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Akademinio Skautu Sąjūdžio tremtyje 
Studenčių Skaučių Dr-vės ir "VYČIO" Korp! biuletenis

Nr. 14. Vakaru Vokietija 1949 X 16

25 METŲ KOVA UŽ GERESNĮ ŽMOGŲ

Br. Kvikly;

kurie skautu organizacija pažįsta tik is •• 
tik laikinu jaunimo susiburimu žaidimo rei- 
sporto sąjūdžius, | kuriuos jaunimas paten-

įr jų lėtina pasiekęs kitos am-.

augelis, 
fermos, laiko ją vien 
kalui, kaip kad pav., 
ka sulaukęs tam tikro amžiaus _  __ _______________ _________ _____,
žiaus ribos. Tokie asmenys betgi giliau neįžvelgia į paėios orga- • 
nizacijoe esmę s jie nemato, kad po ta uniforma slepiasi kilni . 
siela ir graži idėja. Kodėl taip vyksta, suprasime prisiminę le
gendų apie karalaitę, kuri mane, 
vynas tegali bėti laikomas auksiniuose induose..

Visi, skautu idėjomis besidomį asmenys, 
jiems padėti ar pakenkti,,turėtu žinoti, ?"3 
didelis jaunuolio sielos žinovas, anglas Robert Baden-Powell^is, 
parinko šiai organizacijai pirmiausia kilnu tikslą, - tarnybą Die
vui, Tėvynei, Artimui, drauge surasdamas gal iki šiol niekur ne
praktikuojamą formą bei darbo metodą.

- "Neleiskite techniškajai pusei persverti moralinės. Gabu
mas manytis laukuose ir miškuose, stovyklavimas, iskylevimas, ge
rieji darbeliai, stovyklos - visa tai,yra priemonės, o ne tiks-, 
las". 0 skautybės tikslas, pasak įkūrėją, yra jaunuolio b6.do la? 
vinimas, kurį galima atsiekti "auklėjant aukštu idealu dvasioje,' 
ugdant pasitikėjimą savimi, keliant pareigos jausmą, mokantis bė- 
ti tvirtam ir gerbti bei atjausti-kitus". Kita proga, jau pries, 
savo mirt}, B. P., matydamas iki 5.000,000 visuose pasaulio bei • 
tautą kraštuose išaugusia skautu organizacija, pakartotinai pa- 
brėžiaJ

kad po ta uniforma slepiasi

kad skaniausias karaliaus rumu ■

ar tai norėdami 
kad skautybės įkūrėjas,

Pn A on_ "PrswraT "1 *4 ei

- "Ir tas tikslas yra, kad kita karta butą dvasiniai sveika 
dvasiniai nesveikame pasaulyje; kad skautybė lavintu aukštesnį 
tarnavimo įvykdymą - meilės ir pareigos Dievui ir artimui aktyvu 
tarnavimą".

Kad skautybė nėra neideologinė organizacija, kad ji nėra tik 
koks nors užvažiuojamasis namas, stovintis jauno žmogaus pakely- ' 
je, į kur} jis tam tikrame gyvenimo laikotarpyje užeina sušilti 
ir po to vėl išeina, tai geriausia įrodė lietuviu akademinė skau- - 
tija, per savo 25 metu gyvavimo laikotarpį per savo eiles pralei
dusi nevieną šimtą jaunuoliu ir šauniu lietuvaičiu, radusią ėia 
savo siekimu visišką patenkini,fflą[^.T'ĮJV~’'-’-a

NAC!Or?ALINS 
M. MAŽ 77.00
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Akademikai skautai-es, ‘berods, .tinkamai suprato tikrąją 
skautavimo prasmę ta prasmėj kad tapę sios organizacijos nariais 
mokyklos suol.e, nepametė ryšio su. ja ir tada, kai mūsą Almae Ka
trie sienose ir vėliau gyvenime įgavo nebe vaikišką gyvenimo su
pratimą.

Jau 1924 X 16, metais, kurie tebebuvo tiek musą,skautybės, 
tiek akademinio gyvenimo ir tradiciją pradžia, jie ieškojo naują 
skautavimo formą. Sis ją nirmasis žingsnis ir,vėliau visi kiti 
skautą-čią organizaciniai darbai pažymėtini ypač dėl to, kad jie 
yra is tą, kokią pasaulyje labai maža. . Lietuviškieji studentą 
skautą-cią vienetai yra beveik pasaulinės akademinės skautijos 
pionieriai. _ ■ ■ ,Nelengva tad jiems buvo. Nei B.. P., nei kuris nors kitas is 
mūsiškią skautą praktiku, bei ideologą nebuvo sukūręs bent teore
tiškai sios organizacijos dėsniu, kurie tiktą ir akademinei jau
nuomenei. 0 reikėjo tad skautybę, sukurtą 7 - 18 metą jaunuo
liams, kaip viešnia įvesti į universiteto rūmus, kur ne iškylos 
triukšmas, ne žaidimai, bet mokslui priderama rimtis viešpatauja,. 
Daug kam atrodė, kad mokslo siekimas is vienos pusės, nevisada rū
pestingas studentą gyvenimas iš antros ir skautiškojo žaidimo ke
lias is trečios pusės, nebus suderinami, bent jau jauno žmogaus 
širdyje. Ir jei^u mūsą studentai skautai-es tai atliko, šį ją 
kilną darbą reiketą ypatingai iškelti.

Nereikia nutylėti fakto, kad skautija universiteto sienose 
perdaug ilgai sugaišo savo kelią ieškodama ir gal būt tebeieško: 
ji stengėsi įgyvendinti skautiškuosius principus galimai geresne 
forma. Nevisada tai sėkmingai vykdavo ir todėl tebūnie ,garbė 
tiems mėsą pirmtakūnams, kurie darė reikalingus posūkius į sails, 
nenukrypdami betgi nuo tikrojo tiesos kelio. Štai kodėl 1924 - 
1932 m. laikotarpyje mes turime akademinius skautiškuosius viene
tus draugovią formose, o nuo 1932 metą matome jau "VYČIO" korpo
raciją, vienodu skautišku žingsniu einančią greta Studencią Skau- 
cią Dr-vės. Tas musą pirmtakuną darbas nebuvo dar ir todėl leng
vas, kad dažnai musą, akademiką skautą, teisingai nesuprasdavo 
nei kitos studentą korporacijos, nei ta pati Lietuvos skautą-čią 
vadovybė, kuri, matydama mus be trumpą kelnią ir visiškai kitu 
būdu save tvarkančius, tarė mus nuskautėjusįus. Organizacinią 
formą ieškojimas, diskusijos statuto reikalais, kiek kliudydavo 
pozityve! skautą veiklai, nors nuo jos ir neatitraukdavo.

^kautai studentai, kaip ir kiti' skautaij,tarnaudami Dievui, 
Tėvynei, Artimui, ypatingu savo tikslu užsibrėžė ir pasiryžo kil
ti "Ad meliorem- . Praktiškame gyvenime ‘jos nariai per organiza
ciją ir kiekvienas asmeniškai siekė kovoti už geresnį' žmogą, tau
resnį lietuvį. Si idėja buvo ugdoma ir per kitas, nemažiau svar
bias priemones: draugiškumą, brolišką rysią palaikymą akademinia
me ir tolimesniame gyvenime, per religiją, plačią toleranciją, 
’kitą tautybią,.tikybą, politinią pažiūrą ir pan. asmeną gerbimą.

Korporacija ir SSD stengėsi ugdyti narią asmenybes per ją 
aukštą religijos jausmo supratimą ir pajutimą, per. dorą, pridera
mą elgesį, per blaivybę (Korp! nariai buvo jeigu ne abstinentai, 
tai jau tikrai blaivininkai), per mokslo gerbimą ir uolą savo pa
reigą atlikimą.

"VYTIS" įr SSD buvo beveik vienintelės "sausos" organizaci
jos musu universiteto sienose, kurioms buvo svetimi alučiai, "nu- 
gėrimai , neskaisčio's dainos ir kiti kai kurią korporaciją taip 
pamėgti motyvai. s

Akademiniai skautą vienetai tvarkėsi demokratiškai - nebuvo 
skirtą organą:, pradedant aukščiausiu (Koro! vadas ar drauginin
ke), baigiant žemesniaįsiais, visi pareigūnai buvo senjorą sueigą
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išrinkti- Ir, rodos, nebuvo apsirikta* visą laiką Korp! priešaky- 
• je stovėjo aukšto proto žmonės, tųr| gerą organizacinį, patyriną, 

gabumus. -Ne tik formoje,-bet ir esmeje viešpatavo tikrai supras
ta demokratinė dvasia. Organizacija neteikė jokią pirmenybių į ją 
naujai įstojusiems skautininkams, nei paskutiniąją, semestrą stu
dentams. Nebuvo nariai skirstomi nei pagal savo kilmę, nei pagal 
turtinius, ankstesnės visuomeninės padėties ar .protinius gabumus. 
□ia prasme "VYTIS" ir SSD buvo "svieto lygintojos" plačia prasme. 
Tebuvo praktikuojamas narią suskirstymas į junjorus - kandidatus, 
senjorus - tikruosius narius ir filisterius - baigusius aukštąjį 
mokslą.

Nariai nebuvo palikti be darbo: -.turėdavo paruosti platesnės 
apimties referatus skautiškaisiais klausimais, daryti pranešimus, 
dirbti skautiškuose vienetuose praktišką darbą, mokytis vadovau-r 
ti. Skautą organizacijos pagrindą - skilcią sistemą akademiniai 
skautų vienetai neužmiršo, tik gal praktikavo kiek kitokiu budu, 
juos daugiau suprofesindama, pagal fakultetus.'

"VYTIS" išvesdavo savo narius iš niūrių universiteto ar 
miesto rūmų po Kauno apylinkes, o vasaros metu ruošdavo keliones 
krašto pažinimo reikalu, lankydavo.Lietuvos pajūrį. Kas nežino 
garsių "VYČIO" šaunaus garbes nario prof. sktn. S. Kolupailos 
drauge ‘su vytieciais organizuotų išvykų Nemunu baidarėmis?

Tie studentai-es, „kurie ateidavo į akademinius vienetus, ne 
iš skautų eilių, čia turėdavo- progos išeiti skautavimo mokyklą. 
Kiti gi Kauno skautą-cią vienetuose išeidavo skautavimo mokyklos 

. praktiką. Nemaža akademiką skautą-cią .dirbo LSS, LSB, Seserijoje, 
o atostogų metu pagelbėdavo provincijos skautą vienetams.t Nesve
timos buvo stovyklos, gerąją darbelių, šalpos darbas. Dažnai jie 
talkininkaudavo labdaringosioms organizacijoms rinkliavą metu, 
organizuodavo Kalėdą švenčių eglutes vaikučiams, ieškodavo dova
nėlių vargšams. Kiekvieni metai "VYTIS" atiduodavo sąžiningai sa
vo -duoklę krašto gynimo tarnybai: nemažas vytiecią,skaičius tar
navo karo mokykloje. įr neteko girdėti, kad jie butų buvę blogi 
kariai.

tAkademiniai skautą vienetai buvo drausmingi. Ją viduje ir 
išorėje viešpatavo disciplina, paremta ne kumščiu ar kita prie
vartos priemone, bet sąmoningai išplaukianti is paklusnumo savo 
rinktiems vadams.

Okupacijų metu akademinė skautija sudėjo daug auką ant Tėvy
nės laisvės aukuro. Daug jos narią išgabenta į tolimąjį Sibirą, 
kiti žuvo bekovodami su ginklu rankoje. Jie aktyviai ,dalyvavo 
krašto rezistencijoje ir tuo atliko pareigą gimtajam kraštui. Jų 
atminimas visada mums brangus ir ją kraujas bei mirtis teikia jė
gų mums, pasiryžusiems tęsti kovą dėl sietuvos laisvės.

Akademinė skautija veikė visus 25 metus be pertraukos. Net 
okupacijų metu jos nariai nenutraukė savo veiklos, pakeitė tik 
kovos priemones ir organizacijos form^. Ir čia jie padarė daugelį 
mažų ir didelių gerą darbelių savo Tėvynei, apie kuriuos kita 
proga teks pakalbėti.

Tiesa, kad akademinė skautija per savo sidabrinius gyvenimo 
metus nedavė tai, ko turėjo duoti, vis dėlto ji išaugino visą, eilę kilnių lietuvių'motinų ir gerą tėvą, mokslo žmonių - daktarų, 
profesur'os darbuotoją, įvairią sricią specialistą, visuomeninin
kų, kurie, jeigu dabar aktyviai ir negali dirbti skautų,eilėse, 
tai bent visada padeda jiems ir jaučia amžiną simpatiją šiai or
ganizacijai. Reikia manyti, kad ateityje akademine skautija paža
dins ir daugiau ideologų, išaugusių grynai iš musą eilių, dvasi
ninkų, patyrusių skautininkų, gerų patrijotų, idealistų kovotojų 
dėl Lietuvos laisvės.
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Tremtyje ji atgimė Vokietijoje, is kur išsiplėtė •po visus 
pasaulio kraštus, steigdama savo skyrius bei seniūnijas. Šiuo me
tu ASS yra ne tik seniausias, "bet gal bGt-ir tvirčiausias lietu
viu skautu vienetas. . r

Gyvenamasis momentas saukia skautus akademikus didžiam Tėvy
nės vadavimo darbui. Mes tikimės, kad j ą ‘kilnios širdys, priemu- 
sios mėsą nelaimingiausios Lietuvos balsę., plaks vien tik meile 
Jai, iš kurios kils ir šviesesnė diena gimtajam kraštui.

XXX x XXX XXX x XXX xXpxgx xxxx!Hx xWxx$x xxFxŠxxfxx

■ . • . 7 . t •• „• • 'V- *. ” •

• • ■ ■. I • - ’ : • : '

- Švęsdami 
savo sida-

\ brinį x ju- , ; ..... A .
bilieją,su 
didžiausia 
pagarba

minime šviesą atminimu t ą 
1 . . Lietuvos vaikiu, kurią dėka

buvo atgauta laisvė, sutei
kusi- galimybę mums įsigyti. 
mokslo ir -pažinti tikrąjį 
lietuvio pašaukimą.

- Mes len
kiame gal
vas pries
tuos Lie- . -
tuvos sū
nūs - duk
ras, kurie 
už lietu
vio vardą 
kenčia Si
bire , puna 
kalėjimuo

se ar kovoja krašto miškuose.
Masą pagarba' 

A k a d e m i,n i,o Skau
tą Są j ėdžio na
riams, k,o v o j a n -

t i e m s dėl L i e
tuvos
.laisvė s. - 'A.--'

• Akademinis 
. Skautą

S ą jė d i s
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25 METUS EINANT PASKUI VYTĮ

Petras Jurgėla

V 
888888 88 
18888 88 

888888 88 
Korporacijos įsteigimo.

gi ši korporacija 
įstatų (ne žinojii

mėnesį.* suėjo 25 metai nuo Akademiku. Skautu Vyėio
_u__ ~ Tiek meteliu - nemažas laikotarpis: šimt

mečio ketvirtadalis. Tai,ne 25 valandos sunkiųjų egzaminų. 0 kaip 
gi ėi korporacija išlaikė 25 metus nusitęsusius egzaminus is savo 
Įstatų, (ne žinojimo, bet) vykdymo? Dar nematęs šio leidinio, esu 
tikras, jog į gį klausimų duos įvairius, o gal net skirtingus at
sakymus savanoriai kvotėjai, pasisiūlę arba redaktoriaus pakvies
ti "parašyti šį tų". Tų kvotėjų nuomonės kiek skirsis} kaip kar
tais skiriasi visoje egzaminų komisijoje. Pakviestas sį tų para
šyti šia proga, ir aš pasakysiu kai kų taip, kaip rūpestingam 
lietuvių skautijos kurejui pridera ir kaip seniausiam, daug paty
rusiam ir pastabiam skautui reikia prabilti. Tik iš anksto pra
šaus "nesiraukit, vaikeliai"... Tėvas pasako kartais tokių daly
kų, kuriuos jo vaikai neissyk supranta ir kuriuos jie įsisųmonina 
tik paskiau, suaugę, subrendę ir rimčiau pagalveję.apie.tėvo žo
džius. Trumpai pasiteisinant s niekad nebi jokim savikritikos savy
bėje! Geriau patys pirmi pakritikuokim save ir neduokim progos 
kitiems (pašalaičiams) pirma musų kritikuoti. Tuo bė.du parodysim 
savo sųmoninguma ir sųžiningumų - tas dvi svarbias savybes, ku
rios atrodo nykštukais, palyginus su tais,aukštais,tikslais, ku
riems esam įsipareigoję. Tai reikalinga musų sąjūdžio gerui - pa
žangai bei tobulėjimui.

Kaip gi čia dabar vertinti arba kokia apžvalgos matuokle ga-. 
lime matuoti Vyčio korporacijos 25 metų gyvenimų? Kiekvienos 
draugijos

nuopelnai matuo jami fiiįlig tikslais . . i
Pav., dramos mėgėjų draugija suskaičiuotų:,kiek dramos jVei- 

kalų pastatė per tų laikotarpį, kiek žmonių jų žiurėjo, kaip vai- . 
dyba sekėsi, kiek ji paveikė žiūrovų visuomenę, kurie veikalai 
buvo įspūdingiausi ir susilaukė daugiausia žiūrovų, kurie vaidin
tojai daugiausia nusipelnė, kurie vaidybos vadovai (režisoriai) 
pasižymėjo ir tt.. Rasytopų draugija pasiskelbtų: kiek ir kokiy 
literatūros veikalų sukure ir gal net išleido, kaip ta literatūra 
paveikė skaitytojų visuomenę, kurie draugij'ds nariai rašytojai 
daugiausia čia nusipelnė savo tautai ir pan.. Labdaros draugija 
paskelbtų skaičius: kiek beturčių ir kuo ji sušelpė, kiek našlai
čių aprūpino prieglauda ir tt.. Tokios žinios aiškiai nusakytų tų 
draugijų veiklų, naudų ir nuopelnus - įrodant, jog draugija gy
vuoja, iš tikro stengiasi vykdyti savo įstatus ir siekia savo 
tikslo.

Bet kaip su Akademikų Skautų Korporacija? Ar jai užtektų’’tik 
paminėti: kiek susirinkimų, pobūvių, savybės ir viešų paskaitų 
surengė, kiek asmenų perėjo per jos eiles, kiek narių ir kokius 
laipsnius bei titulus turi? Kita kuri studentų korporacija gali 
pasitenkinti tokios statistikos žiniomis ir tuo pateisinti savo 
gyvavimų, bet ne idėjinė ir ypatingo pobūdžio - skautų korporaci
ja. '•

Beveik visos lietuvių studentų korporacijos buvo pasistačiu
sios, tikslų: lavintis bei auklėtis pagal savo korporacijos pasau
lėžiūrų ir ruoštis tarnauti tautai. Kai kurios korporacijos, be

- - - y ---------------------------- 
Redakcija ne su visomis šio straipsnio mintimis sutinka 

ir tikisi, ka£ mCtsų skaitytojai šiuo klausimu pasisakys.
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to, tarnauti ir Dievui. Karininkų, medikių, teisininkių, Inžinierių 
korporacijos - tarnauti tautai savo profesijoje.. Bet Akademikų 
Skautų Korporacija, pasistatė platesnius ir aukštesnius tikslus, 
negu daugelis kitų pavienių korporaoijių arba net kelias.jas krū
von sudėjus, būtent: tarnauti. Dievui, Tėvynei ir,Artimui. Tad.iš
eitų, jog m&sų Vyčio Korporacija turėjo ir žymiai daugiau nusipel
nyti tautos gyvenime, negu kitos studentų korporacijosBet kas 
gali tai faktais įrodyti, jog taip iš tikro buvor.Tokių įrodymų 
nekantriai laukiu drauge su kitais gyvaisiais rytiečiais.

Vytieoių tarnavimas A^tXiaųi“Zėvyn^-Di§vui
1924 - 1949 metų laikotarpy šimtai Lietuvos skautų įstojo į 

aukštąsias mokyklas. Deja, tik jų dalis įstojo^į Studentų Skautų 
Vyčio Korporaciją, kuri tuo badu ne visus skautus universitetuose 
sužavėjo. įstojusieji į Vyčio korporaciją lankė visas^ar ne visas 
korporacijos sueigas, pobūvius, paskaitas, šį tą ,veike arba ir 
nuveikė kai kuriose srityse ir, po kelerių metų baigą universite
tus, nuėjo savo keliais. Vieni nuėjo "pilvų,piauątyti arba chemi
kalais sveikatos taisyti". Antri nuėjo "sukčių teisinti'1 ir nusi
kaltėlių ginti. Treti - tiltų ir geležinkelių tiesti arba trobe-- 
šių statyti. Ketvirti - sugrįžo į žemesnes mokyklas tamsiųjų gal
velių šviesti.' Penkti, įsivilkę į juodąja sutanas, nuėjo klausytis 
tamsiųjų darbų išpažinties ir šventadieniais, įsivilkus į- litur
ginius’ rūbas, po pamaldų pamokslais plakti "nepataisomųjų žmo
gystų (bejėgių gintis nuo visokiausių pagundų),- o.esti-/--jaų--sąvo. 
jaunatvė je nusigandę "civilizacijos veido*, gyvi nuėjo, ^tiesiai į 
gyvenimišką rojų (į vienuolynus) arba tapo kovotojais pries piktą 
su kryžium''rankojeeidami .sunkiais vienuolių - misi j ori! erių keb
liais. 'Septinti tapo Tėvynes gynėjais - kovotojais•su ginklu.ran
koje. Aštunti, išmokę ekonomijos gudrybių, nuėjo pelno.-krauti pre
kybos. ir pramonės įstaigoms. Ir tt.. . ' , ;

Visi jie,' išėję is.universiteto, tapę;diplomuotais specia
listais siauroj srity,, ir visi (kas savo specialybėje).tarnavo 
artimui, visuomenei, tautai ir Dievui. Tp.ip, jie. tarnavo ii’ tebe
tarnauja. Bet, išskyriant tik vienuolius'bei misijonierius, visi 
.jie gaudavo nuolatinę algą ar šiaip atlyginimą už; ta.'nuolatinę 
savo tarnybą arba atskirus patarnavimus artimiems. Šitaip arti
mui, visuomenei, Tėvynei' ir Dievui už atlyginimą tarhau'jh • ir kiti 
universitetus baigę lietuviai, kurie priklausė -kitoms studentų 
korporacijoms, arba -ir visai nepriklausė jokiai studentų korpora
cijai. Tad kur gi čia vytieciai galėtų iss.iskirtį savo-'tarnyba 
Dievui -.Tėvyne i-Ąrtimui,’ kuria jie su visais kitais skautais di- . 
džiuojasi? Oįa kaip tik-prasiveržia didelis ir labai- opus klausi
mas. . . < - t

Skautiškoji tarnyba Dievui-Tėvynei-Ąrtimui yrą nuolatine sa
vanoriškoji tarnyba £e jokio atlyginimeKai kas gal mėgins; aiš
kinti: -"taip, kasdieniniai gerieji vytiecio darbeliai yra anks
tesnės riisies - didesni ir sudėtiniai; kaipo profesijonalų; štai, 
kad ir."pilvų piauštymas" yra profesijonalinis ir didesnis gera
sis darbas, negu skautuko suteikta pirmoji pagalba, aprišant/ 
įpiautą pirštą". Tiesa, betgi ne.skautiškoji tiesa. Tas pat-"pil- 
vų piaustymas" yra profesijonalinis patarnavimas’artimui. Bet. jei 
vytietis chirurgas perplaus ir susius pilvą be jokio atlyginimo 
ne artimam savo draugui,-bet visai nepažįstamam beturčiui arti
mui’, tai čia jau bus- gerasis darbesne "kasdieninio-dažnumo" mas
to, bet gerasis darbas kokių 12 mėnesių masto! Tokio pat dydžio 
ir, masto skautiški gerieji, vytiecio darbai bus ir kitais atvejais. 
Pav., kai vytietis teisėjas sędės ne vien tik su rūstaus teisi-
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ninko toga, bet,ir su skautiškąja galva ir krikščioniškąja lietu
vio širdimi. Aiškiau: kai jis uz menką nusikaltimą nebaus tikrojo 
vargšo žmogelio, kuris tikrai nežinojo ką daro (nežinojo įstatymo 
"raidės", kaipo bemokslis ar mažamokslis išaugąs rūstaus gyvenimo 
lūšnoje ir part.). Tokia lygiagretė galima išvesti ir visose kito
se universitetus baigusiąja profesijose.

Kiekvienu tokiu geruoju darbu akademikas skautas ne tik su
teiktą neįkainojamos pagalbos artimui arba artimiausiajam - varg
šui gyvenimo vergui ir netik didvyriškai įvykdytą 3-jį skauto 
dėsnį (įstatą), bet šauniai įvykdytą išsyk visus 10 skauto dėsnią! 
Kai kam gal net atrodytą, jog vytietis po vieno tokio gerojo dar
bo "galėtą užmiršti geruosius darbelius" bent pusmečiui - tiek 
didelis buvo tas vienas gerasis darbas! Jeigu jis taip galvotą, 
tai nebūtą skautas, o tik šiaip sau puikus vyras, vieną kartą pa
daręs didelį gerą arba malonę kitam žmogui, Tokiai savigarbai pa
žaboti ir kilniam geraširdiškumui tęsti kaip tik ir yra skauto 
dėsniai, įstatyti į "geležinius kasdieninią gerąją .darbelią rė
mus". Dykai kieno nors pilvą piaustyti chirurgai kartais gali ir 
atsitiktinai (be noro, įsakyti) arba tyčia su profesinio pasigar- 
siniroo tikslu.

Taigi, skautas akademikas turi rimčiau galvoti apie kasdie
ninią gerąją darbelią pareigą^ negu jaunametis skautas gimnazis
tas, ir privalo susikurti aukštesnę savo filosofiją apie tarnavimą 
Artimui, atsižvelgdamas į akademinį savo išsimokslinimą, savo 
profesiją, bendrąjį savo išsilavinimą (be siaurosios savo profe
sijos), mokomas savo specialybes, gyvenimo aplinkybes ir ypač į 
savo asmenybę.

via skaitytojas gal numyksi "jei vytietis dažnai pjaustytą 
pilvui dykai, tai pasidarytu garsus didvyris - geradaris ir kartu 
liktą ... beturtis", čia kaip tik pasireikštą eilinio savanaudiš
ko žmogaus gerbūvio interesą susirėmimas su skautiškuoju idealiz
mu, iškeltu ant altruizmo stiebo: atkakli kova tarp savanaudišku
mo ir artimo meilės, reikalaujančios pasiaukojimo (.dažnai ir daug 
ko išsižadant artimo gerui). Kokį atsakymą duoti į tokią kasdie- 
nią gerąją darbelią problemą - pareina nuo dvasinės asmens verty- 
bėsj idealingumo laipsnio, gyvenimo reikalą ir ypač nuo tos asme
ninės pažiūros į artimo meile. Kokio tikslumo atsakymą vytietis 
duos, tai pareina nuo skautiškojo io parengimo bei išauklėjimo 
skautą draugovėje (dar gimnazijoje) ir nuo to parengimo bei auk
lėjimo padarinią patobulinimo jau Akademiką Skautą Korporacijoje. 
Vienam asmeniui bejėgės senelės vedimas skersai gatvės yra dide
lis darbas ir "pasiaukojimas - raustant prieš kitus besišaipan
čius žiūrovus". 0 kitam asmeniui - chirurgui bet kokia operacija 
dykai beturčiui yra "nieke ypatingo" ir be juntamos skriaudos jo * 
sutaupą knygutei.

Mielas broli po Vyčio vėliava! toliau pasidaryk atitinkamą 
išvadą ir nusistatyk savąją kasdieninią gerąją darbelią "taktiką 
ir strategiją", bet tiktai nerausdamas prieš savo sąžines pašaipą 
kuriuo nors atveju arba prieš nuolatinį jos zurzėjimą. Esi suau
gęs vyras ir akademikas. Tad užmiršk Baden-Powell’io patiektąjį 
gerąją darbelią sąrašą jo skautystėje berniukams. Kaipo senas 
skautas akademikas pasidaryk savo sąrašą, kurio pobūdis derintąsi 
su skautįnės tavo tarnybos metą eilute, tavo,asmenybes ugiu ir 
tuo aukščiu, iš kurio tu žiuri į artimo meiles sąvoką.

Skautams gydytojams norėčiau priminti kilnąjį daktaro Kuzmos 
pavyzdį. Esu tikras, jog musą Tėvynėje buvo ir daugiau tokią dak
tarą Kuzmą! Tik, dėl Dievo, neklausk, kodėl aš čia priminiau šį 
didį lietuvį! Ne tain jau svarbu, kad jis buvo didis chirurgas. 
Bet juk turėjai girdėti jei ne legendas, tai bent gandą apie dak-
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tarą Kuzmą.. Jei a.a. Kuzma galėjo piaustyti daug lietuviškųjų 
pilvų., kuriuose neieškojo šimtinių, ir aukojosi taip daryti, ne- ' 
perėjęs nei per vienų skautiškosios gimnazijos klasę, tai tu, se
nas skautas ir nenorintis "užbaigti skauto mokyklą.1', gali ir pri
valai jei ne taip pat, tai bent panašiai retkarčiais pasielgti. 
Ko gero, galėtum net Įsipareigoti ir pralenkti daktarų Kuzmų ar
timo meiles praktikavime! Net ir toks žygis būtų tau lengvesnis 
negu Dr. Kuzmai, kuris "nebuvo tinkamai išauklėtas, nes niekad 
nebuvo skautas ar skautininkas"... 0 tu turi kuo pasididžiuoti s 
esi senas skautas ir dargi vytietis' žiūrėk! ką sako musų, dės
niai, LSS statutas ir Vyčio korporacijos statutas! Tačiau daktap 
ras Kuzma nežinojo ir neturėjo tokių statutų. Nebuvęs skautu, Jis 
į lietuviškąją savo širdį įsikalė artimo meiles dėsnį ir parode 
tokį lietuviškojo dydžio artimo meilės pavyzdį, kad tampa net 
idealu! Dažniau ir giliau pagalvokime: rasime Kuzmų ir kitose 
plataus gyvenimo srityse.

Neįmanoma sukurti statistika, kuri parodytų: kiek kasdieni
nių gerųjų darbelių ir retesnių dideliu darbų Vyčio korporacijos 
nariai įvykdė nėr 25 metus, betarnaudami artimui, visuomenes ge
rui, tautai, na, kartu ir Visagalio Tėvo patenkinimui.. Tai-yra 
"paslaptis" - kiekvieno vytiecio .sąžinės dalykas. Bet jei yytįe- 
hial yra kįek pagarsėję s.ka_u_t..iškais paianiavimaXa artimui ha rei
kalavimo "apmokėti sąskaita".' tai jau, tuo įrodytų, jog jie. pirkus 
renkis skauto dėsnius uoliai vykdo savo gyvenime. Jei taip, tai 
ir be jokios statistikos būtų aišku, jog vyti.eciai kaipo' skautai 
stengiasi tarnauti Artimui ir būti ištikimi-Didžiausio jo Kūrėjo 
valiai. 0 kaip Jie tarnavo savo Tėvynei, tai šiuo atžvilgiu tik 
mūsų, korporacijos istorikai galėtu įtikinti. . . . ’ '

Ar musų korporacija ne perdaug studentiška?’ ...
Manau, juras nusibodo sausi akademiški raštai... Tad, kaipo 

senas skautas, ryžausi į jaunesnius už save skautus pakalbėti 
apie bendrus skautų reikalus ir mūsų korporacijos rutuliojimąsi 
kiek vaizdžiau - "sakmės" pavidalu. Tikiuos, taip.bus aiškiau.

1924 m, būrelis pasiryžėlių gal ir sąmoningai stengėsi su
kurti ne studentiškų, korporaciją bet tikrąją studentų skautu 
dyaugove. kuri norėta kreipti tiesiausiu keliu į skautiškąjį są
jūdį su tikslu kuo daugiau jam pasitarnauti.

Bet studentai visada pasilieka studentą; s.j Jie mėgsta savcy 
tišką studentų laisvumą universiteto rūmų erdvėje ir korporantiš- 
ką linksmumą savybėje - moksliniam susikaupimui paįvairinti ir 
studentiškoms galvoms prablaivinti. Jie mėgsta studentiškus pobū
vius, rinktines dainas ir linksmus šokių vakarus. Yra linkę pasi
skirstyti į broliškas savo seimas korporacijomis. Jie žavisi sa
vosios korporacijos tradicijomis, gėrisi savo kepuraitėmis, juos
tomis, ženkleliais ir didžiuojasi savo- korporacijos idėja. Visų 
korporacijų šeimynoje ir .jų gyvenimo sūkury kiekvienas ieškojo 
savo pašaukimo (salia pasirinktos profesijos) geriau pasitarnauti 
Lietuvai arba nors tik "visuomenei". Kiekviena korporacija statė
si sau skirtingą uždavinį,, bet visos jos bendrai -įsipareigodavo 
dirbti ir tarnauti lietuvių tautai.. Tokia studentavimo aplinka 
bei studentiškos nuotaikos apgaubė ir atvykstančius Lietuvos 
skautus.

Toji studentiškų korporacijų "spūstis",ir. korpo'raęi jų gyya- 
vjmo tradicija perdaug paveikė ir net prislėgė, jauną skautų būrį 
Lietuvos universitete. Deja, šis būrelis nęturėj’-o tikrojr> skauti
ninko vadovauti Lietuvos skauty. draugovei iš geriausios medžiagos, 
kad jis galėtų ją vesti skautiškuoju keliu bei pačioje lietuvių

9



. Ny. 14. --------------------------------- ---------------------------------------------------------9 pal.

skautijos aukštumoje ir apginti tą dr-vę nuo skautystei priešingą 
poveiki^.. Dr-vė pat pradžioje savo vadu išsirinko ne skautystes 
specialistą - skautininką, o tik studentą skautą mėgiamiausią 
draugą. Tas poelgis tiko kaipo studentams? bet netiko, nepriderė- 
jo ir nebuvo sveikas kaipo skautams, jei šie studentai nesiliovė 
buvę skautais. Dėl to visa korporaciją daugybė ir jy. tradicija 
‘’suspaudė" dar neišryškėjusią šią draugovę ir suardė jos skiltis. 
Toje spūstyje dr-vės vadas "Draugas" visai pasimetė ir daugiau 
neatsirado. Akademinės spūsties aplamdyti studentai skautai is to 
"studentiško sąmyšio bendrame universiteto,koridoriuje" išėjo la
bai nukentėję* skautiniai marškiniai apiplėšyti, trumposios kel
nytės sudraskytos (ligi gėdos laipsnio;, ilgosios kojinės,nurai- 
totos, skautinės skrybėles pasiliko sumindžiotos, skautinės laz
dos pamestos ir visai užmirštos... Tos lazdos gal ir netiko uni
versiteto rūmams, bet jos yra būtinos skautiškoms sueigoms po 
dangaus stogu, išvyką erdvėje ir tikrajam gyvenimui stovykloje!

"Studentystės vesului" perėjus, "nuskautinti" draugovės na
riai vos bepazinoyiens kita,... fakultetuose. Nesurasdamas drau
gininko ir gindamas skautiškąją garbę, vienas skiltininkas ryžosi 
sušaukti draugovės sueigą. Bet vietoj dr-vės sueigos įvyko tik 
draugiškas studentą skautą susirinkimas., kuris, dėl "naująją veją" 
poveikio ir be vado. - skautininko (skautą auklėtojo - mokytojo - 
vadovo) nusprendė" ne atgaivinti dr-vę, bet "studentiškai patobu
linti" ją, steigiant studentą skautą korporaciją. Pirmąjį nutari
mą įvykdžius, 2-ju nutarimu išsirinkta jau nebe korporacijos ža
das . bet pirmininkas. Iš eilės 3-ju nutarimu nustatyta "uniforma"* 
studentą korporacijai atitinkami civiliniai drabužiai su studen
tine kepuraite - kaip ir visą kitą korporaciją, kad nebūtą "per
daug išsiskirta". 4-ju nutarimu, skautams būtinos sueigos pakeis
tos studentiškais korporacijos susirinkimais. LSBrolijoje "įsire- 
Žistravusiai" studentą skautą korporacijai netiko ir bendrasis

SB ženklelis. Šią atmainą nusigandę ir susijaudinę kai kurie kor
poracijos nariai skautai pradėjo šaukti apie įsipareigojimą prie 
skautiškojo laužo (ten toli - už universiteto sieną ir Lietuvos 
miškuose), apie skautą obalsį, apie iškrypimą-iš skautystes ir 
tt.. Po ginčą ir lietuviškosioms visą korporacijos narią širdims 
pasisakius, 5-ju nutarimu korporacija atsistojimu ir vienu balsu 
pasikvietė senąjį Vytį bčrti Vadovu ir Keliarodžiu. Šiuo nutarimu ' 
ir Vyėio vedamoji korporacija nuėjo -tiek toli, kad pralenkė visas 
kitas studentą korporacijas ir užpakaly paliko didelę ir lėtą 
LSBroliią, dar neįpratusią greit žygiuoti paskui veržląjį Vytį... 
Šiuo atžvilgiu mCisą korporacija jau išsiskyrė iš visą lietuvią 
aąjJingą, organizaciją, draugiją* yra vienintele organizacija, ku
ri Lietuvoje ir Europoje nusavino tautinį bei valstybinį Lietuvos 
ženklą Vytį ir pasidarė jį prasmingesnių įkvėpimo ženklu - aksti
nu.

Na; bet 6-is (kad ir neoficialus) korporacijos "nutarimas" 
visai nesiderino su akademinio skautą sąjūdžio tikslu* korporaci- 
joa nariams leista pasilikti, skanią se.nd.ra.ągiaig ♦..

Štai, istorijėlė, kaip akademiką skautą draugovė pavirto 
korporacija ir po to leido savo nariams tapti vien tiktai tauti
niais visuomenininkais. Bet, aciu Dievui, daugelis korporantą vy- 
tiefcią prasiskleidė tą "studentišką voratinklį" ir "išdrįso veik
ti kitoje organizacijoje" - Lietuvos Skautą Brolijoje.

Musą korporacija yra perdaug giliai nugrimzdus į korporacinį 
savo gyvenimą ir perdaug mažai paiso skautystes. Jei korporacija 
kada nors pakalbėdavo apie skautystę ir,jos reikalus, tai tik 
"skautą sendraugią dvasioje". Tik vytiecią dalis (kaip pavieniai
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energingi asmenys) veikė ir už korporacijos sienų? skautu draugo
vėse, tuntuose ir šiaip skautijpje. Tačiau šitaip uoliai skauti- 
joje veikti gali ir kiti skautai bei skautininkai, priklausydami 
prie kitp. (neskautišką) korporaciją. Nors akademinis vienetas ne
besudaro draugovės faktiškai, tik teoriškai, betgi iš esmės jis 
turi būti ne kas Kita, kaip tik akailsaisA skautu drjgugoyė. Lietu
vos Skautu Brolijoje negali būti jokios kitos organizacijos. Bro
lijoje tegali būti tik? 1) organizaciniai vienetai (skiltys, dr- 
vės, tuntai), kur eina skautinimb vyksmas, ir 2) vadijos vienetai 
(įstaigos, kurios stvarko j moko, tikrina; prižiūri ir valdo tu or
ganizaciniu vienetu visuma,- brolija). Salia brolijos veikia tik 
jos rėmėju draugija bei mažesni rėmėją komitetai prie dr-viu. Vy
čio korporacija juk nėra skautijos.rėmė ją draugija. Ji siekia,kaž- 
ko daugiau, negu paprasti skautu rėmėjai. Atrodo, tartum šaunus 
mAs.ą rytiečiai- Besimojo pasiekti skauto įiealu, psršs^lafflį P£T 
skautu draugove• jie norėtu tapti idęališkesniais-'skautais trum
piausiu keliu, neidami tuo ilguoju skautėjimo keliu ir nežygiuodami 
skilčių voromis 1 Tai visai neįmanoma. Jei Lėtą taip lengva, tapti 
tikruoju (ideališkesniu) skautu, tad, norint juo tapti, pakaktu 
tik perskaityti bent kelias knygas apie skautystę. Tai butu nesą
monė. Su šia tiesa sutiks kiekvienas, kas yra buvęs dr-vės nariu 
bent kelis mėnesius. Akademikai turėtu giliai įsisąmoninti šia 
tiesą. Vytietis negali sutikti su pašalaičio nuomone, jog, girdi, 
vaikas, ar jaunuolis, Įstojęs dr-vėn, išmoko rišti sk. mazgus, 
vykdyti skiltininko komandas ir skilties rikiuotę,pastatyti pala
pinę savo patogumui, išsivirti valgio be tėvu pagalbos, išmoko 
kai.kuriu stovyklavimo būdą, davė įžodį ir jau yra skautas. Taip 
galima laikinai tikinti tik vaikas ligi jis (įžodžio davimu) liko 
įviliotas i Skauto Mokyklą. įžodžio davimas yra nelyginant moks
leivio priėmimas į universiteto fakultetą, kur jis tik pradeda 
eiti akademinius mokslus ir yra rengiamas pasirinktai aukštajai 
specialybei. įžodis tik leidžia naujokui: formaliai- įstoti į dr- 
vę (Skauto Mokyklą), dvasiškai - į bendram obalsiul tarnaujančių
jų broliją ir vilkėti tos brolijos nario drabužiu,. kuris jungia 
visus brolijos narius kaipo vienos mokyklos auklėtinius ir isski- — 
ria juos kaipo idealistus iš visuomenės tarpo. Ir tik po įžodžio' 
davimo prasideda tas ilgas ir sudėtinis mokslas-bei.auklėjimas 
toje Skauto Mokykloje.

Jei vytieėią vienetą sudarytą išimtinai tik įvairiu laipsniu 
skautininkai, tada jam visai tiktą vadintis ir bėti korporacija, 
jungiančia ne šiaip sau studentą, bet. kiek tobulosnip,skautą 
(netgi skautą vadovą - skautininką) samb&rį. Bet juk šiam akade
miniam skautą sąjūdy "judėjo" įvairią patyrimo laipsniu skautai, 
sk* vyčiai, juros skautai ir įvairią laipsniu skautininkai kaipo 
vienos brolijos nariai, bendrai ir draugai. Kadangi jie visi (pa
gal korporacijos statutą) kartojamai duodavo jauniūno (junioro) 
ir vyruno (senioro) įžodžius tarnauti skautą obalsiui, laikytis . . 
skauto dėsnią, siekti skauto idealą ir be to dar dalyvauti kažko
kiam ten "akademiniam skautą sąjūdy", dėl to jau jie visi turėjo 
uoliai veikti ir "kitoje organizacijoje" už korporacijos ribą: 
skautą draugovėse arba LSS vadijos įstaigose. Vytieciai privalo 
tai daryti, jei nenori likti tik "skautą sendraugiai" (L3B arba 
ir LS3ąjungos atžvilgiu), užsidarę tik savo korporacijos sienose - 
tartum kokiam vienuolyne, kurio slenkstis korporantams nevalia > 
peržengti į "šį pasaulį",_nuo kurio jie neva atsiskyrė. Vytiecią ■ 
daugumai pasiliekant tik -bSBroliios sendraugiais, mėsą korporaci
ja beveik per ištisus 25 metus rūpinosi daugiausia tik savo ju- 
niorais, seniorais ir filisteriais (tikriausiais "skautą, sendraur-: 
giais"), studentiškais pobūviais ir. savo korporacijos "bėdomis"r-. >
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TRUMPA "VYČIO" GYVENIMO APŽVALGA
1924 m. spaliu, mėn. 16 d. Lietuvos Universitete Kaune buvo, 

įsteigta Lietuvių Studentų Skautų-cių Draugovė, kaip viena iš 
pirmųjų akademinių organizacijų musų Almae Matris sienose, iš ku
rios vėliau išaugo kitos lietuvių studentų skautų ir jų filiste
rių organizacijos. Pirmosios akademinės skautiškos draugovės 
steigėjų tarpe randame K. Grigaiti, Kazakevičių, Kasakaitį, 
V, Civinskų ir kt.. įsteigimui reikalingų prašymų rektoriui pa
sirašė ir tuo- metu studijavęs Lietuvos Universitete Lietuvos 
Skautų įkūrėjas vyr. sktn. kap. Petras Jurgelevičius -,Jurgėla.

Pradžioje veikė mišri studentų skautų-cių draugovė, kuriai 
vadovavo draugininkas. Draugovė veikė atskiromis skiltimis. Aka
deminiame gyvenime tvarkėsi kaip ir kitos organizacijos, pagal 
Universiteto nuostatus. Dr-vė turėjo savo spalvas, kepuraitę. Jų 
ir jos narius labai mėgo universiteto profesūra ir kitos organi
zacijos, Tai buvo lyg tiltas tarp įvairių tada labai,aktyviai gy
vuojančių srovinių bei partinių korporacijų. Draugovės sueigose 
buvo nagrinėjami skautų ideologijos klausimai, skaitomi tomis te
momis paskaitos, referatai, ruošiamos diskusijos. Aktyviai labai 
reiškėsi ’’Lapinų” skiltis, išleidusi visiems- Lietuvos skautams 
skirtus skautiškuosius kalendorius. Pasižymėjo ir kita žurnalistų 
skiltis. , .

1929 m., atsiradus daugiau narių, studentės skautės atsisky
rė ir sudarė atskirų savo draugovę, kuri nuo to laiko tvarkėsi 
visiškai savarankiškai, akademiniame ir skautiškame gyvenime bet- 1 
gi palaikydama labai glaudžius ryšius su broliais.

1929 - 1931 m. laikotarpyje draugovė pergyveno didelę krizę 
dėl tuo metu LSSųjungoje pasireiškusių srovinių nesutikimų. , Ir 
nuo Lietuvių Studentų Skautu Dr-vės atsiskyrė dešinio ji''grupė, 
įsteigdama "Baden-Powell’io" draugovę, kurios dienos, deja, nebu
vo ilgos. Bandyta gelbėti akademinės skautijos vieningumų, įstei- 

25 METUS EINANT PASKUI VYTį
z /tųsa iš 10 nsl./

bet ne skauto patyrimo laipsniais, skautininkų parengimu arba tik
rojo akademinio skautų sųjudžio (LSSųjungos) "bėdomis".

Žodžiu, musų korporacija buvo ir tebėra perdaug studentiška. 
Oia draugiškai apibudintieji trukumai ir nukrypimai iš akademinio 
skautijos sąjūdžio bitinai reikėty atitaisyti bent netolimoj at
eity - po visuotinės "atgailos" iš neskautiškai sugaištų ištisų 
25 metelių... ■ (bus daugiau) 

"VYČIO" Kęyp! Garbės nariai
A. A. prof. prel. Blažiejus 0 ė s n y s,
A. A. rašytojas kun. Julijonas Linde - Dobilas, '
Vyr. sktn. kap. Petras Jurgėla - Lietuvos Skautų 

įkūrėjas,
Rašytojas sktn. Viktoras Kamantauskas,
Prof. sktn. Steponas Kolupaila,
Prof. sktn. Ignas Končius - ASS Pirmininkas, 
Rašytojas .Dr. Vilius Storasta - Vydūnas. .

Pastaba! Lietuvoje likę Garbės nariai neminimi.
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giant bendrą Studentą Skautą Są-jungą, kuriai priklausytą visi 
akademiniai skautą vienetai. Tačiau praktiškai ir tai nepavyko 
nugalėti. Po užsitąsusios krizės prieita išvados, kad dr-ve, no
rėdama išvengti vienos ar kitos politinės grupės įtakos iš šalies, 
turėtą persiorganizuoti į drausmingą akademinį skautišką vienetą, 
kurio nariai, kaip tai buvo priimta universitete, negalėtą būti 
kitą korporaciją nariai. 1931 m. studentai skautai? Iz, Jonaitis, 
V. Kastanauskas, V, Augulis, V. Drunga, V. Skibniauskas, 
A. Pieta ir kiti paruošė "VYČIO" korporacijos, statutą, kuris buvo 
priimtas. Tokiu tai.būdu įsteigta Vytauto Didžiojo Universiteto 
Studentą Skautą "VYČIO" Korporacija. Jos nariai tegalėjo priklau
syti tik "VYČIUI". Priklausymas kitoms universitete veikiančioms 

„korporacijoms buvo uždraustas. "VYTIS" turėjo auginti skautą or
ganizacijai, o ne partinėms srovėms vadus. 1932 m. pirmuoju "VY
ČIO" pirmininku buvo išrinktas sktn. V, Kastanauskas.

■Nuo dabar "VYTIS" pradėjo stiprėti tiek universiteto sienose, 
tiek skautiškame gyvenime. Jos narią skaičius pasiekė 100-ą. Pa
našiu keliu ėjo ir Studencią Skaucią Dr-vė, būdama nemažiau ’ 
skaitlinga, gerai susiorganizavusi ir drausminga.

Akademinią skautišką vienetą nariai universiteto sienose ir 
asmeniškame gyvenime laikėsi griežto skautiskumo, apolitiškumo,, 
vienybės, tolerancijos, sąžiningumo, blaivumo, čia prasme, auklė
jant savo narius, bene bus atlikti jos didžiausi nuopelnai.

1934 k 16, dalyvaujant LSS šefui Respublikos Prezidentui An
tanui Smetonai, universiteto rektoriui, profesūrai ir draugišką, 
korporaciją atstovams, buvo iškilmingai pašventinta ir įteikta 
Korp! vėliava, kuri buvo pagaminta labai graži, iš brangios me
džiagos. Daugiausia nuopelną dėl jos įsigyjimo tenka fii. K. Ber
tuliui. >

1934 - 35 m. laikotarpyje buvo sunormuoti "VYČIO" santykiai 
su vyr. skautą Štabu, kurie iki tol dėl tam tikrą motyvą nebuvo 
visiškai normalūs. Nors nemažas stojančią universitetan skautą 
skaičius iėsibarstydavo po kitas korporacijas, "VYTIS" ir SSD 
stiprėjo savo skaičiumi-ir buvo žinomos darbais akademiniame gy
venime .

Padidėjus baigusią universitetą vytiecią skaičiui, įsteigta 
Pilisterią Sąjunga.5^ <7n visą filisuerią buvo pakviesti universi
teto ruoštis profesūrai ir gavo jaun. mokslo personalo laipsnius.

Kokybiškai ir kiekybiškai stipri "VYTIS" buvo reguliariai 
renkama į visus akademinius studentą organus. Visos organizacijos 
ją labai mėgo dėl jos apolitiškos ir tolerantingos linijos. "VY
TIS" kuri laiką pirmininkavo studentą atstovybei, buvo vienu va
dovaujančią organą Dietuvią Studentą Organizaciją Sąjungoje, kuri 
jungė per 40 lietuvišką korporaciją.

Vytieciai aktyviai reiškėsi sporte - ypač krepšinio ir šau
dymo, laimėdami daugelį rungtynią. 1938 m. jie laimėjo net ka
riuomenės vado dovaną, skirtą goriausiems akademikams šaudytojams. 

Suorganizuoti akademiky. techniką, teisininką - ekonomistą, 
atsargos karininką ir kt. būreliai, kurie priminė skautiškasias 
skiltis.

Skautiškame gyvenime "VYTIS" ir SSĮ) aktyviai reiškėsi ruoš
dami laužus, dalyvaudami stovyklose, vadą kursuose. Akademinius 
skautą vienetus matėme visose akademiškose ir kt. pobūdžio eise
nose, visuose susirinkimuose, kuriuose buvo sprendžiami Vilniaus, 
Klaipėdos, lietuviškumo klausimai.

1940 m., bolševikams užplūdus Lietuvą, buvo likviduota Lie
tuvos Skautą Sąjunga. Ir akademiniai skautą vienetai ture jo.nu
traukti savo darbą, perduodami savo bylas bei turtą. Tąs menkas' 
turtas, kurį jie turėjo, buvo perduotas, bet savo garbės simbolio
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- vėliavos ir svarbesniu, bylų "VYTIS" grobikams neatidavė. Vėlia
va ir Korp! archyvas, gerai apsaugoti nuo gadinančiu įtakų, buvo 
vienoje Lietuvos vietoje gerai paslėpti ir dabar laukia, kada ga
lės vėl išvysti dienos šviesu. Visa tai paslėpė du korporantai, 
kurie dabar gyvena užjūryje. • , .

Pirmosios okupacijos metu vytieciai susirinkdavo, pasikalbė
davo. Dalis jų aktyviai reiškėsi kovoso dėl Lietuvos laisvės dar
be, o vienas kitas redagavo ir pogrindžio laikraštėlius. .Deporta
cijų metu Korp! žiauriai nukentėjo, netekusi daugelio labai gėrę, 
nariai.

1941 m. birželio mėn. pabaigoje,įvykęs,tautos sukilimas pa
traukė į savo eiles ir daugelį vytiecių. Tačiau apie tai rašyti, 
dabar nelaikąs. Pažymėtina tik, kad sukilimo metu savo gyvybę už 
Lietuvos laisVę atidavė "VYČIO" Korp!-'vadas A,A. Juozas Milvydas, 
filisteris, dipl. inž., universiteto vyr. asistentas.

Ir nacių okupacijos metu "VYTIS" nebuvo pairusi. 1942 ir 
1945 m. buvo suruoštos vytiecių iškylos - sueigos, netgi su mažu 
skautiškuoju laužu. Vienoje jų dalyvavo 20 vytiecių. Buvo prisi
minti įvykiai nuo legalios Korp! veiklos nabaigos. Korp J vadu 
perrinktas dipl. inž. fii. Juozas Svilas, pakelta į filisterius 
keletas senjoru. Mažesnėmis grupėmis susitikimų buvo ir daugiau. 
Daugelis vytiecių aktyviai dalyvavo pogrindžio darbe ir buvo kitų 
pogrindinių organizacijų dalyviai. Bet tuo tarpu apie tai plačiau 
kalbėti dar neatėjo metas.

Tai tokia, labai trumpai suglaudus, mfi.su gyvenimo ir darbų 
veikla. , t

"VYTIS" ir savo 25 metų sukakties proga negalėjo išleisti . 
savo istorijos, nes nelaiko savo darbo baigtu.

Šiandien Akademinio Skautų Sąjūdžio vienetai tremtyje savo 
šūkiu įsirašė kova dėl Lietuvos laisvės, oiam reikalui, kiek gali, 
aukoja jie savo jeg£s. Fil< Br;

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpčxxxxxxx
; Musų nuoširdus sveikinimai
; "VYČIO" Garbės nariams tremtyje -
; musu idėjų ir darbo įkvėpėjams.
: Nuoširdžiai sveikiname juos
: . V-,sktn. Petrų Jurgėlų Lietuvos Skautų įkūrėjų,’
: Prof. sktn. Steponų Kolupailų,-
: Prof. sktn. Ignų Končių - A S S Pirmininkų,
: Rašytojus - Vydūnų ir sktn. Viktorų Kamantauskų.
: Tesuteikia Aukščiausias Jums jėgų
: dirbti dėl Lietuvos laisvės*
; "VYČIO" Korporacija
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkxxxxxxxxxxxx

Pagerbęs milžinus tautos įnešti irgi savo dalį, .
Ir darbus savo pirmtakūnu, Darbais palaimint brolių salį, -
Patsai auk ateičiai:galiūnu Jaunime pažangus, atmink!
Ir savo prievolės šventos Garbės sau kelių pasirink1.

Maironis

0 skambink tremtyje vaikams Lietuvos: 
Tas nevertas laisvės, ■ kas negina jos!

* ' y
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"V Y T I S"‘ V I L N I U J E
< Juozas Repeėka

Daliai Kauno V, D. Universiteto (teises, ekonomikos ir huma
nitariniu. mokslų fakultetams), o su ja ir žymiam "VYČIO" korpo- 
rantų skaičiui keliantis į laisvę atgavusią senąją musy sostinę, 
iškilo reikalas pasirūpinti, kad Kauną apleidžia vytieciai ir 
lietuviškajame Vilniaus universitete susiburtų į- atskira akademi
ni vienetą, kuris, atstovaudamas skautiškuosius idealus ir tau
rias "VYČIO" tradicijas, tęstų Korp! "VYTIS" Kaune pramintąjį ke
lią. 1939 m. gruodžio menesi Kaune įvykusioje senjorų sueigoje, 
"VYČIO"'valdybai pasiūlius, buvo priimtas toks šio reikalo spren
dimas* paskirti senj. J. Repecką Korp! įgaliotiniu^Vilniuje, ku
riam pavedama suorganizuoti sostinėje studijuosiančius'vytiečius 
į akademinį "VYČIO" vienetą. Po Kalėdų atostogų susirinkus 1940 m. 
sausio menesi Vilniuje, paaiškėjo, kad mums, vytieciams, atskiru 
vienetu universitete įsiregistruoti nepavyks, nes mes nesudarėme 
universiteto reguliamine kiekvienai studentu organizacijai nusta
tyto minimalaus kontingento — 25 žmonių. Truko, tiesa, vos kelių 
žmonių (berods, šešių?), bet kiekvienu atveju.jų truko. Išeities 
teko ieškoti fiktyvioje "santuokoje" su sesėmis. Mat, studenčių 
skaiėiųs Vilniuje buvo, berods, arti 40. Tokiu budu jos gaišjo 
vienos pačios sudaryti nepriklausomą akademinį vienetą. Tačiau 
jos mums padėjo, sutikdamos su musų, yytiecių, pasiūlytu planu: 
universitete įsiregistruoti vieno bendro vieneto vardu, būtent, 
kaip "Studentų Skautų-cių Draugove", o savo viduje tvarkytis vi
siškai nepriklausomai vieni nuo kitų, Buvo sutarta, kad ten, kur 
reikės reprezentuoti bendrai, Draugoves valdybą sudarys 3 sesių 
ir 2 vytiecių atstovai - kas maždaug ir atitiko realų kvantitaty-. 
vinį santykį tarp sesių ir brolių. Sesiy. draugovės valdyba susi
dėjo iš 5 asmenų, iš kuriu jų pirmininke Julė Liesytė, berods, 
jųnjorių 'globėja Jurskiene ir, rodosj iždininkė Jameikienė (buvo 
"čiurliony") įėjo į bendrąją Draugovės valdybą. Vytieciai savo 
būrelį visuose raštuose, isskyrus universitetą, vadino Korp! "VY- . 
ČIU" ir kitų akademinių vienetų buvo kaip atskiras nepriklausomas 
akademinis vienetas traktuojamas. į visus,tarporganizacinius po
sėdžius, akademinius pobūvius ir pan. sesės ir vytieciai siuntė 
atskirai savo atstovus kaip dvi atskiros akademinės-organizaci
jos. Korp! "VYČIO" valdyba Vilniuje nuo pat. pradžių (sausio vidu
rio 1940 m.) ligi bolševikų invazijos (birželio vidurio) sudarei—r 
Korp! vadas - J. Repecka, junjorų tėvūnas. ir, rodos-, arbiter eie- 
gantiarum - St. Janavičius (dabar USA) ir sekretorius bei iždi
ninkas - G. Juškėnąs, kurie į valdybą buvo išrinkti senjorų suei
gos Vilniuje, Reoecka.ir Juškėnąs buvo-vytieėių atstovai bendro
joje Draugovės valdyboje. Pirmininkavimas bendrojoje valdyboje 
vyko iš abiejų pusių pariteto principu.

Iš bendro korporantų skaičiaus - apie 20 žmonių - arti pusės 
(berods, 9?) sudarė junjorai, iš kurių visi, išskyrus 2 (del per 
trumpo stažo), Korp! Pavasario Šventės proga (rodos, pirmo gegu
žės sekmadienio išvakarėse) Trijų Kryžių kalne buvo pakelti į sen
jorus. Iškilmės įvyko pagal "VYČIO" tradicijas: naktį, prie laužo, 
dalyvaujant Kauno "VYČIO" atstovams,su Korp! vėliava (nes mes sa
vo dar neturėjome). Dieny po,to didžioje universiteto salėje įvy- . 
ko bendras visos Draugoves iškilmingas posėdis, dalyvaujant pro
fesūrai ir studentijai. Vakare "Tauro" bendrabuty įvyko bendras 
pobūvis su kviestais svečiais.

Kitas žymesnis įvykis vilniškės "VYČIO" Korp! gyvenime - tai, 
bendradarbiaujant su Kauno "VYČIU", surengimas šaunios iškylos
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baidarėmis Vilnius - Kaunas, trukusios tris dienas.  ̂berods, 12 - 
.14 gegužės 1940 m., t.y. per Sekmines) ir turėjusios apie 19O 
dalyviu (apie 9° baidarių) jų tarpe ir kitę, studentę, organiza
ciją. atstovy., - vadovaujamu, prof. Kolupailos. ,

£>iai iškylai puikiai pasisekus, Vilniaus vytieoiai, ir vėl 
kontakte su Kauno universiteto broliais, užsimojo dar didesniam 
planui: 194^ m. birželio 17 d. vytiecių brigada, pasikvietusi 
vieną, kitą» stipresnę jėgą iš kitę akademinių organizacijų, tu
rėjo pradėti savo kelionę baidarėmis per Vilniaus kraštą su rū
pestingai paruošta kultūriniai-tautine laužę programa vietoms gy
ventojams. Maršrutas: Saldutiškis - Žeimena - Beris - Vilnius - 
Neris - Kaunas. Eventualiai Nemunu net iki Klaipėdos- krašto. Bol
ševikų invazija, deja, neleido realizuoti rūpestingai paruoštų 
planų.

Korp! "VYTIS" santykiai su visomis kitomis akademinėmis or
ganizacijomis buvo puikus. Vilniaus nuotaikos visus lietuvius 
jungė. f '■ r t

Pažymėtina, kad vytieoiai ypatingo dėmesio kreipe žaviai 
Vilniaus miesto ir jo apylinkių gamtai. Žiemos metįį vytieoiai 
aistringai kultyvavo slidžiu sportą. Erie to•ypač prisidėjo senj. 
M. Naujokaitis, dirbęs Vilniaus Sporto Apygardoje ir todėl galė
jęs vytieciams sudaryti ypatingai palankias sąlygas sportuoti.

Sovietų okupacija privertė ir Vilniaus "VYTĮ" lįsti į. po
grindį. Paskutine vieša Korp! sueiga įvyko, berods, birželio 10 d. 
1940 m., vadinasi, prieš pat issiskirstant vasaros atostogų. Korp! 
raštinė ir archyvas ligi 1944 m. išliko vytiecių (J. Repeckos) 
rankose ir pasitraukiant iš Tėvynės, tapo paslėptas. .

Kaip sovietų, taip ir vokiečių okupacijų metu vytieoiai tar- 
„pusavy ryšio nenutraukė, vieni kitiems visaip padėjo, rėmė. Žymi 
'dalis Vilniuje gyvenančių vytiecių susirinkdavo retkarčiais slap
tų sueigėlię.

Bolševikai yra suėmę ir išvežę į Sovietų Sąjungą pirmosios 
okupacijos metu šiuos Vilniaus vytiecius: senj. Vyt-. Černiauską 
(iš Panevėžio) ir St. Jameikį. Sonj. Myk. Naujokaitis buvo sovie
tų persekiojamas ir sunkiai sužeistas (dabar USA).

Buvęs Korp! vadas Kaune, fii. St. Volungė vokiečių okupaci- 
j jos metu tragiškai žuvo (geležinkelio katastrofoje) Vilniaus 

krašte.
X=X-JOX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X“X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

proga 
svei - 
kiname
Vyrus, • .

- Aka- , vado - n i m ą
dėmi - vaujan— tremty
n i o c i u s , skauty-
Skautų kovai dėl Lietuvos laisvės . bės ke-
Sąjš - - Sveikiname Lietuvių ’ Skautų liaia.
dži o Sąjungos, Broli jos ir Seserijos -Tesu-
25 me- Vado - c i u s -klesti
tų su- vus-es, lietu- lietu-
kakties vedan- viu, jau- viskoji
skautija tremtyje - sveiko Lietuvos 
jaunimo auklė, jimo s-įstema.
- _ "VYČIO” Korporacija ir Studenčių Skaučių Draugove

x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x-x-x--x—X—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x

Praeitis rodo, kaip lengva yra prarasti 
tautos laisvė ir kaip sunku ji atgauti. A. Smetona.-
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"VYTIS" KLAIPĖDOJE
R* Medelis

1935 m. įsisteigus Pedagoginiam Institutui Klaipėdoje, buvo 
kreiptasi į Švietimo Ministeriją ir į instituto vadovybę, kad 
leistą skautams steigti korporaciją* Sutikimas negautas, nes kor
poracijas draudė instituto reguliaminas * Su Korp! "VYTIS” vadu 
senį. Jurguciu susitarta, kad steigti Skautišką Studiją Draugovę, 
"VYČIO’* tradiciją ir dvasios prisilaikant. Įsteigus mišrią drau
govę, į ją įstojo įvairią laipsnią ir patyrimo skautu-čią ir vi
siškai skautiško gyvenimo neoažįstancią. apie 70 studentą-čią 
(40 % viso instituto).

Gyvenimas bėgo. Kviečiami lektoriai iš "VYČIO’’, Skautą Sta
bo ir Klaipėdos lietuvišką, organizaciją. Gegužės mėnesį.duodamas 
skauto vyčio ir vyr. skautės įžodis, dalyvaujant vytieciams, 
Skautą Stabo vadovybei ir gausiam svečią buriu!. Tais metais į 
skautą eiles įstojo instituto vadovybė su 4 lektoriais.

1936 m* mįsą eilės sutvirtėja, nes įsijungia apie 80 naują 
jėgą. įsteigiamas choras, kursai paruošti netik skautą vadą, bet 
gerą visuomenininką. Sudaroma plati programa, kurią veik įvykdom. 
Greta veikia dramos kursai, kuriuos veda režisorius Juchnevičius 
ir aktoriai Kačinskas, Tvirbutas, Grybauskas ir kt..

Aktyviai dalyvaujama akademinėje juros dienoje. Veik visi 
dirba lietuvišką organizaciją vadovybėje. Gegužės mėnesį, daly
vaujant gausiam buriui svečią iš Kauno draugišką korporaciją ir 
Dotnuvos akademijos j Klaipėdos vadovaujančią asmeną akivaizdoje 
įvyksta musą didesnė■šventė■ _Tie metai užbaigiami, p. Gubernato
riui pavedus? Rusnėje, Klaipėdos krašto vaiką stovykloje, kurioje 
dalyvavo virs 4^0 vaiką, musą vadovaujami.

Daug prisidėjo prie dr-ves veiklos vyr. sktn. šarauskas, yyr. 
sktn. K. Palciauskas, sktn. Jurgutis, sktn. Karalius, sktn. Kuku
tis, ‘sktn. Labanauskas, senį. Juvskis, senj. Kriauciunas (vytie- 
čiai), pik. Lanskaronskis ir kt.. . r

Draugovei vadovavo R. Medelis, skautėms -Br. Jurgelionyte. 
Pavaduotojais buvo - V. Triponis, B. Milaknis. ir N. Bernotas. z 
+ - + - + - + - + --T- + - + - + - 4-- + - + - + - + - + - + - +

Klaipėdą gavome savo krauju,
Rangosi bangos salia k.aržygią* < .
Drąsiai, broleliai, ženkime pirmyn, 
Prie jšros, prie juros, prie juros savos. P. Babickas

- x - X - x -
Dainos skautiškająm jaunimui

Tokiu pavadinimu "VYČIO" Korporacija išleido muziko J. Zda- • 
navičiaus paruoštas dainas skautiškajam jaunimui. Leidinys at
spausdintas rotatoriumi labai švariai, išskaitomai ir su gaidomis. 
Viso čia patiektos 25 patrijotinės, liaudies, skautiškos, įumoro 
dainos. Knygute skirta skautiškajam jaunimui, "VYČIO” Korp! 25 
metą sukakties proga.

Norintieji įsigyti prašomi rašyti: "VYTIS", (13į>) Memmingen, 
DP Camp, Germany, American Zone*

Taip pat tam tikras leidinėlio kiekis pasiąstas ir^j^YCIO” 
įgaliotiniams užjūryje. . x

_ 0 0 - o -
Oi, dainos, daineles, j ės mano pntieka - 
Visi širdies skausmai pas jumis palieka.
Tada aš laimingas, kad dainas dainuoju... A. Vienažindys
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"VYTIS" TREMTYJE
J. E. Gilun

Gražiu šešiolikamečiu išaugęs "VYTIS", I94O m., užplūdus 
Lietuvą bolševikams, turėjo lįsti į pogrindį, bet nesuiro ir savo 
veiklos nesustabdė, o priešingai- pogrindine veikla kaskart stip
rėjo, net drįsdama suruošti iškylas - sueigas su skautiškuoju 
laužu. > ' _

Keturius metus puikiai veikęs pogrindyje, 194į m., uzpludus 
Lietuvą bolševikams antrą kartą, "VYTIS" turėjo ieškoti prie
glaudos Vakaruose, tremtyje.

Vos tik praūžus karo audrai, "VYTIS" atgimė kartu su visa 
lietuviu, skautija ir tęsia savo kovą už tobulesnį žmogą ir tau
resnį lietuvį.

1946 m. balandžio mėn., Augsburge, LSS suvažiavimo metu, tu
zinas senąją vytieėią atgaivino-Korp!, kuri pasistatė tikslą 
tremtyje, pradžioje atkurti akademiką skautą veiklą. Čia' užmegs- 
tas pirmasis ryšys su studentais skautais, norinčiais Vokietijos 
universitetuose įkurti "VYČIO" vienetus. Netrūkus po to, buvo su
organizuotas akademinis skyrius LSB-joje, kuriam vadovavo vytie- 
tis. > f \

Akademinė skautą veikla prasidėjo prie Baltijos (Piijneberge) 
ir pamažu slinko į pietus, pasiekdama Bodeno ežerą (Breiburgą), 
apimdama net 12 universitetą. Neleidus vadintis Korp!, buvo pasi
vadinta Sambūriu. Tuo būdu universitetuose kūrėsi savarankiški 
"VYČIO" vienetai. Tai buvo nevisai tikslu. Juk sambūrieciai buvo 
vytiecią tęsinys - to paties akademiniai-skautiško kamieno atža
los tremtyje? tos pačios akademiką skautą tradicijos, ta Pati 
idėja, tie patys uždaviniai. Tad bendram tikslui turėjo būti jė
gos sujungtos, koncentruotos. Tuo būtą buvę išvengta pergreito 
susenjorėjimo ir padaryta, didesnė atranka. Juk,vytieėia.i turi bū
ti atsparus visiems tremtyje atsirandantiems vėjams, tiek iš de
šinės, tiek iš kairės, kurie stengiasi jaunus vytiecius palenkti 
į savo pusę. Tas pavojus dar padidėja, kada nėra centralizuoto 
vadovavimo ir kada pasireiškia perdidelis sustudentėjimas. Bend
rai, perdidelis savarankiškumas jauniems studentams dažnai būna 
tuo slidžiuoju keliu, kuriuo eiti yra ypač pavojinga pūciant vė
jams.

Bet, bendrai paėmus, Sambūrieėiai pateisino į juos įdėtas 
viltis, sėkmingai tremtyje tęsdami "VYČIO" darbą.

1947 m. birželio men. surengta I Akademinė skautą,stovykla 
Ragainėje (Horneburg), o 1947/48 m. slenkstyje - II Pišene, ku
riose abiejose dalyvavo po apie 70 dalyvią.

1947 m. liepos mėn., Kaselyje, LSS suvažiavimo metu, susi
rinkę jau trys tuzinai vytiecią ir sambūrieėią įsteigė Akademinį 
Skautą Sąjūdy (ASS), Spalią mem ir sesės atgaivino savo Studen- 
cią Skaucią Draugovę (SSD).

1948 m. vytieciai ir sambūrieciai gausiai dalyvavo III TS 
stovykloje Alpėse.

Nuo 1948 m. rugsėjo mėn. visus vytiecius ir sambūrieėius, o 
nuo 1949 m. kovo mėn. ir visas seses kas mėnesį aplanko šis ASS 
biuletenis, pasiekdamas Amerikos dangoraižius, Kanados miškus, 
Australijos dykumas, įsiskverbdamas net ir į vienuolyną celes.

Svarbus įvykis buvo vytiecią ir sambūrieėią suvažiavimas 
Seinfelde, 1949 m. vasario mėn., LSS suvažiavimo metu, kur daly- - 
vavo virš 20 vytiecią bei sambūrieoią ir 4 sesės viešnios, čia 
vytieciai,ir sambūrieciai sudarė bendrą "VYČIO" Korp!. panaikin
dami sambūrio vardą, nes praktiškai atkrito visos kliūtys, dėl 
kurią jis buvo vartojamas vietoje Korp!; priėmė naują Korp! sta-
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tūtą ir keletą nutarimą? apsvarstė daugelį klausimą..Suvažiavimas 
išrinko Lietuvos Skautą Tėvą^v.sktn. kap. Petrą Jurgėlą Korp! 
Garbes Nariu. (Vaikai! kur jus buvote 25 metus?). Veiklos pagrin- 
dan buvo padėta besąlyginė kova dėl Sietuvos laisvės ir lietuviš
kumo išlaikymas. Vytiečiai buvo įpareigoti padėti skautą viene
tams ir daugiau susidomėti,savo skautiškuoju pasiruošimu.

Sutarcią bei paktą amžius paveikė ir vytiečius. Jie ilgai 
ieškojo pakto su sesėmis, bet jam nepavykus, sudarė sutartį su,.., 
LSB-ja, Įsipareigodami būti gerais skautais, - mat, reikėę padėti 
vargstančiai Brolijai, ką jie ir be sutarties darė, - o už tai 
gaudami LSB sakos vardą.

Senieji vytieėiai vieni profesoriauja tremtyje bei užjUryje, 
kiti vadovauja skautams, eidami atsakingiausias pareigas, treti 
politikuoja bei dirba visuomeninį darbą, ketvirti laikraščius re
daguoja, penkti tarnauja ar dirba pradedant fabrikais ir baigiant 
miškais, sesti rūpinasi Tautos prieaugliumi bei kitais šeimos . 
reikalais, o kai kurie - su plunksna rankoje skelbia pasauliui 
musą Tautos Golgotos kelią. Čia ypač pažymėtina veikalo ''Genoci
de” paruošimas. Tai platesnės apimties Lietuvos rezistencijos ko
vu istorija anglą kalba. Veikalas jau spausdinamas ir apims apie 
3C0 psl. knygą.

Neatsilieka nei jaunieji vytieciai. Vieni jau net į profesū
ros kėdes kopia, kiti gina dizertacijas bei rašo diplominius dar
bus, treti ruošia baigiamuosius egzaminus, ketvirti dar studijuo-. 
ja. Visi jie vykdo didįjį uždavinį tremtyje! darydami geruosius 
darbelius atlieka tarnybą Dievui, Tėvynei, Artimui ir Skautybei - 
vieni studijuodami teologinius mokslus universitetuose bei vie
nuolynuose ir versdami religines knygas, kiti energingai atsto
vaudami mfcsą Tėvynę skautą pasaulyje bei organizuodami mėsą emi
gravusius brolius* treti ruošdami specialybią kursus,- paskaitas, 
minėjimus, valandėlės bei vakarus su mu.zikaline, literatšrine ir 
linksmąją programa; ketvirti prisidėdami, padėdami bei patarnauda
mi ir šelpdami artimu, ypač senelius, ligonius, našles ir varg
stančius studijuojančius brolius, penkti vadovaudami atstovybėse 
ir gindami collegą interesus arba gyvindami skautišką veiklą; re
daguodami bei leisdami skautiškus leidinėlius, sesti gelbėdami . 
jaunąją kartą nuo kūno ir sielos sugniužimo, ruošdamizlinksmava
karius, Tris Karalius, Užgavėnią žydelius vaikučiams (čia ypač 
paminėtinas Eichstetas), skaitydami referatus, darydami sueigas 
ir iškylas jaunimui, ruošdami stovyklas studentams (čia ypač pa
minėtinas Breiburgas, kuris stovyklavo kiekvie/iame metą laikotar
pyje ar bent trijuose iš ją /tai jau taisyklė/, tuo patvirtinda
mas Baden-PowellYio žodžius, kad skautai vyčiai yra Atviro Oro ir 
Tarnybos brolija /Kelias į Laimę/),vienu žodžiu, ugdydami indivi
dą. ■ .

Su dvasios vadovais konkretesnią rysią neturėta. Nesenai 
"VYČIO" Dvasios Vadovu sutiko būti vytietis, pirmas gavęs kunigo 
šventimus. Tuo būdu "VYTIS" turi Dvasios Vadovą išaugusį iš vy- 
tiecią eilią. , .

Baigiant tremties ir žengiant į emigracijos erą, "VYTIS" tu
ri virš pusantro šimto aktyvią ir pasyvią narią, kurie išsisklai
dę po platąjį pasaulį! trijuose žemynuose'bei devyniose valstybė
se. Daugiausia yra JAV-bėse. • .

Dabar veikia keli skyriai Vokietijoje,- seniūnijos JAV-bėse, 
Kanadoje, Australijoje, įgaliotiniai Anglijoje ir Italijoje.

Skyriai Vokietijoje stovi ant emigracijos slenksčio ir dides
nio veikimo nebeisvysto.. - .

Didžiausią veiklumą rodo Australijos seniūnija, kuri puikiai 
atstovavo Lietuvą Ban Pacifiko Jamborėjė, kas daugiau reiškė;kaip
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šimtas memorandumu. Gražiai veikia skautu vycią dr-vė, turėdama 
net virš kapos narią.. ‘ r H

Neatsilieka ir Kanados seniūnija, kuri leidžia "Skautą - 
skautą laikraštį, skirtą visam lietuviškajam jaunimui. Jau suor
ganizuotas Toronto tuntas ir atskirą skautišką vienetą kitose 
vietovėse. ,

Stengiasi ir JAV seniūnija, daugelyje vietą suorganizuodama 
skautą vienetus, kurie jau puikiai veikia ir įgauna^vis daugiau 
simpatiją, čia ypač pasižymi Čikaga. Jai tenka garbė, žengti pir
mą žingsnį į "VYČIO" emigracijos erą. čia 1949 m. rugsėjo mėn; 
įsisteigė pirmasis "VYČIO" skyrius emigracijoje ..?• ■

"VYTIS" klestėjo laisvėje, nesuiro pogrindyje, išsilaikė. ; 
tremtyje, jis veiks ir emigracijoje, yįs tęsdamas kovą uz tobu
lesnį žmogą ir tauresnį lietuvį. . .

Kova dėl lietuves laisvės "buvo "VYČIO" veiklos pagrindas po
grindyje, yra tremtyje ir bus-emigracfjoje.

"VYČIO" KORP! (STUDENTŲ SKAUTŲ DR-VŽS) ’ 
PIRMININKAI . 1924 - 1949 m.

V.sktn. f ii. Vacys A u. g u 1 i s, dipl« chem., f
Psktn.” Motiejus Brazauskas - Januškevičius, dipl. 

ekonom., • .
Sktn.v Vytautas Civinskas, dipl. inz., _ 
V.sktn. fii. Kęstutis Grigaitis, dipl. teis., 
Psktn. fii. Izidorius Jonaitis, dipl. inz., , .
Sktn, fil. Juozas Juozaitis, dipl. ped., 
Sktn. fil. A. Jurgutis, gyd., 
V.sktn. fil. Stepas Kairys, dipl. chem., 
„Sktn. K. Kasakaitis,
Sktn. senj. V. Kasta n a i t i s,
V.sktn. fil. J. Kazokas - Kazakevičius, gyd., 
Sktn. fil. Bronius Kviklys, dipl. ekonom., 
A.A. sktn. fil. Juozas Milvydas, dipl, inž., 
V.sktn. fil. Kazys Palciauskas, . dipl. ekonom. 
Psktn. fil. Juozas S v i 1 a s, dipl. inž c, 
A.A. fil. Stasys Volungė - Obuchavicius.

Pastaba^ sąrašas nėra visiškai pilnas.

Pavargo musą kojos, pavargo mtisą širdys
Be Nemuno pakrancią, be tėviškės kelią, , 
Kaip paukščius be pastogės Tu guoski mus ir šildyk 
Ir širdžiai negailėki ramybės spindulią. f

Brazdžionis .

Nelenkdamas pecią po naštos sunkumu,
•' ' Kaip milžinas, stosiu į kovą. , 

Pavargti už brangią Tėvynę - gražu! 
Aukščiausią turėti vadovą! . -

Maironis
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IŠĖJO "SKAUTAS"
.Kaip jau Biuletenyje Nr. 11 buvo pranešta, musų broliai ir 

..seses Kanadoje savo lėšomis Įsteigė leidyklų-spaustuvę "RŪTA" ir' 
pasiryžo leisti, "SKAUTŲ AID|\

Tai skautiško pasiryžimo ir pasiaukojimo vaisius.
Tam tikrų, aplinkybių dėliai, pavadinimas buvo pakeistas ir 

s.m. rugpiuoio men. išėjo pirmasis "SKAUTO" numeris.
Turinyje B. Jurgėlos, Ign. Končiaus,,St. Šalkausko straips

neliai,' viena kita įvairenybe, kronikos iš skautų, gyvenimo, links
masis kampelis, pora - palyginti gerų,iliustracijų. - nuotraukų.

Iš viršaus atrodo menkokai, bet širdžiai taip mielas. "Ypa
tingų džiaugsmų jaučiame, kad SKAUTO leidimas vedamas pačių skau
tų labai labai darbščių pastangų dėka, be jokių pašalpų, subsidi
jų ir paramos is šalies" (iš Vyriausiojo Skautininko sveikinimo 
"SKAUTUI";. -

Vienas brolis vadovas is Vokietijos skundžiasi s "Jeigu turit 
ir galit, pasiuskit "SKAUTU" kaip galit greičiau - esu baisiai 
išsiilgęs savos skautiškos spaudos, kad ir "THE SCOUTy, išeinan
tis kiekvienų savaitę nepajėgia tų dvasios badų numalšinti".

Mes norime puošnaus ir turinln^go. skautiško laikraščio!? Pa
darykime jį tokiuo savo parama: bendradarbiavimu straipsniais, 
prenumerata ir platinimu.

"SKAUTAS" žengia pirmuosius žingsnius. Kiekviena pradžia yra 
sunki. Kas laiku duoda, - dvigubai duoda!

"SKAUTAS" pasiryžęs tobulėti ir.patenkinti skaitytojų pagei
davimus. Bet jis yra musų pasiryžimo ir pasiaukojimo atvaizdas, 
musų pastangų ir triūso rodiklis. t

Padėkime ir remkime "SKAUTU" visi ir visos, musų pačių 
džiaugsmui ir malonumui!’ .

Visais "SKAUTO" reikalais Vokietijoje kreiptis į "RŪTOS" At
stovų Vokietijai, v.si. senj. John E. Gilun, (14b) Tubingen,. 
Kirchgasse 1. • .

Jam galima siųsti ir straipsnius."SKAUTUI". Jie bus persiųs
ti Redakcijai.

Redakcijos adresas:
Mr. VI. Šarūnas

37, Indiana Trail, 
Toronto,.Ont», 

Canada.
Leidyklos-spaustuvės "RŪTA" adresas: ’ .1 ,

".RŪTA
P, O. Box 78,

■ Rodney, Ont.,
. Canada.
"RŪTa" leis Lietuvos Skautų Tėvo v.sktn.. kap. Petro Jurgėlos 

spaudai baigiamų rengti knygų.
LIETUVIŲ S,KAUTI J A.

Tai Lietuvos Skautijos praeities, dabarties ir ateities. 
Vaizdas. Knyga bus apie 200 psl. didžio, su keliasdeinrt paveikslu.

, "RŪTOS" Atstovas Vokietijai

G e r a spauda - tikra gyvenimo -vadovė.
T o k i a yra skautiškoji spauda.-
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I a v y k o " d r a u g i n i n k ė
Vis mažiau. Studenėiy. Skauėiu Dr-ves sesiy. belieka Vokietijo

je. Nesenai ir- pati draugininkė apleido Vokietiją, išplaukdama■ 
JAV link. Draugoves centras maigi tuo paoiu perkeliamas į JAV. 
Tuo tarpu drauginir.kšs tikslesnis adresas nėra žinomas, nes ne
aišku'kada ir kaip jai pavyks įsikurti. Neikia tikėtis, kad rei
kalai susitvarkys ir iš ten ji galės vadovauti akademikiy. skauciy 
veiklai.

Draugininkes psktn. senj. V. Baukytes adresas bus paskelbtas 
vėliau.

S S "D Įgaliotinė JAV
SSD Valdyba paskyrė savo įgaliotinę JAV-bėse gyvenančioms 

SSD narėms. Įgaliotinės adresas«•
D. Jankauskaitė

4544, So. Campbell Avė., , .
. Chicago 52, Ill.,

U 3 A.

Siaudus bendradarbiavimas
Jau antri metai, kai SSD glaudžiai bendradarbiauja su "VY

ČIO" Korporacija. Iš to bendradarbiavimo abiems akademiniams 
skauty-ciy vienetams yra nemaža nauda. Ir toliau numatomi palai
kyti broliški, nuoširdus santykiai.

Pranešimas-
Sesė D. Kemežaitė, kaip Įstojusi į kitę ideologinę organiza

cija, nebelaikoma Studenėiy Skauciy Draugovės nare.
i . SSD Valdyba

Bendradarbiaukime !
"Vyčio" redakcija jau kuris laikas pasigenda artimesnio se_- 

siu. bendradarbiavimo biuletenyje. Mes laukiame rašinėliu Įvairiais 
Jus. o taip pat visas moteris liecianėiais klausimais. Gautęję 
medziagę maloniai spausdinsime.
g_a_g-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S -S-S-S

Kaip daržely pinavijos,
— •___ Dygiai, kaip baltos,.leli jos,

Taip ir mes jaunos,žydėkim 
Ir jaunystėje kvepėkim!•

liaudies daina
Tavo dalykas yra vien teisingas veikimas, bet niekados jo 

daviniai. Nesileisk! akstinamas veiklai to, kas tau is jos teks, 
bet nepasiduoki dykinėjimui! Mahabharata, Bhagavad gitą, 2, 47.
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MŪSŲ ŠEIMOJE

"VYČIO" ambasadoriai užsienyje
Taip mes vadiname savo įgaliotinius užjūryje, kurie tvarko 

ten gyvenančiu vytieciu organizacinius reikalus. Bar kartu patie
kiame , ju adresus s
JA V: v.sktn. fil. Vacys Augulis, 95, Lafayette St., Paterson,..

N. J., USA. _
Kanada: (laikinai) Garbės narys v.sktn. Petras Jurgė^a,

59, Goodrich St., Hempstead,L.I,, N, Y., Ub£.
Australija: sktn. senj. B. Rainutis, 594, Lygon St.,

Carlton, Vic., Australia.
A n g 1 i ja! fil. Dr. Jonas Yčas, 76, Rochdale Rd., Milnrow, 

Laneas, England.
I t-a 1 i j a: senj. Al. Nekrašas, Via Corsica 1, Roma 137,

Italia. ,,, y
Visi vytdeAiai, nuvykę į tuos kraštus, tuojau praneša savo, 

adresu atitinkamo krašto įgaliotiniui.

Įgaliotiniu žiniai ' r - G
"Vy6io" leidimo ir kitiems Korp! reikalams įgaliotiniai pra

šomi parinkti jiems priklausomu vytieciu tarpe auką. Jeigu ją pa
kankamai neatsirastu, galima nustatyti ir nario mokestį, kurio 
dalis sunaudojama vietoje korespondencijos reikalams, kita gi 
Sersiunciama Korp’- pirmininkui-^Vycio" leidimui ir bendriems 

orp! reikalams.
*

Gaus j. auka
Senj. Algirdas Šilbajoris, šiuo metu gyvenus Brooklyne, JAV 

ir, anot jo laiško "iš universiteto perėjęs į restorano rūsį" - 
pradėjęs naują gyvenimą nuo žemiausiu laiptu, neužmiršo "Vyčio" 
ir jo reikalams atsiuntė stambią auką - net 5 dolerius. "Vytis" 
dėkoja jam broliškai už jo dienu prailginimą.

Rašo d i z e^r t a c i j a s
Keletas vytieciu šiuo metu Vokietijos universitetuose yra 

baigę studijas ir rašo disertacinius darbus. Tikimės, kad greitu 
laiku sulauksime nauju filisteriu - mokslo daktaru.

♦ V

Stud, i j u o j a dvasinius mokslus
Dar keletas vytiečią tebestudijuoja teologiją kunigu semina

rijose, vienuolynuose ir universitetuose. Vokietijoje ją yra 5, 
Italijoje,- 1, Belgijoje,- 1, Anglijoje - 1. "VYTIS" tikisi il
gainiui is ją sulaukti iš savo tarpo išėjusiu dvasininku. Malonu, 
kad beveik visi jie palaiko glaudžius ryšius su "VYČIO" valdyba.

Išeina "Genocide"
Lietuvos rezistencijos kovu istorija anglu kalba, vardu "Ge

nocide , netoli 3y0 psl. didžio su 100 iliustraciją spausdinama.
Knygoje aprašomos visos bolševiką - naoią okupacijos Lietu

voje 194° - 1948,m. ir parodomi ją baisumai. Ji labai tinka pado
vanoti svetimtaučiams, kad jie susidarytą vaizdą, kas vyko ir 
šiuo metu vyksta kryžiuojamoje Lietuvoje.

Knygos kaina: JAV _ 2 dolt> Kanadoje - 2 dol., D. Britanijo
je - 10 sil., Australijoje - 10 šil., Vokietijoje - 7 DM kitur - 
2 Amer. dol. u d ’

23



Nr. 14. ---------------------- -------------r------------------------------------------------ 23 psi.

SENIŪNIJOSE I Ii SKYRIUOSE
V A V

Mums rašo
'l Korp! pirmininkas gavo is Čikagos tokio tarinio sveikinimu 
yytiešiams:
i _ "Pries kurį, laikę, su skaudančiomis širdimis apleidome gim
tosios Europos krantus. Laimingai perskrodę paslaptingojo Atlanto 
gelmes, truputi susipažinę su "Ryga", išvydome dėdės Šamo žemę.. 
Nors ir toli 'būdami nuo tėvu žemės, vedami gražiųjų skautybės 
idėją Dievui, Tėvynei, Artimui, savo širdyse pasilikome tokiais, 
Kokiais "buvome. ,

} Atitrukdami nuo sunkiu ir mums neįprastu darbu, ir šioje že
moje pradedame atkurti "VYČIO" Korp! ir skautu vyčiu veikimą. Ne
žiūrint, kad esame susirinkę iš įvairiu vietų, sugyvename labai 
gerai. Dažnai darome sueigas, nemažai turėjome ir viešu pasirody
si, kurie praėjo su dideliu pasisekimu.
7 Prisimindami tremties gyvenime praleistus vargus ir nedatek- 
įius, nenorime pamiršti ir <.'ūsą, mieli broliai, dar vis tebesan
čiu *okietijos griuvėsiuose ir tebenešančią sunkią tremties dalį. 
Mūsą mintys visuomet su Jumis,
i Linkime Jums ištvermės darbe bei selenės betvarkant emigraci
nius reikalus. Nebijokite ir rūpinkitės visi greitesniu įvažiavi

mą į JAV, nes šia gyvenimo sąlygos yra geriausios is visu kitą 
jnums galimu emigraciniu kraštą} genj> Sriubas, ?

• • Chicagos lietuviu sk‘. vyčiu dr-vės adjutantas
Studijuoja

- Dipl. teis. sktn. fil. K. Janavičius iš Worcester!© išvyko 
į Nebraskos universitetą, kur jis gilins savo studijas, o taip 
pat drauge mokys ir kitus.

- Senj. Rimvydas Šilbajoris, buv. "VYČIO" Mainzo skyriaus , 
pirmininkas ir jo steigėjas, gavo stipendiją ir dabar studijuoja 
Antioch College, Yellow Springs, Ohio.

Mes linkime studijuojantiems broliams sekmos.

Australija
- "AL" skelbia naują "VYČIO" Korp! įgaliotinio adresą:

B. Dainutis, 594, Lygon St., Carlton, Vic., Australia,
Visi Australijon nuvykę skautai ir skautes registruojasi 

šiais adresais:
Skautės: psktn. E. Laurynaitienė, Avoca St,, Auxiliary Hospital, 

Randwick, N. S. W.
Skautai: Vyt. Neverauskas, c/o Station Master, Naraooorte, S. A. 
Skautai vyčiai: Algis Liubinskas, Tannery House, Beetworth, Vic. 
Skautininkai ir "VYČIO" nariai: pas B. Dainutį.

Broli - Sese,
esi ar jaunas-a skautukas-ė, ar žilas-a filisteris-ė, gali vieno
dai pasitarnauti kryžiuojamai mūsą brangiai Tėvynei:

užsisakyk ir platink "GENOCIDE"!
Užsakymus siąsti: Jonas Rimeikis,"Venta",(14a) Schw.Gmiind,Bismarck 1
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Tiib i nge nas
D£1 emigracijos labai sumažėjus nai’iu skaišiui, šia likvi

duotas "VYČIO" Korp' skyrius, kur-is savo laiku buvo gana gražiai 
išplėtęs savo veiklu. Labai gaila, kad beveik visu laikę vytieoiu 
tarpe Tifbingene nebuvo broliško sugyvenimo.

Freiburgas
•’VYČIO” skyriaus pirmininkas senj. Vyt. Sutelionis išemigra

vo Į JAV, Projektuoja, jeigu pavyks, įsikurti.Woroesterio mieste. 
Tuo tprpu skyriaus pirmininko pareigas peremš senj..Krasauskas, 
.kuris taip pat greitai ąišvažiuoja. Taigi, rodos, esame prie“ pa- 
baigos. , . '

•Kasos likutį j nu • pardavėme Korp! valdybai, /f ^Ir ■'° A. 
Čikaga'

1949 IX 24, Čikagoje buvo sušauktas "VYČIO" Kerpi steigiama- 
sis susirinkimas. Svarbiausias dienotvarkes punktas Į •’VYČIO." sky
riaus steigimas. Nutarta skyrių įsteigti. Sudaryta ir jo valdybas 
pirmininkas - senj* Vyt. Mlkalavicius, iždininkas - senj. Balys 
Sriubas, sekretorius - senj. Mindaugas Jazbutis.

Vytieciai nutarė X 16 paminėti "VYČIO" sidabrinį.jubiliejų* 
šiuo metu Čikagos aukštosiose mokyklose studijuoja keletas 

lietuviu skautu-.Manoma, kad ir jie įsijungs į."VYČIO • veiklu*
Vigo dabar Čikagoje gyvena per tuzinu-vytieOiu^ir per pustu

zinį SSL nariu. Kaukiame tad aktyvesnes Akademinio Skautu PUju— 
džio veiklos. A

Gaila, kad labai mažas "VYČIO' filisteriu skaičius teremia 
Korp- veiklę. Ar gi jie, savo laiko buvę petys pirmieji, dabar; 
bus paskutinieji?

- čia gerai veikia skautai vyžiai. kuriems vadovaują daugiau
sia vytieciai. Laukiama atvažiuojant is Vokietijos dar didesnio 
vytieoiu skaičiaus.

Atsakymu rasi šio biuletenio 22 psl.
Užsakymus siusti1 Jonas liimeikis> "Venta", (14a) Schw; Gmund, 

Bismnrckstr.■ 1, Germany - US Zone.

Leidžia^ Akademinis Skautu S^jšdis. . ,
Redaktorius! Br. Kviklys; skaužiu skyriaus vedaja: V. Baukyte,. 
Adresas! (13b) Memmingen, LB Camp, Germany - US Zone. , •
Biuletenis neviešas, tik ABS nariams-ems. . •

čis numeris leistas ir- viešam naudojimui.
Tiražas : 3CO egz. . • ’ •

Viršelis! senj. John.
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