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- Sic t r. .y iki, b Kukutis staiga ir netikėt; i mirė sausio 13 d.
Velionis..buvo.. gimps’’X’SW/'k. 8 d,Pabaisko valBČiujc ,1.919-m. stojo į. Lie
tuvon Je.riuomenjt>, savanoriu kovojo frontuose.Iš kar.isojo ats.kep. 
laipsnyje'.Vi.up gyvenimu. sKt^iai dirbo skautu tarpu.Jau Kepr.pradžio
je buvo I-os liet.; skautu skilties skadtas Vilniuje.Visą LSS liūdi nete
kusi gabaus sktutininko,

- ...Skin .Kun-Dr .Vaišnorą,Vyr, L58 Dvaaiou Va-oves, išemigravo Itali
jon,,».Nuolat gyvena-Romoje,Via Cornice 1, Iš čia. sveikina' "Vyčio" redak- 
j$ ne tuščiomis,bet rasmiu,kuris bus atepdundintab kitame •Vyčio*' Nr,, 
ir siunčia viso pasaulio Ii.t.skautams nuosirdžiausius sveikinimus,

- -’SKAUTO” - Kanados liet, skautu V ikrascio 4 Nr,pasiekė mus,
20 pusi*,daūg~jdamios medžiagos, Džiugu,kad "Skautas" virsta Brolijos 
oficiozu,Jo adresas tRUTX,Box 78, Rodney, On t ^Canada. Prenumeruokime !

- "Vyčio" ICorp! junjoras Petras 1e/džius Bostone susituokė su 
sese Birute JanXauskaite.Fauiąją Ii e tu viską--skautišką seimą sveikinam.

'"^...IbŽ/y^.ctrEjiškžbj, 'Vyčio" Korpl -filisteris,gyy.Čikagoje atsiun
tė mums grad ius sveikinimus ir gausią 10^ dcl.aūke«;4/?<

- ,Tunj.A.Jurskįs,jo piklirao į. "Vyčio1’ senjorus proga,paaukojo 
»'Vybio"“ičddimui~5 '■doKriu>.<»3ėnjorą sy-.-ikihimv ir dėkojame. ''

- Bostono’liet,Viętininkijp per?.”; -Vytį" 4 .djJl.auka, Aciu]
• -~T7Š.B.Vyr.Jkau'Hninkąs”1949.XII .18 d. JAV išleido savo biulete

nio pirmąjį numerį., kuris tik šiomis dienomis p; sieke mus .Biuletenis 
mažytis,vos 2 pusi.', spšusdinamas rotatoriumi..Vis d?lt.o visi skautai su
tiko J j. su .džiaugsmu,Tikimasi,kad nuo dabar Brolija-įeis į normalesni 
darb^j: ko is visos širdies ir linkime. ' i

“.Syyitarpines pagalbos akciją pradėjo L.S.BrcliJa. Visi užjū
ryje veikiantieji skautą vienetai Įpareigoti paremti m .isto pakistais 
Vokietijoje gyvent nbius skautus. Tai girtina.

-. L.S.Brolij os adresas^ dabar tols ; LSB, c/o Gerardus Juskėnas, 
59 Gates str,rBoston 27,7-ass.,UŠA

- SkautiskįiJv vi - netu re-gi s tru ei J a paskelbė Liet. 3k. Brolija. 
Visi vienetą i suteikiu linias apie savo sudetj/nariu’skaiciy ir vadovybę 
Brolijai aukščiau pjskelbtuoju adresu.

- Tavo Tev^me Lietuva tebora priesy pavergtai Skaute, to nieka
da ncužmir’?: .~T?rči2k’"kovos”~d31 Li e tu vos laisvas reikalu platindamas 
"Genocidu" .L-lači;u 'anie tai žiur. 26 pusi.Knyga didesniais kiekiais 
gaunama p.s leidėja/mažesni: i s pas "Vyčio" ' orp! skyrių pirmininkus ir 
įgaliotinius.

>- 'Vytis" lanko T?vu jau trecius m tus. Juiru nesi Jo leidimo 
parėmęs ne vienu centu - siįt pereigį. atlik per Torp? įgaliotinj. ar be- 
tarpiai ,Bet Jeigu noissigali - n/nusimink, "Vytis" Tave lankys ir toliau 
kitu Tavo broliu aukomis. x.

- ?' u s p a s i uk i a žinios, apiu nauju lietuviu skautu ir skaudy
vienetu bt. igimįbi Visuose pasaulio kraštuose-,Siam reikalui inicia
tyva dažniausia išeina is apačios. ,

- miisyi b-jįdrądatbib Barzdotas Tėvelis pagamino peruit?mj,šiam 
(tikėkim ir ki tan. f ’Vyčio" nr. viršelius. Skautiškas ačiū,

~ - . Curg o La, vvr. sr tn . ir ''Vyčio" garbes narys užbaigė 200 pusi, 
knyg? ‘'Lietuvos 3kautija:ifDaromi žygiai j$ išspausdinti.

•I-eidžia : lodomi ui s Skaudy Sąjūdis. ,
Rcdakto.-ius : Br . Kviklys. Skaudy skyriaus redaktorė V.Baukyt?, 
Adresas t ;14a) Sch^ubisch Gtr nu, Bismarckstr.l,Germany, US Zone. 
Ti-TQZSb i OĄJŽ z e __   - ----- -
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VASARIO S-.SSIOJJKIOJI

Tr-vo broliu .žalioj Lietuvoj v 
jkunv vs aukoje Tevyn-i, 
l^siryzk ir sugrįžk prie Jo Kapo 
Noru priglaust! tremtinio Krutinu.

j, K i r s u

: Ir išniekintoje Lietuvoje, ir šaltame Sibire, ** tolteoje tromr. 
tyje, si-ndi^ n.Vasario 16~ėjs» noru nevisur įskils i -išveš vAityiir, 
lietuviu susimęstys sunkia sovo Tėvynės dexiE. Jo mintys plauks $ 

-. pavergtu žemį/, kur, anot poeto,sugriuvo sventovos akmenin«s»kur vi r . 
ros isdr?skž aukurus. Skubeaime ir v.cb bent mintimis (Jrol ke»-oku-. 
pantči neaurido joms varbty) į. mielę Lietuv^jkurię. ginti,Jui tuko- 
tis nekirtę zrdėjoTnc,i'U. ioa gr.rbp ir v.' rd$ buvome p^.uiryžĮ Kelti

■ • il:i pebies saul-Įa. ir».. bej.5gini r taimuaime j perdaug aifcurią . . 
tirrcv»j nvtU.ug t r aime dr; vgV»Kui i e tmintu mus li’Aziojr nsls-im^- 
Jt, nes Jie gabs.lę. metilo grerbif; dfugi:.u K<ip znionisJcumfr bei tautu 
Itisvp,kuris pre j is.uju viskuo, netgi t. uty kr uju ir hk-H vercit 
tięB>':,nor idenni patys apgauti savo, ir, lyg t-s negudrus btrnusi.s»>kl- 
Lfe savo gclvs j smiltis,k'-d nematytu pavoj us.

Jau kvlctf.s metu kfi mea, tremtinio i aksut i, išguiti is savyj v 
namu, ii.girnos pe-ailiRusip broli y, s ošiu, kurioms net ir raudoti balsu 
ubginta* giudoMv or& la Rvru,nora ir n-.btdrubinemįr lietuvišku d:l- 
nu. Ir šiandien,i-r.df. gyvenamu beviltiškieusie■ j dienas musu' hrabto, 
istorijoj. , drįstame paklcusti savo, s-.r mūšy tikėjime a savojo kraš
tu laisvas rytu yro bent truputį sum bajys ? ^ibKu,k..d ut.Les zino- 

. me,kad po sunkios žiemos išaušta grabus pavf s«aris,skauamas p “gimdo 
dzi.us.smv, ne t i mirtis - Irieikslimy! T eisis ir N^priklausoms- Lit"- .. 
tuvs - perdaug; j. u aui:y uz jos l^iav,- sudėta. Sunki..s jos dienas par 
itngvint. , bandymo 1: ikį. su trumpinti, jos etate tymui pr.sirąos.ti - 
vis tt i tikslr i šiandienini, i,d-51 kuriu d. r vcrw. gyventi.

Vien: a didzi-i.uaiy uždaviniu mums į’i'-’ iel^i-Kymts laisvumą pas .u- 
lyjc gyvos tos ' 
ti isfet-l?; ;tus ‘.won 
ti tautos gyvybines j?_ 
dzii.jĮ d>lį smigT-cinio Jau; 
j t tinke ir slr; uty or;i- nize< 
STuikį liutuvisky sk-.-.ūiij 
litavęs. Ted s.-.auti jos atiprinim' 
ateities egzibtsncijoa 1. ido ,ęa,ti

~ VA o 1 y. 1..Z.-VIU, . J. Giy lUUUJC j * - * - -- ----------- •* Y ’------------  _ . * Ą »

t utou c.rli^b f kuri 03 oizuptnt*^ neguli; ugay-
menes ii tu vi ukoj o ir tai kovingoje dv..sioje - dtdin- 
-nes j-Į'Tf.a, pot.ncialji. l’tba to •• li.im^ti b.nt it- 

n;o» Si-mis tikslams n'.-p!:.Bku iiin^J e /itcO" 
J«-> v. .d Ugdydami vtsf-is . tbvilgii-iu 
.rcuįe voaime ,kov» -- •- -x-- 
--j.:a,joy leimĮjim.’.i - rausy 
„ _ i krinima & • 

vyrusnit j i bK, ute i,vyčiu i,r r t- k .įdomik; i , sęsuu 
nesame maži s-r menki ak; ibi ūmi, un&iuri» reikiat-d augti 
bi. i ir’darbe is i

ir dnl .Lietuvos 
tautos

ir broli*.! 
lygžsgta- 

oji ii* dil job sudštoa aukos,teuton 
šiandien tai ku* įpareigoja.

■nki s2:?ibiumi,um^iur>i» reiki
Vasario 16 -<

kovos pr•e i tyJ c i r

nr.T'’vcs^ 
kuę!<r:A.-;.»- 
& l^iAŽ VyD'O
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Dr. Kviklys

Porcitp metu gruodžio 3 d. suėjo lygit.i l&metunuo rausu žinomo 
rs.&ytojo ir visuomenininko A.A.Jun. Julijono lindės^Dobilo eirties.Ji. 
sukEtis mu«u spaudos,rodosi,buvo k; ip ir nepastebėta.Ir au?u r-.dikci
jai nieko tc progs nepur .& '■■ tie broli.i vyti e cit i, kuri e- cil^mą tupi ant- 
vezyj c buvo A. A. Dobilo vedamos mokyklos s.r Jo vadovaujamu Ii-torą turiniu 
ar ski-utisĮ-p bureliy mokin.t i.Tebūna leist?: mums cia bent keliais trum
pais zo ill.iš prisiminti yi». ta.uri. musyi tautos t.smenyb,-} tuo labiau,Kad 
A.A.Julijone-s buvo "Vyčio" Korj»-! Garbės Narys-. ■ ,

X-bilas į s> pass ulį atėjo 1C72."'I.17 d.Gimo jis Diržu ?.T>skr.Jo- 
■niskolio vt-.lsciuj:& Dovydu koiiąc .Baigps Jon-is-kslio pr-^dzi.o's^ mokyklą, 
Julijonas buvo pasiust s į I.atviJu,tur ’mokėsi Kuldigos, voicit-ciu gininuzi- 
joj - .1-C3-1L9c ro. l .ilcot. rpyjc- lenku Kunigu seroinrrij,. Ezunc.^ųig^s bu
vo .p yl'irtąis; vikarų į Rc,s iniu.s,is Kur valiau buvo per Kelt:.b į latviu 
K<. ta 1 iKu p re.pl J d b’.' ?■ iritduj į. ’,"P i 1b e-rgi, Skc.i tskalnę-, Lyv>. 19Iv. dt. ve 1 gri
zo į 1‘viiįjji Li- tuvos vyskupijoms o<ntr? - Varnius,vik ru.D.Ąc.ro ie-Vcka- 
rėse perk. Ii amas į liuksty Latvijoje. Karo motu • y v c n r tolimoje Rusijo
je -. 2K:.-torinoslavc-(Fėrui pasibaigus grįžo į Latvija,o 19L.bm.ir i Lie
tuva, i oi'-ur.' I;-nev.'izyj v.

Budam>. s diVlio ir ’giisus. i s-s i lavinimo ’žmogus, hunig: .fa > filosof ..s, 
hum; nit u. b,menininkei o,- vi s s 1 ik* dora'josi t»švuju ir svetimųjų. į --ytoju 
ras t:is, iilosof in.’.mis bei monih ėrais s tudij omi s; ypatinga, i m u to Gs t?, Ipo
litu T' in./V lcclį-,D&lthay,.23dedctu Cro.ė o. Panevėžio gimnazijų jo asmeny
je susil-tub 5 didelio turto.I* prtdziu cit: dirbo kaip liter -.turos mokyto
jas*, v J li u Kaip direl'toriUb.Jo rūpesčiu įsteigta Leno r.uopa,kur.ioj a. 
.1. Julijono vadovybėje plctciniu m. s tu n^ grin .J f.:wi^ savieji ir svetimie
ji rt'jyt j ■. i , Is jos išaugo nemaž:; rėdytoju,po*- tu^zurn.’libtu ar b--nt 
guru liter, t&rob mylėtoju. % . . . v

Husu literatūroje’ir-.spaudoje' Dobi 1 -r rcishjsi irt ip r .;ytp^as ir 
k.ip'kritikus.Bo di'Jzi .usio veikt lo "Liudo ;?išleisto 1912 ra." ilzejc, 
be dvieju drmu - l:J ur l-ima", •.■■•girdis ruistur'jo:t ,yp tingai minėtinos 
studijos ■ pi t Vi; ntzindį ir Ii-, tuviu r neat nsy,Tutino Altorių Ssvylius 
V. K r ; v ė »o t r u n »į1 Ku d i r k >, ’£.»D o n c J t- i t į, S ar t z d.. 1 į, Vy dun t T <'• i r bni, V t■. i z gan- 
tį., 2i.3rfi.tony ir irt. Daug r 'ė i,r este tikos, klr ųsimeis ,ljia P • z.ymatina 
J o s tu..’ j r. -‘Ars Cognoscčns" . -

Ypatingai Dobil o buvo susi-zr-vėjpa lietuviu liaudies poeto A.Vie- 
n-.zindzio kūrybos moty-.ib.Gavo kritikoje upic sį jo kūrybą D.ir is- 
keli-. • lietuviu sielos . ypatingi pt linkirai į idealizmu,prieš pestaty- 
demas latvi, mis c’>i;.r: kteringesni/ m: terir 11 z m o bruozį-..Ypt.c arbtud; rrto- 
^ėlio tylumu,d:irbstumį:,gr ;zvsnio ‘gyvenimo ilge-sį.Ėasnk Dobily,Vic-nt - 
žindys s-vo rastuose gėri '.usim isrei.skyb Ii tuvio artojėlio dvtėip. 0 
J i reilki-.si paprastumu,gilumu., sub tylumu, idež-lizinu.

Dobil s raugo jaunimu, j:./m skyrė savo ręstus ir nuolat p'brėzda- 
vo,kąd r.ikia pezinti stv&,aavo tautos vertybes, ugdyti Jos geruosius 
se.vumus.Aes yra gera - imti ir is kitu t .uty.. Jo' vyri Aus i a s atkiš - 
p.c.r t-, ut^ į zmonijj_ ! ■ . ^

LyllfjG Dobily lie-tuviy tautą.,jos jr.unimrs,yp,.. tingai- skautai .Ky
lėjo jis tautį ir skautus.Ilgus metus Panevėžyje Jis buvo Lios orga
nic, ei Jos sielą ,moralinis vadovė'.’; da.lyv. vo jų f rpe,K)0k3, .uklėjo• 

. 'ismalas rausy broliu sl-:atcius,per ojy. Jo raoi-ykiy, vzsikr >t.-s ir gra
žiomis Dobilo id‘jomis.Ateidami į universitetu,dblį jy itnosė ir į 
:,Vyci.o'' korpor'ciję..Dobilas buvo isrinkt.s ir "Yr-cio11 Garbės Nariu, 
Jam it.iktos ’Corp! sxO'Ivos.4 Iškilmingoj o akio o-tu pasakė vytis ciams

4
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TEVYNEt._
Metafizine Lietuvos praams ir musę uždaviniai pakeliui Tėvynėn

Kun.. J. Didinas, Belgija

.Jeigu paskiras žmogus gyvenimo tikslui siekti ir likimui apsprę
sti privalo disponuoti asmenine laisve ir nepriklausyti nuo prie
šingu sau jtaku, nemažiau tauta - grupe paskiru individu.Kūrėjas, 
leisdamas žmonėms kurtis ir burtis tautomis,paveda siekiant tikslo 
išpildyti istorijoj joms specifinius uždavinius.Tuomi tauta įprasmi
na save gyvenime:veikiant įvairiausioms priežastims,paeinančioms nuo 
pirmosios Triežesties,atsiekiamas Kur': J o nustatytasis tikslas - gręž
ti į. Kūrėja,aukščiausi? Gėrį,iš kurio* išėję tiek indi vidui, tiek tautos. 
Paskiras žmogus,eidamas į šį tikslę,išpildo du uždavinius.Vieny asme 
ninį- save pagerinti,sutaurėti penašėjant Dievui ir antra socia- 

_’linį - sutaurinti a p 1 i n k y, palikti ję geresnę negu kad buvo
rasta.Analogiškai tas pct tautai,žmonių grupei,moraliniui asmeniui. 

Tautos svarba individui priklauso nuo žmogaus tikslo supratimo.
Pasistačius tiksi? imanentinį - mated jos apvaldymy ir pane ūdojima 
žmogaus gerbūviui,tautę nesunkiai pavaduoja valstybė,teikdama tam 
galimybes.Tikslui gi esant transcendentiniai,uždavinys yra dvasi - 
niai apipavidalint/ materija,kuriant kultūra užbaigti žmogui pavesta 

' užbaigti Kūrėjo tveriamąjį procesą, o per tai grįžti* į Kūrėją (tiks
las).Tautos svarba šiuo atveju pilnumoje išsiskleidžia.Tautinėje-ap
linkoje susidaro dvasinei kūrybai palankiausios galimybės,-kalba,pra
eitis,papročiai,bendri sąvokojimai.Tauta nėra tikslas savy,kaip ir 
nėra vien tik priemonės žmogaus uždaviniui.Ji antrinis tikslas po 
pirminio,tačiau individo ir tautos uždaviniai korelatyvūs.

-■ KŪriant kultūra pagerinti aplinka galima ten,kur yra; l)materij a 
-žaliava (plačiausia prasmėj savy galinti būti paversta aukštesne 
vertybe,2) dvasiniai pavyzdži i*- modeliai (Kūrėjo idėjos), ir 3) kai 
laisvai galima formuoti minėt? žaliavę i šiuos idėjinius pavyzdžius, 
iš čia nepriklausomos nuo kliudančia id ėję laisvės svarba,kad* būtu 
galima parinkti numatomu kaip g.riausius Kūrėjo idėjai pavyzdžius* 
laisvai juos surealinti materijoj.Vergas gali būti laisvesnis Vieš
patyje už laisvąjį (1 Kor 7.22).Jis gali savo gyvenimą įprasminti 
amžinybėje, teičiau ne kūryboj e,nes trūkstant, laisvės išslysta bet 
kokia numatomu geriausią idėja ii geriausios materijos parinkimo gar 
limybė.Vergę tautus tegali žaliavę atstoti ar ja tiekti -* Cheopso pi
ramidę statė ne tūkstančiai vergę tempę akmenis.Minėtus uždavinius 
tauta tegali išpildyti kai Ji nepriklausomai ir nekliudomai pasirenka 
tik Jai (praeitis,geografinė padėtis) būdingiausias kūrybos apraiš-

labai gražia kalba,kurioje išreiškė programiškas ’’Vyčio“ mintis.
Kol buvo gyvas,visada domėjosi ’Vyčio“* gyvenimu ir darbais.

Jis mirė 1934 m.gruodžio 2 d.lanevėžyje.Korporacija buvo giliai 
sujaudinta.Paskelbtas 7 dienę gedulas.Pusięsta delegacija į laidotu
ves* su Korp! vėliava ir vainiku.Vytiečiai atidavė paskutinę pagarba 
didžiam savo organizacijos nariui.

193S m.buvo atspausdintas platesnio pobūdžio veikalas apie A.A. 
Dobily ir jo literatūrinį palikim?,verdu aJ5ušos Dobilas“.Jį išleido 
Panevėžio Meno kuopa,bet ir “Vyčio?1 Korp! čia daug prisidėjo talkinin
kaudama medžiagos paruošime,paskirdama didesnę piniginę auk?,platindama.

Dėbilo nėra jau 15-a metę,bet jo skelbtos idėjos,Jo humanizmas, 
tolerancija,tautiškumas,drauge su juo ir tarptautiškumas,giliai pasi
liko jo mokiniu,skautę,ypatingai vytiečię širdyse.Ir šiandien,kiek 
mūsę kuklios jėgos leidžia,stengiamės eiti jo rodytu keliu - 

PER TAUTA I ŽMONIJA!
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apraiška.'s .Sunku ar visai neįmanoma esant pavergtai svetimą idealu > 
kurie gali būti vertybes paverg5jui,bet pragaištingi pavergtejai del 
tautiniu skirtumą (ne ta praeitis,ne tie siekiai).

Paliečiant atsakomybę sakytina,kad žmogus bus vertinamas pagal 
santykįąpadctą p; stangu,atsiekto tikslo su gal 5 tu būti atsiektu tiks
lu (plg.Pt 25.45).Panašiai tauta bus įvertinta paskutiniame pasaulio 
teisme,laiko gale.Žmogus,be abejo,bus vertinamas kaip "tautietis1,' t.y. 
kiek gero padare savo tautai,kiek ja naudojosi gėriui siekti,ko nepada- 
rS nors gal-jo tautai priklausydamas padaryti.Pasaulio istorijoj tau
tos ir žmones lenktyniauja į transcendentinį tikslu.Vargas sustojau - 
tiems,ar didesnis na smerkimas sustabdnntioms.l'azcsnes .tautos nemažes
ne teise Tautu Leidjjo pasauktos įprasminti kultūros Daka'Dievo amži
nybėj e.Kiek viena i tautai pavestą nusikalti Jai * gražiausią statulą, 
sudomiu ncia Kur 5jq-akį .M'&žuęią tautą "kosmin $* reiksm* n'> kiek neblan- • 
kesne kaip mfclž’inąąžšnoma,trunscėndentįjos atžvilgiui . .. 'i

Lietuviu-'dau-tes'istorijos statula mozaikiska.Begalis vargeliu - 
ją vagoj a, ,-h'e ii. imps skaldo, nors ^os sūnus, sės >s, motinos yra* taurus, - 
artoj Sliai?’ididziavyt'i£i..-I;^alauziė,mi laužia savo žaliavos šiurkštumu, 
is šaknų naikina blogį.-,kuria,.dvjusin>- kultūrą pcmazuęiąiy savy, ir aplin
koje pagal Dievo,gjrio ir laįsv.js idpjfes amžinąsias. Dievo p a ves ta s 'Už
davinys mums taip svent?.s .ir potraukius,nors ne visada visiems.supran
tamas.He taip gi mūsą kaimynai, dfi'e,užuot savo ^statulą išsikalę,* 
a Įsibrauna sugriaut mūs iš.'/ę, lyg nežinotą, kud-.une s Kūrėjui gyvename, ne 
jiems.Mes giname ir ginam-s,pralietaė--kraująįirp&.teisina mūs gyvent trošĮ 
kimą nepriklaauomai nuo svetimu idėją,o-prd.k-lau,syti vien nuo Dievo - ■ 
mums atbaigti pavestosios. Čia mūsą stiprybė Ir'garbę - liu-tuviskai •' 
Dievui kalbame,lietuviai esame pas Jį, ** • ■...* ; , ■ , p

' = ' Bevisada įstengiame suprasti nelaimes -.ir -.Ją pOiežąsti s, ėdančias.’ 
mūs šalelę-iDabar tiniai baisumai?. . .Esame . mažučiai, jęjjęiamds nekalti* 
nes nieko neužpuolę,niekam kelio neteisingai nepasteję.Mylėjome -savą 
žemę,bet tik savą, labiau nei auksą,r kodėl klajojame be jos? Ar tokia 
tai Dievo id >J a, kad nekalti kęstąuž kaltus?.'.. ■ .

Gilesni gyvenimo žinovai tvirtina,kad si tremtis tai užtai,jog 
Dievo nor :j.ome-; įy įstatymu ištremti; pįti priduria - daugis moti
nu pemyn • 'motinos /taurumą nutraukiant, djavą- suną gyvenimo gijas, tre
ti,- kad. per '"nė-yąusaį')/.yE-isinomos ir t.t. ;- 
/■ J. G.ąl ir tiesa,bęt'’yį:sas is torij os priežastis iš*'ėmžią. glūdumos . .. 
atverti,Jas suvokti dabarties perspektyvoj ir zinio žilai galvai bu- . 
tu Paršunku.Gal tos klaikios" pragaištingos*priežastys kartą sušvis j;-- 
orasitęsusios ateitin ir Lietuva suavi t j s žiburiu kaimynams ant kalno!? 
Juk ir poetas tadrąsinai"mums teko .per amžius' naktis nelaiminga,bet 
niekas nežino rytojaus dienos" (Maironis)ęKaikurią lietuviu tautos ■ 
istorijos faktą neišaiškino likimas ar: šūpuolimasį be. Tautu .Laid jJ o M 
jie lieka tamsiu kle ustuku. "Tau tą.-, likimo Viešpatie,if /musą .Tu glaus- -y 
ki tautą-po sparnu,kurs gynei protjvius nuo jungo rusą,-prūsą/Tu.buki 
balzamas ir širdžiai jos šūną" (B..,Brazdžionįs) .Gal mūsą tremtis- būs - - ? 
įnašas rytojUh; naujoj- aušroj stebukiū prlkelsime atęitin įrodę 
lietuvišku ryžtu norą nepriklausomai gyventi!? • =. =.r 

Ibsenas tvirtina,kad "jei tautos- vargai nepakelia,atbukęs ...-• • 
žvilgsnis netamoa kaip ęrelią,tautą neverta prisik6limo".Jeigu būtą 
tiesa,kad mūsą žvilgsnis buvo atbukęs pav.,primintiems prasižengi - 
warns,dabartis tai katarsis — apsivalymas-nuo visko kas priešinga lie
tuvio tauriai prigimčiai.Tai pažymi kaikurie mūsą kultūros filosofai. 
Atitra katarsio pus S - lietuviai,netekę politines neprikl-ausomybes, 
turi sugebėti įr .dyti svetimiesiems savo dvasinę nepiikalausciTiybę nuo 
ją.llo tik įrodyti dvasinę lit t.kultūros atsparumą,-kurios itin geide 
gilios/atminties prof .Šalkauskis,-bet daugiau darjrinkti g'-rio dei
mančiukus pas juos ir paverstijlietuviskais gintarėliais.
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Kab gi bebūtu,bet tremtis jau baigiasi.Grįšiu Tėvynėn! Lietuva la
biau suvarginta,be t šventesnė nei atsisveikinant su J a.Be abejo,ki.ne
vienas pasiruosye grį'ti jon,bet ar šventesnių lietuviškai,ką lauktu
vių paruošei parnešti ? . .

I- šiuo metu c i 'a galim daug Tivynei nuveikti.Tik rinkim kas. 
gera «vc-tui-%u arklu,knyga, kirviu, lyra ir kraukim lietuviskan svirne - 
lin T-"i bu*-’ žymi katarsio dalis.Veltui tremties laikas buvo tam,kas ne
suprato,kam buvo j svečiu salį iškeliavęs, k..- s belaukiančia užklausus , 
"ką parnešei*.. atsakyty,patrazklesnę draugę rad^s, "nei gražios tos 
salios merginos kas pareity. dlazu grodamas ir šlagerius dainuodamas, 
nes sutartine perliudna buvo... ■ % / . ' . ,

Pabirus dviejuose milijarduose zmomy gal kam biusto gimtines židi
nys* oriffėręs' prozektorių kaitorJ kaimo s5ibutėlis,gal ant kanklių 
pakabinimo užkartas kavinės dzazas; - ar mokam•tautiniai ir tautiškai 
dainuoti^giedoti ir dūmotijar motulės išmokytos maldos neišrovė "tempo 
tempo? -‘.. ■ . ’ , , ■ . . . ’,

1-onašiuos punkteliuose isryski auteurėjimas te gajurnas. Asmeninio 
*imo uždavinys ir lietuviškos kultūros statyba yru koreliatyvios 
/Tcnrikla:usomum-s paskiro laiduoja tautos nepriklausomybę.
'Lengviau eiti su srove,bot bukim tikri,kad daugumui lic-tuviy

taip v. sinesus ant mažutės tautos žemės svetimieji bematant uzri.sty 
•‘a/ lt ’ -men į storiausią. išnykutume be likusio ženklo iš istorijos, 
kain nesupratę,neatlikę Dievo pavestos užbaigti kultūrinės gėrio^ idėjos 
iš lietuviškosios žaliavos.Tuščiomis saujomis atsidurtųmėm pas 3v.Kazi», 
mierąC'ariją Šiluvos ir,svarbiausia,Tauty Teisėj ą paskutiniam ko-sminiam 
teisme^žinoma,einant Lietuvos keliu,reikia aukos,atsisakyti kai kuriu 
malonumu.Ue-1 t.'i k; tarsis - atgaila.Auka gi įrodo meilęeilė ir auka - 
mu'sy vertumo mastelis Dievui būti į Tėvynę sugražintais.

Baudžiavos gadynė buvo bandomasis akstinas bajoriJai-elitui. ■ 
Kas neišlaikė tautos kamiene - nudžiūvo ir nukrito.Liaudis išliko n-oap- 
kr'sta svetimu idėjy grybeliu.Lietuva nauja aušra nepriklausomam gyve- 
niman sulapojo. Ar suprasim tremties katarsio gilią prasmę ir Lietuvos 
pašaukimą ? . „ _ , 5

Sesės,broliai vyčiai, nelengva perprasti praeities priežastis ir 
m ita^olima dabar tin, u teiti e s praskleisti šydą,bet nenusiminkim nė tru-« 
nucio-.N-audokim ės ką turim po ranka.^ilzinais virtę darbais ginkim kas . 
lietuviškai šventa pries visokį blogį,nes blogis mūšy visoks priešas. 
Tik enoigijoa! Pradėję nuo savęs žiburiais susviskim silpnesniems lie-.- 
tuviams, balte 'druska vr.lykim dvasinį ir tautinį gedima apkrėstyjy .Tik 
dinamikos!3ąmoningo atsakingumo j-.-usmo uz visus,juk mes nariai kilnios 
vadovaujančios, Korporacijos* bia jokio egoistinio individualizmo .."kas 
man rūpi?”, bet ,altruizmo dėl Dievo,Tėvynės ir artimo meilės.Petys atli
kę čia --cry Lietuvos kėlimo darbelį galėsim drysiau melsti pagelbos ten 
kovojantiems,Pasigelbėdami eisim Lietuvišku keliu,pagerindami visur 
aplinky,pasieksim savo tikslą kiekvienas sau, su broliais ir visa t;u- 
.ta - sugrįšim po tremties pas gėrio ir tiesos Kūrėją. .

Tikiu į -.Iloną,didžiu ir šviesią, ■
Tikiu -^ne amžiais žemėj siaus ruduo !
Pakilk, ž^mogau, ist dulkiy ir puvėsiy,.
Pakilk,zmogou,ir žmogui ranką duok.

(Brazdžionis)

.l ičiai Sesei y r k u t y t e i,Jos tėveliui 
Skin. 1. E u k u c į u i mirus, M 

nuoširdžiausią užuojautą reiškia
' S.3.D. ir "Vyčio" 1-orp! Valdybos ■
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bei pasaulėLiuros Klausimai Pyr 3x gyveni- 
•tur.lus,sukėlę daug diskusiją ir ne v astro- 
Jie nėra kaip reikiant isryskin ■ i ,nors sic.
u tiek Lietuvoj c, tiek atsikuriant i renetams 
osc buvo ir yra vedama .J'-ig’“1 kova, 

izrcijos tampymas į L'-lis, silpninus' ir skalaq-s_ J
išryškinti j<> į kurias s-.nosios Lietuvos /-■> civ.,mes 
Liais Klausimais 
nėra politin ; ar 
aro- į y?l<ki$ ;no

linkme !
tr.emtyje, viešai ar 
tai bent musu organ 
Lia or.cgfe norėtą1-i 
skautijos nuomones 

skautai 
ncprctend 
kai kuri-? iš jos

in.j organizacija:dar ne vienoje 
o i valst-rb.-s reikalą tvarkymą, 
rnc-ūL-. individualiai; ahlyvavc po

sse savo kr:'ė ta gvy. niro.. La kitaip buvo ii .Lietuvoj AKur^skauti- 
js ištikimai stengėsi t-rn-uti tautai,;. yalstyb ės reikaią £a“

: likdama partijoms ir valstybės vyrams. Tacitu ir cia,gol --ė.“ 
kituose krėstuose,pastebėtas perdidolis kai kuriu politm-^roviy a0 
m ė J imąsis skautą or-ja,jai pačiai neviseda naudinga pr.-su^.l^ , g 
ba reiškėsi darniausia- : • -humOni'»keis,netj Itruis . au a.Dvtoue.u 
vis dėlto ar negeriau butą būvą or-jsi,jcigu ji butu buvus- uc.iik c. vi 

Si^%^? KislkltusrSįėi; tebelaiko. ^idėjinė, or-J i,primesdami; 
jai L10kLtuw,pevirLutiniLkum»,lygindami ją. su “?or -į'iiSZ

.. mirsd^riL.kac. retai .kuris susivienijimas ar partija tu.x nikius Arčias 
titrui^ K-ip tie "bold ėjikai "skautai. Pagalvokime .tik,ar sąvokoje* _• Die
vui'" neįeina visa,ko kultūrinėj e,religinėj e srityje siekia musą desinio- 
1-i srov' 9 A” antroje'stucio dalyje 11 T-vynuih nerasime tai,.<9. ^.kcentuoja 
viduri-^ios (tautiškosios) srovės ir jai giminingos or-jos ? c tr cio- 

" 1n _ ■» Artimuiar nėra p-brėztinai iškeltas amoniskumo,pagalbos arti
mui,nutAl C'.ugc-lis socifliskvi idėjų,kuries sau pagrindu yr^ pasirinku
sios musu beveik visos kairiosios partijos ir ju;orgyniz.-..citfos ;Irgi negUiai visy Liy trijy diliujlitiniu grupių tikslus 
''■Dilinsią Ii- tuviskoji skautija savyje : . . , '

'-reigu taip, tai kur'.cia skautybės beidėjiskumo charakteris ? ^r.
i rMi tbvūmus t'-ra -'kurios. partijos monopolis ? Ar nįpriklausys partijai

i >"i*i ideališkas *?-‘(ryvi nimo praktika ir-darbai parode,kad idcaliz- 
. "ępe.rodj daug deactsu.Kaip JaunuoUj.1, 

IBS}, '-sačug Kau nodr.To inm ramiai Jii-btl. Buvo 
■ Ar., '■ \^r b-v-ik visos oolitinės grupės norėjo skautus matyti kiek r 

į? ;^b’.vo'\iobolč.lr ’oaskutiniu metu atsiranda' pretendentu. Gal todėl 
V ?:o^E4šis ^dikėii3.jeigu taip but^ galima, musu or-jji pavadinti, 

?td^oje nevisada tarp daugelio. auklių iLojo su tvirta nosimi.Ir
' iįGV^i 'b'-nt kai kur i e), būdami cktj^us ar p-syvus politiniu or- 

il stengdavosi or-ja p-; tampri i vivns ar kitj pus?, lai. tas ne- 
'i’d'.vc^ - šajer.ga jy. nobetiatvdavc... nesena rūsy istorija 
X"V- < kurie skautininkai musu or-J» kaltino a teisti skttmu.B c-t

1 M,,cri'Zo i oktvvy darbą musu or-Je, kai LS3 tremtyje 
aT ^itįiai'B.udcriuG savo santykius su bažnytine vadovybe? Ne.Ir -
y-sįs^.. X t.ZoUtiJo šį'■••’ktikstą" atnaujino ir gavo betarpiai "is
kudex; “•>/- ’t a I"- vįdovą,- ne per kurią partiją. Tai buvo teisingas 

2Xipi-UM v~3 voi0vybčs žygis. 'Pasėkoje mes gavome dvasios vadovus* 
r-.^?u b'v ik 30 ra-tu siekėme.Jie atėjo j. musą tarpą ir dauguma suslgyve- 

irtlimH- d‘-“S Sera’ncuJa' -«««.,s».iviaM>Uo. - -

to 
skautą 
ją n-r

kalb<?.
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Aciu Jiems užtai.Ir Jeigu dalis jy musu uniformose ar_stovyklose pasi
juto kiek nejaukiai ir nedavė to,kodines troškome,tai irjnes patys čia 
nebe nuodėmės.permaža mūšy broliu is skauty eiliy pasirinko uyasininko. 
ruby ar vienuolio abitą. Bet tai vis dar^ pataisomi dalykai »D^.iugu,kad ir 
šiuo metu,kada mes pabiroms po visus kraštus,dvasios .vauom nesisalina 
nuo mūsy.Liek daug per trumpa laika skauty organizacijai yra dovy dva

si,kaip sakysim,Kun.dr.Vaishora,UC,Dun,Va1BnyB.,Kun.Dėdinas 
c j’,-, mūšy gyvenimas ir darbas būta nepilna-, ruigi,rodos,metr la- 
• jau sugebame atskirti Bažnyčios globą sk?utij-. i nuo kurios 

es partijos "globos”.pirmoji ateina i mūšy t^rpy su gausiomis 
trieji ateina i musu tarpa'tam,kad ky nors.gautu - o jy norai

Bot ar reikia "globos" subrendusiam ir pilnaprociui? Juk Lietuvos 
skautij a'Lina 32-us metus, o sveiko proto boi išmintie s,netgi savyjy in- 
telig nty,jai netruksta.Hebe tie laikai,kada skautu vady tarpe'tebuvo 2-3 
broliai Jurgjlos su keliais skautiuinkais-karininkais•Vien .akademinis 
Skauty Sąjūdis skaičiuoja nsb■ vieny sinty broliy ir.sasiy - inteligentu, 
c kurgi dar gauėūs skoutininky-iy,vyčiu ir vyr.sksuciy kadras? Turime.sa- 

■ vo tarpe ir mokslininku,rašytoju,profesoriy,visuomenininku... Argi- reikia 
-ieškoti "globos" is kurios'nors pelitines partijos mūšy vrdamsuK.Balciaus- 
jui,P. Jurgelei, Prof .Končių i,Prof .Kolupailai ,K’.;n.Dr.Vaišnorai, j.7aiciūnįc- 
nei,V.Čepui ir daugeliui kitu ? Argi jau negalima patikėti j 
n&i or-jai,turinčiai tiek patyrusiu vadovu?

Daugelis mūsų silpnybių kyla is to,kad męs naaotae 
kaip toki e,’leidžiamas vadovaujami,kad ir netiesioginiu ouiu, žmonėms is 

. salios,kurie nevisadą nori mums gera ir per savo partinius akinius nedaug 
ir neplabiai temato.

Be..ne teisingiausią kelią per paskutinį 20 metu buvo pasirinkusi 
"Vyčio" kornoracija ir Studenčių Skaučių Sraugovi.Jeigu,kalbant palyginimu 
būty galima’pasakyti,kad LSS stengėsi auklėti lietuviu skautijei kunigus, 
tai Akademinis Skautu Syjūdis j vienuolius.Pradedant bene 1930 metais, 
■Dersiorgani. avą A3 3 vienetai uždraudė savo nariams dalyvauti kitose ide— 

• ologinese crg-se”,kad ir tik universiteto sienose.Vadinosi,J eigų Ja.unuo - 
lis įstojo į skautu or-jy,Jis tik Jai turi skirti save,visu,ne dalį.Ta
ki Jau dideli buvo musu norai:arba visky,arba niekoIr neapsirikome; 
ASS dav: ir tebeduoda dauselį skautijai atsidavusiu žmonių,vadu.j>aug kam 
sis faktas nepatiko; A3S vienetu ilgai nenorėjo pripazinti^pati tuometine 
LSS vadovybe ir būtu jyos uždaru, J eigų laimingu atveju nebūty saugojusi 
plati universiteto autonomija.!"-! buvo iki tol,kol ASS vienetai patys eme 
save urteisinti darbais. Sic griežto ir.radikalaus recepto mes toli gra- 

' žu nenorimo primesti visai ISS-C-i - papsakojome iliustracijai.Juk ir pati 
korporacija ir 33D nedraudė ir nedraudžia savo nariams formaliai priklau
syti politinėms partijoms (ne u-ty sienose).Akademikas skautas gali būti 
formalus KDP,LTS^LVTj3,kokios nors TAS ar kitos politines partijos narys 
ne akademiniame gyvenime.Tai jo sąžines reikalas. Ir tokiu nariu n=s tu- 

daugiau** - turimo jy visoje partijose... Tačiau ASS is kiekvieno 
'■•utolerancijos kitoks partijoms, o svarbiausia neįvelti taip 
brangios skautijo.s,jes jaunimo į tos,kad ir labai garbingos .par- 

ii'žluš'.Kitais žedži-is,kai tu, par tingusis broli,eini i mūšy 
"bei kviečiame^tik jau,meldžiamasis,palik savo partinius kalic- 

*skau t i si*y *• y ■ s gi bus, ka i vi si s uro po s im i s j-auti ūky j į. e i r— 
y suV^vc dulkinu apavu.Ko. gera ims nepatikti vieny kitiems 
s kvapas ir presides pyktis,nesantaika. • '

ir kit
bai gražiai 
nor3 poli tin 
dovanomis,an 
nebūna kukli

ime, de

tililO 
.tijos

sus ;?z nu 
džiy buki

se
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m-* i.-cd yre, daug kritikuotinu dalyku mūšy tarpe,. Ir mes 
nenorimi'vengti kritikos.Gal niekos tvip savęs neiLplakė,kaip “Vytis"- 
c-btria s-"t Gęrbos nario J.jurgjlos plunksna, ne ėgi nc-visur u^ tarnautai, 
pZrsrludHs.i, tuo labiau švenčiant 25 metu .lub! lic.lu. Bet r.r mos te issi 
gaudome? Ke

Jub'li

i p „tiems klaidą.Neleiskime po mūsą širdis •' 
r^-^btis •Htu.kid ir labai draugišką or-Ją žmonoms. .

’’r;■liars,kurie suu šiaip ar taip- linkę traukti į.vięną ar kita 
kad i” labai gražią partinę užeigą,mes norėtumėm pasakyti; Iries Jūsą 
-’k’s. i-h-oį didelis isbiaskvto,neorganizuoto j suniro,dažniausia bciaeji- 
nic, lauras. Tiesiog nieki ono 'žeme . Si a ponauki vo% ir Jus, kaip. įygi o tą?.-, 
si', i pj ove J ai .i'US: palikite ramybes J o. ftcxu u2 zad.amą -.. <-g-loę, Q-. t
®es 'i', prigimties linkę kitiems podoti.

Bais?'-cnt b_ s varstyk im v s Argi mu.šą'”škau’i<ij.a nėra id. d,pilny, graži 
cs ■ matome Jos 
vines sriubos

or-ja ? Ar Ji n«ra vi šuo-tina savo sickiąym im einu; j., c. u 
grožįklr neismainom-r jos. dažnai į lesi ■-■nes ar papustos 
bliudelį? 0 kad-sj outvbejc tu,mielas- brolau,sese,nevisa 
•’ai,tt'f t-‘<-- todėl,kad-nenorėjai Jai pats daugiau duoti ar nemok 3 jai ■ i es- 
koti. .r iu dažnai 'i' didžiojo kelio -nenukrypdavai į tv-'-zus ir siaurus 
iį n p v v Ii u s? * Ar n eę " nu e i vi k gauti,nieko- n c. ■ or - o. am a s du o ui ? .

Ne '-'01 iv ?.. bū vi ' rami t i s, kai musą gimtoji gusta dogą. J*1 JyU baigiu 
virsti į p;.lenus,nuodjguliubjCr mes,lietuviai, sustoję su.gaisrinėmis- 
žarnomis n ė į-s s vrendziam e perilgai .ištrukusio- ginčo: is . kaires,dešinus, ar 

oks: Jeigu j is" J au negali pulti į degantį na- 
kuriuo bu-u- gesyti. •? . .■ mą, tai nt ile 

imtiniui- s.<aw 
mazgelis’.Šiam 'reikalui--J iš auko j a 
., lygiai kaip ir partines bei asmcn 

būdu n:re. daug, n-- s tik sukaupę vienyb ri vis 
kitą isitikinimus,šaukdamiesi Dangaus ir ge 
įstengsime įvykdyti musą ko r t-•i paskirtą d 
Lietuvos Nepriklausomybę.

'vadavimo
eatrisamas gęlezinį's Ievyno» 
sveikatą,darbąj sunkiai - uždirb
ant s ambicijas.Ir tad jokiu 
os tautos- jogas,gerbdami vieni 
ros valios žmonių pagalbos, 
idziaUsią -pareigą — atstatyti

. i- s Ė J O *■ ’■ G" E K 'O C-'i D .Ė: " - t.

Šiomis dienomis baigtas ppausdintį ir Jau prad.da t- s; rodyti-'mūsy.
' ' Knjrgu ri-nkcj'ėi'-naujas'veik-aląš apie Lietuvos tragediją anglą kalba,vardu 

"C-ElTe'CIDE” .Te 1 p-iatesnies apimties £?6 pusi,veikalas,paruostas K.Pelekio,
■ ruda? l‘b t> s J .Rumšai cic-.Knyga apima tris paskutines-Lietuvos okupacijas ir 
r' žistenet'■ os kovas maždaug 1940 - 1942 metais. 9o iliustracijos tekste 
-via-tirigei vaizdžiai- parodo uzsieniuciui skaitytojui didžio sic s Lietuvos 
tragedijos b? išūmą. ‘ i ,

■ Ii c-g-žikžiuas Vokietijoj e - ? D.:, J-%V - 2 dcl.’,n.anaa.oj ę - / kanadis- 
ki do 1_ vi-’L, -Aus trali jo J c ir .uiglijojc- - po 15 šilingą, visur ki tųc - 2 dol. 
Išleido ' ‘’Ventos'' leidykla Vokieti J o 1 e. "vy-bio*- Kerpi visais atžvilgiais 
talkininkavo veikalo pa.ruo'imė ir talkininkauja jo plotinimu.
Vis" v-.-t i-, o-'t'i , BSD skaute šį skautai vyčiai, sk-ut^i-c s .kviečiami siąkny- 
gą'm . tik ’įsigyti,bot ir"galimai plačiau paskleisti svetimąją įautą skni- 
t-vtoią p r r pp J ■-.7® r iii t i c-J i gauti d-idesnioisi kitkais, tosikr: ipią į leidyklą 
edresu Jonas Rimtikis- :tVenta”,(14a) Sebv;.Gmvnd,Bisr"rckbtr,.l,Germany.
Is t-n'f’-livia-Ptreiko.lauti didesnio■ c_z.skaiciaus.Pinigus sumokėti galima 
ir -!v':nzoū ” atsovui J_tV;Kr.Vincas Jonikas, 53G.-Ąve i'.. ,Bayonne,N,J ,u$A.
Platint-cj ai i‘-.^platinę nemažĄieu 1D egz į įgauna-ŽC’.nuolaidos, - 

Larodykime pasauliui Lietuvos tragadijos baisumą !
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S K A U T Y E E PRAKTIKOJE
(Tasa is 1(17) Nr,

' . John,EfGilun, Vokietija

A, Vadovavimas I S k a u t a v i m e b

b) SKILČIŲ, SIS'K ;A
l.Esme

Lordai Baden-Powell savo knygos "Scouting for Boys" I laidos 
190<j m. įžangoje skilčių sistemų laikė "geriausia priemone skautiška 
darbo pasisekimui",duodamas jos apibudinimu;"Tai yra berniuku organ*• 
žavimas nedideliais būreliais, kuriat kiekvienam vadovauja ir yra ui wte 
kimu atsakingas kas nors is paciy. berniuku".Kartu Jis Ju rekomenduoj» 
visai it atvejais.R.Philipps savo 1913 m.pabaigoje ar 1914 m»pr,par&sy • 
tos knygutes "Skilčių sistema" I skyr,pabrėžia,kad ji yra "būtina dl*u^ 
goves veikimo sąlyga".Originaliam sąjūdžiui - skautijai atitinka ir 
originalus tikslo siekimo metodas - skilbiu’sistema.

Tiksliai naudojant skilčių sistema,"it is absolutely bound to 
bring success1’ (Atos/22 p,),nes Ji yra ne tik esminis,bet ir naturtl . 
Skautijos pavidalas, skirias ja nuo^kitp or-ju,V®sur ir visada jįš
ilai buriasi būreliais,kur kartu iškyla ir jo vadas.Būrelio susi! ry
mas ir vado iškilimas įvyksta savaime - natūraliai,be Jokios prievarta* 
is^salies,

Barbe ar poildyj e, pareigoj e ar žaidime,drausme^e ar laisvoj e - 
visur skiltis yra vienetas.Skiltininkas atsakingas uz visu skiltį,.'*, 
vieno jaunuolio budo ypatybių išugdymu.Viena skiltis,konkuruodam = f. 
kita, siekia gerųjų savybių išugdymo.Is to kilus lenktyn iaVimo Įr r r 
kuria skilties dvasiu,kuri pakelia skautu nuotaiku ir išvysto Ju 
aukštesnį su geboj imu.'

• Skilčių sistema paremta ne valdymu,prievarta is salios,bet r_ 
dymu,lavinimus! is vidaus,auklėjantis atsakingais vyrais,o "atsakin
gos pareigos taurina žmogų",

"Berniukui galima duoti skautiskus marškinius^ir trumpas kol-.^.l- 
tęs,takiau tik Jo paties širdie ir siela gali jame išdirbti skautiš
kas nuotaikas" (R,Philipps, vert,psktn.B.lfontvila, "Skilčių Sistema“, 
1932.Toliau trumpai:SS/, 44 pusi.)

Svarbi skilčių sistemos dalis yra dr-ves stabas (ne vadija).,Ji» 
išvysto savo nariu tarpe vadovavimu, savigarba,laisvę: su atsakingumo . - 
jausmu ir autoriteto gerbimu,duodamas busimiems piliečiams neįkaino
jama praktiku Ja ateities vyksme.

Geriausioji priemone asmens tobulėjimui yra atsakingumas,Tod 1 
skilki^ sistema tik tiek teduoda vaisiu,kiek atsakingumo gauna ska’i'• u 
vienetas.Su atsakingumu auga skautu reagavimas,ugdydamas ju Jegu ir 
charakterį.

2. Verta • ’ ' : . .

Skilčių sistema yra skautu vienetu gyvybingumo ir sekmos lai-' .ę. 
Ji,esant skiltims savarankioms,dr-kams sutaupo daug laiko ir palei 1- 
na ju neštu,o Jitnis pasitraukus - skiltys puikiai veikia,bet svai1 / il
sia -. "the Patrol is the character school for the individual" (7/ - ’? 
24 psi,); skautuose išsilavina atsakingumas, socialumas, pasiaukoj i: ' 
su skilties bendradarbiavimo ir geros draugystes dvasia - rakt1 

-Skilties Dvasiu,
■ 3, Skilties Dvasia
Skilbiu sistema tik tada save pateisina,j ei skautu viėnctuc . o 

gyvena Skilties Dvasia.Be jos jie yra kūnai be gyvybes -■ lavonai . 
Kuo Jie greičiau bus palaidoti,tuo geriau.

11
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Skilties Dvasia gyvfenft ui&utu viunetuosw.Ji turi pavidalu,but kdno 
akib-ioB nur;tc,li yra tarp siautu,bet rankos Jos nuuzciuopia, j i kal- ba,bfct kibo JUB1Ž /o. Mirti,™ Ji yra,Kus Ji yra - Skiltie BraaU.

Tik tab skautu vienetas,kuriame gyvena Skilties Dvasia, yra s k a u - 
t U vienutv., priešingai- Jis yra berniuku,dažnieusiri gatvės vaikoz*, - 

■aus ibur iim u, pal. i koma s pasalines J jgos — malonumo ivbkojimo,4<.tvanaudisku— 
moypuikybju,vci'ou ar pan, . ,

Skautu vienetu vadijos,kuriose- negyvena Skilties Dvasia, nėra s kau
tu vienetu vedijos, bet manijų gūžtos - pataikūnu,garbėtroškų, savant .ly
džiu peryklos. (Bus daugiau;

LIETUVIS SKAUTAS BRAZILIJOS PRAGARE •

Ižus ©r siekę vytiecio sunj.Slavo Vasiliausko laiškas is Brazilijos, 
datuotas 1949.XII.27 d. Jis rašo ; _ .

Sveikinu Jus su buvusiom Kalėdom ir Naujais 1950 rautais .j.inkej irai - 
nuoširdus,kaip visada.Po septynių darbo menesiu krašto vidujų tik debar 
grįžau ctostugu*Iki šiol jokiu budu neg, lojau part syti^nus dirbau tokiose 
sąlygosiu,kur oro ^astč-s,aišku,neegzistuoja.Paprastu pastų nebuvo tikslo 
siusti,n-s guriausiu atveju tokį laišku gautumot po puses rautu.Jeigu man 
ten par.s-t - laiško negausiu niekada. %

----- dirbu kaip geodezininkos: rantuoju aukštai įtampai linijas.Vienoj o 
vietoje nebūnu ilginu kaip 2-4 savaites,kart:is dar mažiau,Nuolat pirmyn 

*’ir pirmyn.šiandien čia,po poros dienu gal '*ž 500 -• 1000 km.
Per tu 7 man,laikotarpį daug apkeliavau,pažįstu visu Rio Grandė de 

3ul (maždaug 4 kartus didesne k- ip Lietuva) sritį.Perkeliavau beveik vi
su Argentinos pesienį,purškiodziru miskus,kur dar bickas nebuvo įžengus, 
perkeliavau prerijas,kur nuo horizonto iki horizonto nepamatysi medelio; 
kur dienu saule tave svilina plyname lauku,naktį šalna,vanduo kaip arba- 
taj'meistre•- ryžiai,pupos ir džiovinta mėsa; kur visi žmones ginkluoti 

*Vtl'k'<’.s n r.ndu reikalo). Dabar as tikrai turiu s to vykiau t o.J o 
spucialyby .Visu laiku gyvenau pt lupin ■jje.Tiosa,palapinėje turiu daug liuksu- 
sosgera l’ova,gazrf lempa, turiu vaistinę švirkštais pries įvairiu gyva
čių įkandimus.netgi pri .s borskwolss,kuri vistik yra pavpjingiausia.Labui 
nuodingu gyvačių čia yra daug rusiu.Yra skorpijonu,vabzdžiu,kuriu įkan
dimas lygus gyvatei.But lobiausia pykina ne Jie,o muslūkės,kuries vos.į- 
žįurai,b>. t kai įkanda - tris dienas niežti. Jos įlenda visur.Bet su vis
kuo ■apsįpratę u ir tai manus nugąsdiną. s •

Visa blogybe,kad esame visiškai atskirti nuo savo tautiečiu* 0 kaip 
norėtųsi vėl susitikti bur-.lį senu draugu.

Vi šuo .r t Jusu
□lavas. P.Alegre,Brazilija,

ANGLIJO! LIETUVIAI SKAUTAI SVEIKINAMUS

i.S.S.-pou Rajono Vadeiva D.Britanidojo sktn.R.Spalis atsiuntė '’Vy
čio” redakcijai nuoširdų laišku,kurio ištraukas čia patiekiame musu skai
tytoj a: -s: .

"lūs pasieki- retkarbiuis "Vytis" ir mus Juo džiaugiamės."Vyčio" 
Korp! spaude tikrai graži. Linkim- Jums tad i'tverti skautybejc,kol galė
simu grįžti į Lietuvį, o ton "Vyčio" korporacijai nuteks g idinga.i rausti 
už veltui leidžiamu laiku.

Gražiausius linkėjimus p. rduodu broliu ir b.siu Anglijoje vardu. 
Stiproki te - ir mums bus lengviau - galusįmu remtis Jumis.Budėkime!

Jusu Sktn.R.3 palis ,1.14
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F O T R U F UTĮ
At žinai,kstd... . ‘ .

....."77.'"jau"XVIII-XIX amz.s'udentą orgtniiacijos pradėjo vartot cirkulį.
■ ... Karaliaučiuje 1829 m. įsisteigS Korp’Lituania.Jos syalvoėtža* 

lt e* balta', raudona.
... Paryžiaus 1 n) (metro modelis) lyra truputį pertrumpas? Ne

daug; vos 0,0256 mm..., o Paryžiaus 1 kg (pagal savo definici
ją) truputį...persunkus! Nedaug,o visdelto 0,027.gr..

... Žmonija kfsrnet 2^ turtėja,nors prieauglis tesieki-?, tik 0,6?*'a.

... Pytagoras ir jo gerbėjai skaičiuose ieškojo visur daiktu pra
džios? Ją nuomone,pasaulio tvarka ir gižia remiasi skaičiais. 
Štai jy reikšme: 1 - esąs daikty asmuo, 4 - tobuliausias skai
čius,atitinkąs žmogaus sielai, 5 - spalvų priežastis, 6 - šalčio, 
7 - proto,sveikatos ir sviesos, 8 - meiles ir draugiškumo.

... “Uncii/'rom Sniskcs, ne angliškas žodis,Romėnui pinigą ’‘as" (vari
nį,! svaro sunkumo) dalijo į 12 dalią.Vieną tokią dalį vadino 
•’uncia”. s

... Jau 535 te.pr.Kr.saules aptemimą įspėjęs žalesas is Įlieto.
Filosofo Platono Akademijos prieangyje buvo užrašytai"Kas geo
metrijos nemoka,tegu čionai neina”...

... Tik 1489 m.Uidmanas pirmasis aiškiai vartoja Zenius +• ir
o* o pilnai Jie įsigali vos XVI amžiuje. Tik .Rekordas (1510-1558) 

bent algebros reikalams Jau vartojo lygybes zenklą= .
...'Šaknies'ženklas XV amžiuje-buvo mėgintas reikšti tašku,statomu z • 

priešais skaičiy.Tik vokietis Rudolfas XVI amž. pasiulS radix

Nežinantiems

... Kas įvyko 19'22 m.Vasario-16 d.Kaune ? M
(Aukštieji Kursai paverčiami -lietuvos Universitetu.V.D.U- 
niversitetas tik nuo 1930 Kely..)

... Kas buvo pirmasis Lietuvos Universiteto rektorius ?
(Prof.Šimkus). ’ ' . ’ .

'... Kada įsteigta Lietuviu Kokslo Akademija? (1941 m.)
... Kas buvo pirmasis Lietuvos teatro direktorius ?

(Prof.Vacį .Biržiška). .. 4
... Koks didžiausias išradimas pasaulyje padarytas pries 5.000m.?

( Rato isradim&s! 0 egiptiečiai statydavo piramides' dar 
jo nepažinoję). , i. 1

... Kas yra visuma? (Daugiau nei paskiru reiškiniu ^uma)..

Tai,kas sprendžiant neissisprendžia:

. Kod.il Adomas kando obuolį,kur} Jiėva Jam davė ?: 
(Todil,kad peilio neturėjo).

, Kurios avys daugiau sueda:Juodosios ar baltosios ? 
(žinomą,baltosios,nes ją pasaulyje daug daugiau).

, Kas negyvas,bet mato,žino,bet nepasako? (Uenulis)
, Kas greičiausia pasaulyje sužino kiekvieno kito mintis,© ta

čiau negali susitarti? (4-iyi didžiąją konferencijoj).
, Kokios moterys gražiausios pasaulyje ? : .

(2roliaijatsargiai!.. - Gi musą seses I).
• Kas yra virs realybes ? (Žinoti,ar mes tikrai gyvename),
> Kas yra virs visko ? (Dievam). '

Parinko senj .L.H-as.
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Romos A3TGRLICNT' c -uni versi te te susidarė kcliasucsimties stud.bu- 

ralis aktualioms Jaunino auklSjimo klausimams nagrinSti.Susirinkimus 
įdomiai pravedęs pref .mitring i&kėlė nuostabiu dalyku,lueigas lanko 20-ies 
tautu studentei • is karto- kalboj owe ,kt ip vised'-" įprasta scitol? stin-osc mo
kyk lose,' apie teip vadinamu ’’status ąuestionis" .Terau pasirinkome isei- . 
darni xą biy. dienu taip dažnai peršamo mater it lizmo. J’eginbijamr tiesa, 
kad ■‘•talija šiandien skaito per 2 mil.kovojenciu komunistu.Tai nėra iš
dava vien socialines ne lygybes,bet kartu ir didelio r .Ii in i c indiferenr 
tizmo, kuris neginčijamai yra Kilęs is dar didesnės i rne r arijos. Į.' an buvo, 
tikrai nuostabu,kada proi\lausus kas is mūšy (buvom, apie 50) yra 
gavęs oler.'mv. rinės tikybos žinias' is dvasiškiu, vos keli atsakė,jog vie- 
n rius,dvejus ar tr.Jus metus Jie turėjo laimes išgirsti tai is kunigu 

N- lupus Toks-yra reikalas su italu jaunimu. Dar baisiau pas prancūzus .'Ira vie
tų,Kur : žmonas nEbckrikstijami ir taip didėja, gyvyjy.pagoniu skai- 
cius.li’ancūsija visu laiku didžiavosi kaip "fili?.- primotum ta Dei”,bet 
laiko ratas rodo ky kita.Italija,tiek davusi didžiu žmonių,nageli atsikra
tyti analfabetais,kuriu Vid.ir R.srityse priskąitoma iki 35$! Teisingai 

' rsake vienas keliauninkas,kad nepažinsi Italijos,aplankys muziejus,meno 
galerij - s.‘-:.i akį apgaunęs krėstas! % ■ ■ • -

Netrukus musu būrelis lankysime Rėmę.nepilnamečiu kalėj irus,įvai
rias Jaunimo į s taigas; aplankysimi kriksbioniskai pavyzdingai vedamu fa
briku, :’b.vrniųkU miestu4 netoli Neapolio ir kt. Tckiu^ isvyku_ motu išmoks
tame pabinti 'viens kitę ir praturtinti minčių akiratį. .J..eyežia,Roma-.

vL I U + n .
1. Ncvien vaikai Belgijoj nekantraudami klausinėja.mamas ar dar toli 

šv.Nikalojus su dovanomis - gimnazistai ir studentai^ilgisi orogos,kada . 
galės suvaikėt!.G.udoamus igitur’Gruodžio.10 Nik.puošė.ir mažiausias krau
tuves-, gatves,sodus,,. na ir auditoriJ as,katedra s.Ilgo ir trumpe plauko, 
studentai džiaugėsi gavę dovanas,kad Jauni,ir kad profesoriai 'be balso 
tu dienu.Ant katedru:'dovanus-'nestigo:profescriaus Nikalojąus pyragai, su 
iu simboli'.is - kirviu,pjūklu ar arkliuku,visa kruopščiai paruosta ds-pe
reitu ..-.■'zaminu ’’patirties”.Po piety fakultetu "kortežas' kreivomis seno 
Liuveno^ratv^mi s.Kiekviena s fakultetas nose savo h.erbus:mikrėskopu,pei
lius, earr grafus, clous babkutę (aludariu fakultetas•).Aikštėse pasoko^is- 
darinėio ^iduranbiskus triukus ir pan.Kai džiaugsmas veržėsi per -kraš
tus, įsikišo1 tvarkos dabotojai.Pats .šauniausias "tiiuk.s" čia buvo.Nuken
tėjo ir virginet- ir juvcncs,bet ir policija savo bananu -'nt rytojaus dar ■ 
ieško to. ^raiste s i -rankiniu bombų ’• lukštus. No šio Cneviviskai studentiš
ko) susi rėmimo,pasitr ukus tvarkos dabotojams,vėl d; inave,džiaugėsi. 
Džiūgavo,kol užsimerk; žvaigždutės ir profesoriams vėl sugrįžo teisus.

Vr'.'gre is univcrsitcTo mokslininkdi skaito savo 1 ievas paskai
tas vra fakultetu nobuviu f-u arbatėle,kur nagrinėjamos aktualios temos. 
Gruodžio 20 d.■visu*ausibūrimas skautu Kalėdiniam lauže.Susėdę ant grin
dų anlink -lie- '.snojantį " saku le-za belgu studentai skautai (ran tier s - 
mūsų vvbiar) ir svečiai Lnekubiavosi papuoštoj salėj Kryžiumi,BP paveiks
lu skautu pasauliniu žemėlapiu ir kt.Sutikau gana aaug uzsienieciy.Skait- ii&SSa-u atlclnryte. trupute
malda į Kristų ir apaštal, - aKauta žv.IcvlU.rrogramaą.ana įvelti ir 
patraukli•norą vaiditimu,choro dainos,visy bendri žaidimai.xc sįrodė ir 
u'zsienic'ciai.Itin visus patraukė ukrainiečiu muzika,dainos,kązokas.Stp- 
ilpiniPM *QŪ Ū len»lėp,jcp (vietoj katučių Ji^ms užpelnytai nuaidėjo. 
SrSta^ViaŽ'uŽn&’pLLuna^ia mintiją noftumo tai* ir re- 
nybę visiems ir visomis pro. orais. ... - a, r P L A -
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) SKAUTAI PLAČIA™ PASIAUTI

AFRIKA. Pietą Tanganikoje įvyko triją dieną skautą sąskrydis.Buvo prr» 
.vestos varžybos.Ugnies kūrimo Varžybose ikaušas buvo uldcgtas be degtu
ką per 15 sekundzią. Sąsktydfžio metu skautai pastate didėlį tiltą^vl 
vadovui atėjus iki jo vidurio,visą skautą Juokui,tiltas sugriuvo,,.

INGIIJA. Grupė angly skautu grįžo autobusu į miestą iš miško.Dra re 
važiavo ir • jaun .skautai^Kclyjc Jie pamatė įvykstančią katastrofą; J . 1 R- 

'vinis autobusas,norėdamas išrengti susidūrimo su sunkvežimiu, trer.l-‘ į
4 mtr.aukščio stulpą ir apsivertė,Bėgąs iš bako benzinas sukėlė (R isto

. pavoju.Skautai nuskubėjo pagalbon.Vienas ją sustabdė automobilį,ir pu« 
prašė'lašaukti greitąją pagalbą su gydytoju,Kiti skautai įšliaužė į m- 
tobusor vidy ir pro langą išgabeno sužeistus keleivius,Kiti suteikė 
pirmąją pagalbą;tvaršbią vietoje panaudpjo kaklaraisbbslus,o vietojo 
antklodžių - švarkus. Atvykus gydytojui,skautai padėjo slaugyti paveji... 
giau sužeistus. Vėliau gydytojas pareiškė,kad skautai milžiniškai dnug 
padėjo ir yra verti didžiausio pagyrimo.
Birkfiold/AngliJg. Keturi skutai ėjo miesto gatve ir pamatė sugriuvu>| 
žmogą.Tuojau vienas jy nuskubėjo į pagalb a,antras prižiūrėjo apalpusį, 
trecias tvarkė ninią, retvirt-s regulioUo susisiekimą.
AUSTRALIJA
Įdomi vyr.skautą 'su., iga. "

Vyr,^kautai Susirenka nepunktualiai.Atsibodus laukti vėluojančią*
.į, ją,pradedama sueigai Visi ratu apstoja stalą,kuris užtiestas vėliava, 

.R,R Ant stalo pastatams žvakė; vienoje jos pusėje dedama "Skautybė Bond u- 
.j karas",kitoje - - biblija,o per vidurį kardas. Vadas uždega zvak,, 

atverčia "Skautybp berniukams",Bibliją,ištraukia kardą is makšties ir 
sUktyžiuo j p..

Dabar visi renkasi prie židinio ir prasideda pati- sueiga einamai
siais reikalais,Kiekvienas ryr., skautas, vadojprimygtinai liepiamas, V~-
ri pasakyti savo nuomonę,Tuo sueiga ir baigiasi;

Visi vėl ratu apstoja stalą.Malda. Vadas užverčia "Skautybą Berni’b* 
karas", Bibliją,užpučia žvaką, įdeda kardą į makštis ir .-..^namo,

♦Sueigos metu didžiausia betvarkė:vieni ateina,kiti išeina.Vietų 
žodžiu,Jos metu vyksta judėjimas. ’ . . •

• • ■ Ar neįdomi sueiga ?«.» ,
Ne.į saigą skite; tai kengūrą, salius vyr .skautą sueiga, 
Australijoje nesą daug vyr. skautą (kaip rausą vyčiai'). Frv..' 

t.c didmį.estyje kaip Albury (15,000 gyv.ją tesąs tuzinas - 12, 

olą laiką ugnies kūrimas

Vienon Londono tabako krautuvėn įbėga uždusęs skautukas.
- Prašau degutą degtuką. t ,
- 0 ką nori su Jais daryti - ugnį kurti ? - klausia sypsodamas .«>_

pardavėjas. ' >■ . . .
- As? No ! Tai mano tėčiui. Jei man reikia ugnies,as užsidegu u'i 

pagaliukais - šauniai atšauna skautukas.

Broliams,sesėms V ,

’■ ’ Jus gyvenate svebiosc šalyse ir”stcbitc tą kraštą skautiškojo 
jaunino gyvenimą,darbus,žygius,iškylas.užsiėmimus,sueigas* ją spau
dą. Neužmiršk!te, kad• visa ■ tai .įdotuą’ rie tik Juras,bet. ir visiems- "Vy*' 
"M o u-skaityto J ėjas, k&są yra visliose kraštuose. Jeigu^ parašytumėte 
bept po porą zinucią p<r metus - kivk bfttą įdomios medžiagos visiems 
apid Skautiškuosius-papročius svetimose •šalyse.
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South Boston?.. Nuuunai. cit skuuty ir sk. ubiy victininkij: turėjo sa
vo iskilmingy outigy,kuri įvyko jy paciy įr obtin- Stk, Dr riaua Lo-, 
gionicriy Jives pavestame buklu.Oficialioji dr-lis pradita ilkiĮmingu va
liavo a į neb iru » Ska u t ės, va dc v: u J ano a sktn. V.Barr i-nė s, gražiom s dainomis 
ir dėklam uci Jomis išpildė Tėvynės ilgesio montažy. Kalbėjo J?vof. aKtn, 
Koniius,adv.D.Ealvuitis,Posto komendiorius Juiglas,auxiliary v. de B.Stra- \ 
vininakieno ir trur-tiniy ratelio pirminink-.s E.F'arnėnits.Psis idž i augte Jau
noms ai. .uty. jėgos įsijungimu į kultūrinį li-tuviy gyveninę,pad.'kotu pos- fh 
tu i už pri < <. luudy ir bei-ndraderbinvimy. Oficialiai daliai pasibaigus, su- 

. tuobt:?b imituotus sknuty laužas,prie kurio skautai-ės atliko labai įdomi* 
progranji.
Ąustrelįju. A % \

Su-nj .^.Tcbkūnts runa rašo:
* - Pereinamoje stovykljo užmezgė].: rysiąs su Vo.k.Australijos skautais.
<■ o ypač sk-.ut'nis (Atsargiai! Red.).nes jos pasirodė daug sk:..utiskcnnės UZ 

vytus.Viesėjom Jy l-užc,o paskui uzkvie-tėra į lietuvišku It-užy.Jio labai 
žavėjosi li<t.dainomis,kurias dabar,jiems prilant,veržiu anly knlbon.

Vieny pirmadienį išpildomo Australijos skc.uty radijo v.; landei y.Ji ano 
vadovaujamas vyry oktetas sudainavo < dain,s.Kiek laikau leido,apibrėžiau 
liet.skauty istorijy.Ir "Vytie” Korp! bia nebuvo užmirk':.Daug kas susi
domėjo nCky Korporacija.Is luliy skeutininky gird'jau,girdi,ir Australijo
je nebūty pro salį ' -ytur.'ti toki* ukaduniny skruty or-Jy.

Is viuy DP skauty australai dauginusiu žino ir gvriruuia mini Ii-tu
vius. Prisimena visada nors ir neilgai bia viiėjusius senj.Dainutį ir u. 

'-'Dubinsky. Teko gird yti,kad tj’il,sktn.Norvydus vadovauja vienai australy 
' skauty draugovei. As irgi dirbu,padsdaras utgrlvinti austrely skautus 

lierredin’
- Australijos liet.skauty v:dairi uttn.scnj.Dainutis gavo lu lordo 

Rowallano r:bty,leidžiantį lietuviams skautams turėti visiškai savaran
kius vienetus savo kalbos bei kultūros išlaikymui, Mos tikim is galėsimo 
valiau paskelbti to risto takuty ištisai.

- Sktn.fil.Vyt.Stusilkiu mus informuojtukud jau pradine eiti ”Vy- 
bio" Korp! įgtlietinio pareigus Australijoje ir tikisi galisiys bia 
kryptis,i pi.dnryti kai ky efektyvesnio, Laukitme.

Kanada
"Vvbio" skyritus Toronto skyriaus vytlubiai ruošia statuty,kuris nusta

tys jy darbo ir veiklos g- irus dnbcr'cit i ir utoibiai.3enjory sueigos 
priimtas statut.s bus parduot,, s Korp! pirmininkui patvirtinti.

- Susirado keletas vytie'ciy,gyvubfnciy tolimame prerijy centru -
Vinnipuge. Labai gi/1 iriau dalykas, kad ten ateityj o bus įkurtas "Vyčio" . 
Korp! skyrius. \

- "Vyčio" Toronto skyrius per pirm.senj .Kvedarą prune*- .. sutinkąs 
perimti "Genocide" knygos plcitininy Kanadoj<.

- Renkaira prenumerata Siruty tarpe D.Jtuc los knygai "Lietuviy Skeu- 
tije". Kanados lietuviai skautai d's vises p. otcngas.kd si taip labui 
naudinga ir reiki linen knyga gol'ty ilvysti dienos sviusy.

- Kanados vietines skauty or-jos vedai ir skliutai yra palankūs lietu
viams skautams,gisudž ai bendradarbiauja su mūsiskitia ir n.t stengiasi 
kai ko ii mūšy pasimokyti.

- Toronto sk’-uty tuntus turi visa skautisky literutury lietuviy 
kolba ir nemaža angliškos literatūros.Skautams vadovauja Šarūnas,Stepei-_ 

^iis,Kalini ui!s,vytiniams - Vyt.Kvedaras,

/ ■ . ‘ ' ,r . ■' .
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