
1949.XI.15Vakaru Vokietija

deminis Skautu sąjūdis s.n.spalio 16 d. atšventė savo sida-
- ' brmi lubilieju ir į Vengė į antrąjį biw trace io ketvirtį.Per ~5 metus pc- daiįįa nSSaiMk toli gražu da/nevisi. ir ne tie daroai.kuriuos 

ispildzius butu galima ilsatis ant lauru sidabriniu.Studentai skautai- 
ea ir is 1U iUjv vadovai turėjo būti skautybes ideologai.praktikai, 
veiklos i utybės ir tauto* viltis .Deja,greta gražiu pasireiuki-
ru.rr ^Jt’/v-tieciu ir sesių,kurie sudarė skauti'skęjį avangardu, mes 
savo įariK ršndarc dar daug,’vicno~rusu Garbės Nario žodžiais betariant, 
"sergančiu tais pačiais ncgaPavirais ir- tinginio liga,kaip ir^kiti dujf 
skautininkai" .. .* I juo.s dėtos viltys,: trodo, zuna ir musu dažni ragi
nimai jiems įsijungti į skautiskuju veiklą,šauksmai galbeti Lietuvos 
jaunimu nuo is tautojimo,aktyviau įsijungti j. Lietuves gelbcjimo darbu 
lieka'tik •įdomus", o kartais gal not ir įkyrus skai tymai.Daug kur be -

: veik spontaniškai skautiškas is jaunimas veržiasi į skautij.os cil-.s, o 
skautu - ^-i'r vadai bėga nuo Ju» . . .

Yra tiesa, kad ne yisi išsklaidyti-ji skautu vadovai ir akade
mikai skautai turi galimybę aktyvini veikti skautu eilesę,but nemažiau

• tikras dslvkas,k?d daugelio musę broliu - sesių ir individualus donoj 1- 
m-sis’Ii 'tuviu skautybės, c n retai ir paties lietuviškumo reikalais, 

^tai kod.'l Lietuviu Skautu Sajudis tremtyje,užjūryje, vis 
sisteti «nt kojų dėl permažo juo^ domėjimosi.rnora- 
vrialinas pagalbos stokos.Skautiškoj i spauda vis

'j. "Skautu Aidas" jau seniai ir tai pirma 
kad ir gražiu užsimosimu kupinas,pirnuo- 

____________ nėra taip būtino'skautu vadu 
ideologijos leidiniu,nors rankraščiuose ja ir

, esi gtIvoj©s,kaip čia savo OTgapizaciJai *pa- 
skautiskojo darbo labai apstu,gi talkininku tiek 
rėmėju “ mecenatu. Vieni is r.usy skautybe.i auko-

ii lė';., kiti duoda tik mažę dalį to,ku
j tretieji gi visiškai nieko neduoda ir net nesi- 
pal .ngvinti,. ’ ' ' .

kas v-.ikia savo ir jeigu mes. lietuvišku pareigu 
ėzio žingsniu,kaip iki šiol, nė nepajusimo,kaip

su savo vaikais nebosusikalbėsine lietuviškai ir prarasimu savo tautai 
Ivgini taip,kaip Juos yra praradę vyresniosios kartos išeiviai.

Kas derytiną ?

yra m-, nkokas. 
dar n.gali tv_- , t , -
linės.o damai ir ny?.tcrialinas p.ugoleos 
dar negali palikti savo vystyklu 
laiko mirė, Kamdos "Skaut.'.s",ka< 
sius žingsnius zmgia labai vargingai 
organo, skauti skosios 
netruktu - nėra kam isleidzi

Ar Tu,Broli- Sese, es 
' dėjus ? Ar žinai,kad si, 

nedaug* Nedaugiau ir rji.
•ja’net perdaug darbo,laiko n lesu, 
turėtu ir galėtu duoti, -
ruošia pirmųjų nestos r

Tuo t'
atliktine tuo /-■

a a visu lictuviskujuX—h* ji -A 
LIETUVOS 

NAC10NAUNŽ 
M. MAŽVYDO. 
BŪV.JGTEaA
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r 2 pusi

Šauny musu rytietį in.junjory psknt

Albinu vicr,
Ange 1 p lATULEVIČIUTS:

Čikagoje Skautiškas. seimossukurusius < „ _
židinį-, nuoširdžiausia sveikiname

"VYČIO" Korp!, Valdyb

jėgy,jaunime sujurtgimĖįš po lietuviškai sknutiskyja vėliava visose 
saįysu,kur tik yra mūšy tautiečiu (o kur Ju nėra?..;. Nepartine,turinti 
visyi tautiečiu pasi*ik^Jinę. akautijc*. ir vietos seiminiHKv pripn - 
žinta kaip patikima o.r-Ja,'-Tarp. Skautu Biuro narys, gali at -
likti daug daugiau,kaip kas nors kitas. .

Būtinas ii? galimas mūšy vadovaujančiu-Jegu ■isaio-inxiu s ir sukau
pimas vienan židinin.Reikalinga ir'tvirtesnė centrines vadovybes veikla, 
« svarb.io usia sutarimas,kurio sprendžiamais momentais mums daugiausia 
trūksta.NcpaųkUtinėje vi etoj e čia turėtu būti ir galutinis LSBrolijos 
- Seserijos? santykiu s u tvarkymas, kai P svarbiausias vieningos ir sude
rintos veiklos pagrindas,. Nemažiau svarbūs piniginiu resursu sudarymas, 
kurie taip reikalingi bet kuriai organizacinei veiklai ir skautiskosios, 
spaudos rėmimui. Tačiau lesu niekas nemoto,Ju reikia ieškoti įr uždirb
ti labai sunkiai. Ir čia, tenka,aukoti ■ dalį savo uždarbio ' ii -L 
skautijos,o tuo pačiu ir Tėvynės labui. . ;

Taigi reikia daug ko,c svarbiausia n o r o ; dirbai ir aukotu. 
Tai nėlengVc.,ypač kai ro,nkos»nepratusios : dirbti sunkaus fizinio'
reikalingos poilsio,ramybės,geresnio maisto. , , ; x

, Bot kai Tu,Boli - Sese, pavesi ir busi bejėgis, prieš savo 
akis ’pasistatyk .Kryžiuojamosios Lietuvos pc.veiksly,prisimink savo tėvu, 
broliu, sėsiy^rtimyjy- ir-visos tautos kančiasi... .palygink jas su savosio
mis, ir pagalvok,kas beliks is tavo mielo 'krr.sto ip žmonių iavo tautos 
anc.puš ? Pagalvok, kaip bus reikalingi pirmojo eile J e? žmones laisvosios, 
valstybės kūrimui ! visa tai suteiks tau Jogu dirbti ir dar daugiau 

.'.t aukotis. ‘

Kur prapuolė tas kelelis, 
, Kurs pro kryžių ejo#?

Kur'paliko ta seselė.
Kur mfthe mylėjo ?

Jau tas kelias užutvertas, 
Daržas padarytas', 
Ir daug ašarų išgerta,

•Sesuo išvaryta....■/ •'
An tanas Vienažindys. u 1

Kiekviena praras ta valandėlė jaunystėj e yra nauja nelaimės proga 
ateityje. ’ ; -Napoleonas.

Anglijos išminčiai istyz_ ...----w— x , - .
Ach,kad.’ Jie pasirūpintu ištirti,ar turi žmones dabar k?. valgyti...

Svietas / kaip'Nojaus arka i Jame daugiau galviju,/taip žmonių*• •

Sąžinė neturi danty, o kaip skaudžiai kanda; '

Geri žmonas kalbasi viens su kitu, nu g--r i kalba apie kitus,
(Įs seno kalendoriaus) .'

,Ky n Įgydavo- žmonės pirn tūkstančio metu*.

■ &

2



3 pusi. . / Nr. 15
— - . —------------------------------------------ ------------- —     --------- ■ ■■   , ••  —■-------------------- --------- -------------- 

’ 1 . . • ■ ’ ū , I

DVIDEŠIMTS PENKI

Ig.Končius

Vidutiniu žmogaus amžius nesiekė Lietuvoje penkis 
dešimtu metu. 0 Studenčių Skaučių Draugove ir "Vybio" 
korporacija jau dvidešimts penkerius metus išgyveno. Tai 

-vidutiniškojo žmogaus visa’sąmoningojo amžiaus dalis.
• Penkių dešimtu metu žmogus tikrai sąmoningai, neiš

gyveno dvidešimts pėnk'eriu metu.Bet vis dėlto,kad ir ka
žin kaip butu gyvenęs, žmogus per tokį laikotarpį .butu 
visoko matęs,visaip galvojęs,dau^ ko pataręs,-žinoma,dau
giausia vargo - rūpesčiu* Tokio žmogaus žodis gali būti 
našus,patyrimas gilus.Ir pats Jis žino,kas esę,s,kaip tarp 
kitu stovįs dabar,kaip praeitį išgyvenęs.Tik ateitis Jam 
neaiški. ~

Pasaulis dabar miręs.Ir.kiek jau laiko praėję# 
' kaip Jis pats braška,kaip mirgdo žmonas vargan,kiek sklei

džia nelaimiu ir\vis nekaltiems',niekuo nedėtiems - trokš
tantiems ramu gyvenimu gyventi,savaisiais, besirūpinantiems.

Jau dešimtį metu iš savojo gyvenimo išspirti,turėjome 
apsčiai progų įsitikinti.kaip aplinka įčiulpia žmogų,kaip 
'kaimynai ardo Jaukias gustas. ne tik atskiru žmonių “ Pavie
niu seimu, bet ir ištisu giminiu - tautu,valstybių.Pasi
jautai žmogus, nebe nuo savęs priklausęs, nebe pats savo 
gyvenimę. bevaldęs.Tave išveja iš tėviškės - Tėvynės,tave 

’. svaidd'fcur ugnis,pavojai. tave sugaudo - aptveria spygliuos 
tom vėlom,tave išmėto uz Juriu mariu po tolimiausius že
mės pakraščius.Ir čia tu dar ne savas, - kiti tave vis 1 
tebestumdo.Taip kartais imi galvoti,ar besugrįš! pats. į 
save.-Kas tave laukia rytoj,kur benublokš tebesiautėję. 
vėjai - audros. , ' \

Ar netoks pąt kelias buvo ir Draugovės ir Korpora
cijos. Tačiau ir Draugovė ir Korporacija vis tebesišvaisto 
po niūraus pasaulio prievartos - skausmo,alkio -nevilties 
vietas. Ir ne pripuolamai kame it kibirkštėlė sužiba tamsoj, 
valios nustojus,rankas nuleidus,- nes mane siaubingoji - 
■šiaurioji banga,ai- nebegaliu atsispirti.Ne, ir sesės ir bro
liai vis artimi,vis krūvoj.’Ne kitę stumiami,lydimi.Bet pa-.
.tys kitus veda.Patys kelio viduryj,vis daugiau kitu įtrau - 
kia į. savo eisenas.Ir ne garbės,ar svetimu akiu trokšdami,

■ bet iš širdies gelmių iš tikrojo noro ir kitus paskatinti 
Ju kęliu eiti.šis keįiis Juos išvedė ir tebeveda tolyn,nea- 
pakusįuė>nepaskendusius gyvenimo purvuose,nei sudegusius 
klastinguose laužuose svetimųjų,tiek pinkliu - žabangų-pri
mėčiusiųjų skaisčiajai jaunuomenei po kojų,tiek kibliu vo
ratinkliu į akis paleidusiu.1

Eina Jie savos - savi. Eina ir eis. Eina, eis ir.’, 
pareisi. ’ J
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Br.Kviklys

S i T;-'; n .sį 
grasus ,ir per 
buvo galine. ~

tę.
T- tuvos Ikoutijs. atav ntr ea.vo 51 trety'sukoktį.Amžius 
t- Ir-ikę p? daryta nc-raazc i ,but toli'gražu ne tiek,kiek •" 
tiek Tevyn? j c, tiek truntyj-.

v,7o n- dz:uS‘oy naujienos is JAV(Anglij os,!anados, Australi
ja lietuviskivji skautiški vienetui. Bot taip

'n°t' i' ten itciria J V gl^dytejv sunkūs skundei: ’’Yra Jaunir o,yrn. skautę 
SLu'c-u bet trūksta vadovę,kuri c tarę jaunimui -adovautę, zaotiię, kuri e 
skaucx j.,. . dali skuutybei" - rašo mūris viename laiške .0 fcita-

m^dar ^Sid?C'- <icn,ir. musę mieste yra senę,patyrusię skautininku, si' 
verda n ? -ovn'clu au W - -kO 3;.ty. Dejų, mes. nematome n3 tiktai ^Kau- 
tSk^^^u Ws. bit ir dažnai save garbos sve'cię tarpu”... Kitur vėl - 
pasigendame "senę ir pt'tyrusiu vytie cię" •• •. Na, ir.gBUnąsi,'gresus'rc^ul- 
tatai kairi k?d-buvo. daug kur Vokietijoje: jSunirnos steigia sk;utiskuosius 
vienetus,užsideda unif" A.ę,nė-pasirehQ3-duądh shautisk? j j- į.'čdj ir beveik : 
is karto gauna visus skautiškuosius "»VuUtinimus". Po to tariasi tapę _ 
imu tikrais skautais ir mbe'zino kę toliau veikti. Pasakoje, ii; jaunesnio 
ir vyresnio amsimus skautui išeina* i visas keturias.^uses: į iškyla ar 
stovyklą rieše Si kortas,Kiti perdaug jąu lįb-raliskai ima sau taikyti % .
X-li skautiškojo dekalogo įstatą ir pan. Čia gaunasi Vis pats,kns ir sei- 
moj c : pagimdyti kūdikį;. i’n^3,a> reikia jį dar aukletij pr įžiūrėti * vaikoma 

’ reikia duoti ' teisę ne tik c v v nti, bet ir suteikti nuoširdžia globi..- ..
■■ 'Deja, Skautę — cię vadę dauguma, .paliekamo savo, vaikus - skautus - 
musę' T’vyn's ir tautos ateitį bei viltį, auklėti gatvei ar ję pačiu* savi- 
-auklai". Atsitoliname,lyg n.esęžiningi.tjvai, nuo savo orguriizebi j-osx,koi 
kada dar gi susižiedūojame su kitomis organizacijomis. Daug bkautę-cię- 
vadu nudžiūvo akcUtij&i aavo & amoniaku rupouciu užguiti, dol bv&rbiu»'i-r 
nstaip jau svarbiu asmenišką reikaliuku* Oal sugrįž, o gal ir ne...
Kus pasiekia žinios,ktd vienc.s kitas sks utininkcu nebedirba nepasiekęs- 
LSS-jt '’garbes pripažinimo", kur i-o taip troško, negavęs mode. Ii v, kuriems 
pakabinti visi kabliai jau buvo įsiūti... .

Bet argi kitę, or ję idėjos gražesnes uz skautiukę.^ę ? Skautę va
dove,.ar no tu pats’ keltas,kad jos tinkama forma nesklellziamos*ir nenu
rodoma jaunimui,kaip reiki.-' pag-r-1 jJ,!= gyventi ?\Ar skoutybeu rūpesčiai . 
nėra tavieji,kurs savo laiku žadėjai visk®,? Ar jie.°era-drauge tavo 
ir asmeniški rūp.'ciai ? Ar tu turi teisę del musę mielosios Tivynes pa
sitraukti iš šios or-jos vien dilto,kad vadovai_nepamatė ir kaip reikiant 
neįvertino tavo darbę ir tu,mielas broli,negavai tę laipsniu ir "ordenę", 
kuriuos gavo gal už tave . ir mc'žia.u verti broliai, seses ? Ar gi draudžiama 
Tau,ir be ordinę, dirbti skautijos labui ? Tu skundies^ kai kuriu*siau
tę vadovę " i•. r j cr izmu'1, kuris' Tave, idea Lietę, dažno i baido nuo skautiškojo 
darbo. Bot kuo kalti eji tie r.rži:-Ji broliui" i-eesutes',kurie- tebėra \ aciu 
Biurui) toli nuo eumeniniu ar kitokiu ambiciję .-? t

Mcd žinom.,k.-..d Tu,ni-ias Yadov-.', inyl-i y?-vc Tėvynę daugiau kaip , 
pats save,nori jai padėti ir or.daryti kę tai k i Inaus-, gražaus, lągal vok, 

~ ugihimrs lietuvię jaunuoliu Die- .

vyti,vytie ti,Vyr.sese,akurie 
ite jos šiandien,kada Lūšę pa- 

utvngiaruSa atkurti skautiškąjį ju- 
ir seses lietuvius-nuo baisiojo

A -
kad Tu gi įsi ir todėl kviečia visa sa-

ar gali būti jai gręzv-sn.:- dorana--,kaip a 
vo, Tėvynes, Artimo tarnybai ?•

Taigi Broli,3<sc,skautininke,sks ‘*te. 
Jau ta ip.daug dirbote uKautį « aįsn.pa 
galba labai yra r tkalin-zaykada visi 
dėjimą'Užjūryje, k: d jiu Gaugotę brolius 
ištautojinjc rato.

Lietuviškoji skaudij a zinc, 
yo siela - T Ū čia esi reikalingos !
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( Is l.leckausk itss rąstą) • .

Didysis vokiecią poetas Goethe yra sukūręs žodį "das Ewigweib- 
liChe",kurį lie tuviskai galime išversti "AMŽINUOJU MO TERI SKUTAU" .Jis 
sako,kad amžinasis moteriškumas kelia mus aukštyn.Ką ^i« galvoja, ir kaa 

,, : yra taa. amžinasis moteriškumas? ."V4 is ingai atsakyti į aiuoa klauaimua 
yra labai svarbu,nes jie. nur-.'d- .-s tikrąjį paskyrimą ii' moko mus, 
kaip sutvarkyti savo elgesį,k.au. būtumėm tuo,kuo turime būti.

Dabar pagalvokime .kokie yra mūsą uždaviniai .kaip moteriškos ly
ties žmonių,kaip mergaičių ?

Seniau auklėj imas.Jau pabrėždavo tu skirtumą tarp berniuku ir 
mergaičių.Pirmiesiems duodavo daugiau laisvės,leisdavo smarkiau žaisti 
ir tuo būdu tartum rengdamas Juos kovoti au gyvenimu.Tuo tarpu mergai - 
tės augo tyliau ir padoriau,daugiausia po namus besiruosdamos.Šiandien 
ta skiriamoji linija via labiau ir labiau dyla.Yra bendras mokymas ir 
auklėjimas,ir moterims tenka viešai veikti ir dirbti..’

Mergaitė neprivalo būti nei cypdavatkė.kuri bijo kiekvieno stip
resnio žodžio',nei išlepinta ir tik apie parėdus galvojanti kunigaiksty- 
tė.Ji turi.daug ko mokėti ir įstengti sekti vyro dvasinius ir^sociali*' 
nius reikalus ir Juose dalyvauti.Bet^vis dėlto Ji neprivalo užmiršti 
savo giliausios esmės, to savo amžinojo mot e,r i s k u - 

' m o. Juk vyrui ji kaip tik brangi dėl savo skirtingos esmės,kuri yra 
jo papildymas.Todėl kiekviena mergaitė,kuri elgiasi ....t,.-,.' ; * . . _ ~‘
nemoteriškai.nusideda ne tik savo lyčiai,bet ir^antrajai.Perdaug-lais
vai .perdraugįskai elgdamosi su jaunikaičiu,J i išplėšia is jo^tai,kas 
Jame yra geriausia: .tikrojo -moteriškumo kilnybės gerbimą,ta švelnu 
jausmu,kur is tikrojo moteriškumo akivaizdoje neleis Jam ką nors nepado
riai pasakyti ar padaryti.Tap tikras atstumas turi būti laikomas, 
Jis yra labai naudingas abiems pusėms.

Pažiūrėkime į mergaitės elgimąsi su kita lytimi nuo pat kūdi
kystės .Negalime nepastebėti,kad žaisdami berniukai bent kiek niekina 
silpnesnes,ne tokio mitraus kūno mergaites.Bet is kitos pusės^Jau ir 
tuomet matyti berniukuose tam tikri. riticriskumo.Jie npromi.s šelpia ir 
pagelbsti mergaitėms.Segu mergaitė!,gindamos savo puikybę,nesispiria 
pries tai.Taip ir reikia,tai yra Ją teisė,ir berniukas džiaugias galė
damas jaustis globėju. x •

. Mokykloje berniukai dažniausia praneša mergaites tikru žinoji
mu, bet moteriškos prigimties mitrumas ir sugebėjimas prisitsikyti7netru
kus vėl atitaiso’ pusiausvyrą.Todėl ir čia štai kas svarbiausia: Lytys 
turi viena antrą papildyti.viena antrą raginti,bet nekovoti ir nesivar
žyti tarp savęs.Tuomet viskas eis kuo puikiausiai.

įžengęs į tikrąjį mergaičių ir Jaunuoliu amžią,jaunimas pra
deda Jausti tą skiriančią Juos sieną,Berods tam tikras is.crinis drau- 
giskupas turi ir toliau pasilikti,nes juk ir mokslą jie dažnai tąsia 
drauge ir paskiau dažnai susitinka darbu.Bet ribos turi būti.Pamažu ir 
nepastebimai mergaitė traukiasi atgal į save,labiau artinasi prie mote - 
riskosios lyties draugią.vengia būti ilgai su draugais vyrais,nebenori 
kalbėti apie vieną ar kitą dalyką.Tačiau visur čia turi viešpatauti 
laisvas,nesuvaržytas tonas,nes mergiskumas yra ne tai,kad mergaitė kvai
lai Jaustą nuo kiekvieno žodžio ir žvilgterėjimo.Ji tikra; nebeleis 
draugui planksnoti per petį ir pati to nebedarys,taip laisvai neisdykaus 
kaip pirma. .

5



/

Nr. 15

Mielų broli vytintį i.junj.

KARNAVIČIŲ AiBIių 
ir sosų

' Matulevi'ciutų. Angelų,. , .

sukarus lietuviška šeimos 
židinį,daug laimes Linki

"Vyčio" skyriuj
"Čikagoj ė.

ypusi.

"Dubysos" tunto draugininke susų

ANGELĖ 1ATUI3VIČIUT5! ' 
ir "lituanicos" tunto adj.psktn.

/JBIĖA KARNAVIČIV, 
pasiryžusius eiti bendruoju gy^ 
VenimO keliu, sveikina ir sauld- 

' tų- dienų linki
"Lituanicos" ir "Dubysos"

< - broliei-sęsis )'emmingene.;

Geras draugas gal iš pradžių stebėsis,kįti gal bandys pasijuokti, 
kad Jie laikomi per tris žingsnius, tačiau .merge ites linksmus rimtumus 
visk® nugalės.Jie netrukus supras*kad nėra vyro,kuris neąeĮptų skals-- 
taus moteriškumo. Ankstyvesnių metų'palaidaus draugiškumu >vietų u.-.ims 
ta švelni,savaime pasireiškianti pagarbą, kuri Jaunų žmonių san tykius ^yr.. ... 
taip pagražina •Bet -deja, tokie santykiai dabar b eye ik retenybe!-Viliui-■■ -,<s j ■ 
matai šiurkštų visai nvmęteriškų elgesį, tartum tai butų koki ^neaptašyti . .• 
broliai - sheer's,kuri e stengta stengiasi kuo .nemandagiausia r,pM^iti.,ki- .... 
tur regi koktu viliojimų ir muilinimusi iš' meigo.įt3s,į kuęif. vypįukbji ; 
puse žiuri pašos akimis. Ir vienas ir jJęi.tųs elguėys yra••■r^Ąinojimas to» j 
kas mergaitėje labiausia patraukia,kas vyrui daru.stipriausių įspūdį',

• ir už k® Jie yra dėkingiausias. ’i'J- -J ;
Juk poetas, aiškiai sako: "Amžinasis mbte-riskumas kuliamus auka* 

tyri".Nors čia j is .-pirrfiausia galvoj v ąpio Margaritos visk® utloidzlun* 
ei®,atgailaujančių meilų,kuri paklydusi'om,Tiuodamingam J’c.u.ųtui išrisi 
dzia išganymų, tačiau t; i u šūdu leis Jis pareiškia, ir tai,kęs Kiekvieno ; 
kilnesnio vyro sieloje gyvena giliausiu troškimu.Jis nori ir turi ti-ėj?

■keti begaliniu moters gerumu,jos beribiu gebdjitnu o. ūko tin. Th i y^yvuhol.^/ '■ 
jų jos akyse,stato virš jo,kurio prigimčiai tokie Jausmai yru tol išeisi} iv- 

Nuo to pjedestalo moteriške neguli nu' thgt-į rn.-paz mainuspati ■
savus ir Karšiai nuapvylusi vyriškio .Būti gcrr.i, skaisčiai mastyti, ir t.-, 
elgtis,visų savo meiles ir ištikimybes lobį - išsaugoti vitrir,m,prio .kurio : f» '•" 
traukia širdis ir įsi tikinimas,kad jis yra r to vertus, tai yra-tikras po? 
teriskumas.lš to vidaus turto,prieš kurį kiekvienas tikras vyrus gdrbdhe. l i
gai lenkia galvų,nereikia eikvoti ir .neleisti skatikais b-.;f lirtuojant .; 
baliuose,vakaruose,sporto aikštese.I5u.su margaitėms reikia daugiau orumo, - 
didesnio vavo pačių vertes supratimo.Joms visai nereikia’ vurlytla del . 
vyrų,jie patys ateis Ir. pirais,kaip nuo senų s no/res kad darydavo,bot,šį- 
nona, tiktai tuomet,kai tikėsis rasti tai,ko .^icųko, • ■■ '

. ■ Vyras tuojau jaučia, ar šia •u.samalbcmincio, seklaus 'padaro ar gi- ■’ 
lesnes sielos asmens.Buk visuomet r.tili,su savo nuotaikomis iš visų na-

1 išsiskirk,nenorėk zut but atkreipti j savu vyro dėmesįiNubGk purbaugl 
ir,gerai -progai pasitaikius, bvk atviresne,kad galėtum, pašinti ^į ir 
jis tavo.Tik nepozudk.ir ne^iu ■.enk'bu-ti "interesinga". Bfik visiškai tie
si - tai svarbiausia. ■ . :

ienai Visa, kas biauru,n.s' varu, Šurna, |uri bftti toli nuo 
Lr tai turi kiekvienas pažinti,tik. vienų Kartų švilg-

papražtas:laikyt i Bkeisbiį širdį'ir 
u ir’gryna.Tupmc-t galėsite neklnufeda-
.___ .’ll’L :____■_ ?s ir blogybes.Nereiks

bedugnes nebus pavojingos.Tai yra amžinojo mote-

tikros mergaite
turėjus.Uolias • j tai yra taip p;
sielų.Teauga Jose tik tai,kas g;
mos ir be baisis eiti .pėr-visas ^pasaulio tamsybe 
tuomet ne užsimerkti T 
riškuac karalyjt ;, . į /-
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t. o('ori.< ne Emigruojantiems A
Skautai, atvykę į JAV, prašomi tuojau rejriu Uw ftu .><.k»nni n ts 

adresais (kur arčiau) i ’
l.Pbktn. L»Grinius, 7201 S.May btr.,Chicago,lįl, ,’ 
2-.v.sktn, V.Kizlaitis, 999 East 78 str.,Cleveland 3,Ohio.

. 3.v-.sktn.A»Saulaitis, 853 Bank st/,Waterbury, Conn. 
4»sktn,B.Rėkus, 823-Hollins str., Baltimore 1, Yd, 
5. ViVolcrtas, 1338 3, 2nd st., Philadelphia 47, Pa. • , - •

• NuyykU į Kanada, prašomi tuojau susirieti su ; . ,
V.Šarūnas, 37 Indian Trail, Toronto, Ont..Canada.. ,
Australijoj er: Sktn.B»Daihutib,594- Lygon st.,Carlton,Vic, 1

Vokietijoje . . • ■ . - ' ■ • ■ ■

Vokietijoje lietuviu skautu-ciu nebedaug yra ir Ju vienetai 
negausūs, del nuolatines emigracijos dažnai neturi 'pastovesnes vadovy
bes ir mala terodo gyvumo. Vokietijos rajono vadeivos pareigas šiuo 
metu eina vyr.sktn. Ve. Šenbergas,(13b) Augsburg-Haunstetten,HOch •• 
stif tstr .43'. LSB reikalu vedėjo adresas: V.Pundziu-s, (13a) Ingolstadt, ■■ 
Elbracht Kasome, Lit.Lager, Germany,

• -TSB -liudijimai • - . , \ . . ’ ■
' J . . . ' ' . ’ • / j,. -

Visi Vokietijoj e. gyvenantiuj i skautai jau aprūpinti T.rba baigiami 
aprūpinti Tarptautinio Skautu Biuro liudijimais ( trimis kalbomis), 
kuriuos išduoda Mr.Monne-t per LSB reikalu vedeju.Bo te, draugo »u liu-' 
dijiraiu išduodamas ir TSB skautiškas ženklelis,
Tteko’ pa tirti, kad panašius liudijimus skautėms išduos Tap tautinio 
Skaučių Biuro Lohdone DP skaušiu reikalams atstove,

Argentina. ’ '■■■■'

Didžiulis mūsų jūros skautu bišiulis generol£*.s T .Daukantas, b uv. 
Lietuvos. Respublikos Krašto Apsaugos ministeris,šiuo metu gyvena Buono;. 
Aires mi-ste. T,Daukantas nesenai-atšventė savo 65 m.amšiaus sukaktį. 
Sukaktuvininkas Jaukiasi gana gerai,rašo atsiminimus ir organizuoja 
ispanu kalbos kursus. Buenos Aires mieste ir apylinkėse neblogai veikia 
ir lietuviai skautai.

' ■ ' - i ’1

S k a u t’‘e s J.A.V.-bese

JAV skaučių organizacija šiuo metu turi apie 1-į mil.nariuku. tarpe 
0,25 mil,yra suaugusios vadovas,JAV-biu visuomene ypatingai remia skau
giu or-jos darbu materiališkai. ,

- šį. rudenį Pleasantville, netoli New-York o, įvyko tarptautine skai
čių konferencija - stovykla,kuri tpsesi 2 savaites.Dalyvavo JAV,Angli
jos,Olandijos,ITorvcgijos,Belgijos, Sirijos,Egipte, Filipinų,Kanados ir 
Ekvadoro skautes.ŠioJ e stovykloje buvo ir vienui viena lietuvaite - 
sktn. E.Butvyte.

M e m m i n g e n a s - , %
šia dar veikia viena skautu ir viena skaučių draugove; is

ri?r yra 50 skautu-ciu»X.31 suruošė Kristaus Karaliaus šventes minėjimu-
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AKA DANINIS SKAUTU S A J ft. B I S

Spalio mėnesi čia buvo įsteigtos pirmasis "Vyčio" skyrius užkuryje, 
juris pasiryžus .savo veiklą išplisti.Skyriaus buveine - Čikaga.Skyrius. 
turi 15-u n\ri*.F.nskutino'jo sueigoj c dalyvavo vytieeini ir 4 stud* 
skautas. i ixxiininkauj a s on J .Vyt.MikalaVicius.

- "Vyčio" Korp! garbes narys x'rof .Kolupaila prof cscr.iauna India
nos universitete .South Bond’e,kur dirba kasdien nuo 8 iki 17 vai., o 
ncir.ic ’dar ilgą laiką taiso studentu darbus,Profesorius mupa rasos • 
"l/ūu* gyvenimo sąlygos yra geresnes kaip jūs*,bet tik valgio atžvil
giu: nebedaug ame, nors taupome.Ūžtat labai trūksta to, ką turėjome Vokie
tijos u'oagynuos. Nežiūrint gausaus d~rbo ir nemaž* i''laid*,Gerb. 
Profesorius atsiuntė maisto pakistą Vokietijoje studijuojantiems stu
dentams skautams sušelpti. la vieo,Prof.sktn.Kolupailą palaiko labsd 
glaudžius ryžius su -"Vyčio" korporacija. : ■ " '

- 3ktn.l?il»K.Janavižįūs jau persik614, is Vorcesterio į Lincoln.* 
universitetą Nubraskojc,kur jis studijuoja,o taip‘pat moko studentus, - 
Is savo naujos gyvenamosios vietos nuoširdžiai sveikina brolius ir»
Australija . ' • • ■

■ Is šio tolimo žcm6s kampo "Vyžiui" rato Bktn.fil.V.Stabižfcia,Korp! 
vice pirmininkas,atvykps bia šią vasary. Jam pavyko<gauti neblogą dar
bą seimu stovykloje - yra maždaug 400 kaimelio gyventoją peniūn&U.ToJe 
stovykloje dar gyvena ir dirba senjPankevižius,kurie eina ir "Balti
jos" vietininko pareigas. ’■ ' - ,

- I Australiją jau’ atplaukė buv*. "Išk.Aido" reduktorius vyr.sktn.A* 
Krausas, su svirną,fil.inž.Iz.Jonaitis,gavąs darbo prie geZolinkelio 
Sydney.Gyvenimo sąlygos kai kurinis atžvilgiais esančios pmimityvios, 
tabiau darbas surandamas lengvai .Mokantieji anglu kalbos įsikurtą 
lengviau. .

- Sktn.senJ .B.Dainutis 'iiu'.o motu studijuoju Sydney uniVersitoto-.
- Lietuvi* Skautą a-ga Australijoje pergyvenanti uunk.iwdienas, 

nes Australu skautą or-ja esanti nuslstnbiusi įlieti Ji į savo 3-feą. 
Vis dėlto Australijos skautai savo vidujine verto osą dar gana silpni.

- Sktn.Stasiskis is savo naujosios gyv.vietos nuoširdžiai sveikina
brolius vytiucius ir seses -3 SB skautas.Jia žada ten pagyvinti "Vyžio" 
Korp! veiklą. /-»,■.• ; ' . ,

Kanada. • -. ;

- XI.a1 - 2 d.d. Kanados lietuvi* skautus turėjo aplankyti Lietuvos 
Skaut* įkūrėjas P.Jurgela.Toronto,pagal numatyt* programą, turėjo bū
ti suorganizuotas io iLk’ilffiirigas priėmimas,kurio motu jam būt* įteik
tos "Vyčio" Korp! ^arteo- nario spalvos .Kaip visu-.tai buvo įvykdyta,
iki biuletenio spausdinimo pabaigos nebuvo dar gavp ziniu.Pranosima 
kitame numeryje. ■ . ■ ■ ■ ■ \

- Sk'Įn.sunjV.Žrrūn. u mus informuoja,kad Kanadoje dedamos, pastan*,
gos įkurti "Vycib” Korp! ir SSO škyri*. Tuo reikalu atliekami visi < - 
reikalingic-ji paruošiamieji darbai. Skyriaus centras, : . .’
bus Toronto mieste. < ’ • ■

Belgija = , ‘ ‘ ■ j ■ '
•- . . ■' ’ " ' ■ • ’ ’

Neseniai gayps kunigo '.'V-ntinimus "Vybio" Korp! filisteris kun. 
Jonas Dėdinas šiuo metu pilina savo studijas garsiajame Liuveno uni- 
yersitste. Is čia pirmasis rytietis kunigas dažnai prisimena vytie- 
cius savo maldose ir siunčia broliškus sveikinimus... Kun.J.Dedinas ža
da, bendradarbiauti ir "Vytyje".
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Kanados liet.skautu vadui,"Vyčio" Korp! senj.
'Vladui Š. a r ū n u i ir Poniai,

JU mylimam Tėvuliui ir uošviui Vokietijoje mirus, 
nuoširdžiausia užuojauta reiškia

• "Vyčio" Korp! pirmininkas.

A. 3.S.skyrius Toronte

Is Kanados mums praneša,kad trenj. VI.Šarūno’pastangomis X.23 
d.Toronte mieste buvo sušauktas miesto ir apylinkėse gyvenančiu 
"Vyčio" Korp) ir SSD nariu bendras susirinkimas.Atsilankė 13-a

• akademiku. Ju tarpe būvą ir pats seniausias "Vyčio" Korp! narys 
- vienas buv.Studentu Skautu-biu Dr-vės steigėju ir iniciatorių 
1924.X.-16 d, Pil.vyr.sktn.K.Grigaitis. Senj .sktn,VI.Šarūnas pain
formavo apie reikalu suorganizuoti ASS skyrių Toronto mieste,kur 
šiuo motu gyvena pakankamas senųjų nariu skaičius.Visiems vienin
gai sutarus,netarta įsteigti Akademinio Skautu Sąjūdžio Toronto /• 
skyrių.Skyriaus pirmininku išrinktas senj.Vyt.Kvedaras (darmstad- 
tietis),vicc pirmininke - scu ; Eugenija Balsytė.

Apie Torontu,jo apylinkes ir kitose Kanados vietose gyvena 
per 30 ’’Vyčio" Korp! ir SSD nariu. Laukiama,kad jie taip-pat pa- 

■ueka grebiu torcntiečių pavyzdžiu ir susiburs į krūva.
•Z "Vysi, ". valdyba Toronto* skyrių įregistravo kaip antra užjūry

je,pirma gi Kanadoje. Linkime naujam vienetui sėkmės !

Skautu S-gaPasaulio Lietuviu

1. Pranešama skautu ir skaučių kiniai,kad PLSS Tarybos ir Pirmijos 
bustino perkelta į JAV.Tuoj pat pradėdamas leisti PLSS biuletenis, 
kuris bus siuntinėjamas visiems skautu-biu vienetams,skautininkams- 
em«»skautams vyčiams ir vyr.skautėms,"Vybio" korporacijos nariams 
ii’ studentams skautėms.Todėl visi paminėtieji prašomi skubiai pra
nešti adresus Biuletenio redaktoriui vyr.sktn.A.Saulaiciui, 853 
Bank str.,Waterbury,Conn., USA.
2. Junginėse Amerikos valstybėse įsteigtas PLSS RaJonas,kurio va- 
diju sudaro: Pajono vadas - vyr.sktn.Dr.D.Kebiunaitė,The Polycli- 
nic Hospital, 6606 Carnegie, Cleveland,-Ohio; Seserijos vadeiva - V.s. 
O.Zailskiene,1619 So.49 Ave,, Cicero 50,111., ir Brolijos vadeiva 
sk.Vyt.L.Grinius, 7201 So.lTay st., Chicago 21>I11, Susiorganizavę
ir besiorganizuoju skautu-biu vienetai ir skautininkai-ės registruo
jasi pas atitinkamus vadeivas. %
3. JAV Rajono religiniam ugdymui vadovauja kun.T.Vaisnys,SJ.,
clOl Champlain Ave., Chicago 19,111., į kurį vienetu vadai kreipia
si religinio ugdymo reikalais.

(pas) Vyr.sktn.K.Palciauskas 
, PLSS Tarybos Pirmijos Pirmininkes

P.Jurgėlos straipsnio tjsa bua kitame. "Vyčio" Nr.Skaitytojus i 
autorių atsiprašome., Red.

Leidžia : .dcadtminis Skautu Sajudis,
Redaktorius ; Br. Kviklys. Skaugiu skyr.redaktorė - V» Baukytė 
adresas : (13b) L'emmingen, DP Camp, Germany. US Zone. 
Tiradas 300 egz
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