
0000000090

O

5.V

o
0000000000

Neviešos 
k ASS nariams-ėms

p' «,< ’X

\
X' '^00090000000 000 0000000009 0 000000009900

ooooo'oooooo .
akademinio Skautu Sąjūdžio tremtyje.

Studenčių Skaučių Dr-vas ir ''VYČIO1 KorpI biuletenis

o o o o o o o 0 000009000000000090000000

Nr. 13. Vakarų Vokietija 1949 IX 25

x

XX

X
x

x
x

:x

:x
■nunmmma^DMlmnimnim^

x.
X

v
y

xWfe

xxyxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx

-'XXX x,rxvx
■x?xix

X xx

xxxxx

xxxx X xxxxx

yayAyXyXyX X XyXyXyX XvX yAyAyX X Y XXX y-*-
xxxx

xxxx 
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 
XIXJXYXyXyXyX xxxxxx x xxxx 
xxxx

xxx
xxxxxx xxxx 
xxxxxxxxxxxx^ xxxxxxxxxxxxx 
xxxx Y xxxxxx 
„ x$x xxxx

1



Nr. 13. - ------------------- ■----------------------------------------------- -------------2 psi.

"Vyčio" sukaktuvinis. numeris

Jeigu sųjtygos ir lėsos leis, projektuojama spaliu mėnesį iš
leisti sukaktuvinį. - "VYČIO" ir SSD 25 mėty - "Vyčio" numerį.. Pir 
masis šių idėjų parėmė Garbės Narys v.sktn. P. Jurgėla (Jis visa
da ir visur pirmas!), atsiųsdamas ilgų rasidj. "25 metus einant, 
paskui ViIĮ*.

Deja/kaip matome, aukos "Vyčiui" palaipsniui mažėja. Vokie
tijoje vytiebių labai mažai tebėra, o užsienyje .gyvenantieji daž
niausia neparemia "Vyčio", Į musų skelbtų piniginį, vajų, kur buvo 
raginta aukoti "Vyčiui" ir siųsti pinigus per P. Jurgėlų atsilie
pė tik vienas vytietis, prisiųsdamas vienų dolerį, piniginę aukų. 
Kaip matote, mažoka..»

Yra aiškinamos galimybės spausdinti "Vytį?* JAV-bėse ir už
vestas šiuo reikalu susirasinėjimas. JAV-bėse šiuo metu gyvena 
per 60 vytiečių ir studenčių skaučių. Atrodo, kad jie galėtų šių 
nelengvų pareigų prisiimti. Jeigu reikalas nebus tinkamai supras
tas, greitai liksime be "Vyčio",..

4 B B E S Į! P A K E I T Iii A I

S S D r - v ė: ,

8a. Jankauskaitė Danutė, senj., 4344 So. Campbell Ave., Chicago 
32, Ill., USA. .

10a. Kalvaitytė Amalija, senj., 1748 W. 86th St., Chicago 20,
Ill., USA.

15a. Misevibiutė Valerija, senj,, 414 - 5th Ave. East, Calgary 
Alta, Canada.

25e» Kairytė Irena, senj., 4331 Trumbull Ave., Detroit 8, USA.
33a. Manomaitytė Dalia, senj., (14b) Tubingen, Hechingerstr. 3, 

Germany - French Zone.

"V Y C I 0" K o r pl :

5. Bražėnas Vilius, senj.; išvykęs į. JAV. Tikslesnis adresas • 
nepraneštas.

21. Juodikis Alfonsas, senj., 135 St Nicolas Ave., Brooklyn 27, 
N.Y., USA.

25. Juodelis Bronius, senj., (13b) Kempten/All., Litauisches La
ger, Germany - American Zone.

31. Končius Ignas, Garbės Narys, 328 E. Street, So. Boston 27, 
Mass,, USA.

54, Rutolionis Vytautas, senj.; pakeliui į. JAV.
70. Vilkas Eugenijus, senj., 4506 Emerald Ave., Chicago 9, Ill., 

'USA.
82.Vildčius. Gediminas, senj,, Woodland St., Manchester, Conn. 

USA.
99. Musteikis Antanas, senj., 422 Menaham St., Brooklyn 27, N.Y, 

USA.
106. Kniuipys Juozas, senj.; pakeliui i JAV.
143. Vadopalas Romanas, junj., Deckerville, Mich., USA. Smulkus 

adresas nežinomas.
148.. Balčiūnas Algirdas, junj., 3251 So.. Union Ave., Chicago,

Ill., USA -----—*

A S S NARIŲ ADRESAI - "VYČIO" K o r p! : 
163. Karnavibius Albinas, in. junj., c/o Mr. Narbutas, 1033 W.

103 St., Chicago 49, Ill., USA.
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13.

I E N E R 1 E TAI

&is kūdikis, kūrę Tu, mielas j^roli, miela Sės- , laikai^ savo 
rankose, yra jaunutis: šianoien jam sueina vieneri metai. Nežiu - 
Tint to, jis vis dėlto yva akademiškojo skautiškojo jaunimo 25 
metų gyvenimo, kovos dėl geresnio žmogaus, tauresnes.asmenybes, 
tyros skautiškosios meilės Dievui,Tėvynei ir Artimui, pagaliau, 
musų didžiojo ilgesio gimtajam kraštui vaisius. Gal todėl be jo, 
be mielojo ''Vyčio”, it šeimoje be kūdikio, ir musų skautiškasis 
gyvenimas tremtyje bštų nepilnas, ryšys gi tarp brolių - sesių, 
garbės narių, filisterių, senjorų bei junjorų - butų silpnas, ne
žymus. Kad ir netobulas, "Vytis” yra vienintel'is pasiuntinys , 
kurio dėka įvairiuose kontinentuose gyvenantieji broliai - sesės 
tiesia vieni kitiems kairę.

Ne redakcijos nuopelnai, kad ištesėjome ir tai, ko nebuvome 
žadėję: ištisus metus punktualiai lankyti brolius ir seses, nors 
ir kas mėnesį. Apie 30 brolių - sesių m" tų bėgyj. padėjo mums sa
vo rašinėliais, dėdami lyg po šakelę į tų didįjį musų skautiškųjų 
širdžių laužų. Dažniausia tie patys bendradarbiai, o kartais ir 
kiti, rėmė mus aukomis. Is.bia įvyko tai, kas dažniausia gyvenimo 
buna: daugiausia davė ti.- , kurie mažiausia turėjo... (Rodos dau
giausia mus sušelpė rašinėliais, maldomis ir m t piniginėmis au
komis vi< n;.s brolis, pasirinkus vienuolio rūbų).

Redakcija dažnai gauna eilę mus stiprinančių laiškų iš įvai
rių pasaulio kraštų, kuriais musų broliai dėkoja "Vyčiui”, kad 
jues lanko jų vienatvėje, net tada, kai visi kiti jų draugai ir 
draugės užmiršę. Ir tai yra mums didžiausias atlyginimas.

Kas liktų iš A SS atėmus "Vytį”, nesunku numanyti. 0 tačiau 
tai gali lengvai įvykti, jeigu savo organizacijos nelems plates- 
nieji AbS sluoksniai, jeigu daugelis brolių ir sesių bus lygiai 
vienodai kurti, kaip iki šiol, nestiprins musų nei savo laiškais, 
nei rašiniais, nei medžiaginėmis aukomis. Juk tik retas "Vyčio" 
numeris buvo leidžiamas is šiokio tokio pertekliaus, dažniausia 
jis ibajdavo iš nepritekliaus, beveik nežinia iš ko,

Ištisus metus "Vytis” lankė savo skaitytojus iš Močiutės Eu
ropos žemelės. Deja, dobiate sensta ir vargu ji bepajėgs toliau 
auginti mielųjį "Vytį". Kazin a*, neteks, globėjo kitur ieškoti ir 
jam, kaip ir daugeliui kitų brolių - sesių, emigruoti?.. Musų 
šeima nemaža iv tikime, kad nepajėgiant jo auginti dabartiniams 
tėvams, kūdikis nepaliks be globos, kai yra dar apie 200 kitų 
brolių - sesių, Ar gi negražu butų, kad vienam ilstant, kitas pa
vaduotų? x ,

"Vytis” ilgisi savųjų šiandien oar labiau kaip.prieš’ metus. 
Jis tikisi, kad savieji ilgisi jo. Įprasmin
kime tad savo tremties gyvenimų, .dideliais ir 
mažais gerais darbeliais gimtajam kraštui 
kiekvienas individualiai ir per. savo .organi
zacijų.
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Vytis:‘ lanko Tave metus ištisus 
0 Tu ar palengvinai- jojo vargus?!

LIETDVOS
NACtMALEkS !
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PURENKIME ^1ET JVlČkUUil.uS DIRVONUS SVETUR

Šiuo metu, mums gyvenant t’-s-mtyje bei laikinoje emigracijoj^ 
vienas didžiausią visą lietuviu tikslą yra išlaikymas lietuvišką-j 
ją poziciją visos- srityse ir visuose kraštuose, ku1- tai ‘dar bet j 
kuriomis priemonėmis yra ęmanomal Mes neabejojame rasią Tėvynėje 
perdaug jau susilpnintą lietuviškąjį, pajėgumą. Jį turėsime papil
dyti m-s, iš svetimąją žemiu, sugręzę. Kuo didesnes dovanas psr- 
vešime, atseit kuo lietuviškoji Karta tremtyje bus sąmoningesnė, 
tautiškai gilesnė, lygiai tiek pat ir ateities Lietuva bus pajė- 
g°snė.

_Ir skautybė musą tarpe turi tarnauti šiandien tam pačiam 
tikslui, nes gi visi musą keliai ir visos formos, kuriomis savo 
laikiną gyvenimą svetur tvarkome, tūri tik į Lietuvą, į lietuviš
kumą vesti. Taigi, jeigu kur steigiame lietuviškus skautiškus 
vienetus, tai darome ne tam, kad jaunimas per organizaciją gautą 
tam: tikrą pramogą, bet kad jis augtą sveikas kunu ir dvasia sava
jam kraštui, iš kurio jis ar jo tėvai yra kilę. Tarptautinė skau
tybė, daug geriau kaip kuri kita organizacija, galbuti svarbiausiu 
veiksniu lietuviškumui žadinti i->- jam išlaikyti, žinoma, jeigu 
bus į. tinkamas, Lietuvoje įprastas formas, o tremtyje išbandytas 
formas įvilkta. Gyvenimo praktika parodė, kad ši organizacija,^ 
kai kurią nemėgiama kaipo mternacionali, daugiausia ąadėjo ma
žuosius lietuviukus tinkamą paprocią išmokyti ir įsąmoninti juose 
gimtojo krašto meilę. Mat skautybė turi ft^ą ir priemonią, kurią 
kita organizacija neturi. Ar gali kas sutrukdyti po ’’angliška" 
uniforma lietuviškos, savo žemę labiau uz save mylinčios širdies 
plakimą?

mus pasiekia žinios, kad skautiškieji vienetai užjūryje kad 
ir pamažu, bet kuriasi, lyg ir iš Vokietijos persikeldami. Kai 
kui1 jiems pavyksta pritraukti vieną kitą senesnio lietuvią emi
granto palikuonį, kurį musą broliai - sesės į savo tarpą patrau
kia ar tai geru pavyzdžiu, pavyzdingu elgesiu, ar sąžiningu dar
bu, daina. Vytieoiai ir SSD sesės čia taip pat prideda savo ran
ką, tuo padarydami ne kasdieninę gerą darbelį savajam kraštui.

Tai labai teisinga skautiško darbo kryptis ir vargiai ką ge
resnio begalime esamomis sąlygomis sugalvoti. Reikia tik neuz- 
snusti ir šia linkme visomis jėgomis varyti žirgą pirmyn, kol 
skautiškasis judėjimas apims galimai didžiausią jaunimo dalį. 
Talkininkais,tarkime, čia turėtą būti visi pozityvus veiksniai: 
musą politiniai centrai, bažnyčia, visuomeninės organizacijos ir 
paskiri asmenys. Juk skautybė nėra partinė, nėra politiška, nėra 
priešinga dorai ar tikėjimui.

Gaila tik, kad pakeliui yra nemaža kliącią. Viena ją, kad 
musą skautiškuosius centrus sudaro^ asmenys yra tokie patys varg
šai, kaip mes, apversti begale darbą; norėdami pelnyti sau ir 
šeimai duoną, retas teturi laisvesnę valandėlę laiko skautiškajai 
veiklai; kitas dalykas - lėšą stoka, be kurią dažnai ir didžiausi 
idealistai ne visa įstengia atlikti. Trecias - musuose dar yra 
nemaža brolią, ypač iš vyresnio amžiaus, kurie, būdami patys 
skautą vadovai, didelę dalį savo laiko skiria ne skautą, o kitoms, 
kad ir dažniausia labai kilnioms organizacijoms.

Brolią ir sesią akademiką šventa pareiga visada turėti prieš 
akis skautybę, nes tik jai vienai esame pasižadėję. Dirva .plati 
ir derlinga, derlius bus gausus ir Dievo bei artimąją palaimintas, 
kad tik daugiau atsirastą darbihinką, kurie šiuos smarkiai užžė
lusius dirvonus purentą!
_ „ _ ____________ __  v „ . ' Br. Kviklys
Energiįa~ir tvirtas. pažadas stebuklus daro. x

Dickens
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1

NAUJAS FILlSTbKIS PAKVIESTAS -DVASIUS VADOVU
\ . • v

"VYČIO" valdyba nutarė pakelti 1 Korp! filisterius vytietl - 
sun. Jonę.DKDINA, š.m. liepos mėn, baigusį ankstuosius dvasinius 
mokslus Belgijos kunigu seminarijoje kalinos. kur jis ilgesnį 
laikę studijavo.

Primiciję proga jam buvo nusiusti nuoširdus ’’VYČIO" Korp! 
sveikini ai, x

Fil. Dėdinas mums rašo:
"Lietuvišku nuoširoumu dėkoju uz sveikinimus mano kunigystes 

šventimu proga. Visagalis Dievas gausiomis malonėmis apdovanojo 
po penkię metu aukojimosi ir studiję besiruošiant Jam tarnauti, 
Jį. mylėti, aukoti ir aukotis. Kaip anuomet Kristus rinkosi apaš
talus, atrodė neprašokęs kasdienybę Įvykis palyginus ano meto is
torijos raidę, - o buvo Apvaizdos nuo am zip toji valanda pramany
ta, panašiai dabar Dievas pasaukė savo jaunęjj. kunigę, kad pra- 
puolant uzmirštin istorijos sensacijai^ butp kuriamas, nors pama
žu, tyliai, vertybes nepraeinančios amžinybei/ kad Dievui, Tėvy
nei, Artimui tarnaučiau, aukočiausi".

Toliau Fil. Dėdinas pažymi:
"Vyti" kruopščiausia sekiau, gilinausi iškeliamomis idėjomis. 

Skurdus gal išvaizda, bet slepięs gilumoj- vertes - -palyginčiau 
lietuviškai bakūžei:tiip artimę, gražu,sava ir gaivu joje".

Laiška baigia;
"Kristaus malonė telydi Jusę siekius ir teugdo.seses ir bro

lius ne tik kaa neuzdusti svetimoj atmosferoj, bet rinkti iš vi
sur ir visada dvasinius deimančiukus ir taip kartę parodyti išmu
šus valandai, išpildžius gyvenimo misiję, vertais Kūrėjo ir Tėvy-, 
nės sūnumis, dukromis. '

A d me.ijjbrem! • ’ , .. . '
Kun. Jonas.Dėdinas" . ■ •

Teko patirti, kad Belgijos kardinolas pasiūlė Fil. Dėdinui 
toliau gilinti dvasinęs studijas-vienume Belgijos universitete ir 
paskyrė jam stipendiję. ; : ;

"VYČIO" Korp! džiaugias! .savo brolio laba i'pelnytais laimė-• 
jimais ir ta proga nutarę ji,kaip .pirmę vytietl per 25 Korp! gy
venimo metus baigusį ovasiniuą mokslus ir gavusį kunigo šventimus, 
pakviesti Korpl, dvasios vadovu. Fil. Dėdinas iš principo sutiko 
ir Korpl valdyba paprašė ,L$S vyr. dvasios vadovę kun. Dr. .Vaišno
ru tokj. paskyrimę Įvykdyti. Atsakymas kol kas dar negautas.

Mus pasiekė ir kun. Dėdino primioiję š.m VIII 14 Lieze pa
veiksliukai su Įrašu "Dievui, Tėvynei, Artimui!" .primicijose da
lyvavę labai daug musę tautiečiu, šiuo metu gyvenančiu Belgijoje. ■

Kas man, jog jau pasileido■; 
Kaltės, kaip vanduo, 
Jog ant žydinčioje veido . 
Gelsta jau ruduo...

Kas man daebo, tai brolyti..-. 
Juk žingsnius vaikę
:Ir vedžioti n taisyti -
.Darbas kunigę!,.'.

Maironis

Meilė dašnai nežino saiko, -bet. 
kraštus. . . •j

Niekas jai nesunku, niekas jai 
gu ji gali. . . -i.

kaip verdantis varouo taškosi per •

nekainuoja; ji mėgina daugiau, ne- •
• . • : ' v

Tomas Kempietis
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Nusiminusiam Broliui!

Tu atėjai po musą vėliava spinduliuodamas pavasariu, atėjai 
kovoti uz šventus idealus, ir Tavo siela buvo skaidri ir permato
ma kaip gintaras. Bet kai Tavo šviesus idealizmas susidūrė su gy
venimo žiauria realybe, kai visos Tavo pastangos lyg be atgarsio 
dingo biauriame kasdienybės purvyne, Tu nuleidai galvą, nusiminei 
ir tarei: "Veltui mano kova".

Suprantu Tave, Broli! Žinau, kas kunkuliuoja ir dega dabar 
Tavo sieloje ir man nuoširdžiai Tavęs gaila.

Bet Tave suprasdamas ir atjausdamas visgi jokiu budu negaliu 
sutikti su Tavo daroma išvada, kad viskas buvo veltui ir kad toli 
mesnis darbas yra be prasmės, priešingai, perskaičius Tavo laišką 
man norisi sušukti; "Viešpatie, duo'k mums daugiau tokią!" Daugiau 
tokią jaunę pasišventusią kovotoją, kaip Tu... . •

.Apie Tavo netinkamumu ar menkumu negali būti jokios kalbos. 
Gerui juk pažįstu Tave ir žinau kokia tyra yra Tavo širdis ir ko
kia didelė Tėvynės meilė liepsnoja Tavo krutinėję. Tavo nusivyli
mas toli gražu neįrodo man Tavo nepajėgumo idėjiniam darbui; ji
sai tesako man, kad Tu dabar pergyveni tai, ką anksčiau ar vėliau 
turi pergyventi kiekvienas idealistas beveik be išimties. Tos 
idealizmo krizės neišvengia nė patys tvirciausiej i, ir tai nėra 
taip jau tragiška, kaip Tau atrodo. Žengiant į gyvenimą tam 'tik
ras lūšis visad įvyksta šimto procentą tikrumu: būtent, tuomet, 
kai jaunasis idealistas turi savo idėjas konkrečiai realizuoti 
gyvenime. Sis lūžis, kuris seka iš minėto jauno žmogaus gražaus 
dvasios pasaulio susidūrimo su nuobodžia ir pilka kasdienybe, vi
suomet yra surištas su stipriais dvasiniais sukrėtimais, labai 
dažnai su nusivylimu ir apatija. Kaip sakiau, tai dar nėra tra
giška: tai natūralu. Natūralu taip pat, kad ir Tu turi tą patį 
išgyventi - tą pačią krizę, kaip ir kiti. Blogai butą tik tąsyk, 
jei ir toliau pasiliktum dabartiniame savo dvasios stovyje, ne
ieškodamas kelią tolimesniam darbui bei kovui.

Visi jaunieji savo visuomeninio veikimo pradžioje daro tą 
paštą klaida kaip ir Tu. Tiek pas juos, titeta pas Tave pagrindinė 
nepasisekimo priežastis gludi ne jėgą bei idealizmo trukume ir ne 
nesugebėjime dirbti, kaip Tu kad manaį, bet klaidingame idėjinio 
darbo supratime bei gyvenimo tikrovės įvertinime, kuris yra nere
alus ir visai neatitinka faktiškajai dalyką padėčiai.

Pasižiūrėk į savo išeitąjį kelią ir sutiksi, kad tiesa sakau 
Tu siekei viso to, kas gera, kilnu ir amžina, Būdamas taurus 

Tu^nokcntei blogio, purteisi visko, kas žema, purvina ir nekilnu. 
Tavo graži siela veržėsi aukštyn ). dangy ir Tavo gilios mėlynos 
akys žavėjosi zvaigzdzią spindėjimu. Žiūrėdamas į jas, į amžiną
sias žvaigždes, fflu susidarei savyje nepaprastai grąžą dvasios pa
saulį su aukštais ir šventais idealais; Tavo idealizmo šviesoje 
visai aiškus ir paprastas rodėsi Tau ateities kelias: jis buvo 
toks gražus ir spinduliuojantis, kaip ir ffiu pats.

Tačiau kaip tkk šitam*- punkte Tu apsiskaičiavai: ateities 
kelias iš tik-ro yra visai kitoks, negu Tu buvai jį vaizdavęsis 
savo svajonėse, matydamas vien savo dvasinį pasaulį Tu atitrukai 
nuo realybės ir viską įsivaizdavai per daug romantiškai , per 
daug idealiai. Savo busimąjį kelią nusipiešei perdaug skaisčiomis 
spalvomis ir visai nešiskaitei su galimybe suklysti jame, nesi- 
skaitei'SU kliūtimis ir sunkumais^ kuriuos reikia nugalėti kiek
vienam žmogui, kuriS'siekia zvaigzdzią. Trumpai ,ir aiškiai, maty
damas vien tik žvaigždes Tu praradai kontaktą su purvina žeme; 
kaip tik dėl to dabar taip skaudžiai ir pergyveni savo susidūrimą

6
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bu ja: todėl, kad tarp to pasaulio, kurį nestoji savyje ir tarp 
fto, kuriame gyveni ir dirbt, kuriame turi realizuoti aną dvasinį., 
yra labai didęlis^ skirtumas. Toks didelis, kad Tavu~visas idea
lizmas pasirodo esąs bejėgis pries gyvenimo tikrovę; toks didelis, 
kad esi stačiai priblokštas ir heberundi išeities. ,

O išeitis visai,paprasta.. Tu turi tik pakeisti savo ligšio
lines pažiūras į idėjinį darby., turi į jį pažiūrėti realiau, turi 
susidaryti tokias ateities darbo gaires, kurias at i t iktygyyenimo 

. t itepoy e i ir butu pakankamai tvirtos bei atsparios ir^pačioms di
džiausioms audroms.

Jei Tu manai, kad duba?; patarsiu Tau užmiršti žvaigždes^ ir 
matyti vien žemę, tai labai klysti. Tok i y gairię Tau nelinkėciau. 
Tesaugo Tave Dievas nuo to! Blogiausia kas guli gyvenime įvykti, 
butę nebematyti nieko amžino, knaisiotis dumble ir paskęsti besie- , 
l'iame materializme. Ne, savo nuostabaus dvasios pasaulio, savo 
šventę idealę Tu negali išsižadėti jokia kaina. Suprask, čia reika
las eina ne apie idealę išsižadėjimą, bet apie ję siekimą; ne apie ide 
idealizmo mažoj imą, bet apie jo įgyvena-in imą. Viskas sukasi ne 
apie "ką?", bet apie "kaip?''.

Pasistengsiu kalbėti aiškiau. Situacija yra sekanti, iš vie
nos puses stovi pries raus musę idealai visame savo spindėjime. 
Nežemiškų grožiu žėrėdami traukia jie musę sielą į save kaip lai
mės žiburys Biliūno Pasakoje, priverčia musę dvasios stygas pra
bilti nuostabiais Čiurlionio preliudą balsais, žadina mumyse visa, 
kas pas mus šventa ir kilnu, žadina ir kelia-musę širdis aukštyn, 
į saulę, į dangę, į Amžinybę,kuriai esame sutverti, iš kitos pu
sės tačiau turime prieš save šį pasaulį visame 'jo nuogume, Musę 
akys mato šia nuobodžias kasdienines smulkmenas, mato skausmą ir 
neapykantą, biaurę purvą ir smarvę, troškinančią tamsą ir šaltį,, 
sausą be vandens lašlio dykumą, tyrus be šviesos ir b« meilės, 
iš viso tai matydami, turime pasidaryti atitinkamas išvadas. Kas 
gi bia mums yra svarbu žinoti? Ne tai, kį mes turime veikti, bet 
kaip veikti. Kg turime daryti, yru aišku; visomis jėgomis siekti 
žėrinčią idealę, kovoti ir aukoti už juos. Problemą sudaro tik 
tasai "kaip?" Kaip, kokiu bčdu turime veikti, koktu keliu eiti, 
kokios turi būti musę veikimo gairės? Oia yra klausimo esmė, i1" 
kaip tik ties ja reikia Tau apsistoti. Idealizmo Tau netrūksta,1 
gi už Tavąjį idealą "Dievui, Tėvynei, Artimui" gražesnio negalima 
rasti. Idėja šviečia Tau ir jai vienai'Tu tegyveni. Tad šiame . 
taške viskas yra "O.K." Gyvenimo tikrovętaip pat dabar pamatei ' / 
su ja skaudžiai susidurdamas. Taigi, ir čionai galime padėti taš
ką. Skirtumą tarp idealo ir tikrovės šiandien matai taip aiškiai, 
kad aiškiau ir neber.-ikiu. Lioka tilįapsispręsti; kuriuo keliu? 
Kaip turėtum tvarkyti savo gyvenimą*', kad antrą kartą nebepasikarto
tą dabartinis Tavo veikimo-fiasco ir kad Tavo idealizmas pasirody
tą stipresnis už visas kliūtis, kuo jam pavyktęsaušą dykumą pa
versti derlinga žemę, kad jo spinduliuos pražydėtą vidury žiemas 
lelijos žiedas...

Atsakymą į šį klausimą' Tu iš dalies jau girdėjai: pakeisk 
savo nerealias pažiūras į idėjinį darbą ir pasižiūrėk į jį blai
viai, ne jauno svajotojo, bet subrendusio vyro akimis!

Noriu Tau tuoj pat paaiškinti, kaip'aš tai įsivaizduoju kon
krečiai.

Paimkim Vlado Puterio palyginimą; kur gyvenimas yra didelė 
ir klampi pelkė. Viename jos krante'knibžda žmonės, o kitas toli
mas miglose paskendęs krantas tegul-bus musę kelio ir kovos tiks
las. Norint jį pasiekti, reikia perbristi pelkę ir nusausinti ją.
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Daug zmonią eina pro sal J. net nezvilgteredami Į kitę tolimu kran
tu. Jiems ir į. galvą neateina pabandyti j Į pasiekti... Tai tie, 
kurie pasinėrę kasdienybėje neturi jokio apkštesnio tikslo ir ne
ieško jo. Tokią daug. Bet y •■'a nemaža ir tą, kurie prieina prie 
kranto norėdami patekti Į anę pusę, tik issigęsta pamatę pelkes 
klaikumu ir liūdni ilgai stovi pakrantėje, nesiryždami nieko da
ryti. Galy gale jie sunkai atsidusę pasuka atgal, arba visą gyve
nimą praleidžia ant kranto apgailestaudami ir tuščiai besvajodami 
apif laimę ton anapus. Ne prie pirmosios, ne prie antrosios gru
pes Tu nepriklausai. Tu žygiavai su tais, kurie skubėjo Į pakran
tę su tvirtu pasiryžimu zut-but perbristi pelkę, bet kokia kaina 
nusausinti jos purvinus vandenis ir nugalėtojais pasiekti kitę 
krantą. Viskas buvo labai gražu ir kilnu, tiktai viename taške 
buvo apsiskaičiuota: pellres perbrioimas bei nusausinimas buvo 
Įsivaizduotas per lengvai. Pasakyk man, ar vien pasiryžimo užten
ka pelkei perbrĮsti? Juk tikrai ne, ar ne tiesa? Jei Tu davei Įzo- 
dĮ, jei pasižadėjai kovoti po musę vėliava, tai kuo Tu šituo savo 
lygiu skiriesi nuo stoviniuojanbląj ą pakrantėje? Gi tiktai tuo, 
kad esi pasiryžęs bręsti Į aną krantą, šiaip niekuo daugiau nuo 
ją nesiskirt, stovėdamas ant pelkes kranto kaip ir jie. Tiktai 

-Tavo viduje yra kažkas, ko anie neturi: tai tasai minėtas pasiry
žimas, tvirtas ir neatšaukiamas. Įsidėmėk: pasiryžimas. Esi pasi
ryžęs. Puiku! Bet tai toli gražu dar neseiškia, kad pelke jau 
perbrĮsta. Oi, nei Esi dar tik savo kelio pradžioje, Tavęs laukia 
dar ilga ir žiauri kova, nes vienais pasiryžimais, Broliuk, gyve
nime niekas nevyksta..,

31įS paĮyginimas yra gal ta prasme netikslus, kad Tu ne vien 
ryzaisi, bet ir kovojai. Taip, Sutinku. Tačiau nesuuyk, jei as 
Tau pasakysiu, kaip ta Tavo kova atrodė žiūrint iš šalies, Su di
deliais idealais ir tvirtu pasiryžimu atžygiavai iki pelkes kran
to ir su dideliu triukšmu Įžengei Į vandeni. Kūrę laikę su nepa$ 
prastu entuziazmu bandei skverbtis Į priekĮ, tačiau greit pavar- 

xgai^ apsizvalgei aplink ir išsigandai pamatęs, kad nueita vos ke
li žingsniai, o kitas krantas kaip buvo toli taip ir paliko...

Tai matai dabar, ko Tavo kelio gairėms truko: susmaigstei Tu 
jas visai neĮvertinęs tikrosios aalyką padėties, galvodamas, kad 
per kelias dienas ar menesius apversi aukštyn kojomis visą pasau- 
1Į. 0 kas gavosi? Pasaulis liko savo vietoje, užtai upvirtal’TiT'^ 
pats...

Broli, Tavo ligšiolinis dalbas buvo neplaningas neprityrusio 
jaunuolio šuoliavimas ę priekĮ, kuris iš pradžią puola visom ke
turiom, bet paskui greit nusivilia, atvesta ir metasi Į kitę 
kraštutinumą, tapdamas pesimistu ir nebematydamas gyvenimo pras- 

- mes.
Broli, Tavo triukšmingas entuziazmus pradžioje ir vėliau ne

patvarumas nužengus kelis žingsnius primena man vilkę musą pasa
koje su jo klausimu: "Ar- dabar jau valgysiu?" i’o kelią zingsnią 
valgyti da” negalima, gi Tu norėjai - vos pradėjęs darbą - jau 

_mątyti jo vaisius. Norėjai vienu rankos mostelėjimu atsidurti ki
etame krante, manydamas, kad tai lengvai pavyks. Ir, žinoma, turė
jai bk8iup~lai apsigauti, nes tokie dalykai yra galimi nebent tik 
vaizduotėj e P Tačiau gyvenime - niekuomet.

Gyvenimas, Drauguži, nėra toks paprastas, kaip j Į vaizdavai- 
si savo svajonėse. Todėl nusikratyk jomis, nusipurtyk vaikiškumo 
liekanas ir pažiūrėk pasauliui Į akis, kaip tai daro vyras. 
Žvilgterk Į viską Vytiebio akinas! Gi Vytiebio kelio gaires yra 
susmaigstytos ne vienai dienai... Vyt ietis žengia Į priekĮ ne 
kaip vaikas, kuris iš karto, tiesa, bčga labai greit, bet po to
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pailsta ir nebegali toliau; ne,^jis žygiuoja ramiu ir tvirtu su
brendusio vyro žingsniu, kuris žino savo jėgas,skaitosi ąu kliū
timis pakeliui ir yra pasiruošus jas sutikti. Pamažu, ’bet užtat 
tvirtai ir nepalaužiamai išplėšia jis kasdien žingsnis po žings
nio purvinai pelkei vis naują plotelį ir taip patvariai ir kan
triai artėja į aną krantą.

Ryžkis šitokiam žygiui ir Tu! Pradėjęs pamažu nuo kovos pats 
su savimi ženk kaip vyrui pridera į priekį apsiginklavęs didele 
kantrybe ir geležine ištverme. Nelauk darbo vaisią jo pradžioje 
ir nenorėk vienu akimirksniu pakeisti pasaulio veidą. Jei Tu ne
lauksi supratimo ir įvertinimo iš pasaulio,,bet kasdieninėje ko
voje tapsi valdovu viso to pasaulio, kurs yr4 Tavo sieloj ev jei 
kasdien vis is naujo aukodamasis tapsi tobulesnis ir gražesnis 
dvasia ir jei diena iš dienos ištikimii ir tobulai vykdysi tai, 
k^ Tu gali įvykdyti ir gali gerai įvykdyti, jei kasdien išplėši 
iš gyvenimo pelkes po mažą plotelį (geriau kasdien ir tikrai, ne
gu vieną dieną daug, o vėliau nieko!), tuomet pasaulis Tau pats 
savaime pasikeis. Nes kuo daugiau šviesėja musą vidus (o šviesėja 
jis ne nuo svajonią, bet nuo rimto darbo ir aukos), tuo gražesnis 
atrodo mums ir gyvenimas. Pasaulis - subjektyviai - bus toks, ko
kiais akiniais į jį žiūrėsime. Gražiam ir tvirtam žmogui jis gra
žus ir padeda jam pakeliui į amžinybę', purvinam jis purvinas ir 
traukia žemyn',. Bet ne vien tai. Einąs tobulėjimo keliu ne vien 
visur randa grobį, bet ir spinduliuoja ją į visas šalis. Ir todėl 
galima sakyti, kad Tau vyriškai žygiuojant į tikslą pasaulis iš 
tikro pasikeis, ne vien subjektyviai, bet ir objektyviai. To pa
sikeitimo Tu pats gal net iš pradžią ir nepastebėsi, bet užtai 
pastebės tie, kuriems bus reikalinga Tavo pagalba, nes kur Tu pa
sisuksi, ten juoksis pavasaris, ten iš Tavęs spinduliuojanti mei
lė sausą dykumą pavers derlinga žemę... ’

Baigiant aš girdžiu Tavo priekaištą, kad šitoks kelias yra 
per sunkus. Iš tiesą, Broli, jis nelengvas. Vien savo jėgomis nė 
vienas iš musą neįstengtą juo eiti... kės paluztume jau po kelią 
zingsnią.

Bet - musą laimei - esame ne vieni. Per naktį ir per speigą, 
per kraują i1" per ugnį, per skaustą ir per ašaras eina su mumis 
Kristus, kuriam esame prisiekę amžiną ištikimybę ir Kuris yra mu
są Pradžia ir Pabaiga.

Buk ramus, Jis yra ir su Tavim^, Jis žygiuoja šalia Tavęs pa
dėjęs Tau ranką ant pebią ir draugiškai Tau šypsosi.

Nebijok', kad jautiesi męnkas ir silpnas. Nebijhk, kad dažnai 
klumpi erškėčiuotame gyvenimo kely. Nebijok, kad jauti savyje 
baisą skirtumą tarp to, kuo norėtum būti ir tarp to, kas esi. Jis 
Pats, musą Išganytojas, buvo žmogus ir geriau uz mus visus bino, 
'kas darosi musą širdyje. J is mato musą menkumą ir supranta geriau 
kaip mes tą baisą kontrastą tarp idealo ir tikrovės mumyse. Su
pranta ir nesistebi, bet - priešingai - su begaliniu gailestingu
mu glaudžia prie savo Širdies kiekvieną, kuris ilgisi .Bangaus Ka
ralystės ir kovoja dėl jos. Ar kova daugiau sėkminga, ar ne, Jam 
nesvarbu. Jis žiuri ne į išorines pasekmes, bet į musą vidaus nu
sistatymą ir ateina pas visus, kurie Jį nuoširdžiai myli,

.Žmogaus didybė ir menkystė, mielas Brill, lyd i. ir lydės musą 
kiekvieną žingsnį; visuomet mes jausime savyje kartu ir idealo 
grožį ir musą menkumą^ nepastovumą bei ydas.- Tokia jau musą dalis: 
musą gerasis naš" veržiasi aukš#tyą, namo, pas Tėvą Aukšbiausiąjį, 
gi purvini geismai ir nuodėmė traukia žemyn, traukia atgal* pan
čioja sielą ir varžo; visuomet, visuomet mes svyruojame tarp nak
ties ir ryto aušros. Kiekvienas musą kelio į .namus etapas yra ap-

' /tąsa 18 psl,/
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SUKAKTUVININKUI

Malonu prisiminti ty momentu, kai "Vytį" pries'metus nauja
sis "VlOlO" Kurpi pirmininkas sumanė išleisti.

Biuletenis daug glaudžiau sujungė į viena seimą ne tik mus, 
vytiebius, bet ir SSL skautes. Štai metai praėjo - ir "Vytis" 
siekia visus pasaulio 'kampuė, kur tik yra mhsy broliy, sesiy, Va
dinasi, jis musę lūkesčius neapvylė ir savo pasirodymu pateisino.

Visy JAV-bėse gyvenančiu "VYTIS" ir SSD nariy vardu sveikinu 
"Vytį", sulaukusį metines. Tebšna jo pradėtas^ darbas tęsiamas ir 
toliau '- jis juk'vienintelis, per kurį mes sužinome apie savęję 
i^blaskytę po pasaulį šeimai ■ ’

■ • •. * ; • ■

A d meliorem! • -.......
' '■ -Fil'. v-.sktn. V* Augulis • - r

> "VYČIO" Korp! įgaliotinis JAV

Mielam-Broliui "Vybiūi"• • ■ -
Kukliy metiniy proga nuoširdžiausi- LinKėjimai. • 
Auk, bujok1'ir neužmiršk musu.: •

Študęnbiy' Skauciy Braugovė
‘ . * . . •

"Vybio" metiniy proga nuoširdžiausi linkėjimai tiek pačiam sukak
tuvininkui, tiek jo Bedaktoriuil - . i ’• <■
Teisauga "Vytis" i spausdintu žurnalą ir tebbna mums?visiems bro
liškos meiles apaštalu, tos meiles, kuri viskę pakelia,r visko tia 
kisl, vifekę nugali! Tegul atsispindi visuomet jo puslapiuose musy 
jaunas idealizmas ir- giedri, pavasariška dvasia ir telaimina vi-; 
sus jo bingsnius Tas, Kurio gerose rankose yra ir musę pabip; mū
šy mylimės Tėvynės, ateitis, laime.'..

Budėjoms, budime ir visuomet budėkime!
Jbsy Kristaus meilėje. -: .....

' Brolis Va id levutis • ’
z . ■ •

Visy vytiebię vardu siunbiame "Vyčiui" it Jums, Broli Redaktoriau, 
nuoširdžiausius sveikinimus iš musę skyriaus suruoštos skautiškos 
stovyklos prie Titišee. ....... . y' • . . -

Freiburgo vyt iečiai . -..

A S S B i u 1 e t e -n i u i "V y t i s" . . * '
s • Memmingen

Mielasis Vytuzi,
Štai Tu stovi prieš mane ir šelmiškai šypsaisi. Tu sukaktu-

> vĮninkąs, juk Tau-vienur! motai amžiaus. ■ • ■<
.Tad, Vytuzi, leisk Tave pasveikinti, paspausti kairę ir pa

linkėti viso gero... viso geriausio: užaugti dideliam ir gražiam 
ir burti po savo jaunuoliška vėliava visas ASS jėgas Tėviškės 
Laisvei! , '

Tu gimei tremtyje. Bet Tavo Tėviškė yra Lietuva, o Tavo liz
das - Gedimino pilis." '

Baisios šiaurės audros ir žiaurios•sniego pūgos išdraskė Tave 
lizdą ir užpustė kelius į Tavo Tėviškę. Tavo tad užduotis Išvaly
ti užpustytus kelius ir atstatyti išdraskytu lizdę.

Tad, mielas Vytuzi, ruošk tai kilniai užduočiai dirv$;
,/tęsa 19 psl./ -j.

"Vytis" jau. lanko Tave antrus metus. Ar'parėmė! j-į?
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į e d i n g o m s 
f Nemanykite, kad musę seses kur žuvo. Ne. jos tik taip išsi
sklaidė, kad sunku ir viena kitai susirasti. Praktiškai jos visos 
jau išemigravo ir Vokietijoje nedaug ją tebėra, gal but tik viena 
draugininke.(taip ir prideru, kad kapitonas apleidžia laivą 
paskutinis. Red.).

Kabiau yra ir geresnią žinią. Štai iš Australijos informuo
ju, kad sese Laurynu it. ienė pradėjo organizuoti musę seses, tik 
vis dar ryšys silpnokas. (Nenusiminkite seses; ir musu broliai 
ten dingstfc kaip į vandenį - ne au-aul).

Nauja filisterė
Senj. Aldona Leseviciutė ktincheno universitete baigė, studi

jas ir gavo diplomuotos ekonomistes vardą. Pagal jos pareiškimą, 
SSD valdybos nutarimu , ji pakelta į filisteres.

Visos seses sveikina naująją filisterę, turėjusią jėgą bei 
kantrybes sunkiame tremties gyvenime baigtį studijas. Prie svei
kinimo nemažiau nuoširdžiai prisideda ir broliai.

Registracijos reikalu
Kol bus kitaip patvarkyta, visos stud', skautes prašomos re

gistruotis pas ’’ViČlO” įgaliotinius ; /
JAV: V. Augulis, "23 State St., Spring Valley, N.IUSA.M*j.^df. 
K a n a d a;.P.. Jurgėla, 59 Goodrich St., Hempstead, N.k., USA * 
Australija: B. Rainutis, 19 Durkin' St., Newport W. 15,

Vic., Australia.
A n g 1 i j a: Dr. J. leas, 76 Rochdale Rd., Milnrow, Lancas, 

England.
Italija; Al. Nekrašas, Via Corsica 1, Roma 127, Italia.

Ten pat, zinom.a, registruojasi ir visi broliai vytiebiai. •

Išvyksta draugininke
SSD draugininke psktn. senj. V. Baukytė jau tvarko savo doku- ■ 

mentus ir labai galimas dalykas, kad^artimiausiu laiku išvyks iš 
Europos. Ji emigruoja, į JAV. Daromi žygiai ten suorganizuoti SSD 
vienetą. . • 7;-

Nepame.skime r y š i ?o ! '•
Kai kurios seses mano, kad jeigu jos šiuo metu nestudijuoja,, 

tai negali būti ir. aktyvios SSD nares. Tai yra labai klaidinga 
pažiūra; kartą įsirašiusi į draugovę sesė nėra iš jos. išmetama, 
nebent ji pati išsirašo arba yra pasalinama del netinkamo elge
sio. Taig’i SSD narėmis laikomos visos seses, 25 motą bėgyje pri- • 
klausiusios šiai draugovei, nežiūrint ar jos butą aukštuosius 
mokslus baigusios ar ne, ar dabar studijuoja ar ne. .

SSD valdyba maloniai kviečia visas seses aktyviai įsijungti. 
4 musę veiklą ir palaikyti ryšius su savo oi-ganizacija.

Skautai į Lietuvos jaunimą įneša naujos gilios dvasios ir žymiai 
prisideda prie jaunuomenės tobulėjimo.- Inz. K. Šakenis

Visi, kurie trokšta džiaugsmo, turi juo dalintis su'kitu: 
laimė gimė dvynukut Byroh
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■ lu i e 1 i mano Sūneliai,

Tai mano įsakymas, kad 
mylėtumėte vienas kitą, 
kaip aš Jus mylėjau.

Jono 15, 12

Skautai^yra pašaukti ruošti "Dievo Taikos Karalystei kelią 
viešpatauti šiam pasauliui" (icrdas Baden-Powell of Gilwell, Skau- 
tybė kergaitėms, 1947, III laida, 334 psl.).

Dievo Taikos Karalystė remiasi'draugyste ir brolybe, todėl 
Skautybės Įkūrėjas prieš 20 mėty - švenčiant Skautybės 20 metą 
Jubilie^ą, - III-Je Jamboree kalbėjo; "Iš visą žemės kampą atvy
kote į šį Pasaulio Draugystės ir Brolybės susirinkimą. Šiandien 
aš siunčiu.Jus iš Arrowe Į visą pasaulį nešti mano taikos ir 
draugystės'simbolį... Nuo šiol skautą taikos simbolis y~a Auksinė 
Strėlė. Neškite Ją greitai ir toli, kad visi išgirstą apie zmonią 
brolybę".

Draugystė ir brojlybė remiasi meile, o J i‘ - gerais darbais, 
todėl "kano vaikeliai, nemylėkime žodžiu, nė liežuviu, bet darbu 
ir tiesa" (1 Jono 3, 18), nes "Jei brolis ir sesuo butą pliki ir 
stigtą Jiems kasdieninio išlaikymo, ir kas nors iš Jusą sakytą 
Jiems? Eikite ramybėje, susišildykite ir pasisotinkite, bet ne
duotumėte ^iems, ko kunui reikia, ką tai padės?" (Jok 2, 15 - 16).

Tuo budu■geri.darbai uždega meilę, meilė sukuria draugystę 
ir brolybę - taiką, o.taika ruošia kelią Dievo Karališkajam Vieš
patavimui - Taikos Karalystei. Reiškia, geras darbas yra akmuo-, 
paruoštas Taikos Karalystės kelio grindiniui. Taigi, skautai yra 
pašaukti paruošti tam grindiniui reikalingus akmenis.

Taip, skautai pašaukti, o vytieciai? Jie irgi, Juk ir Jie 
y’a skautai.-Taip, vytieciai ne tik kad yra pašaukti tam kilniam 
darbui, bet yra ypatingu budu išrinkti, kaipo to darbo pionie
riai, nes daug skautą norėtą studijuoti ir būti vytiebiais, bet 
įvairios kliūtys Jiems to neleidžia. "Todėl, broliai, labiau 
stengkitės gerais darbais padaryti savo pašaukimą ir išrinkimą 
tikrą..." (2 Petro 1, 10), taipogi "Neužmirškite•gera daryti ir 
dalintis su kitais..." (Žyd 13, 16). Bet dalinkitės su džiaugsmu' 
ir laisvu noru, nes "Tegul kiekvienas duoda, kaip yra paskyręs- 
savo širdyje, ne su nuliudlmu ar iš prievartos; nes linksmą davė
ją myli Dievas" (2 Krr 9, 7). Tuo pačiu Jus vykdysite Dievo va
lią, "Nes tai yrą Dievo valia, kad gera darydami priverstumėte 
nutikti neismananciąją zmonią nežinojimą..." (1 Petro 2, 15), 
Tad, mano mieli Sūneliai, "Tegul Jusą šviesa taip šviečia zmonią 
akivaizdoje, kad Jie matytą gerus Jusą darbus ir garbintą Jusą 
Tėvą, kurs yra danguje" (i. t 5, 16), o kai visi žmonės garbins 
Dangaus Tėvą, tada ateis ir Taikos Karalystė.

Gerai, vytieciai paruoš akmenis Taikos Karalystės kelio 
grindiniui. Bet kas Jį išgrąs?

kielas mano Sunau, darydamas gerą darbą - "Keldamas pietus 
ar vakariene, nekviesk savo prietelią, ... nei turtingą kaiiiiyną, 
kad kartais ir Jie nepakviestą tavęs ir taip butą tau atsilyginta. 
Bet, keldamas pokylį, pasikviesk beturcią... Tai tu busi palaimin
tas, nes .Jie neturi, kuo tau atsilyginti..." (Lk 13, 12 - 14), o 
negalėdami^ Tau'tuo pačiu atsilyginti, Jie savo maldose bei šv. 
liišiose neš Tavo paruoštą akmenį - Jiems padarytą gerą darbą - ir 
dės Jį į Taikos Karalystės kelio grindinį.

Vakar per Jusą brolį musą Pirmininką gavau Tavo, mano mielas 
Sunau X, paruoštą akmeny Taikos Karalystės kelio grindiniui - 
siuntinuką su maistu. Ir ko Jame nebuvo: pradedant paprasta silke
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r baigiant šauniausiu mėsos paštetu Paris-Putė. Nors nuo dienos 
iarbo ir labai nuvargęs buvau, bet dar tą patį vakarą savo menko
je maldose nunešiau tą akmeni į. kelio vietą. Šiandien, gerai iš
lietoj ęs, - nors 4 vai. miego ir mažoka, - anksti rytą, šv. kišią 
jukoje įdėjau tą akmeni p kelio grindini ir prašiau Viešpaties - 
tą ir toliau kasdieninėse šv. Mišią Aukose darysiu,- kad Viešpats, 
suteiktu Tau šia žemėje gausiai kiekvienos dovanos, kad visa
dos visako turėtumėte visai pakankamai ir .apsčiai turėtumėte 
tiekvienam geram darbui,..” (2 Kor 9, 8). Tikiu, kad Viešpats ma- 
io maldą išklausys, nes Jis užtikrino: "Ir kas bus davęs vienam 
siti; mažiausią atsigerti tik taurę šalto vandens mokytinio vardu, 
iš tikrąją , sakau jums, nepraras savo užraokesbio” (jmt 10, 42). 
Taip, mielas mano Sunau X, telaimina Tave Dievas bia žemėje, o 
kada ateis Tavo gyvenimo vakaras, galėsi drąsiai ir su skautiška 
šypsena lupose žengti Talkos karalystėn, nes daug kelio grindinio . 
akmenų, kuriais Tu tada eisi, bus atžymėti Tavo inicialais. "Ne. 
kiekvienas, kurs man sako: Viešpatie, Viešpatie, įeis į dangaus 
karalystę, bet kas daro valią m_.no Tėvo, esančio danguje, tas 
įeis į dangaus karalystę” (iat 7, 21),

Savp gražiu pavyzdžiu, mielas mano Sunau X, Tu paskatinai ir 
kitus Tavimi pasekti. "Tesimoko ir mūsiškiai daryti gerus darbus 
tikriems reikalams patenkinti, kad. jie nebūtą be vaisią” (Tit 3, 
14). s ’ ■ ■

Dėkodamas Tau, mielas mano Sunau X, už siuntinuką kartu no
riu ir pasiskąsti. Būtent, turiu apskąsti Jusą brolį musą Pirmi- , 
niąką uz peiktiną jo pasielgimą su šiuosiuntinuku. (Jz šai aš jam 
ir nepadėkojau. AŠ manau, kad yra mano Šuneliu ir Dukrelią, ku
riems labiau reikalinga paramos, negu man, todėl tas siuntinukas 
turėjo būti jiems pasiąstas, o ne man, Tad Tu, mielas mano Sunau 
X, pabark jį, - juk žinai, vaikai išdyko ir seno tėvelio nebe
klausi), - kad ateityje jis pasitaisytą. Gaila, negaliu jo pasiek
ti: išperbiau aš jam kaili, oi išperbiau!

Baigdamas raginu Jus, mano mieli Sūneliai, pasekti mielo ma
no Sunaus X pavyzdžiu ir sėti gerą sėklą - šelpti savo brolius, 
•’Nes ką žmogus sėja, fcai ir piauš... Taigi, darykime gera ir ne
siliaukime, nes savo laiku plausime, jei nebusime pailsę. Todėl 
kolei turime laiko, darykime gera visiems, o labiausiai tiems, 
kurie yra iš tikėjimo šeimynos” (Gal 6, 8 - 10), tai yra is "VI- 
$10" Korp! . ‘ . ' •

Ad melioreml . •
Jusą

. . , Jus visus savo menkose maldose prisimenąs 
Barzdotas Tėvelis

Kas vargdienę zmogą bėturip priglaus, 
Kad rūmams paskirta' žybėti?
Kas širdį parodys dėl vargšo .tamsaus. 
Kad nėra uz tai kam mokėti?

Maironis

Žmogus, atliekąs gerą darbą, turėtą tylėti apie tai;
žmogus, patyręs gerą darbą, turėtą jį skelbti.

■ •• . Seneca

Pinigai, išleisti sau, gali tapti girnomis aplink musą kaklą; ' 
pinigai, išleisti kitlems, gali duoti mums erelio sparnus .̂

K. D. Hitchcock . .t
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Na ujos knygos

DAINOS SkAUTISkAJAm JAUNIMUI. Taip jau atsitiko, kad "VXblO" Korp! 
švęsdama savo 25 mėty sukaktu, padovanojo musų skautiškajam jau
nimui 25-ių lietuvišku dainų rinkinei), su gaidomis ir j y tekstais, 
Visos daines padalytos į 4^skyrius; patriotines, liaudies, skau
tiškos ir jumoristinio pobūdžio. Suharmonizuotos mbsų žinomu kom
pozitorių. Iš viso’ rinkinio muzikiniu pobbdziu stipriausios bus 
liaudies dainos. Nuo jų ne kiek teatsilieka ir patriotines dainos. 
Skautiškosios dainos muzikiniai yra kiek silpnesnes ir skaibiumi 
gana negausios. Vis dėlto, bia patiekta, rodos, geriausia, ką mes 
iš viso turime.

Beveik visos dainos parašytos 2 -3 balsams, todėl išmoksta
mos nesunkiai ir be didesnio vargo. Redaktoriai ir leidėjai norė
jo, kaip sakoma įžangos žodyje, kad lietuviškasis skautiškas jau
ninas, gyvendamas tremtyje, noriau griebtųsi savųjų, lietuviškų 
dainų, o ne menkaverbių užsienietiškų melodijų.

Leidinį paruošė ir muzikiniu pobūdžiu sutvarkė žinomas muzi
kas Jonas Zdanavibius, kuris yra drauge ir geras skautų bibiulis. 
Mokyt. Jonas Kreivėnas,xkitas Skautų bibiulis, įdėjo labai daug 
darbo, šį leidinį perrašydamas ir atspausdindamas. Jiems abiems 
priklauso ne tik "VX&IO” Korp!, bet ir viso skautiškojo tremties 
jaunimo padėka. 52 psl.. Išleista Memmingen e, 1949 m., spauda - 
rotatorius.

Gaila, kad leidinėlio išleidimas 2-3 metais suvėluotas. 
Rodosi, skautiškoji vadovybe galėjo jį žymiai anksčiau išspaus
dinti spaustuvėje,

Petras Jurgėla AKADEMIKŲ SKAUTŲ VŽČIO KOBl’OBAOIJOS UŽDAVINIAI. 
Atspaudas iš ’’Vyčio” biuletenių Nr, Nr, 10 ir 11, 1949 m.. Tai 
musų Garbes Nario jau žinomo straipsnio atspaudas, 16 psl. Tira
žus labai mūzas ir leidinėlis viešai neplatinamas,

LIETUVIAI STUDENTAI raIBURGE 1945 - 1949 m. Tai gražiai, lengvai 
ir labai meniškai išleista lietuvių aukštųjų mokyklų klausytojų 
gyvenimo ir darbų apžvalga, kurioje plabiai ir prideramoje vieto
je tinkamai nušviesti Skautų organizacijos ir "ViŽIO" Korp! Sky
riaus darbai akademiniame gyvenime.

Nežinome, ar galėtų kas dailiau atspausti rotatoriumi pana
šaus pobūdžio 54 psl. leidiny kaip darbštus, turį meniškąjį gro
žio pajautimų Freiburgo lietuviai studentai. Džiaugiamės, kad re
daktorių tarpe yra ir musų vytiecių.

Gautas , ultimatumas
Dėl įvairių pr ie b aso ių " Vy c10 " redaktorius atsidūrė tokioje 

vietoje, kurioje sunkiai tegali rašinėti ir kur vitiškai neįmano
ma atlikti spausdinimo darbai (kol kas dar ne kalėjime...). Taigi 
ir numatytas išleisti "Vyčio” jubiliejinis numeris turėjo bšti 
atidėtas į šalį. Tašiau laimingu budu jis gavo tokio turinio laiškų 

"Vytais” Redaktoriui 
ultimatumas

Savo metinių proga s-m, rugsėjo 25 d. "Vytis" privalo išeiti. 
S.m, X 16 numeris yra ateities klausimas.

Laukiu medžiagos ir nurodymų. Terminas - tubtuojau.
Priešingu atveju - visų diplomatinių santykių nutraukimas su 

visomis jo pasekmėmis.
(pas) Barzdotas Tėvelis 

(Vieta)
"Vytis" pirmųjų metų trys šimtai penkiasdešimt antroji diena

14



Nr. 13 r - 15;psi

S 1 a d t a i i«r— w- ?Ok- »r- nr- «rr-

Is Redaktoriaus krepšio

kano Sūneliai ir Dukreles! Turiu Jums staigmena; rasti din
gusio Redaktoriaus pėdsakai. Be to, štai sis ęano laiškas patenka 
j. Jūsų rankas be Redaktoriaus žinios. Jeigu Jus randate jį biule
tenyje, tai įrodymų užtenka.

Štai Jums, mano Sūneliai ir Dukreles, raktas į. Redaktoriaus 
dingimo paslaptis; Tik kantrybės! Viskų iš eilės!

Rasenai nuvykau j. kemmingenų aplankyti savo išdykus j. Sūnelį. 
Redaktorių. O gi jo kambaryje nieko nėra! Tik tuščias Redakto
riaus krepšys guli paverstas kambario kampe. Šoku prie jo, tikė
damasis rasti bent kuriuos pėdsakus. Ir neapsivilieu: iš krepšio 
plyšių kyšo keletas mažų • popieriaus gabalėliu. .Atsargiai juos iš
traukiu ir nuodugniai apžiūriu visų, krepšį.. Kad tik nei vieno ga
balėlio neliktu, nes jie prirašyti. Tuoj pasikloju juos ant grin
dų, sudedu (sprendžiant iš popieriaus, butą trijų raštų) ir ... 
skaitau:

, bet blogiausia kad turiu 
sustabdyti "Vyti",kol kada nors pasieksiu kojomis

Ir štai - pačiu 
net ir form ' 
darbo, Turiu su

momentu niekam negaliu perduoti 
"Vyčio" redakcinio

,rodos, nepadarysiu didelio nusikaltimo,jeigu biu- 
sustabdysiu: skaityti gal d bet

ėjų (rašiniais ir pinigais) tik k eliolika-. -
menki pečiai,kad pajėgčiau visa tempt

i akas nepalengvina mano
naštoSjO pečiai siauri, roto ir energijos dar užtektų,
bet liūdna,kai

Ech,jeigu butu 
kiek butu galima pad

stud entams,iš 
vienetų.

i vienas, 
daugiau tokiu,kurie dirbtu, 

ma suorganizuoti 
knygų,. Įkurti nauju

vapo pritrūksta.
Ojomis zėmę,kada at

visus budink su Jerichono dūda 
palaukti tad momento,kada sieksiu

- ..Tada gal

2. 4*
laikos i .Les b *
dėjęs iš savo bied 
ka nutraukdamas. Jeigu

i ir ','Vyšiui" esu gerokai pri- 
nuo maisto sau ir šeimai kai

16 dienai sukaktuvini
išleisti 
Korp!

rodos sąžiningai našta,taig 
nuo mano pe'oiu nuimtų, Par

uosiu,Noriu tik,kad vai™ 
rbn.Antri metai velku ir-velku 

,kad kas kitas dali jos

ėle palik ta pati.Vadinasi,ir adresas tebūnie 
Memmingene, Nenoriu,kad

15



Nr. 13.-------------------------- --------------------------------------------------- ----- 16 psi.

Visa^kas man žirai ėda, Korp! ir asmeniškas iždas
tiek tuščias,kad nieko negaliu pa

Popieriaus gabalėlius paduodu taip, kaip man pavyko juos su
skaityti bei sudėlioti.

Viename trebiojo rašto popieriaus gabalėlyje tbbuvo tik vie
nas žodis. Bet dėka jo man pavyko užtikti tolimesnius pėdsakus ir 
rasti biuletenio ’’spaustuvę", ziuriu ir pats savo akims netikiu: 
prie rotatoriaus guli baigiamas spausdini šis biuletenio numeris. 
Pora puslapiu betrūksta. Aha! tuoj paruošiu vieną naują matricą 
(su šiuo mano laišku) ir į. rotatorių, juk spausdintojai tik
rai nepastebės, kad vienas ar kitas tuščias puslapis pasidarė 
pilnu. 0 Redaktorius? Kdl kas nežinia, kur jis yra, o paskui - 
tesbkie sau galvą! O svarbiausia, kad man pavyko be Redaktoriaus 
žinios pasiąsti Jums, mano Sūneliai ir Dukrelės, sj. mano laišką.

Baigęs darbą dingau paslapčia, kaip ir buvau atsiradęs. Nakr 
ties tamsa dengė mano pėdsakus.

Bet kur pats Redaktorius? Kas su juo atsitiko? Biuletenis 
rašo, kad kemmingene, spaustuvė - viename švabą miestelyje, o jis 
pats? Nesiekia kojomis žemės!? Ar kas jį. karia?! Už ką?

Aš manau, atsakymą duos raštą rekonstrukcija iš tą popieriau 
gabalėlią.

Tad, mano Seneliai ir Dukrelės, į. talką, į. darbą! Padėkite 
man, senam Jbsą tėveliui išspręsti šitą problemą!

Ad meliorem!

Jusą
mintyse visuomet su Jumis

Barzdotas Tėvelis

0 jbs, kurie taip daug žadėjot 
Ir norus skelbėte gražius, 
Kur šventą ugnį, tą padėjot 
Ir tuos sumanymus plačius?

Maironis
Pirma geležis sutirps į. vašką ir vanduo|virs 
negu mes ištartą žod^ atšauksime.

DLK Gediminas

uola,
7

Nors musą, broliai, nedaugei yra, 
Tašiau tvirti mes, jei riš vienybe; 
Į darbą stokim vyras į vytą; 
Sujungtos rankos suteiks stiprybę.

Maironis

Kodėl ieškai poilsio, jei esi sutvertas darbui?
Tomas Kempietis

Broli, Sese, ar padėjai "Vyčiui'’ 
Nors mažu darbeliu, nors mažyčiu?

4 'ę t:
1 -
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m V s v Šeimoje

'V 1 č I O" Korp! ir S S B 2 5 me t p sukak- 
• t i s

3.m, spaliu men 16 d, sueina lygiai 25 metai, kai Kauno uni- 
zersitetc buvo įsteigtas pirmasis akademinis skautę-cię mįšrus 
zienetas - Studentu Skautę-ciyi Dr-vė, iš išaugo dabartinė 2VYČIO" 
Jorp! ir SSD, ASS valdyba prašo šia proga visus brolius ir seses 
studentus skautus-es, tę organizaciją narius-es -Garbės narius-es, 
filistorius-es; senjorus-es, junjorus-os, o taip p-t akad^niškę 
skautiškę vienutę junginius šlę reikšmingę sukaktį atitinkamai 
paminėti. x

Mos prašome šia proga, kur tai yra galima, suruošti atitin
kamo pobūdžio viešus ar uždarus minėjimus. Kur tai nėra galima, 
kiekvienas vytietis ar sesė šię šventę švenčia individualiai. Šia 
proga reikia prisiminti musę išveztuosius-ęsias, Tėvynėje liku- 
šius-ias, o ypatingai zuvusius-ias brolius-seses. Kur tai galima 
- užprašyti šv. Mišias ir jose dalyvauti.

Korp! įgaliotinius prašytumėm vietos lietuviu spaudoje pa
skelbti apie "VYČIO" Korp! ir SSD sukaktį straipsnius.

Saujas senjoras-Korpl įgaliotinis 
Italijai

"VYČIO" valdyba nutarė Romoje studijuojantį vyt ietį- junj. 
Al. Nekrašę pakelti į senjorus. Be to, jis paskirtas ’'VYČIO" Korp! 
įgaliotiniu Italijoje. Jo aaresas:

Via Corsica 1, Roma 127, Italia.

Dėl "Vyčio" viešumo
Teko patirti, kad ne visi "VYČIO" nariai, net senjorai ir 

skyrię valdybę nariai, tinkamai supranta "Vyčio" biuletenio po-, 
budį. Dar kartę, primename, kad biuletenis nėra viešas,- kas ant 
kiekvieno jo numerio yra užrašoma - bet tik ASS: "VYČIO" Korp! 
nariams ir Studenčių Skaucię Dr-vės narėms, ję neviešam naudoj i- 
uui. Jokiu budu jis negali būti rodomas ar net duodamas ne vytie- 
biams ir ne stud, skautėms, ypač kitę organizaciję žmonėms. Dėl 
šio įsakymo nevykdymo valdyba reaguos visu griežtumu ir nusikal
tėlius baus. -

"VYČIO" leidinys
"VYČIO" valdyba išleido nauję knygutę: "Dainos Skautiškajam 

Jaunimui". Atspausdinta 25 dainos su gaidomis. Tam tikras egzem- 
pliorię skaicius^ pasiustas Korp! įgaliotiniams JAV, Australijoje, 
junj. A. Karnavibiui Čikagoje, sktn. Spaliui Anglijoje, senj. Ša
rūnui Kanadoje. Norintieji įsigyti, prašomi kreiptis ję adre
sais. Vokietijoje gyvenantieji vytieciai leidinį gali gauti adre
su; J. Kreivėnas, (13b) Memmingen, Eliegerhorst, DP Camp, Germa
ny. Vieno-egzemplioriaus kaina 1,50 DM.

Aukos
V.A. Mantautas - 10 DM ir maisto pakietę neturt. studentams 

šelpti; freiburgieciai - 7.50 DM.

Kas mėgsta įmygąs, tam netrūksta gero draugo ir išmintingo pata
rėjo. ~ Cicero

Kiekviena teisė reikalauja pareigę. A. Smetona
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JAV \
Čikaga • ' \

Vietos lietuviai skautai vyčiai jau turėjo keliolika sueigę. 
Iki šiol veikęs sk. vybię būrelis, persiorganizavo į dr-vę ir pasi
vadino ‘’barimo" vardu. Dr-vės vadu perrinktas senj, K. Vilkas, pa
vaduotoju - sk.v, v.skltn. E. blakaitis, adjutantu - v.skltn, 
senj. B. Sriubas. Šiuo metu dr-vė turi per 40 narię. Jos veiklę 
organizuojame tikręję sk. vycię ir kandidatę būreliais, pagal 
’’ViClO" Korp! pavyzdį.. Atsiradus vienam iš sk. vycię chorvedžiui, 
sudarėme savo chorelį. Jau dabar neatsiginam nuo pakvietimę į vi
sokius piknikus... O mes dar esame kiek pailsę nuo VII 30 lietu
viu skautę laužo Čikagoje.

Mėginama įkurti ir "ViClO" Korp! burei).. Šiuo reikalu jau 
darėme pasitarimus, kurie nors pernašų, bet rodos eis teigiama 
prasme. Laukiame žadėto dainę rinkinėlio. 
Augusta

Eli. Dr. Kasperavibius mus informuoja, kas jis daro žygius 
kai kuriose vietose parinkti aukę maisto produktais broliams ir 
sesėms. Vokietijoje studijuojantiej i-ciosios broliai-sesės prašo- 
mi-os šiuo reikalu susirieti su juo betarpiai adresu: Augusta 
House, Augusta, Įmainė, USA. 
Bostonas

~ kuFę Korp! Garbės Narys ir ASS Pirmininkas prof. Ignas Kon
čius paskelbė Bostono mieste ir jo apylinkėse gjivenanbi^ lietuvię--. 
skautę ir. skaucię rogistracij ę. Galvojama įkurti skautihas viene
tas Bostone. '

Nusiminusiam Broliui!
• ’ ■ • . /tęsė iš 9 psi./ 

’mokamaš širdies krauju, kiekviena teigiama pastanga susilaukia 
atkaklaus, šėtoniško pasipriešinimo. Kasdien iš naujo todėl, no-x 

'rint iš tamsos prasimušti į šviesę, turime dręsiai peržengti vi
sas velnio daromas kliūtis, kasdien iš naujo savęs išsižadėti, 
kasdien iš naujo prikalti save ant kryžiaus ir visu žiaurumu pa
justi anę įtampa tarp.dviėję skirtingę pasaulię esanbię mumyse.

■i '• Tašiau kas ištiesia su visišku pasitikėjimu į. Nukryziuotęjį 
savo rankas, tę lydi geroji Jo ranka ir begaline Jo meilė, tas Jo 
globojamas kasdien-iš naujo nugali piktęj į. devyngalvį slibinę ir 
eina ištikimai iki galo savo keliu, Reikia tik tikėti Jam ir my
lėti Jį visar—savo širdimi...

binau: Tu myli Jį. Todėl esu ramus dėl Tavęs. Ramus ir tik- 
•ras dėl Tavo ateities.

Pasaulyje, Broli,, mes patiriame skausmo ir neapykantos. Bet 
.jis juk nugalėjo pasaulį!' (Jono 16, 33). Tikėkim: nugalės Jis ir 
visas tas kliūtis, .kurios mums pastoja kelię- į Jį, Tikėkim,kaip 
tikėjo šventasis Povilas, jog jokia pasaulio galybė neįstengs mu
sę atskirti .nuo Dievo meilės, kuri yra musę Viešpatyje Jėzuje .Kris
tuje (Rom 8, 35 - 39).

0 jei pasiliksime Jo meilėje, tada viskas bus gerai. Tada 
mes laimės im e j

.. . A d mo lioremi
Nuoširdžiai spaudžiu Tau kairę 
Tavo brolis su auksine lelijėle

Didbiaūsias gyvenimo menas —- suprasti gyvenimą, E.Ožeškienė
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/ *

Australija . i
Jau kuris laikas mbsę nepasiekia tiesiogines žinios apie mu

sę brolius Australijoje, iš spaudos patiriame, kad ten skautiškas 
veikimas nerodo tendencijos mažėti ir kad vis didesnis brolię ir 
sesių skaičius Įsijungia i skautikąjĮ darbą,

-Lietuvos Skautę Įkūrėjas ir musę Garbes Narys v.sktn. P. 
Jurgele, paraše ilgą laišką Australijos skautę vadovybei, prašyda
mas suteikti kaip galima daugiau laisvumo lietuviams tremtiniams * 
skautams. Patirta, kad viena apygardos vadija jau svarsčiusi ŠĮ 
klausima, išrinkusi net specialu pakomisijį šiam reikalui aptarti 
ir patiekti Viktorijos steito skautę tarybai.

Sktn. senj. rainutis prašė P. Jurgelį tokius pat prašymus 
pasiusti Tarpt. Skautę Biurui ir Britę Imperijos skautę šefui 
lordui Rowallan'ui.

Freiburgas/Br.
kuisę Skyrius VIII 5 - 15 suruošė akademinę vasaros stovyklą 

prie Titisee. Saitas ir lietingas oras trukdė planus ir veikė Į 
gėrį stovyklinę nuotaiką. Tačiau bendrai imant, esame patenkinti 
ir didžiuojamės, kad pavyko ši stovykla suorganizuoti ir joje 
Įgyvendinti tikroji akademinė skautiška dvasia.

Kai kurie akademikai, dar niekad nestovyklavę, turėjo progos 
pajusti stovyklinius malonumus.

Greta praktiško pasiruošimo skautiško auklėjimosi srityje, 
šj. kartę vėl neužmiršta intelektualinė sritis. Skaityta ir disku
tuota Įvairios temos, nagrinėta tremties akademinię samburię ide
ologinės gairės ir ktk.. Visa tai sukeldavo gyvas diskusijas ir 

į praeidavo nuoširdžioje akademinėje dvasioje.
Atrodo, kad tai paskutinioji musę Freiburgo skautę stovykla 

šia tremtyje!? jnusę gyvenime buvo lyg ir tradicija tapus kiekvie-

SUKAKTUVININKUI 
/tąsa iš-10 psl./ 

žadink miegančius, 
kelk snaudžiančius, 

ragink apsileidėlius, 
perspėk klystanbius, 

mokyk nešinančius, >
guosk nuliuausius, 

tramdyk perdaug linksmus, 
bark blogus, . 

sudrausk piktus, 
girk gerus, 

visus skatink budėti 
Dievo, Tėvynės, Artimo Sargyjioje 

ir kilti ad meliorem!
Mielasis Vytuzi, žinau Tavo sunkią padėt Į ir trukumus bei 

pazĮstu susirūpinusius Tavo Globėjus. Pasveikink juos mano vardu 
ir padėkok jiems uz ją rupesbius, pastangas, triušę, atsidavimą 
ir pasiaukojimą.

Neužmiršk ir manęs, mielas Vytuhi! Nepalik manęs senio vieno 
kovoti šioje gyvenimo juroje su valdymo ir didybės manijos bango
mis. su nusiminimo? ir nevilties audromis, su karjerizmo ir sau- 
naudiškumo uolomis, su šmeižtą ir apkalbę ledo kalnais, su suma- ' 
sėjimo seklumomis, bet savo jaunystės energija padėklfean išplauk
ti Į Taikos Uostą!

Tad ištvermės ir sėkmės Tau ir Tavo Globėjams! 
Ad meliorem!

Tavo Barzdotas Tėvelis
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ALp(LKA)3335>
Sr. 13.---------------- ------ - ----------------------------------------- - ---------- 1949, Nr. 13
nemo metų laikotarpyje, t-;r bant trijuose is jų (tai j*au 
stovyklauti. Emigracijoje tikimės, nors ir neturėdami tam 
jių sąlygų, retkarčiais, susibūrę mačais būreliais, irgi užkurti 
lietuvišką skautišką lauželį,

Musų skautiškosios eiles 1; bai praretėjo dėl emigracijos. 
Korpbmntų likome keturi, tačiau atrodo greitu laiku sumsbėsimo 
iki dviejų. Nors ir v.ton s beliktumo, norėtume kr. i p iki šiolei 
palaikyti rysi, tolesniam darbui.

- Surengtoji stovykla turėjo ir oficiozu "Spragilu", kurs 
laikas nuo laiko vertingai kuikur|uos stovyklautojus išplakdavo,

- o - O - o -
*V y b i o" finansinė būklė
y*a, kaip visada labai bloga,.. šiuo metu Korp! turi keliasdešimt 
markių skolos, nes abu paskutiniai biuletenio numeriai išleisti 
skolintais pinigais. Išvadas pasidarykite patys.

-o-0-o-

NAUJAS "V I U 1 O” ĮGALIOTINIO JAV - bėse 
A D B E P A S

Musų Įgaliotinis JAV-bėse, Fil, v.sktn. V, Auguljistik ką 
pranešė savo naująjį adresą; XV-’'—’‘’"A e

V, » - .......... ’ ,y
95 Lafayette St., Paterson, N.J., USA.

Kartu jis atsiprašo brolių vyt iečių, kad dėl parsĮkėlimo ir 
darbo ieškojimo negalėjo laiku išsiuntinėti "Vyčio” 12 Nr.,

A D B ES ų •„ PAKEITIMAI /?(Ur & M7 
"V Y t) I 0" K o r pj: ' ' 1 1

1, Augulis Vaoys, Fil., v.sktn. (zibr. aukščiau).
51. Palčiauskas Kazys, Fil., v.sktn., 7802 Madison St., Forest

Park, Ill,, USA. . _

Dėl ’’Vyčio" tolimesnio likiiho
Sktn. senj , K. Nenortas, "VxOlO" Vioe-pirmininkas iš JAV ra

šo mums, kad jis jau tuojau pradėsiąs tame krašte "siekti kojomis 
šėmę" ir judinti kitus vytiečius, Kadangi "Vyčio" būklė Europoje 
materiališku atžvilgiu yra apverktina, busią daromi žygiai ją pa
gerinti. Uz tai broliams vytiebiams, dabar gyvenantiems JAV-bėse, 
priklausytų musų visų broliška padėka.

Yra planuojama netgi "Vytį" perkelti Į kui"ią JAV vietovę, 
kad iš ten jis galėtų toliau dar sėkmingiau lankyti po visą pa
saulį. išsisklaidžiusius-ius brolius-seses. Taip pat Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Valdyba galvoja nuo šių metų pabaigos pertvarkyti' 
ir patį. "Vyčio" pobūdį., išeinant Į viešumą ir skiriant jį daugiau 
skautų vadų reikalams. Butų labai gerai,kad čia keliamais klausi
mais pasisakytų kiti broliai vytieciai, ypač dirbą praktišką dar- 
bę skautų vienetuose. Redakcija

4--4—< -4 '4- t-4-4-4-4-4-4-4-4—4—4-4-4—J-4—4—i—i—>—i—>-4~4—4—4—4-4-4.
Leidčia: Akademinis Skautų Sajudis.
Redaguoja: Br» Kviklys, Skaučių skyr. redaktorė senj, V. Baukytė.
Adresas: (13b) Memmingen, DP Gamp, Germany - American Zone.
Biuletenis neviešas, tik ASS nariams-ėms.
Tiražas; 210 egz.
4-4-4 -f—;-4-4-4-4-4-4-+-4—4-4—4-4-4-4-4-4~4-4-4-4-4-4-4-4-4—4—4-4
+ Malcnhs yra, baigti darbai. Cicero +
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