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Skautas pasižada tarnauti Dievui,Tėvynei ir artimui,Tokiame paža
degludi ne vien tik gražus obalsis,bet ir labai gili prasme. Ji ver- 
čiakiek plačiau susimastyti.

Žmogaus pareiga, tarnauti artimui, tautai ir Dievui paeina Jau iš 
esmines žmogaus paskirtiey gyventi bendruomeniniu gyvenimu ir vienas 
kitam tarnauti.Aukščiau nurodytasis pasižadėjimas tik tu bendrųjų pa
reigu pabrėžia.Tačiau dabartinis žmogus atitolo nuo Jam suteiktos pa
skirties, gyvendamas vien tik savo individualiniu gyvenimu ir tarnau - 
damas vien tik "sau pačiam".Tuo tarpu egoistinis ar saunaudiškas gyven 
nimas daro žmogų žmogui priešu.Tai parode liberališkasis kapitalizmas, 
vienpusiškai saunaudiškame ūkyje pagimdęs marksiėzmu.Pastarasis išaugi
no bolševizmu ir nacionalsocial izma,pasišovusį kovoti su individualiz
mu irAkapitalizmu.ŠioJi eiga parode,kad prigimtinis žmogaus egoizmas 
patį žmogų palaipsniui,bet nuosekliai,negailestingai ir totaliniai 
naikina.Bet šiuo žmogaus naikinimo keliu eina ne vien žmogžudžiai, 
aiškūs socialiniai kenkėjai ir visu rusiu diktatoriai,bet ir visi vi
suomeniškai abejingieji individualistai,kurie "gyvena ir tarnauja vien 
tik sau pačiam".Prigimtinis egoizmas,individualizmas ir kolektyvizmas 
auga ant tos pačios šaknies,kurios viršūnėj bujoja gyvuliškumas.Jo 
nematome,kai mes patys kitu atžvilgiu egoistiniai elgiamės.Bet Jį mes 
dažniausia pamatome tik tuomet,kuomet svetimojo egoizmo esame Jau pa
tys skaudžiai paliesti ir iš kurio; Jau sunku beišsivaduoti.Tik to
kioje dalyku visumos perspektyvoje pajėgiame suprasti artimui tarna
vimo prasmę.Be abejo,toks kasdieninis tarnavimas yra sunkus.Jis at
rodo nebeįmanomas,kai Jis turi būii taikomas tokiam asmeniui,kuris 
pasirodo jo esęs nevertas.Bet be Jo negalime atlikti žmogaus paskir
ties ir negalime gydyti esminiai iškrypusį^ ir dvasiniai sergantį žmo- 
gU.Šis tarnavimas yra ryšyje su krikščioniška meile.šiuo atžvilgiu Jėzus 
įsako vienas kitę mylėti,kaip Jis mus myleJo.O Jis mus mylėjo savo 
gyvybę už mus atiduodamas (Jono 15.12^ .Be Kristaus meiles pagal krikš- 
SdoniskuJį mokslu nėra įmanoma tikra žmogaus meilė.Tame glūdi skauto 
įžodžio esmė. a a ,

Istorija rodo,kad vien tik gražūs obalsiai ir gražios idėjos'nepa
jėgia prašalinti blogu prigimtiniai egoistinio vystymosi pasekmiu«Tuo 
būdu ir gražusis istoriskasis žmogaus lygybės,ir brolybės obalsis 
išsigimė į šmėklų ir teroru,kai nebuvo iš esmės pažintas prigimtinis 
vystymasi8,kai Jo idealistinės spalvos neatitiko tikrenybę.Ir atskiras 
įsipareigojimas (sakysime,sumokėti skolų) nieko nereiškia,kai trūksta 
pareigos šventumo Jausmo ir noro pareigu vykdyti.Atskiras žmogus links
ta save patį ir savo darbus subjektyviškai vertinti aukščiau,negu Jie 
iš esmei# yra objektyviškai verti ar..Jtru.darbu paliestieji asmenys Juos
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subjektyviLkai vertina.Todėl atskiras žmogus negali būtį save paties 
istetymdavėju ir teisėju-Todėl įstatymas ir sprendimas zmoguteduodamas,- 
is vi rsaua .Konkr o tu s žmogus gali juos pripažinti ir vykdyti,o«t^jis • 
negali ju pakeisti.Jis gali juos nepripažinti ir nevykdyti,bet j-o nesą 
atsakomybę už ju nevykdymą.Atskiras žmogus nėra Įgalintas is savps _ 
paties nustatyti savo asmens ir savo santykiu su artimu,valstybe,.
ir Dievu esmę ir apspręsti kokiame laipsnyje jis savo esmines.pareigas 
vykdo«Tuo badu ir skauto įžodis praktiškai nieko nereiškia,k. i nepa
žįstama ar nepripažįstama,kad kiekvienam reikia is pat .pagrindu Įsi
žadėti prigimtiniai egoistinio nusistatyme-..šct j is labai daug reiškia 
ten,kur atskiras skautas ne apskaičiavimo ar baimės,hit pasiaukojan
čios meiles sumetimais ir ns vien tik išoriniai,pet is ^smes tarnauja 
artimui, tėvynei ir Dievui .vadinasi, skauto įžodžio prasme gludi dva
sioj o 'ir darbuose,bet ne formoje ir žodžiuose.Turininga.sis srauto 
įžodis n'jali būti - panaudotas iškrypusio liskauto,r beturiningumui pri
dengti.

Kaip sakyta,žmogui yra skirta tarnauti Dievui,tėvynei ir artimui. 
Tėvyne paprastai supuola su valstybe.Jos esminė paskirtis,lygiai kaip 
ir esminė žmogaus' paskirtis,yra tarnauti Dievui ir žmogui.Ji yę.ą,.valsty
bei duota, is viršaus .Todėl atskira valstybė negali pati is s'avffš' t'ą. pa
skirtį pakeisti.Dėt ji yra laisve ja vykdyti ar nevykdyti,savo atsakomy
be.Vienos ja vykdo,kitos ne.Pastarosios ima net kovoti s'u Dievu ir nai
kintižmogų.Tai iskrypusioji valstybė.Ji ‘kuria pragaru žemojs ir 'pati 
susilaukia baldaus galo. Bet lygiai kaip žmogžudys negali sau nustaty
ti atskiros paskirties ir atskiru įstatymu,lygiai taip'pat iskrypusioji 
valstybė negali pasiskirti pagal savo noru,paskirtį ir išleisti įstaty
mus,kokius ji tik pati nori.Jei ji tai*gėlėtu,tči ji galėtu valdančiai 
klasai suteikti teisę nebaudžiamai išnaikinti ūkininkus ir kitus, "tur
tuolius” arba sveikuosius įgalinti nebaudžiamai naikinti seniusįlįgonius 
ir silpnuosius.Ne tik vien paskirties esme,bet ir istorijos fakta'i pa
rodė,kad valstybė tokios teisės pati neturi ir niekam jos negali su-; 
teikti,Todėl: " vai s tyb ė s d va. šia" .yra Valstybėms is viršaus duota; jos 
negali kiekviena a r 3 k1ra va1styb ė Kaitalioti pagal savo pačios kurpalį. 
•Bet, valstybės paskirties ribos e, kibk viena valstybė yra laisva, tvarkytis, 
kaip vietos ir Laiko sąlygos reikalauja.Tuo remiantis kiekviena valsty
bė principe pati (t.y.per save tautji), nustato 'savo teisines formas, 
kuriose turi vystytis valstybės esmės gyvenimas.-Jas nustato Valstybės 
konstitucija.Joj e randame teisiniu nuostatu apimtai,Kokia yra valsty
bės valdymosi forma,kokie yra valstybės organai ir Ka,ip Jie vykdo valsty
bės valdžių,kokias pagrindines teises turi žmogus valstybėje ir kokis 
valstybės organu santykiai su visuomeninėmis institucijomis.Dygiai kaip 
nėra dvieju išoriniu žvilgsniu vienas kita atitinkančiu ašmenų,Dygiai 
taip pat ir kiekviena valstybė savo,, konstitucija skiriesi nuo kitos. 
Pagal n skirtį Jos savo ~:,me turi būti vienodos',b.et. savo formomis įvai
rios .Esminiai svarbu,ar konkreti valstybė pripažįsta jai is viršaus 
duotus santykius su Dievu ii' žmogum ir -tokiame laipsnyje ji juos vykdo. 
Bet yra antros eilės ir teoretinės reikšmės klausimas,kokiu būdu ana 
valstybė įsikūr;,kaip susidarė jos konstitucija ir kokia jos forma. .. 
Žiubs samprotavimus patvirtina dabartinės Vokietijos jungtinės valsty
bės įsikūrimo ir jos'konstitucijos sudarymo faktai.Pagal juos pasirodo 
nereikšminga, ?-.r valstybė susikūrė demokratiniu būdu ir ar demokratiniai 
•siekia demokratijų įgyvendinti.Keavarbu,ai nekpnstūtucinis bei kitas 
valstybinės galios, faktorius Ja sukūrė ir esminiai p:veikė į konsti
tucijos raibstatus.Taip pat nesvarbu,ar konstitucija ir rinkimu įstaty
mus buvo sudaryti konstituciniai demokratiniu būdu.Tokiu būdu yra. bergž
džia ginčytis,fer’’• vyriausiu tautos atstovybę ir valstybes galva turi 
rinkti taute betarpiškai e-r per savo ypatingus, tautos atstovus.
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J^i vietos ir laiko sąlygos reikalauja,tai panašūs klausimai gali 
būti sprendžiami autoritetiniu būdu ir suteikiami iš viršaus.Tada to
kius nuostatus reikia vykdyti,nebojant kiek kam jie patinka.Taigi,nule
mia dvasia,bet ne forma.Ir tik ateityje iš darbu bus spiendžiama,kiek 
šioji formaliniu žvilgsniu -ne be priekaišto sudarytoji --valstybe ir jos 
konstitucija tarnavo esminei valstybes paskirčiai.Pilietiniai susipra
tus asmuo pasiduoda aukštesniai valiai,nors Ji jo norams ir nepatiktu.

■Lietuva taip pat turi savo valstybes konstitucijų.Ji pagal laiko 
ir •.'ietosX sęlygas buvo kelis kartus keičiama.Paskutinioji nepr.Lietu
vos konstitucija buvo išleista 1938 metais.Kai kurie musu politikai 
tremtyje,partiniais sumetimais,stato klausimu, ar 1938 metę^ar pirmos - 
nmoji konstitucija galioja.Bet čia negali būti teisiško ginčo,nes nė vie-

■ nas neužgincijs, kad N,Lietuvoj veika ir buvo vykdoma 1938 m.konsti
tucija. Tai kokiu būdu galėjo pradėti vėl veikti senesnioji konstitucija? 
Kitas klausimas,kokia konstitucija veiks ateityje.Bet tai yra ne tei
siškas klausimas ir ne teisiškais samrpotarimais Jis ateityje bus 
sprendžiamas.Bet dabar negalima paskęsti nevaisingose doktrinaliniu 
ginču bangose.Jei konstituciniu naujoviškumu neišvengė senosios valstybių 
su nus'įstpyėjusiom tradicijom,tai tuo labiau neišvengėme ir ju neiš
vengsime nu mes. Buvo ir liks dvarbūs esmes klausimai; ar musu valsty
be tarnauja duotai valstybes paskirčiai,ar jai' jos konstitucija yra 
rimtas dalykas ar tik tusti žodžiai ir ar mes patys tarnaujame artimui 
atgauti žmogaus teises valstybėje.Nuo%to priklausys,ar žmogus valstybėje 
užims jam skirtu vietų,ar liks tik išnaudojimo ir sunaikinimo.objek-

' tab.Kenčiančiam žmogui nepasidarys nė kiek lengviau,kai ginčysimos 
formos klausimai s; ar teisėtai musu valstybė susikūrė,ar jos konstixuci- 
ja susidarė’konstituciniu' būdu, r. r jos. valstybes forma daugiau ar mažiau 
demokratiška ir, pan.Ne forma,bet esmc lėm';,lemia ir lems,ar mes kiekvie
nas asmeniškai, musu tautu, ir visa žmonija eisime žmogaus naikinimo 
ar gelbėjimo keliu.

Tie samprotavimai ragina mus būti’ nuosekliais prpažinti,kad ego
istiniam žmogui nepridera šauktis pasiaukojančios meiles pagelbos ir ki
tus kaltinti,kai jos nesulaukia.Ieškodami sau kitu patarnavimo gelbėtis 
iš sunaikinimo,pradekime kiekvienas asmeniškai kasdien nuoširdžiai vykdy
ti esminę žmogaus prievolę tarnauti Dievui,artimui ir tėvynei. Bet neba- 
gatelii-uokime žmogaus ir valstybes paskirties,prisidengdami vien gražia 
skauto obalsio forma,po kurios nebematyti žmogui ir valstybei skirto ,L 
turinio.

S E L P K I K E STUD I J LOJANČIUS

Nedidelis vytieciu ir SSD skaučių skaičius dar tebetęsia savo 
studijas Vokietijos universitetuose. Ju medžiagine būkle katastrofiška. 
Kai kas iš ju prie to visko dar serga džiova. Beveik visu studijuojan
čiu maitinimasis yra nepakankamas. Trūksta pinigu ir visko,išskyrus, 
gal tik gerus norus tęsti toliau savo, studijas. .;> •

''Vyčio” Korp! valdyba jau ne kartę, buvo kreipusis i savo narius, 
prašydama jiems pad-ti.Deja,iki šiol atsirado vos pota geradariu,kurie 
praneša mums iŠišuntę šiam reikalui pakietėlius su maistu. Kiek girdė
ti, vienas kitas sušelpia betarpiai,asmeniškai. Ar šiaip ar taip, sios 
aukos tebėra labai mažos ir neefektyvios.

Akademinio Skautu Sąjūdžio valdyba dar kartę prašo visus brolius 
ir seses užjuryj e,kurie kojomis Jau kiek siekia žemę ir šiaip Jaip 
jau susitvarkę medžiagiškai,sušelpt’ brolius,ir seses studentus jeigu 

’’ ne kuo kitu,tai bent maistu.Aukas iiu-tl :,Vycio" pirmininko vardu, 
kuris perduos j: daugi'.us ia reikalingiems.Kadangi Vokietijoje yra 
stipriai apr.uixin®mi kai kurie produktai (kava,arbata), vengti ju 
arba- dėti labui mažai.padėkite tod musu studentams !
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GAMTOS IR ŽMOGAUS. S I U T E Z -

Psktn. Dąntttj Valaitytė.

^Ranką tampa tik tada visiškai savimi pa
čia,kėi j i*vaisius skinajir žęm6 -tampa dirva . 
tik tada,kai žmogus aria ir s.ija:!c

. . . Romano Gueldini, , ’

Ho+udami kalbėti apie žmogaus ir gamtos sintezę,pirraiau^suraskite 
sintezę tarp žmogaus ir pasaulio ofusculi,s tik santykyje eu'žmogumi 
tampa pasauliu tokiu,kokį-mes jį suprantam ė ir turime ,Uuk ‘'žmogus-; 
nėra pasaulin ir pasaulis n«ra smcgusjbet su žmogumi daiktai sudaro 

. pasrulj,o žmogus yra tarsi tiltas,kuris jungia juos su kita realybe". 
Žmogus,gamta ir pavieniai daiktai sudaro vieną slntes^t&uri'ą galimo 
pavadinti, bendru "pasaulio-” vardu «IIus\4, skoniu '-.kinis 'žiūrint.-, norisi 
g'dEvoti,tačiau dar daugiau; pasaulis tempą pasauliu tada>kaip smogus 
santykiauja su juo,kaip visai išorinis pasaulis yra praleidžiamas per 
žmogaus galvoj i.s. --r ■ P-l’tyv-? Taį yra š0ūbj.ektyvi, tapiau filosofinio 
pagrindo turinti .mintis,.nes Juk ir* pati filosofija, yra £mog-aus.,gėlvo- . 
jimo padarinys. '■ -/J - ..

Sūsįryurinkims galvtjimo plotmę, santykis žmogaus -ir gamtos,Ar 
gi žmogus nėra maža -ir neatskiriama gamtos dalele.Kaip pavyzdį,paim
kime muM literatūroj e randamą medžiagą,nes čia kaip tik ir atsiapin-- 
di labiausia žmogaus santykis su pasauliuose gamta.Prisimena.papras
tas, tykus ir giedriai nclancho diskas Vaižganto ."p-Įdžiy. ir ’DJdienią’1 
Mykoliukas . Tai maža>gaivališka gamtos. dėlėje ,'lyg -tas žolyne, čirškian
tis žiogas- . . Kas liktą. iŠ -"ykoliuko-į jeigu jis- netektą svarbiausio 
savo’veiksni) - gamtos ? Gautųsi maždaug trs patsj ei paklaustumam: 
kas liktu.is žmogaus,jei atimtumam <am -gyvybę ?. ..jEt sakymas aiškus. 
Žmogus yra gamtos -lalol 5,-titc ^avo žmogiškąja prigimtimi Jis įsten
gia apvaldyti tas gaivališkas gamtos -jegą-š ”.’ir -pakreipti -jas,minties 
pasaulio galia realizuoti j d-Agyvenimą.n« Ir te žmogaus vidaus dvasios 
dvasi os pasaulio j ^ga ir yrą, žmogaus žmogiškumo priežastis-Tuo ir 
skiriasi žmogus nuo kitos, jį supančios ; aplinkos, tuo tik j iš ir stovi 
aukščiau už augalus^ ir; kitą. gyvūniją. plačiąja to žodžio prasme -kito, 
gamtos--pasaulio,Ir žmogus iškyla virš. visko,tačiau ne valdymo prasme, 
bet dvasios pasaul i-o isšĮvystymo,dvasinio stovio pr asm s a Tu o# Tau du- žmo
gus su savo vidaus pasauliu,santykiaudamas su išoriniu pasauliu,sukuria 
pasaulį bendrija to z.od?^io praurne. Tačiau■ esmuje?• - Eamoje žmogus yra 
gamtos dalelėfkuri yra tačiau apdovanota aukščiausiu.pesireiskimu - 
mintijęs .pasauliu, kur i s .iškelia jį. aukččįąu už viską. „ ■ ■

Isveskime tolimos^ failą, ..ątyčyj o muuįi vidaus, pršaulio su 'išo-* 
r3s: pusauldunžmogub/tc. maža gamtos dąlelana jėgą pati savaimin
gai, si. vomie minties akimis, pasakyčiau, lyg ife '• virkaus, io .-tm tikros- 
perspektyvospažvelgti į kitą,Iii j. j; pasaulį - J £amtą*-Sąrykyj e-su 
gamtos stebėja u vi-.-t-t? mens/'..?u:.iduria dvieju groži-,t problema: 
natūralusis;.gamtbji, grožis ir žmogrus s.ukurtrale menas (groži**)-.Kuris 
.stovį o.ukččii?.u ?■ ~ Platonas yra pasr2cg»s?-jo.g jis tiki, ko d m one A sto
vi -aukočiau nei -.gamtinis grožis, ir--menas yra -aukštesnio- laipsnio,nes 
jis yra’žmonių kultūros-padaras,nei idjjs, nes kiokvioną.idoją reikia 
realizuoti į .gyvenimą.Yra nuomone,kad gtznta n^;va joks menas,o- tiktą! 
priemone ir 'priežastis patarnauti mono objektui .Taigi žmo.(ftis jpats būda- 
r.r.s gautos 'dalis\ tapęs apdovanotas vidaus - minties pp.rj'auiiū, įgauna 
jėgos subjektyviai pervertinti v iooyinj, pasaulį, neri'e is t i jį per savo 
perspektyvą (šiuo atžvilgiu turimo gamtos ir meno .klausimą-' ir sukurti 
dar didesnę vertybę:gamtos grožį panaudodamas kaip objektą,Jis sukuria
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5 LIETAI KAI. NETURIU® GARBES NARIO PREL.ČESNIO

Br.Kviklys > . . ;
' ■ 1 ' ■ ..f.-

Kas iš vyresniosios Kartos vyticciu ir sesių neatmena didžiulio 
mūsą bičiulio,studentu bažnyčios Kaune rektoriaus Prelato Profe
soriaus Blaziejaus Česnio ? Dar šiandien,preslinkus 5 metcms nuo u 
šio sviesaus atminimo vyro mirties, Jo Atminimas kaip gyvas tebesto
vi pries akis ir*rodos,tebematome j į,sutinkantį musą gretas su di
džia* simpatija musą organizacijai ir su giliu žodžiu lupose. Ach gi, 
nors 'Prof.Česnį mylėjo visi be pažiurę skirtumo Kaund studentai-Ss,o 
Jis visus, bet vis dėlto, ar "Vytis” ir SSD nebuvo Jam tai,kas išga
nytojui šv.Jonas ?..

Okupacijų ir antrojo pasaulinio karo audros išsklaidė mus visus, 
atskyrė vaikus nuo tėvu»brolius nuo sesiu» ir akademišką skautišką 
Jaunimą nuo savo globoją ir'dvasinią geradariu.Traukiantis iš mūsą 
Tėvynės vokiečiu kariuomenes baliniams ,arteJ ant viską deginančioms 
bolševikinėms gaujoms, A.'A. Prof.Česnys pasitrauki į ramu savo tėviš
kes kampą. 'Žemaitijoje - Lucką, šioj e jrietoj e ir učgąso širdis tauraus 
mūsą Garbes nario, gabaus teologijos profesoriąus,didžio visuomenininko< 
pamokslininko. - "Negaila^kad mes žūsime,kad nors tauta išliktu!” ' 
- būvą paskutiniai Jo žodžiai. Mirtis pasiekė Jį 1944.VII.3O d. 
Palaidotas Miokės kapinėse.

Ilsėkis Ramybėj e,mūsą mielas Garbės Nary ! Tavo atminimas,ly- ; 
giri kaip ir žmoniškumo idėjos,kurias sėjote,įiks ilgai mūsą širdyse.

savo vidaus pasaulio Jiga meną,kuris skaitomas aukštesniu pasireiški
mo laipsniu kaip gamtos grožis,nes čia idėja tapo"realizuota. ;■
Aristotelis teigia,kad poezija bei muzika- pagrinde kilusi iš gamtos. 
Čia žmogus vėl parode .savo sugebėjimą pervertinti gamtą ir paversti Ją 
savo kūrybos šaltiniu,tuo pačiu pats atsistodamas lyg virš Jos.Pati 
gamta tampa tik Jėgą pasis^mimo šaltiniu,tik faktorius,iš kurio-kyla 
naujos idėjos,kurios tempą realizuotos^per žmogų - idėja įkūnyjama. 
Čia vėl pastebime tą tampią ryšį tarp žmogaus ir gamtos: iš gamtos 
kyla idėjos,kurias realizuoja žmogus,

Žmogui yra duota ta bepaprasta gaivališka gamtos pasireiškimą 
apvaldymo galia - jo vidaus,dvasios pasaulis.Tarp žmogaus, ir gamtos 
išveda-b visišką sintezą, tarp žmogaus ir gamtos dualizmo nėra.

■■-Gal tik nevisuomet ir nevisi žmonės įstengia suprasti ir įvertinti 
tai,kuo Jis skiriasi nuo kitą gyviu.Nėretai Jis aukštesnį savo dva
sios stovį išnaudoja piktam.Atsiranda .valdymo,pasaulio valdymo tros-^ 
kimas,noras daryti pikta tiems,kurie selenu ar kitu atveju yra uz jį 
silpnesni. '

Kodėl?
- Galbūt toji vidaus pasaulio galia .nėra tiek.stipri,kad ir be pa

čio žmogaus pastangą įstengtą nešti į gyvenimą tik gėrio supratimą. 
0#gal but, smogus neįvertina tos dovanos,nepajėgia suprasti Jos,nes 
Ji yra daug platesnės apimties,kaip žmogaus protas? Prisimena Paska
lio žodžiai:"Savyje nešiojame tiesos paveikslą,nors mūsą specifiš
kas pažymys yra klaida". 

■ - X
Kas iš tautos gyvybą semia, 
Nemiršta tautai niekados !

(B. Brazdžionis )

5



Jfca12...  ...... ...........' ' _____ __ ____________----- — 6 pusl„.
»' - *- ■ ■ •

I 'b leidžia, ra as "G E IT O C I D E!l'

Vienas mūsų vytietis pasiryžo parodyti^ pasauliui lietuvių tautos 
vargus paskutiniųjų okupacijų. laikotarpyje* Siam reikalui Jis paruošą

• veikalą vardu "G enocide-’ - anglų kalba^ ’’Genocide” - platesnes 
apimties Lietuvos rezistencijos kovų istorija, apie 300 pusia,didesnio 
formato. Knygai panaudota visiškai autentiška medžiaga,surinkta visų 
paskutinių okupacijų metu,paremta apie 100-u dokumentinjų nuotraukų.

Veikalas parašytas žu±n.KcBelėkio, talkininkaujant keletui kitų 
politikų bei žurnalistų.Visų medžiagą nuodugniojperžiurėjo ir labai . \ 
stropiai an..lų kalbą- ištaisė.didelis Lietuvos bičiulis,buv,D.Britani
jos vice konsulas J'aune ir Vilniuje - l.TraE0j«Harrisoh, šiuo metu gyve
nus Anglijoje.

Knyga turi tris dalis, Birmoje vaizduojama Lietuva po kūjo ir 
piautuvo ženklu (1^’40-1041 m»'« Čia aprašoma pati okupacijos eiga, 
suėmimai,kankinimai,gyventoJų likvidacijos technika,pavaizduoti kanki
nimo įrankiai',masinės ir n einas in^.s-deportacijos; ekonomini o, kultūrini o 
Lietuvos gyvenimo griovimas, ir pan, ,

Antroji okupacija - Lietuva po . r. svastikos ženklu, - krašto 
okupacija,kolcnižacija,kultuiinių tautos paminklu naikinimas,darbo 
vergų gavidvcas,mobilize.eini'i mėginimai ir Jų pasekmes,baudžiamosios 
ekspedicijos,žydų tautos naikinimas.Atskirais skyreliais pavaizduoti 
Lietuvos medžiaginiai nuostoliai.Platus skyrius apie Lietuvos rezisten
cinį judėjimą ir pogrindžio spaudų. -

Trečiojoje ir paskutinėje knygos dalyje*pavadintoj c "Didžioji genoci
do nuodėmė" skirta dabartinei musų krąšto okupacijai. Ji prasideda atvaiz
du,kuriame matome,kaip sovietų tankai okupuoja buv.laik.Li.tUvos sostinę 
Kauną. Paskirais laiškais ir dauge;iu dokumentų (foto nuotrauką) pavaiz
duotas bolševikų teroras Lietuvoje pirmomis okupacijos dienomis ir' jo 
baisumai-. Patiekiama eile laiškų iš Lietuvos,Latvijos,Estijos ir -iš 
mūšų '•tautiečių,esančių SSSR koncentracijos stovyklose. Eilė nuotraukų 
vaizduoja Lietuvos retistenciną kovą ir partizanų veiklą Lietuvoje.

Pabaigoje išvedama,kokius baisius -nuostolius,palyginti su kitais 
kraštais,tureJ o vargše Lietuva savo gyventojais,palyginus su kitais,kan 
ir kariavusiais kraštais. Visa tai pcrodyta atitinkamomis diagramo-.
mis. ‘ ' , ■ . .'-.{-1.

Priede pridėta koleto labai reikskingų dokumentų vertimai.
Sį didžiulį ir pirma tokios apimties veikalų leidžia "Ventos” knygų 

leidvkla Vokietijoj e,kuri pasiryžusi "Denocide” platinti visuose pasauli, 
kraštuose. Kors leidėjų užgulė dideli finansiniai sunkumai, be to,beveik ;- 

' iš niekur Jis nesitiki gauti pašaipos ir efektyvesnį pagalbos,baigi am i ' 
nugalėti visi techniški ir finansiniai sunkumai, Autorius šiam reikalui 
paaukojo tiek savo ilgų metų darbą,tiek visą jam priklausantį fconorarju 
l£anbma,kad "Genocide” tikrai pasirodys rugpiucio gale ar rugsėjo prac.:.!:- 
Jepnes vist medžiaga surinkta,korektūra ištaisyta,veikalas sulaužytas 
ir atiduotas spausdinimui,

Kiekvienas lietuvis,gyvendamas anglo-saksų kraštuose,geriausia savo 
kraštui pasitarnaus,Įsigydamas "Genocide" ir padovanodamas jp kitiems, 
pav«,vietos darbininkams^pramonininkams,politikams,valsty ’ės vyrams. 
Pardavimo kainą leidėjas nustatė tokią:. JAV1 - 2 dol.,Kanadoj e - 2 dol.- 
DcBritanijoje - 10 šilingų., Australijoje - 10 šilo, Vokietijoje - 7H, 
visur kitur - 2 ameredoleriaioPlatintoJamsjperkantiems didesnį knygos 
kieki,duodama nuolaidose Visais reikalais rašyti knygos leidėjui adresu: 
JoRimeikis, "Venta", (14a) SchwoGmūnd,Bismarekstrai,Germany, arba KorpI 
pirmininkui. j. ’•

’’Vyčio" Valdyba tikisi,kad mieli broliai vytieciai, sesės parems s j . 
didžiulį ir atsakingą mūsų korporanto darbų,bent Jau padėdami išplatin
ti veikalą,Į talką kviečiant "Vyčio" Įgaliotiniai už-^ūryje ir visi 
kiti vytiežiai bei 3SD skautės .Butų labai gerai,kad užsakymai butų 
paruošiami tuo J nu, nurodant kur i't kiek egzosiųsti.
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Per Dievo Kūno procesiją teko tikrai pamatyti daug kas naujo, 

jos metu kurį laika ėjau su vienu negru kunigu ir šnekėjausi siek tiek 
prancūziškai,mat jis dar itališkai taip pat nestipriai susigaudo - nese
nai atvykus iš Afrikos. SenJ.Al.Nekrašas.

Is Bostono, JAV. . '
Amerika iš Europos žiūrint daug gražiau atrodo,negu čia,nes ten 

žiūrima priduodant* Europos gerąsias savybes ir visa uuidealizuojant. 
Tikrumoje čia žmones garbina tik dolerį.Gatvėse didžiausias šiukšly- 
nas, o demoratija reikskiasi tuo, kad uz šiukšlinimą tau niekas nieko 
nesakys. Stebėjausi ir aš anksčiau,kad žmones čia nuvažiavę dingsta.Pasi
rodo, kad"dingti" .galima ir tai labai lengvai .Nerašymo priežastis - Jau 
5 savaitės/ kaip čia gyvenu, ir vis dar bedarbis.Rašomi -laiškai tada bu-1 
na liūdnoki ir nemalonu Juos kam nors rašinėti. Bet visa tai d:r nereiš
kia,kad į JAV nereikėtu važiuoti... SenJ. K.

Is Augustos, JAV. ' . ’ .
Vaizdas susidarė neblog-s .Pasijutome tikrai laisvame krašte,kur esi 

žmogui Nevaržomas,tvarkai savo gyvenimąpagal išgales ię kišene. Musu 
nepasisekimu priežastis dažnai būna ta,kad esame mažakalbiai.Jeigų trem
tyje būtumėm tiek pramokę anglu kalbos,kad galėtumėm laisvai susikalbėti, 
tai/dažnas pradėtumam dirbti savo profesijoje. Tiesa, egzaminai' reikia 
laikyti,bet tai nėra pati 'didžiausia kliūtis. Fil.Kasp.

Is Detroit,JAV. .. •
Kol kas dar nedirbu,tai neturiu ir."money".Gavęs darbo neužmiršiu 

mano taip įaukieimd "Vyčio".Dabar tegaliu jam porą tarpt.p'sto kuponu 
prisiųsti.Tada ir daugiau parašysiu., . .* *_ SenJ. A.

iš Fre.iburgo, Vokietija
Kas yra sū musu aukštąja skautiękaja vadovybe? Nejau taip Nusiėmė 

be žinios ?.. Kiek'rašiau laišku įvairiausiais reikalais, tai kaip į varr=> 
denį.Pradedu nusivilti. Kodėl Pirmija ar Brolija neišleidžia kaž ko : 
panašaus kad ir į "Vyčio" biuleteni? "šviesos" sambūris toks mažas, o 
leidžia net gražu, žurnalą. Butą labai gaila,J ei taip viskas užsibaigtu, 
nes gerą pradžią sugadina bloga pabaiga,kuri juk vėliausia iš. atminties 
išdyla.., SenJ. V. ’

iš Pran.zonos /-Vokietija . • ■
Kiek nervu sugadina musu skautuose pamėgimas, sėdėti ant dešimts 

kėdžių ir nieko neveikti ir kitiems neleisti veikti arba sirgimas*’ 
haliucinacijomis ir teršimas lietuviu skautu garbės net užsieniuos^,,.. 
Pasigyrimas pasiekė' epogeju, o tikrovė vAsjne-vos slenka pirmyn .erai?" ' 
ges 'žingsniu..Žinojimą s kažin ar galėtu konkuruoti su ilga išmintimi,o: 
patyrimas nuskendo valdymo manijos jūroje. , ■ . . ■ • .

Dažnai kai kuriu skautu..vadu dėka skautybe nuvertinama - Jaunimui iš
plėšiamas idealas,kurio Jis galėtu si ekti; J is apviliamas., J am išplėšia

mas pasitikėjimas.Nenormaliai sukeltas entuziazmas yra užslopinamas pa
čioje jautriausioje ir pavojingiausioje Jo formoj e.Vargs-i skautukai,ką 
Jie išmoko per tuos. trejus si;'urdvimo metus? - Nieko. Suaugesni, 14-lo- 
metą,dažnai neturi nė vienos specialybės,teoretinis skautybės reikalu 
žin.ojiml b yra b,veik lygus nuliui,o vadu J.au apdovanoti "skiltininko" 
laipsniais* - iš sunuodegiavimo,idant patys"vedai"gautu skautininko 
laipsnius. % t

O gal su sesėmis kitaip? Taip,kitaip,bet lygie vrciai. j Jos,dar^tik 
atsikabinusios motinu siJ onu,vakarais kinuose Jau linksmina prancūzu ka
reivius,. o naktimis Jiems čiulba krūmuose orgijų serenadas.Kas supras 
tad sielos skausmą,matant mylimą jaunimą,brolius ir seses, žūstant kunu 
bei siela.J. *
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Nr. IŠ Ljku&L
SKYRIUOS; IR SENIŪNIJOSE

Pinnebergas
Ir 'yiycio" skyrius Pabaltijo Universitete del emigracijos čia x 

ėmė menkėti. Vieni lanko australiškas komisijas,kitas savo plaučius 
JAV daktarams rodo, dar kiti stovyklauja.Dalis Jau seniau išspaudė į 
Kanadą, kai kas tebesėdi tėyę lageriuose ir laukia savo eilės.Pradeda 
savo popierius,reikalingus kelionei i JAV,atrinkęti ir skyriaus pirmi
ninkas L.ilaskaliunas. Taigi ir su skautiškaja veikla sunkiau. ?

Sesės taip pat pabiro. Kat, ta’ sioki tai toki,ar dar kitoki rei
kaliukai ir joms. Na,bet kur nors dar susitiksime, o tikriausia per 
"Vytį",kuris pasiekia mūsiškius visuose pasaulio kraštuose,

F r e i b u r g" a s / ,Br.
Nesenai turėjome vien?, iškylu po Freiburgo apylinkes.Pasikėlėme į 

arti 1 klm.aukštumo kalnu,grožėjomės vaizdais,sportavom,žaidėm,dainavom. 
Nepamiršome ir skautiškosios savišvietos programos: buvo skaitomas tai 
dienai pritaikytas referatas stovyklavimo bei iškylavimo klausimais. z •• 
Kitę, sekmadienį išklausėme pranešimo pasaulio ir Lietuvos skautu isto
rijos klausimais. •. ■ ; - _ .

Domimės ir meno klausimais - išklausėme pranešimo kers apie meno 
istoriją. ;; ,A. ‘

- Projektuojame ••rųgpiu&io.-5'- .14 d.d. suruošti stovyklų prie gražiau
sio SclivarzyalĮo Titisęe- ežero. ? .musę sueiga s,kuriose nagrinėjame 
įvairius skautiškosios veiklos, klausimus,aktyviais dalyviais kviečiame 
ir skautus vyčius. . ■? ■' ’

- ’• Sukaktuviniu metę proga skautiškoji vadovybė apdovanojo .garbės ženk
lais Freiburgo skautu ir "Vyčio" Korp! iniciatorius. Sen J,psktn.V.Mika- 
lavicius gavo ženki? "UŽ nuopelnus", s.enj.v.skiltri.Sigitas I'rašauskas - 
"Tėvynės sunaus ženki?".

- Vytiecię suorganizuoti fotografę ir foto laborantę kursai išleido
dvi laidas.Kuršę teorija ir praktika buvo vykdoma vokiškoje laboratorijoje. 
Vytieciai šiuos naudingus kursus baigti■sudarė sąlygas ir vienam kitam 
neskautui.

- I JAV išlydėjome kukliomis vaišėmis du denj oru.Nuoširdžiais: atsisvei
kinimo žodžiais palinkėjome Jiems geros kloties ir greito pasimatymo 
laisvoje Tėvynėje. Tiek jau išvykusie^i,tiek mes pasilikusioj i,tvirtai 
tikim,kad emigruojame į svetimus krastūs tik laikinai.Esame pasiryš? 
išmušus v. landai visais keliais ir visokiomis priemonėmis skubiai atvykti 
suvargusios Tėvynės atstatyti,

- "Vytis” pasigenda išemigravusio sen£. Kika.laviciaus,kaip patyrusio 
skauto ir gero vadovo.Not^i jo išvykimo išvakarėse,sugebėjome Jį išnaudo
ti ir išklausyti Jo pranešimo "Skilties ir draugovės sistema1'-.

- Nors Freiburge lietuviu nedaug, vis dėlto sugebėjome užbaigti gana
seniai pradėjo lietuviško paminklo statyba.Lietuviškasis kryžius 
Freiburgo kapinėse ilgus metus bylos apie čia gyvenusius,vargusius ir 
žuvusius lietuvius.Jautrias bei nuoširdžias kalbas pasakė Freiburgo 
miesto ir karinas valdžios atstovai, iš kryžiaus Jie išskaitė musę tau
tos kryžiaus keli?, o iš saules spinduliu - viltį sulaukti šviesesnės 
ateities .Lies to sodininkystės direktorius pažadėjo: Jeigu ir nė vieno 
lietuvio Freiburge^ n ebebutę^ paminklas ir liejuviski kapai vistiek bu-, 
si? pavyzdingai pačiu vokiečiu sutvarkyti., - .

Vienas musę senjoras iškilmių metu laikė tautinu vėliava, o kiti 
Jcuo galėdami aktyviai prisidėj o~ prie paminklo statybos ir šventės 
pravedimo.Uniformuoti skautai rodė keli? į paminklu,o musę mažytės pa
puose rožėmis ten palaidotu lietuviu kapus. y

- Neužmirštame ir musę^šię dienu tikslo - studiję. Daugelis, rytie
čiu energingai mokosi,ruošia.egzaminus..
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J. A. V. x
Nemažas skaičius vyticbią Jau uzsiresistravo pas Korp! Įgaliotinį 

Fil.vyr. sltn.V'.Augulį,kuris . išsiuntinėja " ytį" visiems tiems,Kurią 
adresus sužino. Tuo tarpu čia gyvena apie^ 40— rytiebią ir -sesią.' 
Seniūnijos veikla Jau pradeda palengva ryškėti. •

- Korp! įgaliotinis prašo atsiliepti vytiecius: Sinku Algį,Juskeną 
Gerardu,Degutį Jonu, Indtiuna Jonu,Kisielių Alfonsu,Asminą JOną.MiliJa- 
navic.ią Anatolijų,Jasiukaitį Eriku,pranešant Jam savo adresus.Užsire
gistruoti Kviečiame ir kitus,kurie dar^neuzsiregistravo. Kas šino 
čia skelbiamu vytiecią adresus,tepraneša Eil.Auguliui.

Susidariusioms įvairioms išlaidoms padengti, nustatodamas nario 
mokestis visiems JAV gyvenantiems vvtieciams.Kadangi nemažas skai'cius 
Ju dar neturi darbo - ir moke.tis nsra aukštas - 25 centai menesiui. 
Pinigus sumokėti .atsiunciant pastų uh 2 - 3 - 4 menesius,adr.V.Augulis, 
23 State st.,Soring Valley,N.Y. Mokėjimo pradžia: liepos 1 diena, 
Chicago. • .

bia apsigyveno apie, 10 vyti-šią. Vadinasi, bikaga ar tik nebūs 
. vietove,kurioj e dailiausia gyvens akademiku skautu. Ją pastangomis jau 
Įkurta skautu vyčiu draugove bikagoje’. Is 16-os dalyvavusiu I-oJe^sueigoje, 
5-i buvo vytieciai. J- skautu vyčiu dr-ves valdybų išrinkti visi mūsiškiai: 
SenJ -E-VilKas -'12 balsu, s enj .B. Sriuba s. - 11^ senj .J.Karklys - 5< 

. Reikia manyti,kad visi vytiebiui čia glaudžiau susijungs ir sudarys 
be ko kita ir atskirą "Vybio" Korp! vienetą.

Australija *
"Australijos Lietuvio" Kr.14, VI.4 d.skaitome:

. - "Australijos krantus p.- sieke naujas D? transportas.Juo plauke 190 
_.i e tuviu, kur i e Jau laive pradėj? kul turinį gj’-venimą. Veikia tautiniu šokiu 
trupė,oktetas ir lietuviška, kapela.Šitas transportas ypatingai gausus 
skautiškomis jėgomis.Visa kultūrinį gyvenimą tvarko p.R.Norvydas (Vytie- 
tis-.red.) .Susiartinimo laužas Jo dėka suteikė progos pamatyti jau plačiai 

.girdėtas lietuviu skautą "išdaigas".
Greta su Norvydu žengia ir p.TaŠKŪnes (mūsą senj./.Tai Jaunas vyras, - 

puikiai valdo akordeoną ir vadovauja oktetui.Amžinai gyvas,užsiėmus.51 
"Vyčio" red.pastaba: Australijos vytieciai nelabai mėgsta apie -.(save 

rašyti ir mes tik iš kitos spaudos kai kį apie Juos sužinome...

adresą pakeitimai

•.bibas Daumantas,sehj.c/o Dr.J.L«Eaša>:arnis,28 Codman Hill Ave.» ■
, '■ Dorchester,Mass. U3A.

1_. .Gimbutas Jurgi s, Pil., 250 Columbia Rd.,Dorchester,Mass., USA.
Is.Jazbutis Mindaugas,senj., c/o Nelly Al-eikis,?139RocKwell str.,

• Chicago 29, ZU., USA.
Ž-.'.Korzona-s Edmundas yĖil. USA. Smulkesnis adr. nepraneš tas. 
34-Kaspers.yibius Ket, tutis-,Eil.,Augusta House,Augusta Maine,USA. 
43.Mikalė.vicius Vytautas,senj.,c/o Anna Uasilus, 15 .Eront str., 

Millersville,Penna,USA.
oO.Plateris Aleksandras,Eli.,4436 S.PairsHeld ave.,Chicago 32,ILL,USA 
o:.Slapsys Algird s,-Algimantas,senj.Middchurch,Winnipeg,Han.,Canada. 
7C.Vilkas Eugenijus,senj.7023 S.Talman Ave,Chicago 29,ILL.,USA. 
74-Astašaitis Aleksandras,senj. £008 Hubbard,Detroit 9,Mich.,USA.
•S.Vildlius Gediminas,senj.,c/o E.Demikis,176 High st.,New Britain,Conn. ' 
s?.Treiriys Apolinaras,senj.,iš-vykąs į USA. (USA.
1 ~0 .Manvydas Algi rd.? s, senj .1430.' Vinstanley .ave»,Rast St. Loūis, ILL, USA 
141.Gaška Eugenijus,senj.Highways Dept.Davenport True,Port Augusta,S,A.
154. bapkus Jurgis,ink.junj. - išbraukiamas. . (Australia. ,
155. Zeleiakevi&jiius Antanas,in.JunJ.(14a)3chf.Gmitnd,Bismo1rcKstr.l,X-loai
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Br .11 „Kavolis - vyti eolu bičiulis, 
"Žinomas Lietuvos teisininkas Dr<.Ma.rtynas Kavolis 
organizacija, yra "Traky" vietininkijbs" T 
(evangeliku)? per Jonines davė skauto vy 
spausdinama kiame biul.numeryje. Aktyviai be:

i s toj o į. skautu 
bingene dvasios vadovas 

,------„ _ ... . .„Jie įžodį,parakė temji,kuri
spausdinama šisme^ biul.numeryje. Aktyviai bendradarbiauja su Tiibingeno 
vytieciaisc Mes džiaugiamės naujuoju musu bendradarbiu®

Dėl xaJurgolos stromums rako*
"Vytįft gaunu ir perskaitau^iki galę.Kritikuoti jo turinį nedrįs

tuose pats į Ja nieko napa,r&sau»Stebiuobi,kokia jėga dar biulete
nis. laikosi,kai Jau visi kiti,kad ir daug stipresni,numirė.
Ypatingai man patiko atviras musu &<£<> F.Jurgėlos’rakinys. Ach,kodėl 
gi "Vytis" tik dabar sį vyra surado?

Taip,mums parmaza aktyvumo,organizacinio susipratimo ir todėl 
pagal turimas jėgas p^rmu^a padarome. Tik ka Jau kaltinti kitus,kad 
ir as pats,užverstus,smulkiais gyvenimo reikaliukais,nieko ypatingesnio 
neatlieka1.' iijiiklco gale vytintis pro,k o daugiau p an ak ip raki- 
niy,kaip r.Jurgėlos.

Šaunus rėmėjas , «
• genj. Eug^Gaska ik Australijos mums informuoja,kad Jis jau aktyviau 

įsijungė į ''Vykdo" seniūnijos Australijoje darbu ir susiriko su įga
liotiniu B.Da'inubiu.širdin'gci dėkoja uz J^m siunbiemg biuletenį ir 
siunbia jo reikalams 5 tsvarus ! Pinigai gauti,įnešti į kCrpl kasa® 
Šios didžios aukos deFa pąvylco mums atsilyginti daugelį padarytu iklai- 
du? Korp! vuldyba brollkkdl dėkoja senj.Gakk&i uz al> taip didelę 
auk?.. , •

S e_s '3jn.jI._l
Visos^studentės skčutės (SSL ijarės),priklaususios kini draugo

vei seniau ar’ddbnr ncujr.i .trcmtyje,kvj.cciMęou ūksiregisirubtl pas 
"Vykia" Įgaliotinius uzulonyJe.Ju sarak; s ir'adresai paskelbti perei
tame ’'Vyčio" numeryje* ’Jkutrvglatx’Avubios gaus biuletenį ir kitas, 
informacijas® • ' '

Mums atsiusti Lie dvieju tošių adresai* .
Putrytė Emilija,c/o Urs.A.^ss gay IJAra,ęttf ĖoseyjCo., K.Y.,USA. 
Gulbinienė Jadvyga, o/o Mru.K6rkus,102-34»&l Ave< -Richmond .’HUI, 1S,

Biuleteniui leisti ir kt^ AS3 rėlkb-lbas aukojos senjJChuinausk^.s
- 2 U!, bonj0- Šaplik-ltė - 3 LV, Vii.5 speravibius - 5,50 IK, - 
senj.Astakaiilb - 1,2C IS.1# seinj .SRpraoauukaw - 5F5O I3I, 311.Augulis
- 2,50 m, senj.Gakka> 56 jako tojams, nuoširdus aciu.

‘ - Valdyba.

Kitame "Vyčio" numeryje minėsime metines nuo jc pirmo numerio 
isloidito. Brolius ir 'seses prašome ta proga daugiau mums parašyti•

- spalio mėnesį minėsime musį KOrpi £r SSp 25 metji sukaktį, 
misterius-es ir senuosius kerpdrantue prašome patiekti atsiminimu.

Leidžia : Akadšmitjis Skeuty Sąjūdis, f ,
Redaktorius; 5r.Kviklys. Skouciu skyriaus redaktore sonj.V.Baukyte 
Adresas; (13b’; Memmingen- Eliegorhorst, DP C ar?. P? Germany. - 
Biuletenis n viekas,tix ASS nariams® Tiradas f 240 egz.
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