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liūgu PAREIGA

» Laiku atliktas darbas yra dvigubai našesniu,. — sako lietuviška patarlė. 
Kodėl gi ši patarlė yra Čia vartotina?

Dar neseniai mūsų mielas "Vytis* persikėlė į. šitą pusp vandenyno,, šiaip; 
taip surado leidėją* nors ir su tuščia kišene* prisiglaudė Amerikos lietuviui 
sostinėje Chicago’je ir jau trečią kartą iškeliauja pas seses-brolius plačia
me pasaulyje.

Suprantama,, kai išleidimas bei išsiuntinėjimas vieno "Vyčio* numerio rei
kalauja apie $40.00, ASS Chicago’s skyrius negalė jo. būti pajėgus eilėse numeriu 
išleidimui.. Tam ture jo; būti sudaryta laikraštėlio administracija su nuosavu 
iždu,, peremtu prenumeratos mokesčiu bei aukcmis iš skaitytojų pusės. Tam buvo 
nustatyta prenumerata,, kurios pagalba ’Vytis" galėtų išsilaikyti prie dabartinio 
tiražo ir išleidimo sąlygų.

Gal kam iš ’Vyčio* skaitytojų atrodė ta prenumerata per didėlė.,, neapsiėjome 
ir be dejavimu,, kad "Vytis" per brangus. Juk argi juokai kas mėnesi,, ar kas 
du skrti "Vyčiui" 2J^? Bet atsakykime patys sau,, ar ne dažno iŠ mūsų dabar
ties skautiškoji veikla prasideda ir pasibaigia" tuo prenumeratos mokesčiu,, ku
rio netgi nesugebame atiduoti?

Tiesa„ mažai turime taip galvojančiu^. bet daug atsiranda tą. prenumeratos 
mokesčio atsiskaitymą, atidedančiu kitai dienai® . Taip prabėga dienos, savai
tės,, mėnesiai ir "Vyčio* leidėjų kreipimasis į. seses-brolius papildymui, tuš
čios administracijos kišenes iki šiol liko lyg tas saukiančiojo balsas tyruose,, 
su labai mažomis išimtimis.

Mes tikime,, kad taip yra no iš blogos valios« bet iš pasyvumo,, iš parei
gos jausmo stokos, iš nesugebėjimo įeiti į leidėjų pade'tį. Gal kuris iŠ "Vy- 
ČioJ numerių ir nepatenkina skaitytojus savo turiniu,, bet tas dar nenusaką 
"Vyčio" generalinės linijos, ir čia no vien redakcijos, bet mūsų visų pareiga, 
prisidėti ir bendradarbiavimu greta materialinės pusės* kad "Vytis" būtų toks, 
kokį nes norime matytis J‘

Jei prieš kurį laiką buvo drąsiai užsimota "Vytį" išplėsti* paverčiant 
ne tik ASS nariu, bot ir skautų vadų laikraštėliu,, šiandien. iškyla rimtas 
klausimas dėl "Vyčio" egzistencijos iŠ materialinės pusės. Tik visų supras
ta ir laiku atlikta pareiga leis atlikti pasiimtų pareigą "Vyčio" leidėjams 
ir redakcijai.

Šio numerio išleidimas kredituotos redakcijos narių,, tačiau sekančio 
numerio išleidimas bus įmanomas tada, kai "Vyčio" skaitytojai ir platintojai, 
skubiai ir efektingai atliks savo pareigų^
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TĖVYNĖS MEILĖS UGDYMAS SKAUTUOSE

Be. Kviklys* Vokietija.

Netenka abejoti,, kad ta raišų tremties jaunino dalia,, kuriai buvo lenta 
ginti ir ilgesni, laiką gyventi Lietuvoje,, atmena savo. Tėvų žemę, grožisi ja, 
jaučia jai ypatingą meilę ir laiko save neabejotinais to kroato vaikais. Drą— 
šiai galina teigti,, kad jie vieni pirmųjų grįš. Tėvynėn, kai tiktai bus ve i', 
praskinti ten keliai, kai važiuos traukiniai, plauks laivai ar skris, lėktuvai. 
Apie juos čia daug kalbėti netenka* Blogiau yra su jaunesniaisiais,, kurie 
Lietuvės visiškai nematę arba iš jos išvyko visiškai naši. Nepastovus stovyk
linis gyvenines,,'kalinas is iš vienos stovyklos į kitą, emigracija į užjūrį,, 
etc. labai paveikė ją galvosena ir Tėvynės sąvokos supratimą.. Didžioji jų da
lis visiškai neturi to jausmo,, kuri, turine mes, vyresnieji. Jiems jau ten- ima 
darytis gerai, kur jie sočiau pavalgo* gražiau apsirengia* daugiau uždirba. 
Tiesa, dar yra viena svarbi kliūtis,, kuri palaiką jų lietuviškumą - tai sveti
mos kalbos nemokėjimas. Bet jaunas, turįs gerą atmintį, lietuvis tai nugali, 
per metus-kitus ir savo gyvenimo badu* net gi kai kuriais papročiais bei reika
lavimais ima nieku® nesiskirti nuo vokiečių,, amerikonų, australų, kanadiečių, 
išdavoje,, per trumpa, laįką jis nutolsta nuo mūsą tautos kanien® lygiai, taip, 
kaip yra nutolę amerikiečiai lietuviai, senųjų emigrantą vaikai. Ir mes no 
nepajusime, kaip,mūsą akyse jie žus Lietuvai, turėdami čigonišką Tėvynės su
pratimą.

Čia mūsų visų pajėgos turi būti įtemptos ir paskirtos kovai dėl lietuvy
bės išlaikymo. Ne vieno lietuvio svetimiesiems! — turi būti mūsų kovos šūkis. 
Betgi reikia aptarti ir priemones tokiai kovai vesti.

Pirmiausia reikia stengtis pašalinti priemones,, kurios veda į nutautėji
mą. Del ko jis vyksta?- Tėvai retai mato savo vaikus — vieni fabrikuose,, kiti 
svetimose mokyklose. Valstybė ir Bažnyčia neretai veda planingą nutautinimo 
politiką. Pagaliau,, persodintas, jaunas medelis veikiai ima. leisti savo šaknis 
į svetimą žemę. Nelengva su Šiomis priemonėmis kovoti, bet būtinu, štai ke
letas būdų*:

Kelti jaunuolio-ės idealizmą. Reikia įrodinėti reikalą siekti ko norą 
aukščiau,kaip automobilis,, savas namas,, puiki apranga, ar triukšmingi restora
nai bei šokių salės. Lietuvis jaunuolis turi būti idealistas kovotojas. Jis, 
nėra toks vargšas,, kad neturėtų savo tikrosios Tėvynes, nors ji laikinai oku
puota. Pati Apvaizda skyrė jam. lietuvio likimą,ir jis paniekintu Jos valią 
nutautėdamas .

įvairiausiomis progemis reikia nepamiršti pasakoti jiems apie mūsų Tėvy
nę Lietuvą,, jos praeitį. Nurodyti* kad reta tauta pasaulyje turi tokią gražią, 
garbingą ir didingą istoriją. Mažos Lietuvos — didi istorija, didelių tautų — 
dažnai maža ir net gi na ^visada garbinga, istorija. Siu proga nurodyti didvy—

LIETUI '
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riekus, mūsų tautiečiu Žygius* pradedant senovės kariais* baigiant paskutiniai
siais partizanų Žygiais,, atkreipiant dėmesį* kad tik beveik vieni lietuviai 
priešinosi ginklu net gi tada* kai visos didžiosios tautos paliko juos negai
lestingam likimui. gftongtis patiekti didvyriškumo pavyzdžių scenoje., įtrau
kiant juos pačius artistais* vaizduojančiais. Lietuvos partizanus* etc.

Scinoje* sueigų* susirinkimų, paskaitų* pokalbių,, ekskursijų rastu neuž
miršti iškelti Lietuvos krašto grožį© ir pabrėžti,. kad nors ir labai gražūs 
svetini kraštai - tačiau Lietuvos laukai* raiškai* kloniai* ežerai* kalnai - 
gražiausi pasaulyje- Patiekti Lietuvos piliakalnių,, upių vaizdų, papasakoti, 
su jais surištų padavimų* - ■

Visada* kaitant apie savo krašto Žmones* iškelti jų gerą būdą* atviruką* 
nepaprastą geruraą* vaisingumą* kilnumą ir kitas gerąsias ypatybes* kurių daž
niausia ne tiek daug turi sumaterialėję kitų kraštų gyventojai.

Menas yra galingas ir stebuklingas veiksnys. Lietuvių liaudies, raeno ap
raiškos — tautiniai šokiai* drabužiai* dainos — vis tai didžiuliai lotynai* 
kurių reta tauta teturi.- Visa tai reikia patiekti tokiu būdu* kadi tūlas 
kryžkelėje stovįs jaunūolia-ė palaikytų sau garbe būti lietuviu*

Nepamiršti, pasakoti apie dabartinį Lietuvos jaunino gyveniraą. Išbrėž
ti* kokiose sąlygose dabar gyvena lietuvis moksleivis* studentas* kaimo jau
nuolis. Jgd kasdieninė dalia — kančios,, savųjų žudymai* kankinimai* deporta
cijos. Nurodyti* kaip) didvyriškai Lietuvos moksleiviai kovoja, prieš savo, 

‘krašto okupantus dabar ir kitų okupacijų notų. įskelti istorinę tiesą, kadi 
nūsū jaunimas* ypač skautiškas* tiek abiejų okupacijų metu, tiek dabar* yra. 
didžiausi kovotojai dėl savo krašto laisvės. Jie ir pogrindžio, spaudos tal
kininkai* platintojai* aktyvūs.prieš okupantus veikiančių organizacijų daly- 

' viai* ir laisves kovų didvyriai.
Lietuviško jaunimo pramogos* įskaitant ir šokius* turi tarnauti, ne tiek 

asmeniškam nalonuraui* kiek tautos išlaikymui. Jos turi būti pravedamos lie
tuviškoje dvasioje* pagal mūsų tautos papročius. Lietuviška daina* žaidimai* 
rateliai,, patriotiški vaidinimai čia turi, neužleisti vietos, kad ir patiems 
moderniausiems šokiams'. -

Lietuvių jaunimo organizatoriai irskautų vadovai, t urine užmiršti* kad 
lietuviškos kalbos išlaikymas* nors tai_labai svarbus dalykas* dar nėra vis
kas. pakankamai, turime lietuviškai kalbančių; lietuvių* lietuviškos kilmės 

• žmonių* kurie nesisieloja lietuvių tautos reikalais ir dvasioje laike sveti
mais* a> nemaža dalis tokių net gi veikia prieš savo tautos interesus. - vadi
nasi,, lietuvišką kalbą turi pasekti ir lietuviška siela.

Šis darbas labai sunkus* , Turime gražių pavyzdžių* iŠ kurių matyti* kad. 
net gi labai geri lietuviai patriotai ir mūsų visuomenini® gyvenimo, vadai 
"praganė" savo vaikus lietuvybės išlaikymui. Ir viso, tai įvyko ne iŠ blogos 

' valios. . .
Kaip gi didelis uždavinys mūsų - skautų vadovų, kuriomis patikėtai nema

žos dalies tremties lietuviško jaunimo ateities patikrinimas. Ir tai turi 
būti pagrindinė nūsų darbo linkmė* kurios niekas, kita® pakeisti negali,

' ■
* #

- Yra žmonių* kurie- tiesą pažįsta* bet ją tik tol^pakėncia* kol ji jų, intere
sams padedaj jeigu ji jiems yra. priešinga* šie žmones nenori niekcuapia 
-tiesą žinoti. .

Pascal* Penseege
i ’ t ...-■ ■ •,...

• ■ Didelė anonese klaida norėti visa tvarkyti*. tik ne save.

Bossuet
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Nutolusi pakrantė- — Lietuva* 
Žvelgia į siaura — ton širdis jos plakė, 
Tanai, ir nuovargy jinai, tebėr gyvu — — 
Tik otpažint sunka tų panomunių takų* 
Kuriuo) daug amžių ė jcs ji Laisva * , *

padangę* tartum suodim apdengė skėriai* 
Aptaškė dulkėm ir krauju jos veidą — —

Praėjo) amžių tūkstančiai, tonai — 
Didžių* garsiu, šlovingu - — 
Žmogau* gal. tu dar nežinai,, 
Kad nuo. audriu sukilusiu siaubingą, 
Tave apgynė aisčiai* tartum* milžinai?

Gyvena ten ir mirė ton tėvų to vai, 
Buvai tu visad, mūsų — Lietuva tėvynei 
UŽ,kų. dabar tau kalant narvais 
Uz. kų ant kaklo, kalinio; grandinė.? 
ūž. ką tio kankiniai randai? * *

Lietuvi* kagi tu nedoro padarei?
Kodėl, ir vėli įi. erdvę, keldina tų graudžių gaidų 
Tavų arimų vyturiai? «■ * »

Nutolusi įkrenta migloje*
Tik Nemunu atplaukiančių girdžiu jos raudų — -
Ir noriu verkti as drauge su ja,
Ir širdų skauda* skauda » . •

Nutolusi pakrantė.— Lietuva,
[Žvelgiu įi šiaurę — toxn širdis jos plaka,, 

Tenai ir sielvarte jinai tebėr gyva * * * • 
Nespės* nespės pakirsti paskutinę, sodų šakų —
Ir paukštė, grįžtančia pavasaricd ten. vėi giedos laisvai
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■ DRAUSMĖ »>VYČkO*- KORl'CRACIJCS PAGRINDAS

i

Kaip, ir kiekviename kitame, kolektyvo*'■ taip, ir mūsų korporacijoje* yra būtina 
ton tikra drausme *. norint*. kad korporacija būtų pajėgus, ir veiklu® vinnataa. Juo 
labiau, ji reikalinga "Vyčio? korporacijai* besąlygiškai įsipareigojusiai kovotii. dėl 
Lietuvos nepriklausomybes atstatymo* Kovos nokampramisiškumas vidujiniu tvirtumą ir 
susiklausymą; paverčia būtina sąlyga*

Antra vertus* skaitoma* kad. skautų drausme yra tvirtesnė už- kitu junginių draur 
ma* nes j L yra sąmoningą* išplaukianti iŠ jos reikalinga supratimo*

Deja* korporacijos valdyba, turi, konstatuoti* kad pastaruoju metu karpi drausmė 
smarkiai. pašlij.au Daug korporantų nepalaiko ryšių nei su valdyba* nei su korporaci
jos įgaliotiniais užjūrio kraštuose*‘nemoka jokiu įnašų korporacijos reikalams.

Ne priklausomybė s'laikais korporantai* negalį reguliariai dalyvauti, korporacijos 
veikloje* ar dėl sunkios medžiaginės būklės negalį mokėti nario mokesčio, turėdavo, 
įteikti valdybai motyvuotą, pareiškimą* kurį valdyba*- su savo siūlymu* įvesdavo 
spręsti, senjorų, sueigai. Neturį laiko reguliariai dalyvauti sueigose* būdavo pripa
žįstami inaktyviais j; nogalį mokėti nario įnašu —'atleidžiami nuo jų.

Šiuo metu* pasireiškus, tam tikro korporantų skaičiaus visiškam supasyvejįmui. 
kerpi- veiklos atžvilgiu* nepalaikant jokių ryšių su jos organais* nepareniant; jas. 
veiklos medžiagiškai* neįmokant į jos iždą nei mažiausios sumos per kelis metus* 
nors nė vienas jų turi, net visiškai neblogai apmokamą darbą* korporacijos valdyba 
nustatai

a) praslinkus pusei metų nuo šio. pranešimo; paskelbimo* visi korporantai, kurio 
adresai yra valdybai žinemij, privalo susirišti su Korpt-valdyba ar? įgaliotiniais 
užjūryje* pranešdami* ar jie turi ryšių su Kerpi centru (ar gauna biuletenį, ir laik
raštį.). Kartu jie turi pranešti apie savo dirbamą skautiškąjį _ar bendrą jį lietuviš
ka visuomeninį darbą?;

b) Tuo pačiu laikotarpiu visi vytinčiai,kurie dar nėra įmokėję korporacijos. 
iŽdan. jokios sumos ar kitu būdu (pav»* darbu* aukomis) nėra parėmę korporacijos* pri 
valo per įgaliotinius. įmokėti metinį -nario-mokestį* prilygstantį USA. 2 doleriams,, 
pradedant 1950- metais

c) Negalį dėl labai svarbių priožasčiųi palaikyti su korporacija ryšio* dirbti
visuomeninį darbą ar mokėti iiario mokestį* privalo atitinkamam įgaliotiniui ar sava 
skyriaus valdybos pirmininkui' prisiųsti prašymą užskaityti inaktyviais ar. atleisti 
nuo mokesčio* nurodant'motyvus^ . u

d) To neatlikę iki 195dm. gruodžio 25, dienos,, korporantai bus skaitemi pareis 
ke nenorį toliau pasilikti korporacijos noriais ir bus braukiami is Korpl narių saa— 
rasų.

- ’VYČIO* KORFl VALDYBA
. • ■ - • .

Vieni sako: maža Tu esi,
. ė" Kiti sako* jog mūs tik saujelė..

• -A Ir graudena: nes bėdžiai* basi
Ant to didžiojo vieškelio kelio. .4'«

Tegu sako: maža Tu esi. ,
tams didi* mums brangesnė už viskąį 
lies keliaujam su šūkiu visi: 
Tegu jūra, ir saulė I&u tviskal

K. InČiūros "Sakalų giesmė"
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Fil. Kun. J.. Dėdinas, Belgija

(Tąsa)

Eikite j, nano vynuogyną.

Gendanti mauruose vandeni, išjudina putojančios bangos,, sunku ir tvankų orą 
- Žaibai su perkūnais pravalo, grynina. Istorija užtenkamais pavyzdžiais liu
dija,, kad žmogus,, ištaigingai gyvendamas*'išlempa ir genda sielos ir kūno gry
beliais. Reikia druskos juos sunaikinti. Šuliniu medinius rentinius apibėrus 
druska,, jokios puvimo žymės nesirodo. Žmonijos druska - jos geradariai. Gry
beliai rausis žmonijoj,, kol blogio pradas sės savo sporas. Blogio neužšalsi į 
išgręžtą, medyje skylę,, kaijr pasakoj giltinę. Reikia ji gėriu atsverti ir nu
sverti.

ĮtieŠ porą tūkstančių metų mestas šūkis "Eikit į mana vynuogyną" ataidėjo 
ir ligi kilnios B. Powell’ i a asmenybes mūsų dienose. Ataidėjo,, susikristaliza
vo skautizmo idėjose* sužvilgo "Dievui,, Tėvynei,, Artimui" deimančiukais ir kaip 
laimės žiburys sužioravo nesuskaitomuos Jauntett’ ant. nolyguua geros paviršiaus.

Paviršius, gruoblėtas kaip gruodas.. Paskutiniais laikais materialinei pažan
gai ir patogumams bujojant,štai,miestų ir kaimų jaunimas laissai ryžtasi ke
liauti pėstute užuot "forduku", plaukais ir veidu į vėją,, stovyklauja ant kieto* 
žemės. Jie užsimoję atnaujinti pasaulyje riteriškumo dvasią,, artimui atsidavi
mą ir pagarbos jausmą. Išlindę purvini iš fronto apkasų priešo veide brolį iš
vysta. "Kaip kam atrodytų skautizmas* tačiau tai istorinės plotmės faktas" - 
(H. V. Effenterre).

Skautizmo uždaviniai gilūs kaip gelmės. Jis nėra istorijos siūlo garankš
tis* kuri patempus išnyktų. Istorijoj nėra atsitiktinumo ar “iŠ netyčių pasi
taikė". B. Powell.’ia įžiūrėjo* jog norint kilniai mylėti,, reikia kilniai gy
venti. Jo skautai — naujųjų laikų vienuoliai* ^“ažutėliai leidžiami, pas Kris
tų su sava žaislais* savo gyvenimu (Lk. 18,16).

Šimtmečiai prabangavo kol pasaulis atsikvošėjo, Jog jaunimas jame gyvena. 
Senovė Žiloji rūpinosi vaikais tiek,, kad tėvui suteikė teisę i, vaiko likimą* 
palikti gyventi ar ne. Viduramžių akimis vaikas tiek vertas* kiek atitiko ge
ro paveldėtoja ar palikuonio viltis. Savo, pipirus tėvai ramiausiai, uždarydavo, 
pensijonatuose* vienuolynuose* kad "susendintų" tiek,Jog tiktų suaugusių eilė
se. 18 šimt. kai kas susidomi vaikyste, bet dar neieško vaikutyje rytojaus 
žmogaus. 19 šimt. atversti nauji pedagogikos lapairir vaikas įgijo teises su
augusių pasaulyje gyventi.

Rutinų ir iniciatyvą,, reformų ir kritiku* optimizmo ir kurčio būkštavima 
mišrainėje aklas ir neaiškus judėjimas stūmė modernią žmoniją iš senų kelių į 
civilizacijos naujos lygsvaros aplinką. Miestams ir pramonei spiečiantis žmo
nių svaikata vyto tarp rūdžių ir suodžių, iš savo aplinkos ir papročių išrau
tas mases traiškė augantis nemoralumas savo nasruose. Kapitalizmo užgaidos 
stelbė šviesuanenės energiją ir reikšmę. įskilęs mokslas manė pasaulį į. formu
les suginsiąs * todėl ir mokymas buvo be gyvumo sausas "zubri jimas". Toks tai 
buvo skautizmo lopšelis, pavojus tvinko,, aras dusinantis, išeitis^..

Lyg bangos pradėjo plisti sportas žmobėsa ir grynam ore. išeitį rado pats 
jaunimas. Atsitiesė pavergta dvasia, nusišypsojo veidai ir širdys. H. P. iš
vedė jaunimą į gamtą* išmokė nebūti analfabetais Kūrėjo knygoje.

Geras puskapis metų kai suskambę ja pievos ir miškai nuo jaunatviška jua>- 
ko. pritemo žvaigždutės nuo kylančiu laužų kibirkščių* a štai ką rašo prancū
zų katalikų enciklopedija "EccJesiaFi: "Skautai pagaliau? Reikia juos reprezen
tuoti?. Jie jau seniai Žinani savo metodais. Katalikai nepasitikėdami žiūrėj® 
į anglosaksų protestiška judėjimą,. Dabar ir pas juos skautizmas daugiau nei.
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simpatijų atrado,, nustebimo* pasigėrėjimo jų aktyvia ir sužavinčiu pedagogija 
pagyvinta ir paaukštinta katalikiškos sielos,, ugdančia jaunimu ne vien tik 
žinoti ką daryti, bet formuojančia ir taurinančia charakteri,, paruošiančiai jį. 
artimo tarnybai ir Dievo,,radimui"*

Šv* R. Belą minas sako,, kad verčiau vįena uncija meiles nei šimtas stati
nių proto* Mūsų dienomis,, kai mūsų vilkelis Žemė vienam gale ant atomų* ant
ram ant piautuvo sukasi,, jos gyventojai kaip iš pajudinto skruzdėlyno skuba, ne
žinodami kur,, šv,. Belamino mintis daug sakanti. Nemažiau kalba taja mintimi 
gyvenantis skautiznas* Sveikas kaip ąžuolas sieloj ir kūne jauninas pasieks 
taikų per sienas,, užtvaras, idėjas* kai "taikos kūrėjai" ginčysis, posėdžiaus, 
a taikos alyvos šakelė gamtos žmoguje, ne salėse kvepės. Dievo Apvaizdos ke
liai nesusekami žmogaus protui, pasaulį palaiko ne vien didieji,, bet gal dau
giau tie pilkų dienų varguoliai, bet geros ir mylinčios širdies, - jie.sauga 
žmoniją nesunaikintų* kaip anie dešimt teisiųjų Sodomą būtų išsaugoję nu® 
ugnies (įMos* 18, 32-)*

Raitos lankos* juodos o.vys< kas išmana, tas -pargina*.

Vokiečiai sako, kad vaa Hundaufbringen. ist noch ein waiter Schritt zum 
Mutaufbringen^ lietuvis pridurtų — iš tų Šiaudų nebus grūdų.

Niekad pasauly nebuvo prirašyta tiek moralų, etikos veikalų apie tai, 
■ kaip Žmonės turi būti geri. -Kad karai, turi išnykti,, o taikoj Jonija, kleste-
• tų. ^Šiau niekad-tiek "amžinos taikos" sutarčių nesulaužyta, niekad taip 

valdovai nesibuČiava (gal tik už gerklių grabinė josi?), niekad dar nebuvo tiek 
pasaulis Dievui, Kristui Karaliui,. Marijai pašvęstas kaip šiandien* - a ką 
matau ir ką gyvenam®,. Neatrodo,, jog žmogus nežinotų, kad gerą reikia daryti, 
pamilti mylimus ir nekenčiamus, savo sielą gelbėti ir kitiems panašiam, rei
kale būti parama. Dievą garbinti, mylėti ('mylint artinų), - žmogus ilgisi, 
trokšta daryti gera, bet®..Apaštalas Povilas tą pat pergyveno, jautė, kad
yra kitas principas žmoguje,, suryjantis visus gerus ryžtus* "AŠ darau ne 
gera,, kuria, noriu, bet darau pikta, ko nenoriu, nes norėti yra arti manęs, 

•-bet padaryti gera aS neįstengiu.. AŠ randu savo sąnariuose prikibusį kitą 
įstatymą, pasipriešinanti mano protui ir darantį mane nuodėmės įstatymo be
laisvį" Ras* 14-25). O' mūsų dienose® Visi suprantam, jog reikia burtis, 
mylėti Tėvynę.,; tik vienybės mintyse, darbuose, tik nesnauskin, tik aukoki—

• mes, tik, vyrai, judinkim žemę, pasigelbėdami kas padrąsinimu, kas skatiku, 
kas kąsniu, setai,, — kas kalbėjo, ne taip, kaip? nore jau, užsigavau, pilu į 
laikraščius, riečiu priešą i. ožio ragą kam jis kitaip? galvoją. Skaito žmo
nes ir kraipo, galvas s "NO, Šia tai kova,,, tai lietuves vadavimas," — Karalys
tė nesutarianti savyje — sugrius (Mt* 12* 25). D gi skundimasis, o kandžio
jimas iš pasalų, pavydas,, pagieža® Ar nereikė ja? tai palikti! už. stovyklos, 
tvoros* ar marią gelmėse pririšus akmenį, panardinti. Nežinau ar tiesą,, 
kaip tvirtina tūlas kaimietis, kad. Dievas geriausiai Lietuvą apvalytą nuą 
grybelių,, neleisdamos grįžti mums — D* P*?.*

Leidžiantis į platesnes mases, užtinkama vis daugiau gintarėlių, gra
žių lietuviškos meilės ir nuoširdumo sielų, ypač jaunine* Ka-gl, jauninas 
tautas žiedas 1 Jisai atneš vaisių* Svarbu, labai svarbu gelbėtis per jau
nimą ir jaunina gelbėti isugdant tauriasielius didvyriūs,-es* Nebereikės, 
jiems vaidytis dėl skudurų stovyklų sandeliuose, bet savistoviame gyvenine

• bręsti,, ugdyti, asmenybės dorybes lietuviškos kultūros atspalviu.
Vyresniąją skautą užduoties - jie jaunesnių  ją pavyzdžiai, vadai per gy

venimą bangas,, jie Kristaus teptukas, dailinantis jaunuolio sielą* Jauninas 
daugiau reikalingas pavyzdžių, modelių, negu kritikos* ĮUul Glaudei tvirtina* 
kadi jauninas nėra malonumams, o heroizmui, džiaugsmui t , IŠ kur priaugantieji, 
semsis stiprybės, jeigu savųjų tautiečių tarpe kivirčai? Ar aklas-akla toli, 
nuves? Seses—broliai, Kiekvienas kur bebūtu, tebūna sąmoningas: atsakingumo 
jausmui ne vien, dėl savęs* bet dėl. daugelį® kitą brolią-sesią tautiečius at
sakingas prieš Dievą* Tėvynę, ir .prieš kitus žmones* Tik išdrįskimį šiandien 
tiek daug visur išminties ir atsargumo, o kaip maža drąsos* Ranka, prie darbai
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širdis prie Dievo*, anot Tėvo Bružiko* ir Lietuva sušvis visuos pasaulio, kam
pučiuose

Paskalis sako*, kad žmogus tai problem.*, kurios išsprendimą. niekur kitur ne
ieškok o tik Dievuje. Žmoguje tunas blogis, tas visą gerų norių ėdikas*, ardan
tis vienybę* sumanymus*, suparaližuojąą rankas*. keliančias didžiau naštą* išsi
sprendžia Dievuje. Šv. Paulius priduria, (Ran. 7*25) ’ Dievo malonė per mūsą 
Viešpaty jėzą Kristą mano išlaisvins iŠ' blogiau iš to maraus kūno." Kristus 
malonė Dievą teikia savo mokiniams. Ja mokiniai — kurie myli vienas kita. 
Dievo ir artimo meilės ilgisi visokią daktarių gydyta ir sužeista Žmonijai By
rant dirvoj*, bits ir jaujoj!- Nori rasti malonią žmonių* - pata būk toksi’ Sa
vo egoizmo sutrynimas iš meilės kitiems*, yra artimui tarnavimas*, ją naštą neši
mas per gyvenimo ūpą ų Dieva ir Tėvynes krantą.

Prileiskim Štai ką. Diskusijose* ginčuose,, kai reikia ką svarbesnio nutar
ti*, dalyviai, vadovaujasi principu:; "Grossziigigkeit in Kleinigkeitl" Pavargėliui 
ištiesus sudžiūvusią drebančią ranką ir abo jojant duoti ar no„ prisimink, kad, 
vargšo ranka tai Dievo Bankasl šykštumo voratinkliams, raizgantis ant lietuviš
ko duosnumo*, testovi prieš akis dgorės šykštuolis* ilgai ieškojąssavo maišo 
mažiausia kukurūzo nelaimingam kaimynui. Vėliau* pilant iš maišą grūdus* kaž. 
kas sužibo..* tai auksu virtąa atiduotas grūdeliai Piniguočius žino, kad jis 
yra tai ką turi;; dvasios žmogus turi tai,, kas jis yra (Bismarkas}. Pas įkal
bėjimu aso stengsis save rašiau iškišti*, o kitą išklausyti* apie ji pasiteirau— 
ti. Kiekvienas teieško progoliąkitą pradžiuginti,, pajuokinti. Šeimose abudu 
klausysi Sakoma* kad prieš susiŽiedavimą jis kalba* a ji klausoj susižiedavus
— ji kalba jis klausoj vedus - abudu kalta,, kaimynai klausoj Motinos osanci/m 
lopšelyje mažutėliui motutės dainelą niūniuos,, o no žambą* ar kitas šlagerį. 
Diovnamis bus kur Dievui sunkią dalelę pasiskundŽioma* ano susitikimui, proga* 
Malda bus ryto raktas,, vakaro atodūsis no tik sau,, bot ir už kaimynus* tolimuo
sius, mirusius ir priešus. perskaitęs knygą* straipsnelą* suieškos jame nors, 
krisliuką ko pasimokyti* prisitaikyti sau ir t.t.„ sakykite ar gyvenimas ne- 
praskaidrotull Ar neriŠtu gili meilė tarpusavyje* kaip dionccis po karo* suti
kus lietuviškai kaitant? Dėk grūdą prie grūda) — pripilsi aruodo^ Kiekvienas, 
saves atsisakymas,. darbelis iš artino meilės yra Kristui liotuviSkai papuoštas 
sosią padovanotas gintarėlis* yra dinamito kruopele,, atomas ii baata no vilkeliui
— žemei,, bet pragarui išsprogdinti savyje* šeimose,, tautoje* pasaulyje i.

Kai žmogus viską praranda* lieka jam turtas — kitiems padėti*. Kuo padėsi
me,, jei ne realia artimo noileT užtenka knygą,, pasaką ir pasakojimu apie meile, 
reikia tik gyventi. Skautizmas tam* kad ųgyvendintu pilkam savo,, šeimos,, tauta: 
gyvenine meiles mozaikos auksinius kukurūzą grūdelius. Skautas. — tai meiles 
dainius j ja dainos klausas ne tik piovos* miškai* kiek artinas*, Tėvynė* Die
vas*. 0 graži jo daina* ypač mūsą dienomis. Jie — tai nykštukai* neša koralai- 
tos — žmoniją* apnuodytą uždrausta obuolio, kąsniu* Jie — dieviškojo elementą 
Kristaus blizgesys gyvenimo purve. Jie gyvenimu atsako kinus!anSian ’kas už 
milijoną sviešmečią toliau?" —Meilei Jie — žmoniškumą išlyginto, dvasiniu jė
gą proporcija* ypač ateinančiais internacionalizmo laikais. Jeigu reiktu mūsą 
Šūką pavaizduoti* tai jis atrodytu šitaip,: "Einame ų* Dievą* Kuriame atsilsės 
sutaurinta nerami širdis,, einam Kristaus parodytu keliu Tėvynės aplinkoje, ei
name būrią būriais vieni kitiems pasigelbėdami* pagal gražius H^an—Paneli* i® 
pamokymus ir meilę artimui *.“■
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FiL^Dr. Yčas, D. Britanija,

v Tųrėjccc tradiciją “Vyčio* Korpl sueiga rietu nekelti politinių diskusiją.. 
" Šią tradiciją sekdami, turetūnome “Vyčio“ puslapiuose vengti straipsnių su;

aiškiai politine tendencija. pubrėžkime žodi “aiškiaines kiekviename raši
nyje nesunku išskaityti autoriaus pasaulėžiūrą,, nebent rašinys liestu tokios 
temas, į kurias politiką ir su prievarta įtempti nepavyktu.

, Mūsų Korpl eilelė randame visokiausių politinių- -įsitikinimų atstovų. Bu
vo senjorų sueigos - vyriausios Korpl įstatymų leidjdclos nustatyta tradicija9 
buvo jos ir laikomasi. Nėra.-nieko, nekintančia ir būtu netikslu laikytis nebe
aktualių tradicijų. Reikia, tik paskelbti,, kad tokia ar kitokia tradicija 
mums nebeaktuali. Tad patys nuspręskimo, ar laikysimės senos tvarkos, ar pra
dėsime naujais klausimais ginčytis. ' • ■

Straipsnis, dėl kurio čia liejamas rašalas, tilpo šių metų "VyČioC į ir 5 
numeriuose. ( 81 pusi*. ). Jo-autorius, nepriklausąs mūsų korporacijai., per 
smarkiai mums perša savąsias politines idėjas. Randu tame rašinėlyje nemenkų^ 
sąmoningą! įvestų klaidų. Apgailestauju, kad Šitoks straipsnis rado vietos 
mūsų biuletenyje. Laikysiuos tradicijos ir nesileisiu į detales. Kiekvienas 
galėsite nujausti, kas temo straipsnyje buvo ypatingo^

Sekanti tema, kurią norėčiau pasisakyti, yra “Akademiką skautes poli tinas 
pažiūros?.!." Pradedu nuo pirmų dviejų sąvokų apibrėžimo.

' Akademikai, yra kai kurie asmąns, lankantieji, lankų ar baigą aukš tąją - 
mokyklą (iškrenta tie, kuriems universitetas yra tik analų mokykla ir kuria ; 
tik per klaidą nepaliko: prie arklą ar krautuvės stalą),, šia prasme vartos-Sna 
šiame rašinėlyje tas■ sąvokus. ' išvestinę sąvoką galime ..kiekvienas pagal savo 
temperamentą susidaryti. Meš’visi .esame, priversti susirasti būdąį kaipp sude
rinti savo pažiūras ir veiksmus, neskriausdami nei akademiko, nei skauto savy
je, , Neyisada yra 'lengva išbalansuoti, ypač tada, kai abi sąvokos reikalauja 
skirtingo elgesio. . • '

L. S. S. yra nepolitine jaunino organizacija. Asmenybės ugdymas yra 
vienas iš. pagrindinių L.. S. S. tikslų.--. Norima IŠauklėtikuo arčiausiai idea- , 
lų skautą-prilygstančiasoasmenybes (Sktn. Br. Flateris). Rati-Sąjunga stenat 
giasi išvengti politinio pobūdžio, auklėdama jaunimą pastovia, apolitiška 
kryptini. . . .

' iš vyresnio amžiaus skautų laukiama toleranciją® politiniuose klausiai©- . 
sa. Dar griežtesni reikalavimai, stotcnlskautų vadams — skautininkams, ku- ... 
rie .juk ir atlieka auklėjantį darbo,. . “Skautininkų laipsniai neturėtų būti 
teikiami aktyviems bet. kurių politinių partijų nariams ar jų priklauscsoų or
ganizacijų nariams, tuo apsidraudžiant nuo politinių įtakų organizacijoje", 
rašo sktn. Stašiskis. Taigi L«S«S» tikisi, kad nes susilaikysime nuo> akty-. 
vaus.politinio veikimo. . , •. .

• Ko gi iŠ mūsų, lankiusių universitetą, laukia Tėvynė? Nejaugi vien sa
vo srities specialistų? Visi Sutinkame, kad Tėvynė iš mūsų daug daugiau ti
kisi. Universitete mus .kviečia įsigyti kuo platesnį, išsilavinimą, skatinda
mi klausyti kitų fakultetų paskaitas. Isėjų iš universitetą,, patenkame į 
gyvenimą, kuriame partijos lošia vieną iš svarbiausių rolių. Tėvynei nau
dingiau,, jei partijų vadovybėse dalyvauja asmenys su kuo geriausiu išsila
vinimu ir išauklėjimu. Valstybės interesas yra, kad. akademikai aktyviai 
dalyvautu politiniame veikime. Jei jau yra pageidaujamas politinis veiki
mas, tai j. savaime suprantama, iš akademikų reikalaujama turėti politinę, pa
žiūrą,, nes “taip*- sakančių, parti jos pasekė jų užtenkamai atsiranda iš neaka- 
denikų. Dolitinis nusistatymas yra reikalavimas* dalyvavimas politiniams 
gyvenime yra pageidavimas,, kuriuos Tėvynė užduoda akademikams.

(Nukelta i I37 pusi.)
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SKAUTAI* RKLIGI JA * DVASIOS VADOVAI ...

- Br. KviklysE* Vokietijai- ".. .

Skautu praktikoje, spaudoje* VYTYJE ir kitomis- progomis esatie na karta 
pasisaką,, kad skautystė ir religija — du neatskiriant dalykai ir kad. religijos, 
išėmimas iš nūsų or-jos būtų, lygus didžiulio, rikio pamatu išgriovinui.. Beligi— 
niai dėsniai rams- šventi j skautų vadovai tai supranta, ir niekaso iš nūsų, kuria 
nori* kad Šis runas, tvirtai stovėtu* nemana jų kastii TOįgi yra būtina* kai 
šia tema dažniau išsitarta ne tik mūsų dvasios vadovai* bet ir nes patys "pa— 
sauliniai skautai"* kaip-kad kalbame ir rašome apie kitas skautiškosios prakti
kos įr teorijos puses.

- Nemanome šia gilintis į praeitų* neieškosime kaltininkų,, kodėl tekiui vado
vų ankščiau neturėjome ir kodėl jie buvo įvesti tik tremties metais* - mėgsta
me daugiau kūrybų*- kaip- kritikų. Pasistenkime, bet gi konstatuoti, kad ši ins
titucija daugeliu atveju atnešė mūsų or—jai didžiulę ndudų ir* jeigu iš vienos- 
ir antros pusės būtų buvę įdėta dar daugiau darbą bei geros valios - tūtų ir 
padaryta daugiau. Jeigu dar nėra viskas taip, kaip turėtu būti, kalti nes, 
skautų vadovai* kalti dvasios vadai* kaltos aplinkybės, tik jau ne j^iti skau— 
tystes idėja* • ’

Nepaslaptis* kad kai kuriose vietovėse* kur yra. lietuvių skautų-cių, pa
sitaiko dar "kažko0 tarp skautų ir dvasios vadovų, perdaug būtų pasakyta, kai 
Čia slankioja "juodoji katė"* geriau gal — ne iš blogos valias* vi^ni kitų na— 
supratimas. Eet-ir šie reiškiniai* ačiū .Dievui* atliko Dabai reti.

Mūsų or—jos praktika rodo* kad. geriausiai skautus supranta ir jiems gau
siausiai dvasinių gėry bū# teikia tie dvasios vadovai* kurie jaunystėje tuv© ar- 
dabar tebėra skautai, skaučių-tų or—ja yra juk kitokia, kaip kitas., ir sveti
mam žmogui sunku joje ąsijausti. Labai-gaila* kad tik labai mažas skaičius .< 
skautų (turiu galvoje keletu vytiečių) per vienuolynus ir kunigų seminarijas 
ruošiasi kunigystės luomui. ® būtų išsiauginta, iš savo eilių dvasininkų. Ir. 
kuo daugiau tokiu bus* tuo mūsų skauti ja-.stiprės.

Šių eilučių autoriui, kuris yra .giliai- praktikuojantis katalikas, bet jo
kiu budu ne politinės KD Įgirti jos narys* teko vesti pašnekesius su daugeliui 
mūsų dvasios vadovų* kunigų* įvairių kongregacijų vienuolių* jiems pareikšti 
mūsų nuomones religijos klausimais ir iš jų išgirsti jų pageidavimus skautų 
reikalu. Galiu tad drųsiai pasakyti* kad visų tų dvasininku,, kurioms rūpi Baž
nyčios garbė, krikščioniškosios dvasios auklė jimo reikalai* atsinešamas 1 mus. 
yra labai krikščioniškas* vertas abipusio pasitikėjimo* tiek mūsų sielų* tiek, 
skautiškojoj jaunina* tiek pačios religijos naudai! visi nesusipratimai, kyla 
tik iš to* kad kai kurie skautų vadai ir labai mažas dvasios vadovų skaičius 
neskiria religijos, nuo ptotijos* kad ir pastaroji būtų labai garbinga ir vi— 
sais atžvilgiais krikščioniška. Q dvasios vadovų mūsų organizacijai reikėjo i 
ir reikia. Ir yra tiesa* kad juos gavome.’ ne iš KD partijos:-, jie buvo-paskir
ti nuns latal garbingu būdu aukščiausio prgano — bažnyčios (Šv. lėva Delegatu- r 
ros). Q bažnyčios ndriai juk visi esame. Atseit* Šį krikštų gavome. na "per 
kryžiuočius* lenkus ar gudus "-* bet iŠ paties Rymo* taigi betarpiai aplenkdami 
bet kurias partines institucijas. Tiesa* kad dalia gautųjų dvasios vadovų yra 
aktyvesni, ar pasyvesni* .formalūs ar neformalūs vienas politinės partijos na
riai* bet plati mūsų skautiškoji tolerancija- negali reikalauti* kad jie dėl 
raišų organizacijos paliktu politinų partijų, prie kurių dėtis nes nedraudžia— < 
ne net gi savo auksčiausiens vadovams* kurių dalis taip: pat yra "partiniai". 
Ne Šia blogybė t svarbu tolerancija* asmens ir ypatingai svetimų nuomonių ger
bimas.

Dvasios vadovui atsiųsti, ne mūsų organizacijai "sukrikdeninti" ar "suatei- 
tininkintt"* bet vadovauti nūsų religinio ir dorinio gyvenimo. praktikai* ilie— 
jjtaiii dvasinio kraujo. Taigi jiems rūpi ne nūsų politinės nuotaikos, ar nuomo
nės ekonominiais klausimais* bet isaugininas nūsų jaunino gerais, dorais* reli
gingais žnonėnis. Vieno ar kito dvasios vadovo maža ekskursija į Salų ar koka
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nors neaiskumaa vietoje dar neleidžia mums nepasitikėti visa šia institucija 
ear vyriausiuoju! skautu dvasios vadovu* kūriau visada galine pasiskųsti ir iš— 
siaiSkinti tai* kas yra ant širdies*

Giliau pažvelgę į pašius dvasios vadovus* kurie taip)nuoširdžiai, dirbu 
mūsų tarpe* patirsite* kad jie yra labai suinteresuoti pačių skautystėa judė
jimu* mūsų organizacija* nes* vieno jų žodžiais* "skautizmo apimtis platesne 
kaip kitų organizacijų"* Čia jia randa plačių ir trąšių dirvų* į kurių nes
ti Dievo Žodžiai gali duoti labai gerų vaisių*

Esamo giliai įsitikinę* kad ir skautų eilėse nėra vadų* kurie neigtu Re
ligijos ar Bažnyčios autoritetų, TUd. visai natūralu* nes Lietuvos skautyste 
niekada; nebuvo kokio nors ate i zno ar religinio liberalizmo mokykla. Ti own* 
kad. skautų vėliavos nevisada matėsi bažnyčiose* bet ir tai tiesa* kad nevisa— 
da jos būdavo šventinamos ir įsileidžiamos, Visa tai, žinoma* nukeliavo kad 
ir^netolimos užmarštin ir mes prieš akis turima tik dabartį ir ateitį* Baž
nyčia laimina mus* teikia pagalbų* kviečiu pas save* pagaliau* pati ateinu 

mus* kaip? savo vaikus. Ar gi galime mes su ja neiti? Ir einama, ir ei— 
•s.imal^ - . ■ ‘ '

Šiandieninis pasaulis alksta tiesos, iš kur jų gauti,, kur rasti? Tik 
■Dievujo. Dvasinės stiprybės trokšta ir visa lietuvių tauta* jos siunta, liau
dis Tėvynėje, Kažką ieško, ir tremtyje, esantieji lietuviai. Nenuostabu, karį, 
pasaulis sukasi prie Dievo* nes bedievybę žymia dalimi pagimdė ar bent padė
jo) plisti tokiems baisiems sistemoms kaip nacizmas* komunizmas. Taigi su ja 
skautui* kuris paveda save Dievo, ir Tėvynės tarnybai,, nepakeliui. Juk ta 
pati bedievybė* pasiekusi savo kraštutinį punktų Sovietų Šų jungoje* grūmoja 
pasauliui,, griaudama ne tik tikėjimų* moralę, dorų* bet ir naikindama žmo
nes fiziškai. Sugriauti religijų galima- — bent galima bandyti* bet kų ge
resni a> įmanoma sukurti vietojo jos?

Taigi skautas-ž ir praktiškais sumetimais kovodamas už savo tautas lais
vę* už. gražių jos ateitį* už dorų tautų ir aukštų jos kultūra^ bei moralų* 
stoja tik tikybos pusė ja — kita pasirinkimo jam nėra ir būti negali. Musų 
tikyba bet gi neturi būti "primesta iš viršaus” ar "drungna“. Skautas-a vi
sus darbus atlieka sąžiningai* uoliai* — ir tikėti jis turi tvirtai. Kaip) 
pradžioje minėjome* ji yra pamatas* ant kurio pastatytas organizacinis a 
draugą ir asmeninis musų runas. Ar gii ji gali būti silpnesnė už granitų?

Religija musuose, turi reikštis tvirtu jos pareigų atlikimu ir nedvi
prasmiška praktika. Kaip; girdėti* Bažnyčia ruošiasi didesniems darbams, ka
voje už žmogaus teises* už gerojo pasaulio laimėjimų, pasaulio laimė būtu* 
jeigui jis virstu daugiau krikščionišku (pati konfesija čia mažiau svarbu), 
nes krikščionybę mes laikome' tikriausia ir žmoniškiausia religija, skautai 
jų turi, remti visu savo dvasios uolumu* ne tik žodžiais* bet’ ir darbais* juk 
mes sava prigimtimi esame daugiau veiksmo,, praktikos, kaip teori josb žmonės. 
Tokiais pasiradykime ir Čia, ....

Kaip)matome* nėra esminių dalyku* kurie mus skirtų nuo dvasios'vadovų. 
Belieka, tik daugiau vieni kitais pasitikėti* įsitraukti į darbų, ja tiek 
daug* kad. užteks ir dvasios: vadovams* ir mums* skautų vadams- Reikia dau
giau susieiti ne tik bažnyčioje* ne tik. paskaitų matu, ne tik teorijoje*, bet 
ir skautiškoje praktikoje,. Jeigu iš abiejų pusių bus rodoma tik gera valia 
— jie nesiskųs mumis* mes jais, nes visi būsime broliai.,, sesės, skautai

Kės čia buvo kalbėta* daugiausia taikyta lietuvių skautų santykiams su 
Katalikų Bažnyčia ir jos paskirtais dvasios vadovais- Ir kitų religijų at- 
vuju* pav. evangelikų liutoronių* turėtu būti taikomi tie patyse, re tedaii* 
nes skautyste lygiai gerbia visas konfesijas* ;
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SKAUTYBĖ. PRAKTIKOJE

. ' Sen j. John E* Gtlun* Vokietija

/Tąsa iš 1(17) Nr*/'

Pastabos del straipsnio
Siam straipsnyje Skautybė buvo įsivaizduota, kaipo. dw poliai, (skautas ir 

vadovas) ir ryšys tarpo j u (skautavimas)* Poliai'buvo pavadinti:; "Objektu" 
(skautas) ir "Subjektu" (vadovas)* Reiškia,, tiktai sąlyginaikas buvo dar gi 
pabrėžta*

Straipsnio pradžioje buvo pločiau pasisakyta apie skautavimą* kartu pn1"p- 
ciant ir Skautybės “Objektą" - skautą* todėl specialiai apie ji nebuvo kalbama* 
jua labiau* kad apie žmogaus gyvenimą visas fazes yra užtektinai, pedagoginės ir 
filosofines literatūros*

Toliau,, — palikus kitan kartui kalbėti apie Skautybės "subjektą" — vadovą 
—' buvo kalbama apie skautavimą praktiškąją pusą — jo įgyvendinimą per skautiš
kąją. veikimą.

Tad* Šį kartą — baigiant straipsnį* ir tenka, pakalbėti apie skautą vadovą 
— tą antrąją Skautybės polią*

A*. V A D CC V A V I 1.1 A S

III*. ANTRASIS SKAUTYBĖS POLIUS * SKAUTU VADOVAS

Kas nedega* 
tas neuždega.

Šv* Grogorijus 
a), S k a.ii' v a.d. a v a d a r b. a's

Savo paskutiniąjane testamente skautams Skautybės įkūrėjas rasos "Bandyk 
ir palik pasaulį geresnį* negu jį radai"* Ti'e žodžiai ypatingai tinka skautą 
vadovui*. Juk jan teko užduotis vadovautis paruošti vaikui gerą.aplinką — pa
rinkti gyvenimą lauką;; padėti berniukui auklėtis bei tobulėti — paversti tąjį 
lauką dirvą ir jon pasėti gerą sėklą — Skautybį.;, išmokyti jaunuolį tarnauti 
Artimui - nuimti tosios dirvos derlią;; paruošti vyrą pionieriautt — aktyviai 
tarnauti Dievui* Tėvynei* Artimui ir Skautybei - tiesti "Dievo Taikos Kara
lystei kelią viešpatauti šiam pasauliui" (SM„ 334 psl*)z*

"Kur du ar trys susirinkę mano vardu* ten aš. esu ją tarpa" (Mtt 18* 20) — 
taip kartą Kristus pažade jo< savo apaštalams*

Galioja šitie, žodžiai dar ir šiandieną^ Gali laukti ją išsipildymo sava 
darbui ir skautą vadovas?. Yra jie susirinkę Jėzaus vardu* kada apie skautą 
vadovą susiburia skautą būrelis?? M .;

Skautą vadovas tikisi to* nes jis nėra skautą’Vadas" — Skautybės Subjektosy 
laiką^ skautus tiktai Skautybės objektu* kurio dėka, jis siekia bei pasiekia 
karjerizmai; pareigas* laipsnį* vado titulą* bet tikrasis skautą vyresnysis bro
lis — skautą vadovas* kuris juos suburia tiesti ke Ii a Dievo. Karališkąjam. Vieš
patavimui arba tąjam darbui pasiruošti* Tada jis tikrai gali. Viešpaties pra
šyti* kad. laimintu jo darbą ir padarytu jo veikimą vaisingu*

Taip* gd Viešpatie* pakelk savo laiminančias rankas virs, skautą vadovo ir 
suteik jam gausią malonią* idant jis eitą ir sėtu, tikrosios Skautytos sėklą 
vaiką* berniuką,, jaunuolią ir vyrą širdyse* idant jis eitų* sėtą ir^neštą vai
siaus* garbės vaisiaus triasceniuii Dievui* tobulumą vaisiaus sau pačiam* išga
nymo. vaisiaus visai žmonijai*

Idant jis eitą* sėtu ir neštą vaisiausi — graži,, kilni* svarbi užduotis* 
Tiktai tada skautą vadovas Šitai užduočiai bus tinkamas* tiktai tada jis ją 
laimingai atliks,, jeigu Viešpaties malonę bus su juo* jeigu Viešpats Bus,j® 
skautą tarpe* "Be manes jūs nieką negalite padaryti" (Tona 15* 51 - saka Jis
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pats, Ir jeigu šis Ja žodis galioja kiekvionam krikščioniui* jua labiau ir 
aukštesniame laipsnyje. jis galioja Kristaus bendradarbiui. - Dievą kurinia (žma^ 
gaus) formuotojui — skautu vadovui*

Vadovą darbas yra sodinti ir laistyti,, o augimas ir vaisius turi ateiti, 
iš Dievo malonės bei palaimos,. Tai yra tiesa* kuria vadovas privalą visą pir
ma ir daugiausia sau pačiam pries akis turėti*

Tačiau* šalia Šitos pagrindinės minties* turi teisę ir vietą antroji min
tis:* vadovas sodina ir laisto*, tarpimą duoda Viešpats Dievas* bet ar Jia duo
tu šitą tarpimą* jei nebūtu vadovą darbą ir stropumo^, ant savęs imant sodini
mą ir laistymą bei šitame rūpestingume ištikimai tvarkantis? Ta tikėtis butu 
per drąsu* Ir skautą vadovui galioja šie Toma Kempiecia žodžiai* "Daryk* ką 
gali,, o Dievas parems tavo gerą valią" (Kristaus Sekimas,, 1*VII* 1),

Kas gi yra tasai "ka gali"* kuris turi būtį padarytas* atliktas skautą 
vadavo?

Pažįsta skautą vadovas Skautybę. pažinimu* kuris Jai tipka* vertina jis ja 
vertinimu* kuris Jai priklausą* rūpinasi jis Ja rupęstingumu* kurio Ji reika
linga* myli jis ją meile* kurią Ji užsitarnauja?!

b) Skautą va.do.va pareigos

1» Tinkamas Skautybes pažinimas

Pažįsta skautą vadovas Skautybą pažinimu* kuris Jai tinko?!
a) mzįsta jis Jos tikslą?!. Taip!. Bot* deja* dauguma skautą vadovą 

pažįsta skautybes tikslą iki žaidimą}, mažuma — iki auklėjimosi (dalis iš ją 
aukle jirnasį paverčia auklė jimi); koletas - iki tarnavimo;, o iki pianierlavi
no — tik vienas kitas t turbūt* užtaktui vienos rankos pirštą juos suskaityti, 
(Apie Skautybes tikslą žiūrėk A* 1* a),,

h)z pažįsta jis Jos metodą — skilcią sistema? Taip! Visi skautą vado
vai! pažįsta skilcią sistemą! Hot* deja* tik skilties bei, draugoves apimtyje. 
Ir tai,, bus mažiau suklysta.pasakius* kad skilcią sistema draugovės apimtyje 
pažįstu no dauguma* bot mažuma skautą vadovą. Tunto apimtyje ją pažįsta* tur
būt, vos tik keletas* daugiausia*: keliolika}; ra joną apimtyje — vienas kitas* 
duok* Dieve* joi koletas}; brolijos: apimtyjp — greičiausia* nei. vieno; sąjun
gos apimtyje - skaičius smunka iki nuliaus* tikriausiai, iki absoliutaus nu
lis.

Ar gi gyvenimą tikrovė to nepatvirtina?-! Kada draugininkas klausinėja 
apie, skilties veikimą bei duoda nurodymus skautiškais reikalais eiliniam skau
tui* kartais net skautui kandidatui* dar gi j® skiltinink® akįvaizdojef kada 
tuntininkaa prieštarauja draugoves vadui ir jaakįvaizdoje moko skautą kan
didatą (kandidatą į skautus vyčius) "skautišką" dalj^cąj kada panašus virši
ninkavimas kartojasi tuntuose* rajonuose* brolijoje* sąjungoje;; ar tola ga
lima kalbėti apie skilcią sistemos pažinimą?!'.

Kas buvo pasakyta apio. Draugovės "skiltį" (štabą) /žiūrėk.. B* II* b/, 
tas tinka tuntui* rajonui* brolijai* sąjungai,. Tiek draugininkas, tiek tun— 
tininkas* tiek ra joną vadeiva* tiek vyriausiasis skautininkas* tiek sąjungos 
pirmininkas pirmoje eilė jo yra "skiltininkai"* o tik paskui savo j® vieneto 
darbo koordinatoriai. Tačiau ir tasai koordinavimą darbas apsiriboja tik 
tiesioginiai žemesniaisiais vienetais, per ją vadovus. Ir taigi "skiltiniu— 
kavimas" eina nua sąjungos pirmininką žemyn iki skiltinink® imtinai, Kur 
yra kitaip* ten nėra skilcią sistemos* ton nėra tikrosios Enden-Pawell.’ia 
Skautybes Dvasios, Ten Skautija įgauna Jai svetimas formas* ir kada tosiose, 
formos paverčiamos esme* idėja sužalojama* organizacįja. tampa ligota ir iki 
galutina išsigimimą bėra vienas žingsnis,

. Reiškia* skilcią sistema, turi būti. įgyvendinta no tik skiltyse bei. 
draugovėse* bot ir tuntuose* ir rajonuose* ir brolijoje* ir sąjungoje. Tik.
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tada, jit patoisins savo buvimą* tik tala jį atliks jai skirtą, uždavinį# tik tada 
ji išpildys j on. idė tas viltis*

a) Eožįsta jis Tos principą - lavinimą išf vidaus? Taip! H)t ar jis mo
ka. šitą pažinimą, Įgyvendinti?? Kiek; daug skautą vadovą yra tapę, "mokytojais" 
ar net ° komandų ajanžiaia policininkais■» Pirmąją TH kirvis 5 X anksta.; Įri.gmrktrB* 
žūti* a antrieji nepasiekia tikslo* Skautybėje ją abiejų nereikia* Šia. reikia 
vyresniojo) troliai — vadovo* o na mokytoja ar viršininko*

2* priklausomas Skautybės verti n imas

Vertina skautą vadovus SkautyBę, vertinimu* kuria Jai priklauso?!
.Skautybės idėja yra sėkla.;, Taigi* aSkautybėa Apaštalo — Skautą Vadovo, Tu. 

pasiėmei garbingą pareigu* šitą sėklą paberti mosią širdyse* idant ji* tonai 
priimta ir užlaikyta.,, nost^ dešimteriopą* trisdešimteriopą, šešiasdešimteriopą, 
šimteriopą grūdą* džiaugsmą Skautijai* laime. Artimui* pasididžiavimą Tėvynei, 
garbę Dievui* Cį, tada Tu privalai būti pirmasis., kuria šitą idėją priklaus anai 
vertinu* kuria ją gilia pagarba gerbiat

Skautybės vertės mastas yra. Jos tikslas (Žiūrėk A* I* a-)> Apie JV kalbėda
mas* paskutiniuoju sava knygos "Skautybo Mergaitėms* sakiniu* Skautybės Įkūrė
jas klausia* aAr bezinaj ką norą* kaą dar daugiau. būtų verta* kad jam aukotu— 
mėm. savo jėgos ir .laiką?“

Skautą vadovas 1 ši klausimą atsakėt "i®?.!" Ir šitas vi n n* ntnlfr. y-.rs7.fwt žo
delis skautui vadovą išskir ia iš skau tų ■’vadą31,.

Skautą Vbdove* ką atsuk® i šį klausimą Tavo, Širdis^ nors ji ir būtą su
kaustyta partiniais* Konfesiniais* patriotiniais bei kitokiai® retežiais! "®a!» 
Bisįlik pa& mus* mylimas mūsų Broli Vadove R.

JOii ji* numetusi visus partinius., konfesinius* patriotinius bei kitokiu® 
retežius* atsakau *T&lp#> tada* gerbiamas Pono* palik mūsą organizaciją* ncžaJlak 
mūsą skautišką Širdžių partinėmis* konfesinėmis bei ki taria »vertybėmis" ! Bn- 
„lik mus* jei no dėl Dievo meilės* kuri visuccot Tamstos lūpos®*, jei ne dėl kil
nią idealią, kurią skambiais šūkiais Tamsta visur ir visada Švaistais!* tai. bent 
dėl Žmoniškumai. Įulik. mus* mos prašomo lamstą vardan, visa-, kas Tamstai dar yra 
šventa* palik ausį.

K® ieškai Tamsta pas, mus? Mus valdyti* karjerą pasiekti?
Vhdriytil Kislrink,. Tamsta* kada kiti narėj® Tamstą valdyti* Tamsta pali

kai savo Tėviškę* savo namus* savo mylimuosius ir visai- kag- Tams tos Širdžiai 
buvo miela ir brangu* ir bėgai į nežinią*. į vargą.;, į skurdą, į bombas ,ir mirtį* 
kad. tik' išvengti to valdymo* ifojaugi Tamsta dabar nori pats šitą valdymą mums 
primesti,, juru mus paverg

Bisiekoi karjeros ji Taipį, Tamstai. gali’tatai pavykti c. Bet prisimink kuria 
kaina* idealo, pilnu ir „meile degančią sieki griuvėsių kaino! Sielos ir kūn® 
lavoną kairiai. GakU Tamstos širdis, šią kainą mokėti?! Ifc-jaugiu?

Me a tikimės* kad. ne! Mes tikimės* įtinsta paliksi mus!

3B> Reikalingas rūpinimasis Skautybo

Rūpinasi, skautu vadovas Skautybo rūpestingumu* kuri® It reikalauja?!
Ir ką gi reiškia "rūpestingumas,"? - Ji® požymi darbštumą - rimtą triūsa ir 

stropumą — norą atlikti savo reikalą teisingai ir gerai*
Gali skautų vadovas šita darbštumą ir stropumą panaudoti* idant sava dar

be pasiektą vaisingumą — Skautybės plitimo?’ Jis ne tiktai kad- gali, bet dar gi 
privalo) tai daryti* jeigu jis myli žmonių tobulėjimą* Ji® būtą apsileidęs* bū
tą tiesiog be sąžinės* jeigu dėl j® kaltėse, nebūtu panaudotas rūpestingumas* 
Tise nebūtą "geras ir ištikimas tarnas"' ir* iš tikrųjų^ jan galiotą grgsirrimas s 
■prakeiktas vyras* kuris bus rastose Viešpaties darbą opsileidesF* -

Gėris yra pasiekiamas tiktai darbo*.triūso? bei pastangą kaina* - sako se
nas priežodis* Tikram, skautiškajam veikimui galioja tas. pats! Mastas "tikras" 
pirmoje eile ja nėra imamas iš. iškalbingumo vadavaliią* bet iš uolaus darbštumo
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ir sąžiningo stropumo, kurie yra darbam įdedami; ne iš gausaus gabumo* kurį 
Diuvas davė,, bot iš geros valios* kuri kilniam Skautybės darbui yra atsidavu- 
si,, todėl, gali būti Dievo laiminama* ir niekucratt neliks nepalaiminta. Tačiau 
ir tam.skautų vadovui* kuris yra apdovanotas, gabumu* tinka, sv* Augustina žo
dis j: "disce. et doca* — mokinkis ir tada mokyki Geriausias, geros valias parody* 
mas yra tai* kad šis šventojo Žodis pastatemas sau taisykle*

Y •“ • "4> Užsitarnauta Skautybės meilu

Myli skautų vadovas Skautybę — ir tai yra pirmiausia bei svarbiausia — ny« 
Ii jis Jų meile* kiurių Ii užsitarnaujami

Idėja yra šviesa* taigi* Skautų Vadovu* darbužiai* stropiai ir mielai 
kreipk į jų savų dvasiose akis ir leisk savo apšviestil ® t dar daugiau negu 
protu* apimk šitų idėjų širdimi - mylėk Skautybę ir TU Jų suprasil 0* Skou- 
tybės Žibinte* šviesk pasaulio tamsybėse ir rodyk kelių ii laimės Uostai

Kų reiškia Skautybę mylėtis? Juk nieko-kito* kaip-norėti* ko, Ji norij 
nieke kito,, kaip- pildyti* kų Ji sako* Kis Skautybę. myli* tas Ja gyvenai Ir 
tuo* kad pats vadovas pirmiausia darbu ir gyvenimu parodo Skautybės idėjų* 

. jis. užtikrina* kiek tai nua> jo> priklauso* Skautybei Jos vaisių ir pasisekimų 
.Jos plitimui*

Vive. et duče — gyvenk ir vadovauki Tai reiškia* kad. skautų vadovas pir- 
.. niausią pats turi sulig Skautybės dosniais gyventi* kurių jis moko* pirmiau

sia pats turi laikytis ta* kų jis skelbia* pirmiausia savo pavyzdžiui turi mo
kyti* kų kiti sulig j u noksiu turi daryti* Nieko nėra stipresnio pajudinti

• širdis ir jas laimėti* kaip pavyzdys (Bourdaloue)* ypač, jaunimui* Skautybės 
įkūrėjas savo knygoje "Kelias į Laimę."' rašot: "Berniukai yra baisūs pamėg
džiotojai* ir aš apgalvotai vartoju žodį "baisūs"* nes baimė pagauna žmogų* 
kai. pagalvoji* kiek bloga ir kiek gera gali būti padaryta berniukams rodo— 
maię pavyzdžiais"* Visų pirma, skautų vadovas turi tatai sau pačiam, pasakyti,

■ Ir taip apima, skautų vadovas Skautybę stipria ir gryna meile* kuri gyve
na bei elgiasi ir duoda gerų pavyzdįo

B3. šita pavyzdžio ir gabiausias vadovas bus tik skambantis varis ir 
barškantis skambalas* Voltui ir ve jams skelbs 0Hden-Panoll”ia žodį tas* to
ris savo viduje ja> negirdi* Nešviečia ja Šviesa žmonių akivaizdoje tuo, kad 
jie mato gerus jo darbus* tada jie pavartos prieš jį. priežodį.:: "Gydytojau* 
pagydyk pats save"l

Kų gi laimins Viešpaties ranka,, jeigu vadovui trūksta meiles? G, pa
klaus skautų vadovo Skautybu psalmist o. žodžiais Apyskaitos Die na ja s "Kaip 
tl ui drįsai nance įstatus skelbti ir nano sand orų savo lūposa laikyti?" 
('Ps* 4$Į* 16)1 Šiandienų dar pažinkime šitų siaubingų)į. žodį, ir bijokime, 
ja išmintinga ir -pagarbia balnai Ir tosios baimės dvasioje dažnai tarki— 
not Stiprink nona, a gražiosios gamtos'ir visa pasaulio Kūrėjau Dieve, bet 
ir uždek nana širdyjaneilę Skautybeii* idant nemirčiau’ be vaisiaus ir nubū
čiau teisiamas* kad aš Skautybę. mačiau*, bet nepaŽinauij kad aŠ Skautybei pri
klausiau* bet nevertinau, kad aš Skautybu skelbiau* bet nesirūpinau, kad aš 
Skautybei dirbau* bet nemylėjau*

Kur du ar trys susirinkę mano vardu* ten aš esu jų tarpo, - pažada die
viškasis Išganytojas* Mes susirenkame Tavo šventu vardu* o Tiesos* Grožio 
ir Gėrio Šaltini* - taigi* laimink muši

a); Skautų vadovo re Ikona .

Štai kų apie tai sako Skautybę J, B.- Hiršcrio lūpmist
■įtikite iš mūsų visa* bet duokite, mums tiktai vienas apsvioštus, giliai, 

tikinčius* jiens pavestai jauninu karštai bei stropiai besirūpinančius, pria 
joo kaip>.šiandiena taip-ir rytoj nenuvargstancia meilu besiveržiančius jauni
no mokytojus ir vadovus — ir nes tarine užtektinai* Duokite mums, priešin
gai,, visa* bet atsakykite nuns Šitų viena — ir nes neturimu nieko"*
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Negalim mžinti skautu vadovo reikšmės, tačiau dar labiau negalina jį lai
kyti Skautybės Subjektu*, nes jis.’tėra, tik vienas is dvieją skautybėa polią ir 
savo reikšme teturi tik tada, kada yra. su antruoju Skautybėa poliumi. - Skautu, 
Reiškia, jo reikšme, nors 'labai didele, yra sąlyginė: ji. galioja tiktai Skau- 
tybės visumoje,

• Atmetus bot kurį vieną Skautybėa polią - nutrūksta ryšys, ir antrasis pa- 
liūs nustoja reikšmės, Tas pats nutraukus, rysi — abu poliai lieka be paaktėtios 

' gramzdas, be naudos bei-reikalo uzim.1 vieta,* -
Tik darnus abie jw polity ir ryšio tarp? ju derinys sudaro visuma - kilniąją. 

Skautybg* ' > ,
’Visumos negalim praktiškai dalinti, ©Him tik .kalbėti apie jos dalis,, 

norint apie visumą aiškiau? bei isesmiaui pasisakyti. Visumos dalino jirna gali 
'būti tik teoretiškos, -

■ ■ / pabaiga /
I * J J . •

• f '■ > ROLITINĖI^aS TEMOMIS

(atkelta is 13 Q puslapio)

• Ar jmncm suderinti šiuos priešingus reikalavimus? Sunku rasti išeitą, 
“neturint praktiško, pavyzdžio^ neturint žemos .po kojomis. Grįžo j Gimtąją Že

mę. ir dalyvaudami Tėvynes atstatymo darbymetyje, mos tikrai rasim tikrąją, iš
eitį ir liksim akademikui skautai*

‘ REDAKCIJOS PASTABA: •Vyčio0 Kerpi Valdyba ir redakcija, kaip jau no kartą pa— 
. sisakenc, neprotaguoja no vienos politinės partijos, tačiau įprasta tradicija
nedraudžia savo nariams joso dalyvauti. Taigi leidžiama apie tai ir kalbėti

” tam tikrose ribose* •Drįstama kartas nuo karto leisti į. mus kalbėti ir na: rnimy 
_ . Karpi, nariams, spausdindami ju rašinius su parašu#, kas, įprasta redakcijos

tvarka, no būtinai reiškia redakcijos nuemonę, Skaitomo, kaęl jau. subrendę aka
demikai sugebės išskirti sau tai, kas- visose partijose yra goru. Kas liečia 
religiją, ją. griežtai skiriam nuo politikos ir laikomo visiškai pozityviu 
veiksniu* • _

Vytiečiai gali būti ramus, kad noi valdyba, nei redakcija nuo tradicines 
musu pažiūros politikos klaus imis korporacijos į šunkelius, no nuros,

2'_ • ■ r . • ■ ■;

B3NDRAD ARKLAMS

Dėkodami už Tamstą nuns siunčiamus rašinėlius,, nereikalaujant medžiagini© 
'atlyginimo, nes prašom rašyti juos ploname oro pašto reikalams skirtam popie
riuje, nos priešingu atveju ju persiuntimo per vandenyną sudaro nuns nemažai, 
naują išlaidą arba perrašymas atim daug brangaus laiko, gi pasisamdyti. porra- . 
šinotoją neturim, kuo, nos ir patys, be materialinio nuostolio, kitokio atly— 
ginimo negauname* .

Visi bendradarbiai Amerikos kontinente rankraščius tesiunčia, redaktoriaus 
pavaduotojui Br. Juodeliui, gyvenantieji Europoje ir Australijoje — red, Br* 
Kvikliui* ■ ;

v v V V " •Studijuojančius vyticcius ir seses prašome patiekti mums žinių apie vietos 
universitetą mokslo eigą, planus ir kitus savo įspūdžius* >
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• Aleksas Nekrašas* TJTTrcit> Rrm '

,Robert Stephcnsorr Smith Baden-Powell of Gilwell* skautybės įkūrėjas* sava 
auklėjimosi ir auklėjimo sistemos pagrindas ima praktiškųja religija* Tatai 
jis aiškiai. patvirtina visiems su. skautų organizacija susipažinusioms žinomo
jo knygoje. "Scouting for Beys"* "Daman is much good, unless he believes in. 
God and obeys His laws* So every scout should have a religion.* (psl*249). 
Ir toliau tusiai: "Turime. įvairiu religijai: Rcmos-Katalikų* protestantų* Žy
dų* islamo sekėjų ir kt* Bet. gi jų visų centrinis taškas* kuriame, jos visas 
sueina į vienų?yra Dievo garbinimas* žinoma* skirtingu budu. Taigi* pildy
dami savo pareigų Dievui* būki ta Jam visados dėkingi* Jei jūs esate paten
kinti gražaus Žaidimo pasisekimu arba jei jums pavyksta padaryti geras?dar
belis,, bukite Jam ypatingai dėkingi* Ir žiūrėkite* kad tai nebūtų tik taip 
sau ištarti keli žodeliai* kaip: kad -paprastai daroma pavalgius* Yra labai 
gražu prasyti kitiems Dievo palaimos* "Kada jūs matote* pavyzdžiui* važiuo
jantį traukinį* prašykito Viešpatį* kad Jis laimintų visus ten esančius" 
(versta is "Giavani Esploratori* Rara* 1926* pusi* 256-257}* >

"Takia* štai* organizacija* kaip jūsų* ncatsiektų savo tikslo* jei savo 
narius nosupazindintų su religija* Taciaui pagrindinė, klaida «i Rnn atvejuje 
glūdi nemoko.j ima tatai atlikti* Jei religija būtų traktuojama kaip neatida— 
lesna kasdioninio gyvenimo dalis* ji neprarastų savo vertės ir turėtų daugiam 
įtakos ne tik į pavienius veiksmus* bet ir visa gyvenimo subordinavinui* pas
kutiniam, tikslui* Religijos galima ir privaloma mokyti kiekvienas žmogus* o 
ypatingai, jaunuolis* bet tik* žinoma, ne nublukusiai ir nekalbėti, apie jų* 

t kaipo apie Žiaurių* apverktinų,paslaptį* Berniukas yra visada imlus ir pasi— 
ruošps. jųjų priimti* kada ji yra patiekiama kaip kiekviena žmogaus natūrali 
vertybė iš herojiška taško* Dievo darbų nagrinėjimas yra goriausias sekmadie
niai lavinimą pagrindas* Tai yra nelyginti priešnuodžiai šventi ninri tinginia
vimui,, kuris tiesiog katastrofiškai, žaloja ne tik kiekvienų suaugusį* bot 
ypatingai jaunų* augantį žmogų-berniukų* Daugelis, sokmadienia mokyklų prisi
ėmė sį skautybos principų kaip) goresnį auklėjimo motodų su žyniai goro.qnin.isi 
rezultatais* Nora reikalinga* kad religinio lavinimo pamoka būtų praleista 
nusiminusiųo, susiraukusių veidui “Council of Directory" sprendimai talpina 
savyje visų programų*, kurios nuo pat savo gyvavimo pradžios laikosi skautiš
kasis judėjimas};

aįi privaloma laikytis dėsnio* jog kiekvienos scout priklausytų religi
nei konfesijai ir jų praktikuotų*

b/ jei skiltis ar didesnis vienetas butų sudarytas iš vienos konfesijose 
narių* tikimasi*, kad Scan. toaster religinį lavinimųsl ir praktikas sutvarkys 
kuo goriausiai* sutartinai su kapelionu ar kita dvasine vadovybe,

c/ jeigu skiltyje būtų įvairių religijų berniukų* jie privalą būti pa
raginti pildyti savo religijos praktikas*

("Scouting for Boys”)
Lordas Baden—Powell, savo knygoje "Alla scuola della vita" (itališkas 

vertimas* A»S*C»I** Roma*, 1947)'-* via primena religinio gyvenimo principo* 
rašydamas^: "Tikrai laimingas žmogus yra tas, kuris gyvenimui statai mažiam 
reikalavimų* Todėl visos biografines.knygos talpina, savyjo patarimus opia 
pasisekimų gyvenime* bet nėra tikresnės nei geresnės* kaijp Kristaus”..>

•Museų skubos* triukšmo ir vis augančia materializmo laikais,, skautiška
sis sumanumas įgalina mus bent laikinai apleisti gausiai žmonių lankomai 
vietas.ir ramios gamtos grožyje surasti poilsį* jos nuostabume atgaivinti 
savo jėgas* nes gamtų Dievas sukūre musų džiaugsmui”*
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“Iki kol pedagogija, ncatsistos ant daugiau dvasinių pagrindų.* pasitenkindama 
akademiniu: išlavinimu* kuriame, kaip vicnintellį tikslinate prikimšti. į jaunas 
smegenis kuadaugiau teoretinių žinių* nes neturėsime nieko, kito* kaip tik iŠ. 
viršaus gražiai blizgantį negyvų daiktų." (Alia, scuola della vitaj pusi* 99),.

"Tokioje padėtyje jūs nesuklysito* jei visada pasistatysite klausimą — "ką 
mana vietoje darytų Kristus^" -"Elkitės jūs taip- jūsų, jėgų apimtyje" (ten Pat).

■Krikščionybė skautui turi būti aktualus ir artimas dalykas; visoms gyvenimo 
dienoms* ano tiktai sekmadieniui".
Robert Baden-Powell — "Le guide du Chef" * Paris.

Jo bendradarbių minčių plėtojimas

Sekdami skautybos tėvą Baden-Powell ir nenutoldami nuo jo pagrindinių, minčių 
daugelis žynių skautų veikėjų labai išplėtojo, ir bando, dienos švieson, išvesti 
kai kurias, ypatingai, jaunųąų įmonių lavinime svarbias, problemai. Vienas, is 
Prancūzijos skautybos tėvus, sekdamas skautybos mokytoja Hiden-Powellj, Henri Bou- 
chetį, savo "knygoj "Psychologic du Scoutisnc.“,, rasos "Skautybos pagrinde glūdi re
ligijas: Baden-Powell pareiškimai šiuo klausimui yra. visai aiškūs* Čionai* kaip 
ir kitur* vadovaudamasis mintini neužgniaužti jokio integralaus, berniuko kul
tūros elemento*, įgimtas religinis jausmas jam. (Eidon-Powcll), pasirodo- jei jau no 
pats sėkmingiausias., vis dėl to labai svarbus elementas vertybių eilėje* nuo, ku
ria priklausą ir kitų vertybių krypimas vienon, ar kiton, pusėn. Yra labai retas 
dalykas* kad jaunas žmogus susižavėtų; kokiu idealu be jokia religinio atspin
džio* Kaip, tik tame palinkime* kas yra visai psichologiška., bot koks, laukimas* 
t.y* delsimas bus labai nuostolingas* galįs virsti nusivylimu* jei šito dieviš
kojo idealo atspindžiai nebus laiku atskleisti prieš berniuko, akis. Reikalas 
suobjoktyvinti savo tikėjimų, arba pagal M* CF* Durnas iškelti ji i idealų aktų, 
jau puikiai suprastas dvylikos, metų novicijaus (aspiranto,i vienuolius)* kas 
kartų daugiau tampa aiškus ir įsakantis ir taip, pamažu iškyla neatšaukiamas bū
tinumas* kartais su labai skaudžiais patyrimais sava gyvenimų subordinuoti, 
aukštesnes sąrangos vertybei. Dešimt skautiškųjų įsakymų ir kasdieninis geras 
darbelis reikalauja aukos* Dar opiau’ Šis reikalas iškyla vadovams ir jie dai
nai turi paaukoti, savo lengvus* betarpiškus malonumus*, kad savo grupei nebūtų 
nusivylimo, objektu. Juk šis būrelis berniuku visų savo pasitikėjimų sudėjo į ’ 
jųjų rankas^ Tikras vadovas bus tiktai tas* kuris* gerai, prisimindamas visus, 
verbavimo*, auklėjimo,, saugojimo ir kitus sunkumus* dar labiau sugebės padidinti 
ir įtempti aukos spyruoklę,, kurių sudaro roliginis motyvas.

■Norustykina, apie davatkiškumųl Bit negalvokime taip pat* kad religija,, 
kurių skautai praktikuoja,, neturi nieko bendro su Eklezijos priešų nekenčiamu, 
klerikalizmu.. Priešingai* skauto tikėjimas nesiriboja sekmadienio, krikščiony
be* kuri visai, nesunkiai leidžiasi būti suvedama į. koletų išorinių gestų* skirtų 
pirmiausiai užsitikrinti sau gorų vardų bendruananaje ir išvengti nemalonias 
kritikosT.

Religija visų pirma, yra protingumas* tai yra iš sielos gelmių oinųs linki
mas i Dievų* tai yra meiles pasireiškimas santykiuose su artinu. Krikščionybė, 
atviros sielos moralę ypatingai vertina. Tuo, būdu įgimtas roliginis jausmas* 
žiūrint is i vairių išeities, taškų*, tampa galinga veiklos varikliu ir lygsvaros, 
elementu. Yra apgailėtinas dalykas,, kad skautybo iki šiolei nėra suteikusi 
atatinkamo atydžia šitai j ogi i* kada, tuo tarpa,no t perdaug suteikė progos, lavin- 
ti sava vaikiškuosius jausmus. įgimto, religinio jausmo jogos panaudojimas yra 
tik šita ypatingai svarbaus veiksnia pritaikinimas* (Ton po-t).

Tikroji, skautybės sąvoką buvo skelbiama vienos artimiausių.’ Bidon-powe.ll 
bendradarbių Varaffarc L a skautų motinos. Ypatingai, savo trumpuose 
šventųjų didvyrių aprašymuose ji iškėlė daugelį savybinę, sektinų kiekvienam 
skautui.

Jacques Sevin,prancūzų E&autu "spiritus movens"* skauto religijų suformu
lavo gana simpatiškoje "Roligiono de Won ore’ knygutėje. Tai tikroji, skautą 
Evangelija* “Kaipo auklėjimo principas* religija užima pirmų vietų, nes re ligi-
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nia ryšis yra daugiau nei skilties.vėliavike ir ji daugiau suartina žmones”.
•Sis jausmas auga i^ prigimties žmogaus prote įr širdyje, Jis gimęs pro— 

te turi didelę tendenciją savuoju' gėriu dalintis su kitais. Del to krikščio
niškasis tikėjimas yra stipresnis x& bet koki, kitą, būdamas Aukščiausaojo Ga
ri a'spinduliu*- fsaggio Teoretico di Diritta Naturals). Plėsdamasis ir augda— 
mase religinis jausmas: jungia, kitus idealus viešumon natūraliai, nu® ja> pri
klausančius.. Sis jungimas yra priemonė tikslui pasiekti, kaip ir skautiška
sis auklėjimas, siekdamas tarnauti žmonoms, pirmoje vietoje tarnauja Dievui, 
visatos Kūrėjui.

Nesenai italą skautą oficiozas, "L’ESploratore " rasoj "Skautybėje religi
ja turi pagrindinės svarbos,, visi tai pripažįsta, mažiausiai teorijoje, ka
dangi Baden-Powell tatai salto ir kartojo, Jfcs žinojo, kad jaunino auklė jinas 
yra kilnus ir pagrindinai krikščioniškas darbas ir todėl skautybė mums yra 
kaigi tik jaunuoliu auklėjimo ir formavimo darbas.

Vadovai težina,, kad jų pareiga nesibaigia išmokyti jaunuolius įvairios 
rūšies aktyvumo, apie, kurį tiok daug yra rasena skautybės vadovėliuose, bot 

, virš viso to jiems turi rūpėti jaunuolio ęharakterioformavinas, kad jis - 
" jaunuolis - visur irvisape drąsiai ir ištvermingą! išpildytų, sava pareigą 

Dievui, artimui Įy atžvilgiu į savo*
Tam gi atsiekti,, visus savo veiksnus reikiajporšviesti tikėjimo šviesa# 

kuri eina iš natūralaus Tiesos, Gėrio ir Grožiu Šaltinio — Dievo.
Jei pažvelgtume į. pasaulio skautą veiklos programas, nesunkiai surašytu

me tą pagrindinį išeities tašką, apie kuri, buvo kalbėta.
IŠ viso to aišku,, kad skautybė savo pagrindinė j e mintyje. negali ir ne- : 

privalu skirtis nuo religijos f; priešingai, jąja privalu ugdyti savąjį idea—. • 
lizna ir iš jos semtis jogą savajai veiklai*

LĮETDVią SKuUTŲ-ČjĮ STOVYKĮĄ D* PRTTANTJfiJF

( Mūsą bendradarbiu D.- Britanijoje ),

Nežiūrint didelią sunkumą, lietuvią skautą-Čią stovykla. D* Britanijoj, įvv— . 
ko. Stovyklauta, liepos 8—15 d.d. Suvažiavo tikru entuziastą;, būrys* vieni išsi
žadėję apmokamą atostogą, kiti .nepabūgę tolino, kelio. (Susėst Talkinsite ir. 
Karose i ti. atvyko net iš Škotijos). Stovyklavo 31 skautos-to. Nors negausūs1 
skaičiumi, bot kupini ryžto, " '

. Tarptautinis Skautą Biuras, sužinojęs apie rengiamą lietuvią skautą-cią 
stovyklą, per vietinį anglą skautą tuntininka, praneša, 'kad. jlu stovyklon.at>- 
sįųa savo atstovą susipažinti ir pasiinf omuoti. .. , ■
• ' Stovyklavietė gautu Dar ley Moor buvusiojo praeito karu anorikieČią karią ‘ 
stovykloje, šiuo metu apleistoj, apaugusio!, didžiule žole, iŠ kurioa kyša bu
vusią pastatą griuvėsiai* Darbščių sesįą ir brolią dėka, per pirmas dvi die
nas stovykla įgavo visai kitokį vaizdą. Nusviro; nuo dalgia žolė, išdygę pa
lapines^ kryžius, vartai,, skautiškas stalas, įvairus pagražinimai ir mūsą 
trispalvė linksmai plakėsi vėliavos stiebe. Vakarais prio liepsnojančia lau
žu skambėjo dainos ir juokas,, sutraukdami nemažai žiūrovą is apylinkės. Die
nos greit slinka; iškylose, pašnekesiuose i» skuutiŠkuosa žaidimuose.

xOgaliau liepos Į3 d. Į stovyklą atvyko Tarptautini a skautą Biurą ats
tovas J* M* Andrew# lydimas Derby* a District Ccmisaicnor G* W. Hutchins can •- 
ir keleto svečią* Jie buvo sutikti visu lietuvišku skautišku nuoširdumu.

Svečiai išbuvo stovykloje, apie 5 valandos* Apžiurėją stovyklą, kalbė
josi. sw vadais ir pavieniais skautdis-tėmis, vakaris niava. ir dalyvava lais- . 
Že. Pradėjus lyti, visi susirinka į. didesnę palapinę# kur iki vėlyvos nok— 
ties skambėjai lietuviškos ir svečią pamokytos angliškos dainas*

grieš išvažiuodamas T* M., Andrew savo kalboje pasaka, kad. jis yra ne— 
paprastai sužavėtas mūsą ’skautišku nuoširdumu, tvarka ir visu tuo, .ką. jis
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žia. jaratęa šiandien* Jis paprašė. prisiųsti, jom nuotraukų iš stovyklos* kurias 
jis norįs su savo rašiniu, apie nūs pasiųsti į "Scout".- Be to* jia pažado ja vi
sokeriopa pagalba kitais metais ruošiant mūsų stovykla.

-Afe prižadu, — posakė jia* - kitais metais jūsų stovyklon. atvažiuoti, su sa
vo palapine ir jei -ne pora* tai bent-vienų dienų praleisti su junia.

Kalbėdama apie ateinančiais motais įvykstančių Austrijoj Janbtoroo, jis pa
siūlė. sudaryti lietuvių: skautų skiltį* vadovaujama skautininke* kuriai jia išrū
pins leidimų, ir pašalpa, net pinigais.

Apdovanoti lietuviška — skautiška spaudu ir širdingai, išlydėti* svočiai pa
like stovyklų volai naktį®

Sekančia diena įvyko atsisveikinimo laužas* įi kuri gausiai suvažiavo* net 
iš tolinu vietovių,, lietuviška visuenonė® Svečių tarpe natesi ir gana daug 
anglų® Laužas,, trukus apie 2 valandas* praėjo su dideliu pasišokinu®

Išvažiavimo diena® palapinės nuimtos* skautiškas stalas ir kiti pagraži
nimai užlyginti® Nebėra jau vartų nei kryžiaus* tik tautinė vėliava dar ple
vėsuoja stiebe® Broliai ir sesės tyliai susirenka apie vėliavų* susikabina 
rankenas ir valandėlei susikaupia* tarytum šventai priesaikai būti ištikimais 
savo trispalvei® Vėliau porsirikiuoja. Pasigirsta.. "Mari ja* Mari ja.. .* ir 
Tautos Hinnas® Vėliava pamažu nuslenka ženyn® Širdyse liūdna, kažkaip grau
du*, bet visų akyse, spindi ryžtas* nosulaikenai eiti lietuvišku skautiškuoju 
keliu®

Didelė padėka tenka d. Britanijos lietuvių skautų-cių Dvasios Vadovui kun.® 
Steponaičiui* parėmusiam stovyklų ne tik pinigais,, bot ir gera nuotaika por 
visas keturias jo išbūtas stovykloje dienas®

Didelė padėka taip, pat tonka ir L.S.S.. D. Britanijoje vadui ir Brolijos 
Vadeivai sktn. Spaliui* kuris savo patarimais daug prisidėjo prie stovyklos 
sutvurkyno,.

Stovyklos organizatorius ir .vadovas - psktn. K.. Vaitkevičius® Sesėms va
dovavo vyr® skltn. 0.- Rudytė.

K.

PASAULIO ŪNIVZRSITETŪOSE
.. ■ • ' ■ - .

Liuveną®

Plotu perpus mažesnė. Belgija už mūsų tėvynę priskaito beveik 9 milijonus 
gyventojų. Nei savo kalbos, nei tautos belgai neturi* akų vadiname Belgija, 
tai yra prancūzų ir olandu kultūros, gyventojai nuo l&3Lnr. pasiskelbė esu nu© 
jų nepriklausomi® Skirtingos kultūros* skirtinga praeitis* skirtingos yra. ir 
dabartinės apystavos® Dažnai belgas* kaitantis prancūziškai, susiejęs sava 
olandiškos kilmės tautietį* nesusikalba be vertėjo.

. Kalbos skirtingumas buvo visų laikų įvairių- kivirčų priežastis.® Ligi 
1936 m. visoj Belgijoj oficialioji kalba buvo prancūzų tiek visuomenės gyveni
me* tiek mokyklose,, net ir olandiškoj flamų srityje® Nuo 1936. m® flamai išsiko
vojęs šalia prancūzų kalbos - savo f lamu kalba® Kovos už sava kalbų žymės daug 
kur likusios ligi šioa dienos, pačiam, flamų tautinio judėjimą židiny - Liuvene, 
iš kur visam, judėjimui flamų studentai vadovavo, užsilikę purvo, smalos ar kal
kių uatepliajimai ant prancūziškų užrašų gatvėse. Daug kur prancūziški užrašai 
visiškai iškapoti.

Nesutarimai, paaatrėję tarp prancūziškų valonų ir flamų paataruojui laiku* 
sprendžiant karaliaus klausima® Mat, valonai daugumoj išvyta karaliaus nenori, 
o f lamai priešingai.
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račiam Liuveną universitete,, tuo būdu,, yra dvi sekcijos ir paskaitos skals- 
temos abiem kalbomis•• Užsieniečiai seka paskaitas prancūzu kalboje» Iš visa 
pasaulio suvažiavę studentų,, visokių rasių, kalbų, drabužių ir papročių čia at
rasi, RabaltieČius skaitlingiausiai atstovauja latviait,-virst 20 j, keletas estų 
ir pora, lietuvių. Gana daug yra lenkų, gudų ir ukrainiečių. Skaitlingesni už
sieniečiai susiburia, tautinėmis grupėmis, kuriems vadovauja ir remia profesoriai 
Labai dažnai margina mieste sienas reklamos,, kad tada ir tada įvyksta kokių nors 
užsieniečių, tautinis vakaras. Ypatingai veiklūs ukrainiečiai, ir gudai sava 
folkloru. Gaila,, lietuvių tesam vos pora. Atostogų metu studentai užsidirba pa
jamų j; dirba net anglies kasyklose, kur nepaprastais vargsta, lietuviai angliaka
siai.

Skautų judėjime užsieniečiai neužaugę,, — vėl ukrainiečiai pirmauja. Bel
gų skautai "rentiers" (pan. mūsų vyčiams) pasidalinu tautiniu ir religiniu at
žvilgiu::, bereligine valonų srove.; liberalai ir katalikai1 f lamai. Žinoma,, tai. 
tik srovės. Tiek vieniems, tiek kitiems vadovauja, salia: skautų vadų, kape
lionai. Belgijos katalikiškieji vadui stengiasi tautą, gelbėti nuo nihilizmo ir 
moralinio smukimo per skautiškąją jaunuomenę, išsikalbėjus su viršūnėmis, pa
sirodo, lead ir čia mergaitėse neįsijungia į routiers studentų judėjimą;; jose ir 
Belgijoje pasyviai stebi, iš šalies.

Mokslo aukštuma Belgija nemenkiau stovi už Šveicariją. Šalia didelių 
valstybės išlaikomų Liežo ir Sande universitetų, yra Briuselio, stiprus mason iš
kas ir Liuvene, vienas žymiausių pasaulyje, katalikų, universitetai, Šalia ta, 
gana daug įvairių sričių aukštųjų mokyklų..

Mokslas Liuvene labai sunkus. Belgai turi perteklių elito ir nori Liuve
ną išlaikyti garsenybe. Te pasėkoje dažnai per egzaminus sukertama ligi 93% 
studentų. Žinoma, ne visuose fakultetuose, užsieniečiams maža, išimčių. Eg
zaminai tebūna metų gale, paskirų dalykų rezultatai neskelbiami,. — tiktai ga
lutinė išdava pranešama ir paskelbiami visuose didesniuose laikraščiuose. 
Prasidėjus egzaminų periodui, beeinantį Liuveno gatvėmis nustebina vėliavų 
gausumas,, kasdien vis prie kitų namų. Mat, studentus laiką namų savininkai 
pagerbia tucmi savo įnamius studentus, kad, kai studentas išlaiko egzaminus, 
j Genamuose iškeliama vėliava.

Esant labai brangiom, gyvenimo lygiui, D.P. studentai vargsta. Nė vienas; 
drėgnos žiemos metu graužiamas vandeniu persunkta oro nekurtam kambarėly, gi— 
lapėje. Daugelis gauna stipendijas, tačiau ne vienas turi užsidirbti. Ta
čiau visokia vargo mačiusios sielos t ir. raudono, ir rudo, entuziastingos irt 
čia dėl savo tėvynių.

SKAITYTOJAMS

Rugsėjo mėnesį numatome išleisti "Vyčio" numerį šio laikraščio dviejų me
tų sukakčiai paminėti. Savo mielus skaitytojus, aukotojus, geradarius, visus 
skautų veikėjus, ASS narius, net gi visus tuos mūsųbiciuliua ir neprietelius,, 
kuriems esame ar tai vienuolių bei kunigų organas,, ar tai užmaskuotos bedie
vybės skleidimo įrankis,, prasme siųsti savo atsiliepimus — vis vien gerus 
ar blogus, už kuriuos lygiai būsime dėkingi. Medžiagą. prašme prisiųsti jau 
dabar, nedelsiant, nes ji ir be to,, iki patekdama į laikraščio skiltis, turi 
perkeliauti ilgą kelią.

Drauge prašome mielus skautų vadovus-es paremti mus rasiniais. Ypač pa
sigendame medžiagos iš patyrusių mūsų vadovų skautininku - praktišku patari
mų, kaip reikia dirbti su skautais. Nenuostabu tad, kad redakcija retkarčiais 
turi padaryti kai kurių ekskursijų į šalis.

Dar beveik nematėme musų dailiosios literatūros atstovų iŠ skautų eilių. 
Ar gi neturime savo tarpe poetų, novelistu? Ir jiems "VyČia" redakcija na- 
loniai atvers savo skiltis.
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Birželio JO — liepos 6 d.d., istoriniame Valley Fargo parko (prie philsdol- 
phijos) Įvyko. II-ji b. S. A. NotionaL janborec , kuriojo dalyvavo virs 47•■000 
skautą. Jamboree programa taikėsi Į vieną tašką - Dievo ir Tėvynės meilės ugdy
mą skautuose.

Stovyklos ženklas - maldoje suklupps Dashingtonus rodos šaukto šaukė palik
ti Šią dieną paviršutiniškumą ir,, Kūrėjui laiminant bei stiprinant,, kovoti, prieš 
pasauliui grasinančiu klastą,, savanaudiškumą ir vergiją®

Stovykla — didžiulis palapinių miestas driekėsi plačiame akiratyje su savo 
rajonais, nuolatinių triukšmu* gražia paradą ir pasirodymą aikšte, mainą preky
ba ir "international Section",, kur stovyklavo svočiai — anglai* prancūzai,, olan
dai,, filipinlaSiai* meksikiečiai* švedai* austrai,, vokiečiai, lietuviai ir kiti. 
Kiek keista,, kad stovykla puošėsi dailininką’ ar amatininku, bot no skautą, pada
rytais papuošimais..

Husą Darbus Tau, TėvynėU

Del kažkokių priežasčių lietuviai skautai Į šią jamborea buvo pakviesti la
bai vėlai ir tik vienos skilties apimtyje. Del laiko ir lėšų stokos buvę sunitu 
surinkti not ir tuos devynis skautus, o apie koką pasiruošimą nebuvo no kalbos. 
Nežiūrint'visu sunkumų sktn. M. JurkŠui pavyko suburti lėšas ir atvykti Į Jam
boree su astuoniais, jaunais skautukais, Padėtą daug pataisė vyr. sk, R. Liišau- 
ka neoficialiai suorganizuota lietuviu skautą stovykla šalia janborec* kurioje 
buvo 11 skautų.

Lietuviai skautai Į šią jamboree, važiavo su šūkiui "Visomis jėgccis garsinti 
Lietuvos vardą ir skelbti komunistų žiaurumusl"

Galima tvirtinti* kad pagal esančias sąlygas jie tai Įvykdė puikiausiai. 
IŠ komunizmo, pavergtą kraštų skautų tik vieni lietuviai dalyvavo Šioje Jamboroo 
beveik kaip pilnateisiai, su savo vėliava. Lietuvos trispalvė plėvosavo, sto
vykloje ir visuose paraduose,

Prie lietuviu stovyklos kryžiaus su užrašu "In Memory of Lithuanian Scouta 
Killed by Communists" nuolatos būriavosi svetimtaučiai ir Įdcmavosi lietuvių 
tautos vargais, istorija, skautija* komunistų vergija, o amerikiečiai skautai at
nešė ir padėjo gražų vainiką.

Tie tūkstančiai parašą autogramų rinkėjams su parašu ‘Lithuania",, tie visi 
paaiškinimai besidomintiems lankytojam,, apskritai* pats mūsų pasirodymas tojo 
didžiulėje skautą šeimoje dar- syki išgarsino pavergtą ir kenčiančią Lietuvą,

Visuose paraduose ar susirinkimuose lietuviai dalyvavo pilname sąstate — 
dvidešimt skautų su sava vėliava, o vieninteliame laužo sk, vyčio. R, Vildžiaus 
keliomis kalbomis padeklamuotas eilėraštis užkariavo klausytoją Širdis. Stovyk
los uždarymo programoje* drauge su kitais Europos skautais,, dalyvavo ir devyni 
lietuviai skautai su v.s. R, Mišausku priešakyje.

Tiesa, prastas rajonas ir patyrusių skautą stoka neleido išpuošti lietuvių 
stovyklos reikiamam lygyje* tačiau ir Čia buvo rasta išeitis* dienos metu vi
siems dirbant lietuvių rajono jamboree’je* o vakare skirstantis Į dvi stovyklas* 
ir amerikiečių akimis vertinant, stovykla atrodė puikiai,

Musą tautodailės parodėlė taip pat susilaukė tinkama Įvertinimo. UŽ ją 
skilčiai buvo Įteiktas. geltonas vimpilas* kas reiškė gražią stovykla.

Seniausias Amerikos skautas "Uncle Otto" irgi pareiškė, kad ja niekur taip, 
nepriėmė, kaip, lietuvių stovykloje* a Laužo metu visiems pritrūkus pasirodymu 
Tarp. Skautą Biurą direktorius Wilson* as kreipėsi Į lietuvius.

NO viename didžiausią philadelphijos laikraščių mirgėjo palankus atsiliepi
mai apie lietuvius skautus.

Su šia stovykla lietuviai skautai uždėjo dar vieną gražią auką ant Tėvynes 
laisvinimo aukuro,
v Stovykloj keletą dieną viešėjo ir mūsą vyriausias skautininkas dr. Vyt. 
Čepas,

Senis Lapinas.
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NUOTRUPA IS AMERIKOS STUDENTŲ CTVHNIMO

I&ip jau žinome,, Amerikos mokyklos sistema, labai skiriasi nuo mūsiškose — 
ouropietiškos* 0 taip pat ir visas vidujinis gyvenimas skiriasi savo papro
čiais* tradicijomis,, bei bendra mokyklos dvasia#.

Kai kuriems Amerikos abiturientams aukštosios mokyklos pasirinkimui svar
bią role vaidina tos mokyklos organizacinė bei klubine veikla* o dideliems 
sportininkams •labai reikšminga., kaip pastatyta sporto saka* ypaa futbolą ko
manda*. - _ l'’’-' '^7*. \ •-V

Noriu paliesti daugiau' kolegiją."arba 'college „kuri* atsižvelgiant Į stu
dentą ir mokslo saką skaičių* yra mažesnė, mokslą įstaiga, lankant tokią, mo
kyklą* įsijungti į mokyklos gyvenimą boi pajusti artimesnį, kontaktą* geriau
siai galima gyvenaat mokyklos bendrabutyje*

Ką tik nuvykus į mokyklą naujokams savaitės bėgyje tenka susipažinti su 
pačia mokykla* pastatą vardais* dėstomais dalykais* vidaus tvarku-ir t*t* 
po savaitės suvažiuoja' senesnio studentai* kurių akys smalsiai tyrinėja, naujo
kus “freshmen"* pastarųjų dienos pasidaro sunkesnes* Pirmiausia uždedamos 
jiems žalios kepuraitės* kurios reikalaujamos visur ir visada nešioti* kad
is tolo būtų atskiriami naujokai* "Freshmen" turi patarnauti vyresniems* 
ypač, antrąją metą studentams “Sophmores“ vadinamiems* Kas gyvena bendrabu
ty* gauna prievolę valyti senesniąi-studentų batus* tvarkyti kambarius* plou- 

. ti grindis* o už negerą padarymą viskas .įsakoma iš naujo atlikti* Mergaičių 
“freshmen" bendrabutyje viena naktis būna gan baisi* kai įsiveržusios "Soph
mores" išverčia visas žaliukes is lovą ir suvaro įi atskirą kambarį, in griež
tai uždraudžia net šyptelėti* Kitokiai atveju šypsnys ar juokas liepiamas 
nutrinti į šiurkštų kilimą* įsibrovėlės tuščiuose kambariuose išverčia lo
vas, pribarsto kruopą* skalbimo miltelių* visas rankenas nutepa kremu* kny
gas išmėto po visus kambarius*-sukeičia stalčius ir palieka darbo keliams 
valandoms.. Žinoma* grįžusios nustemba pamaniusios toki chaosą, savo kamba
riuose *

Daugumas kolegijų turi mergaičių klubus "sororities" ir berniuką "fra
ternities". Ją pavadinimus atstoja dvi ar trys graikiškos raides. Šie klu
bai neprilygtų mūsiškoms korporacijoms nei tikslais* nei tvarkymosi būdu* 
I juos pats įsirašyti negali*_esi tik išrenkamas ir pakviečiamas prisijungti* 
Norią skaičius yra ribotas* Šio klubai taip pat turi labai daug tradicijų, 
ypač įšventinimo proga* Savaimę prieš tai mokyklos rajone pasimatė ^.na 
keistų:būtybių - tai kandidatai, įvairiausiai ir kemiškiausiai aprengti* 
Vieni parengti indijonais* kiti futbolo žaidėjais* mergaitės vaizduoja mie
guistas* apsirengusios su chalatais ir nešiojančios pagalvos* kitos nešioja 
•arbatą* Taip apsirengę jie ateina ir i paskaitas* bet profesoriai didelio; 
domesio į juos nekreipia.}; matyt* jau papratę*

Kai "freshmen" nusiima nustatytą dieną savo žalias kepuraites ir klubų 
kandidatai tampa tikrais nariais* tada ir jų vargo keliai pasibaigia®. Tai 
būna dar prieš Kalėdų atostogas®

Beveik visose mokyklose dauguma tradicijų yra visai panašios* Skirtu
mų sudaro su ta-mokykla daugiausiai susijęmin tautybinioi bei religiniai sa- 
vytumai*

Kada šie įšventinimai pasibaigia* dar nereiškia* kad mokyklos gyvenimas 
aptyla*- Įvairiausi klubai rengia programas* koncertus* paskaitas, futbolo- 
rungtynes su kaimyninėmis kolegijomis. ir t*t.

Daugumas kolegijų įsikuria mažesniuose miesteliuose* todėl ir mokyklą 
rajonas gali užimti didesnį plotą* kuriame išmėtyti įvairūs mokyklos pasto
tai* Pati mokykla, tampa lyg ir savo rūšies nepriklausoma valstybėlė* .

Sese D* V®
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' v?
“Noriu priminti,, kad Icai kurie skautai vyčiai ir “Vyčio" korpl nariai pik

tinasi brolio Kviklio, redaguojami "Vyčio* biuleteniu* Sako,, kad jis nori, pra
lenkti sv» Pranciškaus Varpelį"*** Taip rašo vienas skautas* ne vytietis* nors 
ir akademikas* iš Rytų Australijos* Toliau dar prideda t

■Vyčio" linija ir aš .ne visai esu patenkintas* per daug jis jau dvasinin
kams pataikauja* ( Žinoma jų tikslus ir užmačias* Be to* jis kritikuoja tai* ką 
visi esame nutarę* pav* dėl vilkiukų vardo* Brolis Kviklys kritikuoja Brolijos 
vado ir visų tuntininkų nutarimų*

tokion idealizmo kaip "Vyčio" leidėjų reta šioj ašarų pakalnėj* Heit 
Dievulis atlygins* Jis žino* kodėl mus druska padarė* Druska žaizdoję skaudi
na* o sriuboje gąsdiną* Nenuleiskit noselės! "Gera darysi — būsi linksmas* 
ir "leisti žvirbliana Čirkšti"*

. Anūkėlis Kazys* Vokietija

Kruta šiek tiek tik sesės* Su berniukais nėra "rokundos"* 0 iš tu 
■laipsniuotų" vien šnypštose - neiškrutaJ.r gana* Ir visur tas pats* Bijau 
Tau tik. daugiau rašyti* kad Tu* kaip rašeiva* nepradėtum "glostyti" mūsų visų 
kultūrininkų, ypač jeigu patirtum, kad čia įvykusio protesto, prieš raudonuo
sius rezoliucijos ir dabar tebestovi juodraščiuose* Nesirašo ir gana* Susena
ta* apklausta*

Vytietis nuo, Michigano krantų

Bendrasis mano Įspūdis is paskutinio Vokietijos studentų suvažiavimo la
bai menkas*-, jeigu ir toliau taip tvarkysis* atstovybės neturėsime niekada,

Inaktyvus. junjoras V»* Vokietija.

Taip, ir pas mus t kokybė*, bet ne skaičiusi- Apsivalykime nuo balasto* pri
puolamo elemento* pasilaikykime tik tuos,, kurie veikia ir aktyvus* Sumažės 
ir- išlaidos* Žinosime* kad turime reikalo su tokiais,, kuriais galina pasitikė
ti* kurie supranta reikalą ir jau dirba* Tuos* kurie šiuo- kovos periodu' lai
kosi nuošaliai* nurašykime Į archyvą,, atsargą, ar nuostolius, iki ateis "geres
ni*, ramesni laikai"• Ar ne geriau būtu rūpintis tik veržliais* sąmoningais 
vytieciais?

V* Stasiškis* Australija.

■Vytis" mums yra lyg bendroji korporacijos sueigą* kurioje išsikaltame* 
išsiaiškiname nesivaržydami* Nežinočiau ka daryti* jeigu jis vieną dieną su
stotu* t

X*, Australija

Džiaugiuosi kaskart* galėdamas vartyti vis tobulėjant Į. "VyČioF laikrašti,, 
kur*.? teikia man daug paguodos* Tebedirbu tekstiles fabrike* nes negaliu nu
galėti barjerų Į savo specialybę* Čia visko turime, bet ir nieko, nėra perdaug* 
Auginamą dukrelę. Turėdami materialiniu nuostolių* atsigriebiame daugiau is”
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beimyninės laimės.
Fil* Y*» Anglija

Tos ’Genocide* galybę patyriau ant savo kailio* Kai gavau knygą - tuojau 
parodžiau vienam kitam darbininkui — visi derėjosi ir stebėjosi,, kaip gali, to
ki dalykai vykti pasaulyje* įdrąsintas pasisekimu,, įteikiau knygą pačiam 
fa briko ^savininkui* Ka gi - kitą dieną atleido iŠ darbo* įsirodo,, esąs ar
šus komunistas*

T*A*V.

Nuoširdžiai dėkojame už rūtelių sėklas* Mėginsime jas čia pasėti — gal 
jos geriau prigys šioje svetimoje žemėje.,, kaip nes*.*

Senj* sktn. Stasiškiena, 
Australija

S* (sprendžiant iš rašinėlio turinio — skautas) š*m* "Skautų Aide" Nr* 3* 
siūlo abudu "skautiškus laikraštėlius — "Skautų Aidą" ir "Vytį"* kadangi abu- 
du nėra labai stiprūs",, sujungti į. puikų skautišką žurnalą*

Broliai matematikai* baigę aukštąsias matematikos mokslo gudrybes, duoki
te atsakymą* ar* sudėjus du "laikraštėlius"* gausime sumoje "puikų žurnalą" 
ar ne* Atsakymus siųsti Skyriaus Pirmininkui*

(ištrauka iš BZKS biuleteni® iš. 1950*71*24)

Broli Redaktoriau* bevartydamas ir pakelis syk perskaitęs laisvu nuo 
studijų metu mūsų miela "Vytį", susidariau mintį* žinoma* gal but* ne visai 
teisingą, kad mūsų skautija ("Vytį"* manau* reiktų laikyti vieninteliu skau
tų vadų laikraščiu) nepakankamai atydos atkreipia, bene pągrindinei Baden— 
Pavrell’ia,minčiai, t*y. auklėjimui ir auklejimuisi* Atleiskite* nes taip ™n 
atrodo iš tokio užkampio kaip Italija* kad dažnai sveikoji. Tėvynės meilė 
verčiama, šovinizmu* kad skautų šūkio; žodžių tvarka nors ir paliekama ta pa
ti popieriuje* bet visai kas kita gaunasi praktikoje * Tu* Mielas Broli* nu
stebsi, kad aš -U iškart noriu atrišti Gordijaus mazgą*. Visai nei Norėčiau 
tiktai pasidalinti mintimis,, kurių studijų metu nemaža susikaupę* Taigi* iš 
mano išeities taško žiūrint* skautas visų pirma turi būti auklėtojas* Tam. 
savaime yra reikalingas pašaukimas* Ka gi* skautybės įkūrėjas norėjo* įkuž
damas skautų judėjimą,, perauklėti arba išauklėti jaunuolius gyvenimui, idant 
jie nei sau patiems* nei kitiems nebūtą našta* Tatai pasiekiama tarnaujant 
Dievui.,. Tėvynei,, Artimui* Prieš pora savaičių mūsų kolegijoje lankėsi Ita
lijos katalikiškojo jaunino prezidentas: Gari® Caretto* Tarp, kitko* jis iš- 
sireiškėt "Kds būtų gražiausia pasaulyje — atrasti turtus* užvaldyti žemę, 
laimėti karus,, kurti meno šedevrus* gydyti ligonius* Kas yra menų menas* 
koks būtų gražiausias ir kilniausias darbąa* įdomiausias užsiėmimas? AŠ 
atsakyčiau drąsiai ir nei. kiek neabejodamas:, būti auklėtoju* Kas auklėja* 
kas formuoja žmogų* atranda neįvertinamus, turtus Žmogaus, prigimties gelmėse, 
laimi, dvasios karus* kuria skaisčiausius meno stebuklus* gydo pačius nelai

5, 

»

mingiausius ligonius*— Vaikus yra,, ne lygint* skystas vaškas, subrendęs, 
žmogus jau turi visą kraitį patyrimu,, bet berniukas—jaunuolis, yra lyg koks 
vulkanas pačiame savo išsiveržime* lyg audringas dangus* paslaptingiausia 
būtybė* šiame amžiuje galutinai nusistovi gyvenimo, kryptis* formuojasi cha
rakteris* apsipavidalina asmenybė* Tame amžiuje susikerta pagrindinės pa
šaukimo. problemos ir tada iškyla taip didelės svarbos turįs klausimas* mei
lė* Tad atsakykite į ją šauksmą, būkite, auklėtojai, formuokite jųjų-sielas, 
uždekite jųjų širdis kilniems tikslams*-— įskutinis Žodis t bukite moder
nūs* Jaunuoliai,, kuriuos matote apie jus susispietusius* nėra į50Q metą ar
ba baroko, ar aštuonioliktojo Šimtmečio žmonės* bet jau 1955 metą* To nepa
mirškite* .a*N*,. Italija
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Kun.. Dėdinas, "Vyčio* kerpi- filisteris ir Dvasios vadovas nesenai perenė 
vienintelio lietuvių laikraščio Belgijoje "Gintosios Šalies" redagavimą.. Lin
kine jan pasiseldno naujane lietuviškame darbe»

Pietų Vokietijos "Vyčio" karpi skyrius nuo dabar pasiekiamas šiuo adresus 
John Gilun,(14b) Llinsingen* DP Camp, 3 — 2.

Toronto lietuviai skautai gražiai bendradarbiauja su vietos kanadiečiais, 
skautais.- Lietuvių skautų stovyklai jie mloniai leido pasinaudoti jų nuosavu 
žemės sklypu..

Toronto skautų vyčių šeina paskutiniu metu išaugo iki 30. Tuntas įsigijo, 
dvi palapines,, kurios naudojamos stovyklai ir savaitgalių iškylens..

Psktn. Jeronimas Gaižutis, mokytojas* vadovauja v.ienan_ Toronto lietuvių 
skautų vyčių būreliui,, kuris turi 10 narių. Būrelio nariai žiemos netu rašė 
skautiškus referatus* dabar beveik kiekviena> savaitą savaitgalius praleidžia 
drauge ganto j e..

Kanados lietuviu skautų vadų — atstovų suvažiavimas įvyksta šjh. rugpiučio 
menesį* kuriame dalyvaus ISS pilnijos, Brolijos ir Seserijos atstovai iš JAV-bių

Sen j. Z. Janiais* Lietuvoje baigęs matematikos ir fizikos mokslus ir turįs 
du diplomus,; dirba kaip instruktorius Fizikos skyriuje Seattle Universitete.

Sktn. Pranas Karalius šiuo netu yra išrinktas Lietuvių Bendruomenės Vokie
tijoje centro valdybori. Gyvena Detmolde,. kur tvarko lietuvių organizacinius 
reikalus* Drauge yra ir BALF* o įgaliotinio pavaduotojas.

Dr. Vydūnas, didelis lietuvių skautų bičiulis ir "Vyčio" korpl garbės na
rys* tebegyvena Vak. Vokietijoje,, Detnoldo mieste. Rašytojas daug rašo ir nuo
lat rūpinasi lietuvių reikalais. Vietos vokiečių jauninas dažnai kviečia jį į 
savo susirinkimus su paskaitomis.

Nemažas skaičius lietuvių skautų-vadovų Australijoje gana gerai įsikūrė 
ir statosi sau gyvenamuosius namus irįsiruošia įmones. l.iūsų didžiausias noras 
būtų dar gi* kad jie, greta šių darbų* neužmirštų ir savo organizacijos reikalų,

P* Jurgėlaj "Vyčio" garbės narys* baigia rašyti "Lietuvių skautybę". Kny
ga turės apie 300 pusi., ir apie įO nuotraukų. Pats autorius surinko apie 60 
prenumeratorių.. Visi skautų vienetai skatinami energingai rinkti knygos prenu
meratų,. kad galina tūtų veikalą išspausdinti mūsų pačių, pastangomis.

Senj. Aldona labuckaite, Vokietijoje priklausiusi SSD Frankfurt*o "Živilės" 
skilčiai* gyvena Brocktone ir ten suorganizavo ir vadovauja, "Kun. Gražinos" 
skaučių draugovei.

Senj. Birute Čaplikaitė, taip pat Vokietijoje priklausiusi SSD Frankfurt’o 
"Živilės" skilčiai,, dabar gyvena Baltimoreje ir vadovauja Baltimores "Dainavos" 
skaučių tuntui.

Džiaugiamės savo sesių veiklumu.
Ghicagos SSfr"Gražinos" skiltyje taip pat šis tas pasikelta. SSD drauginin

kai senj. V. Baukytei-Dailitkienei iš draugininkės,. o kartu ir skiltininkės pa
reigų pasitraukus* draugininkės pareigas perima senj. D. Jankauskaitė.~2idukienė, 
o skiltininke šį kartą tikrai buvo išrinkta (vienbalsiai) senj.. A. Kalva <tyte.

Taip pat susilaukėme dviejų naujų narių* Sesučių Dainos ir Danguolės Va- 
riakojyčių. Daina studijuoja,, o Danguolė ruošiasi studijas pradėti šį rudenį. 
Be jų dar kelios sesės rengiasi pradėti studijas, nors ir greta sunkaus kasdie
nio darbo. Tuo džiaugiamės tikrai širdingai* kad jaunatviška energija neboja 
kietu gyvenimo takelių.

Heilbronn’o lietuvių stovykloje fil. Br.. Kviklio pastangomis įsteigta vie
na skautų ir viena skaučių draugovės, į kurias įsirašė 45 skautai-es. Sudarytas 
3 sesių ir 4 brolių skiltys. Draugovės iškylauja* daro skilčių ir dr-vės sueigas 
ruošiasi patyrimo laipsnių egzaminams. Tėvai, yra patenkinti* kad vasaros metu

A
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jų vaikai skautu eilėse gali naudingai praleisti laika. Atrodo* palankiai iš
sispręs ir būklo klausimas.. Vadovauja Br. Kviklys,, jam padeda-psktn. Juozast 
Truš kūnas.-

Joniniu laužas - gegužinė* rengta Chicagos A.S.S. Skyrių, nors dėl blogo 
oro atidėta savaite vėliau* gražioje Liberty Grove gamtoje sutraukė gana daug 
svečių.

Programa — Joninių vakaro veika liuką. “Stebuklingosios -sultys* atliko Chi-
■ cages tuntų skautai-ės* režisuojant G. Veličkai* Vaidinimas vyko gamtoja prie < 

degančio laužo ir pavyko gerai* nors ir trukdė sodrus lietutis.
Gaila, kad gegužinės — laužo metu trūko tvarkos* punktualumą ir nesijautė j, 

vadovaujančios rankos programos išdėstymo ir pravėdino eigoje. Tačiau* — iš 
praeities klaidų mokomės ateičiai..

inž* jūr. kap.-P. Labanauskas* vienas iš pirmųjų jūrų skautų Lietuvoje, 
buvęs “Prezidento. Smetonos“ karo laivo kapitonas* šiuo metu profesoriauja Mar
quette University in Milwaukee,. Vise.* U.S.A. Dažnai, atsilankydamas Chicagoje* 
daug padeda čikagiečiams jūrų skautams savo patarimais ir mintinis.

Ruigių kalboje einąs Kunigų Kongregacijos žurnalas “Cor" gegužės raėn. nr» 
idė ja platu straipsni su nuotraukomis apie kap. P. Labanauskų* kur jo patiesi 
žodžiais nusako,, kad “jei aa nebūčiau buvęs jūrų skautas*, aš. niekad nebūčiau 
pasidaręs jūrų kapitonu* ir jei aš nebūčiau taip daug buriavęs skautaudamas* 
aa nebūčiau sugebėjęs pabėgti iš bolševikų nelaisvės"..

"Vyčio“ atstovė Venecueloje - Aurelija Žalnieriūnaita,. savo pareigingu
mu pralenkė arčiau Chicagos gyvenančius “Vyčio“ skaitytojus bei platintojus. 
Ji pirmoji iš platintojų ir antroji iš skaitytojų atsiuntė pinigus už “Vyčio" 
nr. 6.

Sesei Aurelijai "Vyčio“ administracija dėkoja,, nes patarle saka* “laiku 
atliktas darbas yra dvigubai vertingesnis“.

"Draugo“, Amerikos lietuviu dienraščio novelės konkurso L-ją premiją 
laimėjo vyr. sk. Nijolė Jankevičiūtė. Sesė Nijolė yra aktyvi Chicagos vyr. 
skaučių dr-vės narė ir eina tunto spaudos skyriaus vedėjos pareigas. Gimna
ziją sesė yra baigusi tremtyje ir šiuametu jos didžiausias noras yra pradė
ti studijas savo pamėgtoje srityje. Mūsų skautiškoji šeima džiaugiasi, turė
dama taip gabią,, nors ir jauną rašytoją savo tarpe ir linki kopti vis aukštyn.

Pirmą “Vyčio" prenumeratos mokesti už Nr. 6 atsiuntė mūsų korpl mielas 
garbės narys,, sktn. prof. Ignas Končius. Atsiųsdamas $2.00, prašo siuntinė
ti "Vytį" iki galo metų ir skatinančiai ragina: "Nepatižkite — šaukitės para
mos ir susilauksite!"

Senj* Gražina Čaplikaite, gyv. Baltimore je,. gavo stipendiją nuo ateinan
čio rudens studijuoti Bostono universitete*. Sesė Gražina tremtyje studijavo 
J. V7. Goethe's universitete Frankfurte ir buvo veikli skautė. Čia ji taip> 
pat nepamiršta skautiškojo darbo.

Buvusios "Ziviliotės" linki sesei skautiškos ištvermes tęsiant tolimes
nes studijas.

Stud* Petras Saliukas, Chicagos Šv. Kryžiaus parapijos klebonijos sekre- ; 
torius,, labai daug padeda mums spaudos darbe.

Jo nuoširdumo,, tarpininkavimo ir nenuilstamo bendradarbiavimo dėka* at- iš
liekant spausdinimo darbą,, susidaro galimybė leisti “Vytį" Chicagoj.e. Galin
ga Petras, be savo kasdieninių pareigų* jau treti metai studijuoja vakarais.

• Chicagos Northwestern universitete chemijos mokslus.
Už taip miela bendradarbiavimą Akademinio Skautų Sąjūdžio vadyba- ir “Vy

čio" redakcija reiškia padėką ooll.Petrui ir linki sekmas studijose* beplo
siant mokslinį akiratį*

Fil. V. Sktn* Vaclovas Augulis* korpl “Vytis“ atstovas JAV* savo laišku 
sveikina dar jauną “Vyčio“ redakcinį, kolektyvą Chicago je* linkėdamas “jau
natviškos energijos šiame nepelningame darbe“• Mūsų mielas, filisteris gėri
si gražiu “Vyčio" meninės dalies vedimu ir liūdnu tonu kalba apie pareigin
gumą* sumokant nario mokestį ( 2^ į mėnesį ) bei "Vyčio"' prenumeratą.
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Nutrūko "Vyčio" redakcijos ryšys su korpl "Vytis" Detroito skyrium.
Broliams,, sutinkantiems, tą rys} sumegsti* redakcija pažada visokią tam. 

r eiliniui, "statybinę" medžiagą* Kitu gi atveju* redakciją bus priversta lįsti 
į didelea skolas ( dabar jos dar maŽosl.)* kad nusipirkus televizijoa aparatą 
būtą galima ką nors patirti apie broliu gyvenimą ir tai perduoti. "Vyčio“ skai
tytojams* nes, atrodo,, rastuos priemonės iki šiol tam reikalui nepasitarnavo*

Vyr.. skitu* Į.larytė Bareikaitė*, buv, Chicagos "Aušros Vartą* skaučių tun
to tuntininkė,, pasitraukė is tą pareigu,, jas perduodama sktn, Z, Juškevičienei* 
Sesė LSarytė yra didelė S-SM). cikagiečių sesią talkininkė. Jos talkininkavimo; 
dėka buvo surengtos Chicago’ s -A>S.S. narią praeitos Kūčios,. Šiuo metu ji eina 
tunto adjutantės pareigas*

Sen j a. psktn, Vac, Ilgūno ir kt. pastangomis .Adelaidės mieste* Australijoje 
gegužės men, 28 d. buvo įkurtas Akademinio Skautą Sąjūdžio skyrius. Tai yra 
pirmasis akademinis vienetas Australijoje, Skyriaus pirmininku išrinktas bro
lis V. Ilgūnas,, vice pirmininke - sen j, B» Zaronskaitė-ifockūniene,

Britų zonos skyrius,, kuriam vadovauja senj, E, Babelis* gražiai rodo savo 
veiklą,Kadangi vytiečiai gyvena ne vienoje vietoje* skyrius veikia korespcn.- 
denciniu būdu. Visi skyriaus nariai noriai atsakinėja į skyriausi pirmininko 
laiškus.

“Vyčio“ korpl Pietų Vokietijos skyrius šiuo metu dar turi 12 narių. Sky
rius leidžia rotatoriumi spausdintus pranešimus,, kurie išeina kas mėnesį arba 
dažniau. Pirmininkas Barzdotas Tėvelis nusistatė aplankyti asmeniškai visus 
savo skyriaus narius ir ši sumanymą sąžiningai vykdo. Jau padarė per 2.000 km. 
kelio,. Važiuoja traukiniu* dviračiu* laivais* eina pėsčias. Vadinasi* beveik 
visiškai taip* kaip apaštalas Sv, Povilas,... Su kiekvienu nariu susirašinėja* 
pasikalba ir diskutuoja skaitybos ir korporacijos reikalais. mi vienas veik
liausią mūsų skyrių©

Fil, A, Kulpavičiua šiuo, metu sėkmingai tebedirba Darmstadt'o universite
te* ruošdamas dizertacinį darbą. Mūsą mielam broliui — mokslo darbininkui — 
linkime sėkmės.

Sen j, St. Chodakauskas vis dar neužmiršta mokslinio, darbo. Jau atidavė 
diplominį darbą ir baigia laikyti egzaminus. Nežiūrint didelio darbo ir tar
nybinių rūpesčių,, palaiko glaudžius ryšius su korpl valdyba.

Naujais "Vyčio" korpl senjorais pakelti šie Toronto skyriaus junjcrai: 
Anatolijus Jazbutis* Vladas Morkūnas ir Algis Paulionis,

Gedimino Pilies vardo skautu tuntas Schn, Gmūnde likviduotas dėl stovyk
los perkėlimo ir mūsą tautiečių išbarstymo. Savo lai lai tai buvo, vienas veik
liausių tuntą Brolijoje.

Lietuviai skautai Australijoje sutinka vis dar daug kliūčių-savo veikimo 
įteisinimui, Australijos skautą vadovybės nuomonė t L) negali būti vien DP 
skautą vienetą,, o tik mišrus su australais?; 2) tremtiniai skautai turi kuogrei- 
ciausiai asimiliuotis* nes neasimiliavimas būtu “labai nenaudingas" ( tai bro
lių australu buvo pasakyta beveik grąsinamu tonui 3) jiems nebus sveika 
vesti sueigas gimtąją kalba* vis prisimenant ką jie Europoje paliko, ir ką per- . 
gyveno. Savaime aišku,, kad su jais DP skautai bendros kalbos neras* nes sun
ku rasti broliškumą ten* kur "brolis“ nori praryti mūsų brolį,,.

LITtJANICOS tunto paskutiniai likučiai LSemmingene birželio pabaigoje nu
traukė skautišką veikimą* kai stovykla buvo iŠ pagrindu pertvarkyta. Tuntui 
vadovavo sktn, Janavičius* sktn, Kviklys* psktn, Alb, Augustinaitis. Paskuti
nis draugini nitas, "Vyčio“ vienas bendradarbių, skautas vytis vur, skiltn, Algis 
Eidukevičius išvažiavo. į JAV-bes,

Senj, R. Medelis* "Vyčio" Torontą skyriaus pirmininkas* dėl gausybės kito
kio darbo* pasitraukė iš skyriaus pirmininko pareigą.

A.
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pasikeitė A.S.S* Toronto Sk. valdyba. Atsistatydinus buv. Toronto A.S.S. 

skyriaus valdybai, broliai ir sesės susibūrę jaukiame parko pavėsyje, išsirin
kome naują valdybą. Pinaininkasb — sen j * Vyt. Kvedaras, vice-pirnininkas - 
senj.. Eug. Balsyte* junj. tėvūnas — senj. Anat. Jazbutis,, sekretorius ir iždi
ninkas - senj.. Sig* Krasauskas*.

Susirinktos iškeltas pasiūlymas prašyti Kerpi Vadą sujungti įgaliotinio 
Kanadoje ir Toronto Karpi "Vytis* sk, vald. pirmininko pareigos į vieną* ta 
prasme* kad vald. pirmininkas autccatiŠkai taptų Kerpi Įgaliotiniu Kanadoje. i
Šiam pasiūlymui buvo gausiai pritarta, nes praktiškai tik vienas Toronto sky
rius aktyviai veikia.. Tuo tarpu kitose vietovėse yra vos keli pavieniai na- V 
riai* Sietais sąlygotais Įgaliotinio ir vald. pirmininko pareigos interferuo— 
jasi ir dažnai net sunku rasti ribą tarp ją. Renkant naująją valdybą buvo Į 
tą pasiūlymą atsižvelgta, ir vald. pirmininku išrinktas. A-S.S. Įgaliotinis Ka
nadoje senj. Vyt,. Kvedaras.

Skautą vadų suvažiavimas Toronte, Rugsėjo nėn. 2-3 d.d» Toronte Įvyksta, 
skautą vadą suvažiavimas,, kuriame dalyvaus Brolijos Vadas vyr. sktn. Čepas. 
Programoje numateni pranešimai apie skautiškąjį veikimą atskiruose vienetuo
se* Pisidaline vargais su kainynais ir išgirdo naują minčių* varysim, giles
nę vagą.. Suvažiavimas bus užbaigtas laužu.

Nauju Korpl "Vytis" Chicagos sk. sekretoriumi pakviestas senj. Albertas 
Snarskiį, buv, sekretoriui pasitraukus iš pareigą. Naujasis sekretorius jau 
Įsijungė i valdybos darbą*

S.S. Dr-vės ęhicagoa "Gražinos" skiltis paskutiniu metu pagausėjo dar 
keletu naujai Įstojusiu sesią.

Junjorią eiles papildė šios sesės i Regina Matulevičiūte* Jolanta Bis- 
teikytė 'Įr Aldona Viliušyte. Laukiama ir daugiau.

NAUJI LEIDINIAI

Aleksandras Ruzoncovus LIETUVOS SKUTAI TREZCTYJE 1945-1949 motą biblio
grafija* Vakarą Vokietija* 1950 » Išleido "Vyiio" karpome i ja* Atspausdin
ta kaip; II-ji laida iš Lietuviu Bibliografijos UxmybosE leidinio,Nr. 21. Ti
ražus lįo egz* 212 X.3OO 13x2-16 pusi* I-astaba, Įžangos žodis Br, Kviklio.

Tai žinomo mūsų bibliegrago Al* Ružancava paruoštas, skautiškosios bib
liografijos rinkinys,, atspausdintas rotatoriumi (I-ji laida rašyta ras oa. 
mašinėle), skautą vadams ir bibliografijos mėgėjams didžiai naudinga medžia
ga* Platinamas per "Vyčio" korporacijos Įgaliotinius ir skyrius*

SKAUTYŲHS SARGYBOJE Sk. vyčitu "Vydūno" būrelio neperijedinis leidinys* 
Nottingham, 1950* Redaguoja K* Vaitkevičius. Spausdina ir administruoja 
J* Trečiokas. 31 Holbcrn Avenue* Sneinton Dale* Nottingham.■ Viršeli piešė 
J, Tarvydas* Vinjetes ir užsklandas piešė, p, Bugailiskis. 22 pusi. 
2LQ x 332 mm.

•Skautybės Sargyboje" yra pirmasis lietuvią skautu Anglijoje neperijes- 
dinis laikraštis* kuriama bendradarbiauja sktn. R. Spalis* psktn, K. Vait
kevičius* psktu* Vidugiris,. St, Kuzminskas* St. E* Aurimas* E. Trekoria ir 
kt. Nemaža dalis medžiagos verstinė iš anglą kalbos ir skautams gerai žino
ma* Tačiau iš viso leidinėlis teikia neblogą Įspūdi ir pirmąjį brolią lie
tuviu skautu spaudos bandymą Anglijoje, tenka tik. sveikinti ir linkėti jam. 
pavirsti perijadinita laikraščiu. Kiek gaila,, kad skaitytojas pasigenda 
skautiškos kronikos iš pačiu lietuvią skautą gyvenimo* tačiau ir si spra
ga* tikėkime* vėliau bus užpildyta.
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