikimės kitan© MV nurioryjo galėsią paskelbti nūaų bendradarbio pasikalbėjimą
su Vyriausiuoju skautininku mūsų opiaisiais reikalais.
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Pernai metais /,mieli skautai ir skautės,minėdami savo brolijos patroną Šv.Juro-į
šventame ir motinos dieną,Taip pat darome ir šiemet.Gražus,patogus sutapimas.’ Juk kur
iškilmėn susiburia vaikai,ten neturi būti pamirštos ir motinos.Pernai tolygiai iškil
mės proga e&u^kalbėjęs jums apie mūsų meilę ir pagarbą,joms skolingą,o dabar noriu pa
sakyti kelis žodžius apie meilę ir pagarbą mūsų žemei motinai.Tačiau ką sakysim,tai
ne naujiena,tai sena tiesa,tokio pat senumo,kaip ir žmonij a.Sakysiu pavyzdžiais,iš sa
vo atminties.
Kai dar buvau mažas,tai atmenu,kaip vyresnieji žmonės,norėdami iš ko sužinoti
tiesą,liepdavo jam pabučiuoti žemę ir kalbėti prie liudytojų.Kai Lietuva tebebuvo sve
timoje valdžioj e,tai mūsų bernaičiai,eidami rusų kariuomenėn,atsisveikinę su savo gi
minėmis i’r su savo žeme atsisveikindavo, ją atsiklaupę bučiuodami. Ir šiaip jau kur,vyk
damas svetimon šalin ir su savaisiais skirdamasis,bučiuodavo žemę.Tai būdavo pažadai,
kad ji niekuomet nebus pamiršta,tai būdavo ji .-■—lės ir pagatbos pareiškimai .Jei kur
susikeikdavo ar kitą kokį nepadorų žodį ištardavo,tai vyresnieji įspėdavo j į,kad dėl
to motina žemė rūstaujanti ir destis nusidėjimus sudrebanti šiek ar tiek stomenų gilu
mo.Daug pagarbos ir daug meilės būta seniau savo žemei,tarytum tikrajai motinai,Ilgai
niui vienur kitur buvo tai pamiršta,dėl to aš dabar jums primenu.
Motina žemė,išugdžiusi ir išmaitinusi nesuskaitomą daugybę žmonijos kartų,nėra pa
senusi ir nepasens.Ji visuomet jauna ir graži,tik keičia savo rūbus ir džiugina mus
savo puošnumu.Pavasarį pasireiškia įvairių spalvų žiedais,vasarą masina mus visokiais
bręstančiais vaisiais,rudeniop,jiem prinokus,patiekia mums derliausio galiausiai,
žiemą,apsisisučia baltais rūbais ir ilsisi.Pasilsėjusi ji vėl pavasarį nubunda. Kaip
tuomet viskas džiaugsmu suvirpa ir visokiomis spalvomi^sužvilga.Iš jų radosi mūsų tau
tinė žalia,raudona,geltona vėliava.Mūsų motina žemė norūsti,linksma ir žadina mus
džiaugtis Gėrybėmis,kurių ji mums tiek daug patiekia.Už tai mos turime ją gerbti ir
mylėti.
Milijonus turi mūsų motina žemė vaikų.Vieni j.au seni,kiti vyresni,kiti dar labai
jauni, -"visi jie sudaro didžiulę tautos šeimą.Kiek daug joje įvairumo ir judrios gy
vybės ! Kiekvienas Vaikas yra skolingas savo motinai žemei pagarbos ir meilės pagar
bą, kiekvienas savaip,kaip-jo amžiui pritinka.Jūs,skautai ir skautės, dar tebesimoko
te,taigi atliksite tą-savo pareigą,kai gražiui mokysitės ir auklėsitės vyresniųjų • .
priežiūroje.
“
' ’
'
Mūsų motina žemė tačiau nevisuomet esti linksmai nusiteikusi.Jos veidas kartais
esti sielvartu apsiniaukęs,kai pro debesis nebematyti saulės. Pavojaus, šešėliai slan
kioja ties ja. Tada mes, jos vaikai, turime s jusi rūpinti jos buitimi, pasiryžę ją ginti
ligi paskutinio savo gyvybės kvartere jimo.Kai šeimos židinį kas paliesti kėsinasi,,
tai visi jos nariai sukrunta.Argi nesame stebėję,kaip skruzdės,užpuolus kam skruzdėly
ną,suskanta ginti jį savo smarkiomis rūgstemis ir kitokiomis priemonėmis,kurių turi.
Taip ir bitės juk,apnikus kam jų avilį,gelia priešininkui ir begeldnmos numiršta.
/Pabaiga 65 pusi,,apačioje/

x/Pasakyta Kaune,1955 mt.gegužės 5 d.,Motinoj_diepos proga.Kaip ne tone,Gintys netik
nėra pasenusios, bet Šiandien dar labiau reikšmingos. Red.
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Mažųjų lietuvaičių skaučių draugovinio darbo idealas ir yra įdiegti jose tauti nės kultūros pradus.0 tautinė kultūra yra mūsų tautos gyvenimo,jos išlikimo,atsparu
mo ramstis. Jeigu mažųjų skaučių draugovės tarnavimą tėvynei pasuks tautinio auklėji
mo linkme,tai lietuvaičių skaučių Seserija,vesdama augančias mergaites lietuviškos
skautystės keliais, tremtyje atliks savo uždavinį: ji tinkamai reprezentuos visą tau
tą,įgys jai simpatijų ir prisidės tokiu būdu prie išsilaisvinimo ir Tėvynes išlaisvi
nimo.
Čia dar būtų reikalas paminėti bendrai apie tautinę reprezentaciją ir jos reikšmę,
bet tai palieku pačioms draugininkėras^
Dar klausimas,kodėl reikia organizuoti mergaites atskiromis jų draugovėm!s,kodėl
negalėtų draugovės būti mišrios,taigi ir sueigos.Apie tai yra paminėta kituose šio
rašinio punktuose,būtent s mergaitės,būdamos iš, esmės lėtesnės,švelnesnės prigimties,
skonio,kitokių palinkimų,sulig skautavino metais pradeda nuo berniukų skirtis: jos ei
na lėtyn, nedrąsyn,mėgsta įsitraukti į savo pasaulį,žaisti vienos,niekeno nekliudomos.
Teko,tur būt,pastebėti tokių reiškinių,kad mergaitės,atėjus pas jas berniukams,nusto
ja žaidusios,susiima žaisliukus ir pasišali'. Šerniukai to amžiaus eina drąsyn,daro
si agresyvūs,kliudo mergaitėms,jas nustumia,nustelbia,slopina jų iniciatyvą.Todėl mer
gaitės individualybei ugdyti reikia jai atskiro pasaulėlio,reikia ją padrąsinti,padė
ti skleistis,be žmogiškųjų savybių,dar viršaus jos moteriškumui. Šeimoje ar nebūna
dažnai mergaitės skriaudžiamos! Tiek darbo padalinimu,tiek turto paskirstymu ir t.t.
Skaučių draugovė yra tam,kad sudarytų visas galimas sąlygas mergaitės moters vispu
siškam ugdymui.
. .
•
Gal kas norėtų pasakyti,kad visa tai sužinos,kai užaugs,kad mažų mergaičių,ypatin
gai mergaičių,organizuoti visai nereikia.Jos užaugusios ištekąs ir visa jų giesmė baig
ta.Pirmiausia su ištekėjimu jų giesmė nebaigiama,bet tik pradedama,nes vien tik vai
kus gimdyt tai dar nėra vien tik tas ištekėjusios moters uždavinys - jos uždavinys,
anot Dr.A.Maceinos /Aidai/, būti ir žmogumi,nes pats Kūrėjas ją pavadino no motina,
bet žmona, t.y. žmogumi moteriškos giminės.Antra,moterų įnašas į tautų,pasaulio loby
ną, yra gaivinančios,ugdančios ir statančios reikšmės,todėl jis sugriautam pasauliui
/kas jį sugriovė,krs išmano tesprendžia/ labai reikalingas. 0 tai moteris gali padarys
ti,kai,būdama iŠ mažens organizuota,įpras į visuomeninį darbą.Ypatingai tai tiktų
lietuvei moteriai,mergaitei suprasti: jeigu lietuvė moteris galėjo savo Šeinojo^ir
tautoje suvaidinti tokį vaidmenį,būdama nemokyta ar tik pramokus skaityti ir rašyti,
kiek ji būtų patarnavusi tautai,b-dama mokyta ir organizuota! Šiandien turėtume,anot
lemaitės, didžnoterių kiekvienoje srityje.
Jeigu dabar turime sąlygas,nuodėmė būtų nesusiorganizuoti iš mergaičių draugovių
ir iš mažens jų neauklėti.
Viena motina pasigyrė žinomam pedagogui,kad ji savo dukterį pradės tuoj auklėti,
nes ji,mergaitė, jau turi ketverius metus.Pedagogas atsakė,kad motina jau pavėlavusi
su auklėjimu ketvoris metus. Tai šį tą pasako,nuo kada reikia pradėto auklėti žmogus.
Mūsų Amerikoje ginę ir augę,dargi jauni išvykę broliai ir sesės niekad neturės supra
timo, kad ir kažin kaip juos auklėtum ir pasakotum apie Lietuvą, apie dabartinę jos
būklę,kaip mes turime.Jų kraujas,nepapildytas grynu lietuvišku krauju,Lietuvai darosi
anemiškas,dalinamas tarp dviejų tėvynių ir tr-n jų svyruojąs. Tačiau^ką mažas būda mas gauna,ką jis išgyvena, kas jam pertiekiena, neužmirštama visą amžių,ypatingai
-
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jeigu nažatvės įspūdžiai yra gaivinau!•
Didieji mūsų kovėtoj ai-to jos už tai nepabūgo sunkaus* ir^netoli matančiam, bevil*tiško daibo kietuose Lietuvos dirvonuose ir mirties kovos lauke,kad jiems savo
krašto meilę dar mažiems įkvėpė motina, gražiai lietuviškai šnekėdama, pasakodama pa
sakas, dainuodama,margindama margučius ir t.t. Tai patvirtina Dr.Jonas Basanavičius,
Šatrijos Ragana ir ištisa eilė kitų. Maironis pats pasisako,kad jį močiutė už1ingovo raudonis ir į krūtinę perliejo savo skausmą. Todėl jis ir pamėgo pamylėjo tų -*
laikų dūmas.' Dr.ViKudirka,nors-buvo paveiktas to laiko poniškos mados ir lenkini
mo, bet vieną kartą $toja,kaip gyvi vaikystės atsiminimai,gąžindarni V.Kudirką į tikį
rąjį kelią. Jis daro tautinę atgailą ir sužada su Lietuva,prižadėdamas būti ištiki
mas iki mirties ir darbais išpirkti tuščio gyvenimo laikotarpio-kaltes. Jeigu-jo'dar
bai turės kokios reikšmė s, kad jis mo* e’les,groja smuiku, pieši a, - tai mažetvėjo ?
girdėtų dainų, pasakų, gražiai išmargintų Velykų Bobutės atneštų margučių pasėka.
:Kad pirmieji gyvenimo įspūdžiai pasilieka visam amžiui, daug’daug kas pasako,įtikina, ■
Štai Genovaitė /nors: tai ir yra pasaka,bet labai artima dabartinieras laikams/ būda- J *
ma iš trėm,'me, gyvendama stirnos urvo su mažiuku berniuku, jam pasakoja apie SaVo kraš- •tą,rodo ženklus,kad jis mirties atveju mpkėtų pareiti į tėvų>namus.0 Tarzanas,taip
jaunuomenės mėgstama knyga,taip susigyvena su jį užauginusia beždžione,kad laiko, ją
savo motina. Dažnai girdėta mažatvėje daina,matytas vaizdas s palva1, koks nors daik- ’
tolis po daugelio metų sukelia atsiminimus.Mos pačios ar ne mielai,laiks nuo laiko,
pergyvenamo mažų dienų atsiminimus,jais dalijamės su drauge.Ne bercikalo lietuvių
*
patarlė sako: ;Į ką mažas ar jaunes įprasi,tą suaugęs ar senas rasi.Išeina,kad mažat- j
vėjo reikia gerų išgyvenimų, įspūdžių,kad jie būtų pagrindas; tolimesniame kelyjoyant .
kurio galėtų statyti savo ir savo tau tos, valstybė s namus. Jš čia darytina išvada,: '
kad reikia organizuoti morgaitos,pradėti organizuoti mažas,ir teisingais pagrindais,
kaip augančias lietuvių tautos nares,.
\
, Kas gali būti teįdingiau., konkrečiau ir realiau,kaip tautų turėjimas tėvynės, tai . .
ir mes savo tėvynę turine turėti,nos norime turėti ir siekiame^
/ Pabaiga / ...
«

MOTINA
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/Atkeltaiš 61 pusi./
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Taip ir mums,mielieji,sekant skruzdžių ir bičių pavyzdžiu, reikia ginti savo moti -1
na žemė,joi.kas išdrįstų ją niekinti ar pavergti. No tin os laisvė. - mūsų laisvė !
Mūsų žemė ne vien priešų,bet ir draugų turi,dėl to jos buitis tikra. Kai snar^r •
kauja mums nedraugingi vėjai,dangui apsiniaukus, pro ąkanas sušvinta saulė ir mus
sveikina. Pro įą pasaulio Kūrėjas mums ^e.sireiškia. Nenusiminkite,sako mūsų broli jos patronas, Šventas Jurgis, budi s... ...v.: is. Lyginkimės į jį ! Visame žemės rutu lyje,kur tik žmonių gyvenama, skautų brolijos vėliava plevėsuoją..Visut turime drau*
gų, užjaučiančių mūsų motinai žemei. Ta pati saulė mus apšviečia, tie patys kilnie
ji įžadai mus telkia. Švęsdami savo patrono ir motinos dieną, būdami ištikimi- Die -.
vui ir Tėvynei, nes džiaugiamės savo Motina žeme. Jai skirkite- savo jaunas pajėgas! .
Sveikindamos jus šiandien, linkiu, n.c.d, baigę šiuos mokslo metus, nesiliautute bu
vę paklusnūs savo motinų Motinai Lietuvai, jos. prieglobstyje gražiai
‘
džiaugdamiesi gyvenimu, kad niekuomet nepamirštumėte jai * nei meilės, nei pagarbos!

- O - 0 - O -

■

Kaip kiekvienam kūrėjui yra skaudu, kada jo kūrinys nieki n anas, nu bloškiamas kur •
nors į užkampį ar į šiukšlyną,© jo vietoje pasisavinamas kitos daug menkesnis, tuo
labiau skaudu motinai^kad jos,kaipo motinos ir tautos kūrėjos,sukrauti paprotiniai
turtai lengvai iškeičiami į pigius .laiko--dvaaios ar madų vėjų atneš tuo blizgesius,
dažnai labai neskoningus.
V.s.J. Vaičiūnienė

’•
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Sktn.A.Aglinskas, J.A.V
Daugelis skautų ir didelė, mūsų visuomenės dalis yra susidarę klaidingą pažiūrą
apie jūrų skautus bei jų paskirtį. Jų akimis’žiūrint,j-rų skautai yra ne kas kita,kaip
jūrininkų pakaitalas sausumojo,kurių visą veikimą sudaro tik plaukines,plaukiojimas ar
buriavimas .Tokia pažiūra galėjo susidaryti dėlto.,kad :
a/ Jūrų skautai dėvi skirtingą., jūreivi ško tipo skautų uniformą j b/ Savo užsiėmimus, skaulavinę praktiką,kiek laikas ir aplinkybės leidžia,atlieka ant vandens,panaudodami irk
lavimo ir būriavimo pastatus,c/ Jų patyrimo laipsnių programos,šalia bendrinių skautų
programų,sudaro specialią dalį,išmargintą jūriniais terminais bei pavadinimais; d/jiens
instruktuoja-plaukiojimo ir jūrininkystės specialistai,buriuotojai ar jūrų laivyno ka
rininkai/ e/ Jie palaike-.glaudesnį ryšį su kitomis’ jūrininkystes ir vandens bei jūrų .
sporto o r gaili zac i jomis ir 'dažnai talkininkavo bendriniuose ar specialiuose tų organi
zacijų parengimuose - varžybose ir buvo tų organizacijų remiami; .f/ Jie plačiai pasklei
dė Lietuvos sujūrinimo mintį visuomenės tarpe; g/ Jie davė•didžiausią kontingentą mūsų
prekybos ir karo laivynų-karininkų bei jūrininkų^ .
•
Bet dėl viso to jie .nepasidarė jūrininkų pakaitalais ar .profesionalais buriuotojais
bet pasiliko ištikimi savo pagrindinei idėjai. Jų siekiei^specialybinėje srityje neiš
semia pilnumoje. jų nustatytų programų ir nepakeičia skautiškojo išgyvenamojo metodo, jų nesujūreiviiia.Jie priklauso tai pačiai skautų šeimai ir,kaip pilnavertis jos narys,
sudaro integralinę-Skautų Sąjūdžio.dalį,sielirn-ią’jaunuomenės auklėjimo Sąjūdžio nusta
tytomis formomis. Ji e, kaip atskira Sąjūdžio šake., nepraši lenkia su skautiškuoju ugdymo
metodu,kuris apjungia visą Sąjūdį nedalomon viėnumon ir kuris jūrų skautus išskiria iš
kitų vandens ir jūrų sporto organizacijų tarpo ir padaro juos skautais.Ne vardo ar uni
formos .skautais,bot pilnutiniais skautais,kurie siekdami savo specialybinių žinių ir pa
tirties, savo.asmeninį gyvenimą stengiasi tvarkyti pagal duotą įžodį,įstatus,skautišką
sias tradicijas ir tarnavimo artimui praktiką,pagrįstą.kasdieniniu geruoju darbeliu.
Iš viso to,kas pasakyta,išplaukia ir tikroji jūrų.skautų paskirtis,no siaura spe
cialybinė parengtis,bet plati skautiškai-jūrinė jaunuomenės auklėjimo programa,kurią
bendrais bruožais galina būtų aptarti šokančiai J jūrų skautai naudodamiesi skautiškuo
ju išgyvenimo metodu,šiokia suformuoti jaunuolio būdą,kreipiant jį tinkama linkme ir iš
ugdyti jo asmenybę taip,kad jis pajėgtų tapti sveiku,geru,užgrūdintu,jūriškai galvojan
čiu žmogumi; turinčiu žinių ir patirties jūrininkystės,vandens ir jūrų snocto šakose.
Tik tokiais būdami,jie gali virsti pilnaverčiais ir sąmoningais savo krašto piliečiais,
suprantančiais ir įvertinančiais dabartinius Lietuvių ^-autos uždavinius ir pajėgiančiais
ne vion plaukioti -ar buriuoti, bet pagal savo duotą įžodį tinkamai tarhauti Dievui
Tėvynei ir Artimui.
o -0-o

LIETUVOS SKAUTU ĮKŪRĖJAS

APIE

JŪROS ■: SKAUTUS

Jūrų skautijos tikslas yra išauklėti,aprengti Tėvynei naudingų,dorų, darbščių,
sveikų,vispusiškai išlavintų piliečių bei .jūrininkų.Ši skautystės šaka rado sekėjų ir
Lietuvos skautuose nuo 1922 metų.
•
*
■ Jei mažiausia bent pusė dabartinių Lietuvos jūros skautų ateity taps būsimo tau tiško Lietuvos laivyno jūrininkais,tai Čia bus dideli .jūrų skautijos nuopelnai mūsų
Tevyn6i,ncs tuo būdu Lietuvos jūrininkuose atsiras gausingo skautijos parengto gaivalo,
kuris turėkdamas daugiau ideališkų,skautystės išauklėtų būdo savumų,galės daryti sėkmin
gos įtakos savo tarnybos draugams doros,drau ' patriotiškumo ir kitais atžvilgiais.
Jūros skautų draugovės turėtų įvesti sau tradiciją J būtinai kasmet savo valtimis nu
plaukti Nemunu į Klaipėdą ir ten,pajūry,surengti jūrų skautijos suvažiavimą,stovyklą
bei praktiškus kursus,© jūroje plėsti savo pr&tyriną.
/iš P.Jurgelevičiaus SKAUTYSTĖS,1927 n.261-265 pusi./

11

Laikas, vieta, aplinka bei aplinkybes yra neabejotina?- ryškūs veiksniai,apsrendžią
tiek individo,tiek bendruomenės poelgius bei gyvenimo būdą.Šis apsprendimas geli būt’
atsitiktinis,trumpalaikis arba jis gali nusitęsti ir pakeisti žmonių charakterį,nors
pastarasis jau būtų laikomas nusistovėjusiu.Tremtis ir emigracija kaip tik ir išskir
tinos nuo normalių sąlygų aukščiau minėtais veiksniais.Tremtinys bei emigrantas noro
mis nenoromis turi prisitaikyti prie naujo gyvenimo būdo naujuose kraštuose.Atstovau
damas mažumai,jis privalės išmokti daugumos kalbą,daugiau ar mažiau keis apsirengimo
stilių,valgys pietus vakare,o ne vidurdiehį,gal pirks ne tik šaldytuvą,bet ir televi
ziją, ir 1.1. Tačiau mokslininkai turi davinių,kad tik. retas procentas pirmojoje suau
gusių emigrantų kartoje įstengia pasisavinti naują gyvenimo būdą, t.y. kultūrąePraeities patirtis bei išgyvenimai,kuriais susikristalizavo emigranto asmenybė,yra beveik
neišdildomi.Toks asmuo,klausydamas svetimos kultūros programos per radiją ar televi
ziją, pasiges, sakysime,graudžios lietuviškos dainos,gilios religinės ar tautinės m i n-r
ties,kurių jam neatstos triukšmingos didmiesčio komedijos,džazo variantai,modernus
’’seksualinis” baletas ar įkyrios reklamos.Kas kita su antrąja karta arba pirmosios emi
grantų kartos vaikais.Jie gali neturėti grynai lietuviškų išgyvenimų,ir daugumos kultū
ra jiems gali atrodyti kaip sava ir geresnė,o mažumos kultūra kaip žemesnė. Nes kiek
vienos visuomenės dauguma sankcionuoja,kas yra laikytina tinkamu stilium,kas yra laiky
tina tinkamu poelgiu,žodžiu,kas laikytina ’’tikra” kultūra.Šituo būdu dažnai trečioji,
jei ne antroj i,ir kitos emigrantų kartos /emigrantų tėvų vaikų vaikai/ asimiliuoja su
dauguma ir visiškai nutautę ja. Šis dėę^'s yr? ypatingai ryškus Amerikoje, ir klysta tie,
kurie mano,kad nėra amerikiečių tautos kaip tokios. Kultūrinis etnocentrizmas tariamai
daugfelytėje /tarptautinėje/ amerikiečių bendruomenėje yra nė kiek nemenkesnis kaip
daugelyje tariamai vienalyčių Europos tautų.
Paliečiant lietuviai skautų problemą tremtyje bei erigracij oje,skautų vadovams ten
ka atlikti specialus uždavinys,išplaukiąs iš aukščiau minėtų veiksnių.Individo /Šei
mos/, tautos, žmoni jos /artimo/ ir Dievybės santykių ir vietos nustatymas skautiškoje
asmenybėje yra už šio rašinio ribų.Tik tiek tenka pasakyti, kad visos šios sudedamos
dalys yra esminės žmogaus asmenybei.Tačiau tremties bei emigracijos sąlygos ypatingai
išskiria tautybės problemą.Nežiūrint to,kad uaugelis mokslininkų bei filosofų propa
guoja vieno pasaulio ir vienos bendruomenės būtinybę,žmonijai dar ilgoką laiką lemta
bendrauti tik tautinėmis ar etninėmis grupėmis.Tuo tarpu individas vis dar negali tap
ti pilnutine asmenybe be tautinės bendruomenės,lygiai taip,kaip be šeimos.0 tautybės
turinys čia yra suprantamas kaip savarankiškas gyvenimo b^das,galvojimas,mąstymas*,veik
la bei jos padariniai,išplaukiu iš bendrų,sakysime,etninių principų.Tik šitokioje ap
linkumoje bei jos saistomas individas gali pilnai pasireikšti ir suklestėti,išvengda
mas daugelio konfliktų ir nusivylimų,dažnai žalojančių žmogiškąją asmenybę svetimoje
bendruomenėje. Tad skautų vadovams yra būtina pažinti tas tremties bei emigracijos są
lygas,kurios turi sprendžiamos reikšmės bręstončios asmenybės harmoningoje plėtotėje.
Kitais žodžiais tariant,reikia atskirti ’’teigiamas” ir ’’neigiamas” sąlygas,saistančias
tautinės asmenybės plėtotę^Čia pat tenka pastebėti,kad yra sunku išvesti griežtą ribą
tarp dvejopų sąlygų.Sakysime,radijo programos klausymas svetima kalba gali b^ti lai
komas viena ’’neitraliųjų” sąlygų,bet ji dažnai gali virsti ’’neigiama” sąlyga,kai,pv.z.,
jos poveikyje asmenybė praranda vieną ar kitą tautinės kultūros bruožą ir j.o vieton
pasisavina naują,nepritampantį prie senėjų bruožų.
čia tuojau kyla klausimas,kokie yra lietuviškieji kultūros bruožai,kurių mes
neturėtume prarasti.Problemą sprendžiant elenentariai,konservatyvizmo ir liberalizmo
skalė gali apimti visas kultūras.Ir kiekvienoje iš jų mes rasime daug konservatyvių
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ir liberalių eleventų,nes kiekvieną visuomenė pavalo turėti bent minimą pirmųjų ele
mentų. Antru-v ertu s, kiekviena visuomene nėra sustingęs junginys.Priešingai,jis nuolat
kinta,o tai jau būtinai suponuoja liberalių kultūros elementų* minimumą. Betgi aplamai
’žaibant lietuvių kultūra yra ryškus konservatyvių elementų tavabtojas.Prisiminkime
tik didžiosios lietuvių tautos dalios esmini ryši su žemo bei Žemdirbyste,prisiminkime,
kad ir m^sų inteligentai dažniausiai žemdirbių veikai,o ir pats "miesčioniškumas" mū
suose dar nubuvo suvoktas kaip savos kultūros elementas,ir turėsime pripažinti,kad
konsorvatyviznas yra vienas ryškiųjų mūsų kultūros bruožų.0 jo turinys - atspalvintas
ilgų Šimtmečių lietuvių Žemdirbių patirties .- gali būti suvokianas kaip^lietuviškasis
humaniškumas,geraširdiškumas, vaišingumas,socialumas, idėjos,bet ne medžiagos pirmavi
mas ir kt. Liberalinėje kultūroje gi mos visų šių bruožų pasigesime,]tą nes greit paste
bimo kiekvienoje “naujojo pasaulio” kultūroje,pvz. Jungtinėse Amerikos Valstybėse arba
Austrai!jojo. Tad didžiausia lietuvių kultūros grėsmė,atrodo,kyla iš liberalizmo.
Kaip jau mbnėta, mes negalime išvengti tam tikrų naujų /liberalinių/ kultūros ele
mentų, gyvendami dolerio ar svaro kraštuose.Ekonominės problemos Čia bus pastatomos la
bai aštriu kampu į visa tai,kas lietuviui brangu. Tačiau turint galvoje savąją kultūrąj
kuri mums atrodo kaip geriausia ir tikriausi r. ^niHfeji kultūros elementai^reikia taip
dorinti,kad jie nepakeistų senųjų esminių elementų.0 skautų organizacija šiuo atžvil
giu yra ypatingai atviroje ir lengvai pažeidžiamoje situacijoje.Mat,jos tarptautinis
pobūdis ir skautiški ryšiai yra labai palankūs “tarptautinės“ asmenybės plėtotei.
Stovyklos,skautiški žaidimai bei programa yra dažnai bendri įvairiose tautose.Nenei
giant šių bendrų dalykų svarbos tikrosios asmenybės ugdymo skautų vadovai privalėtų
daugiau dėmesio kreipti į specifiniai lietuviškos tradicijas skautavimo programoje,
dainose bei žaidimuose.Čia lietuviškoji kult-ra turi būti iškeliama ir pabrėžiama,Ir
aplamai visa lietuvių skautystės linkmė tremtyje bei emigracijoje turėtų būti sukama
atgal į senas’ tradicijas,nors pati skautybė nėra sena. Šiuo atžvilgiu religinės bendruo
menės Ąmerikoje /vadinamos "othnics"/, organizuojamos bei tęsiamos tautinėmis tradici
jomis,gali sugesti januoti,kaipgišlaikytina savoji kultūra /nežiūrint to,kad,pvz.kata
likų tikyba yra tarptautinė/. Šito tikslo slekiant,nereikia bijoti “atžagareivio" ar
konservatoriaus vardo J svarbu tik,kad lietuviškoji kultūra išliktų bent keliose emi
grantų kartose. Tik savojoje tėvynėje nes /galėtumo griežčiau pasukti liberalizmo ke liu,bet ne emigracijoje.
— o — 0 — o. —

SENO ANGLU SKAUTININKO PATYRIMAI SKAUTYBĖJE
Ralph Reader
1. Skautaudanas leisk modernėti savo galvai,tačiau stovėk ant seno skautiško pamato.
2. Dauguma priežasčių pasisekimo 1909 m.buvo didžiausias pasiekimas 1951 metais.
Jeigu įprasi nelaukti atpildo iŠ berniuko,Jūsų gyvenine bus nemažai nusivylimų
ir pilna laimingų netikėtumų.
4. Kai prarandi paprastumą,esi didėliame pavojuje prarasti ir pasitik-ėjiną savimi.
5« Mpderniškų laikų berniukas žino daug daugiau už vidutinį skautininką apie skirtumą
tarp sontimentų ir sentimente. Ii e kum o.
6. Jeigu jūs komplikuojate skautaviną,nesitikėki te,kad mažas berniukas jį supras.
7. Didžiausias skirtumas yra tarp skautybės tgrr.o ir skautybės vergo.
8. Labai dažnai modernių laikų berniukui didžiausią problemą sudaro skautininkas.
9. Specialybių Ženklai nebūtinai padaro geru skautu,bet vis dėlto retai rasi "Karaliaus
Skauto Ženklą” ant blogo skauto rankovės.
10. Nauja daina prie laužo - lygi naujam berniukui skautyboi.
11. Skautas labiausia paraduoja /stebimas/ ne paraduose,bet vaikščiodamas uniformoje
gatvėje,
12. Vasaros stovykla yra laikas maišymui cemento,kurį skautų buklai sukietina.^
13 • Kur dauginu bo skautybės jūs rasite tekius kontrastus s Kovos žaidimo triukšmą
skautų būkle, didžią nakties ramybę stovykloj^.
14. Stenkis paslėpti savo nusiminimą,baimę.pyktį,gailestį ar skausmą,kai pirmą kartą
pamatysi,kad ne visi Tavo žodžiai randa pritarimo Tavo skautų tarpe.
/iš “The Scouter“,Dgc.1951/«EuG*V*
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Artėjant pavasariui iškyla stovyklavimo klausimas.Kiekviena stovykla pareikalauja
daug ruošos,laiko,lėšų ir reikiamo plano. Todėl patartina visa tai jau šiandien orga
nizuoti. Ypatingai ppus yra lėšų klausimas,be kurių neįmanomas bet koks stovyklavimas.
Šiam reikalui jau dabar vadovai-ės turėtų skelbti savo skautų-čių tarpe taupymo kon
kursą. Konkurso laimėtojus reikėtų ypatingai iškelti,paskelbiant jų vardus ir pavar
des ne tik skautiškoj e,bet ir vietos lietuvių spaudoje. Lėšų telkimas yra vienas iš
pačių pagrindinių skautų-čių tėvų būrelio uždavinių. Kur tokio būrelio nėra - pats
laikas ji Įkurti ir palaikyti su juo glaudžiausius ryšius.
Ne antraeilis ir inventoriaus klausimas. Pats laikas rinkti stovyklai loveles,be
kurių beveik visuose kraštuose dėl klimatinių sąlygų neįmanoma stovyklauti.Drauge vi
su svoriu iškyla palapinių klausimas.Pereitų metų mūsų praktika,parodė,kad daug kur
skautų-čių stovyklos buvo silpnokai organizuotos ir nevisiškai gerai pavyko vien tik
dėlto,kad truko palapinių arba turimos buvo permenkos,perlyjamos,netvirtos,mažos ir
žemos. Nežiūrint tai, visi vienetai privalo rūpintis suorganizuoti stovyklas.
Stovyklų reikšmė mūsų tautiniame gyvenine labai didelė.Bent vasaros atostogų metu
atsiranda šiokia tokia galimybė surinkti mūsų tremtinių po visur išblaškytus vaikus,
pratinti juos prie lietuviškų papročių,lietuviškos dainos, goresnio elgesio,© dažnai
priminti jam ir lietuvišką kalbą,kurią neretas pradeda pamiršti.•• Todėl vadovai čia
ypatingai turėtų budėti •• jie turi pateisinti savo darbą ir ji Įprasminti konkrečiame
skautiškame veikime. Tiesa, atsiras daug kliūčių ir bene didžiausia bus - darbas Įmo
nė je,fabrike,kontoroje.Nebūkime taupūs bendriems tautos reikalams! Atsisakykime kelių
darbo dienų ir vykime stovyklauti su savo vienetais,su lietuvių vaikučiais.Esant sunku
mams, stovyklavimo laiką išsidalinkime du ar trys vadovai - atliksime nors dali savo
pareigos Tėvynei. Stenkimės,kad kuu daugiau skautų-čių Vvktų stovyklauti,kvieskime ir
neorganizuotą jaunimą. Neįsivaizduoju skautavimo be stovyklavimų.Gyvenimas gamtoje,
nors ir tik keletą dienų,kiekvienam palieka ,-.’_v.usių atsiminimų.Lietuvos skautai mėgo
tyrą,pušų kvapu persunktą- orą,saulės spinduliais apibertą geltoną smėli,gryno šaltinio
vandeni,lakštingalų dainas,© vakarais reikšti meninius sugebėjimus prie laužų. Kodėl
gi dabar negalėtumėm sekti jų gražios tradicijos ? Ar gi Tu,Sese,Broli, nenorėtum
prisiminti Tėviškės miškų,auksinėmis varpomis siūbuojančių javų ir gėlėtų pievų ?
Ieškok to dieviško grožio,kad ir toli nuo Tėvynės būdamas. Sukurk savo vadovaujantiems
mažyti Nepriklausomos Lietuvos kampeli. Stovyklavimas puikiausia priemone pažinti vien
ni kitus,Įsigyti gerų bičiulių ir pamilti gantą visoje jos didybėje.
Negaliu pamiršti daugelio sunkumų,kurio sutinka stovyklautojus šiame krašte:1/Baimės jausmas, ypatingai mergaičių stovyklose, 2/ sunkumai pasirenkant vietą, '$/ Vietos
savininkų instruksijų vykdymas,pvz.sulaikymas laisvos iniciatyvos stovyklos oapuosimo bei Įrengimų srity, etc. Mūsų skautai-ės pratę gantą pritaikyti sau,k.t.išsikasti
stalus,Įsirengti netogumus, čia gi tenka naudotis jau gatavais ^rengimais.Tai keletas
kliuvinių,kurie pakeičia lietuviškos stovyklos vaizdą,tačiau aios kliūtys negali at
baidyti nuo stovyklų ruošimo. Būtų labai gerai,kad LSS-ga Įsigytų nuosavų sklypų su
pigiais vasarnamiais.čia jaustumas šeimininkais ir stovyklautumcm pagal savo skoni.
Hio tarpu gi tenka pasitenkinti nuomojamomis stovyklavietėmis ir neatidėliojant pra
dėti ruoštis 1952 metų vasaros stovykloms* Iki pasimatymo atvirame oro!
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Kai7/ tenka pasikalbėti su draugininkais-kėnis apie sueigas ir atskiras sueigos »
dalis,kai pasiklausi kuri sueigos dalis pravesti sunkiausiu - beveik visi vienbalsiai
atsako : p" a š n e k e s y s. 15 tikrųjų J 0 kai paklausi j r skautukų,-kodėl jie laukia
sueigos - dažnai atsako s kad gauname pažaisti,padainuoti.Retai tcgauni atsakymą,kad
dr-kč apie tą ar kitą dalyką gražiai napesakoja.Kad gi jaun.skautiškos auklėjimas t$ra žaidinas;tsi,tur būt,reikia,kad ir tas pašnekesys būtų pravestas žaidimo formoje.
Sunkų. Čia bandysiu duoti sesėms broliams dreugininkums-ėms keletą skautiškojo patyri
mo nuotrupų,kurias surinkau,palyginti per trumpą laikotarpį,dirbdama su draugove^
l.Kad pašnekesys užinppnuotĄ mažajai auditorijai ir duotų atitinkamus rezultatus,
reikia-kad pasiimtoji tena butų populiariai,labai suprastintai^mažiesiems suprantamai
gvildenama.Juk kartais pašnekesiui tenka pasirinkti ir nev-s&i kasdienišką teną,pav.,
Tautos šventės progą, Šv.Jujgio skautų globėjo dieną ir pan e Kai tik dr-kas ims dėsty
ti universitetišku stiliumi,tai auditorija ims žiovauti,dairytie ir blogiausiu atveju
net snausti.0 dr-kas po būeigos pasidarys išvadą: skautukai nedrausmingi,nes bėrė
aukso žodžius,skelbė kilniausias idėjas ir...liko nesupras tas.Gaila,jei taip atsiti
ko. Vadinasi, dr-kas nesusikalbėjo,o ypatingai,jei turėjo prieš save pačius jauniausius,
dar tiktai kandidatus į jauncskautus.
'
’ 2.Pašnekesys turi būti išplaukęs iš kasdieninio gyvenimo reiškinių ir artimai ■ su
jais susijęs.Dr-kas jauste turi būti pas tebėjęs, koks vėliausiu laiku pergyventas
įvykis skautukams paliko įspūdžio,apie tai ir kalbėtis.Jeigu prieš kokią šventę ar
ypatingą minėjimą daroma sueiga iš vakaro,tai vis dėlto reikia sudaryti sąlygas,kad.
s-kai gautų progos pirmiau patirti pašnekesio siužetą juslėmis,o tik vėliau apie tai
paprotautų.Pav.,skautukai nemandagiai pasielgė su savo draugu,ujo šunelį - artimiau
sioj sueigoj apie tą ir kalbėkimės. .Nieku or- b -t k-Įbėkime sąlyginai: gale jo,galėtų
bfiti taipįr taip.Menka bus nauda,nes dar jų nepatirta,neišgyventa.
Vengti monologinės formos.Tevyksta pašnekesys dialogine forma,kur vieną /kolekty
vinę/ pusę sudaro skautukai,© II-rą draugininkas.Kartais dr-kaa gali įterpti savo pa
sakojimą apie tą ar kitą įvykį,bet jis turi būti kuotrumpiausias ir ko aiškiausias.
4, Nepageidaujamas pašnekesiuose ir pamoks1iskumns•įkyru,o naudos,kaip nieko.
t
5. Kad pašnekesys pasiektų savo tikslą,reikia leisti skautukams savo pasakojimais •
patvirtinti pašnekesio branduolio teisingumą.Jei galina,teisplauktasis pašnekesio ati
tinkamas darbelis ar žaidimas.Paskelbkime konkursą įsigyti pagal pašnekesio temą specinlybių.Pritailcinkime prie pašnekesio gerus darbelius.Pav.,jei kalbėjomės apie sveti
mos nuosavybės gerbimą,teskaito jaun.skautukas uŽ gerą darbelį,jei jis rengdamasis
nonumėtys nuo kabiklio rūbų,pakels ir padės vieton draugo kepurę.Kalbantis apie gam
tos meilę - toįsigyja gyvulių ar augalų globėjo specialybę.Ir šiuo e.tveju^gali isplaul
ti krūvos gorų darbelių.Nagrinėdami tomą ’’mandagumas*,duokime žaidimą svečiai ir Šeimininkas.Tovaidina.Bus įda.u ir nenuobodu.Bendrai,jei norima,kad skautukuose įsigyven
tų skautiški papročiai - to sausomis paskaitomis nepasieksime.Duokime viską pergyventi,porvaidinti/ Kas iš to,jei mes kalbėsimo,kaip skautukas keliasi,kaip jis prausiasi,
o nė vienas iš dalyvaujančių sueigoje čia to naįsconizuos.Atneškime dubenį vandens,tenusiprausia bent vienas.Pažaiskine žaidimą rytas.Visi lyg sugule5nušlauna kojas /Čia
dr-kas turės progos patikrinti ir kojų švarą/.Paskui dr-kas sušvilpia ir visi keliasi,
rėdosi,imituoja prausimąsi,poteriauja,valgo ir t,t.Žodžiu,atlieka visns^gerai auklė
jamo vaiko manieras.čia galina net ir taikus statyti,kas goriau ir greičiau atliks.
Veikas>_oa.si_savina> tik tai,kur. įalyvaj^ja. kuodaugįausia. jo_JM.slAil*
Čia iškeltos mintys'*yra tiktai okicas.Kiekvienas dr-kas gali vesti pašnekesį to
kiu metodu,koks jam atrodo geriausias.Svarbu,kad butų atsiektas tikslas.Juk tas pats
dalykas vieno rankose auksas.o kito - pelenai. Pasnekesys yra sueigos branduolys,o vis
kiti dalykai - dainelės,darbeliai,žaidimai tebūna pašnekesyje iškeltų minčių palydovai.
x/ Šis str,perspausdintas iŠ ”Sk.A. ” Kaunas, 19^P>.III»4, Nr.4/145/. MV Redakcija.
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PRINCIPAS

Z.Juškevičienė, J.A.V.

Kadangi skaučių-tų organizacijoje vadovas turi labai svarbų vaidmenį,pradedant
paskiltininke-u ir baigiant abiejų sąjungų vyriausiu vadu - Pirmijos Pirmininku,tai
čia ir norima aptarti tiek vado principas,tiek vado ir vadovo esminis skirtumas.
Vado. į.r_va.doyo. esminis. skirtumas. pasireiškia skirtingame jų veikimo būde ir geliojZ.Taip vadas turi didesnę ar mažesnę įstatyminę galią įsakyti, o savo įsakymo vykdy
mą turi teisę priversti jėga.Tad vadais daugiausia mes suprantame ginkluotų pajėgų
viršininkus /valstybės,tautos,kariuomenės,policijos ir t.t./. Gi vadovai neturi tei
sės naudoti fizinę jėgą.Jais priprasta vadinti kuriai nors organizacijai vadovaujan
čius asmenis.Kadangi jie savo dispozicijoje neturi galios ir teisės naudoti prievar
tos priemenes,tai į savo vadovaujamuosius asmenis retai kada ir tesikreipia įsakomu
tonus stengiasi kviesti,įsąmoninti,kad taip reikia ir tuo būdu savo valdomuosius pa
lenkti norima kryptimi.Nežiūrint vado ir vadovo skirtingų galių,abu atlieka vadovau
jančio asmens pareigas ir už savo v-Jik.j. ą yra atsakingi prieš vadoyau janxosius, dažnai
priespaskirus viršininkus ar kitą grupinę instituciją.Atsakingumas priklauso nuo
einamosios pareigos didumo** pareiga didesnė - didesnė atsakomybė ir atvirkščiai.
Vadp_ir. y_ad.oy.o_re_ikal.ing’jpa.s bei__jĮĮ Jie£ki_rjtis_. Vado principas ir jo reikalas žino
mas jau iš žilos senovės laikų.Šeimos tėvas,dažniausia vyriausias amžiumi,neretai ir
fiziškai.pajėgiausias, tapo šeimos įsakomuoju -valdomuoju asmeniu, šeimos vadu.Vėliau
vado reikalingumas iškilo šeimų bendruomenėje - tautoje,valstybėje.Ypatingai išryškė
jo keto metu.Kada praiškė j o,kad nuo vado gabumų, jo sugebėjimo vadovauti karo žygiui
daug priklauso ir pati karo sėkmė,nuo tada pradėta gana stropiai parinkti karo vadus.
Vėliau tinkamus vadovauti asmenis imtasi paruošti karo vado pareigoms,pramokyti ka
ro meno.Žmonijai nuolat darant gyvenimo pažangą,sukūrus valstybinę santvarką,pradėj o
kurtis ir politinės,mokslinės,profesinės,auklėjimo organizacijos,etc.Vėliau pradėjo
kurtis tarptautinės,pasaulinės or-jos.Viena iš tokių pasaulinių or-jų kaip tik ir yra
skautų or-ja.
_Vado. i,r_vo.doyo, j3rinc.i2.as^Tadas,vadovas - asmuo neretai fiziškai tvirtas,malonios
veido išraiškos, bet visuometjivas.in.iai_ Eajįėgus., pasižymįs gausiomis dvasinėmis ver
tybėmis,mylįs artimą,visada bendruomeninį reikalą statąs aukščiau asmeninio reikalo.
Taip pat pasižymi greita orientacija,sveika iniviatyva,veržlumu priekin,pastabumu.
Turįs šias savybes asmuo dažniausia anksčiau ar vėliau išryškėja ir laisvai besitvar
kančios bendruomenės yra stumiamas į priekį jai vadovauti,vykdyti, jos valią.
Vado_ir. vad.oy.o_P£,si.rXnl£iHG£* Demokratiškais pagrindais besitvarkanti žmonių ben
druomenė turi teisę ir galią savarankiškai tvarkyti savo valstybinį gyvenimą,laisvai
išsirinkti sau vyriausią vadą.Tokia bendruomenė,tiesioginiai ar netiesioginiai pažin
dama savo narius,turi galimybę iš savo eilių išsirinkti vadą - vieną iš labiausia vis
pusiškai pajėgiausių asmenų.Tą dažniausia ir padaro.Toks vedas-vadovas,būdamas bendruo
menės dalimi,geli pilnumoje justi savo bendruomenės dvasią,jos siekius,o būdamas vis
pusiškai pajągus,turi galimybę patenkinti bendruomenės norus,įgyvendinti jos siekius.
Ted laisvai ir teisingai išrinktas vadas iš tos pačios bendruomenės eilių,vadinasi
tikrasis vadas.Jis nuolat siekia vi-u'c visokeriopo gerbūvio,pažangos.Laisva žmo
nių bendruomenė reiškia pasitenkinimą bei pasitikėjimą savo vadu tol,kol jis pajėgus
pateisinti savo užimamą vietą.Tad tikslu bepradedantį atsilikti vadą,ar jau atsilikusį,pakeisti kitu.Demokratiškai besitvarkančių valstybių bei or-jų nuostatai ir apribo
ja vadovų kadencijos terminą.Tokiu b.^du bendruomenės daro pažangą.
Prim£sti_ir. ^rįsunctj. vadai bei. vadovai..Visi vadai-vai,jėga ar klasta atsistoję
visuomenės priešakyje,vadinasi primestais.Jie nevisada turi vado privalumus,bot už
tat visada turi asmeninius išskaičiavimus,nieko bendra neturinčius su bendruomenės
narių siekiais,norais bei valia.Jie tik jėga tegali išsilaikyti vado kėdėjo.Toki va
dai tėra žmonijos gyvenimo stabdžiai,smerktini ir atmestini.
Aptarus teigiamo ir neigiamo vado-vadovo principus, suprantama,kad skautiškajam
jaunimui belieka apsispręsti už rinktą,teigiamą vado-vo principą,už žmonijos pažangos
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reikalą.Šio tikslo šiokie ir viso pasaulio skautija “ sukurtijnau ją pasaulį, tvarkomą
sveikais dvasiniais pagrindais .Lietuviu s r' •’ 3' >• o ? lieka įnešti tik savrs įnasas.
-Šiandieną aišku,kad medžiaginių siekių ponija atsistojo ant savo gyvenimo bedug
nės. Kaip grėdui dirvą tenka pirma paruosti,© tik vėliau sėti,lygiai ir kiekvienai
santvarkai žmonos reikia priauginti, paruošti <Ju o sąmoningesnis šios dienos jaunimasbus sąmoningesnis ir rytdienos pilietis.Tad šių dienų skautu vadovai daugiau ar mažiau
atsakingi UŽ ryt dienos žmonijos gerbūvį,už. jos laimę. Žiutint musų mūsų tautiniu po
žiūriu, sąmoningo lietuvio išugdymas rytojaus dienai yra dar opesnį reikalas .Ant pele
nų atsistatanti Lietuvos, valstybė bus daugiau nei kitos tokių piliečių reikalingos.
Lietuva pokarinėje Europoje užims tokią vietą,kiek bus dvasiniai pajėgi.Jaunimo vado
vams pareiga dirbti su mūsų jauninu išeivijoje dar ir tuo padidėjo,nes rusų tautinis
auklėjimas įmanomas tik organizacijoje ir šeimoje.atpuolus mokyklai••
Vadų naruošimo reikalas^ Kadangi skautų or-jojo vispusiškas jaunimo ugdymas vyks
ta skiltyse,tad netikslu skilties vadovybę patikėti neparuoštam ar tik dalinai paruoš
tam e ki Itin inkui. Išvada: visu rimtumu susirūpinkime s kai tin inkų, draugininkų - jaunų
vadovų naru ošinu-Kada jų bus pakankamai,neteks taip dažnai apsilenkti su skautų vado-,
vų rinkimo principu. Skautų-čių vienetui,skilčiai ar draugovei nonatyrusi b, nonatųošto^
vadovo orimo tinas yra pats n ©garbing jausiąs^ vieneto likvidavimo būdas,. Toks ’’bėdos va
dovas1’,savo nesupratimu kaip vadovauti,anksčiau
ar vėliau vienetą likviduoja ir
kas svarbiausia,visam laikui užmuša jaunuolių skautavimo dvasią.Tad neturint tinkamų
vadovų ar jų esant nepakankamam skaičiųi,geriau vieneto nė nes teigti,arba taip veikiam
čio vieneto skautams-įns duoti atostogų,kol bus paruoštas tinkamas vadovas-ė.Amerikos
skautės tai jau senai praktikuoja.Pav.mergaitės,norinčios skautauti,paduoda prašymus..
Kartais priseina kelius mėnesius laukti,kol joms bus surasta vadovė.Naujas vienetas,
steigiamas tik tada,kai jam atsiranda vadovė.Išvada* skaučių-tų sąjungos bus stiprios
tik tada,kada bus stipri jų-pamatai *■' skiltys,draugovės,o jų stiprumas priklauso nuo
jų vedų tinkamo paruošimo,sugebėjimo ir noro vadovauti.
M
. Kas. ^turėtų būtį_prac.indmajskiįt^nim}^_-_Jaurių_vadovy, ku£su,oscxl.Skautiškų patyri
mo laipsnių programa /teoretiškai ir praktiškai/7ll.Sustiprintai - tautinio,valsty-? .
binio auklėjimo programa. III. Spažindinti su su kitų kraštų /pav.Amerikos skaučių-tų/
veikla,/ kad mūsų skautams-ėns nesusidarytų l^idingas vaizdas,jog anor. ir kt.tautų
skauČių-tų veikla yra įdomesnė,pranašesnė.Kad tokios nuomonės įtakoje mūsų jaunimas
neįsibrautų
. foe reikalo į vietinių skautų eiles,ir kad tai nelaikytų sau ”uŽ ypa*
tingų garbę”,kas šiandien jau yra dažnokas reiškinys/. IV. Turėtų būti jaunam protui,
suprantamu būdu, perduota vieneto-vado vadovavimui reikalingiausios .pedagįginės
bei psichologinės žinios. V. Jauni vadovai privalo būti stipriai apmokyti vadovavimo
meno.Vadovai privalo bgti įsąmoninti',kad jų vieneto veikimo sėkmė priklauso nuo jų su
gebėjimo vadovauti vienetui,nuo sugebėjimo įsigyti savo skautų pasitikėjimą^pagarbą ir
brolišką meilę. Iš tikto,vyresniam broliui-sesoi būti draugo ir autoritetingu va.dovy,
yra. neparastai sunkus dalykas,ko su visu atsidėjimu tenka pramokyti jaunus vadovųs-es.
Kas.
LbpilLtrs jpuųą^vadoyų 2.a£P2?įP!i.e Šį atsakingą darbą turėtų atlikti
skautininkai-ės.Kur susiorganizavę jų ramovės - tai Šių vyriausias uždavinys.Esant
nemažam skaičiui skautininkų-ių,pasidalinus darbą,nebūtų sunku.Ibretų būti ruošiasi
jaunų vadovų kursai,sąskrydžiai,stovyklos,iškylos ir t.t.,kaip Lietuvoje.
, ,
Tik reikiamai,tinkamai išplėsta skautiška veikla suteiks naudą jaunimui,pateisins
lietuviškos visuomenės; stiprias viltis,dedamas į skaučių-tų organizaciją. Gi skautinin
kai , tiesioginiai dirbdami su jaunimu,pilnai pateisins savo vardą ir žalią kaklaraikštį, duotą priesaiką ir- suras pilną .pasitenkinimą gyvenimu.
•
. •

• •.
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Pėda po pėdos,žingsnis po žingsnio Lietuvos jaunimas,susibūręs po skautų vėliava,
ėjo tobulinimosi^keliu.Medžiaginė kliūtis buvo niekis.Viską lėmė dvasios tvirtumas.
Skautų darbas, plito,rodos,darkėsi gilesnis,© abejingesnės visuomenes akimis žiūrint,prasningosnįs^Pati organizacija išsiaugino vadų,išėjusių beveik visą skautiško auklė
jimo kelią.0'kilnioji lietuviškos mokyklos mokytojai visad pritarė ir,padėjo, skautų,
darbui plėtotis.Jų bendradarbiavimas sukūrė savitą,Lietuvos skauto tipą,su tvirtu ide
ologiniu penatu ir aiškia programa.
.
Vyr.Sktn.PuIk.Juozas Šarauskes
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Praėjusį rudenį, spalio mėn.viduryje,Bostone įvyko Amerikos skaudu vadovių suva
žiavimas /National Counsil Girl Scouts of the USA/• Suvažiavo daugiau kaip 8.000 skau
čių vadovių iš visų JAV vietovių,net iš Alaskos ir Havajų salų,aptarti skaučių orga
nizacijos reikalus,pranešti kas padaryta,pasikeisti patyrimais,išrinkti vadovaujamuo
sius organus,nustatyti ateities darbo gaires ir kt. Be amerikiečių skaučių vadovių,da
lyvavo dar 16 valstybių skautės viešnios iš Belgijos,Brazil!jos,Kanados,Vokietijos US
zonos,D.Britanijos,Graikijos, Izraelio,Olandijos,Norvegijos,Filipinų,Suomijos,Pietų
Afrikos,Šveicarijos ir Pabltijo valstybių tremtinės skautės,estės,latvėslietuvės.Daly
vių skaičiuje buvo dar apie 70 Amerikos svarbiausių or-jų atstovai.
Keturių dienų suvažiavimas buvo labai sklandžiai organizuotasjVisas suv-mas nra^jo
šakius "Skautės auganti jėga taikai".Suvažiavimui vadovavo Mrs.C. Vangkam Ferguson
/2 metus ėjusi Amerikos skaučių prezidentės naroigas/,su visom skaučių vndiios har^m
bei Bostono skaučių vadija. Suvažiavimas išrinko ateinantiems 2 metams nauja Amerikos
skaučių prezidentę Mrs.Ray F.Layton iš Washington D.C. Amerikos skaučių vadovių suva
žiavimas dar kartą įtikino Amerikos visuomenę,‘kad skautavim as-yra didel^ j’ga šių lai
kų gyvenimo įvykių raidoje ir kad amerikietes,kai n viso w»8«u11.o mergaitės,
turi būti pasiruošusios budėti.
Žinoma,būtų galima praeiti tyliai,neminint to suvažiavimo,kaip jau daug kartų pra
ėjome nepastebėdamos Pasaulio skaučių gyvenimo raidos,bei Amerikos skaučių organiza
cijos svarbesnių įvykių.Bet tame suvažiavime pasirodė ir mūsų lietuvaitės .’
Boston Garden,kuriame telpa apie 50.000 žmonių,įvyko Bostono ir jo apylinkių skau
čių sąskrydi s, kur i am e dalyvavo ir "Baltijos1* vietininkijos Bostone lietuvaičių skaučių
"Voverų" skiltis su savo uniformomis ir lietuviškais ženklais.Sąskrydžio tema "kad
taika augtų" buvo puikiai pravesta vadovaujant Mrs;Gordon A.Morrison.Kitą dieną suva
žiavimas tęsėsi Mechanics Building.Buvo skaitomos paskaitos "Plėskime akiratį".Čia buvo
ir pasirodymai,tarp kitų latvių ir lietuvių šokių grupių Bostone.Latvės labai gražiai
pašoko savo tris tautinius šokius.Lietuvaites atstovavo p.Ivaškienės 16 jaunių grupė
tautiniuose rūbuose.Šoko "Suktinėlį", "Gegutę" ir "Mikitą" labai darniai ir pakilusia
nuotaika.Apie 10.000 vadovių bei įvairių organizacijų bei spaudos atstovų,mūsų jaunųjų
šokėjų grupę priėmė nepaprastai šiltai ir nuoširdžiai.Teko pakartotinai šokti.Šokėjos
buvo apdovanotos įvairiausiomis dovanomis. /Lidija ir aš - braukėme ašaras,., džiaugs
mo ašaras,kad na veltui p.Ivaškicnė uždarė pusei dienos savo krautuvę,© mudvi atsipra
šėme nuo darbo.../ Aplink girdėjosi gražiausi atsiliepimai lietuvių adresu,o per tūks
tančius dalyvaujančių lūpų praskambėjo žodis "Lithuania", "Lithuanian Group from Bos
ton". Viena amerikietė skautininke,priėjusi prie mūsų vietininkės v.s.Lidijos Čepienės,
tarė: "Laimingos jūs,kad atsivežėt iš savo krašto tokį brangų savo tautos kultūros lo
bį.Net jums pavydžiu.1 Mes, amerikietė s, deja, to neturim".
Tie amerikietės žodžiai,© ir komplimentai lietuvių vardu,paskatino mane,gal kiek'
ir pavėluotai,nupasakoti tą suvažiavimą.Tiesa,mes pasigedome tome suvaživime oficia
laus mūsų Seserijos pasveikinimo lietuvaičių skaučių,gyvenančių JAV,vardu ir todėl no-riu mesti mintį - ar ne pats laikas mūsų Sąjungos ir Seserijos Vadovybėms užmegzti
oficialius ryšius su Amerikiečių Sk"”,?’. . ūovaujamaisiais organais ?
Tiesa,šen bei ten yra užmegzti ryšiai privačia iniciatyva mūsų skaučių su ameri
kietėm. Štai keli faktai,kaip "Baltijos" Vietininkijos Bostone vadovės bei skautės ben
dradarbiauja su amerikietėm ir turi gražių progų supažindinti amerikiečių visuomenę,
su Lietuva,jos kultūra,papročiais bei su tragišku jos likimu.
Jau 19^9 m;lapkričio mėn.pirmą kartą teko išeiti viešumon su tautiniais šokiais
ir mažu pašnekesiu apie Lietuvą,kai Naujosios Anglijos Valstybių rajonas tarėjo skaučių
konferenciją - International Campfive.Po to gavome pirmą laišką iš Boston Girl Scouts
Counail dikrektorės Mre.M.Rob^rta^kur tarp kitko rašo:

18

was the first time that many people hat ever seen Lithuanian dances and they
were delighted to know that your- girls- were Guides or Girl Scouts right hero im New
England.We are around to have you a part of the Girl Scout ’’family”... we would like
ypur girls to know how grateful we are to them for their share.They nore a great addi
tion to our Cdnferancc...” Ir taip racs .įsidrąsinora. Pereitų metų /19?1/ Įdomesni ben
dradarbiavimo Įvykiai. - Vasarą stovyklavo mūsų v.s.Lidija Čepienė Edith Macy Training
School,Pleasantville,N. Y. ir ta proga ji ten stoVįfklau jonČiom‘amerikietėm vadovėm lai
kė 2 valandų pašnekesį apie 'kenčiančią Lietuvą.Daugelis vadovių prisipažino,kad tik
dabar jos supranta musų tremtinių ir tnūaų tr’-t^krąją padėtį ir gyvenimą anapus ge
ležinės uždangos.JuIiiet Low vardo namuose Sc .„Du s tone', š j rudenį,aner.skaučių ’’rėmėjų
verbavimo” arbatėlėje dalyvavo -’’Voverų skiltis- /tas vienetas registruotas Bostono emer.
skaučių vadi j oj/, kaip lietuvių skaučių vienetas su lietuviškomis uniformomis bei ženk
lais ir angliškai kalbėjo apie Lietuvą,suvaidino trumpą vaidinimėlį,kaip prieš.dvejus
metus lietuvaitės skautės-Bostone užmezgė ryčius- su amerikietėm skautėm,Susižavėjimas.
Vėl skamba ’’Lithuania” vardas.Gruodžio kėn./Šatrijos Raganos ” vyr.skautės /neregistruo
tos^/ dalyvavo, kai p 1.etuvaičių skaučių vienetas,- International Instituto Bostone Kalė
dinių giesmių giedojime; skaučių buvo i6,bot jų'dėka išspausdintus•lapeliuose 2 lietuvikų kalėdinių giesmių žodžius lietuviškai terūkė -apie 200 svetimtaučių /14 tautybių.’/,,
joms vadovaujant,Tos pačios ’’raganėlės ” buvo, pakviestos į S.Bostono tuntininkės Mrs.Fo
ley namus kalėdinėm iškilmėm', kur-skambi jo lietuviška daina. Bostono, liet, skautės turi
puikias rėmėjas ir nuoširdžias lietuviškų reikalų puoselėtojas amerikiečių tarpe,kaip
p,Mery Doyle,.ass.direktore Bostono auka.mokyklų,Helen Hanson, advokatė,skautininke,kurios
vasaros rezidencijoj Hingham,Mass.vyr.skautės iškylavo,Miss Bars,Mts.Drake,Hiss M.Ro 'borts,Miss C.Conklin,Mrs.E.Shucdan ir kt.Bostono’ skaučių vadijos skautininkus bei vado
ves.Jų dėka pr.vasarą 7 skautės lietuvaitės gavo Julliot Low fondo stipendijas,kad ga
lėtų stovyklauti gražiausioj saloj tfinnipcssankeė ežero.Užpernai ten stovyklavo 5 l.sk.
Vienas Bostono senesniosios kartos lietuvių veikėjas išsireiškė,kad senieji lietu
viai bandė veik $0 mėtų sueiti- į ryšius su amerikiečių ”High-society” /aukštąja visuome
ne/ ir vis nesisekė,o lietuvaitėms skautėms per 2 metus visur durys atdaros ir jos visur
mielai kviečiamos. Taip,jos yra amerikiečių kviečiamos kaip'lietuvaičių skaučių vienetas
Daugelį kartų lietuvių skaučių vardas buvo minimas ir Bostono didžiuose- ąmer.laikraš
čiuose,dedamos .jų nuotraukos ir pan.Vis tai darome brangiosios Tėvynės vardan.Skauti ninkės,skaučių vadovės,skautės bei Bostono lietuviška visuomenė turėjo.gražių progų
įsitikinti,kad gražiai bendradarbiaujant su afrikietėm, mūsų' skautės dar labiau stiprė
ja taktiniai ir didžiuojasi,jog yra lietuvės ir geli būti savo tėvynės tinkamos atsto
vės.Tai geriausia proga paskatinti skautes tarnauto tėvynei,gyvenant laisvajam_Amerikos
krašto.Kuo daugiau turėsime amerikiečių terpe
tuo geriau patarnausime Lietuvai.
Dėlto ir svarbu Sąjungos Pirmijai ir Seserijos vadijai užmegzti ryšius su amerikietėm
skautėm,kad galėtumėm oficialiai,kaip Lietuvos atstovės,kad ir tremtinės,dalyvauti svar
bosniuose Amoribos skaučių gyvenimo. įvykiuose.Vien privati iniciatyva bei geri norai
negali išjudinti tremtinių lietuvių skaučių,arba lietuviškų vienetų steigimą bei išlai
kymą JAV.Tiems ryšiams užmegzti ir palaikyti reikia turėti visą buitį prityrusių skautininkių,mokančių angliškai.Ta proga norėčiau; pasiūlyti Cleveland,Ohio,mūsų skautininkių
Ramovei,kuri yra gausiausia ir visokeriopai turinti reikalingus privalumus,imtis ini^ic
tyvos užmegzti ryšius su Amerikiečių Skaučių or-jos Vadovybe New Yorke.Atseit,reikėtų
turėti skautininku - ryšininkę ir visą ’’stabą” patarėjų — Lietuvos reikalų skelbėjų,
kurios išdirbtų informacinio pobūdžio metmenis bendradarbiavimo reikalu ne tik arierikic
ten skautėm,bet ir užmegztų ryšius su kitų lietuvius priglaususių kraštų jaunimu.Tik
ką atšvęsta ’’Skaučių mąstymo diena” /Vasario 22/ Bostone,kur amerikietės skautės /jų,
buvo apie 4o/, pirmą kartą oficialiai buvo mūsų viešnios,svariai įrodo,kaip svarbu iš
nokti bendrauti ir tiesti draugiškumo rankas.Juk skaute - kiekvienos kitos skautes se
sė.’ Todėl jungkime visą pasaulį taikos ir artimo neiįės šūkiu.
D orches tor,Mas s.
1952 m.Šv.Kazimiero diena
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Paskutiniu metu nemažas skaičius aktyvių ir net pasyvių skautų-čių vadovų bei skau
ti ninku -ių pagristai ėmė sielotis lietuvių tremtinių skautų or-jos reikalais,ieškoti
jų pergyvenamosios krizės priežasčių ir siūlyti priemones or-jai sustiprinti.Pati FLSS
Taryba šiuo rietu tebepuošia Sąjungos statutą, Iru ris turėtų pagerinti ir pačią organiza
cinę struktūrą.Šio str.autorius nori taip pat pasisakyti kai kuriais klausimais.
_Nubyrėjw£ įrodomąją kautų £rgj£j_
Kai kurių mūsų patyrusių vadovų atsargaus skaičiavimo daviniais nuo Lietuvos skautų
įsikūrimo iki dabar por musų or-ją yra perėję per 100.000 abiejų lyčių jaunimo.Šiandien
tik'labai mažas procentas yra likęs skautų eilėse.Jeigu imsime lietuvių tremtinių ben
druomenę, tai ir jos tarpe buvusių skautų /o nebus mažas. Tu o tarpu aktyvių skąutybės dar
buotojų turime nedaug ir tuo tarpu šis skaičius nerodo didesnės tendencijos didėti.Gi.
mūsų or-ja,kaip ir kiekviena kita,nori būti gyva,kuo.daugiau jaunimo apimti.Tremtyje
ir tai gražini vyko.Tik vėl,kaip ir Lietuvoje : nesisekė su jo ilgesniu išlaikymu po
skautiška vėliava.Jaunuolius-es užlaikome iki 16-16 metų.Vėliau jie dingsta iš mūsų
veikimo ribų.Tik vienas kitas % lieka čia kaip vadovai,skautininkų ar akad.skautų ei
lėse. Vis dėlto gaila to mūsų skautiškai išprusinto jaunimo, taip nuolat ir planingai
nuo mūsų nubarančio. Nutolsta ir patys vadovai,net. davusieji skautininkų įžodį.SupasyrVėją,pasitraukia iš darbo,nors neretai reiškiasi kitų pr-jų eilėse.Netgi iš tremtyje,
taigi visai nesenai pakeltų,nedidelė dalis tesireiškia aktyviame darbe.
l^Ląįušieji. £kauti£ki aktyvai.
Tačiau nevisi buvę skautų vadovai ir buv.skautai yra- amžinai žuvę mūsų or-jai.Nere
tai skautiškas daigas dar giliai rusena jų širdyse.Yra gražių pavyzdžių,kai keletą ar
keliotiką metų praktiškame sk.darbo nedalyvavęs,-susidėjus palankesnėms aplinkybėms,
ima vėl skautauti,organizuoti skautus,vadovauti,domėtis jų spauda,pats rašinėti.
Atšaldyti tokius užšalusius skautiškus žmonių aktyvus šiandien ir turėtų būti vienu ?.
didžiausių uždavinių. Kaip tai galima atlikti ? Kai kas siūlo pav.vartoti pries davu
sius skautininkų Įžodi griežtesnes skautiskr0 ^”1' ones,k.t.Garbės Gynėj o~ar Garbės
Teismo inistitucijas,girdi,jos paveiksiančios ir kitus.Bet kiekvienam aišku,kad skautų
or-ja sutverta savanoriškais,ne kariškais pagrindais,ir tai nieko negelbės. Kas gi tu
rėtų būti daroma,kad pasyvioji suaktyvėtų ?
.
" ‘
■
Netobula^:PLSS.
slirLlktūra_
PLSS statutas nusako,kad visos skautės skautiškam darbui jungiamos 1 Seseriją,
skautai gi 1 Broli ją.Kaip taisyklė praktiškai šios dvi- or-jos rūpinasi tik jaunųjų
auklė j imu. Tiesą, vyr. skaučių’, skautų vyčių ar sen.skautų institucijos neretai apima ir
per 18 m.turinčius abiejų lyčių jaunuolius,tačiau šios šakos mūsų skautiškame gyvenime
vis vilkosi iš paskos ir niekada nebuvo tikrai išbujojusios,savo kelio suradusios.
Netgi šiaip jau labai geri ir stropūs jaunuoliai-ės,pasiekę apie 25 m.ribos,retai lie
ka skautų eilėse.Supasyvėja ir tyliai dingsta.
.>
Kodėl ? Yra daug priežasčių.Viena jų?kad jaunuolius traukia daugiau tik skauto am
žiui skiriami’ org-jos metodai,mažiau jau vyčio ar vyr .skąu.ičių, ypač kai jų tikslai iki
šiol nėra visiškai'išryškinti,nei aiškiai nustatytos programos.Vadinasi ir Seserija-.
Brolija praktiškai bazuojasi tik jaunesnio amžiaus skautais-amis,vyresniųjų jau neužlai
ko,netgi didelės dalies skautininkų.Judriausi Br./Sgjos vadovai yra jaunesnio amžiaus.
Kur jiems dingti pasiekus aukštesnės amžiaus ribos,jeigu jie nesilieka vadovais / o
tam nevisi turi gabumų, ar galimybių/, nei Brolija,nei Seserija,nei pati PLSS struktūra
aiškesnio atsakymo neduoda<.Toks skautas-S gali daryti ką n or i. Ir j is, paprastai, išeina
iš LSS-gos. Gal šiokią tokią išimtį sudaro akademikai s kauta?, -ė s, A3 DS ir KorpJ VYTIS
nariai,kur darniai -lygiateisi šk.ai įsilieja visų vyresni skimo ar pu styrimo laipsnių skau
tai,skautininkai,0ia akademinėje plotmėje /piačia prasme - ir baigusieji studijas bei
jas ant visados ar laikinai nutraukę/, apjungiami visam gęyęnimųiįAksidai.iiniari skautų,
Sąjūdžiui vienodai;vertingas asmuo,ar jis bu/o,ar gali būti ar negali būti vadovu•
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7K
Sykį įstojai į Korporaciją - įstojai visam gyvenimui.Gali būti aktyvus ar pasyvus Korporantu lieki.Davei senjoro įžodį - jis tave visą gyvenimą saisto.Už tat čia ir orja kiek judresnė, ir nubyrėjimų daug mažiau .Ti esą, pasireiškia su pasyve j imas, kai p ir vi
sur,Bet daug dažniau nariai vėl suaktyvėja.Ir pasyvioji palaiko ryšį su Korporacija bei
Skaugių Draugovių Ak.Sąambūriui bent iškilmingais momentais ateina į sueigas,prisideda
piniginais įnašais,prenumeruoja sk.spaudą,etc. Org-ja visada jaučia jų moralinį svorį.
Kyla klausimas ar neturėtų ir PLSS-ga savo statutine struktūra apdaryti galimybę
vyr.skautus palaikyti savo eilėse net ir tada,kai jie nebedirba vadovaujančio darbo?
Moralinei pramos,
..skautams
Kiekviena or-ja,ypac sudaryta iš mažiau patyrimo turinčio ir mažiau gyvenimo bei
mokslo turinčio jaunimo,stengiasi turėti už savo pečių geriau pasiruošusią bei išmoks
lintą moralinę bei medžiaginę atramą. Pavyzdžiui, Nopr. Lietuvos metais kaimo jaunimo pavr
sarininkai,mokslūs einančio — ateitininkai, turėjo ir dabar tebeturi KD partiją,"jau
nino“ S-gą, "Kultūrininkus" ir p.globojo kairiosios srovės partijos, jaunalietuvius,
neolituanus - Tautininkų S-ga,etc.Praktiškai labiau sumanūs ir finansiškai bei morališ
kai pajėgūs partijų centrai remdami jų idėjas šokantį jaunimą,netgi nustatinėdavo jiems
siekius,darbo gaires ir veiklos taktiką-. Tiek Lietuvoje,tiek tremtyje skautai stengėsi
nesiremti nė viena politine partija.Lietuvojo,tiesa,jidiš buvo įstatymu garantuoja val
stybės globa, gi čia,neturint jos,reikia pasitikėti savomis jėgomis.Atseit,reikia turėt:
savo skautišką užnugarį,kuris rūpintųsi or-jos reikalais, išryškintų ideologiją,sutelk
tų finansus,saugotu or-jos nepriklausomybę,gintų nuo galimų politinių partijų tenden
cijų, saugotų jaunas sielas nuo partinės įtakos ir t.t. Ir patys jaunieji skautai-ės
jaustųsi visiškai kitaip,jeigu žinotų,kad už jų pečių stovi,juos remia intelektualai
bei visokio patyrimo pilni žmonės.Pagaliau ir skautiškoji pasaulėžiūra,kad ir neturėda
ma partinio charakterio, yra nemažiau ryški,kaip ir kitų sambūrių. Išvada: J.skautų
Sąjūdžiui reikia vyresniųjų atramos.Ji galėtų ir turėtų būti sudaryta iš pačių vyres
nio amžiaus skautų-cių.
Prisimenu savo pirmąsias skautavino dienas 1924 - 1928 metais. Kaip nes tada'didžiuoiavėmės išgirdę,kad skautų eilėse yra toks ar toks mokyto j as, karininkas, dvasihinkaa,diplomuotas žmogus. Dabar tokie nebėra retenybė,nes buvusių skautų ar dar tebesahčių jų eilėse intelektualų turine apsčiai,pačių mūsų prisiaugintų.
Kas. turėtųjsudarytį. skauti£kg. įnt^elckt^aHnę^ir. _
ncdžj^aginę_atramą.
.■
Jo pagrinde pirmiausia turėtų būti Akademinis '“’kautų Sąjūdis,kaip tvirčiausias
intelektualinis S-gos ramstis,išlaikęs savo organizacinę struktūrąJ28 metų bėgyje be
pertraukos.Jo nariai jau nuo pat pradžios nesaistomi amžiaus riba.Ši or-ja,sudaryta
.iš. abiejų lyčių skautų, jau kuris laikas veikia PLSS Tarybos Piranijos aprobuotu statu.„tu,p jo sudedamosios dalys /KorpI Vytis/ pačios LSB vadovybės vis nėra įderinamos į
Brolijos struktūrą. Toliau sektų skautininkų ramovės, taip pat abiejų lyčių skautų
junginiai,jau kuris laikas sėkmingai veikią daugelyje vietų.Ramovės taip gi neturi savo
centrinio organo ir,kaip dvilytės,pagal esamus nuostatus, negali jo turėti. Prie tokios
naujos organizacijos /vadinkime tuo tarpu ją "Senųjų Skautų Sąjunga" - toliau trumpai
S.S.S./ reikėtų mėginti prijungti dar pavienius skautininkus,neturinčius galimybės pri
sijungti prie skautininkų ramovių, buv.vyr.skautes,vyr.skautus,baigusius vyčiaviną ir
negavusius skautininkų laipsnio, kitus vyresnio amžiaus skautus, tuos vyresnio amžiaus
pnones,kurie savo senatvėje sysižavi skautiškom! s idėjomis ir nori ją remti tikslu pa
dėti jaunimui ar savo vaikams. Kviestus asmenis ar rinktus garbės nariais.Netoli nuo
jos,o gal ir jos rėmuose, turėtų būti,tėvai,globė jai,skautų rėmėjai ir jų organizacijos
jei kur tokios yra.
Iškyla klausimas,ką tokia Sąjunga turėtų ' \ t*. ?
—Senųjų Skautų_Sajungos_ darbo sritys—
f. Sudarius organizaciją, darbo jai susirastų apsčiai.čia suminėsiu tik kelias sri
tis,kurios šiandien Brolijos - Seserijos sunkiai sprendžiamos ir kurios būtinai reika
luos vyresniųjų pagalbos: 1.Saugoti PLSS ideologiją nuo svetimų įtakų ir atremti po
litinių partijų įtaką,jeigų tokia kada nasiroikŠtų, 2.Pagerinti Brolijos/Seserijos ma
terialinę būklę ir garantuoti skautų vienetams, jų parengimams,stovykloms,buklans reika
lingas lėšas, paliekant jiems patiems daugiau pačius organizacinius reikalus,5.Globoti
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skautišką periodinę
1 alkraščius j aun.aknutano^ėms>3kautan8“ėne ir akautų-vadovans, 4. Su organizuoti skautišką leidyklą,kuri leistų skautiškus rankvodžius ir šiaip jau
pasiskaitymo knygas jaunimui lietuvių kalba,kurių išleidus didesnius tiražus,dali bū
tų galina pargabenti į Nepriklausomą Lietuvą greitesnian ateities liet.skautijos pliti
mui, 5. Suteikti Brolijai ir Seserijai aktyvią patari^ vadų ruošine,padėti organizuoti,
švietimą,kursus, 6. Padėti organizuoti skautiškus vienetus, 7. Suteikti efektyvią pa
galbą per savo skyrius vietose,organizuojant skautiškas stovyklas,aprūpiant jas palapi
nėmis, ibven tor iun, 8.Palaikyti glaudžius ryšius su Skautiško Ugdymo Fondu,o gal būt,
jei būtų tikslu,susilieti su juo, 9.Organizuoti skautus rėmėjus,tėvus ir galinei dau
giau įtraukti jų į SSS-gą, 10. Padėti mokslus einančiam skautiškam jaunimui,organizuo
ti jiems stipendijas bei vienkratihę medžiagini pagalbą ar teikti paskolas,kurios tu
rėtų būti grąžinamos palengva mokslus baigus,kad vėliau iš jų būtų steigiamas specialus
stipendijų ar savigalbos fondasP 11. Lyginti vietose ar centruose pasireiškiančius
nesutarimus tarp Brolijos/Soserijos vadovų ir darbo,jei kur toki iškiltų, 12. Plėsti
veikimą visuomeninėje srityje, ypatingai akcentuojant lietuvybės išlaikymo reikalus
ir kovą dėl Lietuvos laisvės.
Senųjų__SkautįĮ Sąjungos vieta. ,Pj_Li.e^£utų_Sąjungojo__
Manau,kad niekas nebijos tokios Sąjungos būtinumu,tačiau įvairių nuomonių atsiras
dėl* a/ Armes pajėgsime ją suorganizuoti ir ar ji atsieks tikslą,kuriam skirta,ir
b/ dėl jos pačios vidujinės struktūros bei priklausomybės.
Atsakant į pirmą klausimą,reikia paminėti,kad čia turės iškilti Brolijos-Seserijos
vadijų sprendimai. Nebūtų tikslu steigti tokią or-ją prieš jų valią.Hr.-Ses-ja gali
bijoti,kad naujoji or-ja galėtų susilpninti jų veiklą ir gal būt atimtų dalį narių.
Į tai reikėtų atsakyti,kad SSS būtų steigiama ne Brolijai/Seserijai sumenkinti,bet
šioms dviems organizacijoms pagelbėti ir palengvinti jų veiklai. Brolija/Seeorija su
BSS atėjimu praktiškai nieko nenustotų,nes SSS būtų sudaroma iš tų senųjų skautų,kurio
praktiškai jau nobedalyvau ja dabartį” ‘j ' išlojo. Kodėl nepamėginti ? Ar pajėgsime
tokią organizaciją sukurti,šiandien,to klausimo ncišdiskutavus,sunku atsakyti.Bet nega
limų dalykų juk nėra. Ar pasieks savo tikslą ? - Tikėkime,kad taip. Bet jeigu ir kar
tais sukluptų,nei Brolija nei Seserija čia nieko nenustos.
Kokia turėtų būti SSS-gos organizacinė struktūra ? Savaime aišku,ji nebeturėtų
būti organizuojama skilčių sistemos pagrindais,nes ji nebebus auklėjimo or-ja plačia
prasme,kaip skautai-ės,o daugiau paramos,pagalbos. Bone geriausia būtų,kad ji,atitinka
mai pakeitus PLSS statutą,įo.itų_l_?L3S-g_ą_kai in tro_či_oj_i_oaka_, nes,būdama sudaryta iš
abiejų lyčių įvairaus amžiaus asmenų,nebegalėtų įeiti į Broliją ar Seseriją. Tačiau , •.
jeigu neatsirastų pritarimo,ji galėtų veikti ir kaip Šiaip jau savaiminga or-ja prie
PL3S Tarybos Pimijos,jos globoje ar žinioje.
Jos vidaus santvarką nustatytų specialus statutas,kaip ir kiekvienos kitos orjos. Įvairiose vietovėse,kur susitelktų minėtų kategorijų senieji skautai,turėtų būti
sudaromi jos skyriai,su rinktais organais.Skyrių atstovai paskui išsirinktų pirmininką,
ir centrinę valdybą.
Autorius jaučia,kad čia jo iškeltos mintys nevisur gal yra tikslios ir šis rašinys
patiekiamas tik diskusijų objektu,kurio tikslas pagyvinti skautišką veiką tremtyje.
- o *
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L. KASKALIŪNAS - STATYBOS INŽINIERIUS
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Mums malonu paskelbti žinią,kad L.A.Maskaliūnas vasario lo d.baigė Illinois Uni
versitetą ir gavo statybos inžinieriaus diplomą.Senj .Maskeliūnas yra ’’vilko amžiaus”
skautas,nes skautavimą pradėjo jau vilkiuku pradžios mokykloje. Gimnazijoje ėjo drau gininko, Pabaltijo Universitete Junjorų Tėvūno ir Korp! skyriaus.pirmininko pareigas.
Nuo 1950 metų studijų metu Illinois U-te ėjo Korp.’ ir Lietuvių Studentų Dr-jos pirmi
ninko pareigas. L.Maskaliūnas yra vienas iš energingiausių nųsų jaunosios kartos lietu
vių ir yra parodęs daug gražių sugebėjimų skautiškame bei studentiškame gyveniiae. Jis
yra vienas iš tų nedaugelio vytiečių,kurie ir sunkiausiais momentais nepertraukė savo
studijinio darbo.Šiandieną jis laimėjo- jo ilgametis darbas apvainikuotas šauniu Illinoiso Universiteto diplomu.
Linkine broliui Leonui ir toliau stiprinti mūsų organlzaciją, įgauti čia, svetimam n krašte,daugiau patyrimo luJAetuvop .fktoUtjpit. A. J.
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----------------------------------------------LIETUVA

ŠVEICARŲ

76

------------------------------------------------------ *

SKAUTŲ

SPAUDOJE

Sen j .R.Mi eželis, J. A. V.

Šveicarų skautų mėnesinis laikraštis “Allzeit Bereit“ dažnai ir palankiai pamini
Lietuva, bei Lietuvos skautus.Mums džiugu skaityti jų palankius atsiliepimus apie ja-?sų
PLSS-gą ir malonu konstatuoti,kad mūsų pastangos supažindinti pasaulio skautus su mū
sų tautos tragedija duoda konkretesnių rezultatų.
Skautiškų pašto ženklų skyrelyje randame išsamų straipsnį apie Lietuvos pašto
ženklus,išleistus II Tautinės stovyklos proga. Kita proga rašoma,kad LIETUVA /taip pa
rašyta ir vokiškame tekste/ sudarė savistovią valstybę jau XIII amžiųje.Toliau patie
kiama daugiau istorinių žinių apie Lietuvą.P ažymime,kad jau 1917 n.Lietuvoje buvo
skautų,o 1920 m.jie pripažinti Tarptautinio Skautų Biuro.Prieš paskutinį karą jų skai
čius pasiekęs 10.000, turėję kelias tautines stovyklas,kuriose dalyvavę skautų iš 14
provincijų.Lietuviai buvę atstovaujami ir kiekviename skautų vyČi4 sąskrydyje.Toliau
rašoma: ’’Tada prasidėjo keras.Lietuva užimta svetimų jėgų ir,pagaliau,liko rusų oku
puota. Vy r .Skautininkas buvo suimtas ir 1944 m. j o lavonas buvo rastas miške.Nuo pat
okupacijos pradžios Skautų Sąjunga uždrausta.Šiuo metu D.Britanijoj e,Vokietijoj,Šve
dijoj , Australijoj ir Kanadoj yra 112 liet.skautų dr-vių,kurioms priklauso virš 4.600
skautų.Jie labai sunkiai gyveno DP stovyklose,tačiau jie dėjo visas pastangas gyventi
pagal skautų įstatus.“ Str.iliustruotas visais keturiais Liet.Taut.stovyklos pašto
ženklais,kurie buvo pegj^usdinti ant olimpiados p.ženklų.
pašant apie Tarptautinius
skautų
Pr .m.rugpiūčio nei pašant
Tarpx~'*x
-i
—+.■. namus Kandersteg1e,minimas
vėl Lietuvos vardas .P e Aui ten stovyklavro j-.
skautų iš 21 Valstybių.Pagol
‘nglijn su 1897 skautais,toįau Šveicarija,Belgija,Olan
stovyklautojų skaičių pirmauja Anglija
dija^.. Suskirsčius valstybes pagal stovyklavimo laiką,gaunasi kita tvarka: Lichten
šteinas , Gr aiki j a , Ang Ii j a, Ita Ii j a, LIETUVA, Svei c ari j c, e te .
Str. “Skautybės priešai” rašoma: ’’Pasaulio Skautų Sąjūdžio geografinės ribos 19451950 m.gerokai susiaurintos.Tačiau skautybė nepraranda vilties ir pasiryžimo".Nuroda
ma, kad "Paruošimas gerų valstybės piliečių nieko bendro neturi su politinių partijų
tikslais.Užaugę skautai galės priklausyti oolitinėms partijoms." Šie nuostatai tačiau
esą priešingiTtiems /komunizmo.R.M./,kurie šiandien vyrauja labai didelėj pasaulio
daly.Skautybė ten uždrausta.TSB prarado Sąjungas Afganistane,Bulgarijoje,Estijoje,
Irane,Irake,Japonijoj ,Latvijoj o, LIETUVOJE,Lenkijoje,Siame, Ispanijoj,Jugoslav!joj,
Čekoslovakijoj Vengrijoj e. Tačiau tuo pačiu metu pripažinti Sąjūdžiai Austrijoje,Boli
vijoje, Burmoje,San Salvadore,Vokietij oje,Haiti, Airij oje,Italijoj e,Libenone,Nikeraguoje,
Pakistane,Panamoje,Pilifinuose,Urugvajuje,Turkijoje; Japonijos ir Siamo skautai vėl
priimti atgal.1959 m.pasaulinei skautų s-gai priklausė 43 valstybės,dabar 50. /Pasau
lio Skautų°S-ga būtų praradusi daug mažiau narių, j ei TSBiuras nebūtų toks bailus ir
pataikaująs valstybei,kuri yra cio mažėjimo priežastis ir išdrįstų patvirtinti trem
tyje veikiančias Lietuvių,Latvių,Estų,Vengrų,lenkų,jugoslavų,Čekų ir kt.skautų sąjun
gas,kurios savo veikla pilnai įrodė esančios vertos būti TS3 nariais. R.Mz./.
Italija,kuri grįžo f Pasaulio Sk.S-^ą po 18 metų nebuvimo,yrą gražus pavyzdys,kaip
skautybės idėja ilgr.u lieke gyva,nežiūrint uždraudimo ir persekiojimo. - Mesuturime
žinių,rašo redakcija, - kad valstybėse,kuriose skautų s-gos buvo ^rievrrta^uždarytos,
daugelis skautų liko ištikimi skautų įstatams ir įžodžiui.“Tačiau jies griežtai įspė
jome,kad niekas nebandytų savarankiškai susisiekti su tais musų misų broliais.anuose
kraštuose.Tai pastatytų jų gyvybes į pavojų,kaip dideliam mūsų apgailestavimui,kelio
lika pavyzdžių jau parodė“ - baigia redakcija.
Džiugu,kad jau ir kitų valstybių skautai pradeda suprasti golž.uždangos prasmę.
Dar viename Nr. duodame. žinutė apie DP skautų peueigą,nurodant,kad naujuose krės
tuose tremtiniai skautai įsi jungia į viet?’ n * c ’ V''-*. nors vienetai dažnai sudaromi is
tautinių grupių.Atrodo,kad c k ': Redakcija kic 'ordaug pervertina T33 nuopolnus,kuris
čia užuot padėjęs,dažnai darydavo trukdymus. Trentinisi skautai,pasek laikraščio,nežiūrint sunkumų,stengiasi išlikti gerais skautais.Jie neprašą. jokios malonės iš kitų,
į labai sunkią politinę
o tik nori gyventi laisvėje,trčiau retkarčiais! “neetsižvolgią
1
_
padėtį“ ir varą perdidelę oropagandą prieš komunizmą “.Str. pailiustruotas tremtinių
skautų leidinių nuotrauka,pažymint skautų dalyvavimą rezistencijos judėjimuose.
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MAZGAI POROMIS. Žaidėju skaičius: 10 - 30 (porinis). Amžius: nuo 12 m.
Žaidimo vietai kambarys ar salė. Įrankiai: virvutė kiekvienai porai.

Skautai susiskirsto poromis. Sustoja vienas šalia kito. Taip stovinčiu poru vi
daus dvi rankos surišamos. Laisvos lieka dešiniojo žaidėjo dešinė ranka ir kairiojo
kairė. Dešinėje rankoje kiekviena pora laiko po virvutę. Žaidimo vedėjas pasako kokio
trečio patyrimo laipsnio mazgo pavadinimę. Poros turi ji surišti, bendrai dirbdamos
nesurištomis rankomis. Laimi pora, kuri greičiausiai suriša mazgę.
.
.
SUKURK LAUŽ4. žaidėju skaičius: dvi ar keturios skiltys. Amžius: nuo 12 m.
Žaidimo vieta: užmiestyje. Žaidimo laikas: tamsi naktis.
Skautai dalinami i du bėrius. Kiekvienam bėriui skiriamas teisėjas. Abu teisėjai
(geriausia draugininkas ir adjutantas), prieš vakarę, parenka dvi vietas i - 1 km
viena*nuo kitos ir sukrauna laužus.
Naktį, teisėjai veda savo bėrius prie laužu* Žaidėjai neturi žinoti, kuria, krypti
mi yra laužai. Sutartu laikę ir vienoj ir kitoj pusėj prie sukrautu laužu teisėjai iš
kelia į - 1 minutei žiburius. Kada užgęsta paskutinis žiburys, būriai: keičiasi vieto
mis, vadinasi, bėga prie svetimo laužo, kur buvo matyti žiburiai. Susitikę priešinin
kai gali nutraukti kaklaryšius, kurie esti užrišti (vienu kartu) ant rankos, virš al
kūnės. Skautas, pirmas netekęs" kaklaryšio, laikomas "užmuštas" ii* nebežaidžia. Laimi
būrys, pirmas užkūręs laužę. Kiekvienas skautas gauna tik du degtukus. .
Prie laužę teisėjai palieka padėjėjus,, o patys teisėjai eina kartu su skautais
ir seka priešininku susitikimę..
'
ŽVEJŲ TINKLAS. Žaidėju skaičius: neri botas. Amžius: nuo 9 m, žaidimo vieta:

ribota aikštė ar didelė salė*
Du žaidėjai - žvejai. Visi kiti - žuvys. Žvejai susikabina rankomis, bėga žuvę
gaudyti. Paviję kokię žuvį, žvejai stengiasi taip susikabinti rankomis, kad.žuvis at
sirastu tarp ju» vadinasi* tinkle. Pagauta žuvis prisijungia prie žveju* Tokiu būdu
tinklas didėja po kiekvieno naujo pagavimo. Žaidimas baigiamas, kai jau nėra daugiau
žuvę.

•
■ .
’
'
Žuvys gali išlįsti iš tinklo, po tiklę sudarančiu žaidėju rankomis, kol dar kraš

tutiniai tinklo žaidėjai nėra susikabinę laisvomis rankomis. Bet žuvys neturi teisės
jėga plėšti tinklo.
•
’
’
,
ARKLIŲ LENKTYNĖS. Žaidėju skaičius: 7 - 20. Amžius: nuo 10 m. Žaidimo vie
ta: ribota aikštė.
Žaidėjai stovi plačiu ratu. Tarp žaidėju 3 - 4 žingsniu atstumas* Žaidėiai pasi

suka į dešinę, pavus ženklę pradėti, visi žaidėjai bėga ratu. Jie negali peržengti ,
užbrėžto rato. Žaidėjai stengiasi pavyti priešaky bėgantį žaidėję. Jie gali jį pra
lenkti tik išorine puse. Prabėgdamas paliečia žaidėję ranka. Paliestasis išeina iš
žaidimo. Žaidimas baigiasi, kai lieka rate tik vienas žaidėjas.
Variantas,: Žaidžiama taip pat, tik retkarčiais vedėjas komanduoja: "Aplink". Ta
da žaidėjai greit apsisuka aplink ir bėga į priešingų puse. Apsigręžė negreitieji iš
vengia priešininko primušimo.
IŠSILAIKYK ANT VIENOS KOJOS! Žaidėju skaičius: neribotas* Amžius: nuo 9 m.
Žaidimo vieta: ore ar salėje.
Visi žaidėjai išsiskaičiuoja po du ir sustoja poromis ant vienos kojos, rankas
laikydami sukryžiavę ant krūtinės. Davus ženklę"Pradėk", kiekvienas, petim suduodamas
į’kita žaidėję, stengiasi išmušti jį iš pusiausvyros,ir priversti kita koja paliesti
žemę. Kiekvienas, kuris žemę paliečia kita koja, išeina iš žaidimo, žaidžiama, kol

pasilieka vienas nugalėtojas. .
. * .
Žaidžiama vienę sykį ant dešinės, kitę sykį ant kairės kojos*
.. ..
...
...
ŽIEDAI. Žaidėju skaičius: 7 - 15. Amžius: nuo 9 m. Ž<aidimo.vieta; aikšte
lė. Įrankiai: 10 virviniu žiedu*

24
«c

*•»

Žemėje įbestas kuoliukas, žaidėjai stovi prie linijoš už keliu žingsniu nuo kuo
liuku. 1$ eilės ant linijos stovėdami žaidėja' ? X ^ieną po kito žiedus ir stengiasi
juos užmesti ant kuoliuko’. Laimi tas, kuris užmeta didesni skaičių.
NUGARA J NUGARĄ, Žaidėju skaičius: 10 - 20 (porinis). Amžius: nuo 12 m.
Žaidimo vieta: aikštė ar didelė salė.1■ .
Žaidimo aikštėje pažymimos dvi lygiagretės linijos. Atstumas tarp linijų neturė
tu būti didelis ir neturėtu pranešti $0 m, Visi žaidėjai sustoja poromis, prie ..pradmės
linijos. Porose žaidėjai sustoja nugaromis vienas i.kita ir susikabina už parankiu*•
Davus ženklą, taip susikabinusios poros bėga i antra baigmės linija. Laimi pora, kuri
pirma atbėga. Poru dalykas rasti patogesni bėgimo bėda, tik vienas žaidėjas kito neš
ti visa laiku-negali.
'-KREPŠIASVYDŽIO-ESTAFETĖ. Žaidėju-skaičius: 10 - 20. Amžius: nuo 12 m. Žai
dimo vieta: krepšiasvydžio aikštė. įrankiai: 2 kamuoliai.
Žaidėjai pasidalina i dvi lygias komandas. ;Kiekvipjj^a išsirikiuoja priešingame
krepšiasvydžio aikštės gale prie krepšiu. Komandos išsiskaičiuoja paeiliui. Pirmieji
numeriai gauna krepšiasvydžio kamuolius.
Vedėjui davus ženklą, pirmieji kiekvienos, komandos numeriai bėga prie priešingo
krepšio, sustoja pabaudos smūgiu aikštelėje ir iš čia mėgina pataikyti į krepšį. Ne
pataikęs ( i krepšį) turi teise dar dusyk mėginti tai padaryti. Pataikąs į krepšį ar
nepataikęs trissyk, žaidėjas su kamuoliu grįžta prie savo, eilės,. kamuolį perduoda Nr.
2t. ir. tas bėga prie krepšio.
.
■
. Laimi komanda, kurios paskutinis žaidėjas pirmas su kamuoliu grįžtą į savo vietą
ir sušunka "Baigta’’. Kada Žaidėjas nepataiko į krepšį, jis pats turi nubėgti pakelti
kamuolio ir vėl atsistoti i vietą.
■
*
•
LINIJINIS FUTBOLAS. Žaidėju skaičius: U - 22į. Amžius: nuo 15 m. Žaidimo
vieta;' aikštė. įrankiai: futbolo kamuolys.^
žemėje nubraižomos dvi lygiagretės linijos, kuriu kiekvienos ilgis 5 m. Tarpas •
'tarp linijų 10 m. Žaidėjai pasidalina į dvi lygias komandas.. Jos sustoja priešprie
šiais viena ant vienos, kita ant kitos linijos. Kiekvienos komandos žaidėjai stovi
eile,. rankas ištiesia už kaimyno nugaros ir
Įima rankomis, Tarp abieju komandų ly
giu atstumu dedamas futbolas.
' . . ■ ,
Davus ženklą, komandos bėga prie futbolo, bet žaidėjai nepaleidžia vienas kito
ranku ir stengiasi futbolą pervaryti per priešininko liniją. Kuri komanda pirma 3 sy
kius pervaro futbolą per priešininko liniją - laimi. Jei kuri žaidėju grandis trūksta, žaidimas sustabdomas, grandis sukabinama, kamuolys dedamas tarp komandų vietoje,
kur buvo pertrauktas žaidimas ir, davus ženklą, vėl pradedama.
GREIČIAU PRIE VĖLIAVOS, Žaidėju skaičius: 10 - 20. Amžius: nuo 12 m. Vie
ta: ledas, žaidžiama ant pačiūžų.
50 - 100 žingsniu viena nuo kitos pažymimos ant ledo dvi linijos, nuo kuriu pra
dedama bėgti. Tarp linijų į ledą yra įsmeigtos dvi vėliavaitėš (arba padėtas -kdks
nors daiktas), tarp kuriu yra 1-2 žingsniu tarpas.
,
Žaidėjai pasidalina į dvi grupes. Ju nariai išsiskaičiuoja paeiliui ir sustoja
vieni vienoje, kiti priešais, kitoje linijoje, Davus ženklą, abieju grupių pirmi nu
meriai bėga ir stengiasi greičiau už priešininkus pasiekti savo vėliavą ir palikti .
'ten*prie vėliavos kokį daiktelį. Tas, kas pirmas atlieka savo uždavinį, laimi savo
grupei 2 taškus. Jei du žaidėjai vienu laiku .paima vėliavas, abiem grupėm priskąitoma po 1 tašką. Kai visu žaidėju eilė baigias, skaitomi laimėti taškai. Ju daugiau
turinti grupė laimi.
PLAUKIMAS SU ŽVAKE. Žaidėju skaičius: grupėse po 5* Amžius; nuo 15 m. Žaidi
mo vieta: upė. ežeras. įrankiai: žvakė ir degtukai kiekvienam. 4.
Kiekvienas žaidėjas, gavęs po žvakę ir degtuką, turi nuplaukti nuo pradmės iki
paskirtos vietos, būdamas vandeny turi uždegti žvakę ir au degančia žvake išlipti į
krantą. Patogiausias plaukymo bėdas - šonu.
Tai lenktynės. Laimi greičiausiai uždavinį atlikęs žaidėjas.

Žaidimai paimti iš K.-Dineikos ir B. Mantviios knygos ŽAISK, Kaunas, 1934 m.

.
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Visose didesnėse organizacijose bei susivienijimuose veikia didelio broliškumo
dvasia.Ji pasižymi tuo,kad kuris padalinys ar atskiras narys ką. išradęs,atidengęs,pa
tobulinąs ar patyręs’bei sumanęs,atidengia tai ir kitiems savo artimiesiems* Mes,skau
tai, apie ši broliškumą dažnai įnirštame.Šiuo reikalu silojasi ir pats TSBiuro oficio
zas '’jamboree” .Jo Redaktorius tiesiog prašo rašyti apie vienetų veiklą, jų bądą.Sako s
”Kas vieniem taip įprasta,atrodo kasdieniška,kitiems tai gal naujų idėjų duotų1.
Ar negalėtų ir skautų vadovai,akademikai skautei,vyr.sesės,vyčiai,skautininkai,kad
ir šiame skyrelyje trumpai ir suglaustai pasakyti tai,kam nėra laiko parašyti į pagaliau
taijkr.s daugelio žodžių tarpe paŽūna - sumanymai mūsų Sąjungos veiklą^' patikslinti ir
pagyvinti*Juk geri sumanymai žmones miliju? .
r padaro. • .Tegu jie mus padaro geres
niais skautais.
. - .
m
v
MV Redakcija,gavusi keleto skaitytojų pegeidavimus^naloniai sutinka užleisti šiam
reikalui vietos.Rašykime čia apie vistą - kas guli ant širdies, kad gera ir bloga mu
sų organizacijoje,siūlykime receptus negerovėms pašalinti,jei tokių pasitaikytų*
Pradedame !
LIETUVIŲ KRAUJO BANKAS
* *.

■

r

’ ’

*

-Korpl VYTIS Valdyba pasiūlė visoms savo skyrių Valdyboms organizuoti ’’Lietuvių
Kraujo Bankus’L Susitarus su vietoje esančiais vyr.amžinus broliais,sesėmis,galima
būtų sudaryti bendrą komitetą,kurio tikslas būtų sudaryti savanorių sąrasus,kurie su
tiktų duoti savo kraują* Reikalu i esant, savanoriai ’’grąžintų” vienai ar kitai ligoni
nei į jos kraujo banką lietuviui ligoniui naskolintą kraują*Tikslas J efektyvi pagalba
artimui.
Senj.V.,Čikaga.
■

SUSIRAŠINEKIME

■

■

Visame kultūringame pasaulyje besimokančio jaunimo tarpe sėkmingai veikia įvai
rių pavadinimų klubai,kurių tikslas susirašinėti su kitų miestų ar kraštų jaunimu.
Skautų organizacijoje irgi tokie klubai žinomi, pav. Pen Pals - Plunksnos draugai.
Norėčiau pasiūlyti ir mūsų skautams panašų klubą įsteigti,ir ne vien skautų reikalams,
bet lietuviškam jaunimui. Tokį klubą mūsų tarpe būtų galima pagarsinti Skautų Aido
ir ’’Mūsų Vyčio” pagalba* Vienetams tektų sudarinėti tokių narių sąrašus,surinkti jų
adresus ir organizuoti pasikeitimą* Centrais galėtų būti mūsų skautiškieji laikras - ■
Tokio klubo tikslas « Ketvirtojo skauto įstato platesne^prasne įgyvendinimas ir
”nrivertimas” mūsų jaunino rašyti laiškus savo tarpo lietuviškai*
‘
Junj* J-tis, J*A.V.
t:••‘■’T .J- • **
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NEŠVARIŲ SKALBINIŲ

SVEW08E

INDUOSE

Iš Kanados vienas mūsų skaitytojas rašo*
Paskutiniu rietu neskautiškoje spaudoje vis daugiau surandame rašinių skautiško
mis temomis.Kai kuriuose lietuviškuose laikraščiuose susidarė ilgi skautiškieji skyriai
Tūli skaitytojai dėlto skautus netgi aprėkia,girdi, ar negalite šių rašinių spausdinti
savo spaudoje, ko čia lendate,atimate vietą,ir pan^..
Džiugu,kad visuonenė ir spaudą tvarkantieji žmonės aukštai vertina skautus-es,ski
ria jų reikalams daug dėmesio ir vietos. Bet ar visada tao naudinga patiems skautams?
Ar Šie skyriai atsiekia savo intend jos, ar prisideda prie mūsų organizacijos ir skau
tiškosios spaudos stiprinimo ? Aš dažnai galvoju,kad nereikėtų jų labai išplėsti ir
ribotis tik skautiška informacija visuomenei/apie mūsų atliktus žymesnius /ne eilinius/
.arbus,pranešimus apie sueigas,parengimus. Platesnio pobūdžio,© taip pat visus ideoloinius rašinius palikti skautiškai spaudai,kuri,rodosi, vis skundžiasi neturinti ben
dradarbių su kaupu.
Ir skautų vadovai nevisada būnu korektiški.JAV lietuviškojo spaudoje neretai už
tiksi tokių rasinių,kurie neturėtų būti ten talpinami.Tačiau ne pačios redakcijos juos
rašo s skautų vadai,dažnai įžymūs skautininkai, juos ten susiunčia.Prasideda visuomenei
taip neįdomi polemika skautiškais reikalais, mūsų vadovų kritika, beprasmiški ginčai,
vienų kitiems kaltiniurnai• Kritikuojami ir draugovių sueigų pravėdino būdai,iškeliami
netinkami darbo metodai ir kitos p*s nūs pasitaikančios negerovės.
IŠ to visko visuomenė susidato klaidingą įspūdį,girdi,pas tuos skautus tikrai kaž
kas netvarkoje,kad patys netgi neskautiškejo r^nmdoje taip rėkia,vienas kitą kaltinai
Visuomenė tikrai turinti įsikišti į skautų or-jos vidaus reikalus ir juos sutvarkyti.
Tikrumoje gi nieko panašaus nėra.Kiekvienoje organizacijoje būna skirtingų nuomonių
vadovavimo bei auklėjimo reikalais, tačiau jos visos neišneša jų į viešąją spaudą.To
ki dalykai tvarkomi suvažir^uose,posėdžiuose,sueigose,tik savo organizacijos rėmuose.
Kam gi skautų vadai /netgi vedijų bariai/ turi juos kelti pas svetimus, kam jie visa
tai išneša į dažniausia srovinius laikraščius ? Kam mūsų nešvarius baltinius mėgina
skalbti svetimuose induose,kada netrūksta savųjų... Argi nėra skautiškos spaudos ?
Jai tokie dalykai nevisada patogūs aprašinėti ’’Skautų Aide”,kuris daugiau skirtas jau
nesnio amžiaus skaitytojams, kodėl gi "Mūsų Vytis” negalėtų jų atspausdinti ?
Tiesa,mūsų skautiška spauda menkutė,retokai išeina. Bet ar ne mes patys,skautai,
kalti,kad jos neparsikviečiame į savo namus,o vietoje jos tenkinamos kitais,nevisada
vykusiais pakaitalais. Kam mums likti kampininkais? Ar negalėtumėm sukurti tvirtus sa
vus, dažniau išeinančius skautiškus laikraščius? Skautiškų skyrių reikalas kituose,kad
ir mums labai palankiuose laikraščiuose, nebebūtų taip reikalingas.
V.p.

Į SPAUSTUVĘ

" MŪSŲ

VYTĮ "

Būdamas daugiau kaip pusmetį JAV aviacijoje retai sutinku brolius skautus .MV yra
las vienintelis ryšys,kuris riša mus visus,išsklydusius po visą pasaulį ir leidžia pe
ni justi lietuviškos,skautiškos Šeimos nariu.Tai ypatingai svarbu nuns,esantiems kariuo
menė je.Mes šventai tikime tikrosios taikos atėjimu ir mūsų šūkio Dievui,Tėvynei,Arti
mui ved&ni, tikimės grįžti į laisvą Tėvyną Lietuvą. Šia proga sveikinu redakcinio kolek
tyvo narius ir linkiu daug sakmės skautiškame darbo. Ar nereikėtų pabandyti MV siekti
spaustuvės ?
Senj.G.V-ius. W.
GERAS ŽODIS JAUNIMUI

Dėkoju Jums už MV.Dabar,kai iš visų ->usių girdimas šauksmas apio mūsų bran
giausio turto nutautėjimą, - geras žodis jaun. J. vari itin didžios roikšnčs.Tad linkiu
Jums ir Jūsų pasišventėliams padėjėjams daug gražios kūrybin’s nuotaikos,ištvermės
boi pasiryžimo eiti Jūsų gražiu keliu. Su Dievu •
Jūsų
Tėvas Alf.Bernatonis,
Liet.Tremtinių Sielovados Tarnyba
Vokietijoje.
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ESTIJOS tremtiniai skautai susilaukė didesnio TSB žurnalo "jamboree" dėmesio,kuris
patalpino platų jų gyvenimo ir darbų aprašymą. Nors jų JAV priskaitoma vos 5O5>tačiau
jie sugebėjo suruošti vieną bendrą stovyklą,į kurią suvažiavo 70 estų skautų bei skau
tininkų iš keliolikos valstybių /statų/,Iš aprašymo būdo jaučiamas noras pabrėžti,kad
estų skautai yra išėję gerą skautavimo mokyklą tremtyje Vokietijoje it todėl nė nemano
įsilieti į vietines skautų mases.
VOKIETIJA. Vienas iš Tarpt.Skautų Biuro direktorių patiekia sevo įspūdžius iš^jo
lankymosi pas Vokietijos skautus.Str.oabaigoje autorius pažymi,kad TSBiuro pripaži
nimas "Ring Deutsches Pfadfinderbynde" sustiprino šią organizaciją viduje, o taip pat
iškėlė ja pasitikėjimo jausmą tiek krašto viduj e,tiek svetur.Vokiečių skautai aug^kiekybe ir kokybe.Tiesa,jaučiamas didelis vadų trukumas,bet jaunieji vadovei jau kyla
ir,reikią pripažinti,jie turį dabar geresnį pupoatimą apie skautybės tikslus,princi
pus,metodus, kaip kad senieji turėjo.
KORĖJĄ. Korėjos gyventojų būklė tikrai verta visų užuojautos,o jos skautai viešo
pagyrimo.Štai jų nuolatiniai gerieji darbelir-i: Pabėgėlių išvedimas is karo zonų,dar
bas pirmosios pagalbos stotyse,judėjimo tvarkymas gatvių kryžkelėse,gatvių valymas,
talka spaudai ir informacijos tarnybai,sužeistųjų slaugymas bei jų lankymas. Vos keliom
dienoms praėjus nuo Seulo išvadavimo,55 skautų vienetas vadovavo 4 pieno ir maitinimo
centrams.
KARAIBŲ SALOS. Nors pereitą rudenį Jamaiką buvo užklupęs didžiulis uraganas,prida
ręs daug nuostolių, vis dėlto neatsisakyta nuo I-osios regijoninės jamboree,kuri įvyks
ta kovo mėn.pradžioje.Laukiama svečių iš o.,Vidurio ir P.Amerikos.Jamaikos valdžia,ran
dama savo skautu s,pasižadėjo išleisti specialius pašto ženklus.
CENTRINĖ AFRIKA. Šių metų birželio mėn.pabaigoje Rodezijoje susirinks skautai iš
visų centrinės Afrikos kampų.
PAN PACIFIKO Jamboree įvyks š.m.pabaigoje prie Sydnėjaus,Tai bus antroj i.I-oji,kai;
atsimename,įvyko 19^9 mt.,kur dalyvavo 11.000 skautų,jų tarpe ir graži lietuvių skautų
draugovė.Laukiame 15.000 skautų iš R.Azijos ir Pacifiko salų.
CEYLONAS.Skautų stovykla įvyko vasario mėnesį.Buvo tikėtasi sulaukti Anglijos soste
įpėdinę Elžbietą su vyru.Tačiau 5*600 vietihių skautų karalaitės negalėjo sulaukti.’..
KUBA. Prieš dvejus metus suruošę pirmąją tautinę stovyklą,kubiečiai pamatė jos di
džiulę naudą.Š.m.rug^iučio mėn.renkasi II-jon stovvklon.
KIPRAS.Kiprieširi skautai ruošiasi ne tik pastovvklauti,bet ir svečių susilaukti.
D.BRITANIJA.Pietryčių Anglijos apskričių skautai vyčiai ruošiasi savo stovyklon,
vadinamon "Moot".Programoj e t diskusijos,sportas,iškylos ir laužai.
ŠKOTIJA pasižymi savo rengiamomis skilčių tarptautinėmis stovyklomis /jamborettėmis/,kurių šiais metais bus bent keturios.Laukiama skilčių iš įvairių Anglijos^vietų
o taip pat iš kitų V.Europos kraštų. Škotija taip pat šaukia skautų vyčių suvažiavimą,
po 8 iš kiekvieno krašto į bandomąją Tarptautinę skautų vyčių stovyklą /Moot/ nuo liepos
25 iki rugpiūčio 1 d.Pakviesta dalyvauti 15-os kraštų skautai.
v
NORVEGIJA. Tautinė stovykla įvyksta netoli Trondhei.no rugpiūčio pradžioj e.Laukia
ma svečių iš kitų pasaulio kraštų.
v
v
v
PORTUGALIJA. The Corpo Nacional de Escutas kviečia visus kraštus į šio krašto 9~ą
Tautinę stovyklą,kuri įvyks rugpiūčio 12-27 c*.-'’.
. ,
•
BELGIJA.Vasario 19-22 d.d, Genvall vietovėje renkasi protestantų skautininkai.
‘’Old Scouts" organizacijų atstovai suvažiuos į savo konferenciją Anglijon ruga.12-15d•
- Šveicarija.V-jai pasaulinui skautų vyčių stovyklai paruošiamieji darbai jau
vyksta.Ruošiamasi ir 14-ai tarptautinei konferencijai Lichtenšteine 1955 metais.
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D.BRITANIJA. Pirmoj i paSaulino skautų vadų "indaba" Įvyks liepos 15'24 d.d.Gilwell
Parko. /Zulų žodis "indaba" yra prigijęs nuo 1950 n.Afrikos skautų tarpo ir reiškia
skautų sueigą,zulų gyvenime - genčių vadų sueigą/.Sumanymo pasiūlytoms D.Britanija tu
rės priimti apie 5^.000 Įvairiausių tautybių skautininkų.Nuo 1920 n.jau buvo septynios
pasaulinės jamboree ir keturios sk.vyčių Moots stovyklos,bet nė vieno tarptautinio
skautų vedų susirinkimo.Tebūnie si stovykla naujas,bet laimingas tarptautinis skautų

bandymas.
v
81 rudeni įvykstąs skautų vadų suvažiav: /
'>ur. □ isspręsti keletą svarbių proble
mų, kurių vienoks ar kitoks išsprendimas turis nemažos įtakos ir į kitų kraštų skautus.
Prieš 5 metus Anglijos skautų Sąjunga įsivedė Vyresnių skautų šaką /Senjor Scouts/,api
mančią berniukus nuo 15 iki 18 metų.Betgi penkerių metų praktika parodė,kad ši nauja
skautų šaka sinkiai verčiasi.Svarbiausia priežastis - vadų stoka.Štai kodėl,sį reika
lą išstudijavusi Anglijos skautų vadų komisija siūlo,kad vyresniųjų skautų ir skautų
vyčių /Rovers/ šakos būtų sujungtos į vieną.Toji seka apiitų berniukus nuo 16 iki 21
metų,Numatoma sustiprinti šios šakos programą,tikslu susilaukti gerų skautininkų.Pagal
prieškarinius nutarimus į roverius /skautus vyčius/ tebuvo priimami 17'18 metų jaunuoli^
JEI PAMIRŠAI - PRISIMINKI Pirmoji P*saulinė jamboree įvyko Londone,1920 m.
rugpiūčio mėnesį. Lorde s Baden Powell of Gilwell,0.M. ten bubo paskelbtas viso pasau
lio skautų vadu. Tai buvo vienkartinis titulas,drauge žuvęs su jo mirtini. Tarptauti
no konferencija ir Tarptautinis Komitetas buvo tos jar.boree išdavos.Ir Tarptautinis
Skautų Biuras buvo ten pat įkurtas.Kas antri notai įvykstanti Tarptautinė konferencija
Susidaro iš 7 atstovų iš kiekvieno krašto,kuriame yra bent viena pripažinta ir regis
truota skautų Sąjunga,Tarptautinis Skautų biuras yra sios konferencijos ir Komiteto
sekretoriatas.Komitotas skiria jo direktorių,kuriame jis yra nariu is,pareigos/sekre
torium ir iždininku.Taip pat Komitetas gali skirstyti kitus postus,kaip pavyzdžiui,
Garbės Prezidento ir Vice*Prezidento. Tarptautinė Konferencija,Komitetas ir Biuras
yra visos Pasaulinės SLautų Sąjungos autoritetas ir turi galiosi
1.Nuspręsti naujų Sąjungų priėmimą bei registravimą, 2. Saugoti pagrindinių skautybės principų koordinaciją bei vienybę taip,kaip buvo Baden,Powell’io išdėstyta, 5.
Organizuoti spaudą,korespondenciją ir vizitaciją, 4. Organizuoti pasaulinių skautų
stovyklų - jamboree ir skautų vyčių stovyklų /Moots/ ruošą. Finansines išlaidas Komi
tetas ir Biuras padengia registruotų Sąjungų mokesčiais,kurie praporcingi narių skai

čiui.
ITALIJA. "The International Commissioners" kas antri metai suvažiuoja savo sueigon.Šiais metais tokia sueiga įvyks Šiaurės Italijoje,rugsej o 4 - 11 d.d.
J.A.V. Ashtabula,Ohio vietovės skautų draugovė jau no sykį buvo pasižymėjusi,bet
nesenai padarytas jų geras darbelis tikrai vm u-s didesnio dėmesio. Audra etnose, apie
40 colių sniego,o paskui palijo ir pašalo.Mieste judėjimas buvo praktiškai sustojęs.
Pagalbos buvo" reikalaujama iš visų pusių. Draugovė sušaukė specialią sueigą,Skautukai
pasiskolino traktorių,vienintelę dar galinčią judėti masiną,ir pradėjo darbą,gelbėda
mi įstrigusias mašinas.Darbas tęsėsi istisas 5 dienas. Nors uz pagalbą skautai ir nieko
neėmė,dėkingi žmonės vis dėlto įsiūlė 20 3.Šiais pinigais skautai sušelpė kelias netur
tingas šeimas•Skautukai jaučiasi patenkinti atlikę pareigą artimui ir žino,kad jie
kitiems yra reikalingi.
- Didžiausią Terą darbelį Atlantic CitY N.J.skautai jautėsi padarę,kai toje vieto
je gelbėjo uragano staiga užpultus žmones. Jau 6 val.ryto^vėjo greitis siekė 85 mylias
□er valandą. 7val.ryto vanduo pradėjo senti miesto pakraščius prie jūros.Skautai,susi
radę motorinę valtį, išgelbėjo 40 žmonių ir tai didžiausiam vėjui bei lietui siaučiant.
Po 10 valandų įtempto darbo vanduo pradėjo slūgti ir jie,metę valtį, vežiojo nelaimės

ištiktus žmones su automobiliu.

,

ZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ar užsisakei
"Mūsų
Vytį" 1952 metams ? Pavėlavai ?..
Nenusimink - dar gali Šią klaidą pataisyti. Pakalbink dresavo bičiulį,kuris dar
jo neprenumeruoja,tai oadaryti. Tuojau sėsk ir rašyk xciską,pridėdamas 2,50
metinės prenumeratos. Jeigu pinigų dabar neturi - galėsi ir vėliau atsiteisti.
MV Administracijos adresas: Al.Karaliūnes, 6541 So,Campbell Ave,Chicago 29,ILL.
U.S.A. Jo vardu /ne kurio kito Redakcijos nario/ prašome išrašyti čekį.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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—• FTiSS Rajikimi^ė_Komisi_j a_,pirmininkaujant sktn. A. Aglinskui, gražiai dirba.Seserijos,
Brolijos* ir Ak.Skautų Sąjūdžio Vadovybės paprašytos rinkiminių sąrašų ir finansinės
pagalbos.Komisijos darbas pagyvės tik po Seserijos rinkimų.
* L.S,Seserijos Vyr.Skautininke O.Zaįlskienė_ dar kartą prašo visas seses vadoves
ir skautininkes registruotis rinkimų reikalu pas Sesę B.Lesevičiūtę -4126 3o.Rockwell
st.,Chicago 52,ILL.Balsuoti galės tik užsiregistravusios.
-^KįnjiA^Iįaki^,Liet.Evangelikų skautų Vyr.Dvasios Vadovas atsiuntė mums savo svei
kinimus ir piniginę auką laikraščio leidimo reikalams. Skautiškas ačiū.
-_PLSS Statu to £r oj £kto_r eikaįaį tebėra Pirmi j o j e. Ki tame MV numery j e plačiau.
$ktn.M.Ju£kša£,PLSS JAV rajono vadas,pasiekiamas tokiu adresu*1441 So»49th Avė,
Cicero 50,ILL. Visi skautiški vienetai JAV prašomi palaikyti su juo ryšį.
“^ktn.VlJLPaužax LSB Rajono Vadeiva JAV, lankėsi Čikagoje ir pas MV redaktorių.
Pasiekimas tokiu adresu? VI.Pauža,Neringa,1906 25th str.,Detroit 16,Mich,
* Končių s, AS3 Pirmininkas, po sunkios ligos jau gerokai pasitaisė.
kaip mus informuoja iš Cleveland©,sutikusi Sesių prašoma
statyti savo kandidatūrą į Vyriausios skautininkes postą rinkimų metu.
~_Mand.atų_Komį_sįja iš 5 asmenų sudaryta prie-?LSS Rinkimų Komis i jos. Manoma, kad
PLS3 organų rinkimai bus baigti 5 mėnesių bėgyje.
- ^J3 jaudina nemažas skaičius geraširdžių prenumeratorių,kurie,siųsdami pren.mokestą,i laišką įdeda ne 2,50 j-,bet visus tris, kiti gi net po penkinę... Ir senieji
kai kurie skolininkai labai sąžiningai atsiteisia,netgi su labai aukštais procentais.
Gaila,kad tokių mažiau. Skautiškas ačiū už aukštą pareigos supratimą.
- SpseJW^.Tyyd^iene, tebesigydo Šveicarij oje.Sveikatos stovis taisosi pamažu.Ji
nuoširdžiai dėkoja sesėms ir broliams,kurie ja remia. Sesė,kad ir sirgdama,pasižadėjo
išausti korporantiškas juostas ASDS ir Korpl . i'iIS nariams.
~_y±3tasiskiBS>jLŠ Australijos iki Šiol mums atsiuntė jau 4o MV prenumeratorių.
Žadą būti ir daugiau. Taigi tolimoji ir negausi nariais Australija ima lenkti gausingesnius skyrius. LaikykitėsJ..
išrinktas A5S Sydnėjaus skyriaus pirmininku.
Australijos liet.akadeinikių skaučių išrinkta įgaliotine.
Pasiekiama adresu? 2 Pleasant Ave,Glandore,Adelaide,S.A.
- SkJLvyti_s___Vy_tJL?i_l_eika_ iCZ redakcijai atsiuntė malonius sveikinimus iš Taegu, miesto
Korėjoje,kur šiuo metu jis randasi.Pareigingas skautas vytis nepamiršo skautiškos
spaudos. Rodosi,kad skautiški reikalai ginklams žvangant negali būti pirmoje vietoje.
0 tačiau jis užsisakė ’’Musų Vytį”. Tuo tarpu to nepadaro daugelis kitų skautų vadovų.
”’-^2nX*Sri.ay.^£s__Korėjos kare buvo sunkiai sužeistas ir dabar gydosi.Po
keleto mėnesių gydymosi kiek pasitaisė. - ’’Dabar aš turiu jau sveikatos,kaip 10 mėne
sių vaikas.” - rašo jis mums. Sesės ir broliai prašomi prisiminti sužeistąjį ir ret»
karčiais parašyti jam keletą žodelių adresu?Cpl.Br.Žvirždys,Percy Jones Army Hospital,
517, Battle Creek,Mich.,USA.
-_ČUc^£S__skautai_vyči.aį. III.9 d. ture jo gražią metinę sueigą, kurioj e dalyvavo per
50 vyčių ir svečių.Dr-vės vadu perrinktas energingas psktn,A.Augustinaitis_._Sokinės!
rūpinasi suruošti Čikagos jūros skautams kursus .Gero vėjo 1
Uz gegužės mėnesį išeis balandžio gale.
-~Cjkago s skautai-ės IV.19 d.Liet.auditor!j oje ruošia skautišką vakarą.
-__Sktn_,AlJLPl.ator_is_, K! VYTIS Garb .gynė j as, pakvies tas Lituanistikos instituto nariu.
Z
sl.e2.a3. Kairy;s_ žada netrukus pradėti eiti savo naujas pareigas.
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MUSŲ

VYTIS

Pasaulio Lietuvių Skautų Sąjungos vad’4,vadovių ir akademikų skautų-čių laikraštis
Nr.5-4
ČIKAGA
1952 m. kovas - balandis
REDAKCIJA : Redaktorius - Br.Kviklys, 4512 So.Lake Park Ave, Chicago 15,Illinois,
U.S-, A. Telefonas: KEnwood 8-5155* Meninės dalies vedėjas - Alb„ Karnavičius^Viršelio
piešinys do.il, P.Augiaus. Redakcija rankraščius taiso savo nuožiūra .Autorių teisės
gerbiamos.Straipsniai su aktorių pavardėmis ar inicialais nevisada reiškia skautiško
sios vadovybės,redakcijos ar leidėjų nuomonę.
ADMINISTRACIJA : Leidžia Akademinis Skautų Sąjūdis. Administratorius - Aleksas Kara
liūnas. 6541 So,Campbell Ave,Chicago 29, ILL,,U.S.A. Telefonas - RE 7“2374.
PRENUMERATA KAINA : metams $ 2,50, pusmečiui - $ 1,25. Užuojautos,sveikinimai ir pa
našūs smul^-js skelbimai po $ 1. Atskiro Nr.kaina 40 et. Rotatoriumi spausdina jūr,
psktn.Leonas Knopfmileris, 5841 So.Carpenter Ave, Chicago, ILL. Laikraščio atstovai’
kituose kraštuoseAUSTRALIJA - Vyt„Stasiškis, 2 Pleasant Avc,Glendore,Adelaide,S,A.
D.BRITANIJA - K,Vaitkcvioius, 21 Cobdon strDerby,England. ITALIJA - Al.Nekrašas,
Via Casal Monteferrato 20, Roma 28, KANADA' - Si-itas Krasauskas, 84 Pine Orest Rd.,
Torontą,Cnt. VENECUELA - Antanas Baziliausk
Uaiio 99, Ho 99/60.Valencia,Edo.Carabobo, S,Amerika.

NAUJI

LEIDINIAI

BUDĖK. Skautų Kalendorius 1952 metams .Išleido Detroito ’’Gabijos” tunto skautės ir.
”Baltijos” vietinSnki jos skautai.-Redagavo sktn.V.Pauža.Iliustravo de.il.sktn. K.Zilins’rkas .Atspausdino ’’Dirva” Clovolande. 96 pusi.
Gražu,kad ir tremtyje pagal galimybę tęsiama tradicija leisti skautiškuosius kalehdorėlius.Ir šiame leidinėlyje kiekvienas skautas, ras daug naudingos medžiagos,kad ir
labai suglausta forma patiektos - tiek skautiškaisiais,tiek lietuviškais,tiek informa
ciniais klausimais. Žinoma, būtų mielihu,kad kalendorėlis būtų isėjęs storesnis ir !
dar gausesnis žiniomisJ tačiau ir tai,kas surinkta,skaitytojui patiekta-yra .didžiai .
naudinga ir vertinga. Girtįna>kad atsirado redaktorius,kuris šią medžiagą surinko ir
1cidėjas,kuris išleido.
. ’
■
Leidinėlis platinamas per visus skautų-čių padalinius.Kas dar jo neturi,tepasįšten-gia įsigyti. Kaina 50 et.
.
*
V.Gutauskas,SJ -'KAS ŽIŪRI ir NEMATO ? Religiniai pašnekesiai. TT.Jėzuitų leidi«rys.Chicago 1952 metai.Su Bažnytinės vyriausybės leidimu.Spaudė N.P.Seserų spaustuvė,
Putnam., Conn. Kaina 1 dol.
Skautų vadovams,ypač dirbantiems praktišką.skautišką darbą su skautiškuoju jauninu,
dažnai tenka susidurti šu religiniais klausimais, atsakyti į iškeliama paklausimus,
vesti šiomis temomis pašnekesius,etc. Įvairios šiuo reikalu medžiagos ras tas,kas ati
džiai perskaitys šį Tėvo Gutausko /didelio skautų bičiulio/ nuoširdžiai ir paprastai,
o draugo labai moksliškai ir giliai paruoštą veikalėlį. Skaitytojas ras dar medžiagos
iš gamtos,biologijos,astronomijos ir kt.mokslų sričių. Leidinys gaunamas pas platinto
jus arba iŠ leidėjo: Tėvai jėzuitai, 5541 So.Paulina Ave,Chicago 56,ILL.
LIETUVININKŲ KALENDORIUS 1952 Metams., ' >’.terius Albertas Puskopaįnitis.Mtfnchenas,1952.Mažosios Lietuvos Tarybos Spaudos Komisijos Leidinys.128 pusi. Čia patiekta
apsčiai medžiagos apie mūsų Mažąją Lietuvą,jos gyvenimą praeityje ir.dabar.
- SKAUTŲ AIDAS, Lietuvių skautų laikraštis, ir 1952 motais uoliai lanko savo skaity
tojus,redaguojanas Vyr.sktn.Stepo Kairio, gražiai leidžiamas,puikiai iliustruo
jamas. Laikraštis didžiai naudingas skautiškajam ir šiaip jau jaunimui. Jeigu dar neprenumeruoji - užsisakyk nedelsdamas! Prenumeratos kaina: metams 5 ■3- Adrasag : Mr.A.P.
PundzoviČius,,Box 1005, Station irC”, Toronto 5?Ontario, Canada.
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