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Su "Vyaio" nr. 5 išmėginus musu laikrasaao leidimo galimybes J.A.V.redak

toriaus ir leidėju kolektyvo nuturimu* •Vytis“ nebebus “gražinamas“ i Vokietija, 
nors pats. isleidifcas ir ekspedicija tenai žyniai pigesni, tačiau ir. ateityje lan
kys karta per menesi visam pasaulyje eaahaius seses ir brolius akademikus skau- 
tus-es bei skautu-ciu vadovus.

Bet^kuris vienas korp. "vytis" skyrius gali būti pajėgus finansuoti vieno 
ar dviaįu numeriu is leidimą „bet tolimesnis, reguliarus musu laikraštėlio leidi
mas reikalauja pastovios, betarpines administracijos su savo nuosavu iždu.

Perkalus Kanados Sčkautu “Rūtos" spaustuve i Toronto ir jai susitvarkius 
musu “Vytis.“ iseis spausdintas spaustuvėje* kas, galbūt* ..net nepabrangina jo 
išleidimo * tačiau kol tas bus realizuota, "Vytis“ iseis spausdinamas rotato
riumi,, kaipjir iki šiolei,. Chicago'je. • . ..:

Siu faktu akivaizdoje, Įsteigiama- reguliari "Vyčio" administracija, kuri 
betarpiai (ne per ASS izda ar jo įgaliotinius) ves tiesiogine atskaitomybe su 
laikrašti gaunančiais ASS skyriais, visais kitais skaitytojais bei platintojais,, 
esančiais visuose, kraštuose (išskiriant Vokietija)..

Pradedant šiuo numeriu, atskiro “Vyčio" numerio kaina nustatoma 25 <į> 
bei Kanados valiuta), kitu kraštu valiuta skaitant pagal atitinkama kursą. Ilga
laikė prenumerata bus nustatyta Vėliau,, laikraščiui peršitvarkius>ir .pakeitus 
spausdinimo būda. Visi ASS skyriai, "Vyčio“ atstovai, platintojai bei skaitytojai 
prašomi, pradedant šiuo numeriu,, vesti tiesiogine atskaitomybe su "Vyčio" 
laikraščio administratoriumi,adresui sonj. Eugenijus. Vilkas, Il600 30. 
Lafayette Ave. Chicago 28,. Ill. U.S.A.-

lies tikimės, kad visu bendras susiklausymas ir spausdinto skautisko žodžio 
svarbos supratimas įgalins musu “Vyti“ ne tik egzistuoti, bet augti,tobulėti 
ir būti nesutraukomu rysiu musu idėjinio darbo bare.

\ Prašymas ASS nariams
"Vyčio“ „Korp. pirmininkas praneša,, kad yra .labai rimtas reikalas sušelpti 

dziovininkji sanatorijose Vokietijoje gulinčius kai kuriuos musu brolius,, seses 
ar kitus mums labai artimus asmenis,. Kadangi Vokietijoje dabar yra apsčiai ne
brangiu prekių, patogumo delei prašome siusti tik pinigines aukas Chicago's 
skyriau s adresu: senj. B. Sriubas,. 6908 So. Artesian Ave. Chicago 29, ill. U.S.A.
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■ ■ . . 3KABTYBES BABAS TĖVYNĖS. GYNIMO APKASUOSE

'■ • Br, Kviklys,; Vokietijai
• • t .-. h ■ . uA .; . "

Birželio dienos sukelia mums didelį liūdėsi; lygiai pries desimti metu 
Lietuva, neteko? savo Nepriklauscmybos, Gi po metu, tuo. pačiu laikė, buvo olai- 
pantu įvygdytoss vienas pačiu tragiškiausių mūsų istorijoje aktu,, kurį, kelerių 
metu bėgyje, seke kiti,, nemaniau baisūs,, tragiški, tautai didžiai nuostolingi 
įvykiai.. Birželio menesio dienos kartojosi ir kartojasi daugeli kartu.

Šios liūdnos dienos», kurianis prisimename musų žuvusiuosius ir kitu būdu 
, atlikusius, pareiga Tėvynei „ kada bent mintimis rymeme prio jų nepaženklintu ka

pų,, kada prisimename skaistu atminimų savo vądovų ir pasišventusių musu org-jos 
narių,, jų baisių mirti ir nemažiau šiurpų terorų,^ deportacijas, verčia mus pa
galvoti apie sava gyvenimą bei veiksmų praano,, kovos priemones..-.'

Jau netenka kartoti, kad? lietuviškoji skautybė,, su visais savo padaliniais, 
nuo mažiausio iki didžiausio skauto, nuo žilagalvio škautininko-universiteto 
profesoriaus iki mažo vilkiuko, yra kovojdcios lietuvių tautos dalia, vaiz- y 
dziau šnekant: mūsų skautybė tėvynes gynimo, apkasuose yra užėmusi' dalį lietuviš
kojo fronto. Apsikasti, pasirinkti pozicijas ir rasti "Achilo kulnui -silpniau
siųjų priešo vieta yra musų vadų ir kiekvieno kovotojo pareiga. Maža to, musu 
prievolė susiraski,, gal net patiems pasigaminti ginklus, be kuriu neįmanomas * 
ne tik tautos pozicijų gynimas, bot ir mūsų pačių tautinės gyvybės išsaugoji
mas,, turint galvoje, kad kiekvieno mūsų tautinė mirtis lygi fiziniam riūsu gy
vybes užbaigimui, . , _ . ■ ,

Priešas ir kryptis aiški, bot kokiomis strėlėmis ir kokiais šoviniais tu
rim į ji taikyti? • ; .■?

Fizinė kava su priešu šiandien negalima no tik mūsų org-jai,, bot ir visai 
lietuviu tautai,. Vienok tai dar nereiškia,, kad? nebūtų kitų kovos priemenių;, 
lieka politinė ir kultūrine akcija, pirmųjų veda mūsų partijos ir jų sukurtos 
institucijos,, kurioms,, be kita ko,, novisada patinką,, jeigu kas kitas', be ju, 
ima laidytijkad ir gana taiklias3ietis ar patikimus šūvius. Skautų org-ja. v 
taipgi nėra pastatyta šiame baro,. Ji stovi šiandien tojo didžiulio fre^nto vie
tojo’, kuris vadinasi lietuvių tautos gyvybiniu bei dvasiniu jogų išlaikymo sek
toriumi, Ruožas,, tiesa, platūs,, bot ir kovotoju čia apsčiai; daug iš; kairės bei 
dosinės, prieš mus stovinčių ir užpakalyje pasilikusių, Del pačių kovotoju am
žiaus, įsitikinimų, religinių boi politiniu skirtumų ginklai nėra., šūvionafinti 
ir kiekviena grupė šaudą iš savo darbo patrankų, nors visi į tą patį taikinį. 
Belieka pasirinkti pačius goriausius ginklus, kovos priemones, būdus „ir pasta
tyti priešakyje patikimiausius,, sumaniausius, daugiausia atsidavusius, vadovus.

Nereikia manyti,, kad šiame kovos sektoriuje mums skirta vieta yra menka; gy
vybinių, dvasinių,ir kultūrinių tautos jėgų išlaikymas yra, gal būt,, dar reikš
mingesnis uz politinį boi propogandinį sektorių,, nes gi šiandien, po koleto 
nelabai sėkmingos kovos metų,, patys politikai neretai prisipažįsta per daug 
jau tarp savus "nusipolitikavę" ir netgi nevisada tepatoisina į juos sudėtas 
viltis ir lėšas.
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Laikas gi veikia mūsą nenaudai (visos šiandienines mūsą priemonės nei vienu cen
timetru nosaitrumpinaTgcnocidinio tautos žudymo bei jos naikinimo) ir todėl ga
li atsitikti tai, kad didžiosios katastrofos proga (jos atėjimu ir tiesos lain, 
□ėjimu neabejojame.), gavusvproga atgauti laisvo, gali nebebūti kam ja priimti, 
nes fiziniams numirė Ii ana išteks tobulesnės Dangaus Karalystės-, o dvasiniai tau
tos numirėliai, atitolę nuo savo kamieno ir išmainė savo lietuvišką^piraginysie 
i "lęšicnės dubenėlį.",, nebus suinteresuoti jos paprašyti (nekalbu jau,-kačL jio 'uz 
Lietuvą kovotą),. jeigu jiems^-kaš -negarantuos Naujoje Lietuvoje gerosnio Ir sotes
nio me<£ziaginio gyvenimo, kokį jie užjūryje turi., (palygink "sponsoriaus11 galvo
sena...,), Mūsą tikslas^ tad išlaikyti tą. tautos dalį,, kuri šiandien gyvena svetur 
ir yra. mums daugiau ar rąžiau prieinama,. .

Esam veikios žmonės,, nelinkę eiti i. kampremisus mūsą tautos gyvybiniais rei
kalais, Taigi mūsą, deja, nepatenkina nei senąją lietuvių emigrantu, nei naujai 
į užjūrius iš vykusiu gyvenimo būdas bei veikla^ Su sirdgė'la sekame pranešimus 
apie nevisada lietuvišku.šeimą. kur imą,, per didelį, sumaterialėjimą, kurtumą savo 
tautos kultūriniams reikalams, spaliai, knygai. Neramina per daug didelis par
tinis antagonizmas ir noras suėsti kitą savos partijos naudai,. Nemažiau rūpes
nio kelia daugelio lietuviu,,, netgi jaunimo, nutolimas nuo Dievo,, doros, mora
lia smukimas, asmenybės menkėjimas, Visa tai, yra kati ir novisuotinos,, bet dažs- 
nos ydos. Ir. skautiškojįlietuvią bendruomenės- dalis čia ne visada be nuodėmės. 
Vieni musu (didele dalis skautininku ir akademiku -ių skautą-čią) visiškai nie
ko neveikia-nešaudo į jiems skirtus taikinius, kiti Šaudosį tarp savęs kad ir 
manevriniais šoviniais,, užuot šaudę tik į tikslą (turiu galvoje kai kuriuos 
skautų-čią vadovų kad ir menkus nesutarimus), lyg ir užmiršdami, kadi “Hannibal, 
ante portąs."', treti perdaug kalba dėl praeityje paleisiu gaiviu tikslumo; kiti 
vėl vįska kritikuoja, pamiršdami, kad "kritiku" darbas yra kelis kartus lakes
nis, kaip kūrėju. Nenuostabu tad,, kad ir kovotoju nemažo, dalis žiuri ne tiek,i 
priešu, kiek į per. dažnai besiginčijančius vadus ir laukia kuo čia viskas baig
sis. Lengva tad suprasti,<ikad nemaža dalis kovotoju palikta be globos, be di
desnes pagalbos,, j u veiksmai taip pat nėra visada reikiamai suderinti. Blogiau
sią,kad jie,, per keletą metą intensyviai, dažnai nepakankamai pavalgę, dirbda
mi, ima trūkti ne tiktai šaudmenų, bet iir sveikatos, jėgą bei energijos, kuri 
is.,viso daugiau reiškiasi iš apacios?kaip iš viršaus, 0 cią dar nesimato, kad . 
greitai ateitą nauja pamaina ar bent žmoniškesni pastiprinimai* , -

Tenka suabejoti ar tokia taktika kovodami laimėsime kova. Er.onto vaizdas, 
rodosi,, turėtu būti kiek kitoks. Būtinas per anksti "į pensiją" išėjusią va
dovių įsijungimas, skautiškosios vadovybės veiklos suderinimas' ir darnus bei , 
efektyvus vadovavimas, skautiškosios spaudos lygio pakėlimas, intensyvesnis 
vienetų darbas skautiškoje- ir kultūrinėje srityje, ir iš šio visko išplaukiąs 
įsijungimas į kovą už lietuviškuosius reikalus: lietųviskosios seirios stipri- . 
nines, spaudos, lietuviškosios mokyklos rėmimas- Tik lietuviškos organizacijos 
suburs tautiečius! tik lietuviškoje šeimoje augs sveika tautos atęitis, Tik 
chorais, daiinininku, vaidintoju ir šokėją grupėmis parodysime svetimiesiems ir 
netgi saviškiams didele dalį turtu iš savo tautinio lobyno įr tuo įrodysime 
teise mums „gyventi. ► ~ ...

Šią tikslą, vienu ir kitu keliu, turi siekti.visos org-jos, ju tarpe ir 
skautai. Pastaroji org-ja, musu išmanymu, norą eiline;, ji turi geresnes, pui
kiai pritaikytas vietai ir laikui, jaunimo dvasiai .kovos priemones ir žino 
daugiau savo ir svetimąją įšrastą kovos metodą. Turi daugeli goru, idealistu, 
nesavanaudišku ir nekarjeristą vadovu. Taigi nėra teisinga kai kurią asmenų į 
perdaug nepažiatančiu skautybėa dvasios., skelbiama nuomonė, esą skautai, kaip 
nauja org-ja, įnošanti kai kuriuose kovos ruožuose disonansą ir kliudanti kai 
kuriems (dažniausia siauru partiniu org-ją) šūviams*. ■ . ,

Neišsigąskime « 32-ją motą Lietuvos skauti jos istorija įrodė, kad si org-ja. 
visą laiką buvo no tik perdėm religinga, ir lietuviška, ne tik davė daugelį ko
votoją dėl Lietuvos laisvės, ne tįk sudėjo daug kraujo auką, bet jos nariai 
įvygdė ir daugelį kitu pasitarnavimu tautai.
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Gausios gyvybių ir deportacijų aukos iš skautiškosios šeimos tarpo tai vaizdžiau 
kalba,, kaip kai kurių mūsų ne draugu nuomonės* pagaliau ši "tarptautiną“ lietu
vių skautija savo tautai davė nepalyginamai mažiau išdaviku,, kaip daugelis kitu, 
politinių ar jams giminingų organized jų*

Dažnai mes perblogai galvojame apie save. Tai klaidinga nuomonėj mūsų org-joa 
idėjos,, fizinės-dvasinča '.jėgos, kokybė .ir netgi kiekybė, nėra menka. Visa bėda,, 
kadtos jėgos,, kaip minėta, išsklaidytos,. veikimas nevisada suderintas,, pep maža, 
vadovaujamas ir dėlto.daugelis brangių šūvių paleidžiama arba i orą,, arba, suva
roma į žemą* Tiesa, kad mus spaudžia sunkūs materialiniai nedatakliai, mes'vis 
dar nesiekiamo kojomis tvirčiau žemos,, neturime pastoges ar uždarbio..Bet ar • 
visa tai turi mažinti misų kovingumą, turint galvoje tas. aukas,, kurias sudeda 
okupuotoji.ir deportuojama Lietuva? ir, čia reikia daugiau savos atsižadėjimo,, 
savo interesų paaukojimo bendram reikalui, daugiau jungties* dinamikos, pagaliau, 
ugnies.. v • v ...

Mūsų amžius,, profesijos,, išsilavinimas įvairus,, teritorinis išsiblaškymas— 
begalinis.. Bet argi neaiškus frontas? Čia lygiai tinka visos, išbandytos ir nau
jos kovos priemones,, kaip ir malda už. savo krašto laisve,, savos fiziškas ir dva
sinis lavinimas* , . ,•

Esame giliai įsitikino,, kad tik tautos kultūros išlaikymas padės lietuvių 
tautos daliai,, atitrūkusiai nuo gimtojo kamieno,, dar kurį laika išlikti gyvai, 
bent jau iki paskutiniojo, bandymo, kuris, tikėkim, nesitųs ilgais šimtmečiais ar 
dešimtmečiais* Birželio dienos,r liūdnosios dienos tepadeda mums neliūdėti, bet 
susikaupti,, giliau pagalvoti apio savo darbų, ambicijas, klaidas;, tepadeda kur
ti naujus planus ir juos vygdyti,kaip naujas kovos priemones. Aušra mūsų Tėvynei 
patekės,, jeigu tik visi jos gerovei ; saitartinai ir įtemptai dirbsime*

Kuonet kų nors darai

Juk ba aukų ir be kovos 
Laisvos nebuvo Lietuvos, 
Nebuyo amžiais ir nebus.

Maironis

Prie tikslo,-meilės, eik keliu 
Budrus tikėjimu, giliu, 

.0 būsi daug pasitarnavęs* 
Maironis

Kuone t kų nors darai įsitikinės, kad gerai,, kodėl tad bijaisi tų, kurde 
neturėa tiesos tava peikdami?

• Epiktetas

Lengviau sulaužyti aavo kryžių, negu jį nesti..
A.D* Sęrtillanges

Reikia išdrįsti būti kuo esi,, pries išdėstant - kuo norima tapti
P.. Monįer

Kai atsargumo visur pilna,, drąsos niekur nerasi*
K*. Mercier

; l
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PASKUTI1C2S LSS BROLIJOS VADO PULK.. Š&RAUSKOGYVENIMO DIENOS

(Is kaaatininko atsiminimu)

1941 m. birželio mėn. naktį iš 22<į23d»d., is Kauno S.D. kalojipo, 4-to sky
riaus buvome. N.K.V.D. saivaryti i sunkvežimius. įsakymas išvykti ir lipti į sunk
vežimius buvo toks skubus,, kad mos nespėjajo nei apsirengti, nei apsiauti. Trans
portuojamųjų tarpe buvo ir pulk.. Sarauskas.. Mus,, pusiau apsirengusius,, vienmarš
kinius ir basus vožė Savanoriu prospektu. Autobusuose mus saugoja iki dantų apsi
ginklavę NKVD žudikai. Mums buvo įsakyta, nesikalbėti ir nesidairyti i Šalis. Taip 
pat buvo liepta nuleisti galvas ir žiūrėti. į. autobuso grindis.. AŠ sėdėjau šalia 
pulk, sorausko ir su juo labai tyliai, nepastebimai kalbėjausi. Mas sprendėm klau
simą, kur mus veža ir kas gali mūsų laukti? Pulk. Sarauskas ramino, prašo nenu
siminti ir teigė, kad mes. esame įvežami į Sovietu sąjungą įkaitais. Nors jis pui
kiai suprato,, kaip ir mes visi, kas mūsų laukia, tačiau,' nežiūrint, to, drąsino 
save ir mus.

Apie 12 vai, pasiekėm Vilnių. Mus atvežė į NKVD rūmus, kur pabuvę apio Ival. 
laiko,, pajudėjome tolyn į ncžincrjybo... Baigiant išvažiuoti iš Vilniaus7pulk. 
Sarauskas pasako:- ’ . ,v. ■

-Šitas plentas, man labai gorai pažįstamas. Bet, kur mus veža?
Mes įvažiavome į buv. Lenkiją. Pasiekėme Molodečną, iš ten mus vežo vis to

lyn'ir tolyn rytu.kryptimi*. Pavakaryje šoferiai sugadino mašinas ir pareiškė, 
kad toliau, važiuoti norą įmanoma, (Autobusu šoferiai buvo lietuviai), NKVD pa
lydovų viršininkas sulaikė kitus į Rusiją važiuojančius sunkvežimius ir mus 
persodino. Šoferiams tačiau Įsakė pasitaisyti mašinas ir atvažiuoti į Minską. 
Tokiu būdu mos’sužinojome,, kad mes esamo vežami į Minską. Kelione truko visų 
naktį. Minsko kalėjimo mus suvarė į administracinio pastato rūsį, kuriame ne
buvo nei narų, nei suolų.. Mes išvydome tik* cementines grindis,, pilnas nesvaru
mų, nes taį buvo kartu ir išvietė... Po sunkios ir varginančios keliones mes bu
vome alkani ir ištroškę. Kai kurio,, negalėdami ilgiau iškęsti,, pradėjo daužyti 
duris. Pulk.. Sarauskas Įspėjo, kad durų nudaužytume, nes tai gali, mums visiems 
pakenkti. Po trumpo laikotarpio prasidėjo didelis miesto bombardavimas. Vokie
čiu "Stukai“ negailestingai visur sėjo mirtį nesančias bombas. Sprogimai mums 
kurtino ausis, ir mums atrodė, kad bambos griauna kalėjimų. Po bombardavimo sar
gybiniai atrakino duris ir pavardėmis iššaukė p. Rusteika,, ponia Pnanskonieno ir 
stud. Jašiūnų. Jiems išėjus, mums likusiems įsako padu eiti į viršų tardymui. 
Ir po to vėl grįsti tvarkingai atgal. Pradėjus tardymą,prasido jo, antrasis Mins
ko bombardavimas. Aplinkui buvo girdis ,i sprogimai, o virš mūsų staugė lėktuvai. 
Baisus sprogimas mus sudrebino.. Patalpa,, kurioje buvome,,visa sudrebėjo ir mes 
pajutome troškinantį nemalonu parako ir sieros kvapa.. Supratome, kad bomba bus 
pataikiusi į kalėjimų. Tai buvo sunkios ir jaudinančios valandos.

Pavakary sargybiniai atidarė duris ir liepė visiems eiti į viršų. Patalpos, 
kur mus prieš piet tardė, buvo subombarduotos. Toje vietoje liko tik plytų ir 
akmenų^ krūva. Mus visus nuvarė Į trečią aukšta ir vėl uždaro vienojo kamoroje. 
Pulk. Sarauskas patikrino ar mos esame/ Buvome visi,išskyrus tuos,, kuriuos ry
te. buvo iššaukę pavardėmis, iššauktieji jau Kaune buvo nuteistį mirti ir juos 
Minske sušaudė,. Keli iš mūsų vėl pradėjo daužyti duris. Pulk. Sarauskas vėl 
prašo durų nodaužyti, patardamas turėti kantrybės. Si karta beldimas buvo iš
girstas sargybinių.. Duris atidarė vienas NKVD pareigūnas ir piktai paklauso 
ko norime. Pulk. Sarauskas visų vardu maloniai paprašė valgyti ir gorti. Be 
to,pridūrė, jei nėra galimybės gauti valgyti, toi kad atneštų nors atsigerti. 
Pareigūnas, uždarydamas duris, pažadėjo atnešti vandens. Neužilgo buvo atneš
tas kibiras vandens ir, buvo pranešta,, kad neužilgo gausime valgyti. Vakare 
mums atneša.sriubos,, tačiau tai buvo karstas žuvimi dvokias vanduo, o ne sriu
ba,. Po vakarienės liepė gulti. Kamera buvo per daug maža, kad galėtume visi 
atsigulti.. Tuomet pulk. Sarauskas pradėjo mus guldyti,, nurodydamas mums vietas 
taip, kad galiausiai šiaip taip visi sugulėme.
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Apie vidurnaktį sargybinis atrakino duris ir įsakė visions išeiti i kiemą, pa
liekant visus daiktus kameroje,. Kieme sustatė po.keturis ir griostai įspėjo,, 
kadjjoi kas bandys išeiti iš "rikiuotė#11 bent žingsni,tuojau bus be pasigailo- 
no nušautas., Tų nakti buvo evakuojamas Minsko'miestas, ilus varė labai greitai, 
buožėmis mušdami tuos, kurio bando bent kiek atsilikti.v'Vit is miestas dega,De
gančių, namu liepsnos apšvietė mums kelių ir apylinke.. Si kartumuos tikrai buvo 
neaišku, kur mus varo. Tačiau pulk,. Barauskas mus ramino- sakydamas, kad mus 
veda i artimiausių golozinkolio stoti transportavimui, kadangi Minsko atotis 
esanti subombarduota.. UŽ. miesto mus sujungė su kitomis kaliniu kolonomis,, ku*’ 
rios buvo, evakuotos^iš kitų Minsko kalėjimų- Sujungusvkrtivon„ kolona išaugo 
iki 4000 kaliniu- "Zygisi* buvo nepaprastai spartus, išvargę, išbadėję, neteko 
jogu kaliniai buvo NKVD sargybiniu vietojo nušauti,. Mes tvo tarpu žygiavome 
vis pirmyn ir pirmyn.- ; . •

Baigėsi .naktis, išaušo, rytas. Atėjo diena’.. Buvo nepaprastai karsta. Poilsio 
mums nudavė jokio , išalkį ir iŠtroško;su,varvančiu per^veida prakaitu, mes 
vos vj.lkor.ic kojas-užpakalyje nuolat girdo j odd atskiri šūviai ?šu kuri u kiek
vienu aidu Užgesdavo viena, nelaimingojo gyvybė- z

. Mc^ kauniškiai j visi, laikėmės, vienoj krūvoj- Pulk.. Barauskas dar is Kauno 
kalėjimus .turo jo su. savimi duonos ir cukraus, puta nevalgydamas,, jis išdalino 
duona ir cukrų mums.Nuo cukraus burnojo atsirasdavo, seilių ir troškulys ku
riam laikui praeidavo. Po sunkios dienos, ėjimo,, vakare mus suvarė miškan- 
Aplinkui apstato, stipria sargybų,, kuri atsuko į mus ugniai paruoštua kulkosvy
džius,. Kadangi buvome šonai nevalgę, basi, vic.nmarškiniąi»no turo jane antklodžių, 
tai naktį,gulėdarni miške, iš salaio kalenome dantimis-

Ryto įžygiavome toliau- Ta dipna kėlona žygiavo gan padrikai įssisklaidziu- 
si,- Saviškiai susimaišydavo su svetimais kaliniais- Todėl pulk- Barauskas lie
pė mums apsiristi galvas baltomis nosinėmis r kad saviskiua būtų galima grei
čiau atskirti- Dau^ kas einant suklupdavo,, o užpakalyje via dažniau ir dažniau 
girdėjosi paskiri šūviai- Ja mūsiškių silpnesnioji irgi pradejo klupti- Tuomet 
pulk,. Barauskas broliškai patarė, suklupusius pasikeičiant nešti, kad nebūtų, 
sušaudyti,, jis ir pats nešė- Jis ncse.no viena brošli lietuvį, kol galutinai 
ir jo jėgosvišseko, u v

Netoli Červenės .prie mūsų kolonos privažiavo vienas vežimas su duona. Buvo 
padarytas, labai trumpas poilsis. NKVD pareigūnai metė duonos kepalėlius tie- . 
siog į kalinių kolonų- Lio-tuviams taip pat pavyko pagauti vienų kepalėli duo- - 
nos- Pulk- Barauskas visiems proporcingai padalino po mažytį gabalėlį- išda
binus duoną7buvoms varomi vėl tolinu- Staiga mos pastebėjome, kad pulk- 
Barauskas pradėjo svirduliuoti ir veidu kniubo į dulkėta, purvino, kelių. Mos ji 
nešėm visi pasikeisdami, nes jis gi neteko jogu padedamas kitioms-

Cerveng pasiekėm birželio 26 d. 13 vai. Mus visus suvarė į kalė jina kiemų, 
kur galėjome pailsėti ir apsiprausti. Aa nųsivedžiau pulk. Barauską prie šuli
nio ir, nuvilkgs marškinius.jį nuprausiau. saitas vanduo jį atgaivino ir šutei-' 
kė nauju jėgų- Po to.jis nuprausė mano, patarė nusiprausti visiems- Nusiprausė, 
mes barelyje sugulėm akmeninio kalėjimo kiome,. kalėjimo mūrų pavėsy jo, laukda
mi. nežinia ko-«- . . J

Apie 4 vai. po pietų mums buyo padalinta duona- Dvylikai amoniu atiteko 
vienas kareiviškas topaielis duonos- Vienas iš mūsiškių paprašo rusiškų indų 
sriubos. Enkavedistai ironiškai atsake, kad sriubų gausime 12 vai- nakties. 
Vakare buvome apklausinėjami kas tokie esame., už ka pakliuvome i kalėjimo. ir 
t. t. Mus suskirstė i kelias grupes- Vidurnaktį apie 400 žmonių buvome atskir
ti nuo kitų kalinių ir ia kalėjimo išvaryti į gatvų- Gatvėje mus suklupdė ir 
atvedė vilkinius šunis- kuriu mus apuosto. Po to isakė atsistoti ir eiti » 
Prieš einant įspėjo, kad kas bandys bėgti, bus nušautas vietojo- As ėjau kartu 
su kitais lietuviais, Musų tarpe buvo ir pulk. Barauskas. Uz Červenės- prie 
didelio miško .buvome išrikiuoti ant tolio,. Ia kairiojo sparno mus atskyrė ma
žais .būreliais ir liepė bėgti į raišką-.Vos tik pasigirdo komanda "bėgti*, į 
mus .buvo atidaryta labai stipri kulkosvaidžiu ugnis,nuo kurios mes kritome 
arba buvome mirtinai sužeisti.. TU naktį Cerve'nės miške pulk, Barauskas užbaigė 
savo sunkių ir žiaur.ių kęliong, mirdamas už. Tėvynę-

(Is *N.T,*)
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Fili* Kun* J* Dėdinas,. Baigi ja

(Tųso).- - '

METRIKAI,. Gyvenimo norint, savo religija įrodyti? parodomi metrikai* prie 
dangaus vartų sv* Petrui nea tai nešim klebono antspauduoto, dokumento,. Įrodančio, 
kad esi Kristaus mokinys (ir.toks buvai)* Nepakaks nei išblaškytu maldų* diev- 
namių lankymo,, kadi jau toks įprotis,, ar susieiti proga, nei šventų kelionių,. 
reikėsigoru darbeliu, gintarėlių Qo.I3, 35».Mt7». 21). Dar daugiau- geru dar- j _ •__ r JT . _*• 1 • .*»••_ 5 i_ i jj—.m *’____•____ ’ ___*—i.__r • **

sužieduotinę, i dangų* Pakeliui sutiko Juozapų ir Marįjį,bėgančius į Fgiptą* Su
šalę *, alkani, ir asilas neėdęs. Vaikinas padovanojo duonos kniaukslutę vargšei 
motinėlei LJarijai,..nes nieko, daugiau neturėjo. Po kiek laiko nuskuręs goruair- 

irtekliumi, o kadi 
us, auksų dalino

Jia ne-

kad esi Kristaus mokinys (ir,toks buvai)* Nepakaks nei išblaškytu maldų,, diev- 
namių lankymo,. kadi jau toks įprotis,, ar susieiti proga, nei šventu kelionių,. 
reikėsigorų darbeliu, gintarėlių Qo.I3, 35».Mt7». 21). Dar daugiau- geru dar
beliuis meilės* Šyedų filmojo "Kelines į dangų" vienas vaikinas, keliavo pas 
sužieduotinį, i dangų.. pakeliui sutiko Juozapu, ir Marį jį,bėgančius į Fgipto* Su
šalę^ alkani, ir asilas neėdęs. Vaikinas padovanojo duonos kniaukslutę vargšei

**“ — — - — —- - — *-*** — - — - —
dis vaikinas,. kipšo padedamas, tapo karalium* Viskas lūžo perteklium, o kadi 
linksmumo netrūktu,, karalius,, atvilko s auksinių guldenų maišus, auksų dalino 
svitai* Metai bėgo* Velnias vežasi "karolių" karietoje* Kaip ištrūkti? Perka
rietos langus šaukiasi, sutiktus gyvenine žmonos, kuriems gero padare. Jie ne- ' 
pažįsta jo. Purto galyas-"No,. nežinau"* Prakaito išmuštas. žiuri, Motina su vai
keliu duona belaikanti., išgelbėjo* *

Jaip, meiles gerų darbelių* Atsiverskite sv*, Povilo meiles .daina.Ikor J3 1-3* 
Lyg sakytų — jei aa būčiau baigęs giliausius mokslus su keliais "Dr" titulais* 
turėčiau gražiausiu ęartijų programa, priešus į ožio^ragų surieaciau, o netu
rėčiau meiles, as bučiau kaip žvangantis varis. Jei žinociaujkada surūdys gele
žinės uždangos,, jei turėčiau tokį atomų ar spindulius,, iki vieno visus raudon- 
žvaigždžius patiesiančius, jei, būčiau toks IRO, kad visus DP įkurdinčiau pačia
me rojuje,, bet neturėčiau meiles,- aš esu niekas.. Jei gražiausius nutarimas įgy
vendinčiau, išleisčiau visas knygas, laikraščius spaustuvėse (Rotatorius i peaiu) 
jei aš,sesė, buvus studante,,kuopuikiausJLaivvisus kambarius tvarkyčiau,, visiems; c 
patarnaučiau, aš?brolis,gražiausiai tvarkyčiau savo Šteinų, bet neturėčiau mei
les* - tas nieko man-nepadėtų* ’ ’

< Kas tu esi, kas tu esi? " '
, St*. Yla savo "Meilęje" įrodo* kad meile priklauso psichologiniai sričiai 

ir neaiškinama protu, bet širdimi ir dvasia.- Heile išslysta iš po plunksnos, 
ji ■ neaprašoma,. nesutalpinama definicijoje,, ji išgyvenama* Aklam. heisnodysi ■ 
spalvų įvairumo, protas meilei aklas* Net krikščionybė jos neapibrėžia, o 
•idem per idem aiškina; meilė-tai antgamtine dorybe, kurios pagalba myline, ' 

Dievų, kaip Gėrį, dėl Jo paties, o artima dėl Dievo,kaip pats savo, Meile pa
žįstam iš, jos pasireiškimo. Jų, esančia Dievuje, žydinčiam pavasary, Žvaigž
džiu šlamesy, mažutyje vabalėlyje* Viskas eu ja, niekas be jos* Meilė tokia 
neaprėpiama,, kad netelpa ir didžiausioj galvoj,.ji tokia mažute,randa sau vie
tos. airdy. I,'eile. atveria rankas ir užmerkia akis, nes mylėti tai ne sau gėrio 
icsfkpti, bet norėti gėrio. ' , . ‘ ... , .

... * ^co rakto skylutę* į . -
^Kiekvienas pažįsta meilės balsų ir už uždarytu duru* Zvilgterėkim į jos *• 

gražumų, jos margumų*. į , ' x‘
I, Atvira, neklastinga. Sv*. Paulius sako: "Meile tebūna be klastos", ir ., 

■ nei -vienas teneieškai, kas jam naudinga, bet kas kitiems", .
• ,2. Kitan audė. Heilo ypa Jcantri,. maloninga* Meilė, nepavydi, nesielgia sau- 

vališkpi,< nesipučia* Ji nošididžiuojanti, neieško sau naudos, hesusierzina, 
neįtaria piktumu,nesidžiaugia neteisybe, a džiaugiasi tiesa; vįskų nukenčia^ "■ 
viskuo tiki* viskuo, viliasi,^, viską pakeliąs (Ikor I3» 4-7)

3« Valioje ir darbuose* 7.0tlQP apaštalas aiškina, kad? jeigu jau Dievas gul
do gyvybę* pž, žmones, tai žmonės tarpusavyje tonesirioja, o pasigelbsti einant į- 
Dievo* ••

8



-..........................   7~ W? ----------------------------
"Jei kas turi šio pasaulio turto ir* matydamas,. kad jo brolis yra pagalbos rei
kalingas,, uždaro jam savo širdį,. Kaipgi jame bus Dievo meilėj Mano vaikeliai,, 
nemylėkime., nei liežuviu, bet darbu ir tiesa* (Į Jo 3* lf> s*) o šv. Jokūbas 
apaštalas šiandien netiktai sakytu: "Ką padės* broliai-eedsos, jei jūs sakytume- 
tės csa tikinti,, gražiai dainuojate, šokate, mokotės, vargs.ta.te,, o> kuris. bro
lis ar "assuo būtų pliki (*** arba "Vyčio" redaktorius*..) ir stigtų jiems kas
dieninio užlaikymo,ir sakytumėte: "Tik drąsos,, pakelk tremtį,, užsigrūdink", be t 
nįofco. neduotumete jiems,, ko kūnui reikia,/- ką tai padės? (Jok 2, 17)

4.. Visus apimanti* Jei jūs mylite tuos, kurie jus jtte myli * kokį turėsite 
užmokestį? Taip ir peInagaudžiai dora*. Ir jei jūs sveikinate tik savuosius,.’ ka 
jūs viršaus darote?. Argi ir pagonys, taip nedoro? (Mt J, 44-47)

• " -Kom alyvų,, o kam beržinės.
jei kam Kristaus istorijos 4-tos Evangelijos neužkastas turtas,, tas, mato, 

kaip Kristus tarp savųjų, tarp svetimųjų gyveno* Jo religinio mokslo ir poli
tinio gyvenimą vedamasis— darant iš noilės gera išpildami socialinio ir dvasi
nio gyvenimo įstatymai./Tada žmonos tampa puikus pilioriaiT Jo mokiniais ir Kū
rėjo, vaikais (Psį* Jo 15) Kristus priemo socialinę santvarkų kokią rado* nei 
keitė, nei griovė (nei savo pirmtakūno av.Jcnp naiatraukė. iš pa budelio kirvio, 
nei vergijos ne naiki no)... Jo revoliucija- žmonės darniems asmenybėmis padaryti,, 
o tuometi, senasis pasaulis pats subirs. Šiandien gyvendamas Kristus užeitu į . •
šventeSjį laužus,, į pobūvius, viešais ir ne (Lk 7»3Č a. Jo 2?)* nepasivaišinti, 
bet pagelbėti, pamokyti. Saokteltu.su aronijos "atmatanis", nelaimingaisiais- 
vogirais* sukčiais, kaliniais (Mt 9*9) ► nepasmerktu suklydusią nergaiaių, motoru 
(Jo 8. 1-8)* noišpūstu jų fcalaių* pasistengtą gražinti į kilnesnį gyvenimą. . 
Gydytą visus kūno tei sielos vėžius ir aklumą* pridurdamas "daugiau nenusidėk 
ir dvasioj neapakį. sveikata vertinga,kai akis šviesi", užvirintu tačiau benzi
ną pavertosioms šventus daiktus diovnamiuoso* šeimose., pertijoso.nolno ar įgei
džio arkliuku. Gestapo ar NKVD budeliui^ skaitančiam jo sąnarius., atleistų su 
šypsniu (Lk 23 j. 34)»> tačiau jų visos sistemos lizdo plytgaliu neliktu (Mt 24,2.)

Ant gyvenimo bangų*
Rudyjanai03* jotys. Hamurąbio konstitucijos korėto akiai ("akis už akį") 

Kristus pritaiko, toliregio meilės akinius.. Reikėjo tos meiles mokslo daigus tik 
išnešioti į visas tautas, kaip pienės pūkelius. Atrinko būrelį paprastu’varguo
liu ncgudriugalviavimais„ bombomis gelbėti’ žmonijos*, o Artimo ir Dievo meile.. 
Kristus, pirmasis revoliucionierius, praliejęs uz. savo idėją nesvetima kraują, 
- vion tik savo. Jis buvo no sau„bet visam pasauliui girios. Šokėsi.. Socialinių, 
nelygybių (vergi ja)., moralinio gyvatyno (šeimų ir doros iškrikimas Rasoj), be- ' 
idėjiniam pasauly (niekas nosiėmb plačių mastu reformuoti) moilos mokslas suža
liavo* Bosikraustydamoš tautos poromo kultūrinius gemalus su ir per Kristų* 
galingos sv. Imperijos priglaustos sveikos germanų šakos pražydo dvasios kultū
ra* taurinančia vidiniai žmogų* Kalavijai perkalami į žagres* ietys-į plunksnas.

vSalto,vandens’stiklinę paduoti.
Kritiškaisiais gyvenimo momentais, lyg trys karaliai sukėlė Jeruzalę* išei

na, viešumon asmenybes* sujudina zūstanciųosius irusioms pasitempus* laimingai 
isplugdo laivelį per putojančias bandas* Visokio* visada ir visur buvo skurdo* 
atrandant naujazemius jo dar*padaugėjo* Visuomene kūrė labdara* cklozija siun
čia misijcniarius mokyti, mažinti dvasini tamsuma. Viskas gražu, kol gyvenimo 
kirvarpos noįkiša lazdos į gerbūvio ratą* Bet atsiranda vergija, baudžiava, 
išnaudojimas. Kyla neramumai, sukilimai* kol išsivaduoja iš. priespaudos pris
paustieji ir pradeda, kurti savitą gražesni gyvenimą sau* Prisiminkite didžiuo
sius mokslo, okonepiniua, švietimo, socialinius,darbininkų judėjimus* Prisimin
kite labdaros, misijų, švietimo institucijas, tikslu palengvinti žmonijos, gy
venimai Jau paskutiniųjų laiku vardai, kaip Raud, Kryžius, ^Savit. Pagalba* 
Kutai* Akciją, UNRRA, YMBfi/, Balfas, UNO. - daug saku artimo noilės istorijoj.

(žiūrėk 106. puslapyje)
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Gerai visi prisimenamo tas atmintinas dienas, kai 1941 m^ laisvės pasiilgęs,, 
lietuvis griebėsi ginklo,nogėdamas išlaisvinti savo Tėvyne-iš -svetimųjų atnešto7 
jungo.. "Laisvės kovotojų tarpe buvo daug skautų, jų tarpe ir ■'Vyčio" korporacijos 
vadas sktn. juozds Milvydas.. jęčl’m. birŽelio25‘ d., jam būva lenta palikti šį pa
saulį, "vyčio“ korporacijos vadas, žuvo didvyrio mirtini,, rodydamas pavyzdį mums vi
sions,'kaip reikia ginti savo Tėvyne irmirti už Ją..

Juozas Milvydas,, Viktorą aūnus*. ginė, tremtyje- tolimojo Rusijoje Tdlį, n.’.ge-, 
guzėst nė n.. Abu tėvai žemaičiai, Juozui esant tik dvieju mėnesiu,Pirmojo pasauli
nio karo fronto žuvo jo tėvas. Kokia analogija su Juozo dukra,wiri ,jan žuvus, 
taip'pat lįlio dvieju mėnesių.... Nelengvos buvo tremties dienos Juozui,, jo moti
nai ir visai seimai,. 1922 m.. rudenį Juoza.se su motina,, seserimi ir broliu grįžo 
į Lietuva. 1924 n». įstojo į Teisiu ginndzijos I-ąją-.klase.. Mokėsi gerai ir visų, 
laikų buvo pirmuoju, mokiniu.. Mokslus -baigė 1932 n. pavasarį,. Dar būdamas I-aje-’ 
klase jo, įstojo į skautu organizaciją;,’su skautyste susižiedavo ir nesiskyrė iki ’ 
gavo mirties.. Telšiuose veikusioje "Algimanto" draugoveja ėjo įvairiau pareigas.- 
Čia visur pasižymėjo kaip geras ir Linksmas s&autas,, puikus stovyklautojas, su
manus vadovas.

1932,n., rudenį įstojo į Vytauto Didžiojo Universiteto Technikos fakultata 
architektūros skyrių.. Lygiai tuo pačiu matu įstoja i VDU "Vyčio" korporacija 
junjoru. 1933 metais pakeliamas' senjoru ir duoda įžodį* Netrukus išrenkamas 
•Vyčio" korporacijos yaldybon, eina įvairias pareigas. legaliau išrenkamas, 
"Vyčio" korporacijos vadu ir šiose, pareigose-vėliau perrenkamas*

Be skautų org-jos, aktyviai dalyvavo universiteto chore ir buvo "Grandies" 
(studentų technikų) sporto klubo-nariu, kur reiskesi ypatingai lengvoje atleti
koje^ kaip bėgikas.. ’ •• r -.-

Universitete Juozui sekasi. Greitai baigia studijas ir tuojau išrenkamas to 
paties fakulteto asistentu.. 1938 m. atlieka karine prievolę, priešlėktuvinėje 
rinktinėje Kaune. Net čia gyvendamab nepertraukė savo darbo nei universitete su 
studentais, nei mūsų organizacijoje su vytieciais skautais.. .. ,■ ■ ■

e 1940 m. vedo skautę Marija Psomeneckyto(šiuo metu gyvena Vokietijoje, gydo
si sanatorijoje.) ,ir susilaukė dukreles. * •

/Bolševikų okupacijos mojai Lietuvoje, 1940 - 1941 m. Juozas aktyviai dalyva
vo Lietuvos pogrindžio veikime, o prasidėjus 1941 m. birželio menesio sukilimui, 
nei valandėlės nedelsdamas, stojo į laisvės kovotojų eiles ir vadovavo Kauno ra
dijo stoties gynimui, perkūno ir Vaižganto gatvių rajone,. Birželio 2$ diena, 
pasibaigus didžiausiam karo pavojui, grįžo atsikvėpti namo.. Tačiau neilgai 'teko 
ilsėtis - tuojau telefonu buvo paprašytas atvykti pagelbon į Noreikiškiu dvarą 
(savininkas Dr. Karvelis),, prie Kauno?Linksmadvaryje. Nors Juozo motina "su žmo
na mėgino jį drausti pasilikti namie,, Juozas, kuris pari&gų Tėvynei visada sta
te aukščiau asmeniškų reikalų, išskubėjo ten,, kur buvo kitų laisvės kovotoju 
kviečiamas,, kur buvo ausispie'tusics didesnes bolševikų pajėgos. Su juo draugė 
vyko ir jo švogeris. Noreikiškių apylinkėse mūsiškiai susikovė su stipriai gink
luotais bolševiku daliniais ir Juozas kautynėse bolševikų buvo pašautas iš vieno 
rugiu lauko., iš keturių toje vietoje buvusių lietuvių tik vienas. Juozo švogeris 
liko'gyvas. " ' ‘ v ...

Kulka perskrodė Juozo krūtine kiaurai* Suvis nebuvestmirtinas ir,, jeigu būtu 
laiku suteikta tinkama medicinos pagelba, Juozas nebūtų miręs. Tačiau Vytauto 
Didžiojo.tiltas, kuriuo būtų galima sužeistąjį skubiai Žiu^abenti j. ligoninę, rusų 
buvo susprogdintas. Sužeistąjį iš lėto, teko gabenti skardžiumi, vėliau vežtiloi- 
veliu į senamiestį ir, pagaliau,.autobusai į universiteto klinikas* Čia,- pagyve
nęs vos 20 minučių,, mirė... Kiek vėliau,, .'drauge su kitais laisvės kovotojais, pa
laidotas Katino centrinėse kapinėse (Vytauto prospekte)* ‘ "

^Vytieciai kiekvienais metais, drauge su SSD skautėmis* kol tai’buvo galina, 
birželio 25 dienų rinkdavosi prie a.aa. Juozo- Lietuvos laisvės kovotojo kapo, 
puošdavo jį gėlėmis, rūpinosa paminklo statyba ir rinko aukas, paskutiniai įvykiai.
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nebeleido šio sumanymo ivygdyti.. •
Beveik dešimtmetis jkaip natūrine savo tarpe A.A» Juozo, tašiau,, rodosi,, jis 

vis dar tebėra mūsų tarpo, jo gili siela,, plati erudicija, visada, linksma nuo
taika,, rodos^mūsų tarpe- Jo žodžiai apie mūsų pareigas Tėvynei dar ir šiandien, 
tebėra musu sipdyse, gal todėl,kad,jie. buvo didžiu ir,kilniu pavyzdžiu įrodyti. 
Taiiaju,iš osmės;Juozas daugiau darė,, vaikė.,,kaip kalbėjo. Tai buvo be jokių 
priekaištu, atliko s pareiga Tėvynei sūnus,, parodęs, mums visiems,, kaip reikia ją 
mylėti. - , • ‘ *"

K&ip mus pasiekusios žinios informuoja, bolševikai Lietuvoje išgriovė vi
sus partizanu - laisvės kovotoju kapus- Taigi, rodosi,, A.A.- Juozo kapas nėra 
paženklintas no tik kryžiumi, no tik “Vyčio" korporacijos ženklu,jo nebopuo— 
šia musu spalvų vainikai, botu nepažyrieta nei ta vieta,, kur ilsisi o-a- karžy
gio palaikai.

. ."Vycio^korporacija, o ir kiti skautai,, sekdami savo šviesaus vadovo atmi
nimą,.. turi šiandien jo'metinių mirties sukaktuvių proga,, kiekvienas savo širdy
je- pastatyti jam paminklą ir. pažadėti A,A. Juozui'šventai vygdyti jo krauju ra
šyta^ testamentu korporacijai -kovoti del Lietuvos laisvės -

( iš "Sv- Jurgio Skautas",, Vokietija )

Šautų sąjūdžio branduolys yra skauto įstatai- Jais remdamasis, juos laisva 
valia pasirinkęs, juos vygdyti pasiryžus, kuria skautas savąjį gyvenimą. Juos 
laikydamas. Dievo malonei padedant,, tampa jis krikščioniška asmenybe.

Skauto įstatai kukliai ir trumpai nusako kas ir lęoks skautas yra. įstatuo
se nerandam “Tu privalai?.,, arba “Tu turi būti"..- ,tačiau juose yra. nupieštas 
skauto atvaizdas*. Jei jis pagal įstatus negyvena- tai jis nėra skautas- Kad. 
skautas galėtu kitoks būti, kitaip elgtųsi, apie tai visai nekalbama. Toki 
klausima; nei kelti nedera.

Ar kas nors yra skautas ar ne skautas,pažįstam ne iš uniformos ar ženklų- 
bet iš to, ar jis laikosi įstatų. Jaunuolis yra skautas, jei jis konsekventiš
kai ir ryžtingai gyvena pagal įstatus. Skauto įstatai nėra, dešimties Dievo 
įsakymų pakaitalas, bet jie remiasi šitais įsakymais. Tik tie dalykai pabrė
žiami įstatuose- kurie yra. svarbūs ir reikalingi skautą brendimui ir tobulėji
mui.. Skauto įstatus galėtume pavadinti "naujųjų riterių įstatymais"- nes jie 
nurpdo, kaip išugdyti tikrai kilnius vyrus, kurie no tik is, pareigos ir būtinu
mo, bet is kilniaširdiškumo- iš tikrai' kilmingos dvasios laikysenos prašoktu 
paprastąjį vidutiniškumų. .

Pradžioje tebuvo devyni skauto įstatai- Eden-Powell'is, buvo paklaustas, 
kodėl jis nedavęs nei vieno įstato jauno žmogaus skaistumui. Jis atsakė:“Ka
dangi skaistumas yra už viską svarbesnis.. Jei norėtume ji sugretinti su tau
pumu ir gyvulių meile, atrodytų, lyg norėtume jį sulyginti su šiemis antraeilė
mis dorybėmis“. K&da?pagaliau,škaistumo įstatas, buvo vistik prijungtas prie 

-- kitų įstatų, jis taroj "Esu tvirtai įsitikinęs,, kad jaunuolis,, kuris turi dra- 
' sos,, sitos taisyklės laikytis sugebės laikytis ir visų kitu"..

'■Taip ir yra tikrumoje. Skaistus jaunuolio gyvenimas yra susivaldymo vaini
kas, smulkiuose kasdieniuose daiktuose^ jis vaininuoja skauto ištikimybe vi
siem Įstatams- ’ .

11



Drausme ir grožis,, ir kūno uzgrudinimas yra gražiausias jaunuoli o papuoša
las. Skauto istatai yra tvirtas .ramstis,, kuris saugo tavyje Dievo paveikslai- 
Skaistuma turi kiekvieną diena naujai .'iškovoti* Kol tavo skais tunas tebėra no- ,- 
ginčijama Dangaus dovana, saugok ji savo uzgrudirita joga. Kaitik inaji kast 
pulti ir graso,ji tau išpiešti,, iškovok ji su visomis prigimtomis' ir Dievo ma
lones priemonėmis- Tavo jaunas kūnas’ priklauso ne tau,o Kristui, kurio;kuno są
nariu tu esi.-. "Ar. nežinote, .kad. jusu kunąi yra Kristaus sanariai?" (IK or. £>»I5), 
Saugok savyje šventa Kristu*Jis-kovoja ir laitai su tavimi.. “Kr nežinote,, kad 
jusu-kūnas yra Šventosios Dvasios, kuri jumyse gyvena, šventove? Ji gavote, is 
Dievo, ir jus nepriklausote .sau patinas. Jus esate- brangia kaina atpirkti.?To
dėl garbinkit ir neškit Dieva savo kūne” (IKor.6,I9_20).

Skaisčiu likti ir subrendusiu tapti - tai yra gražiausias ir sunkiausias 
gyve niuo nonas. (/.Flex). •

‘ . .t .

’ Is"Sv* Jurgio Skautas",. 1949.. (81-82 pusl.^IJ2-
’ ’ ’ r II7- PUSI*.)- 1 ■ .je-

(Išleido: Deutsche pfadfindcrshaft St. Gęorg)

Vargas tai laimės šešėlis; laimė tai v^rgo apsiaustas. • j /
" "■ Kinų patarlė. ' j .

Du dalykai žmogių išryškina: jo žvilgsnis ir jo širdis. ■ ? < ;.j
tflllot. ES

Dievas nepadidėja kai- tu Ji gerbi,, bet tu padidėji,; kai Jam tarnauji.
Sv. Augustinas. ■ 1 ■ ■ •

Didelė- .žmonėse, klaida norėti visa, tvarkyti, tik-ne save.
Bossuet. ■ • ■-

- ■ ___________________ —------ ------ ;------------ —i------------------ —•--•>-

' JuKĮUDI (tąsa) • • ,
Gyvenimo skausmo ramintoja - artimo. meile, kaip rudens bobų vasaros, voratink- . 
liai plaukia oro-, driekiasi i saulę,- užkimba uz kiekvieno žmogaus ir jo gįrve- 
namo užkampio.- Jinai neklausia ar tu draugas ar.priešas,, žydas ar rusas,, atiduo
si atgal ar ne (gal. 3,28) užtenka, kad tu ko nors stokoji, o aš galiu pagelbėti 
esi ištroškęs, o aš turiu vandens tyro, gaivinančio.-

(Bus daugiau)
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JEI TIK S A KY SI "UŽTENKA « - P RA ŽUVAI

P a t r a. s J u r » ė 1 a.

atsako* vaduodamasis šiuo. šv> ^ustincp dėsniu

K - - . - . "Ne murai vyrus, bet vyrai marus gina,

VYTIS *
llūsų korporacijos p-kas pernai nusiminęs skundėsi man: kas pasidarė bro-’ 

liams^vytieciams? išvyko.iš tremties stovyklą ir dingo. Neųlaišku, nei nario 
mokesčių,, nei aukų,. nei atsiliepimų į korp-jos valdybos laiškus,, prašymus ir 
maldavimus. Neslėpdamas tokios nuotaikos nė biuleteny, redaktorius prašė, mano 
plunksnos talkos: "gelbėti“ korp-jų, kovoti prieš visuotinį jos narių pasyvumą, 
sujudinti jų sąžine, stipriai priminti įsipareigojimus ir ttr. Atsitraukęs nuo*- 
knygos rankraščių,, parašiau pora rasinių, kurie liudijo,, išdek myliu ir vertinu 
korp-jų,, laikydamas jų pačiu svarbiausiu vienetu visoje LSS-je ir mūsų skauti- 
jos avangardu,. Ar tie rastai pagelbėja— ne man spręsti. Bet netrukus VYTY atsi
rado daugiau korespondencijų, straipsnių, atsiliepimu, aukų, nario mokesčiu ir- 
1.1, 1949 m. pabaigoje korp-ja žymiai pagyvėjo plačiam pasauly,. įsisteige jau 
keturi skyriai ir ėmė gyvai tvinksėti. Susitikę naujuose kraštuose korp—jos 
nariai pradžioj ėmė draugiškai šnabždėti, vyriškai organizuotis, skautiškai ju
dėti ir jau ima net vytietiškai veikti.- Taip ir reikia. Tokių reiškinių aki
vaizdoje ir korp-jos valdyba nudžiugo, ir redaktorius pagyvėjo, susilaukęs nau
jų bendradarbių,. Praeitų žiema VYTIS davė net dvasinių perlų.Kas to nepastebėjo, 
tegu perskaito 2 metų rinkini ir palygina liesus,, beviltiškus straipsnius trem
tyje su- vėliausiais.. Tik tegu nieks netvirtina, kad. tai įvyko dėl to, jog tuš- 
šiose vytiečių kišenėse atsirado naujos valiutos...

Rašydamas straipsnį "2J m. einant paskui Vytį",nežinojau vytiečių darbų ir 
■ nuopelnų per paskutinius 20 m. Redaktoriui prašant būtinai kų nors parašyti su
kakties proga, su tikslu sutelkti palrikusius ir "dingusius" korporąntus, ry
žausi prabilti, naudojant įvairiausius motyvus, akstinus bei sajaudas. Pirmiausia 
norėjau savotiškai išbandyti ir patirti argi tokioje būklėje išliko bent vytie
čių savigarba? Tai galima patirti tiktai kaip nors "suerzinua" juos ir netiesio
giniai paviliojus į diskusijas,. Na, iš dalies, pavyko,. Keli vytieciai,. kaipo to
kie, pasijuto net "įžeisti". Prabilę visa, savo sąmone, jie pareiškė jautrių 
savigarba,. Filisteriai Vytenis ir Jonaitis,, įsipareigoję "atsikirsti tėvui", 
atrodo,, savo straipsniua rase susikaupę ir net visa laika susirauk^,. Tai buvo 
vyriškas darbas.. Jų mintys rodo jų.meilę skautiškam lietuvių sąjūdžiui, ir,ypač, 
mūsų korporacijai. Ko daugiau galima norėti? o be "susierzinimo" jiedu gal ir 
po šiai dienai būtų tylėję.. Taip karštai reagavę,, jie patys gal net daug veikia 
korp-jos skyriuje ir šiaip skautų eilėse po kasdienių darbų, bet visi kiti vy- 
tiečiai to nežino; reikia daugiau korespondencijų apie vytiečių vei Ida.. Rašant 
apie veikla,, reikia tiksliau apibūdinti darbus bei nuopelnus.. To neišvengsi 
Kaip gi kitaip mes. patys, skautai,ir visuomene isitikins, jog mūsų skautija 
iš tikro tarnauja Dievui-Tevynei-Artimui, o ne vien tik kažka daro savybėje 
(tartum kokiose slaptose savo sueigose). Bandydami prisidengti kuklumu,Vytenis 
ir Jonaitis prasikalbejo apie didelį korp-jos vaidmenį ne tik LSS,. bat ir tau
tos gyvenime,-. Ir niekas daugiau,kaip as,neieško tokiu įrodymu, ypač lietuviu 
skautijos istorijai praturtinti ir lietuviškosios skautystės. naudai bei reika
lingumui įrodyti. Gal vienas—kitas korp-jos skyrius ir daug veikia muštu tautos 
labui, bet kas is to, jei tik tie skyriai žino ir savybėje džiaugiasi tais 
darbais,, apie kuriuos nei pati mūsų korp-ja, nei mūsų skautija, nei visucmene 
nežino?

13



------------------------------------------------------------ I08--------------------------------------------------------------

Fro stambu padidinamoji stiklą, įžiuręję kaltinimo šešėlį tarp eilučią ma
no rašiny ,. broliai Vytenis ir Jonaitis prade jo. girtis,. aiškintis ir teisintis* 
Tėvas ne tėvas,vilkas, nė vilkas,, garbes narys ar ne— jie net įsikarščiavo,. Ta
čiau man labai patiko šią vytiečiu’savigarba, meilė AS Sąjūdžiui ir įsipareigo
jimas ginti bendrąją mūsų korp-ja,. Begindami ją^jie tiek įsismarkavo^ kad ėmė 
net pulti ir aiškinti skautybes uždavinius man,, davusiam, daugiausia skautiškos 
literatūros. Būtu gera,, jei būtu ka nauja pasakę, Labai stropiai, ieškau progą. ' 
išgirsti ką nauja ir įdomaus iš savo sukurtojo sąjūdžio augintiniu,. Kai tik 
kreipiuos paa senus skautus (su tikslu surinkti ko daugiau medžiagos apie LSS 
nuopelnus Tėvynei, užprotokoluojant "Lietuviu skautijoje“),. vieni "nieko neži
no“, antri "neturi archyvo",, treti jau neatsimena,,.,. Tačiau nemaža įdomybių su
radau VYTY (25 m. šule.), kur keli "nekuklūs skautai" papasakojo^ kada, ką ir 
kaip mūsą korp-ja veikė ir ką gera,nuveikė.. Negana to. Jie dargi “nusižengs ir 
išdavė paslaptį ■> 1 pavardėmis sumine jo.eile vytiecią, kurie, skautiškoje savo tar
nyboje "išdrįso“ pasižymėti ir tuo būdą ."išsiskirti" iš kitą savo broliu... 
Vytenis ir Jonaitis, pradžioje prisidengė kuklumo skraiste, ilgainiui įširdę 
numėtė jat įšalį ir bandė korp-jos nuopelnus "irbdynėti nežinomais iksais",.. 0 
brolis Jonaitis, ir mane suerzino, pasisakydamas: 'žinau 3 ar į;kartus daugiau 
vytiečiu, labai nusipelniusiu, bet nesakysiu".., Mielas broli Jonaiti.- argi 
sąžiningai elgies? Jei Pats vienas tiek daug gera žinai apie kitus savo brolius 
vytiečius, tad ir reikėjo korp-jos 25 m;, sukakties leidiny išlieti visą meile ■ * 
korp—jai, liet., skautystei, LSS-gai ir pagarba* didvyriškai žuvusiems laisvės. . * 
kovose,■ nekaltiems kankiniams, šauniems Tėvynės gynėjams ir kitaip pasižymėju
slėms vytiečiams.. Ar 25 metai yra istorija ar dar ne? Argi, šitaię pasisakęs 4 
turįs tiek daug žinią, slepiamą tik po savo "kepure", stengies VYČIO 25 m. 
sukakties nuacrio rasinią autorius (savo brolius vytiečius, iškaitant net rink
tąjį korp-jos pirmininką) paversti kokiais "issišokėliaįs"?

Brolis Vytenis irgi netiesioginiai prikišo "išsišokimą" mūsų korp—jos isto
rikams tik atsisukęs įmanė: ^Tu pasigendi garsiu korp-jos ir jos vyrą darbu/ 
Kai korp-ja ar vytiečiai pradės apie savo darbus kalbėti, tada vargas jai ir 
jiems. Ar mūsą Vadovas nėra, pasakęs;"tenezino tavo kairė, ka daro dešine?."-Ar 
B-P nėra mums pasakęs, lead gerasis darbelis nustoja toks buvęs,kai juo pasigiri? 
Ar Sibiro aukos iš vytiečiu tarpo Tau nieko nesako? Savo kančiomis tolimoje 
tremtyje, s’avo partizano mirtimi jie užantspaudavo savo gyvenimą, pilna tylaus 
darbo, kurio neapkentė musu Tėvynę užplūdę pikto nešėjai... Tu tiesą saitai, 
ne visi vytiečiai yra tokie, yra ją tarpe ir tokiu, kuriuos reikia "traukti ir. 
stumti",. LSS .vyriausios vadijos vadą rengimo dalyje dirbo beveik, vien vytieaiai. 
Drįstu teigti, kad be vytiecią bendradarbiavimo tokiu pasisekimu nebūtą praėju
si II Tautinė stovykla Panemunėje, nors tuometinei aukštajai vadovybei, šis- fak
tas gal ir nebuvo labai malonus..,."Taigi.mielasiss kiek vytiecią, kada, lour ir 
kaip dirbo? kiek ju pateisino savo iškilmingą įsipareigojimą tarnauti Dievui- 
Tevynei-Artimui (žinoma ne kaip silpnučiai vilkiukai, bet kaip suaugę vyrai, 
išėję aukštąjį mokslą ir jau tikrai sąmoningi zmonės-krikščionys-lietuviai)? 
kiek vytiečiu garbingai- žuvo su ginklu rankose tėviškėje ir be ginklo jau Si
bire? ir pan. Neįsivaizduoji, kiek nustebintum mūsų visuomenę ..ir nudžiugintum 
pirmūną platesniais atsakymais į Tavo paties klausimus*. (Nepailstantis VYČIO 
bendradarbį Br. Kv., kuris rašinėji įvairiausiais klausimais, malonėk atskiru . 
straipsneliu nusviesti, kam ir kuriuo tikslu leidziamVsukaktiniai leidiniai, 
istoriniai veikalai bei apžvalgos. Tuomet mes, visi VYČIO skaitytojai, žinosi— - 
me', ka turime daryti per dešimtmečiu sukaktis; ar vien tik melstis už ka nors 
iš ryto, po to rikiuotis kažkam, šaukti Valio. Budėk. Ad melioreml .ir vakare 
rengti neužmirštamą pobūvį? ar be to dar turim klausytis kokiu ten iškilmingą į 
aktą ir net skaityti atitinkamus skaitymus? 0 Tu,pažangaus VYČIO redaktoriau, 
po ilgo prakaitavimo ruoškis "pirčiai“ už nusižengimą dar nosurasytam II-jam 
skauto dėsniui, kuris"Australijoje projektuojamas" ta mintimi,kad net. 20-50 m. 
amžiaus Skautas neturi atminti skautą didvyriškumo ir karžygiškumo"... Ruoškis 
gintis, aiškintis ir teisintis, kai visi vytiečiai perskaitys biuletenį, skirtą 
mūsą korp-jos 25 m. sukakčiai paminėti).
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; Taip,, brangusis Vytenio Uztikrinuj ne tik as vienas,, bet in visi vytieciai, 
ir^visa PLSS pasigenda garsių mūsų korp-jos ir jos vyrų darbų.? Trokšdamas mane 
kažko pamokyti', ir pats labai pasigendi šių visų vyrų (,) aktyvumo ir sutinki, 
kad šių vyrų tarpe yra tokių be jėgių ir nusilpusių,, kad jie reikia, traukti ir 
stumti.. Tikėk,, drauge su Tavim labai džiaugiuos Tavo "išduotomis paslaptimis", 
kad nežinomieji vytieciai neaigailejo. jauno savo kraujo Tėvynės žemelei pa
laiminti ir net savo gyvybę paaukoti švenčiausiam reikalui; durtuvais varomi jie 
susikrimtę keliavo į Sibiru,, kuris tikrai užantspaudavo vytietiškų jų aktyvumų, 
arba sugebėjo ne.t tautines stovyklas pavyzdingai surengti ir už. tai susilaukė 
is tuometines vadovybės ne skaūtisko,, ne broliško,, ir ne tėviško pasipiktinimo, 
vietoje Lelijos ženklų ant garbės vertų krūtinių,. Tu (dar tik Tavo žinomųjų) 
vytiecių didvyriškumu ir nuopelnais visi džiaugiamės,, didžiuojamės ir lenkiame 
galvas su pagarba.- Bet argi tokiomis savo pastabomis neįstengi visų vytiecių 
dar labiau patraukti į didesnį aktyvumų ir pastumti į kilnius,, didžius darbus ir 
didvyriškumą? Įsižeidimo tonu atsakydamas man, juk daugiausia stengeisi prabil
ti į visų vytiecių sųmonę, sujudinti jų sųžinį ir ypač pasyvius korporantus pas
tumti į būtina aktyvumą tiek korp-jos skyriuose, tiek pavieniui.. Spėju,, kad 
Pats buvai vienas iš anų uoliausių vytiecių, kurie tobulino skautų stovyklas,. 
dalyvavo įvairiuose ISS suvažiavimuose’, auklėjo ir lavino jaunesniųjų broliu 
skautų vienetus ir tikrai’nedarė gėdos musu korp-jai. Bet is tikro,, Įsų manai 
apie tokius korporantus, kurių korp-jos statutas ir graži veiklumo tradicija 
nepajegęįtraukti į veikimų bet kurioj srity.. Kų sakai- ar tokio turi ’teisų elg
tis panašiai,, kaip “toji muselė ant darbinio jaučio kaktos pasakoj "Mes ariame". 
Žinoma, tokios "artistes" vyriškoje akademikų skautų korp-joje reikia ne "nu
braukti", bet pamokyti. Ir pats teikeisi savo atsiminimais ir akstinais duoti 
tokių pamokymų pasyvioms "muselėms", nurimusioms ant korp-jos 2į m. protokolų 
knyp-os.Ir labai puikų darbų atlikai, nes,, nuoširdžiai prabilęs į mane,pasisa- 
kei jausmingai ir garsiai, kau net visi'vytieciai girdėtų.

Vytiecio savigarbos kupinas ir sąmoningosskautiškos dvasios inžinierius, 
brolis Jonaitis taip pat leidosi irodynėti, jog mūsų korp-ja nėra "kortu1 namu
kas". Pats pradžioje prisipažinęs, jog labai suprato, vedamųjų mano rastų mintį,, 
jis įmantriais žodžiais pabrėžė, jog as kaip tik ir "šaukiuos korp-jos istori
kus paprieštarauti mano daromiems priekaištams". Bet po to jis pats ėmė sau 
prieštarauti , Rašo, "nenorime ir negalime vytiecių nuopelnu pasverti"„nes * 
girdi, "liūtiškas kuklumas neleidžia to daryti,, ir širdingumas ir meilė nėra 
išmatuojama kuriais nors matais". išsižadėjęs tokių matų, jis aia pat davė dide
lį pažadui "todėl ir noriu'parodyti autoriui, kad mūšų korp-ja siekė to lai
mes žiburio-ir nebuvo jau tokia ligota,, lopyta., ne skautiška,» pamokomas auto
rius tegalėjo tik džiaugtis, belaukdamas tokio reikšmingo pažado ivygdant,, gal 
net su istoriniais duomenimis ir matematišku tikslumu.- Deja, Jonaitis visa tai 
parodė tik keliomis bendromis pastabomis apie korp-jų ir,, vėdžiėdamas smalsų 
skaitytojų aplinkiniais keliais,, pats "susipainiojo" alegoriškam mano primintos 
studentų skautų'draugovės "vorati&kly".. Mielas Jonaitis nežino ir is mano raštų 
nesuprato, jog aš buvau ir esu didžiausias formalumų priešininkas. Jis mėgina 
pabrėžti idealizmo bei skautiškumo esmę: I) "korp-ja savo pirmininkais rinkosi 
tik tobulus skautus,, neatsižvelgiant i laipsnius^,. 2) "mes ruošom vadu LS Bro
lijai, tik, deja, neturėjom teisės tų vardų suteikti; gi Brolija dažniausia 
suteikdavo skautininko vardų tik tokiam vytieciui, kuris?baigęs univ-tų.tap
davo pasyvus filisteris ir dažniausia visiškai nustodavo dirbti skautybeje. 
Taigi, Brolija pripažindavo mūsų pasiruošima, tik , deja, pakėlimas į skautinin
kus dėl ambicijų užsitęsdavo".. Vienose eilutėse pabrėžta aenens tobulumo ir 
skautų vadovu parengimo svarba (esme), o kitose prasiveržia laipsniu beijtitulu 
troškimas (formalumas), Šia proga noriu pasveikinti vytinti PLSS pirm-ka 
K. Palčiauska, kuris nesidrovėjo sujungęs biuleteny nr.. 36 netiesibginia*! pa
peikti ir tiesioginiai "pateisinti" išeivijoje neveiklius skautininkus -es ir 
pabrėžė sk, sąjūdžio esmę*.." kiekvienas skautas vadaa-vadovė turi jausti nors 
mažų atsakomybes dalelę už Sąjungos ateitį.. Todėl nežiūrėk nei į amžių, nei i 
laipsni- pradėk. Sujudinsi ir kitus.. Kursis talka ir darbas eis".. Po šiuo dėsniu 
pasirašau abiem rankom..
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įsteigęs ir vedęs pilnąsias keturias lietuviu skautu bei skaučių draugoves, . 
be to,dar I922į-26 m. vedžiau I-ja juros skaūttį dr-vę, kuria apgyniau nuo didės-' 
nią puolimą,. Mat, buvo didėlis reikalas skautiskėta liet, sąjūdžiui plėsti ir : 
priešintis blogiui net pačioje skautą organizacijoje. Tokf reikalą pripažįsta, 
ir brolis Jonaitis. Primines'skautiško kuklumo reikalą, jis,vis.dėlto,atsiminė 
ne skautiško kuklumo L3 Brolijos pastangas, net su garbės gynėjo talka, kenkti 
mūsų korp-jos pastangoms tobulėti savyje ir tobulinti LS Brolija. Kai tik rei
kia korp-jos garbę ginti,“ korp-jos vaidmenį -iškelti ir parodyti Rytiečiams rei
kalą dirbti plačiuose LSB diakonuose, brolis Jonaitis pamiršo visą skautišką 
kuklumą-ir parodė kelis blogus reiškinius mūsų org-je. Tai girtinas elgesys* 
Bet. po ‘tokiu pastangą jis veli susipainiojo-polemikos voratinkly. įsivaizdavęs,., 
jog man "patėviai pripasakojo ir-gcra,ir bloga apie mus", ir pažymėjęs.* jog 
“svėriinas nuopelnu pagal asmenis ir nekuklus. * ir netinkamas!, Jonaitis pats 
bando sverti tuos korp-još nuopelnus, tik pamiršo ant svastykliu padėti svars
čius,,’ korp-' jos vaidmeniui tiksliau pasverti* Laiku pastebėjęs, kad tos svars
tykles dar ne balansuoja^ jis era© jaudintis s I) "vadintis galime ir Velniu', ir 
angelu“.2)"ar P. Jurgėla norėtu*, kad AS'dr-vė vėl liktą sroviu varžybą objek
tu? J.) “svarbi pati dvasia", L,")- "p.Jurgėla tik nesupranta, kodėl mos, keikda
mi' taip suvys toviai, neruošėm vadą Broli jai. .Mes ruošėm, tik, deja, Brolija “ 
dažniausia suteikdavo skautininko vardą tik tokiam vytiociui ,.• kuris, baigės 
univ-tą,tapdavo pasyvus filisteris' ir dažniausią visiškai nustodavo dirbti 
skautybėjo1', 5) “kad brolis Jurgėla mažai vytiociąžino, tai ir nesistebiu: 
jeigu būtą daugiau žinojęs,gal ir korp- jos veikla butu tinkamiau pavaizdavęs* 
Neąstengos nustatyti tū svas.tyklią lygį, nuoširdus korp- jos gynėjas brolis 
Jonaitis pagaliau nusileido* jau atvirai prisipažinęs: ^Sutinku su broliu gar
bės nariu,, kad mes turėjome daugiau nuveikti ir kad pas mus nėra viskas' tobu
liausia". Nusigandęs. tokio"kaltinima", jis ry žosi sušvelninti jau savo prie
kaištą: "‘tačiau noriu nuraminti vytiečius »• kad nepamestą-nuotaikos dėl gau
tos pirties",. Be ja, r.ian jokią žinią nesuteikė nei "patėviai", nei broliai 
vyt'iečiaį, nors labai stengiausi ir stengiuos kuo daugiau korp- jos nuopel
ną patirti.. Tokiu žinių randu tik'VYTY (ypač 25 m. sukakties-leidiny) ir ki- 
'toj skautu bei no skautą spaudoj. Patys vytieČiai šiuo atžvilgiu yra labai 
sykstūs- Pav. įsipareigojęs vieną vytietį iškelti šviesiu pavyzdžiu visai musą 
skautijai, kreipiausi pas daugelį vytiocią, kurie suteikė trumpu, perdaug la
konišku'žinucią; To neužteko man istoriko’vaidmony. Kaip geru darbeliu pėdsa
ką ieškotojas,susekiau nemaža brangią smulkmeną, primodžiojes ją iš nė vytie- 
oiu ir net ne skautą. ‘Tos žinios suteikė puiku vaizdą, kuris lakiai seno skau
to vaizduotei nebuvo sunku surealinti*. Na, ir sukurta gražus ir gana-ryškus 
pavyzdys.’ Ir tikiuos, jog klaidos nepadariau, o dėl to vol bus dideles gar
bės visai mūsą korp-jai, neišskiriant nei brolio Jonaičio suminėtu "nežinomų
jų'' pasyvią Vytiocią, uzifiiąusiu ant skautininko laipsnio laurą..

Mieli idėjos broliai ir tos pačios dvasios vyrai Vytoni ir Jonaiti! Jei. 
pasisakėt,jop- žinote net 3-4 kartus daugiau vyru, paminėjimo vertu, negu aš 
"visai nežinodamas" drisau įvardinti, tai ko tylite ir neišsakote iki galo? 
Nebūdami kuklūs savo pirmūno ir garbes nario straipsniams sijoti, gerai jaus
dami, jog ir rusticji mano žodžiai išėjo su skautiška šypsena* ir,žinodami, 
jog as (labiau negu jūs) laukiau korp-jos istoriku ateinant. į musu "posėdi* 
su protokolais ir istoriniais radiniais,. - ir jūs malonėkite pamiršti kuklu
mą kur reikia* Pasisakykite viską,ka gera žinotu apie mūsą korp-ja, įvar
džiais, daiktavardžiais, būdvardžiais veiksmažodžiais, skaitvardžiais ir tą 
istoriniu įvykią linksniavimą užbaikite skautiškai patriotiškais jausmažo- 
džiaisjsu vytietiŠkais jaustukais.. To viso taip labai reikėjo didžiam įvy
kiui (korp-još 25 m. sukakčiai ) pavaizduoti. To ir dabar reikia 2-jam* šimt
mečio ketvirčiui pradėti.nepaprastose aplinkybėse (visam pasauly), seniema 
korporantams geriau įsidėmėti ir jauniems-sužinoti, visiems vytiociams viską 
geriau įsisąmoninti ir pradėt darbais rašyti garbingesni šimtmečio ketvirti*.

Nereikalingas pasikarščiavimas draugiškoje polemikoje rodo* jog.mūsu tar
po yra vyrą su labai jautrias dirgsniais. Tai suprantama. °
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III

Duodant laisvu asmeniniam jautrumui ir ieškant priekabiu, man būtu nesunku rasti 
nepagrįstu įžeidimu abiejuose atsakymuose, bot aš nuoširdžiai atleidžiu jaunes
niems savo broliams1',• kurio daug išgyveno ir iškentėjo, ir aa,.' jaunąa lit vi amą g, 
nemaža iškentėjau,, kai, 1918— 19 m. žiemą,vadovaudamas I-jam .tuntui Vilniuje, 
iš nieko kūriau lietuviškąją skautysto (įstatus, termintis, programas ir pan..) 
ir dargi įtraukiau vyr. skautus į pavojingą I-jį lietuviška pogrindį ir pir
mąjį lietuviu partizanu būrį,, "stucdamaa*juos-į skautiška didvyriškumą. Pri
verstas. pasitraukti iš tos akcijos ir iš pagrobtojo Vilniaus, su keliais savo 
bedradarbiaiš nonusišalinau į pasyvumą laisvoj Lietuvos daly,, bet tą pat diena 
istojom savanoriais i kariuanėne ir toliau plotom skautiška sąjūdi lietuviu 
jaunuomenėjo. Ta^ sąjūdį pomelo vaikai ir jaunuoliai. Neturėjau tos laimės rasti, 
savo eilėse bent vieną studentą. Šiandien, ačiū Dievui turime jau 26-tus motus 
einančią akademiką skautą korp-ją ir tokio pat amžiaus.stud, skaučių dr-vej, ku
rios abi sudaro not visai savarankiška ir rcikšmingiausį akademini skautą sąjū- 
di. lai didelė joga,, viltis ir pagrindas PLSS-gai.. Tačiau ir sunkiausi išgyve
nimai neduoda’teisės nei vienam iš mūsą notaktiškai elgtis tarpusavio santy
kiuose arba slapstytis po pasyvumo skraiste,. pasitenkinant,, kadi kiti aktyvūs 
vytieciai sėkmingai ištrauks didelius vežimus į kitą žemynu krantus (su garbin
gomis raidėmis A3S ir PIoS). kurio buvo perdaug ilgai "įklimpo Atlanto vandeny
ne". Bet koks pasyvumas arba ilgas dairymasis naujoje aplinkoje dar gali būti 
atleistinas, vilkiukams^. iškrikusiems Europos žemyne be vadovu,, be senesniu vil
ku. Tačiau tokios ydos negali būti atleistos akademikams skautams- ėmė. Kiek
vienam biuleteny, Švelniai purtydamas visąLSS nariu sąžine, brolis B. Kviklys 
taip pat kartais "apkaltina" juos, rūsčiai primindama? blogą parengimą skauto 
įžodžiui, "paglostydamas" kablius, įsiūtus laukiamiems garbės ženklams, ir duo-; 
damas kai kurioms per nosį tomis pačiomis kortomis, kurias anie buvo atsinešu i 
neskautišką skautu iškylą, ir pan. Tačiau niekas iš mūsą (nei Kviklys^ nei 
Vytenis, nei Jonaitis , nei aš ) nesiūlė tokiu jsunuolią nušalinti is LSS», arba 
pasyvią korporantu-iš korp-jos. Tįsi bendromis' pastangomis, tik skirtingais 
motyvais bei akstinais .„kovojome su temis ydomis , trūkumais,, blogybėmis ir ne
garbe*. Ad. raolioremj Vis dėlto brolis Kviklys ir kįt. išvardino yįsu pagarbos 
vertą vytinčiu eilę. Erolįai Vytenis ir Jonaitis irgi prisipažino galį net go-. . 
rokai pailginti tokį uolesnią vytinčiu sąrašą,, bot kažkodėl nosįrižta.. Juk, ro
dos, bent mūsą korp-joj pasyvumo problema galima lengvai išspręsti, nuolat 
ilginant viešą veikliąją vytinčiu sąrašą korespondencijomis tol, kol pasyviąją 
sąrašo no i vieno neliks.. • .

įširdę dėl mano pageidavimo konkrečiai apibūdinti korp-jos. nuopelnus, opo
nentai bandydavo priešintis tokiam reikalui ir kartu stengdavosi netiesioginiai 
parodyti tuos nuopelnus, kartais pridengdami juos skautiško kuklumo skraiste, . 
betgi leisdami skaitytojams goriau "įsižiūrėti" į juos* kad ir slepiamus rū- 
kuose(kai kurią reiškiniu apibūdinimo bendrais posakiais). Labai norėtą tuos , 
nuopelnus parodyti,, tik bijo, juos įvardinti ir surikiuoti ilgesnėje eilėje,. 
Išeina, nelyginant, "akademinis kimo žaidimas". Jubiliejinis biuletenis pasklei
dė didesne tą rūkudali ir leido vytiocįą žygiavimą^per 25 m. po VYČIO vėliava 
kaip mažutėje panoramoje pamatyti ir pačiai mūsą korp-jai, kuri,, anot mano > 
oponentu, taip gerai žino savo darbus ir nuopelnus. Tad argi oponentai čia no
rėtą apkaltinti korp-jos valdyba, biuletenio redakciją ir visus sukaktuvinio 
nr.. straipsnio autorius "nusižengimu skautiškam kuklumui ir padorumui, norint 
matuoti korp-jos (darbus"? Nežiūrint tokio pavėluoto ju priekaišto, esu tikraa,, 
jorr jie patys žavėjosi tuo leidiniu.. Argi jie iš tikro, norėjo "kukliausios ir 
trumpiausios istorijos" pobūdžio leidinio,, kaip anas-juokdarys parašė: vienam 
puslapy "žmogus gimė", kitam puslapy "gyveno" ir paskutiniam - "mirė"?

Abu jautrūs vytiečiai vos bcsuvaldė. įvairius savo jausmus: rimtumą, riistnm, 
piktumą, vytietišką įkarštį ir sąmoju. Abu "įsižeidė" broliai norom-nenorcm 
sutiko ir su kitais mano teigimais: I) įsitikinimu, kad ASS turi pavirsti liet.,, 
skautybės akademija ir 2) reikalu akademinį skautu„sąjūdį pagyvinti jaunatvės 
ir skautiško šaunumo sąmojum.. . Y ■ > (
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Tik jiedu dar nesutarė dėl vieno menkniekio-zodelio; nėra tikri* ar ASS pa
vadinti lietuviškosios, akademija, mokykla ar tiktai... klase* Gerai* Tegu bus ir 
kursųį* Svarbu, kad ASS pavirstu liet, skautybės akademija iš esmės, nors tuo ■ 
tarpu ir be diplomų.- Tačiau tai nieko bendro neturį su-PLSS pirmija, seserija*- ar 
brolijos vadija. Ten administracinės įstaigos**0 mūsų korp4joje"yra jau per l6o 
skautu su akademiškais smegenimis* LIusų.korp- ja,. neturėdama, pinigo, pernai išlei
do skautišku dainų rinkinėlį, kuris,, rodos, , LSS vadovybės spaudos skyriaus turė
jo. būti seniai išleistas* Tad argi korp-ja cįa bloga'padarė? LSS vad. organuose 
buvo ir yra aukštąjį,mokslų, išėjusiųasmenų* kurie praeityje nepriklausė ir dabar 
nepriklauso prie ASS. Kodėl gi VYČIO korp-ja per 25 m. buvo ir išliko savarankiš
kam AS Sąjūdyje, kurio LSS vadovybė nedrįso varžyti, o ir išdrįsusi nepajėgė su
varžyti,ir kuris taip gražiai klestėjo įr tobulėjo laisvėje be. biurokratišku 
varžtų? Del to, kad LS3 prieky stovėjo asmenys be gimnazijos diplomo, net vilkiu
kais nebuvo ir pavydėjo AS Sąjūdžiui bendrojo akademinio ir skautiško 'mentaliteto. 
Jau tiek_metų išbuvęs savarankiškas.ASS neturėtu paisyti,ka LSS vadorganai darė 
ar nedarė, turi jogu ar ne * ASS turėjo ir turi iaug jėgų. Būdamas amžinuoju* tra
gedijų nesunaikinamu ir dargi nuolat augančiu mūsų skautijos (abiejų lyčių) vie
netu nr. I, ASS turi pavirsti liet, skautybės akademija, kurios kūryba ir darbo 
išdavomis ir vadovaujantieji PLSS organai pasinaudos, arba bent turės priimti. Kai 
reikės, bendromis pastangomis parūpinsim ir atitinkamus laipsnius akademikams - ėms, 
parengtiems skautinįnko tarnybai* Bot pirmiausia turėsime parengti atitinkama" 
programa ir korėsp* kursus,, o taip pat surengti mokomąsias stovyklas korp-jos 
skyriams. Čia korp-jos. laukia didelis darbas, kuris reikalaus visų mūsų jėgų 
įtempimo, susikaupimo, broliškumo ir patyrimo bei žinių dalybos be asmeniniu gin- 
OU* ' Į-- .

Mano pasiūlytas broliškas “tu-tavimas" ir sąmojis tai tikrai patiko net "isi- 
zeidusiems“ , Gerai, kad-nors čia nereikėjo jokios polemikos.- Tas sąmojis (bro
liška "sueiga“ 25 m. sukakties proga, įsivaizduotas medinis plaktukas ir kit* ) 
atmiesė rūstumą, sugražino bent dvasiną šypsena, užgesino įkarštį "Skirtis nuo 
įžeistos ir pačių įsjzeidusiųjų vytinčių kaltinamos“ korp-jos ir privertė atsi
minti Ad noliorcml Na, argi negražu? Argi reikėjo tų visų akstinų, motyvu, "psi
chologinių meškerių" bei "susierzinimų"? Vienas pradėjo, antra’s, padėjo, trečias 
prisidėjo, ketvirtas ir penktas į talka atėjo ir dar kiti sugūžėjo į pirmąjį 
vytiecių skyrįų užjūry* Netrukus atsirado 2,.3,ir į skyriai* Gimsta jų ir dau
giau. .Ir korp-ja gyvuoja ir net auga* Ne be reikalo korp-jos' pirmininkas pernai 
buvo taip labai susirūpinąs savo broliais, pasigedus jų veiklumo,, gyvumo ir šau
numo* Kai jįs buvo nutremtas i ligonine ^tuomet tjk vienas vytintis buvo įsipa
reigojęs neleisti VYČIO į... miegamąjį kambarį.. Siu dviejų vyrų savitvardos dėka 
mūsų biuletenis liko vieninteliu pasauly liet* skautų laikraščiu, kuris nebuvo 
sustojęs arba žlugęs ir dargi laikosi mėnesinio kalendoriaus* Ir šis reiškinys 
daro garbės visai korp-jai, neišskiriant nei tų, kuriems truko laiko "nauja sa
vo adresų parašyti" ir atsiminti savo pareirųipranošti tų adresų korp-jos val
dybai. Negana to. to taip sparčiai taisosi ir tobulėja, kad PLSS pirmija ir 
aš pats maldaujamai siūlome tokiam VYČIUI apjungti visų sąjungų,, pas.iverčiant 
viso pasaulio liet, skųutų-čių vadų-vadovių laikraščiu, kartu neatsiskirįąnt 
nuo ASS* Taigi,, ir vėl vytinčių vaidmuo iškyla ir didėja, reikalaudamas ia mūsų 
korp-jos daugiau darbų , platesnių uždavinių ir aukštesniu įsipareigojimų* Be 
abejones, korp-ja neleis iškrikusiai musu.skautijai skursti, nykti arba,, gink, 
Dieve, žlugti pasaulio tolumose. Kaip niekad anksčiau, visi vytiečiai ir studen
tes skautes turės dar daugiau įsipareigoti platesniam veikimui* Tokių rimtų 
darbų išvakarėse ir didelių uždavinių akivaizdoje dėl Dievo ir Tėvynės turim 
pamiršti nerimtus darbus ir neeikvoti brangaus laiko stropiai beieškant progų 
įsižeisti, ir^belandžiojant po siaurus tarpelius tarp eilučių* Visų savo paty
rimą, jėgas ir laiką naudokime, tam, kad mūsų korp-ja pavirstų nelyginant ta spy
ruokle ;K’io daugiau gyvenimo sunkumai ir svetimos aplinkybės stengsis ja^ suverž
ti- tuo smarkiau ji trenkdatgal* 0 drauge su ta. itampa prasiverš neribota visų 
vytiecių energija pačios korp-jos,. PLSS ir Tėvynės labui.

18



------------------------------------------------ 113 ---------------------------------
- ’' • . . ■ ■ ■

Kai tik korp-ja įsigijo i-jį savo dvasios,-.vadovą' (Ad molįorėm!) ir dargi iš 
savo nariu tarpo (Ad malioran!Į), visi nustebau ir susižavėjau nauja* didžia. 
suva jėga- brolio vytieėio’kun. J. : Dedino ašnėnyjė* Be abejones, ir "brolis Gilūnas 
nudžiugo,, nes turės, su kuo eiti brolišku "lenktynių* į bendrą siekimą- Ad melio- 
rem. Savo šeimoje turine. jau du liatuviŠkosios skautybės ideologus* Ir pats 
redaktorius nudžiugo, susilaukęs nauju bendradarbiu- kun* Dėdino, Vytenio ir 
Jonaičio asmenyse^(pagal mano turiny VYČIO n-rių rinkini).. Tad. 1949-tus nusi
minimo ir beviltiškumo metus pakeitė gyvesnį bei aktyvesni 1950 ją,. VYTY atsi
rado net. turiningų ir autentišku korespondencijų iš Įvairiu kraštu* Dabar jau 
bent reduktoriui nereikės pačiam surašyti tu korespondencijų (ar. ne taip,, mie— • 
las redaktoriau?). Tad viskas išeina korp—jos naudai ir gerui- Ad meliorepį. , 
Šiaip ar taip, broliai vytieciai,, bet geresnio sūkio negalėjote susikurti. 
Belieka tik visions jo laikytis visa siela*. Taniau,, rašant vytiocįams (,į KYTį), 
kam nekaltas rašalas skiesti pykčio "rašalu* arba tulžimi? Nesitaškykim‘tokiu 
"mišiniu" broliškojo savo šeimoje,, kuri siekia dvasinio asmens .tobulumo ir mu
sų tautos bei visos žmonijos pėrio. 0 ta tulžį (ištisus kibirus ir statines) 
pilkime, ant tu devyngalvio slibino liežuviu, kurie siekia "globoti" musu tautos 
likučius,, jau taip, toli nuo nelaimingosios mūsų.Tėvynėse*

Rodos, visi šiurkštumai jau liko išlyginti. Liko tik vienas neaiškumas; ar 
biuletenio administracija siunčia neįskaitomus leidinius ir kitiems vytiečiarasį 
kaip ir man? Mieloji administracija, bent tu nekaltam klausime neieškok kalti
nimo. Vytieciai Vytenis, Jonaitis ir aš pasisakėm, išsiaiškinam nesusipratimus 
ir, skautiškai paspaudo kaires, išsiskirstėm į darbą—Ad melionam! Ar negalima 
(žinau, senos) rasom, mašinėlės raides išvalyti' ir pasirūpinti,, kad biuletenio . 
puslapiuose žodžiai būtą išpausdinti istisi? Mat,, kantais trūksta žodžio vidu
rio ir net pradžios*. Na, ir spėliok* ką autorius? norėjo pasakyti} kaltinti ar 
kalbinti (raginti)? Ir aš ko tik neapakau, besistengdamas atspėti kai kurių 
straipsnių recenzentu mintis...

Kaip ten bebuvo- annia nostra, aulpa.
Ad. moliorenl ,

Korp*. "VYTIS* Chicago’s skyriaus, valdybos narį

senj*. ALFONS-. JUODIKĮ
1...-ic . š.

paktn. BIRUTĘ GLDĮRAITYTS,.

sukūrus skautišką šeimos židinį nuoširdžiai sveikina 
ir saulėtos ateities linki ' ,

Akademinio Skautu Sąjūdžio 
( Chicago’s skyrių valdybos 

ir nariai*

PADĖK.

ASS Chicago’s skyrių valdybos dėkoja Toronto "VYČIO" korp. ir S3D valdyboms 
tuntų vadi jais ir visoms sesėms ir broliams už parodytą taip gilų .nuoširdumą, ' 
dideli lietuviška vaišingumą'ir, apskritai,, malonų sutikima, Chicago’s vytiečių 
rengtos skaučių ir skautų ekskursijos Toronte,

Tos nepilnų dviejų dienų broliškas pabendravimas tarp dviejų didžiausių lie
tuviškos skautybės. centrų tremtyje, dar labiau sustiprino mūsų bendrą idėjos 
darba ir tarpusavio broliška, meilę įgalins ištesėti kovoje* siekiant laisvės 
pavergtai Tėvynei,
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Asmenybes ųgclymas skaitalas svarbiausiu jaunuolio uždaviniu. Skautai vyčiai 
yra kaip tik jaunuolių ’judėjimas, todėl, būtą įdomų pažvelgti į sią_ problemą iš 
skautiško taško. Tos kelias mintys, kuriomis noriu pasidalyti, su jumis, nepre- 
tenduoja, atstovauti- tikrąją -skautiška pažiūrą .i, asmenybes ugdymoproblemą. Tai 
yra taip'pat tik jaunuolio asmeniška nuomonė,, todėl neturiu tikslo nurodyti ar... 
pamokyt}, o tik sudalinti skaitytoja šiais klausimais.

Asmenybės lavinimą ir jauno .žmogaus tobulėjimą aš. neskaitau lipimu kokiais' 
tai abstrakčiais laiptais kažkur aukštyn? tąip pat. nemanau, kad žmogus, lavinas 
savo asmeny be, tampa daugiau ar mažiau vertingesnis už kitą,, to nedarantį. Jja- 
na u,, 'kad dalykuose,, .liečiančiuose žmogaus dvasią, bet koks paviršutinis "T-aips“ 
niavihass.yra visai nevietoje. Mes,' negalime nustatinėti diagramų,. kiek patobu- 
lėjome per tam tikrą laiko tarpą/’.oe t eturime tam jokio pagrindo. As tikiu, kad 
absoliučia savo sielos verte visi žmonės visuomet palieka lygūs,. Tame glūdi 
žmogaus didybės ir atsakomybės pries Dievą-slėpinys. Asmenybes lavinimas * tai 
nuolatinė kova su gyvenimu, stengiantis is jo išgauti kas kart vis naujus atsa
kymus i derančius egzistencijos klaustimus. Tai yra taip pa't'nuolatinių troški- 
maa pasiaukoti kito labui ir tuo būdu išmokti mylėti. ‘ ’

. Skautai Vyčiai ir akademikai, apsisprendė žengti senųjų riteriu keliąs tuo’ '' 
pačiu tapdami visu riterystės laimėtu .dvasiniu turtų paveldėtojais. Riteriai 
gi kaip tik ir buvo, bastūnai»> nuotykiu icškotojai,beiošką progą padaryti ge
ram darbui. Sis dvasinio nuotykių,, susitikimo su Amžinuoju Būties principu,. . 
kaip žaibas nušviečiančiu kasdienybes tamsa, ieškojimas,, mano nuomone,, kaip 
tik ir yra pagrindinis skautiško charakterio bruožas. Tas,kurį vilioja šiltas 
namų židinys,, kuris logikos dėsniais išsiaiškinus sau gyvenimo mišią snaudžia 
ramiam pasitenkinime, negali būti vadinamas asmenybe,, nes visa savo būtim jis 
atstovauja ne gyvybės, o mirties principą, asmenybe vadinčiau tik tą,, kuris no
ri statyti klausimus, drįsta atsistoti ant bedugnės krašto,, tik tą, kuris nie
kados nedrįsta tarti Dievui: “Ačiū,Viešpatie, kad žinau tiesą ir nesu toks kaip 
kiti nusidėjėlis". Kol žmogus moka nustebti, kol jis nori sužinoti, kol jis gir- 
<jį.i neramų Kūrė, j o šauksmą į nežinomus tolius,, tol jis yra jaunas, tol jis yra 
pakeliui į tiesą. Skautai vyčiai, kurie anglu kalboj tiesiog ir yra vadinami 
klajūnais, pabrėždami šitą žmogaus dvasios principą, kviečia žmogų būti laisvu 
ir tuo pačiu ugdyti savo asmenybe.

Kai jau kartą žmogus plačiai "atvertom akim ryžtasi išeiti į pasaulio platu
mas,, jis mato daugybą progądaryti gera. Tada jis savo idėjas išreiškia veiks
mu, nes tušti samprotavimai jau neįstengia užgesinti ugnies jo. krūtinėje. Ir 
natūralu, kad toks jaunuolis bus silpnųjų draugas ir užtarėjas,, nes jis jau
čia, kenčia ir tikisi kartu su kitais. Karta isejąs iš teoretiškų lorišk-'s 
dosnią sukurtos teisybės pilies, jis pasijaučia netikras ir tuo pačiu nusiže
minęs. Ir tada jis jau gali suprasti ir mylėti savo silpnuosius, brolius to
dėl, kad jis, taip kaip ir jie,ilgisi išlaisvinimo,, paramos ir tikisi atsaky
mo į jo degančius klausimus. Jis išdrįsta pakelti ranka pri./s smurtą, nes su 
kiekvienu pikto pralaimėjimu išsiriša viena Visatos mįsle, praturtindama žmo
gaus siela. Tokie buvo viduramžiu riteriai, tokie yra ir siu dienu skautai vy
čiai ir akademikai.

Šitaip žiūrint i dalykus atrodo suprantama, kad žmogus,savo širdies krau
ju iškovojęs tiesos'"kibirkštėle,pasilieka jai ištikimas. Tai nebėra autorite
tu įąakyta tiesa, kuri neturi gyvybės ir užtat neįpareigoja žmogaus prieš jo. 
sąžinėj tai sunkini laimėta tiesa, kuri tampa brangesnė už visa pasaulio auk
są. Jeigu skautas akademikas kartą savo širdies gelmėje pasijuto galįs tarti 
žodį, tai jis jo ir laikysis, nes sulaužymas reikštų atsižadėjimą dalies savo 
esmes. Tuo būdu skautai tampa panašūs i savo mokytojus- riterius^ tuo būdu 
jie oina.Kęstučio.ir Algirdo,. Kudirkos ir .Vaižganto, Dariaus ir.Ęirėno keliu.

.4 O.-'
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Žmogus tačiau nėra grynai dvasine , būtybe.. Ar mes to norim ar nenorim* vis*' 
tiek negalime nuneigti, kad mūsiį"dvasinis’pajėgumas vystosi harmoniškai .su kū
nišku pajėgumu. Mes- stovime abiem kojom ant žemes, ir jos gyvybės paslaptis 
yra taip pat ir mūsų gyvybės paslaptis. Todėl skautas akademikas nukreipia savo 
žvilgsnį į gamtą,, norėdamas?'išskaityti joje tuos pačius Tvangelijos žodžius, ku
riuos Kristus paliko mums. Gyvenimas gamtoje išugdo natūralu kilnumą, o tai yra 
brangiausia žmogaus dovana,, nes tada jam nereikia įtikinėti save moralais bei 
gražbylystėmis. Kilnumas■įauga į jo gyslas ir kraujų kaip savaime suprantama, 
būtinybė. Skautas pagaliau ir negaišta laiko ilgiems, ir gudriems išvedžiojimams 
apie kilnumo esme ir reikalingumą.. Jis tiesiog paklusta tam pačiam gamtos dės
niui, kurio klauso medžiai ir gėlos. ■ y 'Z •Is. visa to pradeda aiškėti skauto akademiko santvkiaį su Dievu. Jam .esminis 
religijos elementas viršija formalinį.' Dievo ieškoti,, skauto supratimu,reiškia 
laisvėti dvasioje. Didysis Kūrėjas kalba jaunai sielai ne tik bažnyčios langu 
prieblanda,.ne tik vaško žvakių kvapu,, bet ir laisvu laukų veju, dangaus mėly
nė ir gyvybes slėpiniu. Tai nėra.joks panteistinis Dievas, kuris pats yra gam
ta: tai yra tik paprastas, bet dėlto tuo labiau, didingus Žmogaus Sūnus, kurio 
niekas kitas nesupras-, kaip tik'tas, kuris moka mylėti. Gi kai mes kovojame uz 
galių, mylėti, mes ugdome savo asmenybę pačiu kilniausiu būdu, nes tada sekame. 
Kristų, ta Klajūną iš Nazareto, kuris mylėjo žmones ir žemę, kuris nenusilenke 
fariziejams ir už tai buvo nužudytas, savo mirtimi atpūdamas ir išlaisvindamas 
mus visus. Ir kartu įpareigodamas sekti Jį; tai reiškia kurti širdyje meilės 
liepsnų,, kas ir yra asmenybės lavinimas. .

... 'AF MtlZdž
>•— a

Redakcijų pasieks naujas, mašinėlė atspausdintas vaik-liukas; žinomo mūsų 
bibliografo Alelisandra Ružnacovo paruošta I945”49 metu liet, skautų bibliografių 
ja - LISTUVOS SKAUT--I TRSITTJal. Danville, JAV., 1950.III.15 ė. Autorius, talki'-’ 
ninku. Vi. Lisausko,. Br» Kviklio, A. Krauso, P. Butėno ir kt. padedamas,. čia yra 
suregistravęs, plačiai aprašgs ir paskelbęs 100 skautiškų perijodiniu ir nopori- 
jodinių leidinių, kufie čia suskirstyti tokiais skyriais: I. Baden-Powell- skau- 
tybes Įkūrėjas. - 4 leidiniai; II*. Bendrybės - 13 leidiniu; IIJ. Dainos- 3J. 
IV. Uniformos - 2; V.. Skautai: I. Jaunesnioji akautai-I;‘Ž..Skautai: A. Knygos 
ir brošiūros -6,3. Laikraščiai, žurnalai, kalendoriai - 35l 3» Jūrų skautai- 
I, 4. Skautai vyčiai, Akademinis Sąjūdis - 10; 5«- Skautų vadovai* II; VI. Skau
tes - 9» ir pan. Pabaigoje dar pridėta skautų autorių, redaktorių, vertėtjų ir 
iliustratorių rodyklė, iš viso,leidinėlis užima 14 pusi.

Atydžiam skautu; kuris visada domisi savo, srities specialia literatūra, si 
A.Ružancovo skautiškoji bibliografija bus geras ir labai naudingas vadovas.^Ia 
surinktų duomenų matyti, kad skautiškoji spauda tremtyje bus išvariusi nemažą 
barą. Taip iš bendro skaičiaus I945“49 m. tremtyje išleistų lietuvišku 871 kny
gų - 41 buvo skautiška, gi is 689 leistų laikraščiu - skautiski buvo 78.

Knygutės autorius Įdėjo labai daug kruopštaus darbo., kad si brangi medžiaga 
butų patiekta skautiškajai visuomenei. Suprantama, kad pats A. Ruzancovas tega
lėjo įstengti parašyti jos kelis egz.,. kurie išsiuntinėti svarbiausiems skautiš
kosioms ir bibliografinėms institucijoms. Būtu labai gera, kad skautai patys 
multiplikuotų ši leidinį, lead ir rotatoriaus pagalba, nes veikaliuko apimtis - 
14 pusi.- Tikėkimės, load ši ne be sunkų darba atliks vienas kuris skautų vienetas, 
ar kuris "Vyčio“ k or p ė skyrius.

Su didele pagarba tenka Įvertinti skautų bičiulio Ruzancovo pastangas ir 
padėkoti už taip brangią_dovaną. Tačiau padėkos dar neužtenka, „utorius daug 
vargo ir dirbo’ ne dėlto, kad skautai jam dėkotu, bet dėlto, kad jie pamėgtu 
skautybę, ją_studijuotų teoretiškai, gautąsias žinias sunaudotų praktiškame gy
venime ir visur , kur tik galima, testų skautiškųjų, veikla.

Fil. Br. K.
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Viena šaltą žiemos naktį Chicago*je žmogus atsigulė i minkštą spyruoklių lar
va ir,prieš persikeliant i malonia sapnu karalystę, giliai atsidusus sugalvojo:

- Jeigu skautiškoji šeima vadovaujasi priežodžiu: "vienas už visus, - visi 
už viena", tai kuriems. galams dar nešioju garbinga senjoro juosta, jei mum ten
ka, vienam darinėti Naturalization Service office duris, imant leidimą, kelionei 
į Kanada? Žydintis pavasaris juk ne už. kalnu*
t Pasakyta — padaryta.. Nekalbant apie tai* kad sapne pynėsi Toronto alėjos^žy

de jo alyvos, čiulbėjo lakštingalos ir šypsojosi akys,, kita, diena- žmogus buvo la
bai „darbingoje nuotaikoje ir išdirbo visą planą, nors beslcubėdamas sudaužė tris 
lėkštes ir vienam ponui atnešė lėkštė "muŠtardos", vietoje užsakytos kiausinie.- 
nės. Kad darbas būtu sklandesnis, įsivedė nuosavą telefoną,/nusipirko dėže laiš
kams popierio,rašomą, mašinėle, rotatorių ir nutarė pradėti..

Toliau reikaliukai vyko radikaliai*fcJuk ir žurnalas prastai atrodo be ilius
traciją,. Ir ta problema buvo lengvai ištikta ^įjungiant vizitą Niagaros kriok
liui,. apžiūrėjimą poros-universitetą ir aplankant Toronte savo gimines ir prie- 
telius iš anų palaimintųjų vaizbos laiką DF stovyklose.. Visas reikalas puikiai 
atsistojo ant koją, kai musu gerb. sktn. prof.. st.Kolupaila sutiko sėsti ą tą 
pati autobusą, konstatuodamas, lead baidarėms Niagaros krioklio kaskados gali 
būti kiek peratiprios, o,,kaip žinome, helikopteriai irgi novisada yra patikimi.

Vyko skyriaus valdybos posėdžiai, net sekretorių iš kojų išvertė* vyko visų 
korporantu ir juos užjaučiančiu mitingai ir sueigos» Skambėjo organizatoriaus ir 
pirmininko telefonai ir ekskursantu sąraše skubiai rikiavosi dalyviu, pavardes, 
jas palengva doleriamą palydint. ' .

Važiuoti, žinot,malonu, bet maloniausia kai kas nors laukia. Taigi nedel- 
siant buvo parašyta torontiškiams ir pasiūlyta ekskursijos atvykimo datai pak—.; 
viesti "Čiurlionio11 ansamblį, pradedant programa neąnksčiau 10 vai. vakaro. 
Nesutampant vienu ir kitą autobusu atvykimui,, buvo nūs i leis talpas i tiki n t toron
tiškiu skautu pajėgomis ir pasisekimu plačioje visuomenėje.

lies važiuojam. Nesvarbu, kad penktadienį Naturalization'Service office tar
nautojai darbą baigė' visa valanda vėliau, kol visus aprūpino keliones dokumen
tais; smulkmena, sakyčiau, load ir vyr sktn* Falčiauskas labai nustebo,, sužino
jęs iš Toronto korespondentu "Drauge",, kad jis važiuoja į Kanada, bet svarbiau- • 
šia,, lead važiuojam ir kelėtai dienu galime pamiršti rūkstančius "fabriku kaminus, 
skerdyklą kvapa ir staugiantį’ tramvają triukšmą.. '

Dar Chicago buvo apmirusi, dar tik aušo rytas,, kai sesės ir broliai dundėjo 
pustuščiais "strytkariais" į autobusą stotį. Kiti laikrodžius jau iš vakaro bu
vo atsukg pagal Toronto laiką ir, visa valanda anksčiau atvykę,, ramiai miegojo 
minkštose autobuso sėdynėse.

- Sese Regina, kelkis, užteks miegoti. - judino vienas brolis už peties. 
Torontą besapnuojančią sesą.

- Ot?fein, kad atvažiavom.. Ar Valė atėjo manės pasitikti? - pastate sesytė 
klausimą ir tik įtikinus, kad dar tebesame Chicago’je, paaiškėjo, kad skautiškas 
aūkis “Budėk" Buvo vykdomas net nuo vidurnakčio..

Liko rūkstanti Chicago,, nusitiesė pavasariu žydintį laukai su baltagalvėmis 
obelimis ir kvepiančiais alyvų krūmais. Apžiūrėjome mūsų prof. Kolupailos labo- . 
ratoriją Notre Dane universitete ir gražią universiteto "aplinka.. Spagsėjo foto 
aparatai, šypsojosi sesės,, vėl skambėjo lietuviškos dainos ir "autobusas mus 
leaė vis tolyn* palikome ir didingą l'icbgan universitetą, su neblogais piete
lis ir, tunelį pralindęs,musu "busas“ sustojo prie Kanados sienos* Čia gi buvo 
jatikrinti'sesių kraičiai čemodanuose, nusistebėta ekskursantų, didnliu Įrrrt^- 
kl rūkyti ir,, autobusui riedant per Kanados žeme, pajutau ir mes .snvrr’ameri kri
tišką* didybę. ■'
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Neminint puikių Kanados gamtovaizdžių,.išgerto įrantos kokybes (lyginant su 
Chicago's) "7 up" ir ant aukšto pedestalo stovinčio didingo karves paminklo* mes. 
arte jone prie Toronto .ir ęykcme,. kodėl tas laikrodis pasuktas ne i antra pusę. 
Pagaliau sušvito Toronto žiburiai ir vadovaująs-senjoras davė, paskutines" instruk
cijas, apgailėdamas, kad puiki torontiecių skautų programa bus jau pasibaigusi 
ir, nepamiršdamas pabrėžti svarbių pastabų,, kad Toronto gatvėse-bučiuoti mergai
tę įstatymų yra draudžiama, ir gresia piniginė pabauda, žinoma,, iš to supratau,, 
del ko broliui ankstyvesnės išvykos brangiai kainavo, ir dolko mūsų atvykimo 
laikas buvo vėlai vakare,*.,.

■Dar. karta sustojo mūsųCbusas", apsuptas, sesių ir brolių torontiecių ir as,, 
pagautas Besisveikinančiųjų laimės, grįžau į realybę kažkuriam, is brolių susu
kus s "lies atvažiavom,." •• . . . ......

"Sumuštinio" reporteris

■' y1 ■ ■ Kodėl nario mokestis ?

Vieni broliai mano, kad "Vyčio“ Korp. reikėtų nustatyti tvirta mokestį, kiti 
gi galvoja, kad daug gražiau būtu viskų paremti aukų principu,, tuo kiekvienom 
nariui uždedant atsakomybe, dėl Korp. tolimesnio gyvavimo ar net gal žlugimo 
dėl finansinių sunkumų- A§, asmeniškai, norėčiau ginti pirmųjų nusistatymų. Ne 
todėl-, kad policinės priemonės būtų reikalingos išrinkti pinigus išlaidų paden
gimui (nors kietacdžiai vytieciai to užsitarnavę) ir nesiekiant, lead geru nariu 
būtų kiekvienas, kuris tik nario mokestį laiku sumoka. jfet, antra vertus, ar 
mums reikalingi tokie nariai,, kurie ramiausia širdimi su šypsena žiūri, kaip 
Korp! vadovai ar jiems artimi žmonės neretai iškrato paskutinius skatikus ir 
užkamšo laikraščio ar biuletenio -lėšų plyšius? Ar "Vyčiui" reikalingi tokie; na
riai,. kurie laikrašti nori gauti, jį perskaitę iškritikuoja nuo .pirmos iki pas
kutinės raidės, pasijuokia,, kad jisai "skystokas"„ bet patys net nepraneša apie 
tai, kad. jie gauna laikraštį, nekalbant apie bendradarbiavimų, vieno kito 
straipsnelio pasiuntimų ?

• Ir, jeigu -visur būtų įvestas vienoks ar kitoks tvirtus nerio mokestis* taa 
duotu- tikrų proga kiekvienom.nariui parodyti gerų valia; - galėtų vyras užsimo
kėti, negalėtų - būtų atleistas nuo mokesčio ir niekas jo už tai "nekoravotu", 
bet tuo vytietis parodytų savo susidemč jimų Korp!. reikalais. 0 gal mūsų tarpe 
yra ir tokių, kurie iš viso nebenori būti vytieciais tik nedrįsta ar neprisi- 
rengia pasisakyti? ■

Senjoras Algis,, Australija.

Red*. Pastabai < -
Šiuo metu""Vytis" išsilaiko tik iš tų pinigų, kuriuos mums pavyksta surink
ti auku,. nario mokesčiu ar pan. pavidale J.A.V.. vytieaiu tarpe. Kitų, pav. 
kanadiečiu ir ausralieaiu ar sesių parama labai neefektyvi. Leidžiant to-

■ liau laikrašti,, lėšų klausimas visada bus aktualus.. “Vyčio"^įeide jų nu
tarimu nuo Šiol nustatoma prenumerata ir įsteigiamas laikraščio adminiatra.- 
cijos iždas, tašiau butų gerai, kad skaitytojai pasisakytų, kuriuo būdu 
būtu tikslajfusia surinkti įleidimui rė-* kalingas sumas*.;auku, prenumeratos 
ar nario mokesčio forma. Šia proga norime pažymėti, kad ilci šiol tėra at-

• lyginamos tik faktiškos popieriaus,, dažų, persiuntimo isĮaidos» Uz visa 
kita, pav«. bendradarbiams už rašinius, uz spausdinimą,, perrašyma; ir bet 
kokį darbą ryšium su laikraščio leidimu niekam ničt nieko nemokama.

Ačiū talkininkams • . . . . .„
Leidžiant šį "Vyčio” numeri, labai daug prisidėjo jo. ųpaiusdiliime įrašant į matrix 
cas bei sudedant ženklus cikagietės sesės ; jun*. Jūrate. Juodelytė ir vyr.. sklt. 
SoffLja Rimaviciūtė. v v
Korpl vardu jems reiškiu nuoširdžiausių padėkų..

Korp! pirmininkas.
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Jūsų. "Vytį" gaunu ir registruoju visus straipsnius* Barzdoto Tėvelio veika- 
liuką taip pat gavau* Geras.. Matydamas jūsų atsidavimą skautytei,. pradėjau ir,aŠs 
rašyti skautiškąją bibliografiją* Atleiskite t kad atspausdinau prastai - tai 
buvo sunkiais gyvenimo laikais, krizės metu,, deja,, nebepirmosios čia*

•.Jeigu būčiau skautas, gal šiandien vakare* eidamas gulti,, būčiau atsirišęs, 
kaklaraiščio mazgelį*.* Bet dažniausia tenka darbiniais marškiniais naudotis,, o 
priedo nenumatyta* Tad pasitenkinu tuo,, lead, nurašau seną skolą už 1940 metais.- 
man šutei Irtą Lietuvos Skautu Svastikos^ ordiną,

Aleksandras Ruzancovas,. JAV,

Ir čia pasiekė mus "Vytis", taip toli atskirtus. Tai buvo tikrai geras pe
nas mūsų skautiškoms sieloms*

Pirmasis įspūdis atvykus į Venecuelą buvo keistas,, bet drauge ir malonus,. 
Kaip gamtos mylėtoja, pastebėjau nepaprastus, erzinai žydinčius medžius,, bei 
keistus atogrąžą augalus, kuriuos pirmą kartą mačiau* Vakarais gražūs saulėly
džiai ir įvairiu vabzdžiu čirškėjimas kiek primena Lietuvos vakarus, nors lie
tuviškojo grožio su šio krašto gamta negi palyginsi* Kiek vėliau susidūrėme su 
klimatu, kuris po puses motu pradėjo mus veikti* Reikėjo "persiklimatizuoti“. 
Vietos' gyventoją papročiai dažnai mus kankina, nors ka-i kurie ir gražūs, ju pri- 
saįaikaae, pav,,. i bažnyčią moteris ar mergaitė negali ateiti be. veliumo, be 
uždaros suknutės, ar kojinių,' nors ir. labai karšta. Mergaitės labai uždaros,, vie
nos niekur negali rodytis. Jai turi sužadėtini - tai su juo,; jeigu ne - su mama 
ar kuomi nors iš giminiu,. Negalime priprasti,, kai vietiniai gyventojai gavėnios 
ar advento metu šoka, kelia didžiulius balius,, ^.patingai per Kūčias* Mus u kuk
lios tradicijos yra juk Žymiai gražesnės, kilnesnės, gilesnės*

AŠ su sesute per metus išmokame mašinraštį, buhalterijos, ispaną ir kiek 
anglą kalbos. Gavome neblogą darbą gerose įstaigose* Visi mus labai gerbia, gal 
del to,, kad esame baltos ir daugiau išsiskiriame iš vietinią^savo išsilavinimu. 
Sesutė dirba kaip sekretorė viename imigracijos institute, as. miesto valdyboje. 
Neblogai atlygina,.

Nors lietuviu čia nėra perdaug, tačiau visi jungiamės į krūvą. As suorgani
zavau tautišku šokiu grupę ir sknuciu skiltį* Turime lietuvišką chorą, ruošiame, 
vaidinimus ir kitu būdu stengiauiės palaikyti lietuviškumą savo tarpe*

L*Z, Valencia, Venecuelą*

Mano vieta prie judamosios juostos — convayer* Tai yra apie 60 mstalas, kurio 
vidurys įdubęs, ir tas įdubimas slenka, juda. Abiejose stalo pusėse yra reikiamos 
masinos, kurios darbo metų sukelia didžiausį triukšmą, iš abiejų stalo pusią susk»- 
je darbininkai* Jau simtus tūkstančiu batuką aš čia nučiupinėjau, jau daugelį 1. 
kartą barė bosas“, kad jie "dirty"-nešvarus,.. Aukštai palubėje yra. dar kitas 
judamas diržas,’kuriuo batukai eina pasivažinėti, kol sudžius suklijuotos vie
tos* Šiame fabrike yra trys tokie "conveyer". Kiekvienas ju pagamina per 8 darbo 
vai, apie 1000 poru* Dienos produkcija- 12000 poru* Patrike su visais "bosais" 
ir tarnautojais yra nepilni 500 žmonių. Batuku gamybos procesas padalytas į at
skirus veiksmus, kuriu yra apie 170* Daugelį £ą veiksmu atlieka mašinos,, kur 
žmogus tik patarnauja* Gali dirbtivcia JO m* ir temokėti tik vieną veiksmą, va
dinasi, neišmoksi batuko pasiūti* Čia, fabrike, nieko nereiškia tokia sąvoką 
kaip "batsiuvys". Batuką nuvalyti gali visi,, bet ar kiekvienas pajėgs nuvalyti 
tiek daug, kiek ju bėga ant judamosios juostos,, jau kitas klausimas* Mat,nespė
jamas atlikti bent vieno kurio veiksmo, sustabdo ar sulėtina vėsos jud. juostos 

. darba* Amžinas judėjimas ir monotoniški judesiai vargina žmogų ne tik fiziškai- 
sugriauna ir nervą sistema. Dirbant dairytis nėra kada* tašiau kartais, žvilgte- 
rejąs į vieną ar kitą pusf,matai panašiai dirbančius ir kitus darbininkus, kurie 
atrodo kaip velniai pragare. Jei Dantė- būtu žinojgs jud. juosta, tai tikrai’Die- 
viškoje Komedijoje" būtą smalos katilus-sustatęs su nusidėjėliais ant jud* juos
tos,, o velnius tose vietosejkur dabar darbininkai stovi*

Benedikto sūnūs, JAV
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Birželio menesį "Vyčio" korp. skautai raginami prisiminti pries devynerius 
metus kovoje žuvusį mūsą vadą A. A. Juozą. Milvydą, Červęnės kankinį vyr. sktn. 
Juozą Barauską, ištremtuosius -Sibiro skautus-es ir skautu-ciu vadovus , o taip 
pat kitus mūsą organizacijos narius,, tuo metu'netekusius *sav.o gyvybės. "Vyaio" 
korp. dvasios vadovas atlaikys specialias gedulingas pamaldas, o mes visi,, kad 
ir būdami iablaškyti, karstai melsimės už juos.. v

Vyr. sktn. Vacys Augulis pradėjo eiti Akademinio skyriaus vedėjo pareigas 
lietuviu skautą brolijoje» Jo adresas s 95 Lafayette St.,. Paterson, N.J., U.S.A.

Wr* sktn, P, Jur gėla, be baigiamo ruošti spaudai veikalo "Liet. skautija", 
yra parašąs "vadovėlį" pasyviems skautams ir skautininkams (keliasdešimtapus
lapiu), kuris tiktą išleisti atskiru leidiniu*. •

"Skautu Aido" jau pasirodė.trys numeriai. Redaguoja psktn. Anskaitis. 
adresas: P.O. Box ?8, Rodney, Ontii Canada.Ne trukus redakcija ir spaustuve žada 
persikelti į Toronto miestą, kur yra daugiau sesių ir brolią skautą* Laikraštis 
vis tobulėja ir daro neblogą Įspūdį. Visą sesią ir brolią pareiga aukomis, prenu
merata, rašiniais ir korespondenpijemis paremti, jo leidimą.

Tarptautinis Skautų Biuras, kąip mus pasiekė daviniai informuoja, nėra lin
kta pripažinti tremtiniu skautu taųtinią aukštesniąją vadovybių. Taigi ir lietu
viai skautai, panai jį, gali turėti tik savo ryšininkus prie atskirą kraštą 
skautą vadovybią. Su Tarptautiniu Skautu Biuru ryšį gali palaikyti tik tie senie
ji skautininkai,, kurie ir anksčiau tolei ryšį palaikė. Esamomis aplinkybėmis ro
dosi, nėra bet kokios galimybės, kad Tarptautinis Skautą Biuras pripažintu T-S? 
kaip savistovią organizaciją, kuri galėtą atstovauti Lietuvoa skautus' tampiau— 
tinėse konferencijose ir Jamboree•sa.- Del tokio tremtinią skautą org-ju trakta
vimo iš Tarpt. Skautu Biuro^mes kiek vėliau pasisakysime atskirai*

JAV skautų jubiliejaus proga Tarpt. Skautą Biuras ruošiasi jiems įteikti 
dovaną — grąžą Baden Powell1io paveikslą, prie jo nupirkimo savo lėšomis prisi
dėjo ir tremtiniai lietuviai skautai Vokietijoje LSS vardu*

LSB Vokietijos Rajono Vadeiva pradėjo leisti savo biuleteni,, 
pasiekė ’'Vy£io"redakci jo.

B. Pundzius nustojo ėjąs LSB- reikalą vedėjo Vokietijoje pareigas.
Sese Marija Milvydienė, šiuo metu gulinti pranc. zonos vienoje sanatorijoje 

Vokietijoje* atsiuntė ^Vycio" Korporacijai brangią dovanu - jos vyro A.?.. Juozo 
Milvydo Korp. vado gražią fotografija.

Sen, G, Bateika gydosi, vienoje Vokietijos sanatorijoje.
ASS Toronto skyrius praturtėjo naujais čia atsikėlusiais korporantais: 

fil. Kairiu, senj* slapšiu, junj. Jazbučiu,. Tačiau nusiskundžiama, kad visa ei
le K&nadoije gyvenančią brolių ir sesių tyli,kaip pelės po šluota*

Senj* Vyt. Kvedaras , "Vyčio" Korp. Įgaliotinis Kanadoje^pakeitė savo adresą. 
Nuo dabar jis pasiekiamas tokiu adresu: 12 Thourburn Ave., Toronto,, Ont. Canada.

"Vyčio" Korp. amer.-prancūzu, zonos korespondencihis skyrius pradėjo leisti 
savo skyriaus reikalams rotatoriumi spausdintą biuletenį, kurį gauna visi sky
riaus nariai. Tai yra labai gera priemone ryšiamd palaikyti .

?il. skt.i* Vyt. Stasiškio pastangomis ..ustrali joje ruošiamas skautų vyčią 
programos konspektas,. Darbas kolektyvinis* Labai galimas dalykas, kad šia įmy
gą, rotatoriumi atspausdins "mistralijos Lietuvis".

Nemažas skaičius Australijoje gyvenančią vytiečią ir kt. skautą* čią yra la
bai aktyvūs_bendroje lie tuvį ą veikloje - Australijos Lie tuvią Draugijoje, Kul
tūros Fonde’, sporto organizacijose, spaudoje, etc. Gal todėl jie pernaša laiko 
gali skirti skautiškajam darbui..

.Vyr* sktn. A, Krausas perėmė Australijos lietuvią skautu spaudos skyriaus 
vedėjo pareigas. Be tiesioginio darbo darbovieteje,, skautininkas nemaža rašo 
Ausralij'os lietuviu spaudoje skautiskais klausimais. "Australijos Lietuvyje" 
yra specialus skautą skyrius
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Palaidos Universitete (Australijoje) jau studijuoja 5 lietuviai
2 techniką, 2 medicina_ ir vienas teisę. Darorai žygiai ten Įsteigti "Vyčio" korp. 
skyrių. 5iuo reikalu rūpinasi sen j,. V. Ilgūnas. . .

Senj, T, Zurauskas, susidėjęs su keturiais kitais lietuviais, pasistatė ply
tinę. Dali mašinų pirko, dalą gavo išsimokė jiiaui. Pietų ;.ustrali jos valdžia juos 
remianti, l'es džiaugiamės savo broliu laimėjimais ir linkime, pasisekimo.

.'.r/rentinos lietuviai skautai, kaip praneša "Laikas", neseniai suruošė puikių 
ir gerai organizuotą lietuvių skautų stovyklą, kuri praėjo su dėdeliu pasiseki
mu ‘ir pataisė skautiškas nuotaikas.-

"Draugo" dienraštyje spausdinamas ir platus skautiškasis-skyrius* pavadintas 
"Skautybės Keliu", kuri redaguoja senj. Br. Juodelis.

'■rz

■J

Toronto "Vyčio" korp. skyriaus pirmininko pareigas ėjęs senj. Pauli onis,. 
cikagiečių ir torontiefiių akademikų sk» pobūvio metu, perdavė jau ankščiau iš
rinktam skyriaus pirmininkui senj. R. Medeliui..

Naujasis, korp. skyriaus pirmininkas savo kalboje pabrėžė,, kad tvirtinant savi
tarpio ryšius svetimose šalyse, grižus Į Tėvynę nuoširdus bendradarbiavimas i"aus. 
dar didesnės reikšmes.

Lietuviškų rūtelių reikalu.
Kiekviena sesė skautė ir brolis skautas»ir tremtyje .gyvendamas, turi galimybę 

išsiauginti lietuviškų rūtų, kurios jam primintų gimtąjį krašte*,. lietuviškus 
darželius. "Vyčio" korp. dvasios vadovas Kuo. J.Dedinas apsiėmė maloniai visiems 
ir visoms padėti.

Mes maloniai prašote seses įp brolius, kurie norėtu gauti rūtų sėklų, kreip- 
tis'betarpiai į Kun. J. Dėdiną adresui 19* Rue des Recollets. Louvain. Belgique. 
Prašantiems sėklos bus tuojau išsiųstos.

' V

• SVEČIUOSE PAS TORQNTIECIUS

Dar nuo žiemos planuota Sikagieaių studentų skautų-ęiu Išvyka į Kanada* buvo 
realizupta pasirenkant saulėtų Šeiminių švenčių datą. Ekskursijai vadovauti bu
vo pakviestas korp. "VYČIO" garbės narys Sktn. prof. St* Kolupaila, kuris greta 
nuolatinio darbo Notre-Dame universitete, surado laiko dalyvauti ekskursijoje ir 
mielai sutiko pasidalinti savo patyrimus, lankant garsųjį Niagaros krioklį su 
didžiausiomis pasaulyje elektros jėgainėmis ir pasigrožėti Kanados padange.

JAV vėliavėlė ir lietuviška trispalve papuoštas autobusas ankstų šeštadienio 
rytą paliko dulkiną Chicago ir tik vėlai vakare, pasiete Torontą su belaukian
čiais broliais ir sesėmis. Kelionės į Kanadą metu aplankėm Notre-Dame universite
tą, Michigan univvtą ir turėjote progos gėrėtis taip lietuvišku gamtovaizdžiu 
Kanados žemėje.

pirmoji sustojimo vieta Toronte buvo puiki Jarvis Collegiate salė, kur čika.- 
giėčių sutikimo proga buvo surengtas Toronto liet, skautu didelis vakaras. Gai
la, kad vėlyvas atvykimas neleido matyti turtingos torontiečiu skautų programos.

Sekmadienį įvyko broliškas Toronto akademikų skautų-čių ir čikagiečių pobū
vis, kuris praėjo labai pakilioje nuotaikoje. Išklausius rengėjų ir svečiu kal
tas, beskambant skautiškoms dainėms,, jas nenuilstamai vedant sktn. Šarūnui, bu
vo isiitikinta torontiečiu sesių dideliu vaišingumu ir pasidalinta, bendrais rū
pesčiais ir laimėjimais.

Po pobūvio susirinkusius skautus-es ir Toronto lietuvių visuomenę sktn. prof. 
Kolupaila nukėlė i mieląją Tėvynę, ekrane parodydamas Lietuvos vaizdus.

Pirmadienio rytą čikagiečiai jau spaudė torontiškiams kaires, dėkodami už 
globą ir kviesdami atsilankyti i Aaerikos lietuvių sostinę,, kol bus sušauktas 
didysis visų liet, akademikų-skautų-čių sąskrydis Vilniuje prie Gedimino kalno.

GrĮitant namo aplankėm gražųjį Niagaros krioklį, apžiūrėjote elektros jėgai
nės, garsų Erio ir Ontario kanalą su šliužais ir», pilni įspūdžių,, gražių prisi
minimų, atgaivinę skautišką dvasią pavasario gamtos grožybėmis, grįžane į Chicago.

Tos trys dienos papildė čikagicčiu skautiškas širdis tuo, ko taip trūko kas
dien bevarstant aprūkusias fabriko duris.

Ekskursiją organizavo Chicago’s "Vyčio" skyr. valdybos na-ryg aenj. A, jurtHkis,
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