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- Vyr.Sktn.K.lalciauskas, p.L.S.3.Tarybos Pirmijos Pirmi
ni nkas‘^TsTūnTe—:TVycIo^_re3aKci J ai ®el°W laisky ir drauge svei
kinimus visiems akademinio Skautu Sį.JudĘio nariams,

- Sktn.kun.Dr. Vaišnora, 13 33 Vyr.dvasios vadovas,Įiesenrai _
atšventė save 45 mėty, amžiaus suk?.KtĮ. Mielą Dvasios vaduvy.siy 
graziy sukaktuviy proga mes nuoširdžiai sveikiname,linkėdami 
ilgirubiy. m6 tipi ! z

- V~ft;TO Komi skyrius Čikagoje atsiuntė 20 dol.piniginę 
aukštinkėdamas" J am vi s tobulėtiTGeradąri am dėkojame.

- ‘'Skautas4 - lietuviu skautu laikraštis Kanadojef išleido 
s skirEinr"Bavo“numerį. Kusu turimomis'žiniomis,vietoj e jo jau

išėjo iš spaudos SKAUTŲ' AIDAS, Kaip ILS3 organas. Mes džiaugiamės 
jo pasirodymu ir linkime ilgo amžiaus. "Skautu Aidu" redaguoja 
psktp. Enskaitis.

- Kil.sktn.Al.l lateris, “Vyčio- Korp! Garbes Gynėjas, gyvena' 
bikagojeTT-'or -Vyti1’ sveikina Jis brolius ir seses.^Be ko kit^.
:i ■ atsiuntė mums 10 dol.piniginę auk y. Broliškas.aciu.

- Pel ik be skautiškos spaudos ! Ji viena ištikimai Tave 
lankys-!?’pa^š'TPaūTViena^veTer'Uisiprenumeruok SKAUTŲ AIDA. 
Eis kas menuo 24 pusi, uz 2 dol. metams.Rašyti adresu: Rūta,
P.O.Box 7b, Rodney,Ont. Canada.

- 4Skautu",kuri s riteriškai užleidžia savo vietų -Skautu 
Aidui ■T’, prenumeravo iš Kanddos 150,iš JAV - 80, is Vokietijos - 
12, iš Anglijos,Australijos ir p.Amerikos kartu - 22. 60^ pre
numeratorių buvo skautės.

- Vladas Venckus vadovauja Piety Amerikos lietuviams skau
tams. Jo adresąs; Calle Soublett Korte l,Casa "Aurora-,LARACAZ, 
Bst Afagua, TTOZUBT-A, America del Sur.^

- Scliv.'jGmvndo skautai-ės labai gražiai paminėjo Vasario
16-osios 'šventu. Organizuotai dalyvavo^pamaldėee/drauge su savo 
vėliavoms. Specialiai suruoštame šventės minėjime paskaitų 
skaitė sktn. Br.Kviklys. Skautės ir skautai padainavo ir su
ruošė kelety kUkliy pasirodymu. %

- Grohno pereinamojo stovykloj e veikia skautiškoji draugo
vė. Jy suorganizavo"senj .psktn. L.M-.skaliūnas drauge su Kun.
V» šarka. %

- 'Ir. S-B. vadi jos £.dresas( laikinas). G.Juskėnas, 59 Gates 
street^ 5o,Boston Ž7; Mass., U.S.A. Visi skautu vienetai,kurie 
dar neuzsiregistravo,turi paskubėti.

- L.S.B^ Vadi J a. Jau sudaryta. Artimiausiu laiku paskelbsime 
Jos pilny“uįbtaty.

Leidšia ; Akademinis Skautu 3yjūdis.
Redaktorius t Br.Kviklys. Skaučių skyriaus redaktorė: V.Baukytė.
Adresas ; (14a) Schwabisch Gmūnd, Bismarckstr.1,Germany.
Tiražas; 300 egz.

šis numeris skiriamas daugiausia religiniu sk.problemų 
nagrinėjimui
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Mr.3(15) Vakary Vokietija 15bO»III,4

ŠVĘSTASIS TĖVAS PIJUS XII

S r A U T A 2! S
Skautybė skiria zywijt viet^ Dievo kultui,kuris ir eili

nio žmogaus gyvenime turi didelės reikšmės,Tarnaudamas visa
tos Kūrėjui, Jaunuoli s sugeba kiekviename daiktelyje,kiekvie
noje dorybėje ir nuostabiojo pasaulio sart n,30J o,Kiekviename 
sukurtume grobyje,itvysti tikroj# vieumob verte ir spindesį 
dieviškošio3 saulės šviesoje.'Ieškoti,aurabti,dziaugtib,gar
binti, Kūroje jo kuriniuosc.mutyti vis-a tyarinija tikroje 
bvie»ojo,kuri jp apšviečia, s Vi yra skauto,tai yra jusv gyve
nimo pagrindas.Jusy sąjunga reikalauja bmo-iiy,Kurie buty 
tampriai suairiLp su Dievu,kuriems religinis jausmas.perfor- 
ir.uoty visus individualinio ir socialinio gyvenimo veiksmus. 
0 taip pat ir pakylusi dvasinė nuotaika Jusy tarpe negalety 
visy laiky būti tiesy mylinti,kilni,visuomet teisi ir be prio- 
kaisty santykiuose su kitais,visada garbinga ir skaisti be. 
dieviškosios malonės pagalbos, J&sy sy^unga yra pasirinkusi 
būrį ".Bukite pt.siruoby", tai reiškia būti visada pasiruosu- 
bienib Jusy pareigob atlikimui,.'es nore turn e ti ems žodžiams 
priduoti dar gilesnę ir pilnesnę prasmę: bukite pasiruošę 
visur ir kiekviename momente,kurį žino vienas Dievas, kada 
Jis pa'baukb duoti epvbkai tob' it jums patikėtu talcnty, tai 
reiškia duoti apybknitob it begaliniu maloniu lx1 antgamtiniu 
dovanu,'o taip pat it natūraliu gabumu,kuriais Jub taip gau
bimi esate apdovanoti, kad naudotumėte didesnei Viospatieb 
garbei ir jusji pabiu bei artimųjų gerovela

Visus mielus skaitytojus, seses ir brolius skautus, kurio 
ti&nlien tv, Kazimiero - Lietuvos ir liotuvi# skautu patrono di«|l| 
bvenciir toli " nuo Jo Žėiailky palaikų ir kurie n’egt:Ii sula Acįi koltu 
papretyti is Jo dangibky mclonin tautai, kviebiame t? dienu 
mintimi ir malda jungtis su Juo, prašant pagalbos mGsu taute!* 

iTuobirdhiai sveikinamu Lios dienos proga visus mūšy bičiulius 
bei geradarius. TikSkitoCišventojo Kazimiero paralb'l?prlot mūsų tSU"’ 
tos pric'bub',Tegu šventojo gyvenimo kilnus pavyzdys lydi Jus tremties 
ayeiuose. ' -

Akademinio Skautu SąjGdHo Valdyba

BtBUOlcisA \

3



ILu-SJLI 3

Vyr'.sktn.V.šenbergas, 
PL3S Vokietijon rajono vadeiva

■ VYTINČIO

------------- ----------

SUKAUPKUTS JĖGAS TĖVYNĖS VADAVIMUI

Broliai skautai 1 Kės švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės sven 
tp. 1913 •• 1940 m. galėjome džiaugtis savo krastb laisve bei nepr 
klausomybe.Siandieny gi gyvename desimtuosius pavergimo metus ir 
Vasario.16-U minim,’ susikaupę,pilni liūdesio dėl pavergtos-Tėvynės, 
dėl didžiu priespaudy.Nusy sirdis slegia baisi nežinia apie musy. 
artimyjy likimą Lietuvoje ar Sibire.Neramina ir neaiški ateitis. 
Praeitis ir dabartis mus moko, kad laisvė gali būti atkovota,betgi 
tik visyi tautiečiu sujungtomis jėgomis,pasiryžimu.

Tai kartai,kuriai mes,skautai,priklausom, teks,tikėkime Dievas 
duos, ty. atstatymo darbu bei kovę pakelti. Tad siy dienu Jus,broliai 
ir kviečiu daugiau pagalvoti apie didžius musy uždavinius Tėvynei. 
Ruoškimės.apsiginkluokime Dievo ėTėvynes,artimo meilę,dora ir tiesu
mu, tvirta valia,mokslo ir praktiškojo gyvenimo ziniramis.Stiprinkime 
sveikaty ir f izinį patvarumy,Tapkime vertingai s,drausmingais žmonė
mis. •• Tol bus geriausia dovana' TėvyneiAr sunku tai pasiekti ?

.Nelengva, bet įvykdoma. • •
Bukime darbštus ir taupus.Pagalvokime,kad esame benamiai pabė 

geliai.įsikūrimui-svetimame krašte reikia daug darbo,pinigu,bet 
jy reikės ir sugrįžtant savo Tėvynėn. Kaip gi pradėsime ten kurtis 
jeigu nieko nebusime susitaupę? (

•Kraukime moralines j ėgas, rinkime žinias bei patyrimyydidinkim 
' fizines jėgas bei patvarumy,kraukime materialines vertybes - ir 
visa tai skirkime Lietuvai. Nuo kiekvieno musy sutaupytu vertybių 
paaugs’ir tautos turtas.Kiekvieno musu suklupimas - nuostolis visai 
tautai.Neškime' s:1in disperrcijy,negaisinkim veltui laiko.Kova _ . 
uz T/Svynės isląisvinimy jau dabar vyksta ir kiekvieno musu pareiga 
pagal išgalės dėtis -į taikę. x x

Svarbiuosius musu tautos momentus minėkime ne tuščiais žodžiais 
bet pasbryzimeis bei darbais Tėvynės ateiviai. Budėkime !

Šiuo kartu čia bus kalbama e?ie vytįetį,padariusį geryjį darbe
lį. visiems VYČIO Korp! broliams. Tai musu mielas Barzdotas Tevelia, 
Teologijos mokslu studentas, tyliai per..sęs ir savo jėgomis išlei
dęs (Vyčio Karpi vardu) nauja veikaliūky - VYTINTIS TRE?;rTYJE, - 
akademiko skauto tįkslas ir pareigos. Veikaliukas skirtas korpora- 
cijai, 2ė metu jubiliejaus proga, liesus tosirae plačiau prie^knygos 
turinio - sį leidinį visi gauna kaip autoriaus dovan 51$ .pazym ėsime’ 
tik,kad tai yra gili ir gana plati - mašinėle suglaustai^rašant 

•22 didesnio formato puslapįe i, -'W’kur ioj g .nusakyta vytiecio tiks
lai bei pareigos# ’Dievui,.Tėvynei - .tautai,-artimui, skctuiįybei.

Dkiu:.u, kad sis ttueV biolis praturtino labai negausingy. Skau
tišką ideologisky Ii faratūry,įnesdambs savo kraitį į musę korpo- 
racijy. .iety,jeigu kiekvienas po tiek. įneš tumėm kaip Barzdotas Teve
lia, butu jau labai daug padaryta ir sk. utybei, ir mielai musys korpo- 
raerjai. Vienam pirmųjų ^io darbo pionierių priklauso visu musys 
broliško, padėka.

Tiražas 300 egz.IssPausdinta Tvbingene,Vokietijoje. 21 x 29 cm. 
l?il. Br. K.
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3 K A U T Y B E S DVASIA

J.S. Vi Įson

Nora skautybe jau yra-žinoma ir paplitusi vi
same pasaulyje,norą lietuviai skautei atšventė 30 
metv jubiliejy,tačiau skautą eilese via dar^pasitai- 
ko naują kelią "ieškotoją-’,kuriems yra^neaiskus 
skautybos aantykia au religiją.^iems dbejotojams nu
raminti Tarptautinio Skautą Biuro Direktorius J.S. 
Vilaon 194E. m. "Jamboree" laikraštyj e,sausio men. 
numeryje atapauadino žemiau dedamą straipsnį.

Laikui bėgant akautybea metodai ir technika-gali 
tam tikru būdu vystytis,keistis ir tobulėti,tačiau 
iob dvaaia lieka nuo pat pradzioa ta pati,nesikei
čianti.Tik į Ją atsirėmus galima a ta tyti skautybes 
rūmą ir J į -pri taikyti naują l&iky reikalavimams. , 
Taigi laikaa nuo laiko reikia pažvelgti į skautybes 
šaltinius,kad tenai išskaityti skautybes^steigėjo 
mintį ir valią.Tai atlikti ir stengiasi sis straips- 
nia-.Taciau Jia tufi nevien istorines reikšmes.Jis 
yra ypačiai aktualua mūsą laiką idėją sąmyšyje ir 
lietuvią skautą ypatingoje padėtyj e,nes Jame atsis
pindi B.P.dvasia,jo troškimai, J o idealas,kuris tu
ri būti kiekvieno akauto,vado ir eilinio,idealu.

Norėčiau,kad au šio atraipanio mintimis auai- . 
pažinty tiek tie skautai,kuri emu dar iki šiol via 
nėra '-'aiškusi? religijoa reikalas akautybea sistemo
je,tiek tie kataliką visuomenes vadai,kurie lietu
viui katalikus skautus,jy nepažindami,ia anksto pa
vadina "bedieviais".

Sktn.Kun.Dr.J.Vaišnora l'.I.C.
PL3S Vyr.Dvasios Vadovas.

1906 metais sausio men.pasirodė pirmoji^"Scouting for Boys" 
dalis.Tai- buvo vadovėlis,mokinąs "gero pili etiškumo ■'/Po įžanga bu
vo parašas;"R.3.3.B.P.",kuris vėliau besivystydamas virto gana fa- 
nįilijarisku rr visiems gerai pažįstamu "2P". šeštajame originalines 
laidos skyriuje randamas taip dažnai cituojamas sakinys, "šios rū
šies organizacija neturėtą savo objekto,jei ji nevestą savo narius 
į religijos pažinimą'. >

Pirmajame skyriuje buvo įdėta 'skauto priesaika".Tokia formu
lė yra vartojama nuo'pat pradžios. "Pries'.tapdamas skautu,berniu- • 
kas turi padaryti skauto priesaiką. 3 a v o garbe as p a - 
sizadu; 1.TARNAUTI DIEVUI."

IV-ame skyriuje B.P. apie tarnavimą'Dievui rašo: 'Joks zno_.- 
gus negali nuveikti dideliy dalyk’^Įei Jisnetiki į Dievą ir jei 
jis "he'į'fla'fgo'7^ršaky^'7T¥fgi“kTekvTenaš skautas turi būti tikin- 

. tie:a   - ; * ....... ................. ....... . ..~ — 7     ------ ------ - ’
Leb žinome,kad šiandien kai kurie žmones,kai kurie skautą 

vadai,kurie turėtą būti gerai informuoti,galvoja,ked pirmykštėj 
"Scouting for Boys" id’joj ir redakcijoj nebuvo kreipta dėmesio į 
religiją -ir tarnavimą Dievui.Štai delko aš esu priverstas grįžti 
prie originalo,kad galjciau visiškai aiškiai įrodyti,jog ją galvoji
mas. yra klaidingas iš pagrindą ir kad tarnyba Dievui yra pagrindas
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to,kas yya vadinama skautybes dvasia. Tub pačiu ji yra kortinis aktt 
buoyant kurio skautybe yra. -pas ta tyta, cementas, kuria jungia. vis#
‘statinį ir-'leidžia Jam atsilaikyti pries vėjus’ir b&ngas.

■pirmykšte skauto. priesaikos. formule buvo, tarptautiniai varto- ♦ 
jama nuo 1922 met# ir nuo tada jokia organizaciją negali tapti Tarp
tautinio Skautu Biuro nariu,Jei Ji nepriima ir nepraktikuoja skau
tiško-pasizadej imo, kuris, įvairiomis kalbomis suformuluotas, tiksliai 
atsako' angliškam issireiskimui; .-Duty to God".

Tarptautine Kopenhagos konferencija 1924 m.dar ai^ki-'.u nusakė;
"Skautu sąjūdis neturi noro susilpninti,priešingai,siekia' sustiprinti 
individo religinius įsi tikinimus. Skaut# įstatai suponuoja,kad skau
tas turi ištikimai ir nuoširdžiai praktikuoti religiją".

Taigi.užimtoj i kryptis yra aiški ir išvados is Jos sekančios 
taip pat turi būti aiškios, B.P. 1914- m. pirm? kartą redaguotame. 
-Aids to Scoutmfestership- taip precizuotos . ■.

■•Budrumo isvystymas natūraliai prasideda Dievui pagarba,kurią / 
mes norisi pavadiname "generation".Pagarba Dievui,pagarba artimui,

•• pagarbi, sau,kaip Dievo tarnui,yra pagrindus vis# religijos fermy.- 
Dievo gi gaybinimo (Veneration) formos įvairuoja pagal kiekvieną 
konfesiją ir tikybos pavadinimą.Bendrai imant,tevy valia apsprendžia, 
kuriai tikybai J# vaikas priklauso-.-J# tad reikalas nusbrąsti', o ju~ 
s# reikalas pagerbti tavy įsitikinimus ir paremti j# pastangas įdiegi-

♦ ti vaiky sielose pagarbą ir tarnavimą Dieyui pagal form?, tos 'religi
jos, kuri? vaikas išpažįsta." . ■

Dar toliau -B.B. rašo; "Pirmasis dalykas pasizad?Jimas,kurį 
vaikas daro įstodamas į skeuty sąjūdį, yra "Tarnauti Dievui ".Beste
bėki te •• nesakoma ; 'Būti lojaliu Dievui'",.- nes tai vaizduot# tik 
tam- tikrą sielob'buki?, o "tarnauti Dievui",- kas reiškia aktyviai 
pozityvą nusistatymą." •

"J agrindinis Bkaut# sąjūdžio metodas yra suteikti tam' tikrą 
pozityvaus auklėjimo kryptį,o ne vien paprastai įkalti vaikui nega
tyvinius dėsnius,nes vaikas yra visuomet labiau nusiteikus veik ti, 
negu virškinti.įr taip vaiko veikloje mis skyrėme vietos geroje 
darbeii’o įpr'o’biUi vi'sam gyvenimui ir kiekvienai dienai- dėlto,kad 
jis tarnauja kaip pagrindas busimai ^erai valiai ir paslaugumui ar
timo tarnyboj e.P.eligine baz^, esanti si# nusiteikimą pagrinde,yra 
bendro visoms Konfesijoms, todėl del sios •. ri ezasti es mes nesusiri- 
same ne su viena is J#". . ’.

As leidau sau plačiai pacituoti pirmuosius B.B. rastus ne 
vien tik tom,kad pabrėžti,jog tarnyba Dievui yra raugas,kuriu turi 
perimti skautybes dvasi?., bet ir tam,kad Ją^apginti-nuo ty,Kurie ban
do klaidingai aiškinti ir Auri e,išeidami is įveirly požiūri#,tvirti 
na,kad skautybe ,neturi nieko bendre su religija,o r'eligij. nieko . 
bendro-su sk-i utybe.JJakt# ir patyrimu 'šviesoje si pažiūra yra visis-

& i ei *n o t? v x ii ci a
Ab negaliu bUbilaiKyti nepąci tav^b der dviejų citatą ib ori- . .

ginslinio "-Scouting for Soys' leidimo,III skyriaus .Jos yra-. nemažiau 
aktualios,kaip pirmosios,o būdas,kuriuo čia išreikšta gili mintis,'

■ verčia- įius nusisypsoti.Isskoiciuodamas vyresniuosius,kurie galot# 
rasti naudos skbutybas plane, B.P.pamini ir dvasininkus;"As manau, 
kad Jie skautybije ras gėry priemonę siek tiek sudrausminti perdaug - 
laukines aspiracijas- kai.kuriy jy auklėtinių ir sužadinti tingini# 
tarpo daugiau energijos ir susidomėjimo savo gyvenimu ir aplinka", 
B.D. taip pat pašvenčia vieną skyriy Drav/nsea-Island stovyklos,su- 
'rengtos 1907 m.rugpiu'cio mon., rezultatams cpta.rti.T? skyri# jis bai- x 
eia taip, “Kad vi ikfei Įvertino tai,'kts -jiems buvo kalama,matyti 
aiski-.i is J# man rašyt# 1 isk#.J’ai kurie j# puikiai prisimena tai,
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ko jie buvo stovykloje išmok?.Vienos is jų. dc rbininkas, ruso; -3varbiau- 
' bias dalykas,kurį daugelis, vaiku turėtu suprasti,tai - žiūrėti į da

lykus is šviesiausios puses ir bisk? imti is gerosios pusės.As pats 
pastebėjau,kad ten buvo didelė pamoka,kurios.reikia nepamiršti.As nie
kad pakankamai neatsidėkosiu už tai,ko jus mane išmokėte,As jau pats 
konstatavau,lead ten buvo suteikta didelė pagalba kasdieniam gyvenimui. 
Argi ne ten paaiškėjo svarbiausias siu dienu skautybės dėsnis - žiūrė
ti į dalykus is ju sviesi cusios. puses ir visky imti is gerosios pusės?

Žymus kvakeris ""illiara Ten n karty yra pasekęs*; "Žmones gali valdy 
ti arba tik Dievas,arba tik tironai". Skautybė siekia individo sielos 
laisve.Tatai as pabrėžiau savo paskaitoje, skaitytoj e pinny. -savaitę 

,1939 mėty III Fasaultniamė Rover Foot.Bet si laisvė turi būti valdoma 
.Dievo.Jei to nėra,ji virsta prprastu individualiniu palaidumu,Skautybė 
augs,plėsis ir isliks tik savo amžinųjų vertybių dėka .Sietu t y įė s dvasia 
mano manymu,egzistuoja ir yra efektyvi tik dėl sios priežasties;.. Ji 
remiasi amžinomis vertybėmis. '

• orui prasideda .naujieji l'etui .Trt.ėj usi oj i metai,dav? mums Jambo
ree ir .Tarptautiny konferencija,dar kartę. įrodė broliškumo ir vienin
gumo jėgy,kuri yra skautybej e.As noriu 'kai ky pakartoti is to,by1 as 
beveik pries 6 metifs esu rasys . :iJainboree;! .•

"3kautybė nuo pat savo gyvenimo pradžios pasisako už 'bro-liskumy 
ir „vieningumu. Ti atsirado kaip praktiška:' priemonė -sioms vertybėms at
siekti lokalinėje,tautinėje, tarptautinėje srityse.Žinoma,laikas nuo 
laiko yra buy? kai kuriu nuomonių skirtumu pradedant imtynių būreliu

’r baigiant dideliais’suvažiavimais jamboree ir konferencijo- 
tie nuomonių skirtumai buvo išlyginti draugiškoje dvasioje,

ir atmosferoje.Dažnai Jie netgi pasitarnavo ryškiam pavaizdavimui to • 
kelio,kuriuo skaitybos dvesia pajėgia sucementuoti-plyšius,atsirandane 
cius dėl pasaliniu įtakų ir dėl -suaugusiuju žaismo senu prietaru".

Iries sios pasalines įtakas ir pries suaugusiujU prietarus 
•r.s siu proga, is naujo keliu balsy, ii pasisukau t. ip,kf.ip' sic-nnr 
straipsnyje esu darys.

Pereitu met-u liepos mėn. pasaulin skaučių šefė kele-tę dienu pa
sivėlino išplaukti is. Londono į Austr; liję.žis pavėlavimas J ..i gal-ir 
buvo nelaimė,bet mums tai tikra laimė,nes davė Jai. progos r.traisti. ■ 
vienu, 19'30 met; is B.l’.par. eyt-į-, moldy' Tarptautinei Skaučių Ilsimai. 
Ionia 3aden lovzell jy atsiuntė man, leisdavo. p: keisti joje po r? žodžiu 
ir .pan;.udcti j$ XI^Tarptautinėj|e konf ere'nci j oj e .Lininio s konferencijos 
užbaigai buvo pietūs,surengti Prancūzu Sko.utijos Jamboree stovykloje 

Į. oisson rfliske.Xntuziostiskai pritarus generolui Į.afont,as p.skai- 
.elegutums tu maldę, ,1c ip paskutinį knferencijos žodį.
■'l'ūšu visu Tėve' ! Žta.i siomis dienomis mes susirinkome pries 
s į ve iriu krast-u,-is įvairiu ros ’.y, kurias mes a. tsto vau J ura e, b et 
ud. rome vieny, musu brolystėj e', Tavo dieviškoj e Tėvystėj e.l es . bto- 
ri.ės Tave dėkingomis širdimis,pripildytomis Tavo po Laimos,kurię 
s suteikei,dėkodami- už tai,kad musu sąjūdis tarpsta prieš Tavo 
Atsilygindami,mes norime sudėti ant Tavo altoriaus,k;ip musu 

nuolankaus dėkingumo ženki?,visas mūsų ■ ukūs ir p:stangas,kuriu is 
mūsų pareik' 1: us tarnavim as artimui .Prašome Ts vc,kad lf ike mŪsy .posė
džiu mes visi ei: galėtume,Tavo, dieviškojo įkvėpimo'^? p'sviesti,įsigyti 
vis platesnį^akiratį,vis •iskesnį žvilgsnį į visas galimybes,kurįo» 
mums ir'pric-s mus atsiveria. Taip mes galėsime žengti pirmyn su tvir
tu tikėjimu, tęsdami savo m i i J? _ ' ižkelti vis anksčiau žmonijos idea
lus ir’. limybes,kcd tuo bū'u,d’l vis gilesniotsupratimo,galėtumė 
įgyvendinti aplink Te ve ..laimingesnės taikos ir’gėros volios žemėje 
karalystę,, i'klausyk mū»u prasymę, o'mūsų f ėve l Air.en,

3u tokiu nusiteikimu 1 u O U T ti i i rn v jJū y 11 l i t>.l ■ 1 y .1 y

kele-tę dienu pa.-

Jai. progos atrasti. ■
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3 U.S I K A-U P I 11 0 DIENAI.

Vasario 16-ji ITt-pr Įklausomoje Lietuvoje buvo džiaugsmo diena.
Jau devjTii metai sueina,kaip ši’diena tapo visos lietuviu tau
tos susikaupimo diena.Imperialistinis bolševizmas^, užgrobęs Lietu
vą, sistemingai griauna krikščioniškoj y. ir lietuviškąją kultūra ir 
'naikina pacię lietuviu tautu negirdėto žiaurumo budais ir prie- i 
monemis.Bet nekalčiausia auka tapo Lietuvos jaunuomene.Viena jos 
dalis žudoma fizinėmis teroro priemonėmis,kita - nuo vaikystes 
amžiaus piešiama iš lietuviu tautos,rusinama ir verčiama klusniu 
bolševikines rusiškos imperialistines tarnybos įrankiu.Tam tiks-

Zlui Kremliaus žudikai; ,
1. Naikina jadnuomėneje tikyba,kaip svarbiausiu žmoniškumo 

ir krikščioniškosios morales pagrindu,ir tautinu sęmonę, o J/ 
vietoje skiepija ateizmu,reikalingu sužvėrėjusio bolševiko dva
siai formuoti;

2. Griauna šeimos židinį ir Jos pagrindus; krikščioniškai lie
tuviškos šeimos doroves papročius,kurie sukūre ir išugdė aukšto 
dorinio lygio lietuvišku seimu/

■ S.Ardo seimas,atskirdami’vaikus nuo tav/^bei nuo. seimos įta
kos ir sadistiškai verčia juos šnipinėti ir išdavinėti savo tėvus, 
seimos narius,kunigus,mokytojus ir k-.imynus policijos terorui;

4. Prievarta stumia Jaunuomenę į bolševikines mokyklas ir 
pobūvius,kur nužmoginimu stengiamasi įskiepyti neapykantą savo
t žvems, šeima i, tautai ir gimtajam kraštui, o pasigėrėjimą ir meilę 
barbariškai santvarkai ir Jos kūrėjams;

5. Panaikinę laisvosios Lietuvos jaunuomenes organizacijas, 
varo jaunuomenę į'bolševikines ot-jas ir tuo būdu stengiasi Ję 
išugdyti rusiško bolševizmo pionieriais j

6. iš mokyki’,i pasalino doros ir tiesos mokslus ir J/ vieto
ję įveda nedoros doktriną ir melą barbarizmui remti,skelbti ir 
vykdyti, - . . % ,

Konstatuodami šiuos baisius faktus,kviečiame viso pasaulio, 
tėvus bei motinęs,auklėtojus,dvasininkus,jeunuomenis dr-jas^spau- 
dę,visuomenininkus,kultūrininkus ir politikus įsigylinti į się 
lietuvi/,tautos.jaunuomenes tragediją ir skelbti^visur ir visiems 
kąix> didz.it usię 20 ambitūs godą bei nusikaltimą žmonijai ir perma
tyti pavoją laisvajam pasauliui.Todil kviečiame visuose laisvojo 
pasaulio kampuose gyvenančius lietuvius nenustoti rūpintis lietu- T 
vi U tautos ateitimi ir liet. Jaunuomenes aUklžj'imū,panaudojant vi
sas įmanomas priemones,kaip antai;. ' \s v

l.Kurti ir išlaikyti lietuvišką seimą krikscioniskosios doro
ves ir lietuvybės dvasioje; gilinti tokios šeimos įtaką vaikai s, 

1 ugdyti vaiką.meilę,pagarbą ir ištikimybę savo tėvams,kilmei'ir 
t-Sv/ kraštui;' ’ ■

*’ • •’2.Remti esamas ir steigti‘naujas lietuviškas mokyklas ir Jo
se stiprinti' lituanistikos mokslus;lietuvi/ kulbę, Lietu vos. isto
rija ir geografiją,lietuvi/ Ii tėraturą,meną ir kitas lietuviško-. 
sios kultūros apraiškas;. . . . .

3. Per lietuviškąją seimą,parapiją,mokyklą- ir tikybines,
tautines bei lietuvi/ skautą ir skauci/ or-Jas auklėti Jaunuomenę 
lietuviškoje dvasioje,-ismo.^.nt- taisyklingos lietuvi/ kalbos bei 
rašybos,Ii etuvisk/ dai//,tautini/. šokią,paproči/ ir laisvo 
lietuvio pt re-ig/i- , . . ? ' . ' .. •' ,

4. Remi i lie-tuviskosios^ jaundomomes or-ją-s,ypatingai J/ I 
tautinius pobūvius,sventes'bei parengimus;

8
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5 Traukti jaunuomenę j. visuomenes'organizacijų rengiamas lietu
viškas * šventes ,minėj imus,meno parodas,koncertui ir kitokius kultūri- 
niua ja rengimus ;

6. Rūpintis jaunęja lietuviu karta,kaipo lietuviu tautos prieaug
liu bei lietuviu tautos ateitimi ir kaipo busima'kovojančios lietuviu 
tautos talka,siekiant Lietuvos išlaisvinimo.

Susikaupkime ir zadekimes lietuviu tautos istorijoje mums skiria
mas pareigas atlikti.

Pasaulio Lietuviu .Skautu 
1950m. Vasario men,15 d. Sąjungos Tarybos Pirmija,'r , >

•į_ f f
VDU STUD. SKAUGIŲ DR-TO 3001.1.11^3 VEIKLA '

(Atsiminimai) ' •

Bktn. " . .S.St.ssiskienc, Australija

Vytauto D.U-to Szud.3koučiu Dr-vc gana plačiai reiskosi savo 
socialine veikla.’Si darbu daugiausia atlikdavo skiltys.Jos is anksto 
paruošdavo planus ateinančiam- pusmečiui,kur nemaža .vietos,skirdavo 
ir labdarybės darbui. Skautes po Kaladę,Velykų atostogų suvažiuoda
vo i lx.unę turtingos, vežinos įvairiomis gėrybėmis.Jau pirmosios po- 
atostogines sueigos metu sus įgabendavome viską,kę būdavome paskyru
sias vargšams; maisto,drabužiu,skanėstu.

- Vargingu žmonių Kruna būdavo nemažai.Vienas seimas lydėjo nėr 
laime bei•nešckm5s,kitas kankino ligos, trečias vargino‘nelemtas al
koholi smas. pastarųjų buvo ar ne daugiausia.Ir lyg’tyčia tai beveik 
visos gausios seimos. Kuo kalti vr.'.'kuči.-l,kurie d 41 savo tavu turė
jo kęsti skurdę,gyventi nepritekliuje ? Lūšę .seses suteikdavo jiems 
daug džiaugsmo, l’ačiau joms pačioms tekdavo retkarčiais riet nukentoti.

Kartę skurdžiame Kauno priemiestyje “Rrczilkoj o;’ sco.ims Birutei 
z’.,A-binai ; . , Onutei K. ir kitoms lankant vienu sGimę, grįžo girtus 
tos šeimos tėvas ir ..radijo jfes plūsti, jos kurstančios jo sei- 
mę.paguliau pyr.-dljo Joms taip grasinti, kad sies bėgdamos net buroku 
lysves išmindė... ’ • •

. ' Tani: u ir po tokiu nepasisekimu noras lankyti vargšus nemažė
jo* K.ū»U seses aplankydavo ir apkrečiamomis ligomis sergančius ligo
nis, šiaip jau visu vengiamoje Sv.Luko -ligoninėj e tolimame Kaupo prie
miestyje. Pagalbos ranka, būdavo tiesiama visur,kur tik buvo •galima. 
Vienę pavasarį labai ištvino ’Tęmunas,apsOmddmaS žemesnięsias Kauno 
vietas. Kiek na'ktę seses n©miegojo,prieglaudose o. r vaikę dirželiuo
se slriūsydatios ir prižiūrėdamos apsemtu vietę evakuotus vaikučius.

■Javo darbui reik-.lingu žinię gaudavome dr-v-5s ir skilčių suei
gose, rengiamu .P? šnekesiu ir diskusijų motu-.

i erdaug esame žvaigždes pamigę, k'.d nakti-s bijotume. ;i‘ . 
Antronomo' rntlę~pio ' j rasa s.

- Tikimas ? - Tai Ap.voiz'los sinonimas, J.D&ssonville.

- Blogai su moterimi, kuri sugeba virt i, o. neverda,, •tačiau daug blo
giau *s u kur f ’nesugeba, o verda. ^Vydūnas. ’
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' ^i\.I'un. J .Dėdinas ,Belgij 
■'Vyčio3 Korp! Dvasios Vadovas

, akrieja. Jeigu reikt? mūs? sūkį įnerti į. proporcijos
r>w,be’ e taip tekt? pavaizduoti; - einam’ į. Dievą,ieškodami kelio 
tėvynės aplinkoje išmoktomis sąvokomis,keliaujame vieni kitiems pa 
sigelbedami. Paimkim vilkelį. - žemę,besisukančią apie savo ašį,ku
ri? laiko gamtos dėsniai - Dievas,joje rasime vietoves su j y žmonė
mis - tautas, tautęse zmog? žmogui - artimą.Kad vilkeliu - žeme suk- 
t?si lygsvaroj,būtina fizini? J eg? išlyginta-proporcija,kad žmones 
gyvent? teyynese ir vieni kitiems but? artimas - dvasini? Jog? iš
lyginta proporcija.Šios dėka žmones pašigelbsti tarpusavy ir per tai 
gali lengvai.artinti s į j? gyvenimo ašį- Dievą. Tiek Kūrėjo’sugam- - 
tinti pasaulį laiką dėsni :.i, tiek rysys apimąs žmones kaip žmones, 
tiek Juos įj? salį įsunkianti įdeja yra meile,ąpskriejanti kaip 
tobulus apskritimas įrašytą trikampį-;

VERBA DOCENT ... ' .
Neramiausias vis? Dievo tvarinį? bene bus žmogus.Kūdikiui lop

šio permala, jaunuolis svajoms neberanda tįb?, žilstelėjusi galva 
uz šviesmeci? milijoną klausiusi; !,o dar bent truputį toliau kas?” 
Tai zmogsus neramumas,Ir ko jis ieško,ko neranda? Jis lekia per-paden
gi? plynes,minties išsemia gilybes,valgo obuolį užgintą būties pa
slaptims pažinti.Panūdęs tapti dievu visagaliu su išmanymu bėkras- 
ciu.UZ'bprangdino Jį .obuolys nelemtas,- dvasia pritemo. Suiro santai
ka tarp kūne ir dvasios; suskilęs savy -ir prigautas, kcliauja per _• 
pasaulį raip ta gražioji Karalaite su užnuodytu kąsniu burnoj e.Stato, 
griauja, nerimauja,be t keliauja prarasto rojaus'ieškodamas.

Nelaimingasis Ievos kąsnis per kart? kartas į mūs? dienas at
slinkus.Toj e nelaimėje yra’tiek laimes,jog užsiliko nuojauta,kad 
Dievas prisiekiamas kaip mūs? būties atbaigimo,buities pagerinimo 
ir įpras tinimo finalas. Kita laim’i ta,kad pirmajai nelaimei suar-. 
džius vienybą trokštant- beribio pažinimo, į žmogaus tremtinio bui
tį įėjo dieviškasis elementas’per pažinimą ir fcalią atstatęs dvasios 
ir kūno darną, o pridedant atneštą antgamtinę malonę tarp žmogaus 
sudi.r.nintc ir Kūrėjo. 0 jfelix culpa !

l.:.ip atrodo iš žmogaus gyvenime,visa jo. buitis yra tarnavimas 
Svarbu tad rasti kam tarnauti,kam atsiduoti, nes tarnauti reiškia 
kam nors gyventi ,1'uo pono aukštumo priklauso tarno garbe ir vieta.

"i diiizitusią viešpatį .Tam yru pažinimas. Radus didziau- 
c valios išlikti ištikimam,I-’o nepaklusnumo l urejui^ zmo- 
s į-svietą išmokti gyventi3. I keista^gyvenimą; išvytas 
ugi:.u pažinti,bet per materiją,nors pažinimas yra dvasi 

v-' lią,dvasios apraišką,uzvaldant ir.pasijungiant ma- 
nimū atras prarastą roj?,Kūrėją,kuris pagelb.es antgamti 
ereiti į Kūrėjo an^tgo.mtybę, J eigų žmogus to norės , xarna 

i"-d valia išmokt? paklusti malonei ii1 protui. / , v 
Smogus atradęs Prarastą Dievą,pažinęs is Jo tvarinį? is- 

mintį,galybę,grožį,eina į£į ir taureja.Juk bU kuo draugausi - tog 
nets tmpsi.Lad sudievinti1 dvasioj ir kūne žmones į.
žemas m; terijoj ,kur kiekviena s vis daugiau nori pax.inyi^ir uzyąldj 
ti, reikia -ko tai kas juos sutalpint?,.skirstyt?, sutaikm u?, tiek tau
tose, tiek tautos.Vietoj peštis - tai nuodėmi? P^ymys, 
bedami vieni antriems, išmoktomis ,sąvokomis pasitardami, turime ieško 
ti kelio ir radę juo eiti į taurejimo amalą - ■ ie ą

terij

vic

aut 
ir-
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Kuriuo keliu eiti ? Rasti keli? ne k? daugiau reiškia kaip išsi
rinkti mūšy žmogiukai bučiai atitinkami aus i ąs’ ■ priemones,pagelbincias 
Prieinamiau į Diev? artėti.Sakau prieinamiau, nes Dievas yra dvasia, 
būtis savy galimiausiai atbaigta.Atsidėjus,visu. Kruopštumu,ilgai ; 
svarstant reikt? Jy ieškoti,nes mūšy dva-sios ir kūno gerosios savy
bes,kuriomis pasikliaudami tikimės artėti į Diev?,nęvisada atitinka 
gėrio norma.JTepaprastai daug čia palengvins Dievo įsikibimas j. žmogaus 
gyvenimu,pažinimu ir vali?..

3XB&PLA TRAKU”? . . ’ S
Legenda pasakoja,kad stabmeldžiy. milžinas Kristoforas,būdamas 

gana stiprus,pasiryžo tarnauti tik didžiausiam ponui. Žmones patarė 
Karaliui tarnauti,nes Jis didžiausias,Tačiau puotos metu Kristoforas 
nustebo,kad karalius velnio bijojo milžinas tarnavo velniui.Viskas ėjo 
gerai -velnias galingas,Jam visi tik lankstosi.Kyla ir tarnas.Karty 
praeinant.pro kryžiy,velnias cypė ir drebėjo.-Šitkaip j Yra dar dides
niu už tave,brolau.Kristoforas,pamatęs eremitu po kryžiumi,pasitei- 
ravojkaip gaiety, Nukryžiuotajam tarnauti.Vienuolis patarė nešioti žmo
nes per upę,norinčius pereiti. Nešiojo,nesiejo ir karty paėmė malony, 
vaikuti cnt’ peciy, brenda, ir .'.vaikas sunkej a.Vargais negalais pasiekė 
antry kranty,nubraukė rankove prakaitu,atsiduso;‘'Toks,vaikeli, buvai 
sunkus, lyg vis? pasaulį bučiau tempęs?'1 - Nesistebek; nešei didžiau
si? ponęlTy.kurs sukūrė pasaulį! -■ šypsojos vaikutis..

Ar ne žmogaus gyvenimo iškaba ši legenda? Kiekvienas mus? yra 
Kristoforas, ieskys pasauly didžiausio pono,kuriam gaiety, atsiduoti. 
Tokį radęs,jam tarnauja,priklauso nuo Jo. C kad kiekvienas rast? dit 
džiausi? ,pony ir jam tarnauty,nešiodamas kitus,kaip mastas,per tai Jį 
patį ' Yra svarbu šiandien mokėti rasti tj. Eremitą,nurodantį kam. ir 
kaip tarnauti„Tiesa,Jis kalba per šiandieninius eręmitus,vyresniuo- 
sius,draugus, taurias sielas,knygas, spaudu,kilnias mintįs5per gatntos 
knygas. Tik mokėkime suprasti.

Kodėl taurėjant supanašėti į Diev? ? Kodėl ne į- pav.tobuliau
si? žmogy arba į susidaryt?' idealaus žmogaus "modelį?" Plačiausiais 
išvadžiojimais reikt? aiškinti,Pasakytina, tiek,kad su Juo kart? rei
kės "dkistaton" sueiti, todėl Jo žemėje nesi ilgėti? Jis-"yra tas,kurio 
pažinimas ir valia be apribojimo,žmogaus gi priklauso nuo materijos 
priėjimo,fiziologinio išsives tymo, paprociy ir pen. Dievas yra virs 
ma-terijos,žmogus joje įklimpęs,galvojęs "gabalinėmis išvadomis".Viso
se tautose žmogaus prigimtis ilgisi ko tai žemiško,idealaus bet rea
laus .Net musu raudoni kaimynėliai sūkiais garbina. kaip dievę savo tė- 
vę.Tai stabmeldybė,bet kas gi ji yra - o.r.ne panašumas religijai?

Senieji graikę galvotojo.! mėty metus ieškojo^ kelio į Dievę. 
Žmogaus prigimtis ilgėjosi jo,bet sunku -pažinimu is pasaulio.visatos, 
kūrinijos atspėti jo esmę.Bandė artėti kūrybos k ei i u,j er vaIi ę,tac i au 
valia sugniuždavo prie sudvasintos materijos kul.tūtoje .Griuvo graikai, 
subiro romėnai„Atėjo asmenybė į pasaulį klajojantį,asmenybė ir Dievas 
kartu,atverti žmogui klajūnui akis-,-kad žmogus būt? dievu. 1-cžinimas 
ir valia yra būdingiausios dvasios apraiškos.Būdingiausia žmogaus ap- 
raiska■yra jo žmoniskūmess -dvasia darniai sujungta su kūno elementu. 
Juo jungiamasis rysjrs tvirtesnis,dvasia ir kūnas suderinti į akdrdę,, 
tuo lubinu žmogus yra žmogiškesnių, • "Si darna jį supanašina. Dievui. 
Trekybės darna aukščiausia.pirmoj i nuodėmė -- neklusnumo nuodėmė su
ardė dvasios ir kūno .darn?..Kr i s tus žmogy atpirko išmokydamas Jį būti 
klusniu.žmogaus prigimtis paklusdama Kūrėjui, jam, atsidaro ir is 
Dievo srovena antgamtinė malonė.Žmogus būna dieviškoje įtakoje,gyver" 
me.Vis daugiau atsiverdamas Dievui,ruksciausiamJgėriuiz,pats tcinpr ' -• 
gėrio grūdeliu pasaulio blogyje,žia žmogus tampa vis žmoniskesn

(.Bus daugiau) - ■
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’ Kaip ir Kiekvieno darbo pradžia,taip ir isbiblaskiusiu po vi
su Angliję lietuviu skautę organ i Žavini:, e nebuvo lengvas’.Ilgo s ir 
sunkios darbo valandos,dideli s. tstumai ;ir trukumas prityrusiu va
dovu,'- vis tai priežastys,d?l kuriu liet.ska;utu organizavimasis 
čia sunkiai vyko. , z-

194£ m. L33 vadovybe, Ii c-t. skautu Anglijoje vadeiva pe skyrė 
sktn. R.Spalį,kuris energingai ėmėsi organizacinio darbo.įsteigti 
vienur ar kitur kad ir neskaitlingi 11 v t.skautę vienetai,kurie už
megzdavo ryžius su -anglu skaute is. Išsirūpinta Skautu Skiltis ■‘Bi’i- 
tanijos Lietuvyje“. • .

1949 m.birželio men.Ealifakse sušauktas pirmasis Anglijoje 
liet.skautu vadu suvažiavimas,kuriame dalyvavo ir'vyr.sktn.tepąs, 
biū sudaryta L33 Anglijoje vadijat. sktn.R.Spalis - vadeiva,psktn. 
L.V.itkevibius -pavaduotojas, sktn.Gailiumite,psktn.Čeponis ir 
vyt.. skiltn.Dainauskas - nariai. Visa Angdija padalyta į tris vie- 
tininkijo-s,kurioms vadovauti paskirti trys vadijos nariai - E.Ang
lijos vi e tininki J a i - teponis, Vidurio /-.Vaitkevičius, siaurės - 
Ik inuuskas. Suvažiavime aptarta, daug aktualiu reikalu,apsideta mok 
k sciu (jaun. skautai -į- peno,' skautai 1 p.’, sk.vyčiai ,2 p. ir skauti
ninkai 5 n .-savaitei). Nutarta leisti sav: s^ laikr: stelis. Siam reika
lui Įsteigtas rotatoriaus ir rašomosios mašinėlės_fondas,Kuriam 
aukoti paprašyti ne tik sk£utni-es,bet ir kitos liet,or-Jos. 
3uvo.ži.vims.s,dra..ge su stovyklavimu... trukęs dienas,praėjo pakilioj 
skautiškoj 'dvasioj.Tpac mus sustiprino v.s. b epo dalyvavimas.

lo suvažiavimo sk utiska veikla pagyvėjo. I.si-steige keletas 
nauju.vienetu.Lfi kuri, daliniai savo grcžit veikla puikiai uzsire- 
kor/.ndovc ‘tiek lietuviu,tiek anglu visuomenėj e.Is tokiu pažymėtini; 
Halifakso mišrioji dr-ve - draugininkas skltn.Žvirblis,_i,lsager 
mišrioji, dr-vS pskltn.Neimantas ir Nottingham© - sk.vyčiu būrelio 
vadas pektn. Trečiokas. ,

^iu’metu vasarų .Derby. - Nottinghamo apylinkėje sumatyta suor- , 
ganizuoti 7 dienu stovyklą,pakviečiant 'į JU ir kitu tautybių skau
tus J--u is anksto šiai stovyklai ruoštam:si; dirbdinami skudu
čiai,’mokome si tautiniu šokiu bei dainų ir ruošiami įžodžiui■skaur 
tai kandidatai. ___ j__

Broli, su n n k s i n o 1 i i J.. *.Į 9., , '
------------- _ į kada sunkioje valandoje,kad ir didziiusįas 
varsas turi savo galu? Gal sunku tikėti,bet taip yra.Laikas begs •. 
k~’-o" upelio ciur’ enim: s, slinks pavasariai,daug kartu žydes vys-, 
riot ■> r d~ua»k'rtU kvepės pievos vakare... ir^pats nepajusi,kaip 
tie n-'i sk^ut-nkai bei sKrutytas,kurie žiūri šiandien | tave. tokiu 
tvru "savo vaik ioku akučiu žvilgsniu, taps suaugusiais žmonėmis,gi. . 
tie ‘-u kuri-is"žengi koja kojon,metu bagyje surimtės,plaukai pra- 
d's’puo'stis bidabrin'.mis gijomis .Nauji žmones^žengs gyveniman.-3e- 
ni-eiems bus f'jU« laikas dingti atsiminimu Ūkuose,grįžti namo... 
^kur^-'dans-s n&siniauKin,kur visi veidai be kaukes,kur sirdys 
kliusvfa birdies1... Taip , broli,vienu kertę ateis dįc-na,kuomet • ...

Julute ir™ leisti kaskart ilgesnius ssilius.Kaip gera 
£1 t-da nSvelg^1 ftgal,jei tvirtai būsi tuo keliu ijęs. O Tavo > 

4s .tyliai,lyg vjjolio dvelkimas.Ir sutemose pamatysi 
It^in'nTi Kristų,ir Pulbi cnt Keliu,ir pasidarys Tau sieloje gera, 

' Ižnvks' visas skausmas, ilgesys,ir tarsi Jam pro asaras; ,
■ ViSoatiu,Pi-failiK ^ne,nes at;jo naktis ir darosi tamsu! 

■ rHcnrs Tave savo žavigžcHtu apsiaustu.-ir meilis pilnu
.. as esu Kelias,Tiesa ir Gyvenimą s.Kas į mane tiki,
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KALTINAMASIS ĮRAŠO, BALSO. ! ‘
I • \ .

- ■ 42 ’ '■ 1

j?il, Vytenis, Aus’tralija , .
lii-el.b musę skautybės Tave,

Tu taip griežtai,tegu ir t Aviškai,išbarei 25 metu susilaukusį 
jos vaikę,musę mielę Korporacija,kad as Juntu būtino reikalo paba
dyti porę zodzię jai užtarti,kad Ji ncpam:.nytę,kad Jai nebara vil
tiem pasitaisyti ir ... kartais nesumanytę užsidaryti! Penkiolikę, 
metę dėvėjęs job spalvas,manau,kad tai būtę vis dėlto didesnis nuo
stolis lietuviškai skautijai,kaip jos tolebnib gyvavimai dabartine 
forma.

Tu Ję .apkaltinai sustudentėjimu,nukrypimu nuo skautiskęję vei
kimo f ormę,n-esugebėj imu padaryti tokię geręję darbeliu,nuo kuriu 
(arba atskiru jos nariu) verdąs oitę visuomenėje is lupę į lūpas 
ir (baisu!) ne.t -t su sendraugėjimu 1 Tai rimti Jcaltininmai, o ypač kada 
juob taria ne koks prabalai tie,kuri am rupi gal kurie kiti reikalai) 
o pats musę skautybės Tėvas,taip jautriai gyvenęs savo vaiko,tegu 
jau ir tapusio pilnamečiu, vargais bei negalavimais.

1 ’-ielas Tėve, nedera Jaunesniam mokytį senesnį,bet rs manau 
sutiksi su manimi,Kad veiklos formų atžvilgiu sk: utybė yra labai 
lankbti.ir ko gi Jai nebūti lanksčiai,kad Jos siekiami tikslai yra 
ne kokie nors išoriniai efektai (kurie,tarp kita ko,taip pat panau- i
dojami tikslo siekiant),,bet jokiu mastu neišmatuojamas,^okiu saiku. . , 
nesuseik Sj< r..as didis tikslas - žmogaus ugdymas.Koks tas -mogus tu- • 
ri būti,mums parodo-desimta Dievo įsakymu ir didieji Lietuvos (ir nė 
vien Lietuvos) istorijos pavyzdžiai.i'ęs visi,rytiečiai (manau,ir. Tu
su-mumis) manome, kad-geriausias kelias tam tikslui siekti yra skau- 
tybės kelias. . ■.

Būdami jaunesniaisiais skautais (lietuviškojo Geležinio Vilko-, / 
vaikais), mes apie skiltis,skiltininkus beveik nieko --nelinojome, t/ 
Tapę skautais,net gerokai palypėję skautiškojo patyrimo laiptais, 
dar labai mūzai -težinojome apie skautus vyčius,tuo tarpu vilkiuku 
žaidimai musę jau neb edomino,nes'buvome is ję išaugę, liūsę gerasis 
draugininkas mums nesiūlė sueigas pradėti Didžiuoju staugimu,nčs Jis- 
juto,kad tai būtu mums svetima,nes nenatūralu mūsų amžiui.Bet es ir 
dabar nemanau, kad. dėlto mes būtume buvę blogi skautai, nes skautę* 
įstatu ir tradicijų tteė laikėmės ir jais gyvenome.

Skaitau,kad L.U-to Stud.3k.dr--vė,o vėliauVDU Stud,Skautu 
Korp- JVYTI3'’ nutisįpelnė garbingi; it z-~mid. vieta*, ^pasaulinio 
skautę sąjūdžio istorijoje,Braškindama’kelię skautybės idjjt i į 
akademiko intelektualo gyvenimai parodydama,kad tos idėjos gali suda
ryti rimtę pasaulėžiūros pagfiiidę,parodydama,kad skEUtybės idėja 
nėra tik m uj e.s vykęs jc-uniTttci’&uki ėjimo 'metodas,bet kad ji,tinkamai 
formuluota,gali būti akademiko-intelektualo gyvenimo svyturybjO ne 
blėstančios prisiminimu zi rij.es,pasilikusios nueitame vaikystės ke- ( 
lyjv.Tui sakau is savo j. si tikinimo, o kad t; i yra tiesa,patvirtina 
tai,kad "Vytis-1 -nemirė per visas audros,nueit ubusias musę tautę,bet, 
liko gyvE-.s ir dabarjneziūrifit visu nepalankiu aplinkybių,auga,tvirtąjį 

Ai* gt Ii būti džiugesnis įvykis musę tautos gyvenime,kaip gražio
sios sJt.utybės idėjos tapimas pasaulėžiūra jos svi suomenėje ? Ar- . 
tik tas yra geras Tėvynės gynėjas ir karys,kuri s kovoja šauniai

* uniformuotas,įvairias karo akademijas.baigusiu ir garbės ženklais 
apipiltu vtdę vadovrujamas? Ar nukrypimas nuo formos- vist-d smerktinas^ 

TuiPfkbrporž cijos sueigos labai z.ymiai skyrėsi nuo skautę ...
draugo vi U, net nuo vjrę.ię. sueigę.Bet dalyvaudamas tose sueigose,as. 
niekad nesu pamiršęs skautę sueigoje’ dalyvaiijęs. Forma buvo kita,

• K . '
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bet užtai ir įdomi bei patraukli,J i buvo aktuali ir artima.jjsmė vi- ,
s»ad liko ta pati,o ji' buvo skautiška! T: i buvo, nepaprastai įdomu 
ir nauja,patirti,kad visus gyvenimo reiškinius,neišskiriant ir poli- 

. tinio bei ekonominio gyvenimo,galima matuoti skautiškuoju'mastu ir
daryti praktiška.s išvadas, Ar čia skilbię sistemos visiškas iblėiky- . 
mas yra esminei svarbus? Pagaliau, ar nebuvo galima jos įžiūrėti 
“Vyčio1* I'orp! praktikuotuose profesiniuose būreliuose,nors pasta - 
rieji skiltimis ir nesivadino ? Gal. ir būtę buvę geriau juos skiltimi 
pavadinti, bet to Tada mes nepeš igėdome,nors skilbię sistemą ir ge
rai žinojome. Valčiai . ako.nka ežerėlio, laivui reikalingas vandeny
nas. Šerniukas p: s i tenkina žaidimo draugę .buteliu, suaugęs vyras-, 
veržlus studentės, ieško platesnes draug stos tiesai siekti. Ar ne 
taip,mielas leve ?

Toliau, Tu pasigendi garsię korporacijos ir^jos vyrę- darbai. Tebū
nie ir toliau taip, nes kai korporacija ar vytieciri pradus apie‘sa
vo ,’arbus kalbėti, tada - vargas jai ir Jiems ! Ar rausvi Vadovas nėra 
pasakęs; tenežino tavo kairi,kg daro dešino ? Ar B-P nėra mums paša- ; 
kęs, kad gerasis darbelis nustoja toks buvęs kai juo pasigiri ? Ar 
•Sibiro aukos iš vytiebię tarpo Tau nieko nesako ? Jie nebuvo nei žymu: ■ 
politikos veikėjai,nei aukšti valstybes pareigūnai,nei didi turtuo
liai.Savo kančiomis tolimoje tremtyje.,savo partizano mirtimi jieA 
užantspaudavo savo gyvenimą,pilną tylaus darbo,kurio neapkentė, mus g ■ 
Tėvynę užplūdę pikto nešėjai. Jie augo ir savo pasaulėžiūrą_formavo . 
“Vyčio“ korporacijoje - ne kur kitur. Ašy esu tikras.,kai grius gele
žinė ir .plieninė uždangos,vytiebię darbai prabils,nors jie patys gal 
Jau ir bus nutilę...Tu sakai tiesę: nevisi vytiebini yra tokie, yra 
ję tar.-e it tokiu,kuriuos reikia ‘traukti ir stumti“. 0 vistik,aš' 
nemanau,kad jie .būtę buvę korporacijai nereikalingi, nes nekartą >.... 
savo nuomone yra prisidėję prie korporacijos vienokio ar kitokio 
nusistatymo pasiekimo. Jie buvo ir yra reikalingi “Vyčiui-,kaip de-. ,. 
mokratiškiausici institucijai,kurią bent kada teko pažinti ir iki 
kurios demokratiškumo praktikoje dar labai toli taip besir&klamuo- 
janbioms didžiosioms demokratijoms (net ir Vakaru...).

Lipias-į’ėve, Tu skaudžiausiai sugėloi prieš Savo toismę atsi- 
durusios musę mielos korporacijos širdį,Ją apkaltindamas susendrau- ■. 
g ėjimu.Tai. yra ne-kas kita,kaip pareiškimas,kad "Vytis“ yra riuskaui- . 
tėjusi,nes' dvasios. Jdurietvė yra vienas pagrindiniu, skautiškumo požy- 
ttię.Ar tai susendraugėj imas,jei Stud.Skautę Dr-ve atsisako kompromi- • 
sę su kitomis ideilcg;Jomis ir persiorganizuoja į tik, .skautę vien er
tą ? Ar tai yra seniams budingas nekomprorcisinis nusistatymas apsi
valyti nuo stikliuko įbėgėję, nors tai reiškė ir keliolikos narię, 
(tada dar negausingoje draugovėje) notekimą ? Ar tai susendraugajimas- 
kai tik retas korpl narys nedirbo (tiek Lietuvoje, tiek ir tremtyje

- bei emigracijoje) aktyvaus darbo L33 vienetuose ar vadovybėje ? La
bai gėrei atsimenu,kad ’ " • L33 vyriausios vndijos vadę rengimo 
dalyje dirbo beveik vien vytiobiai. Drįstu teigti, kad be vytiebię 
bendradarbi avim o tokiu pasisekimu nebūtę praėjusi II ■‘■'autinė sto
vykla Panemunėj e,nors tuometinei aukštajai vadovybei sis faktas 
f ai ir nebuvo labai malonus... Pagaliau,ąt tol yra Jau senatvės po- 
ymib,kt.i tremtyje korporacija pasirodo esanti gc.l judriausias lie

tuviškos skautijos vienetas,, be kurio nepraėjo nei vienas žymesnis 
• sąjungos gyvenimo įvykis, kuri s, nežiūrint išsisklaidymo, įstengia 

leisti net savo organą ? 7 iėlau Tėve, ar tai nėra veržliausias 
jaunatvės, skautiškos Jaunatvės požymiai ? . •

Tavo ’minti s,kad korporacija- turi sudaryti Skautišką akademi
ją,su kai kuriomis pataisomis, yra visai priimtina. Tapti formalia 
skautę vadę mokykla korporacija negalėjo ir negalės,nos tuo Ji no-
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nopolizuotą Sąjungos vadovybes darbo sritį.Tačiau korporacija per 
visą sr,vo atsimenamą periodą atliko gal dar svarbesnę funkciją Są - 
jungob gyveni®e,nors,išklausius Tavo kaltinimą,ir gali būti bunka 
tuo patikėti.

Niekam,kas akyliau beke lietuviškos skautybas gyvenim?.,nebuvo 
paslaptis,kad Ji buvo tąsoma į šalis nuo tiebiojo skautybos kelio. 
Nėra pasibaigt tie pasikėsinimai ir dabar. Norima ta grašą,kaip bal
tinio vanduo tyrą,skautybcs sąjūdį nudažyti vienokia ar kitokia 
spalva ar suspausti i vienokiue ar kitokius vamzdžius,atribojant Jį 
nuo plačiojo lietuviškojo Jaunimo ir monopolizuojant tik tiems ar 
aniems.Deja,tos pastangos rasdavo ar net randa atgarsio kaip tik . 
tą tarpe,kuriems turėtą rūpėti.,kad tos pastangos nueitą veltui,.. 
Tarpais gausiai subyra skautininką IhijXQptfai vienon ar kiton pusčn 
- ir taip susidaro vienokia ar kitokia dauguma,lemianti Sąjungos atei- ■ 
iį.Laimei, tie skautininkai greit ateinu,greit ir nueina.Tuo tarpu 
‘■’Vytis-' ir toliau lieka savo poste - saugoti mūsą bki?.utybp,kad Job 
kelias liktą tiesus, kad ji nenukryptą į takelius. Kas dalyvavo įvai
riuose Sąjungas suvašiavinuose,kas dirbo jos vienetuose,tas galėjo 
įsitikinti, kad šią savo pareigą lietuviškajam skautiškoj uis sąjūdžiui 
vytieciai atliko be priekaištą ir nesvyruodami. Seniesiems tai 
reišk? gal žemesnę kategoriją tarnyboj e,J-unieslems gal sunkumus su 
emigracinėmis garantijomis, tiek vieniems, tiek ir antriems - atsili
kimą nuo avcnsavimo Sąjungos laipsniais bei pereigomis. Takiau nei 
vieni nepadaro gSdos ‘Vyčio-1 mokyklai (ne akademijai!), į kompro- • 
midus su savo principais nesileido.

Tam tikra prasme korporacija- buvo ir tebera skautyb-Js akade
mija,kurioje skiutybcs idėja studijuoja met ir ieškoma kelią Ją 
suformuoti į pasąuljšiūrą.Tci hera langv.s uždavinys,tociuu galime 
įtur’ti visai pagrįstą vilcią, kad pavyks Jį sėkmingai išsprąsti. 
Jau minjjf u,kad mes ieškome naują kelią,c tai n >ra taip lengva,kai 
tas darbas pradėtas tik prieš 25 metus ir įvairios nepalankios aplin
kybes jį nuolat trukdė ir tebetrukdo, *31aip ar taip, lietuviškajam 
sąjūdžiui, tenka pasauline to sąjūdžio pionicrią garbS,

Baigsiu, nes skaitai, kad pusakliu tai,kg reikto pasakyti, ir 
pasitraukiu į savo vietą demokratiškai išrinktam (bet vistik is • 
skautininką tarpo!) korporacijos pirmininkui leidus,kuris,mono lai- ' 
mei, neturi savo rankose to nelietuviško ir studentiško medinio 
plaktuko,nes,J ei būtą jį tur6jąs, būtą jau kelis kartus mane til
dąs... C mieląjį mūsą 'Skcutybis T-Svą pi prašysiu leisti "Vykiu!" dar- 
pat, i tai s vt i, paskiriant dvidešimts penkis metu# bandomojo laiko,su 
sąlyga, kad Jis eis tik .'S YT3WC3'! ■ •

» ■ t
Kas nedega, tas neušdega, - 3. Gregbrius ■ '■■■■.
Jei tik sakysi • užtenka - prabuvai, * ~ Augustinus,
Ateistas,tai žmogus trumpokiOris, o uzsidijąs toliaziūrio akinius,

’ Ne murai vyrus,'bet vyrai mūrus gina !

Les tėvynes iešką keliauninkai j bet reikia pakelti irkis, kad Jo# 
kelią atpažintum -m. B, Kelio. •

Sunkiausia našta tai būti ir negyventi, - V. Hugo,

15



S K A UTYSE E - 1 E T J. K O J 2
Tą 5 o i b L 'l'r.
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.Vadovavimas nsrs vien tiktai -teorijos reikalas, be-t^Lvieją ai-skią 

faziy. loviniams; dvasios tobulėti kėlimas ir teikimas progą.■ Jai pasi
reikšti.- . .

Vaikai turi įgimtą palinkimą. veikti,bet-nė pasyvi a i, stebėti ar 
mokytis,nes daryti gera - net ir moraliniu požiūriu. -. yra įdomiau, . 
negu būti 'geram. "fair Ją palinkimui geriausia .atitinka ger; s is ’ darbe
lis,kuris jucs~pažingsniui pratina praktikuoti gerumą ir aukotis ki
tiems darbais ir mintimis. ”... Žmogaus- Sūnūs, ate jo, ne k-d Jam tarnau
tu,bet pats tarnauti ir atiduoti savo gyvybę daugeliui atvaduoti ■' 
(ZTat. 20, ŽE). ■; • , . .

Skautybes Įkūrėjas sako;"Pagrindinis skautą Sąjūdžio'metodas 
yra teikti teigiamą lavinimą vietoje. neigiamą, pamokymą bei nurodymą," 
nes berniukas visuomet mieliau pasiruošęs veikti,kb-jp virbkimti”(A3, 
66 pusią ) ,

Berniuką natūralūs instinktas. .Jaučio., kas 'gera, jei tik jiems .yra 
progą gera daryti .'iį norą kaip tik ir atitinka gerasis darbelį s, ug - 
dąs tikrą, o ne teoretišką krikscipnį.,Kad-;-.jagĮ -berniuk".ms .turi 'reikšmes 
veiksmas, o 'ne a c kym r.s, todėl kasdieninio gerojo ū rbelie praktika 
greitai įeina ją tarpe i madą. ■

Tai yra Skautijos Dvasia,kurioje vykstą Skaitybos dorbas'.Toji 
dvasia formavo skautą įžodį,įstatus,'į sakymus ir visas kitas taisykles.

Skautą• oba-lslo -'Dievui,Tėvynei ir- Jrtiveui” įgyvendinimas galimas 
tik toje dvasioj e.-. "Turėjęs gana plačią asmens patyrimą ir praleidęs- 
tuksiančius Jauną vyrą per savo rankas, pri ėjau išvados ..kad šiuo metu 
musą vyrą mažai vadovaujamai -re'li'g-inlu įsi tikinimu. eli a lobiausia .kal
tas faktas. kad, lavinant berniukus^ tikybos sro.tyje, buvo' naudojama
si ne Lavinimu, b e t i n s t r u k t avi bu 11 (a3,3J p.). J-Torb. U .r'niuke.i-^įr su- 
prf.nti ~~Ldeją.7be’t dažninūsi-ri, pasiek? išsivystymo amaią,nepo-rsi ima-’. 
dalyko dvasia, ir tampa "siauro akiračio užsidegėliais'” ■'( AS, 39 P’.), 
losikeitub- gyvenimo’ aplinkybėms, ypač ją .gyvenimo kritiškajame laiko-. ;; 
tarpy - tarp 16-24 metą - tampa abejingais ir noreli, ingai s' žmonėmis.

Gyvos religinis gyvenimas yra geriausias įrankiu budai lavinti, 
o malda - galingiausia priemone valiai apsaugoti,Bet m r'Ida Aus i kaupi
me, o no demonstravimui bei parodai zmcniv akyse, širdyje,o ne 'lupo
se, yra tikroji maldą, "šita tauta gerbia mane lūpomis, o ją šįrdįst 
toli nuo manęs "(l’1.15,8) - prikiša grįstus Pranašo Izaijo pranašyste 
(lzo2v,13) ne vienam JCZ šimtmečio pariziejui. Malda turi būti neiš
kraipyta ir nesužalota, kitaip, ji yra klaidi dvasine karikatūta, ■ 
"lie kiekvienas,kurs m r-a sako; Viešpati e, Viešpatie! - įeis į dangaus 
karalystę, bet Kas daro valiązmuno Tėvo,esančio danguj e,tas’įeis į 
dąngaus karalystę” (Mt.7,21).

, Savanoriškai atliktos sunkios pareigos tėvynei. t-.ikos, ir karo- 
metu rodo,kad skautai .veržiasi tarnauti,'Jei mato gerą tikslą.-Tas- verž
lumas yra galingą/ priemor.6 tobulyban kilti.bei praktiškai lavintis 
idealui siekti, .

Su didžiuoju jaunimo cukletoju rrcf,li.bąmėr i'f-tb 3k:..ulybe, sako; 
lianų idear-.s y-^-- j-'.unuoj.is uoxiausi-.s moksle,kcrsci-usiąs maldoie.- 

linksmi, u.sins žaidime”. ' ' ' ' < J ’
Gal ir nepavyks skautui, tapti idealiu saautu/bet jei.jisjlyg ■ 

erelis,visomis Jogomis siekia tikslo, -tikrai pr'ie'ję prisiartins.' 
•’Sek j.nt*, plausi . norą.; snk norą,plausi darbajs-jk d-rbą, .irusi įpro
tį} šok įprotį - plausi būdą; t> ok būdą - ir užaugs tovo gyvenimas”.

Skoutija yra savanoriška laisves or-ja.Jos istakuose,įsakymuo
se ir, taisyklose nėra žodžiy ’-'draudžiamą” arbo,,turi būti -, arba

'
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' ISLUI3KIME "LIETUVIU SI<AUTIJA"

Lietuviu Skautijos kūrėjas ir pirmūnas įvairioje srityse baigia 
rengti spaudai svarbu veikalu "Lietuvią Skautija" (apie 300 pusl.y

- su paveikslais).P.Jurgela,ilgametis veikėjas skautijoje,žino ne tik 
geriausiai’ apie 'lie t. skautij ą, bet • vienintelis iš musu tremtyje turi 
didziausį archyvą su- įvairiausiomis žiniomis.Tai bus pirmas tos rū
šies veikalas apie skautiškojo liet.sąjūdžio atsiradimą, prade ląnt - 
1917 m. Toliau knygoje kalbama^apie skautijos plitimą,gyvavimą ligi 
siu dieną. Jis pavaizduoja sąjūdžio augimą,sakojimą,brendimą tarpe 
visokią kliucią,sunkumus bei trukumus.Šaunią mūsą skautij^ sudaro 
skaūtai-es,Juros skautai,vyr.skautai (Vyčiai) ir akademikai skautai 
-es.Konkrečiai apibudinti ją darbai ir tikri nuopelnai Lietuvai., 
įskelta nemaža tokią/ žygiu,kurią dar nežino musu visuomene ir vė
lesnio laikotarpio skautai.Pagaliau,nušviesti musą skautą-cią užda
viniai tremtyje.Sprendžiant iš turinio galima sakyti,jog tai bus 
lietuviu tautos dabarties ir ateities reikalą studija. Kas pažįsta 
P.Jurgelos plunksną ir jos dvasią, tas neabejos, jog Jis sugeba.pa
siekti jaunuolio sielą ir moka prabilti į ją.Autorius kaip tik ir 
ryžosi sukrėsti esamą,pasyvią ir buvusią skautą-cią sąžiną ir išju
dinti ją įsipareigojimui tarnauti Dievui,Tėvynei,Artimui su dides
niu pasiaukojimu,negu bet kada praeity tarnavo.Negalima abejoti,, 
kad šis tikslas bus pasiektas,kai tik knyga pasieks L33 eilese 
buvusį jaunimą,išblaškytą po visus žemynus.veikalą ( 3 metą 
darbą) autorius paaukojo vieninteliam liet.skautą vienetui, kuri s 
neišlaiko- ir tebegyvuoja - Vyčio Korporacijai.

Trūkstant lasą šio veikalo išleidimui,korporacija skelbia pre- 
numeratprią vają.Apmokant knygą prenumeratos būdu iš anksto,jos 
kaina tik 2 USA doleriai.Paskiau Ji bus pardavinėjama po 2,50 dol. 
Jeigu butą v e1i a u g auta p e1n o,i š to bus išleista daugiau skautiško
sios literatūros.Taigi tikslas kilnus ir šis sumanymas turėtą būti 
visą nuoširdžiai remtinas. Korporacija tikisi visos skautą-cią 
talkos ir visuomenes paramos.

Prenumeratos pavestos rinkti "Vyčio" Korp! įgaliotiniams ir 
skyrią pirmininkams JAV : V.Auguliui ir V.Mikalaviciui, Kanadoje - 
Vyt,Kvedarui, Australijoje - Vyt. Stasiskiui. Ją adresai : 
Mr. Vaclovas Augulis - 95 Lafayette str.,Paterson,N.J.,USA 
Mr. Vyt.L'ikalavicius •• 7320 So.Taiwan Ave., Chicago 29,111. USA 
Kr.Vyt.Kvedaras, 208 St.Ularens .ive., Toronto,Ontario,Canada. 
Mr.Vyt, Stasiškis,Holding Centre Scheyville,Via -Jindsor,N.3.W.,Aus'tr, 
Europoje ; Hr.John Gilun,(14b) Tubingen, Kirchgasse 1.,Germany.

Iles tikimės visą brolią ir sesią nuoširdžios paramos ! 
1950.III.4 "Vyčio" Korp! Valdyba.

'•'privalo" .Skautybe "prievoles ■' (nuo žodžio "privalėti ") nepripažįs
ta: jeiAsk:utas privalo ką nors daryti,jis nebara jau skautu,tik,

' gali but,dar nešioja Jum svetimos or-jos ženklus ar uniformą,bei 
figūruoja jos sąrašuose.Garbingas žmogus to nedaro.Arba Jis yra S- 
goje visas,arba - niekojjis iš jos išstoja.

Skaute^ viską atlieka su džiaugsmu*"džiaugsmas ir meile naikina 
visokį vergą" -krž kas pasakė. Tikrojo džiaugsmo pagrindas -gryna 
sąžine.Kas viduje neramus, tas veltui stenjtąsi linksmintis.Kas bloguo
se dalykuose ieškotą džiaugsmo,tepaskaito įrašą ant vieno stud.kapo 
Bolinijo.s kupinose:"Žiūrėk,kokios buvo trumpos linksmybes !".Tą patį 
mane Salvianas,žuvusiai Romos imperijai parašydamas tokį epigrafą: . 
"Sola nos morura nostrorum vitiac vicerunt" (mus nugalėjo mūsą do
roves praradimas /De Gubernatione Mundi,1,7,c.23/.

>. (Tąsa kitame numeryje).
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' 133 Liuteroniy-Yvangėliky Dvasios Vadovas, 
gvven^cW.T^FdT-gtTvjrkloje, visada domisi skauti'sKUoju gyvenimu 
ir nėr "Vvcio1' skiltis nuoširdžiai sveikina brolius ir seses.

* ■ bj k.-rns.' skyriun. junjorais priimti;Liūtes Grinius, 
Ign s Ju<j Jn■ s,Vytaut- s mačiulis,Raimv.ndęs Liezelis,Alberta s Veng
ry s, Laimutis Klirn'as. . . . . .

.. 1133 vadov uj n tiej i organai netrukus busiy pertvarkyti ar
—---- —---- «•——------ ~'J•■J_kiiri.s—atitikty mūšy naujuosius rei-

k?lavinus. < x A , x A
Vyr. šktbiJ’.Au u b t r. i t y t? - Va i c i un i ene_ J au įsikurs JAV. Is čia 

ji vadovaus A3es orĮjos veikla. _
- 3ktn.’i’il.V.3tasi5kis_bąig? Australijoje gyvenančiu stud.

SkautVHcIy^'"r'ehis’trc'cijį* Viso suregistruota netoli 30. S v.Kazimiero 
^v en t J s pro ga’”.Ąu s t ra Ii J o s liet, aka demieeri skau ta i - i s -p-- r. Vestas i s - 
ki siunčia visions broliams ir sesėms s v e iki n imu*-* a _

- Is ^ustrc.lijoVsįUs informuoja,kad ten netrukujiJau^~-įžurti
2 - 3~?Jfaifeninio 3kaut^3ajudzio skyriai. %

„ p^deminio 3kauty 3kSx.ia.ua vedejtg L.G.Brolijoje •’Vyčio" korp! 
delegavo vyr.sktn. V. Augulį. , . . . .

). - Grup > vvtieciy.'projektuoja'lJevr Yo'rko apylinkėse įsteigti
"Vyčio - skvriy. SidilTreikaleib rūpinasi P.Jurgela ir V.Augulis.

- l un.Dedin s,"Vyčio" Korp! dvasios vadovas, Vasario 16>d. 
proga allr ik S ^v.f’i sic s uz brolius ir sesej skautus.

J "Vyč>io" skvriub Čikagoje projektuoja suruošti eilp paskaitų 
skautiskajŽT“vluomenei.Pradžia Jau padarytas Vyr.sktn.Jil.'Palciaus- 
kas skaitė paskaita tema ■!rincipinis skautas". %

- Sese Lilvvdiene, ...A.kautynėse, žuvusio "Vyčio" Korp! vado 
Juozo"TTlvydo žmona, šiuo metu gydosi vienoje Vokietijos sanatori
joje.Ji reikalinga pagalbos.

- GENOCIDE - triguba lietuves tragedija, Lietuvos rezistencija 
angly kalba, rodo gyvjt atgarsį akademiku 'skauty tarpe. Didelius

i jos kiekius pczadrjo išplatinti Tcronįto ir Čikagos skyriai.Toronto 
skyrius oereme Jos platinimu visoje Kanadoje.

Isktn.Laųrynaitiene is Australijoj rd'so:... "vadovauju skautam, 
kol atsTras geresniu vadovių;dirbu dclrki naktimis tam,kad ir čia, 
svetimame krašte,skautes būty mažais npg^stanci&is žiburėliais, 
kad Jos eity sjvo sventy idealu keliu,red neaplcnkty nei vienodi—r— 

. palinkusios lūšneles,kčd kitiems nesty. ‘dziaugsmy ir ramyby^kad 
būty tvirtos,gaiety nugalėti vargy.Sydnėjuje įsteigiau skauciy 
Šatrijos Aaganos vardo dr-vy.Yra 24 e rgeites.Darbas .sunkus,daug 
bunkc<-nis kaip stovykloje,takiau i)ievo Albione stiprina mus ir 
duoda vilciy."

- Senj.Jonas Degutis rasoj ... "as dirbu,esu sveikas,aciu 
Dievur.75dūg_padedu Tigonims,likusiems Vokietijoje*

■■ Scnj .psktn.R.Norvydas Australijoje atgaivino vienoje 
veje'aūšrfralįrškautu’ar'ūugovę,kuriai ir vadovauja (toje vietoje 
n iro. lietuviy). Jis labai džiaugiasi "Vyčio " laikraščiu ir linki 
Jam geriausios sekmis. %

- ..tataisos- klaidą.Per- 'Vyčio" ITr. korespondencijoje is Ro
mos lotyniškame posakyje įsibrovė klaida«Turi—būtis"filiu primoge- 
nita Ecclesiae". >

- 3Kiltn.Tovilas.Jc siukpnrįb. iliustravo sį ‘Vyčio" numerį. 
Gerajam bioliui nuoširdžiai dėkojame.
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