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IŠVYKA LIETUVON
Atsižvelgiant į tai, kad mūsų garbingoji lietuviška spauda vis
randa priežaščių viešai ignoruoti sportininkų. vasarinės išvykos re
zultatus, M.V. Redakcija nusprendė čia įtalpinti sekantį pasikalbė
jimą. Pagrindas šiam nutarimui nebuvo pasisakyti „už“ ar „prieš“
išvyka, bet verčiau viešai iškelti svarbų tautos įvykį, faktus prista
tyti, ir pareikšti tvirtą nepritarimą kai kurių galvosenai, kad „jeigu
akis užmerksim — viskas bus gerai“.
Redaktorius

Rimantą Dirvenį, Korp! „Vytis“ Filisterį, Čikagos FSS skyriaus
pirmininką, aktyvų ASK Lituanicos klubo vadovą, vieną iš krepšinin
kų turistinės-sportinės išvykos į Lietuvą koordinatorių, taigi ir vieną iš
tų „kaltininkų“, sukėlusių aštrią kontroversiją mūsų išeivijos visuome
nėje, buvo malonu susitikti ir pateikti jam keletą klausimų:
K. Sakykite, kas paskatino ir kokiu būdu kilo idėja sportinei-turistinei

išvykai į Lietuvą?
A. Šios išvykos mintis kilo Amerikos lietuvių sporto darbuotojų tarpe

kaip viena iš konkrečių galimybių išeivijos santykiams su tautos ka
mienu palaikyti. Man šią mintį teko viešai iškelti sporto sąjungos (ŠAL
FASS) visuotiniame suvažiavime prieš trejus metus Clevelande. Nieko
konkretaus tuo klausimu tada ir net sekančiuose dviejuose suvažiavi
muose nebuvo padaryta, nors vis bandžiau tai judinti. 1966 metų rudenį
visuotiniame suvažiavime Detroite po viešų ir privačių diskusijų buvo
prieita nuomonės, kad šios organizacijos ribose išvyka į Lietuvą nėra
įmanoma, kad panašios išvykos pravedimas galėtų būti priimtinas tik
privačios iniciatyvos ribose.
To pasėkoje, ir atsiradus reikalingiems šaltiniams, 1967 m. pradžioje
mažoj draugų ir pažįstamų grupelėje pradėjome planuoti krepšininkų
turistinę išvyką į tėvų žemę.
K. Išvykos organizavimo laikotarpyje išeivijos spaudoje esame skaitę

kai kurių mūsų organizacijų ir pavienių asmenų pasisakymus nukreip
tus prieš išvyką, jos organizatorius, bei išvykos dalyvius. Kaip verti
nate tuos pasisakymus šiame krašte plačiai akcentuojamo žodžio ir spau
dos laisvės ir žurnalistinės etikos šviesoje?
A. Laisvoje bendruomenėje reikia tikėtis nuomonių skirtumo, todėl prie

šingi pasisakymai mus nenustebino. Tačiau spaudos daugumos vien
opozicinių argumentų, nors ir aiškiai perdėtų, emociniai persūdytų, ar
net nueinančių už melagystės ir šantažo ribų, protegavimas mus nuste
bino. Kaip gaila, kad mūsų spauda savo keista cenzūra nuslėpė didelės
lietuvių visuomenės dalies galvoseną, visuomenės, kuri pilnai suprato
mūsų garbingus tikslus, kuri spaudos puslapiuose norėjo ir turėjo teisę
sekti šį mūsų užsimojimą.
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K. Skelbėte, kad išvyka yra vykdoma privačios iniciatyvos ribose, tačiau
buvote įsteigę legalią korporaciją. Sakykite, ar šios korporacijos įstei
gimas nepakeitė išvykos pobūdžio?
A. Mes šią rengėjų grupę inkorporavome tiktai pasiruošimo baigiamoje
stadijoje, nes norėjome išvengti galimų legalių problemų gausius pini
ginius įnašus tvarkant. Taip pat tai padėjo apsaugoti jaunus krepšinin
kus dalyvaujančius amerikiečių sporto veikloje nuo galimų nemalonu
mų. Tai buvo vieninteliai inkorporavimo tikslai, kurie nei istoriniai nei
legaliai nepaneigia privatumo sąvokos. Inkorporavimas yra terminuoja
mas su čios išvykos darbo pabaiga.

K. Buvo aiškinama, kad jūsų turistinė išvyka prasilenkia su veiksnių
nurodomomis gairėmis, kurios leidžia tik privatų bendravimą su oku
puota tauta. Kaip jūs interpretuojate savo poziciją?
A. Norėčiau pacituoti keletą sakinių iš mūsų pareiškimo, kurį deja tik
keletas laikraščių buvo atspausdinę:

„Išvykos koordinatoriai teigia, kad Amerikos lietuvių krepšininkų tu
ristinė išvyka į Lietuvą yra privatus ir paprastas lietuvio su lietuviu
susitikimas. Tuo išvyka ir lieka išeivijos priimtuose ,privataus bendra
vimo' rėmuose. Išvyka neturi jokių ryšių su išeivijos visuomeninėmis
organizacijomis ir yra vykdoma visiškai privačiu pagrindu. Primintini taip pat ir Jaunimo Kongreso nutarimai, kurie pabrėžia, kad reikia
,visomis išgalėmis stiprinti jos (Lietuvos) žmonių ryšius su Vakarais’
ir kad santykiuose su kraštu reikia skirti tautą nuo režimo“.
Manau, kad tai paaiškina mūsų užimtą poziciją, kuri turėtų būti
suprantama susipratusiems ir tauriems lietuviams.

K. Išeivijos visuomenėje buvo baiminamasi, kad šią išvyką okupantas
panaudos savo propagandai. Ar tai pasitvirtino?

A. Su mus kviečiančiais sporto atstovais buvome susitarę, kad‘nedaly
vausime jokiuose politiniuose ar propagandiniuose parengimuose. Tai
buvo pilnai ištesėta mums lankantis Lietuvoje. Vietinė spauda davė
daug teigiamų pasisakymų apie mūsų kelionę ir gerą žaidimą, o lietu
viams skaitytojams tai buvo gera propaganda savo tautos naudai.
K. Ką trumpai galėtumėte pasakyti apie šių dienų krepšinį Lietuvoje?
A. Dabartinės Lietuvos krepšinis yra modernaus ir greito šių dienų
pasaulinės klasės krepšinio ir ankstyvesnio, kiek lėtesnio, bet gynybi
niai žymiai kietesnio krepšinio puikus derinys. Kauno Žalgiris, kuris
yra ir Lietuvos rinktinė, yra pakilęs į pačios pasaulinės klasės aukš
tybes. Šiais metais jis pirmauja visos Sovietų Sąjungos aukščiausioje
lygoj e ir prieš porą savaičių yra nugalėjęs net Sovietų rinktinę, jau
besiruošiančią ateinančiai pasaulinei olimpijadai.
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K. Nepaslaptis, kad visus išvykos dalyvius ir rėmėjus išeivijos spauda
neoficialiai paženklino Lietuvos okupanto simpatikais. Kokia Jūsų reak
cija į šį priekaištą?

A. Man tai visai nesuprantamas priekaištas, neturįs jokių sveikos lo
gikos ir istorinės perspektyvos argumentų. Mes šį užsimojimą įvykdėme
nepalaužiamai tikėdami į Lietuvos ir lietuvių tautos ateitį, ir to tikėjimo
vedami darėme tai kas šiuo metu yra įmanoma.
K. Teko girdėti kalbas, kad ši išvyka buvo finansuojama Lietuvos oku
panto. Ar tai tiesa?
A. Tai yra grynas melas! Visi pinigai buvo surinkti privačiu keliu
iš išvykai pritariančių asmenų Amerikoje ir Kanadoje.

K. Ar išeivijos spaudos ir kažkurių veiksnių pasisakymas prieš išvyką
nepakenkė komandos sudarymui ir kaip ji sužaidė Lietuvoje?

A. Komandos sudarymas buvo pati sunkiausia išvykos organizavimo
dalis. Iš originaliai pakviestų dešimties žaidėjų, iki išvykos pajėgėme
išlaikyti tik keturis. Daugumas iš nubyrėjusių suklupo dėl daromo spau
dimo. Tačiau surinkta komanda pasirodė gerai: Lietuvoje laimėjome
dvejas rungtynes, pralaimėjome trejas, iš kurių dvejas prieš Kauno Žal
girį labai mažu skirtumu (82:69 ir 84:74). Turint mintyj kauniečių aukš
tą lygį, mūsiškiai sulošė be priekaištų.
K. Kokį parsivežėte įspūdį apie lietuvišką jaunimą okupuotoje Lietu
voje?
A. Lietuvos jaunimas yra labai tautiškas, kūrybingas, gyvas. Gaila, kad
jis beveik nieko nežino apie išeivijos lietuvių veikimą. Nors ir trumpai,
bet turėjome progos papasakoti daugeliui apie mūsų išeivijos gyvenimą,
apie kultūrinę, visuomeninę ir sportinę veiklą. Tai buvo jiems didelė
naujiena, kartais atrodė sunkiai įtikėtina. Jie visi norėtų didesnio san
tykiavimo su užsieniu; tikisi, kad krepšininkų turistinė išvyka tik pir
mutinė, kad ją seks įvairūs kiti atsilankymai.

K.

Ką dar norėtumėt pasakyti šios išvykos klausimu?

A.

Baigdamas norėčiau pakartoti išvykos pareiškimo žodžius:

„Savo meile ir ištikimybę Lietuvai ir lietuvių tautai išvykos dalyviai,
koordinatoriai, ir rėmėjai neabejoja. Tvirtai tikime, kad ir plačioji lie
tuvių išeivija lydės šią išvyką tokia pačia lietuviškos meilės dvasia“.
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AKADEMIKAI, SKAUTYBĖS TIKSLAI IR VADOVAVIMAS
Fil. A. Saulaitis, SJ
Anketos ir diskusijų pagrindinės išvados, 1967.VII.3

A.S.S. Suvažiavimo dalyvių pastabos apie skautų sąjūdį

„Skautų sąjūdis išugdo vadovus“: taip pavadintas astuonių klausimų
lapelis, kurį išpildė ir sugrąžino dvidešimt akademikų skautų ir skaučių.
Nors anketos tikslas — sužadinti diskusijas, galima ir pažvelgti į atsaky
mus, nuomones, pastabas, ir iš jų sužinoti ką nors apie lietuviškąjį
skautų sąjūdį.
Pirmoji dalis — vadovas: jo vaidmuo, ypatybės, uždaviniai skautų,
tėvų, pačių vadovų ir akademikų-ių akimis žiūrint. Antroji dalis — skau
tų sąjūdžio tikslas: asmeninis, bendruomeninis, visuotinis. Žinios, lie
čiančios skautus, vadovus ir tėvus, paimtos iš amerikiečių skautų pra
vestos sociologinės skautų ir kitų organizacijų studijos.
Pirmoji dalis -

I.

VADOVAS

Kokie skautų vadovo uždaviniai?

akademikai

skautai

1.
2.
3.
4.

prižiūrėti skautus
padėti, patarti skautams
padaryti pagrindinius sprendimus
mokyti, instruktuoti

1.
2.
3.
4.

padėti, patarti skautams
mokyti, instruktuoti
padaryti pagrindinius sprendimus
prižiūrėti skautus

II. Kokias vadovo ypatybes skautai vertina?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

III.

pagarba jauniems žmonėms
malonus, padeda
gabumai ir talentai
autoritetingas
socialinė laikysena
fizinė išvaizda

1.
2.
3.
4.
5.
6.

malonus, padeda
gabumai ir talentai
pagarba jauniems žmonėms
autoritetingas
socialinė laikysena
fizinė išvaizda

Kokios skautų sąjūdžio patrauklios ypatybės skautų nuomone?

1. būti grupės nariu, dalininku
2. proga būti atsakomingu
3. padėti kitiems
4. gabumai ir pažangumas
5. bendrai veikla
6. suaugusiųjų pripažinimas
7. bendramečių pritarimas
8. savarankiškumas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

būti grupės nariu, dalininku
proga būti atsakomingu
bendramečių pritarimas
bendrai veikla
suaugusiųjų pripažinimas
padėti kitiems
savarankiškumas
gabumai ir pažangumas
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IV.

Koks vadovų vaidmuo sąjūdyje vadovų akimis?
akademikai

vadovai
1.
2.
3.
4.

padeda bręsti, pataria
perduoda elgesio nuostatus
atitraukia nuo gatvių
suteikia malonumo skautams

1.
2.
3.
4.

perduoda elgesio nuostatus
padeda bręsti, pataria
suteikia malonumo skautams
atitraukia nuo gatvių

V.

Koks sąjūdžio vaidmuo tėvų nuomone?

tėvai
1. atitraukia nuo gatvių
2. perduoda elgesio nuostatus
3. lavina gabumus
4. suteikia malonumo skautams
5. padeda bręsti

akademikai
1. padeda bręsti
2. atima nuo gatvių
3. perduoda elgesio nuostatus
4. suteikia malonumo skautams
5. lavina gabumus

Klausimų forma tokia: kiekvienam dalyviui duotas klausimų ir at
sakymų sąrašas, tik skautų duoti atsakymai buvo sumaišyti, kad nebūtų
galima atpažinti, kurie svarbiausi skautų, vadovų ar tėvų nuomone. Akademikai-ės turėjo jų duotus atsakymus surašyti taip, kaip jiems atrodė,
kad skautai ar tėvai ar vadovai į klausimą atsakytų.
Skautas vadovą įsivaizduoja kaip asmenį, kuris gerbia skautą ir skau
to būrelio draugus, ir kuris padeda jiems eiti skautiškąją programą.
Tėvai, kurių 46% labai domisi skautais, 30% šiek tiek, 18% nedaug
ar visai nesidomi, į vadovą žiūri kaip skautų sąjūdžio atstovą, kuriame
vaikai atitraukiami nuo gatvės, įgyja elgesio nuostatus, principus, ir
smagiai lavinasi.

Pats vadovas savo svarbiausiu vaidmenim! skaito tai, kad vaikams
suteikia gyvenimui nusistatymų ir padeda jiems subręsti. Pastebėtina,
kad iš visų organizacijų (apklausinėtos studijoje 127 grupės), skautų
sąjūdžio vadovai daugiausia stojo vadovauti, nes tai asmeniškai juos pa
tenkina (36%).
Akademikas skautų vadovą apibrėžia kaip žmogų, kuris pagarbiai
padeda skautams lavinti savo gabumus.
Nestebėtina, kad akademikų nuomonė daug kur sutampa su skautų
įvertinimu. Tai tik įrodytų, kad akademikai - ės smagiai skautavo jau
nesni būdami, ir kad skautiški pergyvenimai paliko įspūdį. Vienintelį
didesnį skirtumą (pirmas klausimas) galima gal paaiškinti šitaip: skau
tas į vadovą žiūri kaip aukštesnio luomo atstovą (todėl atsako „prižiūrėti
skautus“), o akademikas po truputį pradeda į vadovą žiūrėti kaip sau
lygesnį, bendradarbį, ir todėl skauto akimis svarbiausią vadovo uždavinį
nukelia į ketvirtą vietą. Šį išaiškinimą patvirtina ir antrojo klausimo
atsakymai, nes akademikai pirmon vieton įrašo „malonus, padeda“ (kas
nebūtinai išreiškia nelygybę), o skautas pirmoje eilutėje įrašo „pagarba
jauniems žmonėms“ (kas vėl nuduoda, kad vadovas yra „aukščiau“).
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Daviniai tikrai viltingi, nes visur — tėvų, vadovų, akademikų atsaky
muose — elgesio nuostatų, gyvenimui principų teikimas užima aukštą
vietą, tai yra kad visi jaučia ne tik skautų sąjūdžio techniškus užsiėmi
mus, metodus tikslus (gabumai, talentai), bet ir idėjinį pagrindą ir galu
tinį tikslą. (Platesnė statistika randama dviejuose leidiniuose: A Study
of Adolescent Boys, Survey Research Center, Institute for Social Re
search, Univ, of Michigan, Ann Arbor, Michigan, 1955 ir A Study of
Youth Leaders, A Report on A National Study of Adults Working with
Adolescent Boys, tas pats institutas).
Antroji dalis — SKAUTŲ SĄJŪDŽIO TIKSLAS

Į šiuos klausimus pašnekesio dalyviai atsakė visai laisvai, lapelyje
pažymėdami skautų sąjūdžio asmeninį, bendruomeninį, visuotinį tikslą.
Asmeninis tikslas — žvelgiant į atskirą berniuką ar mergaitę; bendruo
meninis — žvelgiant iš sąjūdžio į platesnę vietinę ar tautinę bendruo
menę; visuotinis tikslas — žvelgiant į visą žmoniją, pasaulį, visas tautas.

I. Koks skautų sąjūdžio asmeninis tikslas?
Išugdyti geresnį žmogų, paruošti skautą gyvenimui, tobulinant jo
iškylas, fizinį ir protinį, dvasinį lavinimąsį. Būdo bruožai: savarankiš
kumas, pareigos jausmas, sugebėjimas pasireikšti, sugebėjimas lavintis
kartu su kitais. Akademikų -ių atsakymai patvirtina ir vadovo vaizdą,
nupieštą pirmaisiais klausimais.
II. Koks skautų sąjūdžio bendruomeninis tikslas?
Atsakydami į šį klausimą labai įdomūs, platesni, negu būtų galima
manyti.

1- Ugdyti susipratusį visuomenės narį, kurio būdas toks, kad jis
sugeba bendradarbiauti su kitais, socialiniai solidarus, susigyvena su
kitais, kuriam rūpi kitų reikalai, ne vien savo.
2. Pasitarnauti visuomenei, dalyvaujant lietuvių visuomeniniame
gyvenime ir ugdant lietuvybę jaunimo tarpe.
3. Sujungti jaunuomenę, suartinti jaunimą.
4. Užimti jaunimą ir jį lavinti.
III. Koks skautų sąjūdžio visuotinis tikslas?
Kas yra skaitęs Baden-Powellio, skautų įkūrėjo, raštus, ypatingai jo
testamentą, žinos, kad jis skautų galutiniu tikslu laikė taiką pasaulyje.
Kaip į klausimą atsakė akademikai? Ar jie, būdami skautais ir skau
tėms gal net po kelioliką metų, sugebėjo per užsiėmimus, stovyklas,
pašnekesius, įspūdžius, pergyvenimus pajusti, kam iš tikrųjų skautai
pasaulyje gyvuoja jau 60 metų ir lietuvių tarpe 50?
161
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1. Pasitarnauti žmonijai, darant gero visiems, ir žmonijos moralės
stovį sutvirtinti.

2. Duoti bendrą tikslą skirtingų šalių arba sąlygų jaunimui ir ugdyti
tarptautinius ryšius. (Pastaba: į tarptautinę jamborę Idaho, JAV, at
vyko 15,000 skautų iš 100 kraštų).

3. Per skautybės idealus sujungti įvairių tautų žmones, suartinti
juos, kad vieni kitus pažintų ir gyventų taikoje.
Skautų sąjūdžio tikslai nenukrenta iš debesų. Juos perduoda viena
karta kitai kartai per sąjūdžio vadovus. Todėl tinka neatskirti diskusijų
apie tikslus nuo pasitarimo apie vadovus. Pirmąją anketos dalį galima
papildyti keliomis pastabomis apie vadovus, kurios ryšium su anketa
laisvai dalyvių užrašytos, praplėsdamos anuos penkis klausimus.
Vadovo požymiai bendrai (tai yra, bet kokio vadovo, nebūtinai skau
tų vadovo -ės): drąsa, pareigingumas, energija, pavyzdingumas, veiklu
mas, pasitikėjimas savimi; gyvas, įdomus, ryžtingas, logiškas; iniciatyva,
drausmė sau, intelektualiniai išsilavinęs. Vadovas turėtų būti apsišvie
tęs grupės reikalais, mokėti patraukti ir pritapti, mokėti planuoti ir
įtraukti kitus į darbą, mokėti kitus suprasti ir gerbti.
Skautų vadovo-vadovės ypatybės: mokėti prieiti prie jaunimo ir jo
problemas suprasti, įgyvendinti skautybę kasdieniniame gyvenime, mėg
ti jaunimą, būti autoritetingu be despotiškumo, gerbti save ir turėti
šiek tiek gabumų, išklausyti kitų nuomonės.
Vadovų lavinimas Sąjungoje ir Akademiniame Skautų Sąjūdyje kaip
tik ir taikomas šiems įpareigojimams įvykdyti.
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IR DAR VIS SKAUTAS
fil. A. Saulaitis, SJ
Papildytas A.S.S. Suvažiavimui pašnekesys, 1967.VII.3.

Žvilgsnis į narių bei vadovų tęstinumo priežastis
Visų vietinių, tautinių ir kitų organizacijų tarpe skautų sąjūdis turi
didžiausią tęstinumą. Daugiau negu kitur, statistikos rodo, vadovai da
lyvauja sąjūdyje nuo jaunystės be pertraukos, arba, anksčiau dalyvavę,
vėl sugrįžo.
Kokios skautų sąjūdžio ypatybės, sudarnačios sąlygas savaiminiam
vadovų ugdymui skautų eilėse? Pabrėžtini keturi dalykai: 1) vadovavi
mas įvairus, 2) veikla įvairi, 3) veikla išsami, 4) tarpasmeniniai ryšiai
įvairūs.

1. Vadovavimas įvairus. Skautas susitinka su įvairiais asmenimis,
kurie yra vadovai. Pats sąjūdis yra toks, kad vadovavimo pareigos la
bai įvairios. Asmeninius vadovų skirtumus papildo sąjūdžio organizaci
nis lankstumas.
Skautas mato, kad būti geru skautu, jis neturi būti kaip koks aklai
sekamas pavyzdys. Žvelgdamas į margą vadovų būrelį, nejaučia as
menybei varžtų ir pamažu pajunta, kad būdamas koks yra, jis bus geras
skautas, auklėdamasis ir bręsdamas.
Iš vadovų pusės yra progos kiekvienam pasireikšti: instruktoriui,
specialistui, administratoriui, planuotojui, stovyklos vedėjui, draugui,
linksmabūdžiui.
Galima sakyti, kad skauto idealas išreikštas įvairiai ir, kad skau
tiškoje bendruomenėje vadovų įvairumas yra skautui ir skautei sveiko
brendimo bei vystymosi sąlyga.
2. Veikla įvairi. Kiekvienas sutiks, kad ta organizacija padaro di
desnį įspūdį, kuri daugiau paveikia jauno žmogaus gyvenimą, kuri ap
ima platesnius domesius, užsiima plačia veikla, kuri patraukli ne tik
vienu dalyku, bet daugeliu, ar net savo visuma. Reikšmingas tęstinu
mas skautų sąjūdžio narių bei vadovų tarpe rodo, kad įtaka yra didelė.
Skautavimo metų programa palaipsninga, kiekvienas berniukas ar
mergaitė gali savo greičiu, pagal gabumus ir norus, lavintis, eidamas
nuo vieno dalyko prie kito, nuo paprastesnio į sudėtingesnį.
Jeigu skautai būtų, pvz., sporto klubas ar dainų ansamblis, jie apim
tų mažensę dalį gyvenimo, negu dainos, žaidimai, stovyklos, vaidinimai,
darbeliai, išvykos, pašnekesiai ir kt.
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3. Veikla išsami. Vyresnio amžiaus jaunuolis, visai natūraliai, pra
deda gal ne tiek savo domesius, interesus siaurinti, kiek išsamiau, giliau
kai kuriais domėtis. Todėl skautų programose yra pažanga iš skautų
specialybių tik į tris ypatinguosius ženklus (tautinis, valstybinis, tarp
tautinis) ir skauto vyčio amatus. Tuo pačiu būdu atsiranda ir įvairių
sričių vadovų specialistai: stovyklavimo, pionerijos, lituanistikos, laužų
ir pn. Neretai pasitaiko, kad žmogus savo gyvenimo profesiją pasirenka
ją pamėgęs skautuose: visi JAV astronautai buvę skautais.

4 Tarpasmeniniai ryšiai įvairūs. Ši skautų sąjūdžio ypatybė dar
arčiau prieina prie skautybės esmės, tikslų, ir prie lietuviškųjų rūpes
čių — bendruomenės.
Sakoma, kad žmonija yra ypatingai susidomėjusi sąvoka ir tikrove
„bendruomenė“. Kalbama apie tautų šeimą politikoje, apie ekonominius
junginius, apie universitetą kaip akademinę bendruomenę, apie bažnyčią
— tikinčiųjų bendruomenę, savivaldybėse apie miesto ar miestelio bend
ruomenės labą. Šis bendruomeninis reiškinys labai gyvas lietuvių gy
venime, ypatingai trijose jaunimo gyvenimo srityse.
A. Jaunimo bendruomeninė veikla ypač padidėjo 1966, Jaunimo Me
tais. Nebūtina manyti, ar nustatyti, kad bendruomeninė veikla turėtų
būti ar bus tokios pat formos, bet atmintina, kad sąmoningiau ir pla
čiau suprasta jaunųjų lietuvių sudaroma bendruomenė yra visos lietuvių
bendruomenės dalis. Kodėl Jaunimo Metais pasireiškė tiek daug skautų
ir akademikų?

B. Stovyklų vadovai bei rengėjai, priklausą įvairioms organizacijoms
ar įstaigoms, pradėjo tartis bendrais reikalais. Diskusijose iškyla klau
simas, kaip stovyklas padaryti geresnes, kas svarbu, kaip su progra
ma, vakarais, drausme? Tie patys klausimai yra girdimi stovyklavimo
sąjūdyje įvairiuose kraštuose. Pradedama suprasti, kad auklėjimo po
žiūriu didžiausią ilgalaikį įspūdį padaro vadovai — vadovai atskirai,
kiekvienas sau, bet ypač vadovai kartu, vadovų bendruomenėje arba,
kaip mes sakytumėme, skautiškoje šeimoje. Nėra čia stambus atradi
mas, nes juk pirminė auklėjimo ir „bendruomenėjimo“ įstaiga, šeima,
irgi palieka amžiną įspūdį: kaip tėvai, tos bendruomenės vadovai ir
pagrindiniai veikėjai, sugyvena.
Ši tiesa, kad svarbiausias veiksnys auklėjimo atžvilgiu stovykloje
— vadovų tarpusavio sugyvenimas ar broliškumas, yra nemažas įparei
gojimas bei uždavinys vadovaujantiesiems, nes skautai tiek neišmoksta
to, kas sakoma, bet tai, kas esama, kaip gyvenama bendruomenėje.
C. Lituanistinės mokyklos tradiciniai moko lietuviškųjų dalykų: is
torijos, literatūros, geografijos, kalbos. Ne taip seniai ryškiau pradėta
rūpintis bendruomeniniu auklėj imu-pašnekėsiais, kuriais vaikui būtų pa
dedama pereiti iš mokinio ir visko gavėjo vaidmens į dalininko, sąmo
ningo dalyvio rolę.
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Bendruomeninė mintis, palyginus nauja tarporganizaciniame gy
venime, stovyklų pasitarimuose ir mokyklų programose, jau nuo seno
vės skautų gyvenimo savaiminis pagrindas. Gal dėl to ir nesame per
daug apie tai pagalvoję.
Taigi, tarpasmeninių ryšių įvairumas, ketvirtoji sėkminga skautų są
jūdžio ypatybė, reiškia, kad skautiškoji šeima arba bendruomenė yra
asmeninė ir marga: yra daug skautų iš įvairių vietovių, skirtingo am
žiaus, gerų draugų ir tik pažįstamų, vyresnių ir jaunesnių vadovų. Ir
tarp tų pačių asmenų ryšiai nevienodi: vienaip bendraujama žaidimuose,
kitaip laužo šviesoje, dar kitaip įtemptame žygyje. Puiki proga augan
čiam žmogui išvystyti savo socialinius pajėgumus, norus, surasti savo
bendruomeninį vaidmenį, būti ištikimu sau ir bendruomenei, be auto
matiško pamėgdžiojimo.
Visa tai įmanoma patobulinti, išvystyti šiuo metu, žengiant į 1968
sukaktuvinius metus. Matomos trys aplinkybės, kurios rodo šviežią ir
skaidresnę ateitį, kurioje nariai tobuliau auklėsiami, vadovai lengviau
ugdysiami ir smagiau vadovausiama.
1. Švenčiant penkiasdešimtuosius metus, manau, bus žvelgiama ne

tik į konkrečią veiklą, pvz., Tautinės Stovyklos ruošą ar programinius
leidinius, bet kartu kiekvienas, žiūrėdamas atgal net iki 1918 metų ir
pirmyn gal iki 2018 metų, pamąstys apie skautų sąjūdžio tikslus ir
priemones. Keitimosi, tobulinimosi metu didžiausių kliūčių tarpe yra
sąmyšis tarp tikslų ir priemonių asmeniniu, bendruomeniniu, visuotiniu
mąstu.
Pavyzdžiui, organizacinių interesų dėlei kartais atsisakoma brolišku
mo skautas skautui; tuo pačiu jei ne formaliai, tai vidiniai atsisakoma
skautų sąjūdžio tikslų. Arba, skundžiamasi, kad skautai, ar vadovai, įsi
jungia į kitas jaunimo organizacijas, ar Bendruomenę, tuo lyg nuskurdin
dami skautų sąjungą; kaip tik gi skautų tikslas yra išugdyti naudingus
ir smagius platesnės visuomenės narius; dalis, aišku, tą savo visuome
ninį uždavinį įvykdo vadovaudami pačiame skautų sąjūdyje; nędaug
kitų organizacijų turi metodų ar priemonių vaikui duoti pačiam bręsti.
2.

Svarstytina vadovavimo sąvoka, prasmė. Kiekvienas organizuotas

sąjūdis, nuo mažiausio skyriaus iki visuotinės bažnyčios, pažįsta veikė
jo-vadovo įtampą ir įtampą tarp biurokratijos ir minties. Veikėjas ar
„biurokratas“ yra suaugęs organizacijos narys, kuris daug dirba, bet
nesigilina į savo prasmę, nebebando daugiau išmokti net būdamas jau
už studento amžiaus ribų. Pavyzdžiui, ką parodytų statistika apie vado
vus ir skautišką spaudą? Keliose Skautų Aido priedo Skautybės 19651966 numeriuose ėjo serija apie skautų laužus, parinkta ir suglausta ir
pritaikyta iš penkių, šešių tautų skautiškų leidinių ir turbūt, kaip tokia,
jokiam kitame leidinėlyje betkokia kalba nebuvo atspausta. O visvien
laužuose tebeklaidžiojamą per cirkus, juokiamasi iš kitų tautybių, nepa
jėgiama net kartais įkvėpti ką tai daugiau stovyklos vakarais. Dalinai
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šią silpnybę galima priskaityti nusivylimui autoritetu moderniame pa
saulyje, kuriame valdžia ir autoritetas būna piktnaudojami, ir todėl gal
sunkiau bet kokį, kad ir rašytą žodinį autoritetą pripažinti.
3. Trečia sritis, kurioje daroma pažanga, yra vadovų bendradarbia

vimo sritis. 1965 ir 1967 metais vyko vadovų lavinimo stovyklos, veikia
vadovų mokyklos. Bendromis jėgomis ruošiamasi 1968 m. įvykiams, lei
diniams. Vadovai, skautininkai aiškiau pajunta, kad jie, suaugę sąjūdžio
nariai skautauja ne tiek patys anglyse kepdami duoną ir pan., bet skautauja sudarydami sąlygas jaunesniems skautams ir skautėms skautauti, išgyventi, patiems veikti, patiems galvoti, daryti. Vadovų bendradar
biavimo pasėka nėra, kad „būtų veikla“, kad darbai būtų atlikti, kad
statistika žibėtų, kad vyktų stovyklos, mugės ir t. t., bet kad vaikai skautybę išgyventų.
Vadovo dvi ypatybės arba vadovo vaidmuo yra: 1) pratęsti savas
rankas ir 2) pasidaryti pakeičiamu. Pirma, nepasiduotina pagundai
viską pačiam padaryti, o sudarytinos sąlygos, kad kiti galėtų tai atlikti.
Antra, įpareigas žiūrėtina ne kaip į amžiną ir nepakeičiamą darbą,
o kaip trumpalaikį, veiksmingą vadovavimą, kurį perims kitas, ir gal
jaunesnis, žmogus. Darbai įvairūs — jų pakanka visiems.
Kokiu būdu skautų sąjūdis išugdo asmenis, kurie dirba smagiai,
dosniai vadovų bendruomenėje, padėdami jauniems žmonėms skautauti? Kaip tik narių bei vadovų tęstinumo priežąstis yra, kad žmogus pa
mažu įauga į bendruomenę ,kuri įvairi savo veikla, asmeniniais ryšiais;
palaipsniui įgyja pasitikėjimo savimi, savo gabumais; save geriau pa
žįsta, jaučiasi pakankamai saugūs savyje ir kitų akivaizdoje, galėdamas
lanksčiai prisitaikyti prie labai įvairaus vadovavimo skautų sąjūdyje.

Gamta kivečia mus visus.
R. Griskelio nuotr.
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SESĖS IR BROLIAI AKADEMIKAI!

Prieš akis turime kažką didingą ir vienkartinį — tai Sukaktuviniai
1968-ji metai. Kviečiu jus visus šia proga iš naujo savo dvasioje atsi
šviežinti, skautiškiems darbams užsidegti ir išjudinti iki pat šaknų, lyg
žemę apversti reikėtų.
Garbingą Lietuvos ir lietuvių skautijos 50 metų sukaktį minėdami
kiekvienas savo apylinkėje suspindėkime lietuviškais ir skautiškais dar
bais. Sujunkime visus Akademikių Skaučių Draugovės arba Lietuvių
Studentų Korporacijos „Vytis“ pasižadėjimus davusius ir spalvas ga
vusius į Akademinį Skautų Sąjūdžio eilės ateinančių metų šventėms
švęsti ir joms tinkamai pasiruošti. Prisiminkime, kad visi esame pasi
žadėję savo gyvenime vadovautis skautų ideologija ir siekti šių dviejų
pagrindinių skautų akademikų tikslų
1. Tarnavimas lietuvių tautai ir
2. Pilnos asmenybės ugdymas.
„Mūsų sąlygose geriausias tarnavimas lietuvių tautai yra rūpestin
gas savo asmeniškos ir skautiškos šeimos išlaikymas lietuviais“, tai
žodžiai mūsų Garbės Nario a. a. prof. v. s. Stepono Kolupailos, pasakyti
mums — akademikams skautams. Sukaktuviniais metais išgirskime savo
širdyse mūsų šeimos narių pagalbos balsą.
Savo energija ir geru pavyzdžiu mes turime uždegti, sužadinti jau
nesniuosius mūsų šeimos narius darbui, kad visa lietuviškoji skautiška
šeima gyventų tuo pačiu Sukaktuvinių Metų entuziazmu.

Ad Meliorem!

Jūsų

Eugenijus Vilkas,
Akademinio Skautų Sąjūdžio
Vadijos Pirmininkas

SUKAKTUVINIAI 1968-ji METAI

Pradedant Sukaktuvinius Metus ir artėjant V Tautinei Stovyklai MŪSŲ VYTIS
Redakcija nutarė įtalpinti sekančius du straipsnius. Pirmasis apibūdina Tautinės
Stovyklos gyvenimą, papročius, programas ir ypatingus įvykius. Antras — išdėsto
galiojančius ASS Nuostatus. Raginame visus perskaityti šiuos trumpus straipsnius,
kad galėtumėm su pilnesne informacija ir gilesniu pasirengimu prisidėti prie mūsą
laukiančio darbo ir malonumą.
Redaktorius
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AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO NUOSTATAI
I.

Sąjūdžio pavadinimas ir apimtis

1. Sąjūdžio pavadinimas yra Akademinis Skautų Sąjūdis (sutrumpin
tai ASS).
2. ASS sudaro akademinės skautiškos korporacijos ir tolygus akade
miniai skautiški vienetai, žemiau vadinami korporacijomis.
3. Naujos korporacijos priimamos į ASS jos Vadijos nutarimu, kai įsis
teigusi korporacija turi nemažiau 24 narių ir atitinka ASS nuostatų
reikalavimus.
4. ASS yra nepolitinė, ideologinė lietuvių akademikų skautų ir skaučių
organizacija, besivadovaujanti skautybės idealais ir sudaranti Lietuvių
Skautų Sąjungos (LSS) dalį.
5. ASS švente yra pirmųjų studenčių skaučių ir studentų skautų drau
govės įsisteigimo diena (1924. X. 16) spalių 16 dieną.
6. ASS sudarančių korporacijų tikslus, narių teises ir pareigas nusako
korporacijų priimti regulaminai, kuriuos, ASS Vadijai pristačius, tvir
tina Tarybos Pirmija.

II.

ASS tikslai

7. ASS, savo veiklą grįsdama trimis pagrindiniais skautybės princi
pais — religiniu, tautiniu ir humanistiniu, siekia šių principų įgyvendi
nimo pagal korporacijų regulaminus.
8. ASS siekia išlaikyti tautinį sąmoningumą išeivijoje ir remia tautinės
kultūros išlaikymą ir ugdymą. ASS aktyviai remia visus bendruosius
lietuvių tautos ir 1918. II. 16 d. atstatytos nepriklausomos Lietuvos vals
tybės reikalus.
9. ASS populiarina ir ugdo skautiškąją idėją savo korporacijų priimta
forma ir remia bei skatina aktyvų savo narių darbą skautų ir skaučių
vienetuose. ASS deda pastangas išlikti nepriklausomai nuo kitų organi
zacijų ir, kaipo jaunimo organizacijai, išlaikyti nepolitinį pobūdį.

III. ASS Suvažiavimas ir Sueiga
ASS sueiga renka:
a. 4 LSS Tarybos narius ir 3 kandidatus,
b. ASS Vadijos Pirmininką ir Pirmininko Pavaduotoją.
11. ASS Sueigos sudėtį, kvietimą ir tvarką nustato LSS Taryba.

10.

12.

ASS suvažiavimas:
a. keičia ASS nuostatus,
b. taria svarbesnius ASS klausimus,
c. nustato veiklos gaires,
d. svarsto kitus reikalus
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Teisėtas suvažiavimas gali būti:
a. korespondencinis ASS suvažiavimas,
b. akivaizdinis ASS suvažiavimas
14. Korespondencinis suvažiavimas yra teisėtas, nežiūrint jame daly
vaujančių narių skaičiaus, jei:
a. pranešimai apie suvažiavimą ir suvažiavimo darbotvarkę buvo
nariams išsiuntinėti ne mažiau kaip 30 dienų prieš suvažiavimo pradžią
ir
b. suvažiavimo pranešimas ir darbotvarkė buvo paskelbta ASS spau
doje.
15. Korespondencinio suvažiavimo nutarimai, išskyrus ASS nuostatų kei
timą ar papildymą, daromi paprasta suvažiavime dalyvaujančių pilnatei
sių narių balsų dauguma.
16. Akivaizdinio suvažiavimo posėdis yra teisėtas, jei:
a. pranešimai apie suvažiavimą ir suvažiavimo darbotvarkę buvo
nariams išsiuntinėti ne vėliau kaip 30 dienų prieš suvažiavimo pradžią,
b. suvažiavimo pranešimai ir darbotvarkė buvo paskelbta ASS spau
doje, ir
c. suvažiavime dalyvauja asmeniškai ir per savo įgaliotinius pa
prasta pilnateisiu ASS narių dauguma.
17. Akivaizdinio suvažiavimo nutarimai, išskyrus ASS nuostatų kei
timą ar papildymą, daromi paprasta posėdyje asmeniškai ar per savo
įgaliotinius dalyvaujančių pilnateisių narių dauguma.

13.

IV.

Centriniai ASS organai

18. ASS turi šiuos centrinius organus: ASS Vadiją, ASS Dvasios Va
dovus, ASS Kontrolės Komisiją, Garbės Gynėjus ir Garbės Teismus.
19. ASS Vadiją sudaro vadijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas,
ASS Dvasios Vadovai ir vadijos nariai. ASS Vadijos pirmininką ir pa
vaduotoją renka trejiems metams visi ASS korporacijų pilnateisiai na
riai tiesioginiu, lygiu ir slaptu balsavimu. ASS Vadijos nariai yra ASS
korporacijų Pirmininkai jų kadencijos laikui. Reikalui esant, vadija gali
papildyti vadijos sudėtį kooptuotais nariais.
20. Akademiniam Skautų Sąjūdžiui vadovauja ASS Vadija. Ji:
a. vykdo LSS Tarybos ir Pirmijos nutarimus,
b. veda akademinių skautiškų korporacijų registrą,
c. koordinuoja akademinių skautiškų korporacijų veiklą,
d. šaukia ASS suvažiavimus, ruošia stovyklas ir studijų dienas,
e. rūpinasi ASS spaudos reikalais,
f. pristato vadovus pakelti į skautininkų laipsnius,
g. pristato kandidatus apdovanoti aukštesniais Sąjungos ordinais,
h. apdovanoja žemesniais Sąjungos ordinais,
i. rūpinasi kitais ASS reikalais.

21. ASS turi įvairių konfesijų Dvasios Vadovus. Juos skiria kompetetinga dvasinė vyresnybė kiek galima iš ASS pasiūlytų kandidatų.
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22. ASS kontrolės Komisija renkama ASS sueigos slaptu balsavimu
po vieną narį ir vieną kandidatą iš kiekvienos korporacijos trijų metų
laikui. Komisija bent vieną kartą per metus patikrina visas ASS ir į
ASS įeinančių korporacijų centro vykdomųjų organų ir tiems organams
priklausančių institucijų bei komisijų knygas bei iždus. Patikrinimo ak
tas pateikiamas suvažiavimui ar skelbiamas ASS biuletenyje.
23. Kiekviena korporacija turi savo Garbės Teismą ir Garbės Gynėją,
renkamus jų regulaminuose nusakyta tvarka.
V. ASS skyriai

24. Vietovėse, kur veikia daugiau kaip viena į ASS įeinanti korporacija
ar vienetas, jų veiklai koordinuoti gali būti sudaromi ASS skyriai.
25. ASS skyrių valdybą sudaro tos vietos ASS korporacijų pirmininkai
ir jų vieneriems metams ASS skyriaus pirmininkų išrinktas ASS narys.
26. Vietovėse, kur veikia LSS Rajono Vadija, ASS skyriaus pirminin
kas eina Rajono Vadeivos pareigas ASS reikalams.
VI. ASS lėšos
27. ASS pajamas sudaro narių mokestis pagal LSS mokesčių sistemą,
ASS stovyklų bei suvažiavimų pelnas, aukos ir, prireikus, ASS korpo
racijų įnašai.
VII. ASS nuostatų keitimas
28. Šie nuostatai gali būti keičiami ar papildomi:
a. teisėto korespondencinio ASS suvažiavimo 2/3 suvažiavime da
lyvaujančiųjų pilnateisių narių dauguma, ar
b. teisėto akivaizdinio ASS suvažiavimo 2/3 asmeniškai ir per savo
įgaliotinius posėdyje dalyvaujančių pilnateisių narių balsų dauguma,
c. Pakeisti nuostatai įsigalioja Pirmi j ai juos patvirtinus.

VIII. Baigiamieji nuostatai

29. Šie nuostatai įsigalioja:
a. pasisakius už jų priėmimą ne mažiau 2/3 pilnateisių narių kiek
vienos korporacijos sudarančios ASS,
b. LSS Pirmi j ai šiuos nuostatus patvirtinus pagal LSS Tarybos
nutarimą įsteigti trečią šaką,
c. Iki toks patvirtinimas bus gautas, kiekviena korporacija, priėmu
si šiuos nuostatus, jais vadovaujasi su ta išimtimi, kad tie straipsniai ir
jų dalys, kurie nusako ASS veiklą kaipo LSS trečiosios šakos, negalioja.
30. Iki ASS Vadijos pirmininkas ir jo pavaduotojas bus išrinkti šių
nuostatų 16 str. numatyta tvarka, ASS pirmininkas laikinai išrenkamas
visų į ASS įeinančių korporacijų valdybų bendrame posėdyje.
1962 m. birželio 9-10 d.d.
Šie nuostatai LSS Tarybos Pirmijos patvirtinti 1963.V.22 d.;
Pirmijos posėdžio protokolas Nr. 63-11.
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V-oji TAUTINĖ STOVYKLA

I.

TS STOVYKLOS GYVENIMAS

Įvadas. Šiuose puslapiuose surašytos mintys, liečiančios pagrindi
nius V-osios Tautinės Stovyklos gyvenimo reikalus. Informacinis pagrin
das yra dabartinis Sąjungos pajėgumas lituanistinėje, stovyklavimo,
skautavimo, organizacinėje, ūkinėje padėtyje. Visuotinis pradmuo šis:

1. Organizacija. Techniniai reikalai, organizacija, nesklandumai ir
visa organizacinė įtampa yra tik suaugusiųjų reikalas. Didelėje stovyk
loje ryšiai, susisiekimas, tvarka turi būti išspręsti iš anksto, o stovykloje
tik vadovų tarpe, kad skautai -ės jaustų tik smagų stovyklos gyvenimą.

2. Tikslas. Tautinė stovykla ir 'sukaktuviniai metai yra visos Sąjun
gos šventė, nuo seniausio iki jauniausio. Pagrindinis dėmesys stovyk
loje kreipiamas į jauną lietuvį, lietuvaitę, skautą, skautę: jiems orga
nizacija, programa, užsiėmimai, ir jų reikalai nusprendžia net didžiuo
sius klausimus.

3. Proga. Jeigu į ,,eilinę“ stovyklą atvykstama nepasiruošus ar ant
greitųjų, ypač programiniu atžvilgiu, tai į Tautinę Stovyklą penkiasde
šimties metų proga visi vienetai ir vadovai atvyksta iš anksto pasiruošę
šią didelę sukaktį švęsti. Nepakaks rūpintis vien kelione ar palapinėmis.
Ypatinga proga sudaro sąlygas daugiau narių įtraukti, darbais pasida
linti, išteklius padidinti.
4. Santykiai. Kadangi ir skautybė ir lietuvybė perduodama ateities
kartoms ne raštais, pamokslais ar įsakymais, už viską svarbiau suau
gusiems vadovams gyventi su skautais ir savo jėgas kreipti į juos, ne
į savąjį ratelį, ypatingai programiniu atžvilgiu, (žr. toliau programos
dalykus).
5. Nuotaika. Didelėje stovykloje ypač jeigu geografiniai glaudžiai
gyvenama, kyla įtampa, tiek, kiek stovyklos fizine tvarka ir bendra or
ganizacija yra nepagrįsta geru skautišku prityrimu. Dalis neišvengiama,
dalis gali būti atsveriama. Decentralizuota tvarka, tai yra, išdalinta
atsakomybė, įvairi programa ir vadovų bendruomenės nuoširdi laiky
sena padeda išvengti ne labai geros nuotaikos, kylančios iš labai su
glausto ar ankšto gyvenimo, įsakinėjimo, neapgalvotų užsiėmimų, per
gyvenimų, kuriems nepasiruošta.

6. Dvasia. Kiekvienas sąjūdis ištisai atsinaujina. Didelė stovykla
šia ypatinga proga gali būti svarbi sąlyga platesniam lietuvių skautų
atsinaujinimui: visi gali atlietuvėti, suskautėti.
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II.

A.

PAPROČIAI IR ŠVENTĖS

Dienų temos. (Stovykla nuo antradienio iki penktadienio už 11 d.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pradinė diena — panašiai, kaip pradinė sueiga
Tėvynės diena — (šešt.) — Nepriklausomybės sukaktis
Sukaktuvinė diena — (sekm.) — skautų sąjungos sukaktis
Tylinčios Bažnyčios diena — susikaupimo diena
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės diena — jaunimas pasaulyje
Tautinės Stovyklos diena — visų TS įspūdžiai, stovyklos šventė

Prie šių pagrindinių dienų galima parinkti bendrai visai stovyklai
arba pagal atskiras pastovykles, rajonus, vietoves ar vienetus rotaciniu
būdu:
1. Senovės diena — dėmesys istorijai (arba: Vytauto d., Mindaugo d.)
2. Laisvės kovotojų d. — (arba: Povilo Lukšio d.)
3. Skilčių d.
4. Žaidimų d. (arba: Varžybų, Sporto d.)
5. Baden-Powellio diena (arba: Tarptautinė d., Pasaulinė skaučių
dieną).
6. Baltijos jūros d.
7. Kitos dienos

B.

Religinė programa
1. Pamaldos patogiu
mažais būreliais.

2.

laiku,

įvairiose

pastovyklėse ir

vietovėse,

Naujų giesmių mokymasis ir giedojimas.

3. Šventraščio vakarai, religinės diskusijos vyresniesiems, vadovų
religiniai pašnekesiai ir pasitarimai.

4.

C.

Religiniai įrengimai ir vietos (žr. toliau).

Papročiai ir apeigos
1. Apeigų būdu, pritaikius Lietuvos papročius, išdalinti pirmąją
duoną, pirmąją ugnį lauželiams.

2. Stovyklos sritis, gyvenamas, programines ir kitas vadinti lietu
viškais pavadinimais, kaip, pvz., III TS: Dubysa, Panerys, Dainava,
Sūduva, Gedimino Pilis vietovių stovyklavietėms; vietoj prausyk
la — pirtis, sodyba (IV TS), pilkapis, piliakalnis, braga (pastogė),
Kryžių kalnas, Šiluva, sodžius, židinys, kūlgrinda... Vietoj „rajonas“
ką nors ir kt.
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3. Stovyklos įvykius įvairiai vadinti, kad ir techniškai neatitiktų
senovės archeologiniems ar kitiems žodžiams, pvz., samborė (pau
tienė) — gamtos šventė su užkandžiais jauniesiems vadovams -ėms
(vietoj „piemenims“), naktigonė (tautosakos vakaras), vakaronė,
subatvakaris, gegužinė...
4. Stovyklos pareigūnus ar įstaigas vadinti smagesniais vardais,
kaip, vvz., prisitaikėme žodį „krivūlė“, „židinys“, „ramovė“ skau
tiškoms įstaigoms. Pvz., kerdžius vietoj komendanto ar adjutanto . ..
Krautuvėlė — aruodas ...
5.

Programines vietas (žr. atskirai) panaudoti panašiai.

6. Užkandžiai ir priėmimai pagal lietuvių vaišingumą ir šių laikų
išteklius su svečiavimusi kitose pastovyklėse, vadovų pasitarimais
ir kt. vis jungti vaišes — bulkutes, pieną, vaisvandenius.

7. Laužai ir vakarinės programos — žr. atskirai.
D. Vakarinės programos, dainos, muzika

1. Rūpestingai paruošti laužai: scena, apšvitimas, vaidinimams dra
bužiai (kostiumai), teatrinės priemonės (kepurės, skydai...).

2. Geras orkestrėlis ar keli, daugybė instrumentų (kuriems laikyti
reikia saugios, sausos vietos), būgnai, liaudies instr.,
3. Vakarinės programos iš anksto pavedamos vienai ar dviems
vietovėms (pvz., po dieną kiekvienai), o į programą įsijungia dar
viena, kita vietovė, pvz., viena vietovė pastato vaidinimą, kita pra
veda po to dainas, montažus...
4. Samdyti muzikai ir muzikantai (kad būtinai būtų daug muzikos),
dainų mokytojai, sugebą išmokyti, pravesti ir uždegti naujomis gra
žiai dainuojamomis dainomis.

5. Kaip daug kur įprasta, ypatingas laikas dainoms kartoti ir mo
kytis.
6. Labai tvarkingos ir įspūdingos apeigos pradžioj, gale...
7. Puikiai įrengta laužavietės su tvorelėmis, varteliais, žibintais,
totemais, koplytėlėmis ir kt.
E.

Šventės dienos metu

1. Skautų išpildomą programą papildyti kviestais svečiais, kurie su
dominti stovykla ir susirūpinę lietuvių jaunimu bendrai, norį ir jį
įtraukti į savo mėgiamą sritį: dainų ansambliai, tautinių šokių gru
pės, artistų rateliai, orkestrėliai, atskiri menininkai, dainininkai,
aktoriai, poetai, rašytojai, kad vaikas nors kartą pajustų platų, pro
fesinį, įdomų ir pilną lietuviškojo gyvenimo tempą ir turinį. (Arba
kitaip nereikia mums skųstis, kad „to nenori“, „tas neįdomu“.)
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2. Svečiavimasis („lankymo laikas“), kada vyktų sujungtas su tin
kama vieta ir užsiėmimu. Sodybėlė, sodžius, seklyčia ar pn. pasė
dėti, pavaikščioti. Bendrai žaidimai, varžybos, dainos, tautiniai šo
kiai. ..
3. Filmai, skaidrės iš stovyklų, lietuvių gyvenimo; plokštelės, juos
tos ir kt.

4. Vėliavų apeigos bendrai vyksta retai, nes ilgai trunka sueiti ir
labai įtempia dalyvius. Ypatingomis dienomis visi kartu. Vėliavų
apeigų dalys visos prasmingos, užmirštant apie nenaudingas ar ne
reikalingas. Rikiuotėse dėmesys skautui ir skautei; vadovai ir skau
tininkai, kiek įmanoma, su savomis vietovėmis ir vienetais arba
mažesniais būriais pagal rajonų ar šakų pastovykles, o bendrai tik
keli sktn. - skautininkės, garbės svečiai ir kt.

III. PROGRAMINĖ IŠVAIZDA

A. Skautiškos lietuviškos stovyklos sritys. Skautininkų -ių, vyr. sk,
sk. vyčių ir pn., akademikų atsarga (t. y., kurie nevadovauja vienetams
arba su jais neužimti) iš anksto ir stovyklos metu paruoštų, įrengtų,
užlaikytų ir skautus es užimtų tam tikrose skautiškose lietuviškose sto
vyklos srityse ar programiniuose rajonuose ar ypatingose vietose (kaip
jas bepavadinti).
Reikia pažymėti, kad šie rajonai atlieka ir praktišką vaidmenį: jie
paįvairina stovyklavietę pačią, paįvairina skautų -čių įspūdžius, išplečia
stovyklavietės plotą į vietas, kur palapinių statyti negalima, duoda už
siėmimams naujų ir jiems reikalingų sąlygų pilnų vietų.

1. Gamtosakos takas: sužymėti vardais medžiai, grybai, olos, lizdai,
pėdsakai, valgomieji augalai....

2. Topografijos plotas: topografiniai įrankiai, kompasai, saulės laik
rodžiai, matavimo primityvios priemonės, pasaulio šalių ženklai...
3. Skautų Aido redakcija: skautiškos spaudos parodėlė bendrai,
Skautų Aido redakcijos ir spausdinimo įrankiai, priemonės, pavyzdžiui,
pilnas skautiškų knygų ir leidinių, redakcijoje esančių, rinkinys.
4. Pionerijos sala (ar kitoks pavad.) su jau įrengtais ir įrengiamais

įvairiais tiltais, bokštais, svarstyklėmis, sūpynėmis, lieptais, pasto
gėmis. ..

5. Miško skauto stovykla: virimui įrengimai, įvairių rūšių laužavie
tės, krosnys, lapinės, lovos ...
6. Sodyba (tautinė sritis): lietuviški papuošimai, Lietuvos žemėla
pis iš akmenėlių ar pan., laisvės varpas (didelis ir tikras), statula,
kryžiai, sodybos pastatas.
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7. Kaimas (gal kartu su Nr. 6 Sodyba): kiek galima daugiau vai
kams nematytų, bet tiek dažnai girdėtų įrankių ir dalykų: staklės
(kur galima būtų ir dirbti), puodžius, klumpdirbis, arklio pakinktai
ar pn., iš anksto pasodintas gėlynas (puoduose, jei reikia), naminiai
įrankiai...

8. Šiluva (arba: Alka, arba: šventovė): pagrindinė koplyčia, kry
žių kalnas, paminklėliai, religinės vėliavos...
9. Raistas, tai yra, kliūčių, sporto ir žaidimų rajonas: liaudies žai
dimams aikštės ir priemonės, fizinės atletikos kliūtys (virvės, ko
pėčios. ..), atletikai takai...
10. Pasakų karalystė: su pasakomis ir tautosaka surišta vieta, pvz.,
išplautais pasakų veikėjais, gintaro rūmais.. .pn.
11. Mokykla (mokslo rajonas) pvz., akademikų žinioje): knygos, brė
žiniai, laikraščiai, informacija apie lituan. studijas.

12. Meno centras:
vieta.. .
B.

darbelių parodėlės, meno parodėlė, muzikantams

Įrengimai, darbeliai, papuošimai

1. Nustatyti, ką vietovė turi atsivežti jau gatavą: po tiek ir tiek
tokių ir tokių darbelių; koplytėlę, meno parodėlei skautų -čių darbų...

2. Įrengimai vietoje: aiškūs nurodymai ką, kada, kur, iš ko; ku
riamas!, puošiamas!, tvarkomasi iki paskutiniosios dienos! ne tik
pirmas dvi.

3. Parodėlės: vienetų stovyklavietėse iš jų istorijos paveikslėliai
stovyklų ženkleliai ir kt. Kai kurios parodėlės pagal pastovykles ir
kai kurios bendros, ištisai visą stovyklą ar tik dalį laiko. Dalis iš
atvežtų dalykų, dalis ten pasidarytų. (Reikia: 1) patalpų, 2) tinkamų
suolų ar stalų ar lentynų, pvz., iš pigios faneros, plonos plastikos
(lyg stiklo) langais ar pn.
4. Stovyklos sritys žr. 3 psl., dalinai pavestos vietovėms ar viene
tams, kad šie galėtų ten užsiimti, lyg savo rajonėlį praplėsti įren
gimams ir kt. tenai (panašiai, kaip prieš žemės reformą Lietuvoje
būdavo dalinami sklypai kaime).

IV.
A.

PROGRAMINĖ RUOŠA

Pačioje stovykloje

1. Skautininkų -ių, vyresnio amžiaus buvusių skautų ir pan. atsarga,
t. y., tų, kurie negyventų su vienetais ar vietovėmis, o šeimų rajone,
tik dalį stovyklos laiko ir pan., kurie norėtų ir galėtų savo žinias
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pašvęsti jaunųjų skautų ir skaučių naudai. Jie rūpintųsi stovyklos
sritimis: visą dieną ten praleisdami, priimdami ten pagal sąrašą
ir dienotvarkę atėjusius vienetus, juos užimtų, padėtų vietovės va
dovams instruktuoti ir t. t.
2. Skautininkai -ės padėtų vienetų vadovams atlikti programą pagal
anų pageidavimus, iš anksto susitarę dėl laiko. Pvz., gali būti ciklas
užsiėmimų kasdien ar visą stovyklą, į kurį po valandą ar pan. ateina
pirma toks vienetas, tada anas ir t. t.

3.

Pionieriai atvyksta iš anksto. Taip pat pagrindiniai vadovai.

4. Pareigos paskirstytos taip, kad atsakomybė pasiektų jaunesniuo
sius vadovus -es net skilties lygyje. Tuo būdu įtraukiami patys vie
netai bendrai, įtraukiami jaunieji vadovai, sudominami ir įjungia
mi jų draugai, nucentralizuojamas visas didelis valdžios aparatas.
Tai yra, vienetai turėtų ne tik ryšininkus su pagrindine vadovybe
per daugininkus (ir atitinkamus pareigūnus kitur), bet per atskirus
skautus -es, su ypatingomis įstaigomis: laikraštėlio korespondentas,
sanitaras, laužavedys, raštininkas, ūkio vedėjas, ugniagesys, kurie
kasdien ar pan. tartųsi su tų sričių pagrindiniais vadovais, atliktų
uždavinius, praneštų...

B.

Prieš stovyklą
1. Instrukcijos vadovams gali būti leidžiamos ne tik pagal instruk
cijų numerių eilę, bet ištisai numeruotais puslapiais paeiliui nuo 1
psl. iki galo po stovyklos: tuo būdu nepasimeta, nesusimaišo, matosi
tęstinumas, susidaro knygelė. Keisti lapų spalvą pagal turinį, pvz.,
geltona programiniems dalykams, žalią ūkio ir kt.

2. Pasitarimaiturėtų vykti žiemą ir pavasarį visose vietovėse, kartu
su Pirmijos ar TS Vadybos atstovais, kad šie spaustų vietoves net '
iki ribos.
3. Dalyvavimas per eilę Skautų Aido nr. duoti gal net išimamus
psl. taip, kaip būtų naudingi stovykloje, pagal TS programą, dienų
temas, užpildomus dalykus ir kt., kad visi susidomėtų, atsivežtų, skai
tytų ir kad nebūtų stovyklautojo užrašai sudaromi tik atvykus į
stovyklą: čia būtų ir žinios ir nurodymai.

4. Vietovėse pasiruošimas, aišku, vyksta visą laiką pagal programą
(žr. Skautybėje atspaustus nurodymus ir sumanymus). Reikia or
ganizacinių dalykų:
a)

Mėnesiniai vadovų -ių pasitarimai, rateliai
(1) praktiškais TS reikalais: lėšos, kelionė, tvarka...
(2) sukaktuvinių metų programos turinio reikalais, net pasi
mokyti ir pasidalinti žiniomis, perduosimomis skautams
-skautėms.
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b) Darbeliai ir uždaviniai pagal tvarkaraštį pavesti vienetams,
skiltims, pagal specialybes, pvz., suruošti vakarinėms progra
moms drabužius, padaryti darbelius.. .
c) Ypatingi paruošiamieji parengimai, įvykiai
Ypatingieji parengimai, įvykiai:

gruodžio -sausio mėnesiais mokomasi dainų, eilėraščių;
sausio - vasario mėnesiais ruošiamos laužų programos, vaidinimai, šūkiai.
Šie išbandomi kovo - balandžio mėnesiais dviejuose paruošiamuose
sueigose.
kovo - balandžio mėnesiais ruošiamasi pagal dienų temas programiniai;
gegužės - birželio mėnesiais dirbami darbeliai, mokomasi tobuliau sto
vyklavimo;
tai pritaikoma gegužės - birželio mėnesiais paruošiamosiose iškylose
birželio - liepos mėnesiais paruošiamojoje stovykloje
5. Reikalavimai. Būtų tinkama, kad atvykdami, registruodamiesi
TS dalyvauti, vienetai užpildytų reikalavimų anketą, ką atliko ruošda
miesi pagal jau iš anksto nustatytą sąrašą, išsiuntinėtas instrukcijas, pa
ruoštą medžiagą. Paskui nebus galimybių skųstis kuo nors ar programos
ar tvarkos atžvilgiu.
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Mūsų Pastogėje
I

ATSIMENI KAIP MES LINKSMAI STOVYKLAVOM
A. Rasa

Perkūnas trankėsi, lietus lijo kaip iš kibiro, o mūsų mašina riedėjo
karalienės keliu į p. Augustinavičių ūkį, netoli Delhi miestelio, Ontario,
Kanada, kur turėjo įvykti Toronto-Detroito Akademikų Skautų savait
galio iškyla. Iškylos tikslas — artimiau pažinti vieni kitus ir išjudinti
akademikų veiklą tose dvejose kolonijose. Birželio mėn. 16 d., naktį
torontiškiai susispietė prie degančio laužo, stebėjo tirštai krentantį lietų
ir laukė atvykstant Detroito korporantų. Jie jau baigė doroti turėtus
„karštus šunis“, „coca-cola“, bet vis dar detroitiškių nėra. Tiktai po
antros valandos ryto, į aikštę įvažiavo su didžiausiu triukšmu raudonoji
mašina, kuri rūko kaip po gaisro, mat čia buvo brolio Jurgio Šenbergo
naujoji mašinėlė, kurią reikėjo kas penkioliką mylių girdyti, nes pakelyje
motoras sugedo. Su broliu Šenbergu atvyko ir senas vilkas, išvykos vir
šininkas, senj. Algis Zaparackas. Čia torontiškių tuzinas pasitiko senai
lauktus svečius ne tik su lietumi, bet ir su milžiniška uodų kariuomene.
Pagal narių pageidavimą, ši stovykla vyko pilnu skautišku patyrimų
principu. Visi 29 stovyklautojai turėjom pasidalinti penkias Detroito
„Baltijos“ tunto palapines ir praktiškai be baslių jas pasistatyti. Dėka
puikių inžinierių, menininkų ir vieno būsimo advokato, praleidome visą
naktį statant palapines. Įsikūrus pastovykles, viršininkas, argentiniečių
įpratintas, paskelbė 5 vai. ryto tylą ir nuvarė mus visus į miegamus mai
šus. Įsivaizduokite, be jokių lovų, be grindų palapinėse; visi jautėmės
kaip geriausiame motelyje, mat buvom visi gerokai išvargę.
Ryte buvome anksti pažadinti brolio Henriko Steponaičio, kuris vik
riai ir spontaniškai įtaisė virtuvę ir parodė mums taką per „poison ivy“
į tyrų šulinio vandenį. Detroitas atvyko su prityrusia ūkio skyriaus vir
šininke t .n. Izabele Kokučionyte ir visokiausiais valgomais skanumy
nais. To neužteko, mūsų vyriausias „šefas“ senj. Algis Malkauskas buvo
pagavęs 60 svarų paršiuką ir netrukus prasidėjo paršiuko kepimas ir
rimta stovyklos programa.
Pakėlus vėliavas, į stovyklos rajoną pradėjo rinktis vėliausių mo
delių amerikoniškos mašinos ir Detroito ASD bei Korp! VYTIS nariai.
Čia detroitiškiai parodė savo kvadrato jėgas ir netik nugalėjo mus, bet
taip pat ir sužalojo mūsų sesių baltas rankytes. Turime pasveikinti detroitiškius, kad po ilgos kelionės ir pailsėjimo pas tėvelius, jie mus sumušė
sporto aikštėje, bet mes jiems padėkojome, pakviesdami juos nešti vir
tuvės tarnybą.
R. Griškelio nuotr.
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Paršeliui kepant, pavalgę skanius pietus, orui vėl pablogėjus, nu
žygiavome pas ponus Augustinavičius į ūkį, išklausyti Delhi lietuvių
parapijos klebono kun. dr. Gutausko, kuris savo puikiai paruoštoj pas
kaitoj apibūdino moderniško žmogaus rolę šių dienų gyvenime. Dr. kun.
Gutauskas netik įdomiai perdavė savo paskaitos mintis, bet įtraukė
visus stovyklautojus į kelių valandų diskusijas, kurios gal ir nebūtų dar
pasibaigusios, jeigu nebūtų reikėję budėti prie garbingo paršelio.
Nespėjus iškepti paršiukui, teko vėl gėrėtis mūsų įprastu stovykliniu
maistu, tad vakarienė buvo tradicinės dešrelės, agurkai ir kavutė. Po
vakarienės smarkiai ruošėmės laužui, bet kaip nesiruošėm ir kaip nekombinavom, vistiek prie laužo dominavo vakarinės programos ve
dėjas ps. Juzė Karasiejus. Laukėm atvykstančio mūsų vyriausio brolio,
fil. Eugenijaus Vilko, bet, deja, brolis Vilkas išsigando tamsių debesų.
Mes bandėm dvigubai garsiau dainuoti, kad išklaidytumėm tuos nedė
kingus tamsius debesis.
Vidurnaktį įvyko tikrųjų narių sueiga, kurioje Akademikų Skautų
S-džio narių sąrašas padidėjo. Senjoro pasižadėjimą davė torontiškiai:
Gailius Skrinska, Vidas Augaitis, Henrikas Steponaitis ir detroitiškis
Algis Ratnikas. Tikrosios narės pasižadėjimą — Torontiškės — Žibutė
Gvildytė, Rita Nariušytė; detroitiškės — Gailutė Anužytė, Vilija Baukytė, Viktorija Ratnikaitė ir Regina Vizgirdaitė.
Po sueigos, grįžome prie mūsų paršiuko, kuris jau gardžiai kvepėjo.
Išlaukę nekantriai šio momento, gyrėme „šefą“ Malkauską už puikiai
paruoštus naktipiečius. Po naktipiečių sekė tautinių šokių ir įvairių žai
dimų konkursai.
Ryte buvo sunku keltis, bet komendantas senj. Arūnas Dailydė
visus per dantis traukė ir šiaip taip veteranas akademikas pagaliau su
kėlė visą stovyklą. Po pusryčių, kuriuose rūpestingai paruošė Toronto
sesės, visi nuvažiavom į Delhi miestelį lietuviškom pamaldom. Mūsų
uniformuotas būrys nustebino vietinius lietuvius, nes labai retai jiems
tenka pamatyti Akademikus skautus. Išklausę šv. Mišias, dalyvavome
birželio trėmimo minėjime. Prie bažnyčios susitikome ir brolį Eugenijų
Vilką, kurį šį kartą nepaleidome ir nusivežėme į mūsų stovyklą, kur
brolis trumpai paaiškino sąjūdžio tikslus ir ko jis iš mūsų reikalauja.
Prižadėję jam visokeriopą paramą, atsisveikinome. Baigdami įškilą su
stojome į tradicinį ratelį ir iš visų skambėjo nuoširdi, skautiška daina.
Čia visi jautėmės ne kaip kanadiečiai ar amerikonai, bet kaip broliai
ir seserys. Dviejų dienų iškylą artimiau mus surišo ir sunku buvo skir
tis. Pagaliau lipome vieni į brolio Arūno žirgelį, kiti į brolio Valdo
„convertible“, kiti į sesės komendantės t. n. Žibutės Zaparackaitės
„dodžiuką“, o likusieji kartu su ūkio turtu į brolio Jurgio sugedusią
mašinėlę ir pasileidom atgal į savo namus.
Išsiskirstydami pasiryžome susitikti Akademikų Skautų Suvažiavi
me, Montrealy, ar net tolimoj Kalifornijoj. Važiuojant namo ilgai dar
skambėjo žodžiai „ar atsimeni, kaip mes linksmai stovyklavom“ ?
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A.S.S. ČIKAGOS SKYRIAUS

METINĖ ŠVENTĖ

J. Tamztlaičio nuotr.
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A.S.S. JUBILIEJINĖ STOVYKLA

A. S. S. Jubiliejinė Siuvykla įvyko Ramiojo Vandenyno pakrašty
je, prie Plaskett Creek, rugpiūčio 24 — rugsėjo 4 d. d. Savaitės metu
stovyklavo apie 50 akademikų, o savaitgalį skaičius padaugėjo iki 90.
Stovyklą suruošė Los Angeles ir San Francisco A. S. S. skyriai.
Tačiau, stovyklautojų buvo iš visos Amerikos ir net iš Kanados. Pa
vyzdžiui iš Čiakgos:
Živilė Paliliūnaitė, Jolanda Grigalauskaitė, Violeta Briedytė,
Bronius Andriukaitis ir Pijus Bielskus;
iš Detroito — Dalia Orentaitė, Valentina Hotraitė ir Gražina Petraus
kaitė;
iš Hartfordo — Regina
iš Worcester!© — Vladas Gedmintas;
iš Bostono — Algis Lapšys;
iš Toronto — Stefa Vėlyvytė

A.S.Z). rikiuotė ir tolumoj atskubantis Al
gis Karalius!
A. Šeško nuotr.
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Korp! VYTIS rinktinė rikiuojasi, klau
sant A. Lapšio komandos. Matosi svečiai:
A. Lapšys - Bostono, B. Andriukaitis Čikagos, V. Gedmintas - Worcester™ ir
P. Bielskus - Čikagos.
A. Šeško nuotr.

Patys ryžtingiausi akademikai lipa į kalną
8:00 v. r^_ kelti vėliavas ASS stovykloje,
Plaskett Creek, California.
A. šeško nuotr.
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