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Yra svarbių reikalų,kuriuos musų skautai-ės primiršo ar tiesiog nepajėgė atlik
ti,kad ir per eilę metų. Dažnai taip atsitinka, kad besirūpindami kitiems padėti,per
dažai atsižvelgi ame i savuosius,kartais ir labai svarbius reikalus, čia turime galvo
jo materialinę pagalbą aukštuosius mokslus einančiai skautiškajam jaunimui.
Dar^i Neariklausomos Lietuvos metais,prasidėjus mokslo metams aukštosiose Respublikos°mokykĮoęe, atvykdavo nemažas skaičius
* • abiturientų,kurių tarpe tam
tikra dalis būdavo ir skautų. Įvairios studentų organizacijos siūlydavo naujiems
studentams savo teisinę,o neretai ir materialinę globą, netgi nuolatines ir pastovias
stipendijas. Stipresnės Korporacij oš,dar tvirtesnių pečių iš šalies remiamos, turėjo
savo šalpos fondus,netgi namus,kuriuose ir apgyvendindavo nemažą naujųjų studentų
dalą. Deja,to viso neturėjo mūsų skautai. Todėl niekas nė nelaikė blogu,kai daugelis
ir gerų skautų,netgi skautininkų, praeidavo ’’’pro šalį" ir nueidavo Į kitas,neskautiškas organizacijas, neretai turtingesnes ir ekonomiškai pajėgcsnias.Reikia paminėti
faktą,kad skautai ne vienais metais yra davę kitoms organizacijoms universitete eilę
labai gerų vadų,kurie ir vėliau nebeturėjo progos sugrįžti į mūsų eiles. Skautiškoje
mokykloje įgytą patyrimą vadovauti jie padovanodavo kitiems.
Abidvi skautiškosios Korporacijos Universitete /SSD ir KorpJ VYTIS/ buvo vienos
iš neturtingiau šiųjų, bent jau raatetiališkai. Žinoma, tai nekliudė joms surinkti į sa
vo eiles eilę idealistiškiausių skautų-Čių, vis dėlto skaudu būdavo,kai negalėdavome
padėti pusbadžiu besimaitinantiems broliams Dar skaudesnis likimas mūsų studentus ištiko tremtyje.čia jie peranksti turi pra
dėti savo prakaitu pelnyti sau duoną. Eilė gabių abiturientu negali nė pradėti savo
studijų. Pradejusieji dažnai turi jas pertraukti ir laukti ’’geresnių dienų". 0 tačiau
kiek pas juos idealizmo,kiek švento troškimo mokytis
Štai nevienas dirba naktimis
tam,kad dieną galėtų lankoti universitetą. Kitas iš labai menkos tėvų bei artimųjų
paramos stengiasi kopti is kurso į kursą. Treti metus sunkiai dirba fabrikuose,kad
savo asmeniškomis sutaupomis bent porą semestrų išklausytų. Reikia pasidžiaugti,kad
ir mūsų skautų-čių tarpe paskutiniu metu pastebimas didelis domėjimasis mokslu s per
traukusieji studijos ’jas atnaujina, abiturientai skautai,baigę gimnazijas, vis dažniau
eina į universitetus. Visų jų kelias aiškus ir šviesūs *• jie stohgiasį sukrauti savo
Tėvynei ir sau asmeniškai tokių turtų,kurių ir..vagys neišvagia,ir kandys nesuėda...
Paruošti ateities Lietuvai galimai daugiau specialistų,visų mūsų,taigi ir skautų orga
nizacijos ,uždavinys .Juk išmokslinti žmonės pieningiausia kuria,atstato,ruošia kitus.
Kaip gaila,kad nemaža dalis mūsų studentų skautų-čių palūžta po sunkia studijų
našta ne todėl,kad gabumų ir sveikatos jiems truktų,bot kad to visų dievinamo ir drau
ge keikiamo pinigo nėra. Ypač sunku skautams,kurie,kaip žinomo,neturi nei mecenatų,
nei turtingesnių partijos ar visuomenės dalies užnugario. Taigi lieka daugiau pasiti
kėti savomis jėgomis,© jos šiandien nėra jau tokios menkos, kad nieko nebūtų galima
padaryti. Iš skautų eilių yra išėjusių daug inteligentų,gydytojų,inžinierių,prekybinin
kų, tarnautojų ir šiaip jau įvairių sričių darbininkų,įskaitant ypač sunkesnį fizinį
darbą dirbančius,taigi neblogai ir uždirbančius. Turint visiems gerų norų, būtų galima
suorganizuoti ir šiokią tokią pagalbą mūsų studijuojantiems broliams - sesėms.
Studentų skautų šalpos klausimas mūsų tarpe b pv^-nekar-tą—keltas. Kiek rimčiau ap
tartas ASS suvažiavime Clevelande,kur priimtas i r .nutarimas,.s ilpos reikalu.Siauresniu
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požiūriu tiek Akademinis Skautų Sąjūdis,tiek jo sudedamosios dalys - studentai skau
tai ir skautės - ir šiuo metu vykdo studijuojančių bei ligonių savo narių šelpimu
maistu ar pinigais. Tačiau tai bėre.
'
.lė,o pati pagalba labai neefektyvi.
Gražurkrd iniciatyva ėmė plaukti ir iš apačios. Štai vienas iš pajėgiausių AS 3
Skyrių - Čikaga,kurį sudaro tiek studijuojantieji,tiek pertraukę studijas ar jas jau j
baigę s kautai-ės, vienoje savo sueigoje labai jautriai išsitarė savo mokslus einan-.
Čių sosių - brolių šalpos reikalu1* ir vieningai nutarė iš savo kuklios kasos paskirti
šiam reikalui net 500 dolerių. Be to, skyrius pasižadėjo suruošti vieną kitą parengimą,
kurio pelnas eitų taip pat studijuojančių šalpai.
Pati Akademinio Skautų Sąjūdžio Valdyba šiuo metu jau yra priėmusi studijuojančių
Bkautų-čių Šalpos fondo statutą ir_ daro viską,kad Fondas pradėtų netrukus veikti.
Fondo tikslas,kaip nusako jo įstatų 1 punktas, yra remti medžiagiškai aukštuosius
mokslus einantį skautišką jaunimą,teikiant jam stipendijas,paskolas,pašalpas ir kito
kią materialinę globą,kad tokiu būdu iš jo paruošus Nepriklausomai Lietuvai įvairių
sričių specialistų. Fondas priklausys Akademinio Skautų Sąjūdžio Valdybai,kuri parinks
jd Valdytoją, Valdybos narius. Šia savo ruožtu suras įgaliotinius įvairiose vietovėse,
apie kuriuos susiburs efektyvesnis finansų kaupimas studijuojantiems skautams.
Tikimasir,kad Fondo darbą parems netiktai pats jo iniciatorius - Akademinis Skautų
Sąjūdis su visais savo padaliniais, bet ir visos kitos skautiškos organizacijos, jų
vadovai. Ir tuntai,ir vietininkijos,ir atskiros darugovės, - visi skautiškieji viene
tai,kurie taip gražiai ir efektyviai visada talkininkauja šalpos darbe kitoms organfczacujome,reikia manyti,padės šiuo kartu ir savajai - patiems skautams.
Tiesa,darbas labai nelengvas ir nedėkingas, Juk pinigų rinkimas lietuvių kolonijo
se lietuviškai reikalui yra begalo visiems atsibodęs,jkyrėjęs,tiesiog įgrįsęs.Bet ir
tai tiesa,kad niekas iš mūsų šiam reikalui dar nieko nėra aukojęs. 0 darbas greitai
ims duoti vaisius. Jeigu visi,visose vietose,kur tik yra lietuvių,šiam reikalui dirbfline,greitai susirinks tūkstantis,kita ar daugiau. 0 ir šiais pinigais jau bus galima
vienam kitam,studijuojančiam Europos universitetuose, už mol^lą užmokėti, pragyvenimą
palengvinti. Tektų ir jAV-hėso,Kanadoje,Australijoj e studijuojantiems.Jeigu ne nuola
tinės, tai bent vienkartinės pašalpos; jeigu ne pašalpos,tai paskolos,kurios ir po dau
gelio metų sugrąžintis, virstų kapitalu ateičiai,naujiems akademikams skautams - skau
tėms remti.
’
• ;
Ilgainiui Fondas galėtų išsiplėsti, įgyti simpatijų mūsų visuomenėje. Jo vadovai
galėtų salpos pajamoms padidinti ir vieną kitą įmonę suorganizuoti,kokią prekybą ati
dengti. Jis galėtų ir vieną kitą knygą išleisti,netgi pačių akademikų skautų moksli
nes studijas populiarinti.
Nelaimė,kad pas mus dažnai wisa eilė gerų idėjų miršta prieš tai,kol jos suspėja
užgimti. Neretai mes pasidarome perdideli skaičiuotojai,pesiniatai,nepasitikime savo
jėgomis. Būna atsitikimų, kad vieni kitiems net kojas kaičiojame. Kad to neatsitiktų
ir su glostančiuoju Fondu, reikia kad visi skautų vadovai-vadovės pajustų šio darbo
reikšmę,patys negailėtų jam piniginės reguliarios paramos kad ir iš savo kuklaus už darbio, o taip ragintų kitus,betgi neskautus, paremti šį mūsų lietuvių studentų skautų
šalpos fondą. Negailėkime netik pinigų, bet dar daugiau įdėkime į jį darbo. Juk tai
mūsų visų didesnis gerasis darbelis Tėvynei Lietuvai, artimui, broliui lietuviui,paga
liau, savajam skautui, skautei.
Jeigu mes, tremtiniai skautai, per eilę metų sugebėsime paruošti nors keletą spe
cialistų iŠ savo eilių, ir aulūžus geležinei uždangai juos parsivešime drauge į Nepri
klausomą Lietuvą Tėvynės atstatymo darbui,galėsime pasakyti gyvenę svetur neveltui.
Taigi nestatykime namų ant svetimos žemps, nemūrykime paminklinių lentų savuose ar
nesavuose rimuose,maldyklose, būkime mažiau išlaidus ir atsisakykime kai kurių patogumų
tam,kad daugiau galėtumėm padėti savajam kraštui,artimui,broliui. 0 įdėtas čia kapita
las nežus i jis neš gražius vaisius ir duos gražius nuošimčius skautų organizacijai.
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iš vakarinių Sąjungininkų.;kurie kovojo prieš smurtą už laisvę. Taip samprotaudami vi
somis turimomis ir galimomis priemonėmis padėjome Vakarų Sąjungininkams siekti perga
lės,Karui pasibaigus y ieško ;j ome su jais tiesioginio ryšio. Tačiau, suėjus su jų atsto
vais i tiesioginį kontaktąspatyrėme,kad Lietuva lieka Sovietų Sąjungos okupuota.0 pa
galba,kuri mums gali būti suteikta, tada žadama tik padėti grįžti į Sovietų Sąjungos
okupuotą Lietuvą. Kada pareiškėme griežtą nenorą grįžti, mus pavadino nusikaltėliais
ir blogo charakterio žmonėmis,. 0 kada tremtinių atstovai, gavo progos išryškinti mūsų
praeitį ir kaklausė,kas bus su mūsų Tėvyne,šaltai -buvo pareikšta s’’Nejaugi norite,kad
mes dėl jūsų dar tęs’cūme karą”... Tiesa,tokį pareiškimą padaręs vienas aukštas Sąjun
gininkų karo vadas,lankydamas stovyklas,įdomavęsi viena tautybe. Tokie pareiškimai
davą galimumą susivokti Lietuvos politinės nepriklausomybės reikalu, o politinių emi
grantų akys atvertos: jie niekam čia nereikalingi ir kad netgi galima repatriacija į
Sovietų Sąjungą. Likome nubausti,nors niekada nenusĮkaitomo, atiduoti Sovietų Sąjun
gos malonei. Nuo to laiko likusieji Tėvynėje sąmoninigei ir planingai naikinami,krau
juose plūsta,šaukiasi mūsų ir laidvojo pasaulio pagalbos.
Šiuo metu lietuvių tauta suskaldyta į dvi grupes: a/likusieji Tėvynėje neturi ry
šio su laisvuoju pasauliu,sunkiai kovoja prieš okupantą,netgi neturėdami žinių apie
čia daromas pastangas jiems padėti
j parsekiojami ir naikinami, b/ Mažesnioji
tautos dalis,esanti emigracijoje,išblaškyta visuose penkiuose'žemynuose,stipri inte
lektualinėmis pajėgomis,yra svetimųjų aplinkumoj e,kurie imigrantus dažniausia krei
pia savo interesams.Tiesa,kartais pareiškia mums užuojautą nelaimėje,bet konkrečios
paramos krašto vadavimo darbe dar negavome.
Kada politiniai emigrantai,turėję praktiškų patyrimų apie gyvenimą Sovietų Sąjun
goje, išryškindavo tikrąjį to krašto veidą ir siekiamąjį tikslą,tuo mažai kas tikėdavo.
Iš viso,pokarinės politikos raidoje pastebėjome tupčioj imu vistoj e,vengimą konkrečių
sprendimų, nuolaidas, kompromisu s. Atrodė ,kad ' j eigų Sovietų S-ga bent kiek aprimtų,, pasi
dalijimas įtakos sferomis būtų visiškai priimtinas kompromisas.Viskas būtų pamiršta/
lietuvių tautos išnaikinimas būtų įvykus faktas,didiesiems nesudarąs jokios problemos .
/Churchill/. Tų tupčiojimų akivaizdoje Sovietų Sąjunga,žinodama savo aiškia® siekiamą
tikslą,karo meto ir pokarinėse konferencijose išsiderėjo patogiausias sąlygas.Maža to,
p
dar gavo Kiniją.TSRS,reikšdama iniciatyvą,panaudoja visokiausias priemones
drumsti laisvąjį pasaulį,demoralizuoti,dezorganizuoti jam ir penktajai kolonai organi
zuoti.Ji naudoja ne tik rasinius,tautinius,politinius,ekonominius interesus,bet kai kur
ir ginklus /Korėja,Indokinija/. ’ ’ • •
Mūsų galvojimas,praktišku patyrimu pagrįstas,buvo ir dabar yra teisingas.Mes tikė
jome ir tikime,kad tik ginkluotoji jėga pašalins žmonijai gręsiantį pavojų.Atrodo,kad
J.A.V. vyriausybė taipogi tai jau suprato,kad gręsiantį pavojų pašalins tik jėga.Ir
šių faktų akivaizdoje plačiu mąstu pradėjo vykdyti ginklavimosi programą savo ir lais
vųjų valstybių reikalams.Supratusi naujojo karo didžiulį mąstą, perstudijavusi praei- :
ties karus didžiuose tiusijos plotuose ir konstatavusi neatsparias,nekautingas,nesuge
bančias vidaus reikaluose susitvarkyti valstybes /Prancūzija,Italija/,ieško oartnerių
kovai prieš Sovietų S-gA netolimos praeities didžiausių JAV priešų tarpe /Japonija,
Vokietij a/.Visai suprantama,nes tiek Prąncūzij a,tiek Italija, yra menko atsoarumo
valstybės ir laukiamos kovos bei įtempimo neišlaikys.Tik tų dviejų valstybių geopoli
tinė padėtis interesuoja Vakarų Sąjunogininkus.
Jeigu tik nrieš kelis metus tik politiniai emigrantei tvirtino,kad bolševizmą reikia
sunaikinti,tai šiandieną visą eilė
~ , JAV politikų ir pats Vabtybės Prszidentas
tai viešai ir atvirai, tvirtina.
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Suprantona,kad Vokietiją ir Japoniją ginkluoti privertė padėties rimtumas ir turi
mų jėgų bei priemenių įvertinimas.Reikia sutikti su faktu,kad norint komunizmą sunai
kinti, anksčiau ar vėliau raikės Įvykdyti ir ginkluotą operaciją.Šios politinės būklės
raidoj© nūsų Tėvynės išlaisvinimo laikus žymiai priartėjo,nes čia daroma no vion tik
bot kuriam kraštui,bot vibam pasauliui apdrausti nuo komunizmo pavojaus*
Politinių persiorientavimų akivaizdoje lietuviai,ypač mūsų jaunuomenė, tujine bu
dėti ir vadavimo darbui ruoštis .Netolimoj e praeityje /l<?40 - 44 m./ buvome staigių
įvykių sukrėsti.Tai buvo labai skaudūs smūgiai, tuo labiau,kad buvome nepasipuošę.Supran
tama, kad dėl politinio egoizmo tų sukrėtimų nebūtume išvengę,bet jeigu tauta būtų bu
vusi pasirengusi tuos įvykius sutikti,mažesnius nuostolius turėtumėm ir didesnėmis
jėgomis disponuotumėm,kai reikės kraštą vaduoti.
Likusieji Tėvynėje nuo okupacijos pradžios su ginklais rankose atstovauja - repre
zentuoja lietuvių tautą sunkiose kautynėse sų okupantais.Tai primena nuolat netik mū
sų,bet ir pasaulinė spauda.Tą gilų patriotinį subrendimą svetimieji vertina visiškai
teigiamai.Jie jau iškovojo - užtikrino sau bazę didžiajai ofenzyvai krašto vadavimo
darbe.Jų tautinis subrendimas ir pasiaukojimas bendriesiems tautos reikalams lai būna
mums pavyzdžiu kovoje už laisvę.
Jeigu likusieji Tėvynėj e,didžiosios tironijos okupaciniais pančiais surišti,suge
ba pasirengti ir netgi kautis už krašto laisvę,tai nes,emigracijoje esantieji,turine
nepalyginamai didesnius galimumus pajir^.ū.i ir dirbti krašto vadavimui. Mes, laisvame
pasaulyje esanti©ji,įtempkime pritinęs,fizines ir medžiagines jėgas jau dabar jiems
padėti arba bent moraliai stiprinti.Esame giliai įsitikinę,kad komunizmo pavojus bus
pašalintas ir pavergtosios tautos iš Sovietų vergijos bus išvaduotos tik ginkluotos
jėgos dėka.Visai suprantama,kad ginkluotam konfliktui kilus, neliksime vien tik stebė
tojais.bet aktyviai dalyvausime okupantų pašalinimo darbo,kad petys galėtumėm šeimi
ninkauti Tėvų žemėje. Be visų pavergtųjų bendrojo priešo - Sovietų Sąjungos,gali atsiradti ir kitų,kai. kurių kaimynų tarpe,kuri© šiuo metu,negalėdami pašalinti savo krašto
.okupantų,reiškia begėdiškas pretenzijas Lietuvos teritorijos sąskaiton jau tada,kai
vergija bus .pašalinta. Kad ir vėl nebūtumėm staigių įvykių užklupti ir nepasirengę,iš
naudokime turimą laiką krašto vadavimo darbui pasirengti. Jau dabar turine galimumų
reikštis prioškomunistinėj e veikloje ir tuo užtikrinti - iškovoti bazę didžiosios ofen
zyvos vykdymui.Viešai skelbkime mūsų tautai padarytas skaudžias skriaudas,reikalauki
me jas tuojau atitaisyti, reikalaukime panaikinti šio amžiaus vidutio gAdos nutarimus
konferencijose,reikalaukime pašalinti mąsų krašto okupaciją,neleiskime svetimiems kal
bėti mūsų krašto vardu* lietuvių tautos vardu gali kalbėti tik lietuviai.
Nuo 1^40 metų vidurio savo kariuomenės neturime.Nuo te laiko Lietuvos jauninas
svetimose kariuomenėse tarnauja ir kautynėse dalyvauja /Korėj a/.Lietuvių tautos jauniną
kariuomenės eilėse turėti pageidavo mielai turėti visi okupantai.Tą pageidavimą pareiš
kė net jėga gaudydami jaunesnio amžiaus vytus ir prievarta inkorporuodami į kariuomenės
eiles,Bet okupantai griežtai kovojo prieš lietuvių tautos pastangas turėti tautinę,lie
tuvišką kariuomenę,lietuvių karininkų vadovaujamą,lietuvių tautos reikalams ginti.Pa
naši padėtis ir dabar. Atrodo,kad ginkluoto konflikto metu neturėsime galimumų tauti
nei kariuomenei suorganizuoti. Todėl ieškokime kitų kelių krašto vadavimo darbui pasi rengti ir turėkime branduolius,prie kurių spĖusimės laikui atėjus.
Tūrine eilę organizacijų ir sambūiių,kuriems neturėtų būti svetimas ir krašto vada
vimo ruošos darbas. Neturėtų šios idėjos palaidoti ir skautai.
Jeigu iki šiam laikui buvome Lietuvos reprezentantais, - šį darbą puikiai atliko
nūsų skautai, - tai ir laikui atėjus 4 4 c ’ar/ėtų nepabūgti būti gerais savo krašto vaduo
tojais, o reikalui ištikus - ir kareiviais. Dauguma nūsų atsimenamo,kad Nepriklausomybė
buvo iškovota no roprczentacija,nė konferencijose ar pokalbiuose,bot lietuvių tautos
gerųjų sūnų ir dukrų su ginklais rankose, kautynių laukuos o. Atrodo, kad ir dabar sveti
mieji mums laisvės neiškovos.Tai bus mūsų pačių darbas ir auka Tėvynei.Todėl pasitikėki
me tik savo jėgomis,ne svetimųjų paždais,kurie pažadais ir lieka.Įvertinkime turimas
jėgas,panaudojimo galimumus,įsisąmoninkime pareigingumo jausmą Tėvynei ir,atėjus laikui,
drąsiai stokime į kovą už tautos laisvę.Tad budėkime iriuoškimės .’
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Skautybės ’tikslas yra sukurti tam tikrą dvasiną žmogaus tipą.Ji apima žmogaus vai
kystės ir brenikmo laikė, tarp į,atseit, tą laikotarpį,kuriame asmenybė dar intensyviai
tebesiformuoja įr todėl lengviausia yra formuoti ir ją pačią. li-sų tikslas butų,kad
kiekvienas skautas bei skautė taptų vertingesnis per skautų orfją,negu butų buvęs jai
nepriklausydamas, vadinasi, jeigu jo asmenybė butų ėvisiformazusi be siaubybės paramos*
Tokiu būdu skaultybė atsistoja moralinio atgimimo pusė j e, atgimimo, kuris, - taip bent^
galvoja kaskart daugiau įvairių tautų mintjftojų, - vienas tegalįs išgelbėti blėstančią
Vakarų kultūrą. Tokiu būdu skautijos uždaviniui,pasireiškę is paviršiaus žiūrint žai
dimais ar mazgelių raišiosimu, giliau pažvelgus, yra,pasirodo,įrimuoti^į didį gyvybinių
kultūros vertybių himną,būtent,į karimą svarbiausių vertybių,kokios iš viso teegzistuo
ja - kūrimą geresnio,vertesnio žmogaus.
Tačiau ar šis kilnus uždavinys įmanomas pasiekti einant dabartiniu keliu ?
Iki šiol mbms rūpėjo vaikai ir jaunimas,© vyras ar moteris,perėją visą skautišką
jį auklėjimą ir pasiekę tam tikrą amžiaus maksimumą,apytikriai žį> metus, nustodavo
dominti mūsų organizaciją. Tačiau ar žmogaus asmenybės formavimasis galutinai užsibai
gia su pirmąja jaunyste ? Užsibaigia tik aktyvioji,dinamiškoji to formavimosi stadija*
Pilnai suaugęs žmogus sunkiau duodasi paveikiamas kaip vaikas ar jaunuolis,b et vis dėl
to duodasi.Jei ramiais laikais,kai kiekvieno žmogaus gyvenimas eina pagal užbrėžtą ir
numatytą planą,kai kiekvienas žino savo vietą,savo uždavinį ir,bent apytikriai,savo
ateitį, suaugusio žmogaus asmenybę galėjome laikyti reliatyviai pastovia,susikristali
zavusia - tačiau,pabrėžiu, tik reliatyviai. Hio tarpu neramiais laikais,kai rytdiena
pasidaro absoliučiai nežinoma,kai žlunga daugelis įprastų vertybių,kai reikia taikin
tis prie mažai pažįstamos ir esminiai svetimos aplinkos,tai dažnai žmogus ir su didele
lygsvara lengvai gali būti išmuštas iš vėžių.
Štai kodė 1,manau,skautija, greta ikiŠic'.^io savo uždavinio - auklėjimo - dabar,
gavo dar kitąi pagal išgales išlaikyti skautiškąją liepsnelę širdyje tų,kurie jau per
ėjo skautavimo mokyklą. Tikrai,kokia prasmė'tokios mokyklos,kurios baigusiųjų dauguma
greitu laiku užmiršta visa tai,kas išmokta.•• Kažin,kiek atsirastų pradžios mokyklos mokytojų, jėi jie turėtų pagrindą galvoti,kad jų mokiniai greit užmirš skaityti ir rašy
ti; kažin ar atsirastų universitetui profesorių,jei jie žinotų,kad gavę diplomus gydy
tojai nieko negydys,pedagogai nieko nemokys,teisininkai nedirbs teisingumo darbo.Taigi
netenka stebėtis,kad ir dažnas skautininkas kartais gali pagalvoti,kad visas jo vado
vavimo dąrbas - tai tik vandens pylimas į bačką be dugno s kiek bedirbsi,greitu laiku
pranyks to darbo rezultatai,išskiriant visiškai nedidelį /įkuria išsilaikys skautais
'Vadovais,skautininkais ir akademikais, ^ntra vertus,ir mūsų jaunimui, ypač skautų vyčių - vyresniųjų skaučių amžiaus, būtų neabejotinai didesnis noras pasilikti mūsų ei
lėse /vietoje to,kad nuskaustų dar toli gražu nepasiekę 25 metų/, jei jie žinotų,kad
skauti j a nėra tai ''vaikų*’ organizacija, jei būtų kiekvienam aišku, kad skautams yra tik
’amžiaus minimumo,bet jokiu būdu ne amžiaus maksimumo ribos,ir todėl būti skautu yra lygiai taip pafrimta”, kaip dalyvauti bet kurioj kitoj organizacijoj.
IISu dideliu malonumu užtikau pereitame nl-fūsų Vyčio" numeryje sktn.Kviklio straip
snį,kuriamo jis kaip tik ir siūlo gelbėti suaugančius skautus nuo nuskautė jimo,stci giant specialę organizaciją,pavadintą”Senųjų Skautų Sąjunga" -S.S.S. / Su pačiu vardu
nebūčiau linkęs sutikti* inicialai SOS,S.,atrodoryra kažkoks vidurkis tarp S.S. ir S*
S.S.R./.Geriau siūlomą organizaciją pavadinkime jau egzistuojančiu vardu - skautiškais
židiniais,o jų narius,pav., židiiiieči ais. Kaip tiksliausiai būtų būtų suorganizuoti
tuod pilnai suaugusius,iš vyčių ir vyr.skaučių amžiaus išaugusius skautus-cs -r klausi
mas diskutuotinas.Jo neišspręsi vieno ar poros straipsnių rėmuose. Todėl norėtųsi
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NEMOKAME

M E L I O D I J O S

Al.Nekrašas, Italija
Kada pernai vasarą su viena italų berniukų grupe,buvome apie 50,važiavome per Italijos-Šveicarijos dieną,aš pasiūliau jiems sudainuoti kokią nors patriotišką dainą ar
ba net "Fratelli D'Italia" /Viimnas/.Su minėta berniukų grupe buvau spėjęs gerokai su
sigyventi ir mūsų nuotaika visą laiką buvo tikrai šventadieniška.Tačiau mano pasiūly
mas juos nustebino,nes,tiesą pasakius,aš nė karto nebuvau jiems kalbėjęs anie tėvynės
meilę.Ką gi aš kalbėsiu
ibaliukams,pats užsienietis būdamos? Jie sužiuro į mane
ir pasigirdo murmėjimas* "Nemokame mėliodijos11 • • • Bet'kadangi aš vistiek nenusiimi džiau ir nofcėjaujkad pasienio sargybos greičiau atliktų sienos formalumus,dar kartą pa
raginau .savo jaunuosius bičiulius.Tada jie pilna burna užtraukė“ la Svižora,la Svizzeramche bella sei tu" /Šveicarija,Šveicarija*kokia tu graži!..”/* Tai yia tikras faktas.
Tas mane kiek sukrėtė*prisiminus,kad gal būt jau ir mūsų nevienas jaunuolis-jaunuolė
nebevertina -tai,kas buvo ir yra brangu mums bei mūsų tėvams/ gal būt ir jie prilygsta
tiems Milano berniukams'.
•* •
šiandieną,kada išsiskirstėme po šalis ir kraštus,visieras atsidarė langas santykiuo
ti su plačiu pasauliu.Ir todėl nekartą nugirstame iš mūsų tautiečių,o kartais ir laikraš.tyje parašoma,kad kai kas nebeketina grįžti į savo namus,kad jam vistiek ar Brazili
ja, ar Ausjtralija,ar Kanada,ar JAV, - ar ne ta pati tėvynė?..
/• Nepaslaptis,kad kai kuriose šalyse į taūtiškumą žiūrima kaip į visų nelaimių šal
tinį,kuris suskaldo žmoniją į paskiras,dažnai viena kitai priešingas,grupes.Tačiau...
jei pažvelgsime į atskirų tautos sielos vidų,nesunkiai pastebėsime,kad tautiškumas yra
neišdildomas ir nepamainomas dalykas.Dabar nėra sunku sutikti žmonių,kurie išsižada
savosios kilmės,darko vardą bei pavardę. Tačiau jau prigimties būdu įgytų charakterin
gų lietuviškumo bruožų nėra taip lengva išrauti.Kiekviena tauta turi kažkokią paslap
tingą jėgą,kurios nejaučia tie žmonės,kuriems tautinis klausines nebeegzistuojakPrisiminkime tiktai tautų genijussDante,Šekspyras,Goethe.
Ypatingai šiais laikais mažesnėms tautoms yra didelis pavojus būti asimiliuotoms,
jeigu jos paliktų pasyvios tautiško įsisąmonino klausimuose. Tikiu,kad kiekvienas jaut
resnės sielos žmogus ryškiai jaučia kažkokį vidujinį balsą,sakantįs"Tu esi lietuvis
ir toks visuomet turi būti!”
Man atrodo,kad niekada nebus perdaug jaunesnei kartai priminti,kad dirbdami savo
tautos išlaisvinimui,tuo pačiu kovojame už geresnę tautos ateitį ir,kad tuo pareiškiame
savo lojalumą tam kraštui,kuriame gyvename,kurio duona dabar mintame.Juk kuo kilnesnis
ir vertingesnis atskiras žmonijos narys,tuo didesnė nauda visai žmonijai.
Kam gali nepatikti Baden-Powell’io mintys berniukams apie patriotiškumą.Ištikrųjų,
jos labai tinka ir mūsU lietuviams,ypatingai tiems,kurie jau savo kraštą tebeprisimena
lyg per miglas,
"---- esu tikras,kad jei jūs,berniukai,visada turėsite savo kraštp gerbūvį pfcieš
akis,viskas eis gerai.Bet jei elgsitės priešingai,mūsų tauta atsidurs dideliame pavoju
je,nes esame priešų apsupti.Todėl visada,ką beveiksime,visuomet prisiminkite savo tė
vynę* neleiskite veltui laiko,nešvaistykite be reikalo pinigų žaidimams ar pasilinksmi
nimams,bet visada mąstykite,kuo galite būti naudingi Tėvynei... Gal bųt jums yra sunku
suprasti,kuo berniukas gali būti Tėvynei naudingas.Žinokite,kad kiekvienas berniukas
gali būti naudingas įsirašydamas į skautų orgahizaciją ir pildydamas skautų įstatus.
- Pirmoje vietoje Tėvynė,paskui aš pats - privalėtų būti mūsų šūkis.
-"Pirmoje vietoje patriotizmas,paskui pasilinksminimas".Nepasitenkinkite,kaip kad darė
senieji romėnai,karba kaip kad daro kai kurios tautos,pirkdamos svetimos tautos žaidė
jus,idant šio loštų už juos futbolą..."
Tie žodžiai turėtų giliai kristi vadų širdysha ir nešti šimteriopą baisių.
Bendraujant su.kitų tautybių skautais,taip pat kyla pavojus persiimti svetima dva
sia ir užmiršti savąją,nes įvairių tautų jaunuomenė skautiškose uniformose turi daug
panašumų savo veikimo metoduose,turėdama bendrus ar panašius siekimus.
Akylus laikraščių skaitytojas galėjo pastebėti vieno skautų kapeliono skundą,ku
riame jis.aprašo kai kieno liūdnus patyrimus.Kelias savaites pagyvenę kitataučių stovyk-
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lojo mūsų berniukai nebenori lietuviškai kalbėti...
Įsivaizduoti skautybę kaip internacionalą,yra klaidinga,nes tai veda Į tautihį
išsigimimą.Galina kopijuoti tik tai,kas yra bendra visai žmonijai.0 pats veikimo rietodas turi būti pritaikytas esančioms aplinkybėms.
Kanderstege /Oborland/,Šveicarijoj e, yra vieno anglų turtuolio pasaulinui skautų
sąjungai padovanotas didelis kalnų plotas,kuriame kiekvieną vasarą atvyksta stovyk
lauti šimtai jaunuolių iš vis4 pasaulio kraštų.Aną vasarą tenai buvo galina matyti
•daug skautų - piligrimų, grįžtančių iš Ronos: anglų, škotų, b eigų, olandų, prancūzų. Nesun
ku buvo nestebėti,kaip įvairios tautos skautybę prisitaiko savo vietos ir laiko rei
kale vim aras. Tenai pastebėjau daugiau tautiško,kaip paskirai skautiško. Vieni tik ško
tai su prancūzais man priminė,kad turiu reikalo su skautiskais drabužiais apsirengu
siais įvairių tautų jaunuoliais.
Tad turime daryti visa, kad skautybė kiekvienam jaunuoliui pajėgtų pagelbėti pasi
justi tikru kenčiančios Tėvynės sūnumi*
Šio dalyko įvykdymas mūsų gražios organizacijos tarpo būtų vienas pagrindinių
mūsų skautų vadų uždavinių.
•
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KUR MŪSŲ JAUNUOLIAI, KUR JŲ

UGNYS

?

Duok man dešimtį meile degančių jaunuolių,o mano šalis ims virsti palaimos roju
mi J - Kalbėjo vienas didis jaunuolių sielos žinovas.
Taip. Jaunystė, tik ji tiesia kelius žmonijos pažangai, tik jos krūtinė labiau
siai dega meile, meile artimo,meile paniekintųjų ir nuskriaustųjų.Tik jaunystė galin
gu dinamitu suplėšo pasenusias gyvenimo lytis ir ruošia naują dirvą Amžinajam Gėriui.
Jaunystė, Jaunystė .* Tavo vardas elektros kibirkštimi perdiegia liepsnojančią •
Širdį.
Bet... bet... Kur tie
mūsų
jaunuoliai ? Kur jų ugnys .’ ?
Kur dvasios herojai,kurie idėj
. ‘Vje žingsnį žengtų,idealo liepsna žaibuoda
mi žmonijai gyventų ?
Kur darbai,o ne žodžiai - judiną žemę darbai ?

Skaute !
Gal ir tu dar bedarbis
Tu juk pionierius I Ugnini nušviesk jau
nystei kelią. Parodyk visiems,kad jaunystė darbams, o ne vien žodžiams gyvena !
Skęsta pasaulis egoizme, - Tu,skaute, artimui ranką paduok.
Skaldos,kerstauj u visur žmonija, - pavyzdžiu taikyk,brolybe vaduok !..
%

7’

•

Lietuvos jauninas turi atgimti. Atginti darbui.
Skaistus jaunimas,didis jauninas, meilės jaunimas turi išeiti į Lietuvos areną.

Skaute, padėk, vadovauk 1

Paskautn. J.B.
- ° -

/iš "Budėk", 1950/.

Tikėkime, kad mūsų jauninas auklė j anas dėsniu Dievui, Tėvynei ir artimui, stiprins
mūsų tau tą, tvirtins draugystės rysius su kitų tautų jauninu ir kurs laimingesnį ryto
jų visai žmonijai.Šitokia viltimi drąsiai žengkime per antrąjį dvidešimties metų
slenkstį.1
•
Iš .Antano Smetonos,Lietuvos Skautų S-gos Šefo,sveikinimo skautansėms tautinių jubiliejinių stovyklų proga 19^3 n.liepos 10 d.
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SKPtUTU WČIU 5Q5KRVDI
ŠOU K ION
—
Pr.Pakalniškis,J.A;V.

Skautų vyčių sąskrydis Čikagoje artinasi.Kad jis turėtų geresnį pasisekimą ir kad
pavyktų visoje pilnumoje,panagrinėkime rūpimus klausimus.
Tik sąskrydį paskelbus jau pasigirdo balsų,kad tai bus eilinis vyčių suvažiavi mas,kur vyčiai spręs grynai savo reikalus, o 1 -d ?rbiau pajudinus bendrąją Brolijos
veiklą,netrukus vėl reikėsią šaukti skautininkų bei vadovų suvažiavimą. Kas taip gal
voj a, klysta, ir štai kodėl. Pirmiausia,Šiandien beveik visi skautininkai ir vadai yra
kattu ir vyčiai,kurie savo užimama vieta niekada nepakenks sąskrydžio orumui ir at
virkščiai, sąskrydis savo apimtimi nepažemins skautininkų orumo,nes visi edame tos pa
čios šeimos vaikai,tik vieni gal vyresni,didesni,kiti^jaunesni,mažesni.
Antra vertus,važinėti į suvažiavimus porą kartų iš tų pačių vietovių,kažin ar bū
tų- dabartinėse aplinkybėse naudinga ?
,
Vyčių periferijose eina kalba,kad besiartinančiam sąskrydžiui reikėtų suspiesti
visas organizacines Brolijos skautų.vyčių ir skautininkų-vyčių jėgas,kad į sąskrydį
susirinktų iŠ visų vietovių kuo daugiausia atstovų ir kad jie susirinkę aptartų netik
tai vyčiams rūpimus klausimus,bet taip pat nudailintų ir kai kuriuos buvusius Broli
jos bendruosius skaudulius,o sugrįžus iš sąskrydžio į namus,bent kartą vėl būtų pra
dėta dirbti su noru ir pasišventimu,kaip kad anksčiau.0 organizacijos žydėjimo lai
kais buvome išmokę dirbti ir dirbome negailėdami nei laiko,nei sveikatos,nei lėšų bei
pastangų.
'
Dabartinis vyčių ir kitų Brolijos padalinių skaičius,lyginnt su tremtyje turėtu
skaičiumi ir veikimo galimumų sąlygomis,yra apgailėtinai mažas.Jei taip bus einama
toliau, kas dėsis už metų,kitų ? Daviniai gaunasi atvirkščiai praporcingi.Dėl esančios
mūsų tarpe krizės jau ir Seserijos atstovės viešai pradėjo badyti mums akis ir savo ne
veiklumo nuodėmes taikosi mums primesti /žiųr, MV 2 Nr. 1952 m. v.s .D.K.Str./, todėl ar
ne laikas tikrai atėjo vieną kartą pasijudinti ir pasijudinti nejuokais. Skautai vy
čiai šio sąskrydžio ženklo pradėjo pirmąją to didžio darbo vagą,bet jie vieni neištęsės
todėl skautininkai vyčiai turi paremti šį vyčių darbą.
Tegul būna suprastas atėjusio momento svarbumas ir kiekvienas būsimo sąskrydžio
dalyvis teduoda sąskrydžiui,© tuo pečiu naujai numatomam atgimsiančio veikimo impul
sui,kuo daugiausia gyvybinės organizacinės energijos. Iki šiol,emigracinėse sąlygose,
buvo duota labai mažai,neapsirikčiau,jei pasakyčiau, kad davėme tik nuobjras.
Sąskrydžio organizatoriai - šeimininkai yra pasiruošę atvykstantiems dalyviams už
jų sugaištą laiką,kelionės išlaidas ir kt., ’’’ xi 1 -.uosilčiausii pastogę ir įgimtą
lietuvišką svetingumą.
Čikagos ir apylinkės skautininkija turėtų šiame sąskrydyje dalyvauti visu 100%,nes,
kuo daugiau bus sąskrydžio akyvaizdinių jėgtfetuo svaresnės bus diskusijos,tuo goriau *•
bus aptarti rūpimi dalykai.Tegul toji skautininkija nelieka šį kartą nuošaliai dėl sa
vo laipsnių ar dėl kitų priežasčių, tegu šį kartą pabūna “mažęsne",sakyčiau,tegu bent
kartą dar atoina mažesniems broliams į pagalbą. Po sąskrydžio,kai dalykai "stiprių ”
galvų bus išgvildenti ir užbaigti,nelygumai išlyginti,tie mažesni broliai - skautai
vyčiai,skautai ir jaunesnieji skautai nulenks galvas savo vadams iš tikros broliškos
meilės ir pagarbos ir visi kartu džiaugsimės,kad pradej omo bristi iš organizacinės ne
dalios .
Dalykai,kuriuos skautai vyčiai sąskrydyje yra pasiryžę nagrinėti s
1. Nustatyti būdus ir metodus veikimui emigracinėse naujose ir neįprastose sąly gose pagerinti. Sudaryti planą kuo tampresniam organizaciniam ryšiui sudaryti ir kaip
jį išlaikyti, kad ateity gautųsi kuo mažiausias narių nutrupėjinas.
2. Išaiškinti skautų vyčių organizacinę paskirtį s ar skautai vyčiai yra tik skautavimo aižiaus išdava,ar skautavino gilumo laipsnis.
5. Išryškinti panašumus ir skirtumus organizacinėje darbo plotmėje su broliška
studentų skautų šaka - Korporacija VYTIS.
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4.Galutinai sustatyti prityrusio skauto vyčio programą ir persvarstyti skauto
vyčio programą.
5* Duoti statutinį apipavidalinimą skauto vyčio įžodžio ceremonijai,papročiams,
tradicijoms ir uniformai.
6* Išnagrinėti, būdus,kuriais vadovaujantis būtų pakeltas vyčiavimo lygis ir,vado
vaujant skauxxj bei jaunesniųjų skautų vienetuos e, būtų pakeltas skautavino laipsnis.
7. Išryškinti skauto vyčio religinio gyvenimo atspalvį ir kitus reikalavimus,kurie
pamiršti ar sulaužyti prieš duotą įžodį.
8. Pabrėžti skautiškos spaudos svuroą geram organizaciniam veikimui atsiekti.
Klausimų atsiras ir daugiau,kai sąskrydžio dalyviai susirinks.Visi jie svarbus ir
visi jie oalandien mums labai rūpi.
Tikėkime,kad šį kartą visų kartojamas tyruose šaukiantis balsas bus tinkamai
išgirstas ir suprastai,išstudijuotas,perredaguotas ir perduotas ateičiai.Tegu nė^vienas neateina tuščiomis ar sauso kritiko širdimis! Tegul kiekvienas iš anksto jaučiasi
būsiąs gyvas sąskrydžio grandinys-narys,todėl kiekvienas teatsineša į sąskrydį judrios
jausminės medžiagos. Tat iki pasimatymo Čikagoje !
• -o SKAUTAMS
-

j
i

VYČIAMS
•
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Skautų-vyčių veikimas,gražiai pasireiškęs Lietuvoje ir atsikūręs tremtyje,emigra
cijoje viisai susilpnė j o, nes didelė skautų vyčių dalis pasitraukė is skautisko darbo.
0 mūsų jaunuomenės likimas emigraciniuose kraštuose verčia verbuoti visas tutinas jė
gas,kad atlaikyti sparčiai besivystantį jaunuomenės atšalimą nuo savo tautos,jos kal
bos,gerųjų papročių ir aukštos lietuviškos moralės.Lietuviškoji^skautybė yra viena stip
riausių priemonių šiam neigiamam reiškiniui užkirsti kelią ir išsaugoti mūsųjaunimą
tokiu,kokiu jis turėtų būti.
Skautų vyčių ir bendrai skautinei veiklai suaktyvinti JAV Rajono Vadeiva,susita
ręs su nLituanicos" tunto vadij a ir Pik.J.Sarausko vardo skautų vyčių dr-ve, šaukia JAV
Rajono skautų-vyčių sąskrydį š.m.gegužės mėn.^0,51 i** birželio 1 d.d.,Čikagoje.
Dėlto dabar skelbiama visų JAV Rajone gyvenančių skautų vyčių registracija.Visų
laipsnių skautai vyčiai patiekia apie save šias žinias: vardą,pavardę,amžių,vyr.laips
nį,kada ir kur davęs sk.vyčio įžodį,ir ar priklauso kuriam skautų vienetui,einamos pa
reigos, tikslus adresas. Registracijos terminas - š.m.gegužės į d. Siųsti šiuo adresu.:
A.Augustinaitis,5727 So.Lowe Ave., Chicago 9,ILL.
Registruojasi visi skautai vyčiai,nežiūrint kad kuris į sąskrydį ir neatvyktų.Skau
tų vyčių vienetai prisiunčia bendrą davr-*^ įžodį sąrašą su paminėtomis žiniomis.Tos
žinios bus panaudotos skautų vyčių kartotekai.
Sąskrydžio rengiamoji komisija susisieks uU kiekvienu užsiregistravusiu skautu
vyčiu korespondencijos keliu,pranešdama sąskrydžio darbptvatkę ir kitus reikalus.
Tilo pačiu skautai vyčiai prašomi siųsti komisijai sąskrydžio darbotvarkės,skautų
vyčių tradicijų,budėjimo,įžodžio,programų ir bendros skautų vyčių veiklos projektus,
sumanymus,pageidavimus.
Būtina,kad į šį sąskrydį atvyktų kuo daugiausia aktyvių ir pasyvių /šiuo metu akty
viai nedalyvaujančių skautiškame darbe/ vyčių.
Budėkime!
Sąskrydžio Rengimo Komisija.

Skaute

Vyti

!

Prisimink savo duotą skauto vyčio įžodį ir tai, kad jis duodamas tik kartą
gyvenime J Argi jis neįpareigojo Tavęs dirbti skautybės labui visą laiką ?
Mielas Broli- jeigu Tu negalėjai atlikti kai kurių skautiškų pareigų iki šiol,
nasistenk tai padaryti
dabar. Tu esi laukiamas skautų vyčių eilėse ir būsi sutiktas
senųjų Tavo brolių išskėstomis rankomis. Šaukiamo suvažiavimo proga atnaujink savo pa
siryžimą ir neatidėliok rytdienai tai,ką gali padaryti šiandien.

12

Po didelių- Pabaltijo Universiteto nrofesūros ir kt.asmenų nastangų 1946 m.balan
džio 1 d.oficialiai atidarytas Pabaltijo Universitetas Hamburge.1946.IV.2 d.atskiruo
se fakultetuose prasidėjo pirmosios paskaitos.
Pabaltijo Universitetan studijoms užsiregistravo nemažas lietuvių studentų skai
čius,tarp jų gerokai ir skautų-čių.Suprantama,kad studentai skautai,susipažinę tarpu
savyje, prade j o galvoti apie stud.skautų-Čių apjungimą 4 vieną vienetą.Tam akstiną da
vė tuo laiku buvęs Teisių-Ekonomikos fakulteto dekanas einąs Vyr.Skautininko p. v.s.
Prof"Dr.V.čepas,suėjęs į ryši jūr.s.VI*Šarūnu.Po dienos kitos iniciatorių tapo apipaj
vidalintos tokio akademinio skautų-čių vieneto veiklos gairės. V.sktničepas siūlė iš
karto atkurti,pasisavinti ir tęsti buv.Korpl VYTIS tradicijas Lietuvoje.Sužinota bet
gi,kad universiteto vadovybė nepalanki bet kokios korporacijos atsiradimui U-te.Todėl
nusistatyta būsimą akademinį skautų-čių vienetą pavadinti ’’Pabaltijo Uhiversiteto Lie
tuvių Studentų Skautų-čių Vietininki ja.
1946 m/gegužės - birželio mėn.bėgyje buvo sukviesti keli platesnio mąsto skautų-čių
iniciatorių pasitarimai.Nutarta kviesti ir jau oficialiąją steigiamąją sueigą,Taip at
sirado pirmasis U-to studentų organizuotas visuomeninis vienetas,kuris iki paskutinės
dienos buvo aktingiausias iš visų studentų organizuotų Vienetų.Oficialioje stoig.su
eigoje 1046iVI;15 d.dalyvavo virš 10 studentų skautų-čių.Susirinkusieji pritarė ini
ciatoriams steigti ak.skautų-či4 vienetą,kuris laikysis buv.Lietuvoje Korpl VYTIS tra
dicijų ir tęs jos darbą tremtyje.Naujojo akademinio vieneto vadovu vienbalsiai išren
kamas jūr.sktn.VI.Šarūnas. Tenka pastebėti,kad jau pradiniame universiteto studentų
gyvenime skautai pasireiškė kaip visuomeniški,gerai organizuoti Ir turį pasitikėjimą
studentų tarpe.1946.V.7 d.išrinktoji Pabaltijo U-to atstovybė ir 1946.XII.7~8 išrink
toji Anglų zonos studentų atstovybė daugumoje buvo vadovaujamos skautų-Čių atstovų.Ir
toji nirmenybė bei pasitikėjimas studentais skautais išlaikyta akademiniame gyvenimo
iki pirmųjų emigracijos pasireiškimų.
Tame organizaciniame laikotarpyje toko susitikti ir,išsikalbėti tais pačiais
rūpesčiais su tuo laiku Hannoveryje‘studijuojančiu sktn.Borisu Dainučiu.Pasirodo,Hannoveryje gautos iš Pabaltijo U-to žinios oaskatino ir juos,stud.skautus,imtis, inicia
tyvos steigti akademinį skautų vienetą.Sutarta,kad Hannovcris/laikys Pabaltijo U-to
viepeto vadovybę lyg ir akademiniu skautų centru,iki paaiškės tolimesnes ak.skautų ,
veiklos gairės.Taigi neoficialiai jau veikė du studentų skautų vienetai.
x
1946.IV.28-29 d.d.Augsburge įvykusio L.S.S-gos suvažiavimo, motu', j .sktn.VI.Šarū
nui vėl teko susitikti su Hannoverio stud.skautų steigimo iniciatorium sktn.B.Dainu
žių .Pasikeitus tarpusavio nuomonėmis,nutarta tuo pačiu laiku pakviesti mums žinomus
Karpi VYTIS filisterius bei senjorus ir pranešti jiems apie Korpl tradicijų ir. darbo
tęsėjų atsiradimą Vokietijoje. Susirinko gražus būrelis Korpl VYTIS senj.orų ir filis
terių / Palčiauskas,Dainutis,Plateris ir kt./. Senieji korporantai su džiaugsmu priė
mė žinią apie korporacijos atgaivinimą tremtyje.Korporantai is savo tarpo issirinko
valdybą,kuriai pavedė mus napšvi©sti”,suteikti reikalingiausių informacijų apie^buv.
Korpl veiklą,tradicijas. Naujai išrinktasis Korpl vadas fil.Vaclovas Augulis pažadėjo
‘ mus visokeriopai remti. Tai jis ir ištęsėjo. Iš vado gavome sutikimą veikti galimai
savarankiškiau,iki bus išdirbtas mūsų statutas ir numattos ateities veikimo gairės bai
priklausomybė.
.
.
.
1946 m.vasaros atostogų metu skautiškoji veikla vyko pilnu tempu,nors vieneto val
dyba, dėl įvairių prieža~ščių, keitėsi. Gražios skautiškos akademinės nuotaikos ir nau
jos dvasios vytiočių /taip neoficialiai vadinomės/ tarpan įnešė atvykęs Pabaltijo Uni
versitetan dirnti fil.v.s.prof.Stp.Kairys.Jis supažindino su Korpl veikla,tradicijo
mis, statutiniais metmenimis,nats nenuilstamai dirbdamas Korpl gerovei Universitete.
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Su naujų akademinių mokslo metų pradžia 1946.XI.50 s. vėl gerokai pagyvėjo skau
tiška visuomeninė veikla U-te.Sudaromi s orio šiliniai veiklos planai,priimami nauji na
riai. 1946.XII. 11 d.vieneto sueigoje priimamas statutas,kuriuo grindžiama tolimesnė
vieneto veikla.Statuto pagrindu paimtas Korp! VYTIS statutas,tremtyje esančių filis
terių iš atminties atkurtas.Naujai priimdami statutą,pasivadiname mums daug artimes
niu vardu • ’’Pabaltijo Universiteto Lietuvių Studentų Skautų Sambūriu 'VY’TlS”.Dėl su
prantamų priežasčių Korporacijos vardo negalėjome naudoti. Tuo pačiu metu buvo priim
tas ir fii.Kairio atkurtas iškilmingo senjorų pasižadėjimo tekstas.
Sueigoje,svarstant statuto ariėmimą,kilo nrincipinių klausimų,dėl kurių reikėjo
statutiniai pasisakyti ir juos statute įteisinti.Iškilo klausimas,kuom gi reikšis
Si konkretūs darbai ir per tai skautiškų asmenybių ugdymas,j ei statutas nusako tik
veikimo būdą ir išviršines formas,neliečiant pagrindinio aspekto - turinio bei tikslo.
Juk vien tradicijų fiekimu nieko konkretaus neatsieksi,.Paaiškėjo,kad Karpi VYTIS
konkrečių programų galutinam tikslui siekti kaip ir neturėjo ir neturi. Ir tik todėl
daugumas Korp! narių Lietuvoje,to pasėkoje ir tremtyje,našioj o skautiškus geltonus
kaklaraiščius.Todėl sueigoje vienbalsiai nutartą pasivadinti studentų skautų vyčių
vienetu,ir tuo įteisinant statute sąlygą keliančiam į senjorus būtinai išeiti visą pa
tyrimo laipsnių ir vyčių programą.Tuo nore jpr.e,kad akademikai skautai būtų skautai
pilnąja prasme.Mes. jautėm,kad akademikai skautai — n^ąsų S.-gos intelektualinis pagrin
das -sėkmingiau atliks savo uždavinius,tik būdami skautiška prasme pilnutiniai pasi
ruošę.Savo pačių pastatytus reikalavimus išlaikėme ir šita prasme sunkumų nebuvo.
Toje pačioje sueitojo,pagal naująjį statutą,tapo išrinkta nauja,pastovesnė ir
pilnos sudėties valdyba- S.1 vadu - vyr .valt. Jonas Daubaras,junjorų tėvūnu - v.skiltn.
Z. Paulionis, sekretorium - s. v. J.Mr t’-2 •*’'^iždininkas - v.skltn.R.Chainauskas, Arbiter
elegantiarum •- v.skltn.E.Federavičius ir 31 Garbės Gynėjas — ps.V.Sventoraitis.
Ši statutiniai išrinkta valdyba parodė ypatingą veiklumą visose galimose srity
se,universitete ir už jo ribų.Ji palaikė glaudžius ryšius su Korp! valdyba,filiste
riais,su atskirais,kitus jau įsisteigusiais,Korp! skyriais. Su sesių pagalba įtaisy
ta graži vėliava, pagaminta visiems vytiečiams ženkliu kai, sen jorų juostos. Be to,
rengė minėjimus,stovyklas,pobūvius,dažnas sneigasir pan.
•.
*
Pilnumoje susitvarkius vienetui ir atsiradus daugiau panašių vienetų kituose Uhivesritetuose,iškylo reikalas juos apjungti ir atstovauti L.S.B.Vadijoje. Tam tikslui
fii.v.s.Kairys buvo pakviestas L.S.B.Vadijon,akademikų skautų skyriaus vedėjo parei
goms.
1947 m.sausio mėn.pabaigoje universitetas persikelia Pinneborgan.1947.11.14 d.
Si Vado įsakymu, skelbiamas Studenčių Skaučių atskiro būrelio įsteigimas prie stud,
skautų S! VYTIS, su vade vyr.skaute t.n.Baukyto.
1947 m.Šv.Jurgio dieną,pašventinama S! vėliava,kurios krikšto tėvais buvo skau
tų bičiulė p.0.Krikščiūnienė ir vienas iš pirmtįjų iniciatorių v.s.Čepas.Pašventinimo‘
apeigas atliko S! kapelionas kuh.R. Krasauskas.Išpildžius visus S! reikalavimus, 21 san
būriečiai buvo pakelti^į senjorus,įsegant Sj ženklelius ir suteikiant spalvas.Ta pa
čia proga Vyr.sktn. V.Čepui suteiktos garbės filisterio vardas.
1947.IV.11-15 d.d.Bucteh^dljo Įvykusio vienetų vadų suvažiavimo metu įvyko ir
akademikų skautus Augulio,Stasičkio,Kairio,Šarūno,Daubaro,Paulionio ir kt.pasitarimas,
kur buvo išsiaiškintos veikimo gairės. S! statutas rastas visiems priimtinas.Fil.Augu
lis sutiko surasti daugiau Lietuvoje buvusių korporantų ir juos sujungti į vienetą.
Šiuo metu buvo padėta pamatai pirmajai ak.stovyklai. Per savo 5*5 gyvenimo metų S!
VYTIS,be čia paminėtų reikšmingesnių įvykių,atliko ir kitų nemažiau reikšmingų darbus
surengė ištisą eilę minėjimų,akademijų,montažų, laužų,vyčių įžodžių,pobūvių,iškylų,etc.
Santykiai su kitomis stud.or-jomis universiteto ir profesūra bei studentais buvo kolegiški^todėl S! turjjo daug bičiulių ir jų visišką.pasitikęj imą. ■
Tenka džiaugtis,kad daugumas stud.skautų,pėrėję Sjeiles Ramburge-Pinuebarge,ir
dabar aktyviai ir uoliai darbuojasi L u
r. 1. vaiskia LSB ir Korp! skautiškoj veikloj.
S! iniciatyva 1947.VI.15“24 d.d.įvyko pirmoji akademinė stovykla Neu Kloster miške
/’’Ragainė j e”/. Stovyklai vadovavo sktn.Stp. Kairys, dalyvavo ak.skautai iš visų trijų v
zonų,apie 70 žmonių-Čia vyko intensybus darbas,degė laužai.Baigiantis stovyklai,keli
sanbūriečiai davė senjorų nasižadėjimus.
.
-
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PAVADUOTOJAS

VLADAS ŠARŪNAS - VYRIAUSIOJO SKAUTININKO

Po nesenai įvykusių L’.Š. Brolijos rinkimų, Vyriausiojo Skautininko pavaduotojo
vairas atiteko žinomam vyr.skautininkui Vladui Šarūnui.Šia proga keletas biografinių
bruožų apie jį. VLj/Šarūnas skautauti pradėjo 1955.VI.2 d*, įstodamas į D.L.K.Mindaugo draugovę Kaune.Tačiau iš pat mažens jausdamas patraukimą prie jūros,1954 m.pėrėj o
į Kauno ’’Austos” tunto Kun.Birutės Jūros Skautų laifcą. Lietuvos jūros skautų viene
tuose Vladas išbuvo beveik visą laiką.1956 mt.buvo pakeltas vairininku,dar tais pačiais
metais valtininku,1957 - vyr.valtininkų,1958.11.16 - jūros paskautininkiu.Tame laiko
tarpyje ^jo įvairias skautiškas pareigasspaskiltininkio,skiltininko,adjutanto*drauginin
ko,valties vado,laivo adjutanto,laivo vado. 1956-1958 m.baigė Lietuvos buriavimo mo
kyklą. 1956-1940 nt. dalyvavo visoje eilėje jachtų kelionių bei regatų Lietuvoje,Latvi
joje,Švedijoje,Vokietijoie. Skautų organizacijoje pamėgęs jūrininkystės idėją ir oku
pacijos metais /1940-1944/ jos neužmiršo,drauge su kitais jutos skautais steigdamas
Kaune ir Vilniuje buriuotojų klubus,buriavimo-jūrininkystės kursus ir jų priedangoje
tęsdamas skautišką darbą. Vladas 1958 - 1940 m.bėgyje tarnavo Lietuvos Karo laivo ”Prezidentas Smetona” ir,kaip gabus jūreivis,paskirtas stipendininku jūrininkystės moks
lus studijuoti.Deja,okupačijos neleido šio žingsnio įvykdyti.
Tremtyje jau iš pat pradžių gražiai reiškėsi skautiškame darbe.Pradejęs studijuo
ti Pabaltijo Universitete, čia a, drauge su kitais skautais, suorganizavo S J VYTIS vienetą
ir buvo jo pirmasis vadas.1946.III.11 pakeltas į skautininko laipsnį, o 1951 rot. ir į
Vyr.skautininko.1948.VIII.12 d.apdovanotas Lelijos ordenu.1947 m.balandžio 25 d.pakel
tas į Korp! VYTIS senjorus. 1948 neteis,išemigravęs į Kahadą,perėmė PLSS Kanados Rajono
Vadovybę ir Šiose pareigose yra dabar.Greitu laiku gražiai ir rūpestingai suorganiza
vo lietuvių skautui: vienetus ir išplėtė jų veiklą.Neužmiršo ir Korp.’ VYTIS reikalus
padėjo atsikurti vytiečiams Kanadoje ir 1948-1950 mt.buvo Korp! Įgaliotiniu Siamo kraš
te. Per visą savo skautišką veiklą nemažiau kaip 20 kartų VI.Šarūnas dalyvavo skautiš
kose stovyklose,kelionėse,regatose
ir pan. If visuomeniniame darbo gražiai
reiškėsi.Ypatingai mėgiamas jaunino,studentų.1946-48 nt.laikotarpyje,studentų išrink
tas, gražiai pirmininkavo Pabaltijo U-to ir Anglų zonos Lietuvių studentų atstovybei.
V.s.Vladas Šarūnas yra skautininkas,kurie ne tik pats myli skautus,bet yra ir jų
visų,kurio tik turi ryšį su Vladu,nuoširdžiai mylimas.Reiki a manyti,kad abipusė meilė
padės Vladui ir toliau dirbti L.S.Brolij oje atsakingose pareigose.Pasveikinsimo jį
jūreivišku būdu t Gero vėjo,Vladai.’
B.Kv.

1947m.liepos mėnesį .Kanadon išvyksta S.’vadovavęs J.Dambaras ir keli valdybos nariaic
Vėl renkama nauja valdyba. Maždaug tuo pačiu metu Dr.Vydūnas kviečiamas būti S.’ Gar-,
bės nariu.1947.VII1.5 d.Pinneberge įvyksta iškilminga sueiga,gausiai dalyvaujant aka- ,
dominai bendruomenoi.S! vadas senj.VI.Šarūnas įteikia Naujajam Garbės Nariui Korp!
spalvas.Dp sambūriečiai šia proga davė iškilmingą pasižadėjimą. Rytojaus dioną išlei
džiami į Jamboroe Pranzūcijon Anglų zonos skautai,prie kurių tinkamo paruošimo labai
daug prisidėjo ir mūsų sambūriečiai.
1947.XII.7 įvyksta S! šventė,kurios motu 6 S! nariai vėl gavo Korp! spalvas.Būre
lis pinneborgiečių dalyvavo antrojo akad.žiomos stovykloje Fischono,Alpiuose.
1948.1.15 senjorų sueiga naujuoju S! vadu išrinko senj.L.Maskaliūną.1948.1.15
Studenčių Skaučių D-vė oficialiai atsiskiria nuo S! VYTIS,pasiryždanos veikti atski
rai,tačiau glaudžiai bendradarbiauti su S,Z VYTIS broliais .Joms'vadovavo V.Baukytė.
Tų pačių metų vasario - balandžio mėnesiais dar 5 nariai gavo senjorų spalvas,o du pa
kelti į paskautininko laipsnius. 1948.IV.25 d. sanbūtiečiai,įsigyję ir gražiai dekora
vę savo buklą,atidaro jį naudojimui.Atidarymą atliko p*0.Krikščiūnienė ir fil.Kairys.
1948m. rugpiūčio 2-prasidėjo IlI-ji jubiliejinė Baltijos stovykla,kur.dalyvavo
apie -800 skautų-čių. Daugumą paruošiamųjų darbų atliko ir atsakingas pareigas čia
ėjo Korp! VYTIS nariai.Stovyklai vadovavo fii.v.s.Kairys.
Pabaltijo Universitetas,o draugo ir S! VYTIS veikė iki 1949 metų rudens.
..
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Arthritų /sąnarių uždegimo/ tiek v 1g*’/ fikacija, tiek gydymas yra įgijęs-kiek kito. kių foraų po “Cortisone“ ir .“ACTE" atradimo.
■ .
•’ •
Pirmiausia trumpai sustosiu prie šių naujųjų vaistų apibūdinimo ir reikšmės.Šie
naujieji vaistai yra žinomi visai plačiai visuomenei,apie juos rašo dienraščiai,žur'rialai. “Cortisone” yra harnonas, gamin amas adrenalininės liaukos. Pirm j' i darbai buvo pa
daryti ir paskelbti Dr.Kench 19X9-m.Vėliau buvo atrastas ir ACTE-- tai.yra hypophysinčs /mažute? liauka .smegenyse/ liaukos hormonas,stimuliuojąs adrenaliną liauką ir
. ir todėl dar vadinamas “adrenocorticotropiniu harnonu“.
/ . Kaip sakiau,po šių harrionų atsiradimo ir vartojimo buvo pastebėta didelių pakiti
mų, nęnaprastų pagerėjimų arthritų gydyme. Arthritai buvo žinomi gilioje senovėje.Lie, kanos rodo,kad arthtitas,kaip-liga,buvo net prie 2 milijonu metų.Ir laipto mumijos
šią tiesą.patvirtina*Pagal dabartinius statistikos duomenis manoma,kad Amerikoj šia
liga serga apie 800.000 žmonių,. Švedijoj.-• apie 0," ' ,
-i
Kai kurios -arthri.tų formos paliečia jaunus žmones,kada jų gyvenimo pajėgumas yra
pats didžiausias.Tai yra taip vadinamas "rheumatoid arthritis”.Senosniane amžiuje
arthritas turi jau kitą formą, - “osteoarthritis”.
. •Nežiūrint didelių mokslinių darbų ir tyrin ’-j imu, rhounatoidinio ąrthrito priežastis
nėra žinor.ia, Daug yra teorijų ir spėliojimų.Dauguma,tačiau,tikijkad r.arthritis
-yra infėkcinč liga,sukelta bakterijos,vadinamos streptococus.Symptonai ir laboratori
niai tyrimai paremia šią teoriją.Ligos pradžioje matome sąnario patinimą,paraudbnavimą
skausmingumą,padidintą kraujo nusėdimą, padidintą baltųjų kraujo kūnelių'skaičių ir
1.1. Kai kurie galvoja,kad tai yra specifinė organizmo reakcija į’infekciją.Manoma,
. kad Fokalinė infekcija /išpūvąs dantis,supūliavusios tonzilos ir t.t./ yra priežas
tis atsirasti sąnarių uždegimui. Dar minimos šios priežastys: vitaminų stoka,alergi
ja, psichinė trauma. Kadangi naujieji vaistai davė nuostabius rezultatus,bandomą aiš’ kinti' ligos atsiradimą adrenalines liaukos ar hypophysio nepakankamumu ar kokia nors
įtaka į organizmą. Nors ir nežinoma tikroji priežastis^tačiau pastebima,kad fizinė
ir psichinė trauna,drėgnumas,šaltis,lietus,klimatas ir paveldėjimas turi įtakos arthrito atsiradimui ar paaštrėjimui.
Rheuraatoidirtis arthritis pcs’V i .akitinais sąnar/luose,poodiniame sluogsnyjc,sausgyslėse,širdies raumenyse,blužnyj e,limfiniuose mazguose /liaukose/,akyse.Jis.
turi palinkimą atsirasti pas 20 amžiaus moteris,liesose,fiziniai silpnose.Pra
sideda lėtai,negalavimu,svorio netekinu,sąnarių /ypėč mažųjų/ tinimu.Vėliau atsiran
da sąnarių sustyrimas,skausmingumas.Jeigu liga yra negydoma,atsiranda kontraktams
* /raumenų susitraukimas,suatinginas/ ir net kaulų ankylosis.
Prognozė yra abejingą. Kai kurie pagyja be jokių pasekmių,tačiau statistika rodo,
kad apie po/ turi blogus rezultatus. Liga gali pasikartoti. 2d nona ir aiškiai nustatyta,
kad nėštumo ,ir geltligės metu ar.thritas- pagyja..
- Paskutiniu metu tie naujieji vaistai - Cortisone ir ACTH dyoda nuostabius rezul- :
tatus,tačiau galutinio žodžio dėl visų galimų -.pasekmių
dar negalina duoti.
Dar-trumpai apie kitas, arthritų rūšis.Osteoarthritis atsiranda pas žmones po AC.
metų amžiaus’, pradžia lėta, paliečia daugiausia stuburą, duoda kaulų su store j imą, skaus
mai atsiranda,po poilsio ir.mažėja judant,dirbant-Žmonės,sergą ostooarthritu,yra nutu
kę, procesas lėtas ir prognozė, palyginti.gera.
Arthritai - sąnarių sutinimai dar gali atsirasti nuo specifinės infekcijos,kaip
rheumatic fėvėr,podagra - gount; Symptomni,laboratoriniai tyrinai ir .gydymas yra skir
tingi, prognozė gera. •’
•
.
■
_
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Saugok savo ir savo skautų-čių sveikatą! Grynas laukų ir raiškų oras atgaivina
po ilgų žiemos darbų. Taigi būtinai šią vasarą pastovyklauk. Stovykla - gerinusia
skautiško gyvenimo mokykla.
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’ Berniuko prigimtis
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Kiekvienas,ruošiąs berniukų lavinimo kursus instruktoriams bei mokytojams, pr iv alėtų svarbiausią vietą skirti ’’Berniuko psichologijai” ar panašiai pavadintam dalykui!.
Kai kurie kritikai nagrinėja BvP.’o "Wood Badge” schemoje aprašytą Ivyką,kuris dar ’’
yra sekamas,nors ir ten teoretinei psichologijai nėra vietos. Taip pat ir ’’Scouting
for Boys” ir ’’Aids to Scoutmastership raštuose šis dalykas nelošia svarbesnės rolės. į.
Ištikro, pastarojoj knygoj svarbiausias skirsnys yra "Berniukas ”, kur. n e taip formali
teorija,bet daugiau berniuko charakterio aprašymas,paremtas asmeniniu stebėjimu,kuris',
randaži ir išsklaidytose "Scouting for Boys” pastabose.
■
'. <
u
"Aids to Scoutmastership” skyrius prasideda sekančiais sakiniais :
L
"Pirmas sėkmės žingsnis tavo berniuko išmokyme glūdi visuotiname,bendrame ir as-\
meniniame pažinime".Pastaboje aprašoma kaip B.P. eina nuo bendrų iki individualinių
berniuko charakterio žynių.Si vertinga ištrauka nurašoma ištisai,kadangi berniuko char
rakteristiką B.P.’is analizuoja visiškai puikiai.
Jumoras
.
•
. ■
. F
Reikia atsiminti,kad berniukas iš prigimties yra pilnas jumoro, nors>ir slopinamo,
bet visuomet galinčio išsiveržti juokavimuose bei Įžvelgime juokingų daikto pusių.Ir
šis akstinas yra malonus dirbančiajam su berniukais, skaidrina-jo darbą-bei pralinks
mina.Tik jei jis supranta jų išdaigas, tai vietoje "priovaizdavimo” išauga linksma drauNar sumas.
Aplamai imant? ividutinių gabumų berniukas pasireiškia turis drąsos. Tačiau, j oi pra randa savigarbą ir jeigu visą laiką gyvena bamblių draugystėje, kad ir iš prigimties
pats nebuvęs bambliu, vėliau gali tokiu pasidaryti.
|!
Pasitikėjimas.
Paprastai berniukas visiškai pasitiki savo jėgomis.Dėlto jis nemėgsta būti traktuo-jV
jamas kaip vaikas,ar tai liepiant ką dirbti,ar nurodant kaip atlikti darbą boi veiksmu.
Juo veikiau bandytų ką nors v'eikti
n ir manytų galis suklysti, per klaidas lni|r
mi patyrimą ir sustiprina tuo savo charakteri.
jį
Akylumas,
/
B
Berniukas yra landus kaip yla.Ji lengvai gali rasti stebint Įvairius įvykius,pa- |V
žymint juos ir sprendžiant jų reikšmę.
'
|t
Jaudinimo s i p c nė gimas.
Mosto berniukas yra nepastovesnis už savo kaino broli.Mat,kur jis bebūtų,visur jau
čiamas miesto triukšmas: ”ar švilpianti gaisrininkų mašina,ar geros peštynės tarp dvi©*
jų kaimynų”. Jis negali pastoviai prie vieno darbo pasilikti ilgiau kaip vieną ar du
mėnesius,nes jis nori ji pakeisti.
Atsakingumas,
, ,
Ū
Jei berniukas sutinka tūlą,kuris domisi juo, jis reaguoja ir visiškai atiduoda save
jo vadovavimui. Ir taip išugdytas karžygiškumas teikia galingą pagalbą skautų vadui.
Lojalumas.
*
Tas veido bruožas berniuko charakteryje privalo Įkvėpti beribę vilti.Paprastai ber
niukai tarpusavy yra lojalūs ir tokiu būdu draugiškumas yra beveik Įgimtas berniukams.
Si yra jo vinintelė suprantama pareiga. Jis išoriniai gali pasireikšti savinylis,bot,
kaip pagrindinė taisyklė,jis labai mėgsta pagelbėti kitiems.
Laimingai prasidėjęs skautavinas prieš-Freudinėj eroj nepaaiškina delko B.P.noapsunkino judėjimo'gausiomis teoretinėmis žiniomis.Ir jei jis tai būtų padaręs,teorija greit
būtų pasonusi. Nėra abejonės,dėl jo pordidelio nemėgimo kurti teorijas ir asmenisko ste
bėjimo pirmumo,kylančio iš angliškos prigimties, negalima išaiškinti viso išradimo.Jis
ž’inojo,kad geriems skautams ir jų vadams neužtenka vien gausių toorotinių psichologijos
ir kitokių žinių.Iš tiesų,skautų judėjimas nebūtų galėjęs nei prasidėti,nei progresuo
ti, jei nebūtų buvęs suprastas praktiškų žinių reikalingumas,ką ir paprastas žmogus gale
jo jausti ir suprasti. Geriausias kelias berniukų būdui pažinti yra ne knygomis perpild^ytane kambaryje mokslas,bet darbas ir žaidimai draugo su berniukai s. Tai pagrindinis
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skautybės Įkūrėjo principas.
Nėra peiktina bet kokia parama, o tuo labiau puildos garsių, asmenybių teorijos.Ta? ’
čiau jos,kad ir žinomos,garsios, mūsų mokytojais nevisada gali būti .Jos /pavalo būti
grindžiamos praktišku patyrimu,gyvu berniukų pažinimu,ne kaip abstrakcijos "berniukas%
bet kaip asmenybė. Tad teneatbaido nuo skaptavimo nė vieno jaučiamas teoretinių žinių,
berniuko psichologijos trukumas. Kai kurie,skautams sėkmingiausia vadovavę vyrai,nebu
vo nė matę tokių knygų.Vienok jie buvo susiradę kitus būdus tikrai berniukų simpatijai
Įsigyti. Simpatijai pakanka dviejų dalykui supratimo bei Įsijautimo Į berniuko vaiz
duotę ir rimto jo reikalų atsižvelgimo.
Vaizduotė.Esminė skautininko žymė gludi sugebėjime Įsivaizduoti daiktus taip,kaip ber
niukui išrodo.Tai dar nereiškia,kad skautininkas nebūtų pribrendęs savo išmintingume
ar dvasinėj plėtotėj; jis gali turėti "berniuko širdį",bet neprivalo turėti jo "galvos".
Rimtumas. Berniukai turi b^ti traktuojami rimtai ir tuo labiau,kada jie mielai klauso
ir ramiai užsilaiko.Tai nereiškia melancholiškai rimto laikymosi,bet tai paeina nuo
skautininko skonio^ su visu jo išradingumu ir sugebėjimu.Su berniuku taip pat turi bū
ti elgiamąsi kaip su pilnateisiu asmeniu,kaip su suaugusiu.Berniuko reikalai bei sunku
mai taip pat yra rimti,j Į slegią,kaip ir tūlą suaugusį,nors kartais mums gali išrėdyti
nereikšmingi,juokingi,kai jiems tuo motu yra gyvybiniai svarbūs.Kada jis yra visiškai
atsidavęs savo veiklai /savo reikaluose ir žaidimuose/,tada ir mes taip turine elgtis,^
kad įn e pažeis tumėm jų interesų.Stengdaniesi matyti daiktus tokius,kokie jie berniukui iš
rodė^ daug pilniau suprasime j Į ir našiau pagelbėsime. Glaudesniam sąjungos bendradar-^
biaVimui bei klėstėjinui,būtinai reikalinga berniukų simpatija skautininkui; ir jei iš
viso jos nėra,tai patartina laikytis kantriai,patarnaujant jiems.0 jau Siek, tiek simpa
tijos įsigyjus,galima ją po kiek didinti,stiprinti. Bet jei iš viso,nė pradėti nesuge
bama,tai ir iš knygų bei bei kitokių psichologinių mokslų susidariusios spragos neužpil
dys i.'Simpatijos' Įsigyjimui siūlytinos dvi galimybės s
l.KLaūsymp-s. Kaip B.P.iŠsireiškia,"skautininkas privalėtų taupyti savo smegenis
klausaiH.Jis 1922 m'.balandžio "lhe Sc outer "žurnale. rašo:rtJei tu savo asmeninį užsiėmi
mą panaudosi klausymui ir stobėj imui, tai daug daugiau is savo berniukų žinių laimėsi, į
kaip jiems pasakodamas savo nuotykiu®".. .Susirgt laiko klausymui ar išsipasakojimui, .
pav.,apie tai,kokį veiklumą jie daugiausia mėgtų,ir tada pamatysi,kaip reikalinga elgtis
norint būti naudingu berniukams.
į
S.Bo^niuko^lektūrą^ Proginiam skaitymui naudojama Įvairūs žurnalai,vaikams skirti
leidiniai,juokų laikraščiai,periodika ir knygos,kurias jūsų berniukas savo malonumui
pasirenka.Tai pagelbės jums įžvelgti jo galvosenos takus,palinkimus.Sužinosi,kas iš tiesų domina j Į.Jo besikaitaliojąs pasirinkimas augant ir bręstant,yra sveika jo būti
numų apraiška.Tokiu būdu sužinosi netik jo troškimus ar nepalankumus,bet čia gali rasti
i:r išrinkti naudingiausią kelią skautiškų idėjų veiklai. Tu pasieksi tikslą jo troški
mų, priimdamas kartu žygiuoti skautišku keliu.
Norintieji ypatingų "chartų" ar "vadovų" berniuko prigimčiai,greit ppsivils tuomi,
kas čia pasakyta.Bet už šį nėra lengvesnio būdo visa tai Įsigyti.Mūsų berniuko pažini
mas auga drauge su jo pergyvenimo patyrimais iš mūsų pusės.Jaunas skautininkas negalėtų
pradėti su mintiniu kad jis puikiausia pažįsta berniuko psichologiją,hes jis pats dar
nesenai yra berniuku buvęs.Pakanka,kad jis mėgsta berniukus ir trokšta jiems pagelbėti
išaugti į taurius vytus,o patyrimas ateina pamažu,jeigu tik jis bus pakankamai kantrus
klausyti ir stebėti. Net labiau patyręs skautininkas negali perdaug pagelbėti savo
jau^niėms kolegoms,nes tokių reiškinių patirtis negali būti perduodama ar išreiškiama
žodžiu,raštu,bet ji ateina drauge su simpatija.
_l^i£ŽašČįtį iridiskusij_U_tem£s__
1. Kaip skautininkas gali nugalėti asmeninę antipatiją berniukui,kuriai nėra svarbios
priežasties - ar jie negali tuoj susidraugauti ?
2. Jei naujas skautininkas pasijunta nepajėgus išlaikyti efektyvės drausmės jaun.
sukautų /vilkiukų/ ar skautų sueigoj e,kas jam darytina ?
(fį, a/ Tokie nuotykiai nėra roti ir paprastesnės priežasties niekur kitur nėra,kaip ne
baltose, skaudžiai įgeltose pas tabeso. Atsakingumas už nugalimą nesklandumą - taip dažnas,
tyaip žmogiškas nepastovumas, - randasi pas skautininką,kai jis yra apsirūpinęs dides
niu gyvenimo patyrimu.
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Vienintelis skautininko savisaugos būdas yra savęs kontrolė.. Jokio palankumo neteik
ti kai kuriems skautams, lygiai matyti ir galvoti apie visus. Skautininkas tuti kovo
ti prieš skautų šališkumą/ neskirstyti jų į gražiuosius ir mandagi u ošiu s. Negražu s,
nerangus ir,gal būt, biaurus berniukas reikalauja daugiau simpatijos,kaip
labiau 3ša globojamas dalininkas. Jame,galimas dalykas, slepiasi didesni savumai, tuo tor: pu esą po nepatrauklia išore. Tai yra nesunku Įsitikinti,kada jam suteikiamas vieno, das lavinimasis su kitais skautai s. Tačiau daug kartų sunkiau, nugalėti asmenišką anti.' putiją/ tai yra, asmenybes auginimo ir savikontrolės reikalas pačiam skautininkui. ■
Mes negalime išvengti kai kurių berniukų ar užaugusių mėginio labiau už kitus, mes tik
galimo išvengti mylėtinių.
2f Ats i s akyti. Ne iš patarimų susideda r tyru šio skautininko pagalba naujokams
/skautams. kandidatams/,kurie pasijunta visiškai praradę berniukų simpatiją. Tai yra
ne jų kalte, o skaudžiai geliančių pastabų klausimas. Yra neabejotina tiesa, kad palailos kūdros vaizdą tarp berniukų sudaro keletos suaugusiųjų sukeltas triukšmas.Vienihtelė protinga išeitis tokiems subrendėliams belieka -susirasti atskirą stovyklavimui
vietą/ Įtempimo toleravimas ar prailginimas yra tas pats,kas ir berniukus terorizuoti
- tai.yra didžiulė žala visiems.
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Clovelando akadenikės skautės balandžio 9 d. vėl buvo susirinkusios*savo suoigbi
pas sesę Rimutę Jonaitytę.
Sueigos pradžioje su atitinkamu pasiruošimu buvo Įvestos kandidatėmis mūsų Drr govėn dvi sesės.. ■ Milita Ližnisuskaitė ir Julija Šenbergaitė. ASDS Pirmininkė vyr.
‘
sktnbfii.M Barniskaitė gražioj nuotaikoj pravedė jaunųjų sesių atkcliaviuą pas mus.O
Draugovės draugininkės R.Braziu lovio iiitė s Įteiktieji gvazdikų žiedai, šia proga sirlbo-,
llzuodami raudonąsias mūsų laukų aguonas, buvo drauge ir nuoširdus visos draugovės mos
tas joms,bei kukius prisiminimas tos dionos mūsų sesėms kandidatėms.
Šioje sueigoje,praleisdamos norą valandų, turėjome progos pabuvoti draugo jun :iamos bendros nuotaikos,minčių ir siekimų,bet ir padiskutuodenos jauniems žmonėms bū
dingos, Įvairiai suprantamos,bot visų-vienodai s įeidamos .laimės tema.
Skautminkės A.Labučkaitės sumaniai paruošta tema. įtraukė pašnekės in visą draugo
vę, Į savo minčių reiškimą ir savosios nuomonės gynimą,pavyzdžiais ir logiškomis iš
davomis. .Abstrakti ir plati laimės sąvoka,turinti niuansų laimės siekimo ir savotiškai
suprantama paskiro individo, gali būti ilgai ir kraštai diskutuojama su visų orieina in,vienintelė ir bendra išvada,taip senini žinoma ir vis naujas Laimės siekine glūdi
jati laimė • R.
MŪSŲ

KRAUJAS

ARTIMO PAGALBON

Kiekvieno' škauto-ės pareiga daryti geruosius darbelius kitiems, artimui4 Maži skau
tukai, paprastai, daro ir mažesnius geruosius darbelius, gi didesnieji - ryžtasi kažko
daugiau. ŠĮ dėsnį pasekė ir Čikagos yytiečiai. Jie pasiryžo Įsteigti ’’Lietuvių Kraujo
Fondą”, kurį‘sudaro savanoriai skatftai. Tįsias s savo krauju gelbėti kito žmogaus,lie
tuvio gyvybę. Šis dalykas Čikagoje taip bus tvarkomas. Pagalbos reikalingi lietuviai įrašomi kreiptis į .spaudoje•paskelbtus oficialius LKF atstovus - skautus gydytojus idl.sktn.M.Budrienę ii’ Dr. St.Budrį.Šie gi iškviestų atitinkamus skautus,kurie ir šutei’e
lavų kraujo dovaną.
" '
.. k
L.K.Fondo Įsteigimo daugiausia darbuojasi senjoraĮEug.Vilkaš,L.Maskeliūnas,Gvidas (
’ėlcntinas,A,Stepaitis.. Buvo atsišaukta ir kitų skautu ;-čių bei skautininkų pagalbos.
Pirmasis atsiliepė., ’’Sutinku’* - sen j .ps .Liūtas Grinius. Yra ir dauginu.
Reikia manyti,kad Lietuvių Kraujo Fondas, kad it turėdamas nemaža kliūčių,ilgainiui
■irs realybe ir gražia tikrovo. Mūsų skautai bus laimingi padėję artimui. K.
■ į g.
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LIETUVIAI

$

STUMTAI

VOKIETIJOJE

Lietuvių studentų S-goje Vokietijoje registruoti 52 lietuviai studentai.Tikrumoje
sis- skaičius Šžek tiek didesnis. Nesenai įvykusiuose Valdybos rinkimuose dalyvavo 22,
taigi 68% narių iš Šių universitetų: Tuebingeno,Muencheno,Mjenstorio,Bonnos;Frankairto
a/M. , ErliUigono; Karlsruhes ir Goettingeno. 0 .Valdybos pirmininku išrinktas V. Natkevičių ssekretorium ir užsienio reikalų referentu — J.Norkaitia,įgaliotiniu Britų zonai — A.
Gintautas.Priežiūros Komisijom įėjo : Z.Brinkisj Į Garbės Teismą išrinkti: E.Pašaitis,
A* Du lt kas.
Vokietijos Lietuvių Studentų S-gos biuletenyje nusiskundžiama,kad mūsų studijuojan
čių lietuvių Vokietijoje medžiaginė būklė labai kritiška.Dedanos pastangos gauti pagal
bos iš mūsų šalpos instituci jų.Lio reikalu paruošti ir įteikti memorandumai'.
- Jwrianu EURC?£'S_Iiejtuvįų, ^M^ŽPiR-^ajųnga^ TU o reikalu gautas pritarimas iš Vokie
ti j cs/Fr^ou7ij~os ir Italijos lietuvių studentų.ELSS įeitų nariu į Pasaulio Liet.Stud.
Sąjungą,kuries centras būsj.ąs J.A.Valstybėse.
*- Ed. Pašai tie ir jo šcfaos nariai serga. Pašaičiai - A.S.Sąnariai. Jų adresai:
Eduardas raaaltis - /14b/ !Ucbingcn/Neckar,Breuningstr. 15,Germany. Jo žmonos - Dr.Lucijf
Santa Pašaltiems, Heilstaette Haid,Post Haidkapelle,ueber Garv.ierti»gen,Germany. Šeima
reikalinga skubios medžiagines paramos. MV Redakcija prašo Seses ir Brolius jiems pa
gelbėti.

PAVYKĘS

SKAUTIŠKAS

VAKARAS

Čikagos ^Aušros Vartų” ir rtLituanicos” tuntai balandžio 19 d.įrodė,kad jų skautai
gali ne tik gražiai sutartinai darbuotis,bet ir pasiekti didesnių laimėjinųjjeninėje
srityje. Gausiai susirinkusią visuomenę.kurios tarpo ypač daug buvo^sKautų-čių tėvelių,
maloniai nuteikė jauki programa - montažas. Čia matėme stpvyklaujančias skautes,kurių
' mintya nuolat skrieja prie Nemune, skautus renkančius grybus,puikiai Šokančius voverytę
su zuikučiu,... ir nenorinčius eiti į mokyklą vaikus, ir kiškį - pamokslininką.naudin
gus patarimus jiems duodantį, taip pat rainą-*j katinėlį,verkiantį dėl savo ’’jaunystės
nūs idėjini;’5, apgailės tau j ant į neišmokus rašte r. Pagaliau Dieduką su Bobute iš paties Vil
niaus. Skautės - daržininkės gražiai pavaizdavo šokiu savo darbą, vyr,skautės dailiai
pašėko, o jaunieji ’’ulonai15,kad ir ant medinių žirgelių, gražiai padainavo ir dar gra
žiau pajojo,kad net kartoti teko. Ir dar daug kitų gražių dalykų čia buvo parodyta^
Šio vakaro iniciatorė,jo siela, autorė ir žymia dalini režisorė - nepailstama Čika
gos skautininke N.Grigaliūnienė, skautininkių Strikienės,Eidukienės remiama. Skautės
ir skautai čia daug dirbo,už tat ir darbo vaisiai gražūs.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJOCXXXXXKX

PRANEŠIMAS

GARBĖS

ŽENKLŲ

ĮSIGIJIMO

REIKALU

Apdovanotieji Garbės ženklais gali juos įsigyti pas Pasaulio Lietuvių
Skautų Sąjungos Ūkio Komisijos Pirmininką sktn.Martyną J u r k š ą, 1441

So.49th Ave, Cicero 50,111., U. S. A.
XJXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Vidinė skauto drausmė remiasi charakteriu oJą galina įsigyti.Charakterio formavinas faktiškai yra skautybės tikslas,pats mūsų veiklos pagrindas,išeities taskas,o ne
vien tik įrašų darbo aspektas,kuriam laikas nuo laiko ypatingais užsiėmimais pasiovęatunėn0
M
Skaitytojui bus galina aiškiai parodyti,kaip programos,užsiėmimai ir anksčiau na
no iškelti metodai,kaip tik turi savo ve" ki’-’o lauką.
Būtų naudingi ištisi veikalai,norint pa rodyti, koki o s yra paslėptos jėgos,kurios
padeda formuoti charakterį.dalina būtų rasti visiems šioms dalykams ir moksliškų išaiš
kinimų,kurie patys charakteringiausi skauto gyvenime.Šis psichologijos pažinimas yra
būtinai reikalingas kiekvienom vadui.
Uždavinio,kuris skautų vadovui patikėtas,prasmė ir tikslas yra be£niuko._charokterįo
formavimas,nurodymas naujos krypties jaunai sielai,kuri,gal būt,jau pradėjusi eĮbi blo
guoju keliui idealo iškėlimas ne kalbas sakant ar graudenant,bet šimtais sugestijų,rū
pestingai suorganizuojant mėgstamus užsiėmimus,kurie sužadina drąsą,tarnybą artimui ir
skautų įstatais,kuriuos išmintingai dėstome.
Reikia skautus išmokyti,kad duotų sąžiningumo pavyzdį darbe,žaidimuose,stovyklos
gyvenine.Išmokyti punktualumo,lygybės juokavimuose,kad ištikimai gerbtų visa tai,kas
gera ir kilnu.Taip pat reikalinga,kad kiekvienas skautas žinotų,kad su juo elgiamasi
kaip su asmeniu,kad jis suprantamas,gerbiamas,kad pernešamos jo blogybės ...ir jis per
neša kitus. Reikia,kad skautas žinotų,kad draugininkas jo draugas.Ką aš sakau
Reikia,
kad skautes žinotų,kad jis yra draugininko draugas!Jei nėra šio tylaus pasitikėjimo
jausmo,nė vienas berniukas nesistengs,kad butų įgyvendinta vidinė drausmė.Geras berniu
kas,kuris turėtų pakankamai nuotaikos ir savarankiškumo,nebus Vienišas.Papračykitejkad
jis padarytų nors kokį mažiausią darbelį - jis tuojau suieškos draugą,kuris dirbtų su
juo kartu. Paprašykite skauto,kad save labiau paimtų į rankas,kad būtų geras skautas.
Ir čia ar tik nesusiras savo amžiaus draugą,kuris kartu siektų šių dorybių.Ir dėlto ber
niukas reikalingas simpatijos.Berniukas kalba,nes labai pasitiki draugininku.Jo drau
gystė šioje aplinkumoje yra ypač tylios rūšies. Jam daug padeda įsitikinimo^jausnas,kad
turi draugą,su kuriuo pasidalina mintinis dėį uždavinio atlikimo,kuris trokšta,kad jam
viskas gerai išeitų,kuris padeda šimtais praktiškų būdų,kuriuo yra tikras,kad jo nepa
juoks.Berniukas mėgsta pajusti,kad kažkas pastebi jo ir mažiausią pažangą,ir tuo pačiu
jį pagiria.Šiuo atžvilgiu kaip tik pasireiškia vyresniojo draugo paprastumas ir nuolan
kumas. Taigi vidinė drausmė yra grynai asmeniškas klausimas ir jo metodo negalime dis
kutuoti.Simpati ja čia vaidiną svarbiausią rolę.Reikia vaizduotės.Reikia prisiminti,kad
buvo jaučiama dar būnant vaiku.Visa
’ suteikti nurodymų, kuriu o seksite pėdsakus
vieno ar kito berniuko,ypač kuo jie užsiima.Jei tikrai norime sėkmės,reikia mylėti ber
niukus,reikia mylėti kiekvieną berniuką.
Šios mintys ar tik nesudarė jums įspūdžio,kad charakterio formavimas susidaro ypač
kovojant prieš klaidas ir jas taisant ? Tačiau nes esam toli nuo to.1 Visų pirma pasvar
stykime, kad berniukai yra yra visai paprastai persmelkti šauniomis savybėmis,kurios tik
laukia geros progos pasirodyti.Skautybe visada lieka pozityvi,skautų įstatai yra teigia
mi : ’’Skautas yra...” /Tačiau žinokime,kad neigiamas įstatymas galioja visuomet - am
žinai. Štai Dekaloge: Neužmušk,nepaleistuvauk, - visuomet galioja ir niekas čia žemėje
nė vieno žmogaus nuo šito negali dispensuoti.Teigiamas įstatymas galioja visuomet tik
tam. tikram laikui.Vertėjn pastaba/.
Pramatau,kad skauto gyvenimas bus veiklus ir pilnas džiaugsmo,kad paprastoms klai
doms ten nebotus vietos,Tos klaidos bus sumedžiojamos ir išnaikinamos.Yra idealas prak
tikuoti skautyb ę su tokia energija ir tokiu valios ištekliu,kad pasidarytų naudinga
kalbėti ar kritikuoti tai,kas skautybei priešinga.
Geras skautybės praktikavimas,žvelgiant iš charakterio formavimo išeitios.
teikia puikų rezultatą ir tai yra tikra pagunda
atlyginimas . Tikrai pa-
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jėgus skautas,pavyzdžiui,šešiolikos metų skiltininkns ar paskiltininkis,kuris nuo
savo aštuntųjų ar devintųjų amžiaus ne tų atėjo į sųjū£|į,kaip džiaugsmo pilnas vii kiukas,kad pereitų tuos visus laipsnius,kurie gyvenimui paruošia tobulų berniukų.
Jei pažymima ’’tobulų”, šio žodžio pakanka, kad berniukas būtų laisvas nuo žalingų
papročių ir pedantiškumo.
Ir visi kiti paprasti skautai,kurie nėra hei tobuli skautai,nei paskiltininkiai,
nei skiĮtininkai,tačiau atstovauja keletu gerų dalykų s jie yrn pasĮaugus,verti pasi
tikę jino,pilni išmonės ir žmonės yra pasiruošę pasitikėti berniuku skautų uniformoje.
.
Ir nes,jau subrendę skautiškojo sųjūdžio nariai,žinome,kad mūsų broliškumo jaus
mas nėra vien draugovės dvasia. Mųsų broliškumo jausmas yra skautiškos pasitikėjimas,
kurį ir noskautai patirs.
Vertė sonj.P.Dauknys,Italija^
- o -

SKAUTAI

............

VYČIAI

IR JŪROS’ SKAUTAI -

-

Sk.v.A.Skidulys

P
Jūrų skautais*/'gali tapti tik vyresniojo amžiaus jaunimas, kuri s, vien jau is fi
zinės pusės žiūrint,tetinka į šių nelengvų šakų.Skautai vyčiai taip pat į savo eiles
priima vien vyresnįjį jaunimų.Susidaro dvi mūsų Brolijos šakos,kurios iki šiol gana
griežtai viena nuo Įeitos ribojosi ir mažai tcbendravo,nors tarp jų ir galėjo būti
daug tampresni ryšiai,galį teigiamai atsiliepti į Brolijos klestėjimų.
’ Praktika rodo,jog vyčiai beina į jūros skautus,o .jūros skautai neina į vyčius.čia
negali būti kalbos apie kokį antagonizmų tarp šių. šakų,vien tik apie menkų vieni kitų
ddnėjimųsi.Atrodo,kad jau metas būtų šį klausimų pajudinti ir paieškoti būdų,kaip ir
vienos,ir kitos šakos skautai galėtų teigiamai bendradarbiauti.
Man yra žinoma,kad Anglijoje daug jūros skautų duoda vyčio įžodį ir aktyviai reiš
kiasi abejose Sakose.Jie moka suderinti šių šakų interesus,jie tampa dar goresniais
ir karštesniais skautais .Gyvenimas parodė, kad tam tikra /-*.r
juros skautų
dalis ilgainiui nuskautėja,į jų tarpų įsipina destruktyvaus elemento,kuris skautais
tapo tik todėl,kad paviršutiniškai susipažino su skautybc,bet neporsiėnė ja.Paviršu
tiniškas skeutiškumas galėtų tapti visos šakos nelaime ir sugadinti gerus jutos skau
tus,nes yra žinoma,kad blogi pavyzdžiai ,o_kia stipriau,nei gori.Tie jaunuoliai,kurie
ryžtasi savo ateitį pavesti jūrai,kurie nori tapti jūrininkais ir tokiu būdu tarnauti
Tėvynei,bet kurio lygiagrečiai norėtų tapi-i ir likti gerais skautais,tokio turėtų
tapti vyčiais.Vyčiai iki šiol sugebėjo savo vardų išlaikyti prideramoje aukštumoje,tad
yra pagrindo manyti,kad j Iros skautai patekę į vyčių eiles ir skautiškos aplinkos vei
kiami, liks tvirtesniais skautais.Interesų susikirtimo čia negali būti.Tokie jūros
skautai - vyčiai,priklausydami savo jūros skautų vienetui, galėtų priklausyti ir vyčių
vienetui, tik jo jie būtų skaitomi pasyviais.
Šita tema turėtų išsitarti ir vyčiai ir jūros skautai,kiekvieni savo tarne, o
jau paskui ieškoti būdų,kain tokį bendradarbiavimų įvykdyti ir naversti kūnu.
*.
*
{
- o - 0 - o -

x/ šis rašinys perspausdintas įš "Gairių” 19^8 m.Nr.^. Jo mintys ž^mia dalimi
nėra pasenusios ir vertos jūros skautų ir skautų vyčių dėmesio. Šia proga bū
tų pravartu išsitarti ir dėl kitų mūsų sk.šakų kooperavino. MV Redakcija.
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BROLIAMS

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

SKAUTAMS

VYČIAMS

/ Atviras asmeniškas bendralaiškis /

Lietuvoje skauto vyčio įžodi kiekvienas skautų vyčių vienetas pravesdavo daugiau
ar mažiau kitaip,kitaip sakant,pagal savąsias tradicijas.Jos buvo perduodamos žodžiu
- nebuvo niekur užrašytos ir laikomos skauto vyčio paslaptimi.Jau vien tik jų žinoji
mas badavo. įrodymas,kad žinąs yra davęs skauto vyčio įžodį.
Iš vienos pusės tai buvo labai gebai.Bet tai turėjo ir blogųjų pusių,Tos puikios
ir įspūdingos tradicijos su laiku ėmė įvairėti ir savo esminėmis dalimis,sudarydamos
pavojų skautų vyčių esmei.Tas pavojus pasidarė visiškai rimtas tremtyje,ypač kada į
skautų vyčių eiles ėmė brautis svetimas elementas - dažnai pasivadindamas skautais vy
čiais,nors Lietuvoje netik kad nebuvo skautų eilėse,bet dargi jiems kenkė.To pdsėkoje
net įvyko skautų vyčių įžodis salėje... Žinoma,skautų vadovybė į tai griežtai reagavo,
bet ji turėjo gana nemažai vargo kol
šalinį” skautų vyčių būrelį likvidavo.
Taip buvo tremtyje. 0 emigracijoje ? Vieni pavojai sumažėjo,tai kiti padidėjo.
Lietuvoje davusieji skauto vyčio įžodį tas tradicijas gerokai,© kai kurie ii4 vi
siškai pamiršo. Tremtyje davusieji sk.vyčio.įžodį — ne dėl savo kaltės,bet dėl skaute
vyčio įžodžio vadovo - tradicijas pažino tik dalinai arba iškraipytas.Todėl patys pra
verdami skauto vyčio įžodį,ir dažnai pagal savo išmanymą,nepasitardami su kitais sk.
vyčiais,nesudarydami vieneto tradicijos,jį praveda blogiau.Reiškia,tos tradicijos smun
ka. Ku’o tas bhigsis - aišku.
Reikia,kad skauto vyčio įžodžio tradicijos būtų tinkamai, vertinamos ir jų laiko
masi.Norint tai pasiekti,reikia,kad joą būtų žinomos.Išsisklaidžius po visą pasaulį
yra būtina,kad tos tradicijos būtų surašytos,nes perdavimas žodžiu nebeįmanomai.
Ear Vokietijoje vienai skautų vyčių draugovei parašiau skauto vyčio įžodžio tra
dicijas projektą,remdamasis Lietuvos daugiau ar mažiau man žinomų penkių tuntų skautų
vyčių tradicijomis,kurios buvo nemažai skirtingos.Projektas mano skautų vyčių dr-vės
/prancūzų zonoje/buvo priimtas ir naudojamas.Tą tradiciją naudojo ir Anglų zonos kai
kurie skautai vyčiai.Mat,vienam senam skautininkui, senai Lietuvoje davusiam skauto
vyčio įžodį,reikėjo jį vėl čia pravesti.Per daugelį metų jis buvo primiršęs tradici
jas, todėl paprašė mane jas jam prisiųsti./Puikus tikro skautų vadovo pavyzdys: geriau
paprašė brolioųnors ir jaunesniojo,bet dalyką žinančio pagalbos,negu savo asmenišką
nuomonę p-astačius aukščiau skautų vyčių įžodžio tradicijų/.
Mano paruošta skauto vyčio įžodžio tradicija rado visur malonų pritarimą,bet aš ,
manau,kad ji gali - ir privalo būti papildyta,idant ji būtų dar puikesnė ir įspūdin
gesnė ir tuo būdu pilniau atliktų savo paskirtį.
Todėl aš kreipiuosi į Jus,mieli Broliai skautai vyčiai, į Jus visus,tiek į akty
vius,tiek į pasyvius,tiek į eilnius,tiek į pereigas einančius,tiek į laipsniuotus,tiek
į neturinčius laipsnių,prašydamas man prisiųsti savo sukurtą bei išmoktą skauto vyčio
tradiciją arba žinomos aprašymą. Pageidaučiau,kad viskas būtų aprašyta kuo smulkiau,pa
tiekiant detales ir paaiškinimus,kad būtų galima susidaryti piIrią vaizdą,kaip atrody
tų tokio skauto vyčio įžodžio pravediraas. Ypač norėčiau, kad kuodaugiau skautų vyčių,
davusių skauto vyčio įžodį Lietuvoje,prisiųstų jiems žinomų skauto vyčio įžodžio tra
dicijų aprašymus bei jų projektus.
’
.
Kiekvienam Broliui Skautui vyčiui,prisiuntusiam tradiciją,pasiųsiu savo viršminėtą
ją /smulkiai aprašytą/.
. ..
Savaime aišku,kad skauto vyčio įžodžio tradicija yra skautų vyčių paslaptis ir
skautams,nors jie ir turėtų net vvr.sktn.laipsnį,ji turi likti nežinoma.
Mano adresas: John E.Gilun, 4^14 : So. Take PorkĄChicago, 15,UI.,U.S.A.
Iš anksto visiems Broliams skautams vyčiams,tardamas brolišką ačiū,linkiu
Gero
stovyklavimo)
;• ,
•
:v
Jūsų
:■ ' .
Pr.sk.v.v.sl.sj.John E.Gilun
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Nario.mokesčio klausimas pas nūs skautuose,rodosi daug kur,bent jau jAV-bėse,už nirštas • nei skautiškoji vadovybė jo reikalauja, nei kas jį išieško. Nonoka jo dažnai
ne tik jaunesnioji skautai-ės, bet nemaža vyčių dalis ir apsčiai skautininkų-ių.Siek
tiek geriau šis reikalas sutvarkytas pas akademikus skautus,kur kiekvienas turįs asme
niškų darbo pajamų skautas turi mokėti kad ir menkutį,bet visgi šiokį tokį mokestį po 25 centus mėnesiui.
Tuo tarpu mūsų organizacija skundžiasi pinigų stoka. Kodėl taip yra ? Ar skautų
organizacija tremtyje iš kur nors gauna didžiulę medžiaginę subsidiją ? Ar ji valsty
bės bei privačių kapitalistų romiana ? Ar ji turi turtingų mecenatų ? Ar niekam nerei
kia pinigų ? Ar skautiškoji spauda nereikalinga medžiaginės paramos ?
Anaiptol no. Pinigų reikėjo,reikia ir roįkės. Juk šią vasarą turėsime išoiti su
skautiškomis stovykomis .Skautiškoji snauda dažniausia galų sti galais nesuved a.Skau
tiško j i neperiodinė literatūra visai merdi. Reikia tad pajamų. Ojų pirmasis ir tikra
sis šaltinis yra nario mokestis.Be lieka tik p^ajudinti jo klausimą ir sutvarkyti iš
rinkimo būdą.
Jeigu daugiau lėšų pasisektų sukaupti,tai ir skautiškieji centrai būtų stipresni,,
ir vadovai galėtų dažniau aplankyti,na ir jiema patiems,dirbantiems vadovaujamą darbą,
mažiau bereikėtų iš savo kišenės pridėti J užtektų to,kad jau savo darbą aukoja.
Nuo. ko tai priklauso - topajudina. kad ir menkutis nario mokestis, kad ir tik
dirbantiems, kad ir ’’gimnazistiškas ”, kaip akademikų... 0 tačiau, jeigu visi mokėtumėm,
jeigu punktualiai,nustatytais terminais būtų išrenkama, jau kai ką būtų galima nuveik
ti. Reikia dar pridėti,kad nario mokestis turi ir kitą,dar svarbesnę - pedagoginę
reikšmę. Skautas - skautė,jį mokėdamas, jaučia glaudžiau susirišęs su savo organizaci
ja, esąs jos narys, geriau atjaus ir kitus reikalus.
čia daug ko galime pasimokyti iš no-.vii mūsų išeivių,kurių organizacijose visur
įvestas nario mokestis ir visi nariai nemurmėdani jį sumoka.Kitaip jie nebūtų šios or
ganizacijos nariais.
Sk.vytis Kz.,J.A.V.

AR TIKRAI YRA TOKIŲ

SKAUTŲ

VADOVŲ

?

... šiuo metu turime tokių skautų vadovų,kurie šiaip jau skautams negirdėti,bet,
atrodo,iš kaž kur pastūmėti į mūsų “orą”. Gal kad čia atlikus tam tikrą remontą ar kai
ką pertaisyti ? Visiškai sutinku,kad nauja šluota geriau šluoja,bot šios patarlės nega
lima taikinti mūsų organizaciniam gyvenimui.Nevisai: Šluota negalvoja,bet šlavikas.
Ir blogai,kai naujas šlavikas,vietoj kad šluotų šiukšles laukan, pradeda jas vidun
šluoti
■ ?vt.A.,is kariuomenės stovyklų.
PADĖSIME

”Mūsų Vytie” yra mūsų pasididžiavimas ir,be abejo,dėsime visas pastangas remti jį
tiek raštais,tiek prenumerata,pinigais,kad tik jį išlaikius tokį,koks yra.
Senj. A. T., Bostonas.

.
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SKAUTUOSE

Klaipėdiečio skautininko balsas
Daug įdomių problemų, uždavinių,organizacinių klausimų iškeliama mūsų skautiškoje
skaudoje. Malonu skaityti ypač skaitytoja balsą pereitame MV numeryje,kur kviečia visas
problemas spręsti,neaiškumus aiškinti,gerus ir naudingus pasiūlymus išnagrinėti savoje
skautiškoje spaudoje,ne kur kitur. Jeigu; taip, štai dar viena problema.,
‘ 1
Daug kas iš mokslus einančio Klaipėdos krašto jaunimo anais metais turėjo laimės
..’būti Ii.S,S.nariais. Nemaža jų dalis tęsė skautavimą ’trėmtyję,Vokietijoje ir yra pasi. rųošę tai daryti arba jau daro gyvendami J.A,:V.-bėse,Kanadoje,Australijoje. Tačiau ar
praktiškai daug K1 .krašto jaunimo dabartiniu metu yra mūsų organizacijoje ? Greičiau .. sįia čia tiks trumpas atsakymas s mažai.
'
Kodėl taip yra ? ■
,
. - . :
Gal kas pasakys,kad klaipėdiečiai nesiįdonauja skautų organizacija.- 0 gal mes iš
viso bet kada mažai turėjo-■>jaunimo skautų organizacijoje",veikusioje Klaipėdos krašte?
Į tai galįu atsakyti,kad Klaipėdos krašto lietuvių skautų eilės nuo 19115 metų
augo pagal vidutinį jaunimo prieauglį.Klaipėdiečiai lietuviai-tėvai buvo labai susido
mėję šia organizacija,nes tai buvo vienintelė jaunino organizasija,kuri jungė visus
lietuvius į vieną’šeimą,nežiūrint jų religinių skirtumų,ir tuo būdu dar daugiau suarti
no Didžiosios ir Mažosios Lietuvos jaunimą. Klaipėdos krašto skautų Įkūrėjas yra sktn.
Dr.M.Brakas /dabar gyvena Vokietijoje ir eina atsakingas pareigas VLIKO Vykdomoje Tary
boje/. Visi skautų vadovai,pradedant draugininkais,baigiantpaskiltininkiais, buvo iš
vietinio raudino. Rodosi nelabai lengva buvo Klaipėdos mieste ir krašte išlaikyti pu
siausvyrą ir gerą sugyvenimą skautiškoje šeimoje tada,kai iŠ'^Lietuvos čia buvo atvy
kę valdininkai bei tarnautojai R.Katalikų tikybos, gi vietiniai buvo beveik' išimtinai
evangelikų liuteronių tikybos. Bet čia gražiai pasirodė,kad vieno ir kito tikėjimo
skautukai nesitolina nuo vienas kito, bet bendromis jėgomis stropiai dirbo Lietuvos
ir skautybės labui.Tai buvo gražiausias pavyzdys gražaus abiejų religijų sugyvenimo
skautiškose eilėse. Visiems buvo savaime aišku ir suprantama,kad per didesnes šventes,
kada skautai dalyvaudavo programoje ir pamaldose, organizuotai eidavo į atitinkamas
bažnyčias. Dėl šio klausimo nebuvo čia jokių diskusijų.
Bet šiandieną,deja, tai nevisur matyti.Graži Nepriklausomos Lietuvos 'skautiškoji
tolerancija lyg ir kiek aptemo. Todėl ne vienas skautų tėvas boi skautas, evangelikas
klausia • Ar skautai evangelikai P.L.S.S-goje yra lygiateisiai su katalikais ? Ar evan
gelikai turi Pifmijoje savo Vyr.Dvasios Vadovą ir kodėl jo neturi ?
0 gal todėl,kad jų % nėra lobai didelis ? Bet kokiuose’teisiniuose nuostatuose
numatyta,kad Dvasios Vadovas skiriamas skautans-ėms tik tadą,kąi jų skaičius pasiekia
£am tikrą didesnį .procentą ?
'
‘
Jei-u viena Bažnyčia skiria ex offcir ‘ Armiją savo Dvasios. Vadovą, tai ar negalėtų
tai padaryti ir kita Bažnyčia,kurios narių c.aip pat yra lietuvių skautų organizacijo
je ir kurie čia dirba su dideliu pasiaukojimu ? Argi evangeliško tikėjimo skautai skautės nėra lygiateisiai P.L.S.3.nariai ?
: Mes manome,kad lygiateisiškumo čia niekas neužginčys ,k.ai p "ir neginčyja,ir ši klai
da ar neapsižiūrėjimas bus jeigu ne šios Tarybos,tai naujosios,pataisytas : Evangelikų
Dvasios Vadovas bus. pakviestas į Pirmiją.
’ ..
Tada ir eilinis skautas žinos,kad jo tikyba skautų vadovybės yra gerbiama, jo dva
sios vadovas nėra antraeilis^ jam pačiam tenka netik pareigos,bet ir teisės. Kai šis
klausimas bus išspręstas,daugiau problemų nebebus. Mes atidarysime duris jaunimui,ku
rių tėvai dar iki šiol susilaikė leisti savo vaikus į skautų organizaciją. 0 juk nuris
ir turi būti brangus kiekvienas jaunuolis,kiekviena mergaitė.
Darykime viską ir eikime tuo keliu,kuris mus visus jungtų,stiprintų mūsų organiza
ciją ir skautišką šeimą.Tuomet mes pasieksime geriausių vaisių ir Sujungsimo netiktai
Didžiosios,bet ir Mažosios Lietuvos jaunimą.
Padarykime žingsnį į vienybę, o padėkos žodį susilauksime iš visų.
Jūr ,,psktn<»Leonas Knopfmileris, J .A.V.
u

■■

’
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Skyrių veda E.Vilkas, J. A. V.

•
•
■
t

AUSTRALIJA. Tarptautinės Skaučių Sąjungos laikraštis rtThe Gwider” sukeikia kai
kurių žinių apie tarptautinę jubiliejinę skaučių stovyklą,Įvykusią pereitais metais
Australijoje. Iš visų šešių Australijos valstybių čia suvažiavo ir suskrido daugiau
kaip 500 skaučių. Be to, buvo ir svečių bei viešnių iš Ceylono,Naudosios Zelandijos,
Assano ir net iŠ J.A.Valstybių .buvo atvykusios dvi skautės. Stovykloje dalyvavusios •
ir kai kurių europiečių D.P. skaučių organizacijų atstovės,tačiau spaudoje jų tauty
bės neminimos.
Kai kurioms skautėms teko labai toli keliauti ir kelius kartus keisti savo trauki
nius.Joms čia gražiai padėjo vietinės skautės. Šioje gražioje stovykloje buvo pamirš
ti tiek rasiniai,tiek religiniai bei tautiniai skaučių skirtumai. Australijos Skaučių Vyriausioji Skautininkė vienoje savo kalbų,čia, tarp kita ko, pareiškė s11 Mes visos negalime būti vadovėmis,nes vadovavimas yra viena artimui tarnavimo forma,o ne
privilegija. Padedant artimui labo*
"ūiį vaidmenį vaidina kuklumas. Bet visada iurime žinoti,kad pilnai ir gerai dirbti tegulėsime tik tada,j eigų viso darbo priešaky
je pastatysime tarnybą Dievui.”
DIDŽIOJI BRITANIJA. Šiais metais,rugpiūčio 8-18 d.d. Įvyks D.Britanijos Tarp tautinė skaučių stovykla. Atvyksta stovyklautojų iš Kanados,Airijos,Prancūzijos,
Malajų,Norvegijos,Švedijos,Šveicarijos,Pietų Afrikos ir Suomijos. Manoma,kad iš viso
stovyklaus per 1.000 skaučių.
Tarptautinis Skaučių Komitetas praneša,kad šiais metais Įvyks dar kelios tarptau
tinės skaučių stovyklos J.A.Valstybėse,Šveicarijoje,Luxemhurge,Danijoje. Taip pat
skelbiama,kad ir šiais metais Tarptautinis Skaučių Biuras rūpinsis DP džiovininkais
ir taip pat DP vaikais,tebegyvenančiais Vokietijoje.
- Kadangi nesenai miręs Anglijos karalius Jurgis VI buvo Zmglijos-.Skautų Sąjungos
Globėjas, tai Anglijos skautai tebenešioja juodą raišti ant kairės rankovės,virš al
kūnės. Visos skautiškos vėliavos taip pat perjuostos juodu šydu.

ŠVEDIJA. Šio krašto YMCA organizacija šią vasarą ruošia didelę juros skautų stovyk
lą Hothenburge. Laukiama svečių iš Anglijos ir kitų kraštų.
MALAJŲ SALOS. Malajų skautų /berniukų/ Sąjunga planuoja didžiulę skilčių stovyklą
- jamboree. Kiekviena vietovėj kuro jje yra skautiški vienetai,galės atsiųsti tik po
vieną skilti skautų. Laukiama svečių iš Borneo,Burmes, Sarawako, Singapuro,Siarno ir
net iš Hong Kongo.
NORVEGIJA.Kunigas H.Moller-Gasmann,daugeli metų išbuvęs Norvegijos skautų vadu,o
taip pat Tarptautinio skautų komiteto nariu, nesenai atšventė savo 80 netų sukakti,
iškilmės Įvyko jo paties namuose,netoli Norvegijos sostinės Oslo. Šventės kulminaci
nis punktas buvo tos dienos vakare,kai tūkstantis deglais /fakelais/ apsiginklavusių
skautų atžygiavo prie jo namų.Jie gražiai pasveikino savo vadą,o šis trumpai padėkojo.

URAGVAJUS. Šiame krašte skautybė vėl lyg iš naujo atgyja. Jaunimo susidomėjimas
skautais auga,o Bažnyčia stengiasi naujai kuriamus vienetus globoti.
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-_VAsAPetras Jurgėla,Lietuvos Skautų įkūrėjas, L. S. Broli jos suvažiavimo išrinktas
Brolijos Pirnūnu.V.s.Va\_Šenbergas_- pirmuoju- LSB Garbės skautininku.
PLSS Tarybas JPirmi.ia_ Šv.Jurgio šventės proga apdovanojo Garbės ženklais eilę nusi
pelniusių skautų vadovų.-Gedimine Vilko ordinu - v.s..Antaną Krąusą; Padėkos ordinu
v.s.Stepą Kairį,Dr.Brunoną Kalvaitį,Faustą Kiršą, Dr. Adalbertą Želvį. Lelijos ordinu sk>Gerardą Juškėną,sk.Zigmą Pau lion į, s k, Aleksandrą Pląterį,ek.kun.J.Vaišnį,sk.Kazį
Vaitkevičių,psktn.Herbertą Stonaitį.nUž nuopelnus” ordinus psk.Kestutį Kasperavičių,
pa. Tadą Naginionį,sk.Vytautą Neverauską,sk.Vladą P aužą,v„skilta.Poėrą A,Pundzevičių,
v.skilta?Vytautą Pileiką,v .skilta.Vytautą Rekašių,v.skiltacAntaną Banionį,ps.Albertą
Augustinaitį,psktn.Alfonsą Valatkaitį. Vėliavos žymeniu: ps.Jurgį Gimbutą,ps.Vyt.Ka
men tavičių,ps.Vytc Katelę,ps.Albertą Kr apavičių, v.Skilta.Richardą Mišauską,s.skilta.
Joną Monkų,v.skilta.P etrą Peldžių,sk.Balį Rekų,v.skilta.Vyt.Kempką. “Tėvynės Sąnaus”
žymeniu: skilta.Apolinarą Gotzeitą, skilta^Edviną Paikį."Pžangumo žymsniu” - psktn.
Valterį Kiaupą,psklta.Česlovą Kiliulį. Gyvybės gelbėjimo ordinu: sk.Vladą Peėukauską už sumanumą ir drąsą išgelbstint tris skęstančius.
- Į skautininkų įaipsnius. Šv.Jurgio Šventės proga pakelta* į Vyr.skautininko sk.Petr, NenisidLs,Venesueloje, sk.Vytautą Skrinhkąsy-Kanadoje. Į skautininko :
ps.Liud^s Končių s, ps. Zenonas Dučmanas, ps i Petronėlė Pajaujienė,ps.3tasė Šileikytė.
Į paskautininko *• vyresnieji skiltininkal - Olegas Ges vantas, Jonas Paruškevičius, Vla
das Ruzas,Vladas Simutis,Justinas Steponaitis,Apolinaras Treinys,Kun.V.Šarka,Bronius
Zinkevičius,Vytautas Sabalis,Jūratė Pečiūrienė,Birutė Grabauskaite.ps. Alfonsas Kerelis
taip p^at pakeltas į skautininko laipsnį.
- SeserįA°,s £in^m^-.v2?c£‘^S5, •ši°mi8 dienomis rinkėjos gaus speciales anketas.*! Vyr.
skautininkės postą yra dvi kandidatės: v.s.Lidija Čepienė ir v.s.Dr.D.Kesiūnaitė.
-„Vj^SjStp^Kairys^,kaip mus informuoja iš Kanados, jau baigė sudaryti naują LSB Va
di ją.Iki šio numerio išleidimo betgi nebuvo mums dar žinomas jos sąstatas.
- PLSS_Rtakiminė_Komisija pamažu tęsia savo darbą.Rinkimus vykdys po L.S.Searijos rinkimų,kurių(daviniai paaiškės antroje gegužės mėn.pusėje.
'"_v^.sxR^3P-aXi8. » PLSS Anglijos Pojrrc ' dus,išleido naują knygą - novelių rinkinį.
- Fiį-Antanas. Mj steiki strausų bendradarbis, š.n. “Aidų” 2 Nr.paskelbė ilgą mokslišką
studiją - 11 Komunistinio imperializmo šaknys”.
~_Jūrosj3kautiį - skiltininkų kursai sėkmingai vyksta Čikagoje. Jau turėjo pašne
kesius skautininkai :Aglinskas,Rudys,Vaišnys,Knopfmileris, Ihllat Kelpša,Levanas .
-JFi.l_L.VrPaŽi_-r_a__ sėkmingai vadovauja Los Angeles liet.skautų vietininkijai.Drauge
jis veda ir vargo mokyklą.Skautai ruošia išvyzas, ekskursijas.
- Vokiečių_ Skautai_/B.D.P./,Bremeno Rajonas, į savo ruošiamą stovyklą sekminių
djenomis pakvietė ir lietuvius skautus Vokietijoje.
- Vokietijoje, liepos mėnesį planuojama pravesti lietuvių skautų stovyklą Detmoldo
ar Bad Salzuflen apylinkėse. Lietuviai skautei čia po kiek atbunda. Nesenai pradėjo
veikti nauji lietuvių skautų vienetai Muenchene-Feldmochingene,Menmingene ir Hamburge
am Funkturm. Visi jie labai džiaugiasi išeivijoje esančių brolių ir sesių parama.Deja,
ji dar p ermaža. Suaktyvinkime ją,ked mūsiškiai galėtų pastovyklauti ir žmoniškiau
Ėjai tinti s!
- Ipėjo.
Tokiu pavadinimu “Aušros” tunto skautai-ės Vokietijoje išleido
savo rotatorinį laikraštį,kuris teikia gerą įspūdį.Laikraštis neperiodinis.Adresas s
/2^/ Diepholz,Lager an Flugplatz,Germany.
• - Fiį.£ktn^.A»Kįl^ayi£ius, nesenai Vokietijoje įsigyjęs daktaro laipsnį, laimė jo Toronto
lietuvių bažnyčios projekto konkursą.Šiuo metu Kilpavičius gyvena Kanadoje.
’I "LAntana.s__^apinskaSjL senas lietuvių skautų veikėjas N.Lietuvos laikais -Šiauliuose,
nesenai Čikagos mieste laimėjo amerikiečių teisėjo nominacijos rinkimus.
! “ Kanados. Xi£tJtbendLru_omenė£ rinkimuose liet.skautai išėjo su savo kand.sąrašu.
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Akademikai,skautai^skautė_sj3įoyeĮ_ande mažame ratelyje 1952.IV.1 d, svarstė
MV reikalus~ir ieškojo būdų jam pagelbėti. Nutarta pagelbėti prenumeratos rinkine
darbe ir suruošti pobūvi,kurio dalis pelno būtų paskirta ir “Mūsų Vyčiui”. Fil.Dr.
M.Vaitėnas, fil.dr.Kesiūnaitė,sktn.Radzevičiūtė,psktn.Beiasaitienė pasižadėjo para
šyti rašinius įvairiomis tonomis. Ypač daug čia ryžtasi padėti Mūsų Vyčiui ASDS
Pirmininkė v.s.M.Berniškaitė.
- A.S.S, Čikagos skyrius turėjo gražią sueigą,kurios gražiausias momentas buvo
sesės~dakTares’Tuž’eT’oš" UruTsIcytės - Aglinskienės pakėlimas į filisteris.' Nustatytas
veikimo planas visiems 1952 metams. Nariai ypatingai susidomėjo akdenikų skautų šal
pos fondu,kurio pradžiai iš Čikagos skyriaus lėšų paskyrė net 500 ). Be to, skyrius
nutarė suruošti keletą parengimų ir atsilankyti į kitus skautiškus parengimus,paremti
skautišką spaudą / 50 $ ”MqSU Vyčiui” ir tiek pat "Sknutų Aidui”/, rūpintis pagalbą
aršinui ir kt.
v
“J^^nill^j^ns^^s^stevykla greičiausia įvyks š.n. liepos mėnesio pradžioj e,Čika
gos apylinkėse.Šiųo reTkalu daromi kai kurie paruošiamieji darbai ir tiriamos sąlygos.
-JLs^Brpliia _ teberogistruoja skautininkus.Registracijos reikalais kreiptis
į Vadiją.
’
.
- £rXtxrų.sįo_skau.to vy£l£ S.rogr^anajL kaip ji buvo paskelbta "Krivūlėje” 4/52, yra
atšaukiana,aios programos keitimo sumanytojui Vadijos Vyčių skyriaus vedėjui nustojus
eiti pareigas./KR/.
,
.*•
- Koresp^Broliios. Vadij_o£ sue.i^o^ baigiamieji protokolai t buv.Vyriausioj o Skauti
ninko rūpesčiu atspausdinti rotatoriumi ir išleisti atskiru leidinėliu.
- LietuvijįJ&įnnazįios. Diephpįze abiturientai skautai vyčiai Vyt.Kempka ir Vyt.
Aukštikalnis,pereitą vasarą dalyvavo tarpt.skautų stovykloje /jamboree/ Austrijoje,
nesenai sėkmingai baigė lietuvių gimnaziją ir ruošiasi studijuoti Bonnos Universi
tete, Vokieti j oje, jeigu jų studijoms atsiras lėšų.
- Sk2y.8£nx._JiExGįlunas^ . jau kuris laikas Čikagos dienraštyje "Naujienos” redaguo
ja skautiškąjį* skyrių vardu "Skautijos Takas”* Dėl šio didesnio darbo negali eiti
ir ”Mūsų Vyčio" Techniškojo redaktoriaus pareigų. Už įdėtą didžiulį darbą MV ir su
teiktą technišką pagalbą skautiškai dėkojame.
- Vzrjiskautininkas. dr^Vy.tautas įepas. baigė eiti savo kaip Vyriausiojo Skautininko
pareigas. Atsisveikinimo žodyje "krivūlė jo” tarp kita ko, rašo s ’’Negalėčiau baigti ne
padėkojęs Broliams Vadovams už kūrybingą darbą vienetuose,visiems Brolijos Vadeivoms
už rūpestingą žadinimą lietuviškos skautybės keturiuose pasaulio žemynuose, Sesrijai
ir jos Vadijai už talkinančią ranką bendrame kelyje, Tarybos Pirmijai už globą ir pa
raginimus, visiems bendradarbiams Vadij oje už ištvermę darbo ir KBVS Prezidiumui už rū
pestingą pravėdiną pirmosios Korespondoncinės Brolijos vadovų Sueigos".
- Sąjungos Taryboje L.Skautų Broliją dabar atstovausią^ sktn* Vytautas Skrinskas,
sktn.Petras Neniškis, v.s.Ant*Krausas ir vyr.sktn.Vytautas Čepas. Kandidatais į Tarybą
likot sktn.Vytenis Stasiškis,sktn*Aleksandras Flateris, sktn.Ignas Končius ir kt.-JSenoji. LSB. Vadij_a_Jkuriai Vadovavo v.s.V.Čepas, š*n.kovo 22 dieną baigė savo dar
bą. Dabartinis naujosios vadijos adresas: Mr*Stp.Kairys, 716 Lansdowne Ave,Toronto,
Ont. Canada*
vienas pirmųjų lietuvių skautų Vilniuje, "Skautijos Tako"
"Naujienų” dienraštyje paskelbė kai kuriuos savo atsiminimus iš anų dienų,
~_^u_čiJ<ag£S_liįotAjvii£ X^£n£až?iQi “ DRAUGAS ir NAUJIENOS,kuriuose yra savaiti
niai skautiškieji skyriai, kiekviena proga gražiai pamini kiekvieno "Mūsų Vyčio" naujo
numerio turinį ir patiekia savo skaitytoV-a kitokių informacijų apie MV. Dėkojame.1
- SktnxVjBarni£n£ gyvena Dorchcstcryje,x.Ias8.,JAV ir aktyviai talkininkauja "Mūsų
Vyčiui"”".
-_Scs£ Gražina Čaplikaitė tęsia savo studijas Bostono Universitete
- Sktn,Vcn_cĮ_au_3kas_,
tebegyvena Vokietijoje ir aktyviai rūpinasi tiek vietos lietu
vių skautų-čių veikla,tiek bendruomeniniais vietos lietuvių,ypač mokyklų reikalais.
-JPsktn. Alfas Valatkaitis • "Skautybės Kelyje" /Drauge/ kelia klausimą,ar negalėtų
Čikagos skautų tėvai ir šiaip jau lietuviškoji visuomenė sudėti kokį tūkstantį dole
rių,kuria būtų naudojami vasaros stovyklų reikalams. Klausimas įdomus,laiku iškeltas
ir todėl labai remtinas.

28

VYTIS
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Pasaulio Lietuvių Skautų Sąjungos vedų, vadovių, ir akademikų

ČIKAGA

Nr. 5

skautų-čių

laikraštis

1952 m •’.gegužė

REDAKCIJA s Redaktorius - Br.Kviklys, 4512 So.Lake Park.Ave, Chicago 15,Illinois,
U.S.A. Telefonas : KEnwood 8-5155 • Meninės dalios vedėjas - Aibines Karnavičius.Vir sėlio piešinys daileP.Augiaus. Rede.’..clj - apkraščius taiso^savo nuožiūra.Autorių tei- sės gerbiamos.Straipsniai su autorių pavardėmis. ar inicialais.nevisada reiškia skau .-tiškosios vadovybės,redakcijos ar leidėjų nuomonę.
.i

•

•

•

»

.. ADMINISTRACIJA J Leidžia Akademinis Skautų Sąjūdis.Administratorius - Aleksas Karaliū
nas, 6541 So.Campbell Ave, Chicago 29, Ill., USA.Telefonas - RE 7-2874.
PRENUMERATOS KAINA s metams $ 2,50, pusmečiui' - $ 1,25. Užuojautos,sveikinimai ir pa
našūs smulkis skelbimai po % 1. Atskiro .numerio kaina - 40 et. Rotatoriumi spausdina
jūr.psktn.Leonas Knopfmileris, 5^41 So.Carpenter Ave,Chicago,Ill. Laikraščio atstovai
'lituose kraštuose: AUSTRALIJA - Vyt.Stasiškis, 2 Plėšant Avė, Glendbre,Adelaide,S,A.
1.BRITANIJA - K.Vaitkevičius, 21 Cobden str., Derby,England. ITALIJA - Al.Nekrašas,
Via Casal Monteferreto 20, Roma 28. KANADA - Sigitas Krašauskas, 84 Pine Crest Rd.,
Toronto,Ont. VENECUELA - Antanas Baziliauskas, Calle 92, No 92/60. Valencia,Edo.Carabobo.S.Amerika. .
’
:
\

“^Lj^et.^k^utu^Brpliiaxkaip skelbia of icrialus. Broli j os biuletenis ’’Krivūlė ”, 1951«YII.
51 d. apjungė 776 skautus,kurie pagal gyvenamus kraštus taip pasiskirstė:Anglija >9, • Australija - 155, Jungtinės Amerikos Valstybės - 564, Kanada: * 152,Venesuela -46,
Vokietija - 55, kiti kraštai - 5* Iš šio bendro skaičiaus buvo: Jaun.skautų /vilkiukų/
„r 158, skautų - 542,. skautų Vyčių - 168, jūros skautų - 43, oro skautų - 6 ir aktyvių
tautininkų - 74. Palyginus su 1950 m.registrasijos daviniais, skautų skaičius Broli
joje esąs paaugęs.
’
’ ' ' *• :.*
“J^r3,t_J^TIS Urbanos__skyriaus_ Rirpinįnku^ pasitraukus iš pareigų L.Maskoliūnui
/baigė studijaš/7 senjorų sueigoje išrinktas senj.Alfonsas Juodikis,kuris pasiekiamas
tokiu adresu: 712 W.Oregon'street,Urbana,Ill.,U.S.A.
- . - • ,
••“_Vy_ti_QČ_ia_i_i£ ASBS__3£3ė_s, norintieji gauti korporantiČkas savo vienetų spalvų juos
tas, tesikreipia į .Sesę Mariją Milvydienę,kuri pasiekiamia tokiu adrosu: St.Vinzenz,
Davos Platz, Schweiz. Sesė Milvydienė yr •> • s-iryžusi išausti .didesni juostų skaičių.
Jos sveikata po kiek gerėja. '
’ ’
- Korp! VALDYBA išleido patvarkymą,kuriuo korporacijos eilėse esantieji skautai
/yčiai ir šiaip jau vytinčiai kviečiami paremti skautų vyčių suvažiavimą Čikagoje,
- Korp! "VYTIS narių vinj,etė’ jau pradėta gaminti Čikagoje. Šiuo reikalu susitarta
su vienu fotografu. Vinjetėje bus- atspausdintos Korp! Garbės narių,filisterių,senjorų
ir. junjorų fotografijos.. Labai, gaila, kad nemaža dalis vytiečių savo nuotraukų neprisiuntė•
*’
.
' '
.
- Korp! VYTIS Čikagos Skyriaus junjorai, su žiemos pabaiga,pradeda atbusti.Veiklus
ir energingas junjorų .tėvūnas pradėjo šaukti sueigas. Eilė junjorų pasiėmė parašyti
jiems paskirtas programines temas įvairiais skautiškais klausimais.Šios temos bus jų
autorių skaitomos ir visų junjorų diskutuojamos. Paskutiniu metu Čikagos skyriuje jun
jorų skaičius ėnė gausėti. Linkėtina ir toliau jiems kilti ad neliorem!
- ’’Ad Me Ii orėm! ” pavadinimu pradėjo eiti Akademinio Skautų Sąjūdžio biuletenis.Lei
džiamas Čikagoj e,kur ir spausdinamas rotatoriumi.Technišką biuletenio redagavimo prie
žiūrą apsiėmė senj.Gvidas Valantinas.
-_Pa.kei tęs_ s_ay_o__ad_r e_są. tuojau pranešk naująjį ’’Mūsų Vyčio” administratoriui,nes
iriešin.gu atveju MV bus
siunčiamas senuoju adresu. B^na daug atsitikimų,kad MV grįž
ta ar dingsta vien dėlto,kad prenumeratoriai laiku nepainformuoja adm-jos apie adreso
asikeitimą.Dažnai administracija turi paštui netgi apmokėti laikraščio grąžinimo iš
laidas. Tvarkingas informavimas žymiai palengvintų administracijos darbą.
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