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Tėvynė klaus - pareikalaus, 
0 tau,brolyt,reiks atsakyt! 
K? tu j. tai,k? tu i tai ?..

Šie giesmės so piai,lygiai kąip jumoristo l’ulgio Ahdriulio paskelb
toji "Kybtu'ty skryningo" idėja tepri.vercia visus Akad.skauty syju - 
diio brolius ir seses kiek susimastyti ir pagalvoti,kad kiekvienas lietu- 
vis-a savo laiku turės duoti ataskaita is visy savo darby tremtyje. 
Kiekviena musy kovojantieji broliai,ar sugr^z? is Sibiro jy skeletai, 
pagaliau, jy nepalunklinticji kapai,paklausk? tu gyvendamas keletą 
mėty (neduok,Dieve,keliasdešimt...) laisvas tremtyje padarei mums, 
tfusy kanciy sutrumpinimui ar jy palengvinibmui ? Ir vargas tam lietu
viui--- i, kuri s savo geryjy darby ■,skirty Tėvynei,bagazėlyju nedaug k? 
tesuras. Gi visi šiandieniniai daviniai rodo,kad sunki?,negryna s?zin? • 
šiame reikale turės ir nemažas skaičius musy broliy-beuiy.

Tiesa,kad lietuviškoji bendruomenė tremtyje nedaug k? tepadaro, 
aišku,kad vadovaujan$iyjy veiksni? per •’5-metus pasiekti . ovos dol 
Lietuvos laisvas rezultatai nedaug kuo prašoka nuli., bet visa tai netei
kia mums dar atleidimo nu pareigos,kas liečia savyj? Jeruzalę.Negali- 
t% juk t-AUc'Lit usio tikslo p: teisinti nei smulkiais,kad ir% labai svarbiais- 
gyvenimo reikaliukais, "5-iy jungy jauciy pirkimu? jauno,s žmonos vedimu. 
Visa tai geri ir net labai reikalingi daiktai,tačiau neturėt? niekad 
nustelbti jie mus? pagrindinio gyvenimo tiikslo - kovos dėl Lietuvos 
laisvės reikalu,kurieis tik vienais galėsime duoti pilny atsakyto? 
"Kybarty skryningo" pare Igtthams. %

Kuo gi mes,kaip organizacija ir,pavieniu budu,prisidėjome piie 
bendrosios kovos dėl Lietuvos laisvas?

Labai nedaug kuo.Tiesa, dalis mus? daug dirbo-, vieni saugojo lietu
vis!:? jtunim? srautiskose ar mokyklos vilkėse nuo,pragaištingu pavo
ju,kiti dirbo kai kuriose organizacijose .kovai dėl.Lietuves laisvės, 
treti studijavo ankstosiose mokyklose,gilino savo žinias ir ruošėsi tap
ti kurios nors srities specialistais,kuri? įaip reikės tautai.Vienas
kitas mus? padovanojo gimtajam kraštui savo mokslinio darbo studija, 
keletas prisidėjo-prie gero Li< tavos vardo reprezentavimo... Bet visa 
tai lyg maroka is Akademinio Sk.Sąjūdžio,turinčio par 200 nari?.^ 
Negana to;visa, tai kas padaryta ir daroma,atliekama vos keli? desim- 
ciy aktyvi? nariy. Kiti gi,zadėj., T ivynoi, anot ^poetes, "kelti iki* 
s.aulos, "jlsdėj >: likti, .amžinai ištikimi savo, idėjai,musuos c lyg% ir 
ženklo nepaliko.Užsnūdusi? broli? ir sesi? sirdziy nepajėgė pažadinti 
nei idėjos drauą? laiškai,nei artimuj? prašymai,nei ‘Vytis;,nei prieš 
akis kasdien .matomas visos lietuvi? tautos vargas,kančios.Nemažas
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skaičius musy, taigi inteligenty,nedalyvauja ne vienoje kovę del Lietu-^ 
vos laisvę vedančioje organizacijoje,neskiria savo uždarbio dalies kraš
to gelbėjimo reikalams,neskaitant jau savo senosios or-Jos.Ir tai da
ro n.t ne eiliniai nariai, o taip pat ir^Korp! ar Stud.Sk.dr-vės 
vadovaujantieji asmenys. -0 vienas kitas,žiūrėk,svetimy šiaury politi
niu įtaky veikiamas, dar blaškosi idėjy bei pasaulėžiury juroje ir ruo
šiasi 25-iy mėty organizacinę bei ideologinę praktikę bei tradicijas 
turinčią or-Ję,išmainyti (ar jau išmainė!) į. kuriu nors tik s avite 'ma
tančiu partijai?.•• Girdi,"Vytis” tokia neaktyvi. 0 kad jis pats "Vy
tyje" neaktyvus, - jau nėnekalba. Štai vienas,beveik filisteris vytįe- 
tis,klausia valdybę: 1 Nežinau, ar aš tebesu ’Vyčio" narys,ar Jau nebe, 
nes įsirašiau į kitę akademinę ideologinę or-ję.Praneškite man savo 
nuomonę! Maža to,tas,kuris valiavę bučiavo ir priesaikų davė savo 1 
draugę tarpe dar Tėvynėje, ne tik save, bet ir gražy būrį jaUnyjy vytic- 
ciy su savimi į kitę or-ję,nutraukė.Mums ne tiek gaila,kad tie senie
ji patys klys ta,kiek kad klaidina kitus. Kę čia jau dabar valdyba begali 
padaryti ? , x %

Kitę,kurio Kudirkos Varpo balsai jo kurčioms ausims buty persvel- 
nus,mes mėginame beveik su pačia Jerichono dūda žadinti! Nesikelia ir 
gana. Neaktyvesnės ir seses,ypač filisterės,palikusios jaunąsias jy 
pabiu likimui .Jaunes gal ir pamatuotai/ nusiskundžia permaža jy parama.

200 akademiky vienetas,veikdamas trijuose kontinentuose ir dau
gelyje valstybiy,juk galęty įtempęs jėgas sudrebinti Jeigu ne pacię 
geležinę uždangų, tai bent daugelį musy tautie-ciy užsnūdusiy širdžiy. 
Bet kada C - miegantysis prikėlė miegančiuosius. ? 0 kur nemiega,padaro
ma daug. Štai musy "deimančiukai1'- Kanados ir Australijos skautę pa-, 
vyzdžiai ! I)ej a, nwisur taip-yra. štai musy filisteris,LSS atstovas . 
JAV sktn.K.Janavičius stebisi mšsy skautininky ir akademiky nerangumu. 
Girdi,pagal sąrašus įvažiuoja lobai deug,.deja,LSS darbe Jy nėra.Netgi 
neužsiregis truoj-a; apie- kuriy nors pare igy pri- .i ėmimą nėra ko^ ir kal- 
beti./jvįsi dažnai kalbame,girdi Amerikos flietuviy jaunimas miršta. 
Bet ar ne mes esame tikrieji "graboriai“,Juos guldydami į istautėjimo 
kapu, rodos, tik viena lietuviškoji skrutybė gaiety Juos sutelkti 
į būrius^lietuviškajam gyvenimui ir kovai,už senosios Tėvynę laisvę. 
Tiesa,juk ten tremtinys turi daug dirbti.ir Jam nieko neleidžią veikti 
kova del duonos kcsnibĮ Betgi nevisi jau tokias blogas sąlygas turi.

0 galėtumėm juk gražiai veikti ir sunkiomis sęlygonis kai kę atlik
ti,ir Tėvynei gražią dovany parvesti: ne tiek aukso,kiek krautą mylin- 
biy širdžiy reikės jai atsikuriant. Dabargi,skirdami savo uždarbio 
dalį, sutaupę l ’šy,mes, 200 ękc.demiky-įy pajėgtumėm ir vie-nę kitę^ 
musy pačiu paruoštą leidinį kovos del Lietuvos laisvas reikalu iš
spausdinti, ir vienę kitę stipendiję broliui sesei sukrapštyti,ir skau- 
tiškyjy vienetu pristeigti,na,ir kitais budais savo tremties dienas 
įprasminti. •

Daug laiko snausta,bot gal but jo dar ir daug yra prieš akis.Pa 
šaulį tvarkančios galvos vis dar yra apjakę ir nėra daviniy makiyti, 
kad vyrui,nuo kuriy viskas.pįte/eina,greitai atgaus sąmonę.Likimas tad 
nežada mums greito ' cr|,žtao namo. Taigi veikti dar pats laikas. 
Nes niekada nes e paliovę, tikėję savo broliy - s.esiy nepalaužiama 
valia ir dar ge_-snėmis širdimis. .Juk ir tie,kurie iki šiol neatsilie
pė, - nemirė, o tik miega, gal dar mažiau - jie gal tik užsnūdę!.. 
0 kas miega,tas ir atsikels,ypač jeigu visi' vienas kitę žadinsime. 
"Vytis-1, pažadinęs ir sujungęs daugelį broliy ir sesiy bendram dar
bui organizacijos AS3 tibose, ryžtasi ir dabar sušukti: Pabuskite ! 
Atsiliepkite, grįžkite į musy tarpę su aktyvia valią ir galingomis, 
rankomis. Kai visi į būrį sueisime, galėsime sušukti - "Nun^uola, 
Judinki s pirmyn!" Stumk imu tad -’rauge tą akmenį,kurį svetimieji ta
riasi užritę ant musy tautos kapo. Lietuve- nemirė; Ji dar prisikels.

Br. Kviklys.
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AKADSM IK'; SKAUTŲ___VYČIO____ KORPORACIJOS UŽDAVINIAI
(Tąsa'iš 10 Nr.)

Petras J u r g e 1 a

SKAUTU AKADTMIKU PAŠAUKIMAS s
Kas lietuvry skautiją kure? Ar koks mokslininkas,pagarsejąs peda

gogas ar šiaip sau.- kurios nors studentą korp-jos filisteris? Taili gražu. 
Note ją įkūrė ir skautininkas '(šį laipsnį įgijęs patyrimo kvotimą 
keliu Rusijoje, Dėt ne gavęs iš kieno ,nors malones),betgi dar 6-ios. 
klases gimnazistas.Kas 50 mt. laikotarpy pirmas ir daugiausia skautą 
literatūros davė ? Tas pats Jaunas skautininkas leitenantas (vėliau 
kapitonas),tarnaudamas kariuomenėj a ir be to visa kartu uoliai veik - 
damas skautiJoj e, gindamas nuo "skandinimo •’ ir. vadovaudamas Jurą skau- 
tijai ir vienai (anuomet pačiai veikliausiai) draugovei.Nors tas uolus 
ir 8 vai.miego nežinantis skautininkas buvo bb.igąs Karo Mokyklą 

>ir išėjo du teises mokslą semestrus Lietuvos ;un-te,bet Jis dar nebuvo 
akademikas.Jis paraše daugiausia (1-me dešimtmetyje) ir straipsniy 
apie skdutystę spaudoj e.Pažvelkit atgal ir s.teb’kites :Kiek daug tas 
Jaunas vyras ir dargi vienas (be talkos,be pagalbos ir dar pajuokia
mas) nuy-ike ! Ne vienoj kurioj nors siauroj skautijĮos kūrimo ir Jos 

‘plėtimo srity,bet visose srityse fišskiriant skautą vycią ir vilkiuką 
-paukštyčių šakas). Jis beveik .vienas išvilko skautiškąjį vežimą iš 
klampynes, i s tracks' daug kaišiotą, iešmą, išvežė Jį į , tiesąj į^ kelią ir 
paleido, savarankiškai. eiti pirmyn,Jau neskautui paėmus vadžias.

bia, stipriai pabrėžęs tą .'įvykį, noriu garsiai paklausti .Jei tik 
vienas gimnazistas ryžosi - stoti į tokį didelį darbą,pajėgė Jį ir tiek 
daug nudirbo, tai kiek galėtą .skautas akademikas nuveikti ? ! Bet 
pastarajam tas darbas yra* visai -1 e ng vašiai and i e n akademikui skautui 
nereikia galvos sukti del naują terpiny,sk.desnią,programą,literatur . 
ros,statutą,uniformą ir t.t. Tai visa jau labai senai ir kity sukurta 
ir. nustatyta.Belieka tik- stoti į įsisenėjusį (per 30 mt.) darbą 
sukurtoje ir prigijusioje lietuviškoj e skautysteje ! Kas kliudo? 
Pasiaukojimo trukumas. Kas sukelia .pasiaukoJ imą?-Noras ir veržlumas. 
Ko gi tam reikia? Atitinkamo auklėjimo ir parengimo<7" '

Nors ir tremty,bet,ašių Dievui,‘šiandien turime net 158 skautus . 
akademikus! Turime net 158 galvas su akademiniu-išsilavinimu,tiek pat 
skautišką siely ir tiwk pat lietuvišką širdziy ! Jei tik viena darbšti 
skautuką skiltis ar dr-v? daug nuveikia, tai kiek daug galėtą nuveikti 
toks paj egus akademiką tuntas ! 158 skautai akademikai tai nelyginant 
1.58 skautiškieji, gun rolai ! • Kokią milžinišką ir gerą skautiškąją.- •'
armiją Jie galėtą suorganizuoti,sukurti ir vykusiai parengti kovai 
su blogiu ( lietuvių jaunuomenes trukumus ir blogybes perauki 5jant ‘ 
pagal sk.---u.to tipą), kovai su piktu (visomis blogomis, ydomis musą 
visuomenėje),karui su. devyngalviu slibinu (Tėvynės išvadavimui) ir gė
rio kūrybai (Nepr.lietuves Valstybes atstatymui) ! ..Argi tiktai galėtą? 
Vadine-s.i,'tokia stipri j »ga kartais dar negali tokios tiesos kovotoją 
armijds sukurti ? .. . • . x ,

Susimąstyk,broli vytieti,kritiškai ,pagalvok ir sąžiningai pasidaryk 
atitinkamą, išvadą,Tai darydamas tikrai pajusi savo pašaukimą.O apsi
žvalgys aplink,pamatęs,jog nebe vienas fesi, ir įsi tikrinęs,jog be 
tavęs dar yra 157 kiti toki-L pat’skautaT akademikai,kaip ir tu,o mus 
visus 15-.. gyv oeius sąnarius stiprus dvasiniai saitai jungia į vieną 
korporacijos kūną, - tikrai įgysi drąsos ir vieningo ryžto. 158 sąna
riai gali sudaryti milžino kurią,aprengtą Vyčio .šarvais (savisaugai) , 
ir apginkluo tą kalaviju 7t*dv~i' ! Tai, ne lyginau t, hutą nesulaikomas 
ir nenugalimas T-ięsos Frarikenšteinas .Ką j is gaiety padaryti, j ei pabu
dęs, atsistotą aut tvirtą savo koją ir,išgrrdęs Tėvynės aimanas ir 
šauksmus, geibo j imu i, po-s i Judintą iš vietos tvirtais ir greitesniais 
žingsniais eiti ten,kur pamišą budeliai tą Tėvynę kankina šiaurybes 
istorijoje dar negirdėtais budais? i.-

3



4 pusi.

Žinoma,nesi robotas - kaip koka eilinis politinės partijos narys. 
3ui tarnas,jau subrendęs vyras su studento drabužiais ir skautiškų, 
pamušalu,su stipria lietuviška krutinu,vyriškais pečiais ir protinga 
akademiko galva.Taigi,nesi automstas.Tiesa,nuo 1940 m. automatiškai 
kl. usei ir vergiškai darei tr.i,ky kiti (svetimieji) tau liepė. Tačiau 
beteisio ir bcvalstybinio automato kevalas Jaubaigia trupėti.Jau gali 
išsitiesti.laistai pasiraivyti ir išpiešti savo krutinę.Atrodo,galėtum 
eiti sau,kur nori.lėatai kelis atkeltus siaurus varniukus i svetimas 
žemes, o rytuose - aukšty ir ilgę, geležinę sieny... Tavo siela veržia
si sugrįžti mielon Tėviškėn ten, už tos geležines sienos...^Ilgame
tis automato kevalas nesugniužino tavo dvasios,kuri tik blaškėsi,dau
žėsi ir ieškojo plyšelio prasiveržimui iš to kevalo... Nepelnyti likimo 
rimbo smūgiai į ty tremtinio kevalu buvo tik pritrenkę lietuviškosios 
patvaros širdį. Bet tos širdies gaivinamas ir dvasios vedamas, tavo 
kūnas nepajėgia prasiskverbti pro ty geležinę sieby ir perlipti per Jy.. 
Reikia talkos - j?, gali sudaryti tik tavo bendrai .Reikia jėgos tai 
kliuci~i”l laužt i, nukulti ar susprogdinti - tokiu jėgy gali sudaryti 
tik organizuotoji ir atitinkamai parengtoji Lietuves vaduotoju - 
kovotoju z jėga. Reiki£_ nūs j^r.nymo _ir pc u i rengimo tokiam darbui - 
to pamokys lietuviškoj i skaūtystė", kurios-programoj e galima užčiuop
ti ir kariškas parengimas .'Reikia visokimsiy v-.-ik.smy t taktikas tam 
žygiui - čia daugiausia pagelbės lietuviškoji skaūtija,kuri savo 
natyrimy programoj ė turi visokiausiu gudrybiy ir specialybių ir kurio- - 
j e yra būrys gabiy skautininku bei karininky,kurie irgi lukstinasidis 
is tremtinio - automato kevalo. Reikia akcijos plano,, o jam išmintin
gai nustatyti- ir vykdyti reikia sumanumo ir vadovybes - tai visa 
patieks akademinio lietuviu skauty syju3žlo smegenys ir tam visam 
•žygiui vadovaus-Vyčio korporacija,kuri vienintelė-Lietuvos išvadavimu 
pasistatė savo švenčiausiu tikslu ir kuri jau pradeda galvoti apie to 
tikslo siekimu bei savo pašaukimu.

Vienas iš tavo broliy šiomis mintimis stengiasi prabilti į tavo 
symonę.Tegu šios mintys,kaip įkyriy bičių spiečiai,gelia lietuviškyju 
širdį ir akademiko galvy,išjudina skautiškUjU dvasiy,padilgina korpo- 
ranto garbę ir paleidžia vytišky ryžty akcijon ! Lietuvos Vytis 
ne sėdi ant stovinčio'arklio- - jis šarvuotas ir su kalaviju iškeltoje 
rankoje,joja ant skrajojančio pirmyn žirgo ! Neleisk tokiam Vyčiui 
likti negyvam ( be judesio") tavo Korp-jos ženklelyje ! Tavo Korporacija 
symoninigai pasirinko ir tvirtai pasisavino simbolį nedykai gėrėtis 
ir didžiuotis prieš kitus, bet sekti Vyčio pavyzdžiu. Tai,reiškia; 
ne žiūrėti su pasigėrėjimu į ty nepaprasty,gražy ir puiky ženklelį, 
bet apsikrėsti,pajusti ir išgyventi Vyčio dvasiu,o su tokia jau įgau
ta dvasia ne stovinėti ar tūpčioti vietoje, bet Vyčio narsumu,veržlumu 
ir šaunumu veržtis per kliūtis ir į-pavojus Lietuvos gelbėti^! Laisvoje 
Lietuvoje Vytis jimbolizavo budėjimu laisvės sargyboje, bet šiandien 
jis simbolizuoja vadavimu - puolimu - ataky !

Kaip vienas iš jusy labai džiaugi os,ir,kaip Lietuvos skauty pir
mūnas,galiu didžiuotis,kad rausę. korporacija .sąmoningai pasisavino, 
tokį prasmingu ir garbingiausiu didžiausios reikšmes zenkly —simbolį 
ir jau-pirmame savo statuto sakinyje pabrėžė vienintelį ir svarbiau-^- 
siy savo gyvenimo,veiklos ir aukojimosi tikslu; kova dėl Lietuvos iš
vadavimo. Toliau statute nustatyti ne pos5dziayimy,but akcijos prie
monės ir budai tam tikslui siekti^. 0 kaip gi tu,mielas broli,žiuri 
į tai visa ? Ar jau junti.-'savo pašaukimu ? (tysa 5 pusi.)

Kada ateis kitę eilė stot’ vietoj mūs’ - 
Kad būt’ garbė ! (“Vyčio" tradicine).
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If AS TEIKIA GARBAS InlSU KORPORACIJAI
> V < , ' ' . ' ' ' '■ ...

Korporacija gyvuoja Jau 25metus. Kaipo ištisa^ korporacija-, j i nie- 
£o ypatingai nenuveikė nei pačiai Lietuvai,nei musy skautij ai.Palau
kit. .. suvaldyk!t broliškus kumščius. _ /

Žinau,daugelis pavicniy korp-jos nariy*daug nuveikę,dirbo ar tebe
dirba Tėvynei, tau tai, spjauti Jai, visuomenei.Kai kurie turi,zymiy ir net 
dideliy nuopelną pasirinktose srityse.Bet Jie tai dare kaip pąvienios, 
sumanios ir veiklios,gyvos,kūrybingos asmenybes,kurios Jau gimė su 

.tomis savybėmis ir .gabumais. Skautystė (daugiausia del tam tikrą tru
kumu musy, skauto J o J e), dej a,mažai teprisidėjo prie šią asmenybių
išugdymo.Skautyste gal tik nu tasė tam tikrus šiurkštumus kai kuriems, 
nudailina budy,pagilino vienu kitą dvasiną savybę,šio to pamokė ir 
-išlygino atskiro asmens gyvenimo bei veikimo- kryptį.Juk mokslininkai 
I.Končius ir S.Kolupaila ir filosofas Vydūnas turimas, savo asmenybes 
atsineša į šią korp-Juj Jie pajaunėjo savo dvasia,atgijo,susižavėjo 
skautiškų sąjūdžiu ir Jaučiasi laimingi skautu šeimynoje. Dabartinis 
KorpI pirmininkas ypatingu veiklumu bei sumanumu pasitviskia nuo pat 
savo įstojimo į lietuviy skautiją (redos’1925 m.) ir turtingąją savo 
plunksna rašo musą visuomenes širdyse. Kastanauskas (Kaštonaitis) 1928
- 1930 m.,m. rasdavo laiką po savo' tarnybos,un-to poškaity ir st.sk. 
k-jos sueigą maldauti skelbimą,prašytivr.ašinią ir paskiau išleisti k ei 
•lis sk.leidinėlius,kuriais neveiklus ir nerangus L3B stabas drįsdavo 
raustantį savo veidą pridengti del gėdos pries skautiją.Labai reiks-

;minga - Juose isspausdinta: studentą skautą draugoves Lapiną skilties 
leidiniai. Argi jąū tai neįrodo,jog čia hc korp-jos (dr-vės),bet 
tiktai vienos tos skilties sumanumo ir darbo vaisius - nuopelnas .? 
Tai buvo netik gražus kcįiy korporanty pasirodymas,bet ir reiksfcingas 

^.įnašas į ragausią skautiną literatūrą,kurią, anuomet. (L918-3C-mm., t.y. 
12-taisiais musą skautijos gyvavimo metais!) sudarė vos I.Tamošausko
- J.r.erkic knygeli "Skautą žaidimai", 6 mano veikalai ir dar mėnesinis 
“Skautą Aidas".

Neturiu duomeną apie korp-jos.nariy nuopelnus 1931-40 m.m. laiko-. 
tarpyje.Betgi tremty atkurtosios Vycib korp-jos nariai tik pavieniui 
gražiai pasireiškia'.' tai,kaip plinta pavieniy musy broliy.vytiecią 
veiklos garsas. Vyr.sktn.K.Palciauskas vadovauja visai Lietuvos 
Skautą Sąjungai tremty. Tačiau iš to nogi, pasidarysi is Vadą, jog, 
girdi, visa Vyčio korp-ja vadovauja visai LSS-gai. Juros sktn.V.šarun 
nas,kirsdamas mišką už leidimą perplaukti per Atlantą,nusikamavys ir 
gyvendamas tolimoje.palapinėj e,atkūrė Kanados lietuyią skautiją su 
visomis sakomis ir.šauniai vadovauja jai.O iš keleto kity vytiecią, 
gyvenančią Kanadoje,vieni stebisi,k£. tas Šarūnas išdarinėja su vieno 
skautininko,keliy paūkautininkiy ir šešeto skiltininky talka, o kiti 
net negirdi to lietuviško 12-os sk. vienetą dundesio ! Jungtinėse An. 
Valstybėse atsidūrus vyr.skltn., Liutrs Grinius įkūrė 1-ją lietuviy 
skauty-cią d±augovą,bvsiskysdamas man dėl savo nepatyrimo skautystej c, 
šauniai vadovauja tai dr-vei Čikagoje,O-keliolika vytieciy (tarp ^y 
eilė filistcriyj,likimo iš tremties deportuoti po pla.tąjį JAV kraštą, 
stropiai tebeieško savo diplomui atitinkamos tarnybos arba nors balto
sioms rankelėms garbingesnio darbo... Dėl Dievo,nesupykite,bevardžiai 
broliai.Betgi šia proga man prisimena apysakėlė "idėjaant mėšlyno", 
kurią Dvi Jfoteri kadaise parašė lietuviy studentams Rusijoje.Kas čia 
darosi - argi istorija, kartojasi ? Atsiprašau. Tik nemanykit, jog 
šias eilutes rašo smarkuolis,kuri s ant aukšto kalbo lazda dubusis vai
ko... Ir jį likimas nutrenkė net 50 klm. nuo arčiausios lietuviy 
kolonijos,Dėl to jam nejauku.Betgi jis džiaugiasi,jog musy korp-je 
yra dargi tokią smarkuoliy,kurie moka net triukais stebinti,štai,du 
vytieciai sktn.Dainutis ir Liubinskas išlindo iš tremtinio kevalo, 
nėrė pro gyvąjį atlasą ir kiaurai išlindo kitame žemės rutulio gale.
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Jiedu ne tik- riųsivuhė,betgi tuojau garbingai Lszėlė Vyblo vėliavą 
net... Australijoje- !

, Ar tai visą yra korp-jos nuopelnai ? Kemrr.au.I' oip-j:. i tiktai gur
be,kad jos narini ( pavieniai asmenys -veiklos u?. nybės) yrą tokie 
sumanus,veržlus,tauto s tragedijos ir tremties vargo nepalaužti,ku- t 
rjrbingi, atkuria musy skautiją jau kituose tolimuose- Lcmyriuose ar tuo 
budu jau neduoda progos LS3 vadovybei žlugti ir kad jie' (tekio saunas 
vyrai Į ) priklauso prie. Vyčio korp-jOs.

JF-įi ir is viso ar daug nuveikė sios korp-jos nariai,dar tebegyvi, 
kuris tik buvo Korp-jos nariy. sąraše 1924--38 mm. ? Keli? kas?... 
Negirdžiu.Prašyčiau garsiau pasisakyt?, ir faktais įtikinti.Kol istori
kai rausis praeity,važiuokim toliau. ,

KORPORACIJOS NSGALAVUKJ-

Taip, (is gimnazistu. sudarytosios) lietuvi# skautijos kūrėjas 
ir pirmūnas gimnazistas but# būvąs laimingas ir but# drauge .dar dau
giau nuveikus, je-i pirmam penkmety butą buvus bent kokie dv-simtis' skautą 
akademiką ! Jis.butą sudarąs is ją skautystis kursus,kurio butą is- 
leidįi gružą būrį tikrąją skautininką. Ir jam. ne-būtą reikėją tą,išauk
lėtą ir parengtą,skautą vadovą pravyti,priminti ar maldauti,kad Jie- 
teiktąsi ką nors Veikti... Ne taip,kaip dabar daroma - po sio'sąkdrp- 
jos 25 mt.gyvavimo.1!atyt yra būtinas reikalas taip daryti,Betgi čia 
ne korp-jos kalta: priežasties reikia ieškoti bendruose' musą sk'auti- 
jos negalavimuose bei trukumuos^'per 30 mt. ■’

kalenu matytį ne apsakomai ,,dąrbs tą korp-jos vadą skt'n. 3r .Kviklį - 
kabai veiklą ir korp-je ir LSŠ-ją-ir spaudoje. Bet kartu ir gaila, 
žiūrint į tuščias jo pastangas.Is)puikią (ir dargi vyrt.ujanciąVjo 
ras inią' "Vytyje“ x.) matau,kaip- jis nenuilstamai leidžia graziau- 
'sią mincią spiečius,ragina mylimus vyticcius veikti korp-je ir iš
blaškytose seniūnijoje ir maldaują, tolimuose krautuose pasimetusius 
brolius filisterius atsiminti,kas jie buvo ir tebėra. Pats buclamas 
-.šviesiausias veiklumo pavyzdy s, ko rp! vadas 3.Kviklys dainai-, labai 
mandagiai ir nuolankiai kiloja savo skrybėlę ir ...atsiprašinėja, 
kad tie “pergreit suamerikonoj#" filisteriai nieko neveikia,kažkur 
pasimetė ar suame-rikonėjy jau nebeįskaito lietuviukai surašyto 
korp-jos nario liudymo bei įgaliotinio diplomo,net neatsiliepia į 
korp-jos vado■’laiškus ar,dar blogiau,po pusmečio -. .mv.ty. nei atviruku 
nepraneša ba.ujojo savo adreso... Argi adreso pakeitimas pakeičia ir 

'asmenybę? ar naujasis kraštas reikalauja ir naujyjy idėjų ?•• Jei kas 
ir suteikia naująjį savo adresą,tai tremtiniu akad.skautu Vyčio 
korp-jos valdybai kartu suteikia ir nauju bmugiu - nejaukiu naujieny 
- šiurpulingu žinių; "nieko nedarau”, "nieko nepadariau", !dur nebau
džiau skautu vienetu steigti,but.as sunkiai dirbu gauti čekiui - do
leriais paversti"... .

Laikydamas musu mylimo Garbes Nario - sio^ sir.aktoriaus, didelį? 
dAlį apie mane asmeniškai parašyty dalyku neuztarnr.utuis komplimentais, 
norėjau juos praleisti,pasinaudodamas redaktoriaus teise.Tačiau,ka
dangi prie str.buvo pridėtas autoriaus prierašas,kad nieko negalima 
taisyti,dėl šio ntsiklausitu patį autoriy.Greitai atėjo tokio turinio 
atsakymas; “Grieltai atsisakau leisti Tau braukti savo pavardy mano 
raSinyjc.Geli str.dėt .ar nędėt,bet neturi teisės jo iškraipyt",Toliau 
m.usy Garbės narys pažymi visa tai lasąs Korp-jos'gerovei ir būtinam 
reikalui. Po to, žinoma,nebedrįs.’, u taisyti. . .Pasilieku betgi prie save 
nuomonės,kad visa tai tėra malonus,pe-rankstyvi komplimentai i« 
mielo Garbės nario pusės. Redaktorius. • .. .

t
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Kantrusis Vyčio vyrijos vadas viską 'bando; vis ragina ir komplimen
tais mėgina net pateisinti toki skautą akademiku neveiklumą,nerangumą.. 
Kas tik dirba - tani ir krauna.Liet.skautijos pirmūnas buvo perdaug dar
bu užsikrovęs ant jaunos savo nugaros ir turėjo eiti zryz-i;us keliu, . 
kad paskiau lietuviškoji skautijr kas dešimtmetį gaiety džiaugsmingai. 
valioti del savo gajumo ir gjnravimo,mielai betarnaujant Douvui-rTovynex 
-Artimui.DabarAtai, brolis B.Kviklys daug dirba ir kaip laikraštinin
kas, skautas, skautininkas, eilinis korporantas ir kaip korp-jos vadas.Jis 
eina kryžiaus keliu,nešdamas korp-jos naštą,kad visiems vyticciams 
daugiau garbes būtą. Kas kryžių ant nugaros prakaijx^djamas_ nesg^dg,!^ 
šypsodamas, o kas lel i j ą ar net Vy t į ant ■ kr u tings_ nėšio  ja j _ t ik x s diy. 
dziai į' šonus įsir'neęsl Argi kiti- visi vytieciai neturi sirdiu-s 
ar papras cit us i o"'gailūs! o, kag. gal- tą. ryžtis qielam vadui nasty paleng
vinti ,na, ir darbo nuopelnu garbe pasidalinti? _ x.

Skautai akademikai vra.davy izodį - jei ne vykdyti , tai nors si e? ■ 
tiek laikytis skauto dsŠniy. Tie dosniai reikalauja ištikimo tarnavi
mo Dievui-T-jvynui-Artinui,broliškumo kiekvienom kitam skautui,talkinin
kavimo-. kiekvienom rrtimui,klusnumo ypač savo vyresnybei... Klusnumas 
yra klausymas vyr_sniyjy4pagarba jiems,nuoširdus atsidavimas.ju valiai 
bei vadovyb-.l, drausme .F-j os Statute p sakyta, jog kop- jos prieky stovi 
jos vadas .Bu t jis perdaug kantriai vadovauja tik savo pavyzdžiu, skais
tumu ir dr.rbingun.o autoritetu,paneigęs statuto duotą Joju diktatoriaus 
teisę;. pašalinti iš Korp-jos bet kurį narį,kuris žemina be vien tiktai 
korporanto gerbę, bet ir gerąjį Lietuvos ar lietuvio vardą ! Darbščioji 
pelyte nepajėgia tokios dideles teises pakelti... Nesupraskite klaix- 
dingai,kad žia siulau praktikuoti šią vadui siituiktą teisu - bausti. 
Nors prasiveržia ir didelis reikalas tokiai galiai naudoti pries 'vieny 
antrą; apsnud41į,tai b.iįtu purskaudu -ir net per žiauru.Turime branginti • 
kiekvieną kop-j- s sąnariuką.i uris reikia apvalyti,nudailinti ir sutep
ti,kad pats ncluz±u ir savo skeveldromis nesudarytu kliūties,kad tuo 
budu n^s-to.bdytą korp-jos gyvybes mechanizmo ėjos, sklandumo^ ir kad sis. 
Vyčio valdomus lietuvybės mechanizmas nuolat veiktu. Juk musą korp-ja 
turi būti kovojančios lietuvybės jėgainė. Jei šios jjgaines vadovas 
nugali skautiškąja lazda pasiekti neveikliu ir minėtą aukšty, vardą 
-garbę,įžodį teisiančiu korp-jos nariu,tai turėtu nors savo^plunksna 
- mintimi pamokomo i-kurstomai-skaudzir u išvanoti .Toks broliškai skau
tiškos išvanoj imas butu labai sveika - taip,kaip ir lietuviškoji pirtis.

Jei apsileidimas-, nu veiklumas, na, ir iš viso perdaug aiškus skauto 
įžodžio laužymas dar galėtu būti iš dalius ar^kartais atleistinas ei
liniam LSS nariui - skautukui, tai tas Jokiu budu neatleistina musu 
korp-jos nariui -> suaugusiam/ vyrei,sąmoningam skautui ir rimtam aka
demikui, t; rp įvairiu kitu idėjiniu org-ju pasirinkusiam kaip tik 
šią, kcrp-jąl Vytietis yr'a šviesuolis (inteligentas^ .Dėlto visa jis 
jau ne tiktai gali,įstengia,bet privalo būti kitiems musu skautams 
skaistus pavyzdys,pamokanti s_ir auklėjantis vadovas ir tautinis vei- 
jo.s. Jis nestik yra s.?.vo~dvasia,kurni ir protu subrendęs tekiam užda
viniui .Bet jis yra davęs net nu vieną įžodį .• Birmą j į įžodį davė,įsto
damas į skautu eiles (į dr-vą). Tai buvo dar tik vaiko ar jaunuolio 
pasižadėjimas (su virpančia širdimi ir dar. nu tvirta valia) stengtis 
vykdyti skaute dienius ir ilgainiui,guriau pasirungus■(įgijus visus 
skauto patyrimu laipsnius ir uilę specialybių), jau-bandyti tarnavimą 
Diuviii-T’vynui-Artimui. Tačiau nebe prievartos kuliu veste atvestas, tik 
pagal" savo prašymą laisvu noru priimtas į Vyčio korp-ją jau suaugęs 
skautas,skautas vytis ar juros skautos duoda kone priesaiką,nes jis 
jau yra pilnametis,subrendęs.šviesuolis ir tuo budu jau labai gerai 
žino ką daro. Niekas vaiku nemoko filosofijos,teologijos,trobesiu 
bei tiltu statybos,zmoniy gydymo ir sveikatingumo skrodimo (chirurgi
jos), teismo tvaikas ar nukaltinamujU gynymo pagal įstatymus,ir pan.
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Tokiy. didžiai rimty (akademinių) ir labai atsakOmingy dalyky mokami 
jau tik vyrai,amžium -r protu ■suorund-y ir gerokai išlavinti (bc.igy- 
g imnaz i j y.. ). 1 a go 1 i a u, J i u ; ra ir šiaip apsukresni savo ateities gerbū
viui užtikrinti ir .'.’gudr sni "; . i na’ į aukštoj.?, mokykly -diplomuotu gud- 
.rvbiy išmokti,-k d kortais n- reikety akmeny skaldyti ar baty siūti..» 
pilvo patenkinimui.♦. (gerai,jau gerai) nu,ir su tikslu guriau,tarnau
ti savo tautui ir žmonijai. Jie atsiduoda studijoms i.r pasineria u-to 
knygyne.!ut jei toks ■. kadeniikus nesitenkina vien tik tuo sunkiuoju dar- 
bu,kažko nerimsta ir trokšta dar nuuisky savo .vcrzlumę patenkinti guves
niuoju pri.du,t.y. p.uržv-lg;s idėjines save bendru studentu korporavi- 
ji.s pasirenku k. i p tik Stud,Sk.Vyčio Ilorporac j j ?., - tai argi j is nenusi
mano kį. daro ir kokiomis korp-jos nario- pareigoms siūlosi? Jis laisvu 
.savo noru pasiima cukstas pareigos su atsakomybe•įstodamas į korp-ju 
jis duoda Įžodį ir paskiau dar vyrtino (seiiijoro) įžodį.Vadinasi,jis 
kartojimai pasižada iti nelengvas korp-jos nario pereigas ir,be to, 
hut "filisturiu tapys (t.y.iscjys ib akademijos,betgi neisstodomas is 
.korp-jos),tebetarnauti rukbtam korp-jos tikslui - Lietuvos reikalui? 
kitais žodžiais - vis.?. savo gyvenimą. < ^ •-

Jei nu visi vytinčiai ir novięhcdai tarnauja tam aukštam ,musu tau
tos savan/oriy tikslui ir j^i.:u jie kaip Lietuvos sūnus ,. .: dar nu
visi junta skausmu del komunistiniu viniy,kalamu į jy lotinos-Tėvynės 
kunu, - te.i tik rodo negalavimu musu korp-Je ir skautiškojo auklėjimo 
bu-i vyti-tiško parengimo t;ukumy.oį trukumu: tegali pasalinti tik su
stiprinta ski.utysto su skilciy sistema, pritaikinto. ■'akademiku amžiui,

' seniūnijų santvarkai ir kitoms keblioms sąlygoms. Be to ir želia to,siuos 
ir įvairius kitokius trukumus bei negalavimus tegalį ir privalo salinti 
ir reikšmingu dv siniu vo.dovu-mokytoju-auklctoju tarnauti korp-jos 
organas "Vytis". . ■

'Ar žinotu,kad JAV-sc yra nut keli universitutai,kurie neturi nei 
• 'vienosiklas.3 s" ? Visi,-po-platųjį' kraštu išblaškyti,studentai mokosi 

ir kvotimus laiko vien tiktai korespondencijomis ! iš tokiy,ty nemato
mąjį universitetu "be rtimy" baigusiuju,vyry ir motery jau gana daug 

■ yra žymus chemikai,inžinierini,teisininkai,poli tikai,procesoriai ir - 
mokslininkai.Un-to'rastino išsiuntinėja savo studentams p. skaitąs,kny
gas, uždavinius ir kvotiry lopus,kuriy nemokša nesugeba sumulkinti, J 
tinginys - apgauti.Tai visa rodo neprastai gudriu ir praktišku sistemų.

iš tokios sistemos ir pavyzdžio ir mus turim pasimokyti,išgudre- 
ti ir sukurti tobulesnę sistemų Vybio korp-jos reikalams:ipo visu pla
tųjį- pasaulį krinkantiems korp-jos nariams tarpusavy susižinoti,tar
tis; naujais patyrimais,žiniomis ir mintimis dalintis;kprp-jos valdybos 
opi i nkrc.sc i ams ir kotp-jos vado įsakymams skelbti; su-niunijy ir pa
vieniu korp-jos nariy darbams garsinti; "broliškam tarpusavio pavydui" 
kilti tarp atsilikusiyjy; pasaulyje paklydusiyjy ir Vyčio kalorijų 
painctusiujy ieškojimui; tarpusavio korporanty dvasios stiprinimui;to- • 

. limesniam auklėjimui; veik3jy,kovot-crjy ±r vadu rengimuit xkzex as
menybių ugdymu i, atskiriems vytiebio uždaviniams skelbti ;benJ.ri®ns 
vytiebįy uždaviniams aiškinti; korp-jos gyvavimui padidinti ir jos 
v.iklai sustiprinti bei išplėšti tokiose nepaprastoje sylygos., 
(visam pasauly’)įvisy vytieciy širdims kreipti Ten,kur Jy Tėvynė jau 
į kryžiy keliama tarybinėje Golgotoje,ir bendram nepanaikinamos - •
amžinosios mūšy korporacijos' tarnavimui Lietuvai taip, kaip nurodyta 
mūšy statuto pirmame sakinyje,kaip skauto įžodis ir dėsniai skelbia,kaip 
giro j o. Lietuvio syžine veržia, kaip mbsy tautos išlaikymui reikia. , , 
ir kaip mus y Tėvynė tarp savo aimany reikalauja ! % Tokia butmyjy rei
kalu daugybe,svarba ir atsakomybe sudaro patį Švenc^iausiyjį tautos 
r-ikely,kuriuo tik akademinio lietuviy skauty sąjūdžio nariai vienbalsiai 
apsiėmė bventai rūpintis,prisiek? kovoti del Lietuvos išvadavimo.\ 
O kaipgi toji kova galima vykdyti ar net pradėti ? kokia čia gali bfcti 
kova, ir net pasirengimai jai,kuomet t? kovy ir is tikimybę Tėvynei.
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vistcs

didziam s 
liukais tik 

bavo balandžius 
Dal to visa i 

gerinamas,tobulinamas ir plečiamas.

p e-r skra-

vvr&i skirstosi no vistts Žemynus ir vieni is Jy Jau yra 
ip Kt viaci atitruk. nuo urvo will, broliu kor- 

poraoijoa? ta 4‘^la^nby-taUn^Uguį^u 5"t'menti tara-

■ jojc.nUua tavo talkiu.. ' įtaikyta-,b. t nuolat
ir pleč' ws. Negalime tenkintis ta laime,kad

Tį išlaiko ir vūdaljmus laikraštininkas Polėkis ir geras redaktorius, 
tas pats korp-jos vadas,daugialypis vadovas ir skais i asmeny.e. 
Kiekvienas kerp-Jos narys (kaip akademikas - mokantis galvoti ir sa
vo mintis išreikšti, o kaip lietuvis skautas - turintis u£_ išreikšti) 
nrivalo ne tik prabilti,bet dažnai byloti. Yla ^j-.ek. daug. £^2. Pusi- 
skusti, pas iguos ti, pas įgirti, ps siteisinti,y: si dalinti,sičio tis, rūpintis, 
aiškintis ir stiprintis ’ Yra tiek daug^ klc usimy, rcikalyjncaiSkumy ir 
uždaviniu ’ Yra ti„k daug lictuviskyjy sirdziy (jau net log),kurios 
vieningai plaka (tik dar-no.visos pareiškia vieningu vyt i etišku tvinks- 
nį) ir kurios gali ’Vy t į ■' . paversti nesibaigiančiu įdomiu ir džiugi
nančiu širdzialapiu - kardijograma (tik žiu ligos lapu)! fia tick 
člaug Ii u tuvi ukcti gc.lvojc.nciv sKcivtibky, ckc,uuir.iniyi ir Tnokuliniy gc,l*^ 
vu,kurios,draugėn suglaustos,gali tiek daug gura sukurti ir pakurti 
tokia kovos zygin saukiančiu ugnį.,kad net kryžiuojamoji Lietuva galjs 
per vi s y. šį dešimtmetį pirmę. karty vilties džiaugsmu nušvisti l 
Tiek daug gali nuveikti sic 158 lietuviai - skautai-akadumikai-filis- 
teriai-profūsoriai, - vyrai,jau nebe vaikai. ,. .

Bet kiekviena žygiui pa.sircngusi' ir jį pradėjusi armija, sutinka ko
kiu nors pirmyjy'kliūtį.Ir musy korp-ja pavergtajai Tėvynei -pažadėjo 
vadavimo kovę,o ty pazady pt verte net aukščiausiuoju siavo tikslu dr 
dargi įstatymu (statute). Vyriausios_sios kovotoju armijos jėgos Jau 
pasileido zygin,bct dar negali tvarkingai manevruoti,vieningai žygiuo
ti ir užimti strateginius punktus pries didįjį puolimu:pasigenda dauge
lio savo vyry,nusišalinusiu p^pinigauti (arba nesugrįzusiy i* vids- 
nage's bei atostogų,ir ynač pasigenda daugelio sveiku, stipriu, išma
ningų-,gabiu ir drysiu,betgi dar 'miegančiųjų broliu", kuric^kažkaip 
nenugirdo žygini šaukiančio trimito "aušrinės." garso ir neišgirdo 
vado komandos rikiuotis... ,Šygiuojc.n'ioms vorel ius keliu pastoja 
pirmoji kliūtis - nenoras. Tokia kliūti* nesunku sunaikintisbelioka 
tik nuskelti "ne". % * ’

■Nė -tik musu skautijos tremty,bet ir korp-jos pirmieji žvalgai - 
. pirmūnai tizėm ; svarbu postu Kanadoj e, įsi tvir tina kaip avangardas ir

■ laukia daugiau j 5gy atplaukiant. Išprakaitavę darbo sutartį kasyklos., 
ir miškuose,Jie nevyko atostogų prakaitui nudžiovinti,bet nusiprau
sė,įsivilko į atsivežtus Lietuvos skauto drabužius ir,atsiraitoję 
rankoves- ant raumeningu ranku,stojo darbai! pagal skatiskęju Lietu
vos stnau-s-dukros sutartį su Tėvyne. Surėmė,.. pcčiris,susirikiavo ir 
išsilygiavo nuolat augancion voron. Vytietis oarunas po patikrinimo 
suskaičiavo 12 vienetu.Tai gražiausia to musę avangardo dovana Lietu
vai 30 metu amžiaus lietuviu skautijos vardu ir 1949 NaujujįJ Metu 
proga ! Tai džiaugsmo salvė musy saautijai žengti į 4-jį desimtm.tį 
ir zenklas-akstinas kitiems broliams tuo pavyzdžiu pasekti-ncatsilio-

z • . •
Tie mieli pirmūnai pasiryžo pirmauti ir kitose srityse.Nesiskųs 

bina automobiliy pirktis ar nameliu statytis uz sunkiai uždirbamus 
dolerius,'bet statosi nuosav/y spaustuvę !‘Rutu" ir nejuokais ruošiasi 
laikraštį ir kelias knygas leisti ?e viso pasaulio lietuviu skautu 
reikalui ir gerovei.Šia tai jau jy ambicija.Betgi tas syjudis turi 
saity su musy korp-ja-'(Vytietis .Šarūnas vadovauja tam visam syjudziui) 
ir teikia progos korp-jos ateities galimumams. Ncsavanaudziy vyru, 
mūsiškiu spaustuvė Kanadojc galėtu patarnauti ir jiems artimai 
•sielai ir gerbtinai Vyčio korp-jai; spausdinti ir issiuiįtmeti Vytį', 
•'"ptl aukščiau pareikštas- mintis tobulinamas ir kanadiečių sausdintas 
įVytis" buiy gyvasis Vytis - su dvasia,kuri įsigyventu visuose^korp-
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los nariuose,is ten neiscity,stiprintu pareigos Jausmu,Kelty pa'sau- 
kima.tartum galingas variklis stumty į darby ir vusty } pazadętyjy 
kov* Toki !,Vvtį " kiekvienas vytintis dar Itbiau pame.gty, orąngmty, 
ncsuterstu,nenume'sty, įristy i mutinį rinkinį,jį dažniau pasiskaitytu, 
nagelasty savo ryžty ir vadovauiysi jo dvasia. *x .

Tuoid4-*^ korp-jos v&l-iybc gaišty, tik savo apįinkr€i3CiU3.jsprundimuBy 
paskirus uždavinius ir slaptuosius pranešimus bei įsakymus skyrium 
spausdinti ir siuntinėti ten,kur reikia. 'Tuomet nei vienam korp-jos 
nariui nębusįdomu būti pasimetusiam ar atsilikusiam ar .paklydusiam, 
ir ncbus^mTula STegoti saldžiu mieganciyjy broliy miegu.Tuomet korp- 
ja lengviau-ir greičiau pradas^vykdyti aukštus savo uždavinius - ir tau
ta pajus ir isgi-rs naujy vytie'cįy dundesį,kuris*kels-stiprins jos vil
tis ir išveš į rffatai pradedamų kovy Lietuvos išlaisvinimui.

Red-'. p r i e r as a s;
. -. .Kurna Irbai”malonu,kr.d Korp! Garbes Narys -ir Lietuvos

Skauty įkūrėjas vyr.sktn.l.Jurg51a,įstodamas į musy* 
. or-jy, atnešė gražy kraitį tiek daug programinįy,musy 

- ' a s- • dažnai primirš ty ir dar daugiau naujy .minei y .Ryty la
bai gerai,kad vytiučiai pr.'sisalcyty čia keliamais klau
simais .

• 7is/j)A opiu r mziAGiimi. rrikalu

Kaip jau vien tik is musy skalbiamu adresy pakeitimu matyti, 
musy Korp! centras pamažu persikelia į užjurį. JAV, Australija,Kanada* 
ir tik tada Vokietija -. turės būti krastaiįkur. daugiausia susiburs musy 

'broliy ir sesiy. A3S vadovybe numatė savo veikimo centra įkurdinti JAV. 
.Kartais tai gali įvykti ir gana greitai,netgi sis "Vyčio" numeris gali 
būti paskutinis Vokieti jo j cv... Nurugokitc tad perdaug broliai irsus.es, 
jeigu "Vyčio;1 pory - treji, ty m-nesiy'.ir negaus^į te . Tada atminkite,

< kad Korp! valdyby prislegi 'tie patys' emigraciniai. rūpesčiai,kaip* ir 
Jus. Tačiau "Vytis" nemano numirti-, j 15 vėl atsikels,gal kitame krašte, 
gal but ir kito' redaktoriaus rankose: jei suvargusios nuo sunkaus darbo 
jo rinkos negales daugiau rašyti siy puslapiy,tikėkime, kad jas pa
keis kitos,jaunesnes ir mažiau pę-vargusibs. ■

■ , §įa proga leiskite pareikšti pad eky tiems broliams - sesėms, kurie 
savo rasini: iš ir piniginėmis aukomis mus remi. Ach gi, ne*Taskažis 
buvo mhsy variklis: is visada kiaury studentisky kiseniy būdavo iškra
tomi paskutiniai grasiai, netgi Pu-r. stovyklose, kur „is salius "gautas 
duonos kepalas yra brangesnis uz viską... Paremdavo ir kai kurio (deja, 
tik kai kurie,..) filisteriai,tarnybas turintieji korporcntai, Jy de- 
kar "Vytį" gaudavo ne tik vargšai musy studentai, bet* ir tie
broliai - seses užjūryje,kurie ‘ten gyvena gana gerai įsikury ir per 
11-a mSnesiy,rodos,galėjo atidėti vieny kity dolerį ar svary ir savo 
Korporacijai.

"Vyčio" korporacija Lietuvoje nuturėjo ne vieno mecenato,nors toki 
"etatai.'1 • ir buvo statuto.Ir čia m-cėnaty neįsigijo; patys nemjiedžiojo- 
me, is salius gi neatėjo. Vadinasi,ir toliau nunumatome jy turėti. 
Ir laikraštį,kaip ir visy btisimy Korp! veikimą,turėsime sukurti mes 
patys-cios.Jc,igu iki šiol beveik pakakdavo studu-nty auky,tai užjūryje 
reikės ieškoti kity k<.liy joms gauti.Vis vien,kas lei* ar redaguos - 
reikės lesy popivro.i ir pašto išlaidoms. * r * > •'

Labai prašytumėm brolius ir susus;Jei kas Jaučiatės "Vyčiai" kiek 
■skolingi,pasiyskite savo auky korporacijai. Ach,mes,pagaliau gal ne 
adreso neturimu (užjuryj 1.), Iki atskiro musy pa tvarkymo, malonėki te 
tokiais siuntas adresuoti: ¥r.P,Jurgela, 59 Goodrich 3tt-,,HcmPste^d» 

.N.Y.,, Ū.S.A. C brolis P.Jurg.ela jau perduos,kam reikia. Žinoma,sis 
patvarkymas neliečia Vokietijoje ‘ar Italijoje gyvenanciy studentu , 

*KorpF ateity dus pastangy Jy^bukly pagurinti,kaip tai daro kitos akad.
koporacijos. Taigi,iki pasimatymo ! Jusy

Redaktorius.
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LAIŠKAS DIDŽIOSIOS BRITANIJO

Pradedant 1947 m.Anglu Darbo Ministerija pareikalavo darbo jėgos 
kelioms pramones sakoms, kuriose- truko darbininku,sr tai del darbo 
rūsius (anglių kasyklos,žemės ūkis),ar dėl uždarbio menkumo (tekstilės 
pramonė). Šiam reikalui buvo pakviesti ir DT.

Anglių kasyklų ir žemės ūkio darbininkai daugumoje buvo priversti 
gyventi "hostoliuose.Tai yra daugumoje kur^nors laukuose pastatyta 
keliolika "bačkų" . Dažniausia tai buv.vokiečiu kai o belaisviu stov k- 
los,netgi neretai nenuimta ir spygliuotu vielų tvora... Jas vadina 
E. V.-7. (European Voluntary Worker) bendrabučiais. Kaip jos atrodo iš 
arčiau? - Is abieju galu durys su langais,cementinės grindys,viduj e 
pečiukas su triuba.Tokioje "bačkoje" gyvena apie 20 darbininku įvai
riausiu tautybių.Vėliau atsirado ir kelios grynai vienos tautybės gy
venamos stovyklos. Tokioje "bačkoje" dažniausia yra koki 6 radijo 
imtuvai, 3 akordeonai,smuikas,balalaika.Kas lyginė di<na švenčiamos 
vardinės,draugo vendinės,darbo gavimo,pakeitimo šventes^ir t.t. 
Kadangi toki piliečiai uždirba,palyginti,ne tiek jau mažąi,suranda 
ir galimybes pinigams išleisti. Kyla nepasitenkinimas,kai pirmadienį, 
nėra šilingo papildomai vakarienei pirkti. Sunku eigaprisitaikyki ir 
tam DP,kuris ‘seniau nuo Cuxhavefto iki Komptono nuvaži^uodavo II kl. 
vagone u z. 20 silkių; dabargį.ynorlnt: aplankyti draugu,gyvenantį netoli 
Londono, reikia sumok iii visus 2. svarūs...

Šia reikia dirbti visur ir bot kokį derby.Juk niekur geras darbas 
svetimiesiems nesiūlomas... Jeigu broliai esate rady kraštu,kur bu
tu galima pinigui uždirbti ni.-ko nedirbant, tuojau atsiųskite- nedarbo 
ir buto garantijų! Be tu skundu,kuriuos patieks musu tautiečiai 

■kaip nepagrįstus, yra ir pagrįstu';’ blogos gyv. pa talpos, tol imas kulias 
į.m i-v s tūlį į autobusu stotį,kiny,restorany, bendrabučio gyVehtoju miš
rūnas, nuprįprastas ir nepakankmas maistas bendrabučio valgykloje.

Į tekstilės pramonės saku,leistu tik darbininkėms dėl su
prantamos darbininkių anglių stokos, aš patekau įsigijus šių privile
gija put vedybas.Tekstilės fabrike vyras nedaug uždirba,nes Jo darbas 
daugumoje visai nekomplikuotas.Jis vežioja ar nešioja medvilnės ryšuliu 
špūles,suverptu siulu ritinius ir pan. Moterys,turinčios 'akordinį 
darbu ir aptarnaujančios mašinas, daugiau uždirba kaip vyrai.

'Visoje Anglijoje dirbama 45 vai.per savaity (n.ut ir z.ūkyje).Su atos
togomis susidaro per metus 117 nedarbo dienu-

‘'.Gyvenu Rochdale priemiestyje^,netoli Manchester.Miestas maždaug 
Vilniaus dydžio; centre gausu .didžiuliu krautuvių,viliojančiu puoš
niomis vitrinomis.Daug kinu,rodančiu amvr.ir^ anglu f ilmąts .Visame 
miustu išsi'škirsty daugiau kaip 100 šusiaaukše iu . tekstilės fabriku 
su aukščiausiais kaminais,kuri u be atvangos siunčia purvinus durnus 
į auliukui gyvenančiu darbininku namus.EuinaŽa; juodžiu teikia ir. 
anglu kaminai,kurie niekad-nuvalomi. .Kiekvienam židiniui yra atskiras 
kamiriasį todėl užsieni-tij pirmiausia? stebisi iš anglį kiminu su 
keturiomis ar. daugiau triubu. Židinys.yra anglu kambariu pagalbinė 
apšvietimo prišmonė.Sienos įdubimu :ant, groteliu dega anglių, kršva, 

■ leisdama durnus ir šilįmy. į kaminu,palikdama kambaryje Jauku rusenan
čios anglies vcizdy.Bu't anglai nesijaudina dėlį. kambariu vėsumo,girdi, 
gyvenant šaltame kambaryje "neta.ip greitai galima ės®, pagauti slogu".

< Makci; kambarys gerai vėdinamas,nes anglai nebijo gauti porcijų ’ 
suodžių,-kurios reguliariai pasipilė į kambarį. Joi-užvertas ; galvy, 
pažvelgsi į židinio kaminy, tai n-žtysipemažy-gabalu dangaus.

J visas puses matosi aukšti kalnai,apaugu samanomis-^įisko as 
nesu matus j daugiaus ia auga. tik pc-.viuniai, Įnudziąį-.Žemės sluoksnis 
labai menkas,todėl tik žolė•teauga.ūkininkai čia verčiasi paukšbiį 
ir gyvuliu auginimu. % ,

Mu-dviln’s apdirbimui reikia dr'gmės, todėl 'fabrikai ir įsikūrė 
Kanchusturįo apylinkėjkur iš vakariniu pakrančių einantieji debesys, 
atsidurdami į aukštus kalnus,visy savo drėgme atiduoda lietaus
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pavidalu.Žiemy. dažnai buna tirštos miglos.lavasaris ankstyvus, šiltai 
drėgna vasara,lietingas ruduo. . , . l % ,.

Turimu Britanijos Lietuviy S-gos skyriy su 60 nariįi..wturios Šei
mos gyvena nuosavuose namuose,jy tarpe ir mes.Visoje Anglijoje didelo _ 
butu stoka. 4-5 kambariu buto nuoma įstatymais nustatyta sil. 
savaitei.Rochdalyje 5.000 seimu laukia kada galės issmuomoti butu .. 
per butu skyrių.Dažniausia damai priklauso miesto valdybai.lamu savi
ninkas turi xk dažnai ištisas gatves. užsieniečiui išsinuomoti butu _ 
lieka tik svajone.UŽ. tai jie perka namus,nes anglu drąo-koms. pirkti 
neapsimoka,J eigų tik gauna išsinuomoti. Dypukai gyvena kambariuose,uz 
kurį reikia. moko t i 25-4C šilingu. Kas turi vaiku, uto . problema .beveik 
neišsprendžiama,.nes,kaip ir visur,namu savininkai tokiu nuomininku 
kratosi. lodai aš,surinkęs' ir susiskolinęs pinigu, įsigijau 5 kambariu 
ir virtuves namu. UŽ keliu savaičių busiu apsimokėjęs visas skolas, 
teliks tik hypoteka,išdėstyta 30-ciai metę.iš karto teko> ęmoketi 170

375 Į teko pasiskolinti iš 4y.K?.s savaite tenka įmokitį 25 sil. 
Taigi dabar gyvenamu be baimes del pastoges.

Paskutiniu laiku pavieniams gydytojams pavyko gauti darbo savo 
specialybeje.Atrodo,kad ir man teks tekstiles fabriku pakeisti, į li
goninę.Danty gydytojos lengviau gali prisitaikyti,nes mažiai trukdo 
kalbos nemokėjimas. Tie* anglai labai keistai taria lotynišku.- žodžius, 
Pav., “Tonzilaitis"" - tik ne Tonzilos sūnūs, but; •tonsilitis”... 
Bet turiu vilties,kad ir aš šiuos terminus suvirškinsiu.

Užtenkamai varginau Jus savo įspūdžiais. Jeigu jie yra subjektyvus 
tai atleiskite, bet aš tuo budu sutaupiau nemaža laiko -^šitokiu tai 

•bildu galiu apie savo pranešti po visę pasaulį išsisklaidziusiems 
mieliems broliams rytiečiams.

Iki pasimatymo !
Jusy Nil. Jonas Yčas

ORO SKAUTŲ SĄSKRYDIS - KURSAI

L.S.3."Traky " vietininkija,kuriai'vadovauja musy Korp! senjo
ras Ed.Basaitis, s.m. rugpiucio men. 1-14 d.d. ruošia oro skautę 
sąskrydį - kursus. Jau turima visa uilS lektoriy ir suorganizuota, 
šiam reikalui reikalingos medžiagos. Labai galimas dalykas,kad šiuose 
kursuose dalyvaus svečiui iš Italijos,Šveicarijos,Prancūzijos.Angli
jos, Benelux' o valstybiy, glcjcms. Danijos. "Vyčio'1 skyrius.. Tub ingene 
maloniai 1vieoia kursuose dalyvauti ir galinčius'atvykti Į'Vycio" Korp! 
senjorus iš įvairiu viuty. Vytinčiai registruojasi adresu: Ed.Ba
saitis, (14b) Tubingen,Keplerstr.16 iki s.m. liepos 15 d. Norintieji 
gauti 'nemokamai kelionei pažymoj iraus, r egi s truo j r. s i pas 'Vyr.skąatininky 
anksčiau. Tokie kursai oro skautams bulę labai naudingi.Baigę juos, 
gaišty būti paruošti praktiškam sklandymui,

... 'Vargas tiems, kur i e skriaudžia,vargas' tiems, kurie pavagia savo 
artimui motinę,kūdikį,siūlę ir Taviškį., vargas tiems - jie žus - 
ir. vienintelis p?)dsfkas po jy .liks niaurus prisiminimasykaip pers
pėjimas kitiems amžiams.Margas,vargas, jiems,teisybe artinasi!

Gal but,gal but ateis, teisybe,bet kas r:|n,kas manoje ipi
a' daugiau nematysiu daugiau Tavęs,mano motin? - jeigu musy že- 

. m .i liks tuščia ir sunaikinta - kas mums iš teisybes!"
(•iš N,Nedalai tęs 'Legendy" )
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Al. Nevėžis (T$sa is 10 Nr.)
Gatvėje kaip diena,’šviesu,šilta,radijo garsiakalbiai skelbia at-, 

.vykstantiuras turistams viešbučiu bei sustojimo vietas.Virs gatvės iš
tiest: s di .ziuįis plakatas ; Bozv-ncr Kcss'o.I-laciasakės zalies palm -s 
beveik no-sin duria einant šaligatviu-.]/icst; s skamba nuo muzikos ir gar
su. Tikras -laradivs auf ZSrlen-1. Gatvėje šoka. Visa .tai daro savo tiži-.;, 
įspūdį pirmu k r tu tvykusiam. ' .

Italai,esu, nedaug tvikrlauja - tik muzikos.Nina koks linksmas, 
vaikinas didini scio šalutinėmis g tvjmis,st-i sustoja prie medelio,nut> 
ima nuo pečiu ako r 1 on$-, ir .pradeda sukti,raivyti ra liotijau, ematant 
sukasi’aplinkui poros...

elihu gatve ir mastau,-kur reiks pernakvoti, nes pinigu viešbučiui 
’apmokėti n u už teks ,B<-.-l iii uos i į vienuolyno ’uris.3’-n s,didele.- barzda 
vienuolis melonif-.i---.tid.ro duris.Jauku ci: ,t: roc dangaus pri ■ giobstyj c-. 
Gaila,visos p -t Ipd-s -užimtos JGer. .širdie žilabarzdis nuroto n toliese 
esančiu pri .gi. udv. dinų ir man prisimena y v...-kažkada skaitytas 

-Vaizdelis -• benamis Žmogus nepažįstamame mieste ieško vietos galvai 
prigl’aušti... Susižaviu vėl naujais • vaizdais.'Štai aukštas gotiško sti
liaus bo: ut. s, iliumįnuotas tamsiai mėlyna bviesa,puikiausia atsispindi 
tamsiame dengtus 1’oną.žviecia jis .no tįk kelio ieškantiems piligrimams, 
bet yra kelrodžiu ir ka nuošė paklydus i--ms. Is a i c-j u gatvės pusiu -p.-s ta 
tyti žali staleli ai,pri kuriu ’’i n* s karščio nuvarginti^ it 1 i siiuc- 
ciojckv-,- r r geria g.ri-usios markos ‘Chianti- vynę..’, rjutsmas didėsnis 
nei/ 'cigon ras arklius pardavinoj ant,.-Nors ir visi geria.^bet n-.-i ';pe sig 
siv,nei svirduliuojančiu nematyti.Bachas,matyt, suteikė s Los žemas 
vaikams dovanu - gerti ir hepasiTgcrti...Ir tokios tai. sc-ęndb iki pati-.s 
miesto ge.le. Karštis jaučiam s visu v-n’dluoseVyrt i beveik visi vienmars- 
kiniai arba plonais m gz.tiriukf is .Taip, čia-truputį po dosinei - tai 
liazza 7&ltvr,kur pi ivalau ’pas pranciškonus prasyti pric-gluu '.cs.Gar
siai baladojuosi į duris. Tačiau vaizdas.- kvepia.liauno Brazilka.Vidu- 
t .nio mži us vyrus mitriai vynioja pusiu .trinius nu kai onus ant sukutis. 
Visa, kambarį* išvaizda į abu i n era .- loni, kad net pasakoti nesmagu.!asmė 

’pasus,įr 'ė knvgon ir nuvedi į ‘‘rnięgamįtjį ;. «nt rr“-*. paprastu lentų 
patiesti, n -.-aiškias spalves matracai .Nei ■ pagalviu, nei- antklodžių...
UŽ 3C lirų gal -i turn gauti vienu m rsl'U - sako čia pat gulįs seni s.Padėjau 
30 lirų - niekus nt-si judins?. Padaviau pokclį - nusisypsojo ir atneš j 
kaž kę. p. na.'lt-us -į rankšluostį.Bent jgalvai bus kuo svr riau susisukti. 
Nusidėjau daiktus po galva,kitus pririšau prie y. gatves1,n^s visokiau
siu istorijų esu gird?jps apie italu sąžiningumą.

Jau buvau akis be s U-ledas, kr i miegus^ isbr. įdp į kam ar.į įsirioglinus 
aukšte s,ulaciapctis vyr--s.rirmif-usia pažvelgi į%mane,pp skili nuėjo pas tu 
v’cnaržį’fcenį ugnies pr lyti. latras - nuspr<n -zi.u.B< t pasirodo,sraar-- 
kif.i klydau.If  --kalbino ir man .A'> sakiau .nesuprantąs. Tada jis pradėjo ■ 
jugoslaviška i .Suprasdamos kiek rusiškai, gėloj au kiek siisism Peti. 
la-’ilk j.l^kfd- t-r.no ne u j as .pažįstam ■ s turėjo ilgu ir įdomiu istorijų, 
kuri rlf u 'žir buvo surista su Tirolio pra-eitimi .I rios I pa?.karu sis 
' r-'st- s -.-riklvusė Austru-Vcrigru valstybei.Vi .tihia-i 'gyventoj ...t kalnuose 
beveik visi yra Vokiečiai ir italu nelabai p.'-kenčia,svajodami apie 
Tirolio v 1-ftybis sukuriu^ .1 ag&l senio samprotavimus, j on turėtu įeiti 
■Insbrucj -’o sritis, dalis J iemonte ' s,kuris piikla-.uso Italij i,Bolzano, 
-jrixer...gi rvtuc-se siektu Fl^-genfuttū. ’Šiuo matu vietiniai gyventoj ai
deda p’stun£ž-a is'italu isgf-u ■ i b.nt ialinu antenom! j u. Tokias tai min
tis mano naujasis p?z į s tėra t-s -sakoj a. kic-kvi‘--ną-.m sutiktam užsieniečiui.
Jis b-n^o įtikinti ki-.-kvienę-,is sv tur atvykusį xr tuo budu tariasi • 
; tli kas sa vo krašto pasintinybu-Gr. i tai j is tapo mano prietdium.
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Jib,k. ip ir aš,tremtinys, tik b4go he nuo- tave , bet nuo ’sunaus - 
Tito. •• Eime,snko, jpg tu nevalgys. įsitemps _ gatvėn,nu >j ome į 
viena svetainę.Athcšj visokią pi<tą vaisiąąor<-ziliskos kavos,®,karo- 
nu. I ai coic 10 vai.vakaro grįžome mano • ,g.. tv jse judi j imas nebuvo 
sumazjjps.? avinas,cukraines,svetaines buvo atd..ros.As užmigau kietu 
miegu po Italijos dangumi, (bus daugiau;

“V y .S i o ' Forp! nariu drenai.

10. Laibutis 5.,schj.,19,Durkin st.,Newport 7.15,Vic.,Australia.
11. TJambaras Jon; -s, s _-nj •, 5G':- ’Yillium Avė., Winnipeg,Canada
49.ii- 'z otųsnas Ląstutis,senj.,c/o V.Velžio., ’.•c::’ Gwynn Ave.,Baltimore,

29, I’d., U. 3.-1.
63,tr.selis ienom s,2?il., Ozone lark,L.I. ū;.T.,.USA - smulkus adr.nežino:... 
-Y.Vaicitin. s Albinas,(1.b) ?reiburg;Br. ,’GcuthvStr.30.

161.Simutis Vladas, senjoras, (13b) Augsburg-Įlociifold, j)F Camp.
152.Kamantauske s Viktoras,Garbes Narys, (14b ) Ti’bing;vų^Ke'rrenbergcrstr.

SS .Lukasvvilius Honr-. ,fdl. ,28 North y.t.,Gn at Ncck,Li,'T.Y.
50.Šarūnas Vladas,senj.,37 Indian Trail,Toronto,Ont.,Canada.

Išvyko ’Jil.3taaiskis. ’ ,

■ "Vyčio“ Valdybos vice pirmininkas J?il.7.3tisisl is is p.įeinamo 
sros■stovyklos atsiuntę mums laišpką,kuriame sveikina visus vytin
čius ir draugu. pra.n ša-.,k- d JiA- uų: savo seimą klv;ksta -į-Australiją 
les linkime lilist.riui aktyviai įsijungti į -Vyčio“ seniūnijos 
Austral-ijojc darbą.

Tusius ta. archyvinė r e ’.zi?.ga .

•’Vyčio - Forp! ir k i kuriu skyrių archyvini medžiaga jau pasiusta 
į JAV apsaugai. Šiuo m: tu dalį m&4':*Mlagos globoja vil.Jrnavieitis,kitę, 
dalį - Garbes narys F.Jurgele. r

13endri.d_rb lauk imu -3kdutu Aide“. ; t

’•Senj .VI.šarfinad is I».n<. dos mus informuoja,kad Kanados skautį-ciy 
pc.stc-.ngomis apie liepos men. 'numatom; s išleisti livtuviškam jaunimui 
skiriamas žurnalas ‘Skautu Aidas-.Tam tikslui įsteigta sava leidykla-su 
maža spcuštuvclc ’liGta’. Laikraštis savo turini ■ stengsis patenkinti 
ne tik skautus,bet visę. Ii-tuviskę.j į jaunimą,pasklidusį po visą pa
saulį. Leidinys bus skiriamas.daugiausia suaugusiam jaunimui,su ats
kiru skyriumi magiems, šia proga -3.A.“ redakcija kviečia bendradar
biauti visus s kauti r. ink..s ir •'Vvcio ‘ narius,atsiunciant savo galimai 
trumpesnius straipsnius.Visą medžiagą siąsti senj.VI.Šarūno adresu.
0 leidyklas ir spaustuves .adresas yra kitas. -Rūta.4,i.O. Box 78, 
Rodney,Ont., Canada. '
\ -Vyčio- korporacija labai džiaugiasi - grašiu broliu k-nadiecią 

skautą sumanymu, stebisi ją energija ir pasiryžimu.^-
•’ Visus -brolius ir Seses -• Akademinio Skautą 3ąjui' io n-r .ųs kvie

čiame aktyviai pasireikšti platin:.ut ’Skautą Aidą -, .ir jame bendra-
■ d’arbiaujant savo rašiniais. , ■ ■

Viinuolikos tautybią studentą atstovą generalinis susirinki
mas iltini c -Vyčio - Korp! Trbingeno skyriaus pirmininką s nj. Si. 
Basaitį a'-HT prezidentu. " \
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SKYRIUOSE IR SENIŪNIJOSE

Freiburg, as

Nesenai i JAV valstybes išvyko sunj .Vyt.Jfik,alavicius,muSy; skyriaus 
sekretorius ir vienas jo steigijy. Tuo tarpu čia esamu 6 vytieciai. 
Biuletenio leidimui paremti suaukojome 9 DN. .

Tiibingenas

Skyrių prislėgė materialiniai sunkume.i, dalei kuriy negalime ir 
vienas kito aplankyti. , x

Paskutiniu metu Tubingunc dar liku vytieciai aktyviai.įsijungę 
į "Trakuu vietininkijos darby. Skyriaus vadas Ed.Basaitis eina vieti
ninko pareigas. Aktyviai vi.etininki jo j u dirba senj .J .Gilun’as* eida
mas atskiros skilties instruktoriaus,ore vyciy dr-vss vado pavaduoto
jo ir vietininkijos, ūkio dalius vedėjo pareiga. . .*

-''Akadcmiky s^kauty suvažiavimu Horn.uburge- dalyvavo du musy 
skyriaus broliai vytieciai. %

- Vytieciai aktyviai dalyvauja oro skautu veikime,ruošia suva
žiavimu ir patys stato -modulius. - .V
J. A. V. ‘Vyčio’1 seniūnija. ■ . , -

Fil.,. Augulis mus. informuoja,kad jau pavyko jam susirasti, darbą. 
J, A. V*-, pamažu pradeda apsiprasti,na ir pradėti darby šu J'Vycio" se
niūnija. Tuo tarpu seniūno veikla reiškiasi biuletenio .įsėiuntine j ir-u 
visiems tį.ums JAV gyvenantiems vytiecibms;, kuriy Adresai yra. žinomi. 
Senienas nūs i skundžia', kad naujai atvažiavusieji, lygiai kaip ir is ( 
seniau cio. įsikūrė musu Korp! nariai nusiregistruoja.ir nepalaiko 
rysiu 3U beniunu. Vis dėlto nenustoja vilciy»kad vytieciai savo pa
reigu atliks. Šia proga Fil.Augulis sveikina visus musy organizacijos 
narius. - ,

Kanada ' Ž \

Vartas su tais kanadiečiais: visi jie taip užimti,kad n3 vienas 
'• nesutinka prisiimti "Vyčio" Korp! įgaliotinio pareigu. Visi Korp! 
valdybos šiuo reikalu daryti žygiai nuėjo niekais.-l orp! pirmininkui 
nieko kitu nelijo daryti,kaip tik paieškoti įgaliotinio kitame kraš
tu. Tuo■. tatpu; kai eile mjisy filistėriy i.r senjory atsisako ar net 
nieko nuatsakc, ‘ : nieko kita nebuvo galima daryti,kaip tik
paprašyti musy Kbrpl Garbes Narį E. Jurgelį,gyvenantį JAV, sutikti bent 
laikinai eiti įgaliotinio pareigas. Kanadoje gyvenantieji vytieciai 
del šio reikalo tepasidaro patys sau r,uiko.lingr-.s išvadas...

Australiją * . v r
„ • f

"Austr.Lietuvio". Nr.10 įkaitomu,7 kad s.m.birželio .,£-5 d.d. čia 
turėjo įvykti visy Australijoje gyvenančiu skautininku ir "Vyčio 1 
Korp! ntriy suvažiavimus.

.’Tame pačiam, laikraštyje rašoma,kad I.L.3.3. Australijos rajo
no, vadui ir ?r/yžioR Korp! įgalictiniui sktn. s-.nj .B.Dainuciui Ifišigra- 
cijcs D^pi.rtam-ur.t. s l»idc Ij.nayti visus į l'.lbourne a tūkstančius

imigrantę laivt-s ir sup'ZLv’dinti skautus su skxt tęnriro ir gyvenimo 
sąlygomis Australijoje. , - •

Laikraštis skelbią* ir naują B.Bainucio ndresu.,Kurj mes kitoje 
vietoje patiekiame "Vyčio" 'skaidytej_:a”a«
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Savo laiku ‘-'ycio-' 3! vienetas Tubingene buvo savo skyriaus gar
bės narių išsirinkus šincuų rašytoj ų. kalbininkų, vertėj ų -• sktn. 
Viktorų Kamantauskų.- Icrorganizavus 'Vyčio-' korporucijų,pagal naują
jį statutų, visi S’ nariai tapo'atitinkamo rango ■’Vyčio" Korp! nariais. 
Šia proga Korp! valdyba pakvietė sktn.V.Kamantauskų būti "Vyčio" 
Garbės nariu ir įgalioto Tūbingeno skyriaus pirmininkų įteikti 
Jam Korp! spalvas. "Vyčio" valdyba ir visi nariai maloniai sveikino, 
savo nuujųjį Garbės narį ir tikisi., .kad musų ryšiai su sktn,Kamantaus
ku bus visada nuo š.'i retus.

Turimomis žiniomis, sktn.V.Kamantauskas yra numetus ateityje emi
gruoti į Australia ų.

Kerperantų užjūryje ir emigruojančiųjų žiniai.
------------------- ----------------------------------------------------------------------- --------- .................—~—................................ ........... :■■■■■■— .................. ■ ■

’imigravus neužmiršk tuojau užsiregistruoti pas "Vyčio" Korp! 
įg-..lietinį toje šalyj e, pranešdamas Jom savo naujųjį adresų. (

1) Kanadoje. Garbės Karys - Kr.P.Jurgėla, 59 Goodrich str., ’
Hempstead, JT.Y., U.S.A.

2) ,j.A.V. - Fil. - Kr.V,Augulis, 23 Statu str.,Spring .Valley,H.Y.,
. U.S.A. . . - ' '

3) Australijoje - Senj.. - Kr. B.Dainutiu, 19 Durkin str.,Newport V 15,
Vic., Australia,

4) D.Britanijoje - Fil. - 1'rY. Dr.J.Yčas,76 Rochdale Rd. ,yilnrow,Lancai
Vyti„šie i,gyvenantiu^i 3.f Ur:Xan< -doje, Austr.alijoj'c ir kt.užjūryje, 

pinigines aukos Korp! prašomi siųsti šiuo adresui 
K r. P. Jurgėla, 59 Goodrich Str .į Hempstead, IT.Y., USA.
Visais biuletenio gavimo reikalais prašomu rašyti įgaliotiniams,nes 
per Juos biuletenis yra siuntinėjamas.

FetVarkingi vyti' eini

Tam tikrus skaičius mšsų brolių emigruodami nepraneša savo adresų. 
Kai kurių adresus aušinome tik itį spaudos... Prašome brolius nebėgti 
nuo musų!

- Vokietijoje gyvenrcius brolius prašome, taip .-pat .atsiliepti, pra- - 
nešant mums,Kaip d: r ilgai numatote gyventi Vokietijas.Jeigu K! valdy
bė. persikels j JAV.yCia bus paliktus Korp! įgaliotinis. 
Aukos;. . .

^Hburgo"'"Vytis" - 9 D?; Dr.YŠas - 16 W.. Aukotojams opiu. 
Deja,aukų vis mr.' o K.-, ii* mos noišbrendame iš kad ir mažų skolų. , 
archyvus siųsti į JAV apsaugai - G.n.P.Jurgėlos adresu,

• <'■ * ....................... ........... „ ...

Leidžia : Akademinis Skautų Sujudis.
Redaguoja :’.Br .Kviklys .Skaučių skyriaus redaktorė sen J .V.Baukytė.
Adrę-sas.; (13b) Kemmingen, Dp Camp, Germany.
Biuletenis nevivšasftik ASS nariams. Tiražas : 250 cgz.
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