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i k i n i m a

Sveikinu lietuvius skautus i 
proga„Linkiu neapleisti skautiško 
skautybe,auklėdama ir stiprindama 

' Jūsų lietuvišką budę.,o išeivijoje 
si ai s ir saugos,kad nenuskęstumet

Vokietijoje.Naujyju Metą 
darbo tremtyje ir nepamiršti,kad 
jusą charakterįspade-b išryškinti ir 
padės Jums išlaikyti ryšį su savai - 
uvętimuJV jūroj0

Vyr »bkt ’>o Veoonbergas, 
PLSS Vokietijos Rajono Vadeiva.

May Health,Ptace and Prosperity be with you this Christmastide 
and throughout 1950, J. R„ Monnet, 

Representative B,S.I„R.Voluntary Societes Division 
IRO US Zone headquarters APO 407,US Army,Germany.

išvyksta Vyr„Dvasios vadovas., Mus informuoja, kad Vyr. PLSS Dvasios 
vadovas'' Kuri.sktn/dr .J .Vaišnora,MIC apleidžia Vokietiją,ir vyksta į Roma, 
kur mano įsikurti„Broliui Dvasios, vadovui linkime sėkmės.Tikimės,kad 
ir ten gyvendamas nenutrauks rysią su mielais musą. skautais ir su "Vyčiu

Gausi auka o "Vyčio" Kerpi senj .psktneVe, Ilgūnas „buv.Tiibingcho skyriau 
"pirihin'inkat., šiomis dienomis "Vyčio" redakcijai atsiuntė sveikinimus 
gausią 5 svarą' auką iš Australijos„Broliui Ilgūnui dėkojamo ir linki
me ir toliau nepalūžti gyvenimo kelyje.

Studentes Skautes bįkagoj_u_ vasario menesį projektuoja sušaukti SSD 
narią s u v až i av im ą — sueigą ir išrinkti naują Draugoves valdybą,Tuo tar
pu jos,kivk turi nuo darbo laiko, remia Lietuviu Skaučių tunto fcikago 
je veiklą.

Sęhw,Gmundo stovykloje Vokietijoje šiuo metu^dar yra apie 80^ skautą- 
"Srū7" Tuntui vadovauja sktnc dilius.Kusiskundziama vadovaujančią asmenų 
stoka, ypab iš sesių tarpo,

Augsburgo stovykloje skautams vadovauja vytlctis inz0K»Bertulis,senas 
IF patyrp's' skautas vytis, Tuo tarpu čia yra 3-4 skiltys skautu ir skau 
ėiy,

Memmingęne tebeveikia "Lituanicos" tuntas,susidedąs iš skautą ir skaucią 
djraugoviąT iš viso yra apie 40 skautą,, Emigracinis judėjimus baigia 
palaužti skautišką darbą.

Sktn, kuns^rof.Stasys. Yla nesenai baigė rašyti savo kacc-tinius at- 
Šsimini^ ruošti spaudai naują įdomią lietuvišką malda
knygą,gausiai iliustruotą liaudies meno ir musu dailininką kūriniais. 
Teko patirti,kad sktn.Ylu apsigyvens Jungtinėse Amerikos Valstybėse,

Leidžia : Akademinis Skautu Sąjūdis.
-Redaktorius: Br, Kviklys. Skaučių skyriaus redaktore VsBaukyte, 
Adresas: (14a) Schwabisch Gmūnd,Bismarckstrol} Germany,US Zone, 
Tiražas: 300 egz
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WJ (JOSIU S l’EjJJ.S PPADISWTT

Ir pereitai^ metais mes nesulaukėme dieno s, kuriai. būtumėm gale-' 
J si, sugrįžę j. Tėviškę ir susėdę an t Jos griūvėsiu,prie savo artimę- 
JV kapę, apverkti skaudę savo tautou likimą. blogis.pries daugel} 
metu nugalėjus Gėrį,negailėstingai j| laike tarnuiuose pogrindžiuo
se ir nesiruesia iš ten išleisti* Pikto vėliava užvaldė ‘beveik pu
sę žmonijos ir ja nejučiomis 1949 metais ėmė nesti nauji milijo
nai dažnai nejausoami* -k"d nesą savo kankinimo įrankius.Mūsę ne
laimingoje Tėvynėje- šie metai buvo atžymėti juodu genocido ženklu, 
palydėdami i tremtį. ir kalėjimus naujus dešimiius tūkstančiu musę, 
kraujo broliu,atimdami 5Ž Lietuvos žmoni ę. paskutinį savosios žemės 
gabalu,kurį Jie iki šiol.) kad r baudsiairi'-. nko teisėmis,dirbo.

Tie patys metui negailėstingai sklaidė tremtiniu saujelę vaka
ruose; daugelio kraštę-vadovaujantieji (deja,neuramat,8ntieji savo 
kartuvių) vyrai darė visky, kad sumažinus musę kovingvmą<>E®igraci- 
Jos.ir tai labai neplaningos musę tautos atžvilgiu. pasėkoje turė
jo likviduotis beveik v’sos tremties uvirtovk V: kieti joj e, iki. šiol 
gynusios Lietuvos s isvės reikalus, liauji gynimosi ir kovos lizdai 
ėmė kurtis visur ten,kur sus įdarydavo didesnis tautiečiu skaičius.

Ir lietuviškoji sk.'.utyoe ko?”- eti oje.įdėjusi neabejotina Ina— 
sy kovos del Lietuvos laisvas darbe, sunyko. Kas šiandien yra šia
me krašte, gali regėti tik jos bebaigianėius nykti griuvėsius,Ban
dyta pereitais metais atkurti ja užjūriuose,deja-kol kae.su mažes
niu pasisekimu. Tear,likta to darbo pradžia.Ir čia daug kur JAV-bė- 
s e,Kanadoj e,Aus tra1i j oJ e,Ang1 i j o je,P.Ame r i ko j e lie tu vi ai s kaut ai, 
daugiau ar mažiau sėkmingai, išlėto kėlė tausu orgakizacijos valiavę. 
Tiesa,kėlėjai buvo silpnučiai,išbljr’škę,netvirti, bet galingi savo 
idėjos meile,Organizaciniu atžvilgiu, nedaug kas padaryta - reikėjo 
kiekvienam tremtiniui skautui ir ję vadovams pradėti kojomis siek
ti žemę. Laikas ir darbas neleido daugeliui aktyviai reikštis skau
tuose; reikėjo susirasti sau ir 'šeimos nariams "užeiga",kurios ano
mis dienomis net Dieviškąją:. Šeimynai reikėjo.Tačiau tie,kurie Ję 
greičiau surado, pasirodė skautiški. Daugelis jaunęję skautę emi
grantę ėmė daugiau galvoti anie kitus,kaip apie save.atliko 
labai daug gėrę darbelię,daugeliui tremtinię"nušluostė ašaras,penė
jo alkanus,dengė pusnuogius,rūpinosi dar nelajminge’snię už save 
1 iki mu .Ir nors Jie tose salyrs e dažna, i n e ne stodavo s kau t i škęj ę uni — 
formę,oficialiai neturėjo skautižkę vienetę, bet tas,kuris turėjo 
akis, is Ję atliktu darby galėjo pažinti skautais esant..

’ urir-ryT’’
NAC-e:*A.iy»
įii, df.ikVYCO ‘ ž

UsŽEižid ■ :
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Studenciy Skaučių Draugovės skautėms . sesėms

D a n u t .e i Valaityte i į
■ Aldonai S a r ū n i e r ei, j

E , |
] Jų mylimam Teveliu! tremtyje mirus, drauge liūdi ir | 
i nuoširdžiai skautiškai užjaučia |

į ' SoS.I'w S k- a u t ė b |

....... . •••-■•...................•«.....•>....... wm.w:uim

Buvo ir nelinksmu reiškinius•nemažas skaičius musu broliu ir 
sesiŲ,netgi senu skautą organizacijos darbuotoją, nesiteikė budėti 
savo organizacijos, o dažnai ir lietuviškumo reikaluose, ar tai palin
kę po sunkia gyvenimo našta, ar besiblaškydami tarp skautiškąjŲ. ir ki
tokiu idėją - beieškodami "tikrųjų dievŲ.1', ar tiesiog aptingę,.. Gal 
todėl ir Skautiškojo darbe našta nebuvo lygiai paskirstyta: vieni Jos 
visai neturėjo,kiti gi dažnai klupdavo nuo Jos sunkumo,

■ 1950 Metus lietuviškoji skautybė sutinka nebe vilčiij.Tiesa, tie 
patys "Nauji metai" nieko ypatingesnio mums nežada, bet mums,kuri e 
laikę vertiname daugiau kaip pinigu., Jie teikia galimybę ne tik is sa
vo klaidu pasimokyti, be t ir pakilti iš pasyvios organizacij03 j ak
tyviu, iš perdaug ramios j. daugiau kovojančią, kuri atsistotą kuriame 
nors kovos dėl Lietuvos laisves fronto bare. Kad tiktumėm ten, turime 
1950 metais sustiprėti organizaciniu mastu. Pirmiausia meskime blaškę
sis idėjiniuose kryžkeliuose - cuktae sau organizacija, o kiekvienas 
mūsą individualiai - asmenybė., tau žmogus. Trumpa, emigracinio gyveni
mo praktika parode,kad lietuviu skautą or-Ja beveik visuose kraštuose 
yra priimtina arba bent pakenčiama r,u kraštą vyriausybėms geriau, kaip 
bet kuri kita. Neturime čia tad apvilti lietuviškos visuomenės ir patei
sinti į mus dedamas visas viltis. Iš čia turi plaukti greitas liet, 
skautą-cią vadovybės darbo sua-Ktyvėj imas, j Kurtąją skautiškąją viene
tu cementavimas,nauju steigimas, jėgų subūrimas ir Ju lavinimas. 
SkautiškaJai spaudai čia teitą viena pirmųjų vietą ir Ji per 1950 me
tus turėty. tiek sutvirtėti,kad butą visą laukiama,maloniai skaitoma 
ir kviečiama visu skauty.-ciu kaip maloni viešnia.

Akademikams skautams J. kuriuos tiek daug vilčią dedama ir kurie 
turėtą būti stipriausi organizaciniai vadovai, taip pat tekią suakty
vinti savo darb?, 1949 metais pradėtas ASS skyrią steigimas turi būti 
plečiamas, iš ją turėtu išeiti kadrą ruošimas jaunąją skautą vadovavi
mui. Jie turi reikštis kaip skautiškąją vienetu organizatoriai,ją va- 
dov-i, aktyvūs ir artimiausi Pasaulio Lietuviu Skautu Sąjungos vadovy
bės talkininkai. Ir pavieni akademikai skautai čia daug galėtą padary.- 
ti,žinoma,J eigu norėtu.

Visus čia sužymėtus ir nesurašytus darbus dirV.v.ni mes sutiksi
me daugelį, kliūčių ir dažnai užsikrausime daug nedėkingo (bent asme
niškai) darbo.-Gali ir jėgą trukti. Tokiu sunkiu momentu mes imkime 
daugiau galvoti apie pasilipusius Tėvynėje musu tautiečius, apie deportuo
tus ir tebelaukiančius deportaciją, apie tai,kad mes esame sotūs, o Jie- 
alkani, apie tai;kad gyvename saugiai, a jie turi bijoti kiekvieno 
beldimo j. dutis ,ki ekvi eno autovežircio motoro garso, apie tai,kad mes 
da£ galime gyventi,o Jie- turi prieš savo norą persuks Ii skirtis r.4 
tik su savo Tėvyne, bet ir su pasauliu, - ir mums bus lengviau. 
Juk kę tai reiškia mūsą bėdos,palyginus Jas su jų vargais ? 
Gyvenkime ir dirbkime taip,kad kiekvienu momentu galėtumėm nerausdami 
duoti tinkamą apyskaitą savo teisiajai subadėtinę! Lietuvai.

B r.Kvi klys, Vok i c ti J a.
.'/< '' '• * -U-1 ’ ■ . ■ . /•į’

.< - i. . ' - e
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< JtXAflU. ■ ■ ■
Fil.Kun.J.Dėdina

ni apaštalo Pauliaus atsiverti- 
jis vadinosi Saulium,tik po istorinės Damaskan kelio- 
Fauliaus vardu,Bent trumpu akimirksniu pažvelkim į Jo

Sausio 25 d.kataliką .eklczija n 
ma.Anksčiau 
neb minimas 
asmenybę.

ūksmės krikščionybei ir pasauliui 
,ant nepertoliese nuo yamasko,^ 
10) sutviska skaidri šviesa,už- 
ir tuc pat akimirksniu uzgirs- 

mane?" Nusigąsta.Sieloj verda: 
ic-kiojant Jo mokinius J į. pat?, 
ikc senas idėjas,», - Ką turiu

' ; svyravimą, pasiveda Kristui 
ksčionimis,juos broliais vadinti, 
ti pagonims ranką - romėnams grobi-

oB 
BubiruB

IŠ pat mažens ištikimai augintas žydą jtikė j ime., paaugęs studi
javo tuometini aukštąjį rabinu mokslą ir,būdamas pariziujus,tikė
josi likti tautos vadą eilėse.Vientisas buvo Jaunuolis,lyg is vie
no, gabalo nuli etas,savo religijos ir tautmią aspiraciją entuzias
tas,nebaugino Jo Jaunatviško ugninio charakterio Jokia kliūtis,sie
kiant užsibrėžto tikslo, nemokėjo būti "pusiau" ar "beveik*.Jo plie
ninis charakterio temperamentas baisus buvo tiems,kuriuos Jis niekis 
no:pagonims romėnams,o ypatinga.’, tam staliaus sūnui Kristui,prikaltam 
ant gėdos kryžiaus,pasisavinusiam žydu tautos mesijo vardą ir jo 
mokiniams,išdrįsusiems platinti Jo mokslą.lačiau buvo tiesus visame, 
sugebąs prisipažinti suklydęs„Džiaugėsi vyresnieji,turį savo eilėse 
tokį jaunuolį !' . , A % . .

Aktyvistas savo idėjai.Pariziejisku siauraziuriškurnu naikina 
Kristaus mokslą iš šakną„Persekioja pirmuosius krikščionis sos mi
nėje ir apylinkėse.Užmušant ŠvcSteponą.Jis. saugo egzekutorią dra- 
bučius«Pasitikėdami Juo tautos vadai siunčia į provinciją slopinti 
Kristaus idėją^Sauliui nereikia antru kart priminti - su kareiviais 
išjoja j. Damaską.

opos kelionės istorinės 
niekas,nė pats Saulius,neprama 
kaip pasakoja Lukas (AP.darbai 
pila visus,Saulius prisidengia 
ta:"Sauliau,kodėl gi tu persekioj 
Kristus gyvas ? Prisikėlęs 9 • pe 
pers-ekioju? Sieloj uraganas sutra 
daryti,Viešpatie ? Jaunuolis Saulius be 

Ir štai,reikės būti su kril-
kuriuos taip persekiojo; ištiesti .
kame ir nesveiko mokslo graikams„Reikes.atsisakyti studiją,sa.v o pra
eiti e s, sumanymą, Viską prisiima,nes subirus siauram .fanatizmui,a 
sirado sieloje tuštuma,kurią užima Kristaus vedamoji idėja ir is 
priešo Sauliaus tampa apaštalas Paulius, .

Dvidešimts metą buvo pirmose Kristaus pasiuntinią eilese,apke± 
liavo skersai išilgai tuometinį žinomą pasauly nemažesniu uzsxdegi- 
mu skelbdamas, kad Kristus prisikėlęs-, kad Jis Mesijas nugalėtojas. 
Vienam laiške (2 kor,-11,1-12,18) pasakojasi.apie savo keliones ir 
patirtus vargus>"Aš daugiau Kristaus tarnas,daugiau pakėliau da ą, 
kalėjimą,kiršią be galo,buvau dažnai mirties pavojuose„Nuo zy ą 

:s.rtus buvau rykštėmis plak
am tėjau laivo" sudužimą,nak- 
celionėse,upią pavojuose,pa- 
jagonią,tarp netikrą bro- 
.kau ir troškau,daugely pas- 
> visomis eklezijomis 
ila pas Kristą nueina. Jo 
idėjai pasėjo visoj romėną 

imperijoj katalikybes sėklą,kurifaplaistyta krauju,išaugo į visą 
dabar žinomą pasaulį, buvo ir yra’' kuriamas i s musą kultūros vaidmuo.

kalėjimą,kirčią be galo}buvau d--------  ....
gavau penkis kartus po 39 kirčius,tris 
tas,kartą akmenimis siustas, trib kartus 
tj. ir dieną buvau Jury, gilumoj e,dažnai 
vojuose galvažudžiu,nuo viente.ucią,nuo 
lią; varge ir skurde,budėjime,nemigoj, 
ninku,šalty ir nuogume,- ir vis rūpestis 
Žemėj Jam atpildas - nukertama^ galva,šie 
tiesiog stebinanti veikla,pasisventimas
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ame,o per 
25,29). 
sugriau-

Be abejo,pats Kristus papildydavo Pauliui pasiryžimą jėg® ir 
išgales Juos įgyvendinti, bet ki nu&isfis ar Jis outę^t rėk padėjęs, 
■jei. Paulius butą dvejotą*’ ir svyravęs-liUsą. gi tremties gy venimas 
o a x X' ii u s į skelbiančio tiesą ir vi ei i n į. z m o g a u e j.š e i 1 a — b vi n im ą l au—i. a u s 
gyvenimą-Mums geriau,nes pri -klausome kilniai oi gaxii-bacijai,kuri pa
dedą persunkti "kesdienybės gyvenimą. Kristaus mokslu.Į-abai tad svar
bu pilnutiniai a teduoti jos idėjai,nc-s tuomet vientisoj 
dvasioj stiprėjame 3Stirri£'iyasiams gi Dievas padeda, t.& t.

Jaunystės tragizmus ir šią dieną rus tomas _ daugeliui - .. ..
na gyvenimo viltis,planus, įstumia i vargus. Jeissip' adžius troškimams, 
lieka sieloj tuštuma,nes Jiems buvo ten skirta1yietalkas nors Ją tu
ri užimti .ir 'kas? - TrąKite sieloj tuštuma,duroj 6 įdiegta, atsineš
ta j. šį. gvvenlmą, tai amžinosios didybes ilgesys 7 troškimas save sutau
rinti ligi amii '■■ o s i o s, n span--1 ikmamo & vertas pas Diev^*bią pastarąją 
tik pats Kūrėjas gali patenkinti pačiam žmogui to norint., 

žmogus savo gyvenime? atsiduoda kam nors tarnauti,nes žmogui 
reikia dievą, reiki?. ko nors,kas žmogą viršytą,ant ko gaištą savo gy
venimu užkabinti .Kai žmogus neišdrįsta pasivesti Dievui,įdiegusiam 
didybes trokškimą,kurs užpildytą antrą Austumą,tuo pačiu ir pirmąją, 
tuomet uždaro ieškomą didybę i atbaigtus>ranks pasiekiamus daiktus. 
(pay., kiną, narko tikus• sportą ir pan,),nori tuomi lengviau nuraminti 
sielos aimanas is pirmosios ir antrosios tustuTi'os, tačiau.,« tik apdu- 
miamasm paviršius,užuot vidiniai.'sutaurėjus, gyvenimu vertybe pavertus.- 

lies tiek vertingi, kiek-esam,kaip šv.Paulitis,mokini ai To,kurs 
.yra pasaulio alfa ir OBu-ga.

r RISI ? A Ž I N 1 M A S' ■

Kai buvau vaikas,man sakydavos Štai rolesJava..?., ąžuolas su 
spygliais, - visa tai dorasis dievas padarė I'" . J . .

Užtekdavo to paprastučio paaiškinimo mano,būsimo agronomo,jaunai 
vaizduotei ir aš prisipažistu., kAd iš t-o man užsiliko ka?. kas- 
Uos ką gi aš per metą metas gimnazijoj ir kopdamas per universiteto 
laipsnius išmokau ? Aš pažįstu tuos augalus ir žinau graikiškai ir 
lotyniškai Juos puošiančius va?-dus: aš galiu,reikalai esant, Juo-_ 
ir ją organus nupaišyti j ir toliau ? ą'š puikiai žinau, jog_ reikalin
ga šilimos,šviesos,drėgmės,kad želtą žole,lygtą Javaiy pražystą 
r.xiė's bet niekaip neprieinu., paskutiniojo ’’.rodei?1 _

Matau pražilstancias^mokslo vyru galvas besistengiant šią prob
lemą išrišti, bet ji neapčiuopiamą,išslysža iš ją pastąngą. Ir čia 
nuolat prisimer.U“ūrvno -ger-.'vuii,--Jli-evk.s- padare -

p, Lindę t, Paryš i aus 'Agro
nome ’os Instituto profesorius,.

Tautos ateitis reikalauja sveiką, tvirtądorą, gabią, darbingą, 
idejinią tautiecią.Dėk?.me darbe,kad būtume uokiė.Bukime vie
na didžiulė tautinė,savi tarpinė mokykla.
Neieškokime privilegiją,nes Jos neša nelaimu .
-Teveda mus lietuvią tautos žvaigždė idėja pro salj parti
nės politines kovos-.žiūrėkime į tolimą ate.itį ir ženkime 
Jos drausmėje ir vienybėje*
0 Aukšciausipjo Gyvoji J-c-is-<»bė tebūna kelrodžiu, telaimina^ 
teduoda,kad musą darbai būtu vaisingi-

ąi ,- Putvys „
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(dėkingumo bei pagarbos) 
ytauto D,Muziejaus sodelį 
Ji 
t<-

b stengėsi iš to kulto 
ip pat stropiai stengėsi 
šlubuojančią karo invali-
•tes žuvoroe. kad jūs

• Labai keistas ir nesuprantamas reiškinyss mūsą istorikai,rašy
tojai, visuomeniniai veikėjai ir plačioji visuomenė težino tik tai 
"kabinetinę" Lietuvos Nepriklausomybes atgavimo istoriją,kuri iš 
Lietuvos Tarybos 1918.11.16 d.akto išriedėjo įvairiomis deklaracijom, 
mis,peticijomis ir metaorandumais,šaukėsi užsienio aprobatos,važi
nėjo .delegaciją, traukiniais bei diplomatą portfeitais^į kitą didžią
ją valstybią užs.reikalą ministerijas ir su diplomatiško patvirtini-, 
mo antspaudais sugrįžo tik.,, po trejeto m . tą,Tokios istorijos priede
lius sudarė atskirą Lietuvos ministeriją veikimo apyskaitos su datomis 
ir statistikomis. ,

Kaz kodėl tik nedaugelis lietuviu įsisąmonino ir žino .tik - 
r ą J į Lietuvos Nepriklausomybes atėjimą karo laukais su kautybią 
datomis,su karo žygiu, apyskaita ir su aritmetine baltąją kryzelią 
suma.Tai yra tikroji istorija,sutelkusį faktini pagrindą Nepriklauso
mybei ir proga laisvai gyventi. . . , .. .

Deja,si faktine istorija nežinoma.Tokį nežinojimą alegoriškai 
liudijo ir Nežinomoj o Lietuvos Kareivio -.karžygio.kapas.Didysis nau
joviškas tautos vaidila generolas Nagys (Nagevičius) tiek daug metą 
taiso tą kapa: parinko tikrai nežinomojo ir karo lauke žuvusiojo kar
žygio palaikus, surinko akmenų is visą k-.utyniu lauku ir sucementavo 
tuos akmenis (kautynią liudytojus) trukią paminki* su kryžium viršuje. 
Ge-n.Nagys sukūre lietuviškosios romantikos ■,dėkingumo bei pagarbos) , 
kultą įspūdingose kasdieninėse apeigose 
ir tiktai Jaudino, žiūrovu mintas 
sukurti tautos patriJ etiškumo raokyklą..<Ti 
lietuvią minioms ir ypač vyriausybei rod 
dą kasdien žvilginamą parašą tame pamini: 
laisvi būtumėte'1..

Deja,daugelis mūsą rašytoją.lai 
pimo ieškojimo progomis prilipę prie 
se ir kliubuose,gal nei nematė to paminklo 
Nagio parašu1’.0 Jei vienas ar kitas mate, 
rauti,kas yra tie "mes11 ar kiek ją buvo,., 
būtą tą apeigą giliau sujaudinti,negu tos ■ 
tuziną romaną iš lietuviu kariavinb 1919-1 . .

Tik poetas K.Binkis sukurs garsąjį ‘‘Geležinio Vilko maršą .ku
rį S.Rimkus pavertė visą mėgiama daina ir jumoristinę "kareivio gro- 
matą iš apkasą".Tačiau tautiniams reikalams jautrus jmkis _ sugurę 
tą kariną savo poeziją vien dėl to,kad Jis 1920 m-> buvo ■ml.i įtaristas 
(savanoriu įstojęs į vienintelį lietuviu pulką su tokiu žavinčiu ir 
romantišku vardu - į 3-įjį raitininką Geležinio '/iįko pulką),o ga 
savo vyresnybės įsakytas. Ir pats kompozitorius S.Šimkus tą karinį 
maršą sukūrė taip pat savanoriu įstojęs į kariuomenę (drauge su Kr. 
Petrausku ir A.Sodeika) .Paskiau kpmp.-.Antanas taicianas patiekę 
šiurpulingą giesmę "Kovojo jūs kritot,mieli<-J i draugai bet Jis Ją 
skyrė vien tik Klaipėdos atvadavimo žygy kritusiems šauliams.Pirmam 
dešimtmety leisdamas skaitymą knygas kareiviams,kariuomenes stabas 
su švyturiu ieškodavo apysaką ir. poezijos iš Nepr-bes kovu ciklo ir 
neradęs turėdavo dėti silpnas pačią karią (dar neįgudusią ii tex a ą; 
apysakėles ir eilėraščius.Paskiau ryžisi "samdyti" kompozitorius nors 
karinėms dainoms kurti. Tai visa rodo,kiek mūsą rašytojai ir kiti 
menininkai žinojo ar paisė savo krašto kariuomenes,kuri,vos gimstan
ti,gavo kraujo krikštą kovos lauke.

valaikiu ar kokie ypatingo įkvė- 
,ą mėgiamose kavinėse,aline- 
> su tuo 11xan u£tbtisku gen« 
tai nematė reikalo pasitei- 
J e i ou «u mat,;, tai tikrai 

minios ir. būtą sukūrę bent
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Visuomenė žino tik politine istorija apie "atgautąją vt&priklau- 
somybę,po kurios dangum kraštas turiio progos atsistatyti be rekvizi
cijų ir be jokią suvaržymą laisvai gyventi,na3ir tautiną savo kultu - 
rą kurti ir gėrėtis jaeBet nedauge lis žinojo', k&dginkluo’ti Lietuvos 
vyry pulkai turėjo net dveji s’-metus ap...<sai ir išilgai savo krašto 
žygiuo ti , tarškančių , į kai tusiu priešo kulkosvai džią lizdus pulti, griau
smingas patrankas atakuoti ir tik tuo būdu stumti visuomet gąusinges- 
nius rusą,bermontininką ir. lenką puikus 1 a‘u krastOjligi. Įs
tengs to mielo Nepriklausomybes ūkto "rėmus1* tvirtai įsmeigti (1920 
m.pabaigos) Lietuvos valstybes .siepbsu*

Tas sienas bent laikinai įtvirtinę,?0 taikos trimito ir po ^bendro
jo •patikrinimo tie musą pulkai.pasigedo net 2*527 savo.Vyrąs IjKauty- 
nėse žuvo 4Q karininku, 1292 kareivio t ir 67 šauliai - iš viso žuvo 
1.401; 2)dingo be žinios 16 karįninku ir •io kareiviu - iš viso 829; 
3) to karo metu nuo apkrečiamąją ilgy, mirė 297 kareiviai. ,

Be to, Jei kam dar įdomu žinoti kitos ’’smulkmenos ", kautynėse buvo- 
sužeistą 93 karininkai, 2,438 karelv5ai ir 145 šauliai - -lė viso 
2.677,1b šią kelios'dešimtys n..b<matė'malonios lietuviškosios saules. 
Ir apie 200 su ramentais.lazdomis ir medinėmis kojomis slankiojo po 
savo išvaduotąją atm^ę. širdy nesigailėdami savo aukos ir &&1 tik "pai
niodamiesi" po ko'-Uo.. - nežinia. kur skubantiems laisviesiems Lietuvos 
Kespublikos piliečiams..

Jei kuris nors iš ją. pa vargęs. su savo medine- koja,bū tą išdrį
sęs įeiti kvapo atgauti Konrado kavinė5e, t gal būtą atkreipus į sa
ve smalsias akis, -gal vienas kitas smalsus reporteris,būtą teiktais 
pasiteirauti - kur ir kaip tas vargšas kojos neteko.Is drovaus karo in
validu lupu gal paaiškėtą - kodėl ir k an Jis savo mielą koją paaukojo. 
Galėjo nors panašiai atsitikti,bet tokios ’‘sensacijos” nebuvo .Energin
gi, apsukrūs ir drąsūs mūsą; žurnalistai sugebėdavę' įsiveržti tik į biu
rokratines tvirtoves ministerijese,į ekscelenciją kabinetus ir pelnyti 
malonų pasikalbėjimą su penais mino strais .Pastariesiems dažnai bęsikei- 
'•biayt,buvo progos tiems žurnalis tams ’sunktai dirbti"»Tiems biogra
fams buvo dar sunkiau su padidinamuoju stiklu ieškoti ir Lsklnisti bet 
kokią nuopelną Lietuvai.Tarp tokią išrištą didvyrišku puslią,tarp^įvai- 
rią mini stori ją veikimo bei nuopelną aprašymą,tarp dažno vyr -'.yr..ybes 
dalyvavimo iškilmėse bei puocosu ir tarp ilgiausią rasiniu apie užsie
nius ir kitą tautą literatūrą bei meną,aišku,nebuvo vietos dėti ir la
bai retiems pasikalbėjimams su tais sermėgiais karo invalidais,kurie 
kantriai sau stena su ramentai s.prakaituoją, vilkdami pigios gamybos 
medines kojas,arba kurie,pasislėpė už juodąją akintą, su baime slankio
ja ir atsargiai stuksi lazda-kelrdde,nenorėdami užgauti laisvąją ir 
reginčiąją piliečių... ;

Taip,visuomenė n •■■žino,.kad. tie karo invalidai su pustrečio tūks
tančio kitą vyru savo krauju pasirašė,o kita pora tūkstančiu vyru,pasi
likusią po baltaisiais kryželiais, savo gyvybės aukos antspaudu pa
tvirtino Lietuvos Nepriklausomybes aktą,ligi šis tikrai įsigaliojo. 
Kuris iš musu istoriką teiksis parašyti dizertaciją apie tai, ko
dėl Lietuvos N.aktą 1918,11,16 d«’ Vilniuj e paskelbusi; L./aryba tu
rėjo progos laisvai metinę to akto sukaktį ir tolimesnes sukaktis 
minėti jau laisvame ir saugiame Kaune,tas teisėtai pelnys istorijos 
daktaratą.štai "nepaprastai sunki" t-ma uoliems mūsą istorikams,kurie 
taip gerai ir .smulkiai žino, koki as sutartis bei laiškus didieji Lietu
vos kunigaikščiai rašė prieš 5CC-8G0 metą,kodėl ir prieš ką kariavo, 
kokias vetimtautes vedė-kaip gjnreno,ką valgė... Senesnieji mūsą isto
rikai (net ir šiandien tremty!) teberašo apie 19-ojo amžiaus Veikėjus, 
mažus kultūrininkus ir smulkius ją"incidentus" su caro žandarais, o 
jaunesnieji - apie Lietuvos kunigaikščius ir.*.lenką karalius.Senesnie
ji istorikai ramiai sau profesoriavo nuo rusą,bermontininką ir lenką
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Brangūs Broliai ir Sesers !

štai mes vėl stabteliame Naujyjy Mėty. angoje.
Tenebūnie mums kiekvieni nauji metai kaip karolių naujai įverta 

akute, bet tebūnie kaip naujas laipty laipsnis aukštyn.
Vis aukštyn, Rangiai.valingai, aukštyn !
Šauliai, aš nelinkiu jums,kad šiais metais sunkumai ir.vargai 

gauty galy,aš nelinkiu Jums taipgi kad ateity nei is šio,nei is to 
laimingi laikai.

Bet užtat linkiu Jumb,kad jus patys sunkumams ir vargamb su - 
duotumėt smūgį,linkiu jums,kad patyb užkariautumėte laim^,kad.bendru 
darbu, rangioj e drausmingoje broliy. sutartinėje kurtumėt sviv-sia 
ateitį mūšy tėvynei, 'Čia jau rasim ir asme-ns labo gausiausiu baltinį.

Visi me s,broliai,ir seni ir jauni, sveiki ir ligonys ( man 
šiuo metu tenka būti tarp paskutiniyjy) raginkim kits kity, padekim 
viens kitam,palaikykim tautos pasitikėjimu ir savo jėgomis, ir savo 
biekimaib.

Nes išties mūšy tautos ir mūšy paciy jėgos ir galios yra 
dideles,bet job neveikia,iki ju nesukels pasitikėjimas ir siekti pa- 
biryžubi valia. .

0 tikėti, ryžtie ir biekti sunku yra, nes dar nepamirs? esame 
dejuoti, dar nepakankamai išdrįsę viltis pradžios pasisekimais.

Taigi,broliškai padekim vien kitam palaikyti dvasiu, nes joje 
yra vyriausia pasisekimo sąlyga,

Kaunas,, Raudonojo Kryžiaus ligonine, 1928 m.gruodžio menesį.

Tautos idėjos šviesoje jos ateitis atrodo kaip laisvyjy galiu- 
ny,tikryjy. lietuviu tauta,kuri nuolatinio tobuloj ir o keliu eina 
prie Dievo. ....__ ____ __ _

Ideia kaip skalbiniai: išėjus su Ja gyvenimo mešlynan,ji greit 
bubiterbia.Norint j# turėti nuolat baltai bkaibci^> reikia 
dažnai skalbti, bet ne vandenyje, o skaisčios širdies 
kraujuje, VI. P u t v y s

invazijos "kaž kieno" apsaugotame Kaune, o jaunesnieji istorikai 
gimė arba Jau su piemenelio botagu vaikščiojo po savan/oriy išvaduo- 
tyjy^žem?. Tačiau Jiems visiems tas lictuviškyjy šautuvu bei kulkos- 
vaidžiy tratėjimas, Ii etuviškyjy granatu, sproginėj imas,lietuviškyjy 
patranky dundesys,lietuviškoj o kraujo ežeras ir Lietuvos lauky numar
gini, m as baltaisiais kryželiais,po kuriais be ašarų palaidoti keli 
tūkstančiai nežinomųjų lietuviu, - dar nėra istorinis faktas. Tiktai 
būrys kaž kokiy ten "šovinisty " su gen.Kagium priešakyje išpučia ir 
vadina karu del Lietuvos Nepriklausomybes,kuri kitiems taip aiškiai 
"prasidėjo" nuo 1918 m,vasario 16 dienos,. c.

LAISVES NIEKAS NEDOVANOJ A -
v

J Ą REIKIA IŠKOVOTI!
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O John Gilun, Vokietija >.

A ū Vado v a v- i m a s
( 1) Sąvokos

Dažnas skautu. vadovas nusiskundžia,kad trūksta praktišku vado
vavimo ziniy kaip su skautais dirbti,kaip Jiems vadovauti,norint 

•pasiekti kuo geriausiu voiSiu. Bet tasai "kaip" yra vadovavimo tiktai 
dalis,todėl,norint pasiekti geru vaikiu,dėmes in reikia imti visas 
.vadovavimas, būtent ;
I. Abiejy. Skautypes poliu ryšys - skautavimas s

a) Skautybės tirpias-1,žaidimas, 2, auklė J imasi s,
3.Tarnavimas,4jPionieravimas.;

b) Skautybės metodas - skilčių sistema;
c) Skautybės principas - lavinimas iš vidaus;

II. Pirmasis skautyb-s polius (sąlyginai:”ObJ) - skautas;
III. An trasiu JSkau lybes polius (sąlyginai:"Sūbjektas") - vadovas.

Skautybės tikslas priklauso s.kautavimui,skautybės metodas - 
"Objektui",' Skautybės principas - "Subjektui". -

(2) Detales .
' Lordas Baden-Powell visur ir visada pabrėždavo,duodas tik suges

tijas,o detales reikia pačiam vadovui išdirbti,"because what suits 
one particular Troop or one kind of boy, in one kind of place.will 
not suit another within a mile of it, much less those scattered over 
the world and existing under totally different conditions” (Aids to. 
Scoutmastership,1944 m.(toliau trumpaisA3),25 pusi.).

Detaliu isdirbimui reikia darbo,pas tangy.,pasiaukojimo . 0 tai 
jau yra našta,sunkumai .Det: "Don’ t expect your, life to be a-bed of 
robes; there would be no fun in it if it were" (AS,6 pusl.).O Skau
tybės "The Movement is a jolly fraternity..," (AS,4 pusi,).

I. S kauta v imas

• ’a) SKAUTYBĖS TIKSLAS

1/Žaidimas .
Skautybės tikslas yra ketveriopas,pritaikytas keturiems žmogaus 

amžiaus laikotarpiams: vaikui (vilkiukui),berniukui (skautui), 
jaunuoliui (skautui vyčiui) ir vyrui (vyr.skautui bei skautu vadovui).

Vaikui reikia - zhidimu pagalba - geros aplinkos,kurioj e Jis ge
rais Įpročiais užpildyty, jo augimo išdavoje atsirandanšiji tuštumu.

Tuštumos gamta nemėgsta, teisingiau; Jjos nepažįsta.Jei vaike 
atsirandančios tuštumos neužpildys geri įpročiai,Jy užpildys blogi.

Berniuko Įpročiai yra jo gyvenimo laukas,iš kurio ne tik Jis, 
bet ir Dievas,Tėvynė,Artimas ir Skautybė laukia geru vaisiu.Vargas! 
Eur jis yra apleistas,ar blogiau dar, - kur jis parinktas-netinkamas.

2, Auklėj imąsis
■'The term "Scouting" has come to mean a system of training in 

citizenship.through games,for boys and girls" (AS,V pusi,).
"Through games" - 'žaidimu pagalba, nes Skautybė nėra mokykla, 

kur mokoma, bet "a system of training" - lavinimo sistema,kur lavina- 
.ma bei lavinamas!, o lavinti bei lavintis galima tik veiksmu, o ne 
instruktavimu - paskaitomis bei J’.J klausimu.
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Gyvenimo tikrove dažnai, o dažnai rodo instruktavimo (vietoje 
lavinimo - auklėji®0) baisias pasėkas?, jaunuolis ar vyras puikiai 
moka, žino visas" teorijas,sistemas,sudė.tingiaudius problemų spren
dimus bei aiškinimus, bet ,„. neturi valios oei Jėgą vykdyki, tai, 
ką jo protas pažįsta, ką Jo prigimtis reikalauja, ko Jis visa savo 
esybe siekia - gėrio. .

Berniukas auklėja savo būdą.Tai jo gyvenimo lauko pavertimas 
dirva,jos paruosimas .įėjai, vėliau pati sėja ir derliaus priežiūra.

Auklėjimas atliekamas praktiškojo skautavimo pagalba: žaidi
mais, stpvr klomis, i r 1.1., o ne moraliniais pamokslais ar polici
niais paragrafais, fcia svarbiausią r olą vaidina ne auklėjimas, bet 
auklėj imąsis - berniuko sukeltas noras tobulėti,

Kotas,-J ei Jis yra tikras .noras, daro stebuklus:pasitaij£O,kad 
berniukas turi drąsos pasirinkti visai kitę savo gyvenimo lauk?,nes 
vaiko amžiaus laukas ne tik kad ouvo apleistas - pilnas piktžolių, 
siukšlią bei atmatų, bet dargi blogai parinktas - netinkamas^dirvai.

O ! kas išreikš vadovo džiaugsmą,kada jo skautas kviečia J j. 
padėti surasti nauju skauto gyvenimo laukę, kada Jie.abu išeina to 
naujojo lauko ieškot'..kada Jie Jį randa ! Kas išreikš vadovo laimę, 
kada Jo skautas beda į tą naująjį laukę pirmąjį kastuvą, kada tą lau
ką paverčia dirva,kada jon pasėja gerą sėklą,kada visu savo nuosir- 
durnu prižiūri derlią ! Kas? Tiktai tas,kas pats tai pergyveno - tik
ras vadovas,kurio tikslas ne karjera,laipsnis i,titūlai,pareigos,bet 
jaunimo tobulej imas, idant "kita karta butą dvasiniai sveika dvasi
niai nesveikame pasaulyje..." (Baden-Powell,vienoj e kalboje 1939m.).

Bet tąji tobulėjimą Vadovas turi apmokėti pasiaukojimu. Aukos 
dvasia yra tobulėjimo sąlyga.

Auklėdamasis berniukas mokosi - g-raisiais darbeliais - 
tarnauti Artimui,.'

, 3. Tarnavimas

Jaunuolis tarnauja Artimui,Tai Jo gyvenimo derlius - dirvos 
vaisius. _ f

Kas išreikš vadovo triumfą,kada Jis stebi savo skauto gausią 
piutį,kada. Jis mato savo skauto derlingą vaisią ‘1 Kas !? - Tiktai 
tas,kas pats tai pergyveno - tikras vadovas, kurio tikslas ne žmo
ni? pataikūniškos panegyrikos, bet kad dvasiniai sveikas Jaunimas - 
nors ir dvasiniai nesveikame pasaulyje - "lavintą aukštesnį tarna
vimą s Meiles ir Pareigos Dievui ir Tėvynei aktyvą
tarnavimą (lordas B.P.,vienoje kalboje 1939).

Tarnaudamas artimui jaunuolis mokosi pionieriauti.

4. Pionieriavimas

Vyras plonieriauja --tiesia "Dievo Taikos Karalystei kelią, 
viešpatauti šiam pasauliui ( Lordas Baden-Powell,Skautybė Mergai
tėms,III laida, vertė O.M.Saulai ti end, 334 pusi. Toliau trumpai: 
315), nes tai yra aukščiausias ir tikrasis Skeutybes tikslas: aktyviai 
tarnauti Dievui,Tėvynei, Artimui ir Skautybei.iki "... there will 
be brought about at last .that condition which has so long been 
looked for of

peace and Goodwill among men."
(AS,71 pusi.) (Bus daugiau)
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Apbidznaugiau gavęs net trib ^'Vyties" numerius is karto,Nuo
širdžiai dėkoju,Tai yra sviesi prošvaistė skauty gyvenimo sutemose, 
kurias mums dabar tenka gyventi.Gėrėjausi kai kuriais straipsniais, 
kurie pilnutiniai aiškina skautyb^s ideologiją ir kurie yra ir mano 
galvojimo bei idealo atspindžiai,pav.,"25 metą kova už geresnį žmo
gų1 (14 Nr.), "25 metus einant paskui "Vytį-' (Nr,14 ir 16), B© to, 
išsami informacija, apie s kautu judėjimą įvairiose pasaulio dalyse, 
ko mes šiandien taip pasigendame. Iš tįkryjy,"Vytis" šiandien yra 
vienintelis skauty gyvenimo veidrodi s,išsilaikęs tinkamoje aukštu
moje,Jo straipsniai,nagrin^jantieji skautybos ideologiją, yra pasi
gėrėtini. As prašau Aukščiausiąjį laiminti redakcijos pastangas ir 
duoti ištvermes tęsėti ateičiai.

jūsų oktn.Kun,J.Vaišnora,
Kirchheim/Teck,Vckietija. PLSS Vyr.Dvasios Vadovas,

Dėkoju už "Vytį". Buvau nustebintas.iš kur pas gerbiamuosius 
skautijob veikėjus tiek daug gaivaus^idealizmo ir ryžtingumo ?

Visą savo amžių su simpatija žiūrėjau į skautus (nors patsai 
del savo fizines išvaizdos nebūčiau galėjęs jy gretoms priklausyti) 
ir Jaučiu pagarbą kiekvienam iš jy.Turiu pasakyti,kad mano sutiktie
ji skautai visi buvo geri žmones.Dažnai stačiai į akis krisdavo,kaip 
teigiamai skautai išsiskirdavo iš kity.iš mases. Jie - žmoniškumo 
iburiai pilkoje masėje, patriotizmo žiburiai tautoj e, vilties žibu

riai tremties kelyje. Taigi sveikinu visus skautus ir skautes,linkė
damas. nuoširdžiai tolimesnes sėkmės Į .

H. Jakužaitis, žurnalistas,
buv.1i e t.spaudo s Kla ip.r edakto ri 
EeiIbronn/N-,IRO Hospital,

• Vokietija,

l’ano sūnelis Jau tvirtais žingsniukais mindo šią žemę ir kar- 
tais^kai bevaikščiodamas pavargsta, su ašaromis prašosi namo...
jjan lyg reples širdį sušfeudžia palvcjus,Jog Jis mažytis nežino,kad 
mūšy namai toli, toli ...

SenjoA.Liubinskas, Australija

Viltis yra mūšy tikėjimas.Viltis palaiko mūšy energiJą.Tėvynės 
išlaisvinimas tebūna mūšy tikslas visuose darbuose.Tegu mūšy mintys 
ir darbai prisideda prie teisybes įgyvendinimo.Tada nereikės gėdytis 
pįsima’čius su broliais,narsiai nesančius vergijos ir ištrėmimo naš
tą pavergtuose Namuose, 

j’il.Dr,J.Yčas, Anglija.
Leiskite prisiminti šiy švenčiu metu mano maldose ypač Brolį P., 

įtartu visus mūšy Korp! narius-es,kad Dievas stiprintu mus mūšy pasir 
ryšime tarnauti Dievui,Artimui ir Tėvynei.

J, Zokas,St.lfary’s Collegejzf 
Birmingham, Anglija.

Neteko matyti ir ty taip pat labai išgarsintu Australijos gyva- 
•įiy.vory ir skorpėjony.nors visai nevengiau bastytis, ten,kur jy tu- 
rety būti. Taigi kai kurioje mūšy spaudoje sistematiškai spausdinami 
straipsniai.kuriuose vaizduojama tik purvinoji Autralijos pusė,neduo 
įa tikrojo vaizdo,Nesakauskad čia jaučiuosi gerai,kad pradedu aklima
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tizuotisB We - persodinimui esu jau psrsenas,-ir kai tik kėliau atgal 
bps atvirau ■’.Nedelsiu jiio'-pasinaudoti iKusis tačiau jau nuo pat pta - 
dzios kalti pinigu ‘^Geležiniam grįžimo fondui"..,

Ki.eliems, S8D sesėms ir broliams vytieolams geriausi ir, nuosirdziau- 
si mano ir žmonos sveikinimai ir linkėjimais nepakrikti issisklai - 
ožius, bet parnešti Tėvynėn savo brangy ziniy. lobį ir karštas Širdis , 
Jos ir išvargintu broliu tautiebiy laimei bei gerovei.

Eil.sktn.V.Stasiškis,
Australija.

šv.Italedii -ir KaujuJU Matu proga nuoširdžiausi mano sveikinimai 
visoms Studenčių Skaučių Draugoves skautėms.

SenJ,psktn.V.Baukytė, J.A.V.

Čia yra visai kitos darbo sąlygos. Kelintas mėnuo visokiais budais 
bandžiau - vis tide nepasisekei sukviesti į sueigas visu skautu,kurie 
yra tunte užsiregistravę. Adelaidės tunte registruotu 60 skauty-biu, 
bet jeigu^Į sueigą atvyksta 20,tai reikia džiaugtisc Gal but persvel- 
iii gamta čia veikia migdančiai ir nyksta jaunuoliškas idealus kovingu
mus ir ryžtingumas,

J* Vyti s" man yra 1 energijos šaltinis skautiškame darbe ir jį per- 
ska 11 ęs, r odos ,k® ii ai s met'iis atjaunėjuč

Sun j »p s k tn»1 u 1 Igūnas,
.A U b V I’ca X i J CŽr

; Sveikiname visuobę pa&aulio K’re.b^uo^e esančius broliui ir aesey 
Kristaus gimimo šventėje$linkėdami skaidraus džiaugsmo, o 1950 .m,ango
je su _ iš tverme ir. pasiryžimu skelbti -pasauliui, musu Tėvynes kančia ir 
ugdyti taurias asmenybes jos atę.icia.io

A. 3.S. Toronte Skyriaus 
sesės ir broliai. Kanada.

VYTINTIS KALBASI SU ■ REPORTERIAIS

"Camerica" žurnale pasirodė įdomus iliustruotas straipsnis apie 
Antioch, koledžo adoptuosius 3P studentus skurly. vienas latvis,kitas lie
tuvis,Rimvydas .Pranas‘oi Ibajoris.Abieju paduota trumpa biografija ir 
pasikalbėjimai su jais.IŠ ty pasikalbėjimu'atrodo,kad abu tie vyrukai 
"ne -pėsti", ypač . S.įlbaj oris ,

- Po šiokiu ir tokiy klausimu,k.ai-p paprastai, tenka atsakyti ir- į. klau- 
sim§i-skaip 'patinka Amerika.Šilbajoris nepas-itenkino-paprastu atsakymu, 
iš mandagumo,kaip dažnas kartais stengiasi,Jie pareiškė;

- Kan patinka Amerika,bet aš čia kartais pasijuntu ir pritrenktas, 
ypatingai čia,Antiochc.Tiesiog keista matyti čionykštį optimizmu ir 
zmpnes,kurie jaučiasi laimingitJie tiki tokiais dalykais,kuriais niekas 
nebetiki Europ-o'j e-»ypač tremtiniu, stovyklose.

- Be to,aš negaliu apsiprasti su čionykščiu socialiniu gyve
nimu,.--žmonių Bai tykiaviw .Mums atrodo nepaprasti čionykščiai pas imat y- , 
ma i.. Pas-mus namie, būdavo, j eigų vaikinas rodosi1” drauge su mergina,tai 
tik tada,jeigu yra kas nors rimta.,. - . . -

Paklaustas ar jis čia turi pasimatymu su merginomis,Šilbajoris 
nusišypsojęs ir po trumpo abejojimo parciskps._

- Kad parodyčiau,kokš aš tebesu europieti s, aš jums to nejjasaky- 
siue4? . '

. ,l Šilbajoris studujuoja Amerikos civiliz -cijįi,prancūzu ir anglu 
kalbas-,filozofija.. Antioch koledžas.;atrodo, savo kolegomis labai paten
kintas. "

(iš "Dirvos" Wr:48, 1949.XII,1)
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J... A... V.

b i k a g a , . . , x . ' , »% ,
- PrieLs Naujuosius Metus priėmėme savo skyriaus statutę ir Sušaukė

me skyriaus sueigę,kurioje dalyvavo 14 vyuicčy, jy. varpe buvo ir patu 
PL3S Tarybos Pirmijos pirmininkas vyr akinėj 11 ^-'..-lalci auskas <, Sueiga sa
vo atsilankymu pagerbė ir JAV liet.skauty dvasios vadovas kun.Vaisnys 
S,J, Išsirinkome nauję skyriaus vaidybines ikšioline buvo laikina,, 
Pirmininku išrinktas senj .Vytautas Kikalavi cius} junjoi y. tėvūnas - senj . 
Vilkas,sekretoriumi - M. Jazbutis,iždininku - senja B.Sriubas,arbiter 
elegantiarum - senj.Juodikis. , s .

Trys studentai pareiškė norę įstoti 3- yxcl° ' korporaciję. .
Nutarta paremti "Vybio" laikraščio leidimo darby ir šiam reika

lui parinkta auky. Sueigai pirmininkavo ..fi 1«sktn.Al.Platerisę
- Skyriaus nariai,norėdami'padėti Vokietijoje tebegyvenantiems 

vytiebiams ir sesėms, pasižadėjo sudaryti daroo-buto.garantijas vi
siems,kuriems tai bus reikalingaoNorinticJi Jas gauti,kreipiasi pas 
skyriaus pirmininku V«Mikalaviciy. - 7320 S.Talman Ave.3Chicago 29,111.

Kanada

Torontas. 1949.XII.il d. įvykusiame susirinkime dalyvavo nema
žas skaičius broliy ir sesiy. Džiugu,kad atsiranda naujy broliu,norin- 
biy drauge su mumis dirbti skautiskę. darby. Padaugėjus junjory skai - 
ciui, junjory. tėvūnu išrinktas senj.Zigmas Paulionis,

Aust r a 1 i J a

"Vybio" Korp! įgaliotinio Australijai adresas nuo dabar yra toks: 
Mr.Vyt.Stasiskis,Holding Centre Scheyvillę,Via Windsor,N,S,,Australia. 
Visi Australijoje gyvenantieji vytieciai ir sesės prašomi palaikyti. 
rysi su mūšy įgaliotiniu,is kurio gausite reikalingy informacijų.bei 
"Vyčio" biuletenį. Galintieji paremti "Vyrį”,prašomi tai padaryti per 
pil.V.Stasiškį.

- "Vyčio" įgaliotinis fi 1,Stasiškis diuo metu darbuojasi naujai 
rengiamame seimu centre3kurį lietuviškai praminė '’Skaudvile" .Darbai 
tebevyksta,be t netrukus bus priimami ir emigrantai^apsigyvenimui.

- Adelaidėje ir jos apylinkėse gyvena senj.Ilgūnas,senj.A.Vitkū- 
nas,senj,T.Gurauskas,senj.Urnevičius,senj,Kilikonienė,fil.Pocienė ir 
kt. Manoma,kad čia susikurs pirmasis Akademinio Skauty Sęjudbio sky
rius Australijos kontinente,

bia veikia keletas lietuviu skauty draugovių ir vybiy būreliu 
Tuo tarpu didžiausias ten gyvenanbiy mūšy broliy rūpestis yra surink
ti didesnį, svary kiekį, kad būty galima ub Juos nusipirkti rasomyjy 
mašinėlę bei rotatoriy. Kai šie dalykai bus - tuojau pasirodys pirmo
jo lietuviu skauty Anglijoje laikraštėlio numeris.

"Vycį-io" redakcija naujam savo broliukui linki sckmes ir laukia 
jo greito pasirodymo.

Lietuviams skautams 'čia vadovauja sktn.R.Spalis,
- Anglijoje tėra du vytieciai ; Pil?dr.J0Yčas ir senj. Zokas, 

Jeigu būty dar daugiau - kviebiami registruotis pas "Vyčio" įgalioti
nį Dr,Yby - 76 Rochdale Rd. ,Milnrown,Lancas,England.Ten Pat registruo
jasi ir SSD narės.
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IT a u J a u rtWČIO!’ a d r c- « a s

Pradedant Kai J ai s 1950 Ko tai fa, pa si koltą "Vykio*5 Korp! centro 
ir tuo pačiu laikrnsbio adresate Kuo dabar vibęi korespondenciją pra
šome adresuoti • Br„Kviklys, (14a) SohvųGmund, Bismarekstr,!; Germa
ny , US Zone# Senuoju adresu išsiųst.- kor<:-spoudencij e nebus - ji pc-r - 
uĮunbiaroa j naujoj$ vietya

Padėka-

bv„ Kulbdy ir Ifaujyjp 1950 Mėty proga gavau lobai daug sveikinimu 
iš musu mic-ly brolly. ir sesiy, issiblaškiubiy. po visus pasaulio kraš
tus Pel laike stokos negulėjau kiekvieno pasveikinti ir padėkoti už 
nuoširdžius linkėjimus„Tebūna leista tad čia pasakyti visiems tiems» 
kurie mane atsiminęs skautiškos padėkos žodelį.# Ačiū, mieli broliai
i T b 6 b 6 B !

’’Vyžio*1 Korp! Pirniinink '.s#

!»• u s p a t s t o v ai

’Dar kartį. skelbiame musy organizacijos atstovu įvairiuose krastuo- 
o C CiC*.l C S U B ,
JAV t m,veb. VcAugulies95 Lafayette ąt#iPaterson,.K# J. ,USA#

Skyrius bikagojo; Senj uPsktn0VuMik:alaviciubf 7320 SeTalman
Avo ę „ Cnicago ^9 , I j.Jjc į-lJoAe

Kanadoje-, Senj „Vyt „Kvedaras# 205 St. Clarciis Avee, Toron to,Ont.Canada#
• Tuo pačiu adresu pasiekiamas ir «Vybio« skyrius Toronte# 

Australijoje: Pi.losktnaVcStasiškis,abiding Centre Schcyvillc,
Via ¥indscr ji-? .Sb V j Australia»

Belgijoj e: Hl.-Kun# J3Dedinass19 Kuo dus kecollets,Louvain,Belgique# 
Italijoje: Senj „Al/Beprašąs„Roma 137,Via. Corsica 1...
Anglijojc:I«'iJ.#'Jr.J„Ybas,76 Rochdale Kd«„lUlnrown-Lancasj England#

P a s* i k o i t • e m e p i o t k s 1 e m. i s

ŠviKaledįi proga vytieciai ir 3SO norės kalėdiniu sveikinimu pro
ga pasikeitė ir plotkcidmisc Ypac-cia daug pasidarbavo musy Korp! 
Dvasios Vadas Pil.Kun. Dėdinas, išsiuntinidamas jy didesnį kiekį j. vi
sus- pasaulio kraštas

T3B tl-zicu■ ti Iii Jj. i vi y. reik c 1 u
■ ’ .
LSB vadijos atstovas Vokietijoje mums paskyrė keletą debimbiy. 

Tarptautinio Skautu Biuro liudiji-p blanku. Visi jie išdalyti "Vybio" 
įgaliotiniams ir skyrių pirmininkams „IJorintiej i Jas gauti, tesikreipia 
| 'i^aliotinius ir skyrių vadus oAV,Australijoje,Kanadoj e; visur kitur 
gj-venantieji-nas "Vyc-io" Korpb pi-raining Užjūryje gyvenantieji pra
šomi ta proga"kieK paaukoti;Europoj o gyyevytjcčiamę liudijimai at- 
leid.šiami visiškai veltui# Prašant-suteikti šias žinias* Pavarde, 
vardas,gimimo data ir vieta,paskutine gyv.vieta Vokietijojc»LiudiJi- 
mai bus issįunbiaraio

- Pas ''Vybio” Korp! piiraininkįi dai- galima gauti Korp! ženkleliu.
- auksiniu lelij elii>/Kaina - 1 doleris # Gal ima ušsiBakyti ir per Įga
lioti niube ■ -

- !!Vybio» pereitu ir u'žpareity. moty, komplckty nebe turine .Galima 
gauti tik kai kuri# paskiry. numeriy.dorintieji papildyti komplektus
- tesikreipi ° į red axe* galėsime - prašymus tenkinsimo#
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Fasikti temo svc.ikini.mais

Edbįl 
n irau b 
mus p.'

ov.Kaledy proga vytinčiai ir 3SD seses pasikeitė sveikinimais, 
J'orp! dvasios vadovas fil.kun,Dėdinas,kiek įstcnge^pr.siunte piotkoliy. 
net į tolimiausius pasaulio krantus,kur tik buvo musę broliy ir sesiy?

Z?5ia proga "Vyčio" įgaliotinis JAV-besc vyrobktnofii,Augulis at
siuntė tokį padėkos tekstu: r , t

Visp brolię vytiečiUigyveru-ncip JAV-bese vardu,nuoširdžiai dėkoju 
.vadios vadovui mielam f ii „Kun.Dėdinui uz gražius kalėdinius sveiki- 
bei linkėjimus,o ypo.h už 1-lotkelę su rūtelėmis,primenančiomis 
Kankinam^ Tėvynę. Ad ineliorem!

V.Augulis,"Vyčio" įgaliotinis.
3c to, įgaliotinis nuoširdžiai dėkoja visiems broliams,jį sveikinu

siems Šv.L'uledy ir N.Mety prog;

Pa tvi r tinta s Gi kagoy..skyr i statutus

"Vyčio" Korp! pirmininkas patvirtino "Vyčio" Korp! Gikagos skyriaus 
statutu,kuris buvo priimtas to skyriaus sueigoje 1949.XI.27 d

RcdakciJ

Gerb.bendradarbius,siunčiant ilgesnius straipsnius, atsiystizvis$ 
medžiagą i» karto. Ateityje kad ir geriausi straipsniai, negalės būti 
spausdinami,Jeigu bus atsipūta tik pradžia. Dalei sios priezaties nega
lėjo būti įdėta ir tpsa straipsnio apie Ryty Lietuvos pilis,Jeigu redak 
vijai pavyks j y gauti - atspausdinsime..

Mes maloniai prašome- brolius ir seses,ypač skauty-biy vadus,paremti 
raus savo ručiniais.

Doko j ame 

‘ ,;.t Redakcija nuoširdžiai dėkoja broliui yen J . J .Gilun 'ui, suorganizavusiam 
; v ’'>io numerio spausdinimo darbę ir skautui vyčiui Alg.Eidukeviciui Memmin- 

gene,atlikusiam iliustravimo darbus.

"Genoei,d&’.!- reikalu........... ..... - -^>V... fr..............

> Įfictuvob'-triguba tragedija - 234 pusi,veikalas a 
šilkai baigiamas spausdinti. Norintieji jį įsigyti,p 
J.Rimcikis,"Venta", (14a) Schw.Gnūnd,Bismarckstr.l,Ge 
Visi -'Vyčio" skyriai ir paskiri nario

t
TSB liudijimu reikalu

ingi v Jiftlba Jau vi- 
irijįomi -rašyti?

irrnahy'jUS’ Zone.'
i prašomi paremti platinimo darb^

Tarptautinio Skautu Biuro liudijimus vytinčiai gauna per savo įgalio- 
tinius,gyvenantieji Vokietijoje v pay Korp! pirmininkę 
Jp neturintieji prašomi artimiausiu laiku Įsigyti

' A m i p. r u o .1.. ............... ..............._.. ..v. tiem

Naujai emigruojantieji broliui ir seses, o taip pat ir seniau iš
emigravę, kuri c dar nepamiko ryšio.,prašomi tuojau pusiristi su "Vyčio" 
ir 3.SD įgaliotiniais užjūryje.
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