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g 2 METAI LIETOVKĮ SIUITĄ SĄJUNGAI

Siu rietu lapkričio mėn. 1d. suėjo 32 metai kaip Lietuviu Skautu Sąjunga tie
sia kilnu jaunuomenes auklėjimo darbą.

• ' Tarptautinės lordo Baden-Powell' io Įsteigtą skautu organizaciją,tik atgi
jusioje Lietuvoje Įkūrė dabartinis A.S.S. garbės narys‘vyr.sktn.Petras Jurgėla- 
Jurgelevičius. Pirmieji skautiški vienetai buvo įsteigti Vilniuje ir Kaune. 
Per visą Nepriklausomos Lietuvos gyvavimo laiką skautiškoji idėja sutraukė į 
savo eiles apie 22,000 aktyviu nariu, ir iš viso per skautybės mokykla perėjo 
apie 6d4000 skautų-čių.

Tremtyje L=ScS. atsikūrė 19k5m. birželio-liepos mėn.ir skautiškasis sąjū
dis spontaniškai plėtėsi visose lietuvių, DP stovyklose Vokieti joje ir Austri*- 
joje. Nors ir sunkiose sąlygose, be eiles skautišku stovyklų, buvo surengta 
III Tautinė Stovykla ir dalyvauta Pasaulinėje Skautų Jamboree Prancūzijoje 1947 
metais. Tremtyje L,SsS<> turėjo apie.6000 narių. Vien Brolija turėjo 127 drau
goves su 300° skautų bei skautininku.

Emigracijoje L0S«.Sa vienetai išdygo daugelyje pasaulio kraštų ir šiuo metu 
daugumes jų dar yra-organizacinėje stadijoje.

Vyčio" redaktorius, 
redakcinis kolektyvas 

ir administracija

■ Minint Akademinio Skautų Sąjūdžio gyvavimo 26 metų sukaktį 
ir mūsų jauno ryšininko "Vyčio" dviejų metų eigos kelią, sveiki
name visuose pasaulio kraštuose esančius seses-brolius A.StS. na
rius, mielus, mūsų laikraščio bendradarbius-es ir skaitytojus-aa, 
linkėdami ištvermės Jungiant skautiškuoju keliu, sėkmes besie
kiant tauresnio, kilnesnio-žmogaus ir nepalaužiamos vilties i mu
sų kenčiančios Tėvynės šviesų rytoju.

"Vytis" Nr« 9-10.'
Leidžia: Akademinis Skautų Sąjūdis.
Redaktorius: Brc Kviklys, Resetlenent Canter, (Uta) Ludwigsburg, Germany, 
Redaktoriaus pavaduotojas: Bronius Juodelis,jioOl so.Winchester Ave.,Chicago 36, 
Redakcinio kolektyvo nariai: . , . . III., USA
Skaučių skyriaus redaktorė: 2ina Pilmonaitė 
Meninės dalies vedėjas: Laimutis Klimas.
Techn. leidėjas: Gintautas Vėžys.
Ekspeditorius: Raimundas Mieželis,
Administracijos adresas s E.Vilkas, 11600 So. Lafayette Aye.,Chicago 28, 111.USA . 
Laikraščio atstovai kituose kraštuose:
Anglijoje: DroJoirčase 76’Rochdale Rd., llilnrcwh, Lancs, England.
Australijoje: Vyte Stasiškis, H.C. Scheyville, Via Riverstone, N.S.W.Australija. 
Belgijoje: Kun.J.Dėdinas, 19 Rue dee ftecollets, Louvain, Belgique.
Italijoje? AloNekrašas, Via Corsica I, Roma (137) Italija,
Kanadoje* Vyt., Kvedaras, 2U Leopold St. Toronto, Ontario, Canada,
Venecueloje: Aurejija Žalnieriunaitė, Calio Anzoateque No. 53-1* Valencia-Edo.

Carahobo, Venezuela. 
Vokietijoje? John E. Gilun, Munsingen, DP Camp 3-2, Germany. 
Atskiro numerio kaina - 25$.
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...-•; ' ' Br. Kviklys, Vokietija. • ’ - I

Lygiai prieš dvejus ne£us, kūlelioje vienos stovyklos palėpėje,užginė dar kuk
lesnis pilnasis “Vyčio" biuletenio numeris. Ts pradžių nebuvo tai reikšmingas 
faktelis ir tebuvo pastebėtas kelių dešimčių- • vytiečių skautų,, neSgi visa kor
poracija tremtyje- taflų to'turėjo vos apie 70 registruotų narių. 0 biuletenis ir 
savo rašiniais* ir pobūdžiu nebuvo viešas - skirtas tik uždarau "Vyčio* Korpora
cijos rateliui! Vis dėlto jise. įnešė didžiulį pragiedrėjimų iki šiol nelabai Švie
siame vytiečių kelyje* Gal todėl, kad korporacija per visų Ilgąjį .savo gyvavimo 
šimtme&io ketvirtį neturėjo ir nedėjo pastangų turėti savo spaaudos organų: buvo 
tenkintasi paskirais rašiniais skautiškoje spaudoje. Mažytis, kuklus, neretai 
perdaug jau murzinas ir dažnai neišskaitomas VYTIS pradėjo lankytį visuose-pasau
lio tempuose gyvenančius brolius vytiecius, vėliau ir seses akademikas skautes, 
pagaliau, nemažų skaičių šknutų-čių vadovų-vių* Savo reguliariu, punktaliu ir 
gana dažnu atsilankymu pradėjo mus rišti į vienų darnių gražių še-imų, skatinti 
didesniems darbams. Ir jeigu per paskutinius 2-3 metus Akademinis skautų, sa*- 
jūdis išaugo netiktai skaičiumi, įsteigdamas oil? padalinių svetur, bet ir savo 
dvasia, netgi reikšmingesniais darbais, jeigu nemaža dalis brolių bei sesių spė
jo įsijungti į gražų skautybės darbų ir netgi į kovų dėl Lietuvos laisvės,’ tai 
Šia vienas didžiausių malonių kaltininkų ir bus tas pats VYTIS.

Nelengvos buvo ir tebėra VYČIO, šio dvimečio kūdikio, dienos. Ne gausiomis 
politinių partijų pašalpomis, ne didžturčių piniginių aukų dėka jo puslapiai pa
siekdavo skaitytojus. Ach, jis buvo ir .tebėra nedidelio., negausaus idealistų aka
demikų skautų būrelio palaikomas;- remiamas tų, kuria šio laikraščio egzistencijų 
neretai laiko aukštesniu dalyku, kaip kasdienines duonos kąsnį.. Ir, rodosi, VYTIS 
būtų žuvęs no šio trumpo amželio nesulaukęs, jeigu ne tie idealistai, kurie, iš
vykdami į užjūrius, pereinamoje stovykloj? gyvendami, sukrapštydavo jam savo pas
kutinius pfenigius, kurie svetimoje šalyje sunkiu prakaitu uždirbt? vertingų pi
nigėlį siųsdavo savo mielam kūdikiui. Tiesa, kad VYČIO piniginis balansas nie
kada nesuoidavo - visada suvedamas su trūkumais, tačiau taip pat graži tiesa, kad 
šios nuostolius visada su kaupu atlygina geri leidėjų, bendradarbių, redakcijos 
žmonių norai ir jų darbas dažnai neturįs sau pavyzdžio.

VYČIO REDAKCIJAI, nemažų pastangų dėka, pavyko suburti į savo bendradarbių 
eiles beveik visas geriausias musų skautiškas jėgas tremtyje. Pradėjęs, galima 
sakyti, iš nieko, šiandien laikraštis gali patiekti- jau kuklių ųeiklos apyskaitų! 
1948 metais atspausdinta 4 numeriai - 40 puslapių, 1949 metais - 12 numerių- 182 
puslapiai, 1950 m. - 10 numerių -182pusl. Maža to, pereitų metų lapkričio 15 d. 
VYTIS išsišakojo į dvi dalis: Jis išvirto laikraščiu, drauge leisdamas ir biu
letenį (II-dalį), skirtų tik grynai Akademinio Skautų Sąjūdžio organizaciniams 
ir informaciniams reikalams. Pastarojo biuletenio išleista 13 numerių, bendra

me 30 pusi, skaičiumi.
Tremtyje beveik baigiasi emigracija. išemigravo vytieciai, išemigravo ir 

VYTIS. Kaip ir pridera vadovui - paskutinis. Jis įsikūrė Čikagos mieste, iš kur
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pagražėjęs ir padidėjusiu tiražu (400 egz) pasiekia daugelį užjūrio broliu ir 
sesių,, ‘

Kiekvieno laikraščio skaityto jai. už tai, ką jie jame randa gerą., turi bū
ti dėkingi mieliems bendradarbiams. Galine pasidžiaugti, kad VYGlOredakcijai 
pavyko suburti per 50 sesių ir‘ brolių akademikų ir keletą ne mūsų organizaci
jos narių, kurie ir maitina mus kasdienine duona -, savo rašiniais. Tu, daugiau 
ar mažiau nuolatinių, bendradarbių eilėse nes randame šiuos skautų or-jos va
dovus, kurių didelė dalis žinoma mūsų visuomenei ir už mūsų organizacijos ri
bų s rašytoja vyr.sktn. J .Augustaityte-Vaičiūnionė, dįpl.chon.sktn. Ve. Augu
lis, stud.psktn. V.Baukytė, stud.psktn. K.Bskšta,inz. K.Bertulis, Kun. J.Dėdi
nas, Kun. P.Daugintis SJ, stud, psktn. J.Daubaras, stud. J.E.Gilun, stud.psktn. 
Ve. Ilgūnas, Med. dr J*Yčas, diplitoisin.sktn. K.JanaviČius, vyr.sktn.P.Jurgėla, 
inž.psktn Iz.Jonaitis, P.Jasiukinis, stud.psktn. G. Juškėnas, stud, psktn. B.Juo
delis, psktn. Ir. Kairyte, Prof.sktn. Ignas Končius, Prof.sktn. Stp. Kolupaila, 
stud. J. Kniuipys, dipl. toisin. M. Kavolis, L. Klimas,stud, psktn. Vyt.Kveda
ras, mokyt. J. Kreivėnas, Br. Kviklys, stud A.Losėviciutėį' psktn. A.Levinas, 
studT. sktn. V.A. Kantautas, žurn.psktn. R.Medelia, stud.psktn. V. Mikalavicius, 
stud. Al.Nekrašas MIC,- stud.sktn.• K.Ncnortas, sktn. R.Norvydas,' dipl.teisiu, 
sktn. Al.Platoris, E. Pilmonaite, .Repečka Juozas,'dipl.teisih.sktn. Vyt.Stasiš
kis, sktn S.StasiŠkiene,, stud.psktn. B.Sriubas,stud.psktn R.Šilbajoris, vyr. 
sktn. V.Šenbergas, stud. Alg.JPaškunas, stud. D.Valaityte, Kun.Dr.J.Vaišnora MIC, 
K.Vaitkevičius, Si.Vasiliauskas, stud. Žalneriūnaitė ir nemaža kitų.- , ' ■

Ir jeigu VYTIS šiandieną yra daugelio skautų vadovu- ir akademikų skautų 
maloniai laukiamas svečias, reikia būti.dėkingiems čia minėtiems plunksnos žmo
nėms. * > ■

Žvelgiant į ateitį, reikia pasakyti, kad "VYČIO" korporacijos organiza- 
cinio darbo kūrimas per VYČIO laikraštį jau eina prie galo. Taigi, žengiant„į 
treciuosius gyvenimo.metus, redakcija yra pasiryžusi, kiek tai sąlygos leis, 
taikyti laikraštį, be specifinių akademiku reikalų, ir Seserijos-bei Brolijos 
vadovams, •• kad jie rastų Čia sau didesnės dvasinės naudos. Akademikų 
skautų tarnyba nėra gyvenimas patiems sau - ges tųrinedirbti kitiems, pirmiau
sia Tėvynei in lietuviškąjai skautijai. Kaip geras tėvas ir gera motina nie
ko negaili savo vaikui* taip ir nes - turime viską skirti skautiškosios -idėjos 
plitimui. . ... _ -- . : ■

Mes negalime šiandien nieko pasakyti, kaip ilgui ir kaip dažnai VYTIS Jus, 
mieli skaitytojai, lankys, nes tai. žymia dalini priklausys nuo'Jūsų Medžiaginės 
ir moralinės paramos, nuo be.ndrądąrbių pasišventino, netgi nuo pasaulinių Įvy
kių. Viena tik galime pabrėžti, kad. darysime viską, lead akademikai skautai - 
-skautės ir mielieji skautų - ■ c-ių vadovai neliktų bė organo, kuris ir toliau 
saugotų lietuviškosios skautijos charakterį nuo įvairių pasikėsinimų- jį iškreip
ti, nuo pastangų suskaldyti mūsų organizacija ir tuo susilpninti' tiek visą, skau- 
tiją, tiek kovos dėl Lietuvos laisvės pozicijas! • • .

Lietuviškasis VYČIO ženklas yra.simbolis nuolatinio mūsų tautos budėjimo, 
jos kovos Lietuvos laisvės sargyboje. Sis mūsų to paties vardo laikraštis 
teskatina ir toliau visus skaitytojuszvisas mūsų jėgas-gražiąją skaučių-tų .or* 
ganizaciją-skirti mūsų brangiai pavergtai Tėvynei Lietuvai.
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Kai bi kurios sukaktuvės užpuola, ar dviejų metų* ar daugiau, ar laimingo 
grįžimo į išsiilgtą tėvynę, ar žiaurios tremties iš tėviškės Įstumtiems kelio
nės ne'Žįnomybėn.į svetimus-nesvetingus kraštus, ar amžiaus, vedybų, ginimo ar 
bi kurio atsinintino įvykio, -tuoj ink kratyti tą laiką, teisingiau, davė per 
tą laiką, praleisk tą laiko tarpą pro smulkitėlaitį savo minties apie save sie
telį, Viską juk pats sau gali pagalvoti - pamąstyti, -visai atvirai, juk pats 
su savin, pats ppieš save atviras gali būti iki paskutinio plaukelio.

Tad, pagalvok ką padarei sau, kitiems^ kiek naudingų žinių įsigijai, kiek 
pranokai ko padaryti, kiek giliau sugebi įžvelgti į kitus, vis nuo savęs neat
sitraukdamas. Kiek saviems - saviškiams patarnavai, kiek visuomenišką gyvenimą 
pastūmėjai,. Kiek sau kraičio protinio - medžiaginio prisirinkai, kad tą kraitį 
ne geda .būtų i .tėvynę-tėvišką parsivežti.

Čia sukaktis .savojo "laik raščio". Žinoma, gaila, kad jis negali pats eiti, 
kaip tas pasakų tyro Mikė, pats pasisakyti, - 'mums liktų tik pasiklausyti, jam 
atėjus ir ėmus apie save kalbėti, Atrodo^ butų daug nemalonumą, kai jis primin
tų, kiek vargęs dėl vietos, dėl pOpierio, dėl minčių, lėšų.

Dėlto toliau, patys ėmė sau duonai uždarbiauti, neleiskime jam skursti - 
-vargti, padėkime. Juk bet kuris galime jam daugeriopai padėti. Pasižadėkime 
patys sau ir padėkime.

Manau, patvarusis-kantrusis-darbštusis ir t.t., be svetimos paramos "Vytį" 
kūręs-tvėręs, rašęs- spausdinęs. Gerbiamas Br. Kviklys nesupyks ant mūsų, jei 
nes visi apniksime jo kūdikį, kaip beįmanydami, globoti, žinoma, savaime aišku, 
jam vedant - vadovaujant.

Nepaleisk, Filięteri, iš akių savo kūdikio, daug auklių kai atsiras.
Turėkim viltį dėl geresnės ateities.

Ig. Končius

SUKAKIŪV1NINKIJI

Jau dveji metai, kaip "Vytis" mus jungia glaudžion šeimon. palyginę pir
mąjį "Vyčio" nr. su paskutiniaisiais matome,,kad Jis išaugo, sustiprėjo ir iš
tobulėjo. To priežastis - mūsų visų, kad ir menkutis įnašas į Jį. Redaktoriai 
laukia iš mūsų dar daugiau* . prisidėkime nors reguliariai atsiskaitydami už "Vy
ti", bei pildydami kitus Korp* įpareigojimus. Jie nėra jau taip dideli, tereikia 
tik pareigingumo. NeatideĮlokime rytdienai to, ką galine šiandieną padaryti.

Šie proga, visų J JI. V, gyvenančių vytiečių vardu, sveikinu "Vytį" sulaukusį 
dviejų metų ir linkiu Jo Redaktoriams bei visam pagalbininkų būriui ir toliau 
muš jungti reguliariai išleidžiant '•Vytį*.

Ąd neIiorėm! ’ * ■ «
•Vyčio" Karp* Įgaliotinis J.A.V,

iš australuos
Tol i manę ir nuošaliame Australijos Ženyne išsisklaidę Akademinio Skautų Są

jūdžio nariai, nuoširdžiai sveikiname visane pasaulyje pasklidusius seses ir bro
lius. Negalime švęsti Šios mums brangios dienos savo mielosios Alna 1 later sie
nose, bey nenusiminkime ir ryžkimės t nesulaikomai artėja ta diena, kada susirinka 
sine prie išdrąskyto mūsų židinio, neŠdaniesi visame pasaulyje įgytą patytimą, ži
nias ir jėgas, skirtas Tattynei atkurti.

Fil. Vyt. Stasiškis -
•Vyčio korp* įgaliotinis Australijoje,
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.'i^ vienooližkos padangės ■■

. - BRANGIS BROLIAI IR SESĖS *
r '■ T ' ' ' "

,\r -■■?:•• . • Susispiesti t krūvon, Lietuvos sakalėliai, ..
iš blaškyki t miglas jūs galingais sparnais*"

Kai pries dų metus.visiems skirstantis po tolimas šalis laikėme savo ranko
se pirmąjį’Kuklų "Vyčio.nirnerį, niekas, tur but, nepagalvojo, kad ia mažo lapelio 
mūsų brangus Sukaktuvininkas išauga į gražų Akademinio Skautų sąjūdžio laikrašti, 
•stipriausių skautiškos minties reiškėją didelėje mūsų šeimoje. Bet jis išaugo,' 
'išbujojo ir išsiskleidė, ir šypsosi žiūrėdamas į mus, šypsosi linksmu pavasarišku 
šypsniu, nuo kurio mums ir Šilta ir griaudu darosi širdyje.

Nelengvas buvo jo. kelias. Jisai gimė ir brendo didžiausiomis pastangomis 
mažo pasišventėliu, būrelio, ypač mūsų mylimo Fil. Br.Kviklio, kuris "leido ir re
dagavo jį nemigo naktimis ir... tuščioms kišenėmis.

Tuščios kišenės bet netuščia širdis’ "Vyčio gyvavimas ir augimas iki šių 
dienų yra pats geriausias įrodymas, jog yra jėga pasaulyje, kuri stipresnė už be
sielę materiją, uŽ beribius vandenynus, už vargą ir skurdą, uz žiauraus likimo 
smūgius, vis naujus smūgius mūsų pilkam tremties kely. Yra jėga, kuri nugali 
visas kliūtis,: ir jį vadinasi MEILE. Kai jinai liepsnoja širdyje, mažas žmogus 
įgauna, galingus milžino sparnus, o jo maži darbeliai užsidega baisia, šventa, 
neužgesinama Ugnimi. Kai jinai veda, eini ir per šaltį, ir per tamsią naktį, ir 
per aukštus kalnusį ir per jūres-marias. Eini ir nugali’

Šios sukaktuvės tad visų pirma sako kiekvienam iš mūsų t Broliukai, Sesutės, 
mess galime laimėti* Ir galime ir laimėsime* Jei galima buvo mažam būreliui iki 
šiol, tai galima bus dideliam tūriui ir toliau. "Vytis" yra šių žodžių gyvas 
patvirtinimas. Tik mylėkim ir aukokimės savo .idealui’ Meile nešini, meile spin
duliuodami, meilės stiprinami mes atliksime tai, ko laukia iš mūsų kovojanti Tė
vynė. Ką padarė "Vytis" vienam darbo bare, turime padaryti visame fronte*

Taip, mes TURIME* Ir Šia yra antrasis dalykas, kurį sako mums mūsų broliukas. 
SVytia". Jo sukaktuves yra ne vien padrąsinimas, bet ir ĮPAREIGOJIMAS. Įparei
gojimas tęsti toliau jo pradėtą vagą su DVIGUBA energija, su dar didesniu pasi
ryžimu. : _

pasaulyje verda kaip pragaro katilo. Tėvynės kančia yra pasiekusi tokį laips
nį, kurio jau nebegalima vadinti žmonišku. Atėjo laikas veikti. Dabar pasirodys, 
kieno gyvenimas rėmėsi ne žodžiais, bet darbais, išlaikys tik kovotojai su gele
žine energija, begaliniu pasiaukojimu, liepsnojančia Širdimi. Budėkime, kad bū
tume^ pirmose eilėse* Palikime smulkius asmeniškus kivirčus, nusikra tykinę miego 
likučius, užmirškime kas buvo vakar ir VARDAN TOS LIETUVOS paduokine broliškai 
vieni kitiems rankas* iš Kryžiaus semdamiesi jėgų, Išganytojo meiles ugnyje už
degdami savuosius meiles žiburius,- stokime visi kaip vienas į kova uz Tėvynes iš
laisvinimą, už laimingą ir šviesią ateitį ateinančioms kartoms’

Broliai ir Sesės’ Mūsų daug, ir nes jauni. Su'mumis visa Lietuva, su mumis 
Dievas j kuris jau nuo mažu dienų įdiegė mūsų sieloms Tėvynės meilę. Drąsiai pir- 
ijyn’ Būkim kaip Lietuvos VYTIS, kuris triuškindamas visas užtvaras per tamsios 
nakties šešėlius skrieja tiesiai į saul^' į mus Žiūri iš anapus tautos didvyriai 
ir kankiniai. Būkime jų verti*

0 musų Brangiom Sukaktuvininkui-
ILGIAUSIŲ METŲ''

» ■ "••* a. ' ■ ■

" : . " Brolis Vaidievutis. •
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Pasauliniai kataklizmi išmušė visus mus’, lietuvius akademikus tremtyje - 
- skautus.-ir ųęskaut.ųs - iš Įprastų pasirinktų vėžino Kas studijavo, to noks
iąs daugiausia nutrąiktas, kas baigė, tas savo dipįcrio panaudoti beveik niekur 
negali. Neskaitlingos laimingos išimtysį-kuriomis galina tikpasidžiaugti, pa
tvirtina bendrų liūdnų taisyklę. Tačiau, gal retai kas pagalvoja, jog ausų.as
meniško mokslo nuprasminmo priežastis glūdi ne kur kitur, kaip bendrojo mokslo 
pažangoje ir jo pritaikyme., ■■ •

Blogos valios žmones, suėmę Į savo rankas mokslo sukurtų galybę, turi dau
giau galimybės kitiems pakenkti," negu kad' bet kas yra turėjęs seniau, anais "tam
siais" praeities laikais. Tuomet dar buvo neįmanomi nei pasaulinio masto karai.- 
nei bolševizmas, t.y. tiedu blogiai, nuo kurių nukentėjom mes patys, kenčia jpū*- 
sų tėvynė, kenčia mokslo kūrėja ®ir.opa ir, pagaliau, visas pasaulis. Sujungdama 
kraštus ir kontinentus į vieną milžiniškų vienetų, mokslo išugdytoji technika 
sukūrė bendras nelaimes- šimtams milijonų žmoniųo Be jos nebūtų įmanomas nei mi
lijoninių kariuomenių apginklavimas ir aprūpinimas, nei pavienių ginklo rūšių 
pragariška griaunamoji jėga, fie jos nebūtų įmanomas nei ištisų tautų iškrausty- 
maa į tuščius Sibiro plotus, nei končentraeijos stovyklos, kur totaliem-"moks
liškam" priemonėm išžudyti ir išžudomi tūkstančiai žmonių,. pats bolševizmas at-« 
sirado kaip ’vaistas0,nuo tų negerovių, kurias atnešė į žmonijos socialinį gy
venimą mokslas ir technika, "vaistai", kurie pasirodė Šimtą 'kartų baisesni ar 
žiauresni už tas ligas, nuo kurių jie turejo tariamai pado u Z

Ne kiek neabejotina, kad .be' šių moksūo laimėjimų,. mes tebegyvo niurna savo 
krašte, gal karo nuvargintame ir nuskurusiam., bet juk tas neturėtų"lemiamos reiks 
me's» Ne. pirmų sykį naikino mūsų kraštą svetimieji, nuo pat kryžiuočių laikų, 
bet niekad jie neturėjo pakankamai tobulų techniškų, priemonių išnaikinti visą 
tautą, o drauge ir daugelį kitų tautų. Be Šitų mokslo laimėjimų dar tebestovė
tų šimtmečiais kurti Europos miestai., stovėtų .ir Hiroshima.

Klausimas v; negi mokslas yra tai piktas, griaunantis pradas, visų žmonių 
nelaimių kaltininkas? Atsakymas i ■ ne, ■ mokslas pats savy je nėra nei geras, nei 
blogas:- geri ar blogi žmonės,, kurie jį panaudoja. . Panašiai kaip peilis nbra 
geras ar blogas, bet jį galina panaudoti tiek duonai riekti, tiek žmogui, nudur
ti/ Blogis glūdi tane, kad mokslas ar peilis pakliūna į žmogžudžių rankas.

į mokslą galima žiūrėti trejopai* Mokslą galima suprasti isndp kapitalo įcv- 
vestavimą - taip ji. rodos, daugel kas supranta. Reikia vargti, mokytis, pini
gus leisti, bet po to, baigus mokslų, -laukia žymiai lengvesnis, geresnis gyveni
mas, negu kad tų, kurie mokslo neturi. Atseit, mokymosi laikotarpyje investuo
tas kapitalas - pastangos, laikas ir pinigai - ims nešti procentus.. Kitas^savo 
kapitalų investuoja į kokią imonę, aš į mokslą, procentus gauname abudu. Šitoks 
grynai egoistinis, komerciškus Įmokslo supratimas yra iš esmes klaidingas - to, 
bar. but } nė aiškinti, nereikia,, Klaidinga ne tai, kad žmogus ieško geresnio 
pragyvenimo, tetf kad žmogaus minties laimėjimai nustoja dvasinio prado ir juos 
nerimą palenkti medžiaginiai ekonominiam pradui. Teisinga^ kad išmokslintas 
žmogus, pasiekęs aukštesnį kultūrinį lygį, gauna ir ekonomines priemones to 
aukštesnio kultūrinio lygio sukeltiems reikalavimams patenkinti, bet klaidinga 
jei ekonominės gerybes tampa to aukštesnio kultūrinio lygto siekimo tikslu, 
klaidinga, jei mokslas ir kultūra tampa tik priemone medžiaginiam egoizmui pa
tenkinti,.

Antras požiūris į mokslą - tai mokslas/kaip tiesos pažinimas. Tai daugu
mos mokslo kūrėjų -mokslininkų požiūris. Mokslo teikiamus džiaugsmas, džiaugs
mas jį kurti ir per jį pažinti tiesų čia tampa pagrindiniu tikslu# Tai, abs
trakčiai paėmus, kilnus ir taurus atsineŠims į mokslą, Tačiau, imant konkre
čiai, ar tiesa per mokslą pasiekiama? L-x naujos pažiūros ir teorijos nepakeičia 
vis viena kitos? Ar net vado tikslieji mokslai nuolat nepergyvena revoliucijų,
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panagių kaip Koperniko ar Einšteino sukaltoji? Ar tie dėsniai, kuriuos kaip 
“paskutinį mokslo žodį“ mums šiandienų dėsto, nepasirodys rytoj, už metų, ar uz 
dešimties, tik atgyvenusia hipoteze? pagaliau, ar Žmogaus protas iš viso yra 
tinkama priemonė tiesai, kaipo tokiai, pažinti? Ar norint jų pažinti, iŠ viso 
nėra tiksliau kreiptis ne į mokslų, bet į religijų? štai visa eilė klausimų, 
kurie atsistoja skersai kelio tarų kuris trokšta mokslo, kaipo tiesos pažinimo. 
Atrodo, kad per mokslų mos galime pažinti tik tai, kas dabar, XX a. viduryje, 
yra pasiekta, kas dabar laika® artimiausia tiesai teigimu. Jei kultūra ir ci
vilizacija ir toliau vystysis jokių katastrofų nesukliudyta, XXI ir XXII a. žmo
nės gal žiūrės į mūsų XX a. mokslų su atlaidžia šypsena, su kuria mes linkę Žiū
rėti į kai kuriuos praeitų šimtmečių bandymus. Taigi, noras pažinti tiesų per 
mokslų būtų kilnus ir taurus, jeigu jį būtų įmanei® patenkinti. Deja, neatro
do, kad taip tūtų.

Pagaliau, treciu požiūriu, mokslas yra priemonė pažangai, Žmonių gyveni
mui pagerinti. Ištirtoms ir apvaldydamas gamtos paslaptis, noksiąs atskleidžia 
kad ir ne tiesų, kaipo tokių, bet tam tikrus pavienius dėsnius, kurie patarnauja 
žmonių gerovei kelti, daryti žmogaus gyvenimų gražesniu, laimingesnių. Šitas po
žiūris iškilo vėlyvaisiais viduramžiais, o ypač naujaisiais laikais, kai vakarų 
žmonija savo žvilgsnį nuo panirtinio gyvenimo atkreipė į šį pasaulį, kai vieton 
laimės danguje, imta svajoti apie rojų Šia žemėje. Ilgainiui ši nuomonė kaskart .. 
labiau plito ir XIX a. buvo laika® aksija®. Kaskart nauji projektai ir su
daromai kildavo, kaip geriausia tų rojų įgyvendinti. Mums geriausiai žino® yra 
Mirxo komunistinio rojaus programa- Deja, ir čia teko nusivilti. Taip kaip vien 
žmogaus protu neįmano® savarankiškai pasiekti absoliučios tiesos pažinimų, taip 
pat jam neįmano® sukurti ir rojų žemėje, pagaliau, priemonės vargiai ar tin
ka, Atrodo nayvu laimės siekti techniškai medžiaginėm priemonėm, ištobulinta 
aplinka, kaskart naujos tobulesnės mašinos ir įrengimas galėtų gal padaryti gy
venimų malonesniu, bet no laimingesnių, o vieton laimės pasirinkti šiokius tokius 
malonumus ir jais pasitenkinti būtų savo esme ne pažanga, beį didelis žingsnis 
atgal, pagaliau, ir už mokslo agonijai teikiamus malonumus teko užmokėti be galo 
aukšta kaina, šiandien kiekvienam aišku, kad mokslo vaiko ištobulintos karo tech
nikos - ir viskų materialinio mokslo pažanga pagrįsti norinčio bolševizmo dėka 
žmonija nepakilo į viršūnes, bet atsistojo ant bedugnės slenksčio. Dar vienas 
neatsargus žingsnis, ir viskas bus baigta. Atrodo, mums, tremtiniams, tas gali 
būt aiškiau negu bet kam kitam. Mes goriausiai galime įvertinti tų, pasakyčiau, 
laimę nelaimėjo, kad paskutinioji baisiausieji ginklai yra taikingų ir kitus iš
naikinti nolinkusių tautų rankos. 0 koks būtų žmonijos likimas, jei A-bantų pir
mieji būtų pasigaminę Sovietai?

Taigi, tenka pakartoti ankstyvesnę išvadų: mokslas yra neabejotina milži
niška jėga, ji gali tarnauti gėriui ar blogiui, priklauso®!, kaip panaudojama.

Geriausia prancūzų enciklopedija Larousse savo simboliu yra pasirinkusi nerį 
gaitės nupuciamų pienės galvelę. Atseit, taip kaip pienės sėklelės vėjo pagautos 
lekia, nukrenta ir dygsta nežinia kur, bot kur, bo jokiu apribojimų, taip ir en
ciklopedijoj sukauptoms žinia® skirta skleistis ir plisti bo jokių suvaržymų. 
Tai patvirtina prie minėto simbolio uždėtas įrašas "Je sene a. toua vents“-“ sėju vi
siems vėjams". Tai mokslo laisvės, jo prieinamumo visiems ir kiekvienam’simbo
lis. Priešais norėčiau pastatyti mūsų garbės nario Dr. Vydūno pasakymą (nebepri
simenu, iš kurio jo veikalo), kad mokslas esąs galybė, o tų galybę piktam duoti, 
reiškia kitus pražūčiai pasmerkti. Tai dvi priešingos nuoionės apie mokslo lais
vę, Mokslo laisvės problema gal ir yra pati svarbiausia. Dar nesenai ši laisvė 
buvo laika® aksijena ir bet koks jos kvestijonavimas būtų buvęs tolygus švent
vagystei. Tačiau laikai staiga pasikeitė. Tas įvyko 1945 ni. rugpiūČio 6 d., tų 
dienų, kai stonine boiba sugriovė Hiroshinų, uždusdama apie 150,000 žmonių. Tų_____ _

„A 4 M. 1 — — — — — įžį--- S , -j-s-g , i-—-r - .   — ■ ■ . „t 1 ■ W,, * ~
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atseit, kokios vertybes savo prigimtimi yra už noksią aukštesnės? Ar pavienių 
valstybių interesai? Techniškai tuo tarpu.-, taip išeina, bet principialiai noks
iu kontroliuoti turėtų ne vienos ar kitos valstybes interesai, bet aukštesnės, 
dvasinės, noralįnės vertybes.

Mūsų aplinka yra nepaprastai ištobulinta. Visą dėmesį atkreipę į nūs su
pančią medžiagą, nes užmiršom patys save, užmiršcne tas dvasines moralines ver
tybes, kurios sudarė musų žmogiškos asnenybės esmę. Tobulindami aplinką, nes 
patys ne tik neto bulė jom, bet aiškiai- žengėme atgal’. Politinis* ekonominis, so
cialinis gyvenimas, taip pay kaip ir mokslas,, tapo absoliučiai nepriklausomi nuo 
moralės. "Tamsiaisiais" viduramžiais kiekvienas, užėmęs visuomenėje bent kiek 
pranašesne vietą, turėjo pirmų pirmiausia padaryti riterio apžadus - būti tie
sus ir ištikimas, ginti silpnus bei skriaudžiamus, nesigailėdamas savo pastangų 
ar net gyvybės. Svarbu ne tai, kad ne visi šią savo priesaiką vykdė, bet tai* 
kad moralinės vertybes'tų laikų visuomene buvo'pastačiusi pirmoj vietoj. Šian
dien to jau senai nebėra. Tarp nuolat tbbulėjanČios aplinkos bei mokslo sukur
tos galybės ir nusmukusios žmonių moralinės'vertės, susidarė įtampa, tartum tarp 
priešingų elektros polių. .Juo•ta įtampa didėja, didėja- ir nelaimių bei ka
tastrofų galimybe. Ją panaikinti galėtų tik griežtas pošūkis mūsų kultūros link
mė je, pastatąs žmogaus dvasines Vertybes į joms priderančią vietą. Mokslo lai
vas be vairininko - dvasinio kilnumo bei gėrio - gali lengvai sudužti, o turė
damas tą vairininką, jis gali nešti žmoniją į šviesesnę ateitį, kurioje mokslo 
išradimai tarnautų žmonių kilninimui, atseit vienintelei tikrajai pažangai.

Gyvatos pradėdami rytmetį šviesų 
Nuveikti daug broliui tikėjos !... 
Bet "vadai"-, jų. siekį- ir aukštą ir tiesų 
Sulankstė, kaip siūlą verpėjos. •

Vytinčiai mąstyti šaltesniai papratę 
Ne^taip nusiminę žiūrėjo}. .

• margos gyvatės

Ir žodžiui ne kartą be vaisiaus paliko 
Sukeldami ginčą tiktai. 
Nevieną sugundė ir. lengvas skatikas 
išmainius idėjas šaltai.

■ (Pagal Maironio "Jaunąją Lietuvą" 

TRwryjE

Tačiau tojo ska
• • lig soties ir jiems įkyrėjo.

Kada geresnių ar sulauksme laikų? 
Tikėkis!... Tikėtis belieka «»' 
0 kiek per tai žuvo Skautybei jėgų ! 
įdek talentų eina per nieką.
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Korpfc ’Vytis", kaip pranašas b-lsą pakėlęs 
Sušuko s "Vytiečiai! nuo šios valandėlės 
i£ums era kita prasidės.

• Štai pirmas vytietiškas laikraštis mūsų 
(Kurion naktinis neteks eiti iš Prūsų ), 
Tai draugas aušrinės žvaigždės." .

JJGB.jCIJOJ'J!

j. riL-J

■r'i

J. ■£>

M

Po Sujungę mūsą naktis iki šioliai ! 
"Vadui" ją užmigdė ir drasko ją "broliai", 
Bet usnys ilgai.nekeros ,
Štai laikraštis eina jos dvasią gaivinti, 
Jis neša jai rytą;*tad ko nusiminti? 
Jis - pranašas skautu aušros.

• ■. . ■

Bet mano Sūneliai, ne toli keliausime, 
J • Jei dešimtą kartu štatysne ir griausme •

Tą patį, ant vietos benyną;
Kalbą? E, gana iki sočio kalbą . • •
Ik Šioliai turėjom! šiandieną darbu, 
Darbu reikalauja Tėvynė!-,. ” . ‘

Esi tu bedievis - tai tavo d&lykas* 
Už ką gį berūgsti, tad aš katalikus, 

SKurs tavo sapnais negyvena;
Ant galo, be Dievo nerasi žmogaus t 
Tik vieno Jisai - karalystėj* Dangaus,

• .0 kito - po žemą-replead', ’
' - •. ■' ' % ..

Ne.karta net apima nusiminimas: 
Taip musą pairęs-jėgų sutarimas, 

. 0 darbo tebėra pradžia.
Šitai neapykantos tiek milžinu!
Bet maz* darbininką, Skautijos sūnų* 
Didvyrių su meile didžia. . .

Vytinčiai* mums pavesta uždavinys 
Ir šventas ir didis!- Lai kaukia šiaurys! 
Gi mes nežiūrėkime vėjo!
Mums tenka pravesti pirmuosius takus, 

•Sutiksimo priešą; bus kėlias sunkus;
Be to nieks kovos nelaimėjo.

' ' '■ ' ' ■■■■•' ■-:

Bot ką mums ar vargas, ar audros verpetai* 
lies žinom; jog mūsą - ateinantys metai* 
Į darbą! o- Dievas padės.
Pavasaris aušta! Jo žingsniai pirmieji « 
Palaiminti- žingsniai! Laikai tolimieji 
To rytmečio mums pavydės.

- - ’

Į darbą!' Į darbą, kam dega krūtinė* 
Apleisto dirvono vaga pirmutinė - 
Sunkiausia, bet kiek ten sapnu*■ 
Ir mūsų Skautijai, tremtyje vaitojus, 
Ar žinom, ką auštantis žada rytojus? ... 
Tik reikia darbą milžiną.

» ■ /m < t:-vii-.." M. , -.i

10



163

Daugiau darbo vyrą* Galingas ju žodis 
Ką gpl’ VYTUA- lai darbai ta parodys. 
Jos vardą aukštai užrašysi 
į veikla! t veikiu su norais giliais! 
Ji vardą^vytiečią apdengs spinduliais! 
Ji — “VYČIO" didvyriu lopšys.

j.
į veikla! J, veiklą kiekvienas ką gali j 
iš niego prikeĮkim. miegančią dalį!
Tekaukia sau veĮtui -.šiaurys t; • ■ 
Mes teskiria darbą, ką viedas pradėjot 
Garbinga kovoti už kilnią idėją 
Juk mūsų - vytiečiu':--. būrys’

Teeina "Vytis",ir viešai, ir slapčia, 
Tebreksta skautijai- padange plačia ■ - 
Negęstanti jo spinduliai! ‘ j.
Gal jo neapkęs-kas papratęs vėldi > 7 
Pramerkti akis, kam.šilti patalai į'-

; Bet skautai ji sveikins meiliai-..<•. ‘

Gražu, kai pavasaris, griaudama leda. 
Pažadino gamta skaisčiais spinduliais; 
Gražiau, kai vytinčiai mylėdami veda 
Skautija naujais atginino keliais!

.Gal vienas ar kitas, giliai Įsikaso ' 
' Į.savo raštus, ką ir veikia;

. . Bet žodžio reik gyvo, kurs pakelia dvasią* 
Vienybės ir ryšio mums reikia!

Gražu už skautiją pavargti, kentėti} 
palainintas darbas idėjos kilnios j. 
Dainingas, kurs, pradedant’aušrai tekėti, . . 
Su broliais i darbą, kaip milžinas* stos!

Diez, 1950.IX.25. ’ P. V.-K.'S

S V E I K I M I MA S

A»SoS» Toronto skyriaus korporantai-es sveikina visus pa- 
šaulyje esančius brolius ir seses 26. n, "Vyčio" korp. egzista- 
vino -sukakties proga ir kviečia visus su dideliu pasiryžimu dirb- 

*^1 ti akademinii-skautišką darbą, ugdyti savyje dvasines jėgas ir to- 
JVjixF* bulėti siekiant Dievo, Tėvynės ir Artino meilės idealo.

A.3.S. Toronto skyriaus skautai-ės: ■ i:-'.

■į-/
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Dalia mūsų, dar nebaigusio aukštojo' mokslo, jaunino dairosi aplink Amerikos univer
sitetus. Noriu juos painformuoti pagal savo, tiesą, dar nepakankamą patyrimą®

Šiuo metu Jungtinėse Amerikos® Valstybėse yra 872 akredituotos aukštosios mokyklos, 
is jų tik apie 100 valstybinių., kitos - privaoios* Suprantama, tos mokyklos skyriasi 
savo turiniu ir lygmeniu. Didėlė jų dalis - vad. koledžai su 4, metų,kursu; baigą, kole
džus gauna bakalauro vardų ir yra laikomi baigų, aukštąjį noksią. Toliau studijuojam 
vad. Graduate School. Koledžas su ta antrojo laipsnio mokykla sudaro universitetų® 
l^isitaiko išimčių, kada universitetas turi tik Graduate School, pvz. Harvardo Universi
tetas Bostono. '

Studijos Graduate School trunka 2,' rečiau 3 metus; apgynęs disertaciją, asmo gau- 
na-aagistro vardų, kuris jom beveik’jokių privilegijų neduoda. Jei tas asmuo nori dirb
ti akademinį darba, jis turi ruošti rimtesnę daktaro disertaciją, paremta jo tyrimais 
per2 -3'metus.. Apgynęs daktaro vardo, gali jį naudoti gyvenine, kaip tituią_ir gali 
pretenduoti i dėstytojo vietlųkoledže ar universitete. . '■

Inžineriaus vardų Amerikoje suteikia ne universitetai, bet valstybinės komisijos, 
kartais universitetuose, po specialiųjevotimų. ir gan ilgo, praktikos stažo®. Panašiai yra. 
ir Įeitose specialybėse,; bot būna ir išimčių.

Profesorių Amerikoje niekas nerenka, kaip Europoje (fakultetų tarybos, senatai); 
jie kviečiami administracijos, pasitarus, su dekanu; alga skiriam personaliai ir nevie
šai, ir pagal tų paskiriamas titulas. Čia pasitaiko, kad profesorius, buvęs dekanu ar 
net rektorium, pereina dirbti kitur ir pasitenkina, del senatvės, asistento vieta ir 
titulu. Nustojęs profesoriauti ašmuo nbbesinaudoja daugiau tuo titulu. Rektorium, čia 
vadinamu prezidentu, gali būti ir ne profesorius. Jį skiria universiteto savininkas. 
Universitete nėra jokios autonomijos, tarybos teturi f ocmalią reikšmių, jos renkasi vie
ną kartų semestre pusvalandžiui išgirėti infomacijų. Europos universitetai, palygi
nus su Amerika, yra tikrai demokratiški ir autonomiški. Ir santykiai administracijos 
su studentais yra visai diktatoriški; kieto formalizmo?reikalauja ir iŠ profesorių.

Studentų priėmimas rūdens semestrui pradedamas vasario mėn. Aukštesniųjų mokyklų 
mokiniai kreipiasi•i universitetų (paprastai į keletą) su.prašymu* Universiteto ad
ministracija užklausia mokyklos konfidedeialios rekomendacijos, kurios dažnai būna nei“ 
giamos ar nepalankios; tada patentas gauna atsakymą, kad dėl vietų stokos negali būti 
priimtas. Sunkiau-patekti į univeritetą po kėlių, metų’pertraukos; tada renkamos žinios 
iŠ firmų ar viršininkų. Priimtieji vasarą laiko patikrinamuosius kvotimus. Priimama 
kiek daugiau studentų, negu .turima vietų, todėl kad dalis'gali pasirinkti vieną, kurią, 
mokykla. Rudenį studentai atvyksta registruotią- patikrinami gydytojo, ir patenka i kla
ses. Klasėje studentai tpgali būti -po 20-30, žiūrint dėstomojo dalyko. Juos skirsto 
dekanas, be apeliacijos. . įvairiems grupėms dėsto kurtais skirtingi profesoriai, bet 
studentas negali pasirinkti. Dėstymas klasėje skiriasi nuo Europos paskaitų; Daugiau 
panašu i seminariją. Kiekvienai dienai duodamas namų darbas, reikalaujas is studento 
1 «• 2 vai. darbo. Kartais studentas privalo parašytis savo garbės žodžiu pareiškiu, 
kad. rašydamas ši darbą nesinaudojau vadovėliaia, nei kitų darbais ar pagalba8 Klasėje, 
dėstytojas gražina pataisytus darbus ir aiškina studentams visus sutiktus sunkumus. Jei 
lieka laiko, klasėje sprendžiami kiti uždaviniai ar aiškinami sunkesni klausimai iŠ kur
so® o vadovėlis būna iš anksto padalytas visam semestrui, ir uždaviniai parūpinti visam 
semestrui iš kalno. Tris kart per semestrą daromas patikrinimas, vad. test, taip, pat 
rastu, per vieną valandą (50 min). įvertinimas daranas 100 balų sistema. Pasibaigus 
semestrui daromas galutinis patikrinimas- - final test, via rastu, per 2. valandas. To 

darbo rezultatas yra lemiamas. UŽ visus namų darbus, patikrinimus ir galutinį darbą.iš
skaičiuojamas komplikuotas vidurk. is. Jei studentas gavo mažiau kaip 70 (kitais.atve- 
Ijais 75)» jis privalo visą kursą be jokių lengvatų pakartoti. Trecią kartą kartoti lei
džiama tik ypatingais atvejais. Apeliacijų nėra. Taigi profesorius gali pražudyti vi
są studento karjerą be jokios kontrolės; tikras diktatorius! Studentų gaunam?, pažymiai 
turi reikšmės diplomui; gave bent 85, laikomas baigęs eum Įaudė, 90 - magna eum Įaudė, 
95 - maxima cum Įaudė; Geriausių pasitaiko 2 - 3 is 1000. Komplikuotas tikrinimo ir
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vort:cJmo darbas atliekamas... tam tikro automato; kita dienų po kvotimų jau iš- 
duodP.’mi spausdinti diplomai?

Pirmojo t!kurso" studentas vadinama freshman, antrojo - sophpciore, trečio
jo - junion, ketvirtojo - senior. Universitetu baigę vadinosi alumni; jie pa-; 
laiko ryšius ,s» alma mater ir kas 5 ar 10 metu suvažiuoja į savo kongresus.

studentam® tenka dirbti gan smarkiai; be kelių valandų klasėse ir dar labo
ratorijose, jie turi nemažų pareigų savo organizacijose ir ypatingai sporte. ’’ 
Kiekviena mokykla turi gerai įrengtas sporto aikšstes, sales ir s.tadi jonus. Ne
daug laiko lieka pramogai, knygai, laikraščiui. Mokslas Amerikoje yra labai 
brangus. Kartu studijuoti ir tarnauti yra beveik visiškai neįmanoma. Kas netu- 
ri lėšų, dirba metus fabrikeir taupo, kitus metus studijuoja. Vienas - kitus gau
na darbo universitete: valgykloje, bendrabučiuose ir pan.; jie gauna lengvatų 
ir mokesčiuose. Dalis Graduate School studentų eina dėstytoju pareigas (tea<. 
žhgng fellow) ar padeda profesoriams taisyti namu darbus.

• Palyginus su-Europos studentais vietiniai yra. blogiau paruošti gimnazijose. 
J universitetus patenka tik rinktiniai, bet ir jie sutinka daug kliūčių, pvz. 
matematikoje. Labai apsunkina Amerikos studentui ta paini ir kvaila angliškų 
natų sistema, nuostabiu būdu palaikoma pažangioje, šalyje. Bet jaunimas yra ga
bus ir sumanus, greit įsigilina į naujus metodus ..ir neblogai orientuojasi. Ypač 
gerai dirba studentai laboratorijose: labai atydžiai, rimtai, ir sąžiningai.

Per metus yra trys semestrai; studentai normaliai dirba tik du, vasarą tu
ri atostogas ar privalomas praktikas. Vasaros semestre dirba tik tie, kurie sku
ba baigti per 3 metus, arba "nusikirtę" kuriame dalyke.

Tiems, kurie po mano aiškinimų paklaus, ar įmanoma studijuoti Amerikoje ne 
milioniertių vaikams ar ne veteranams, už kuriuos moka valstybė, - noriu papasa-; 
kotfc viena mažmožį iš šių metų Notre Dame Universiteto istorijos. ’■

Prieš 40 metų į universitetų atvažiavo vežimėliu vienas Indianos bernas ir 
pareiškė norų mokytis, bet neturįs pinigų ir norįs be ju prasimušti. Ji priėmė 
nors jis buvo protestantas, davė darbo arklidėje ir leido studijuoti. Jis baigė 
mokslą, pasidarė bankininku ir šiemet padovanojo universitetui rūmams statyti 
vienų milijoną,, dolerių. Jis pareiškė: nesu katalikas, nesu airis, nebuvau fut
bolo žvaigždė, nesu studento tėvas, bet geru žodžiu prisimenu savo mokyklų ir jai 
atiduodu viso savo.gyvenimo santaupas. Jo vardas E. M. Morris. Kai dabartinis 
prezidentas, kun. J. Cavanaugh, priėmė šių dovanų, jis prisipažino aukotojui, 
kaų ir jis prasimušė į gyvenimų ir mokslų be cento, savo darbu. Ir dabar iš 5000 
studentu 830 studijuoja dirbdami. Amerika labai mėgsta darbščius ir ryžtingus 
jaunuolius. Tik Amerikoje galėjo iškilti tokie žmonės, kaip Edisonas. Ju pa- 

. vyzdys turi padrąsinti ir mūsų jaunimų, kuris dar mažai gero matė gyvenime. 0 
Amerika didelių galimybių,Šalis. Taip, tiems, kurie nepaskęs pigiame miesčioniš
kume, kurie bus ištikimi savo kilniems idealams?

'•■ ■■j

. OlMiMCE g.-
Vienybė, santarvė, sugyvenimas ir savitarpė meilė-yra-kiekvienos, o ypatin

gai broliškumu paremtos lietuvių skautų organizacijos pagrindas. To viso neretai 
mūsuose trūkdavo, ir todėl nenuostabu, kad ir skautija neišuugo i tokia, organiza
cijų, į kokia, pagal veikimo sąlygas, galėjo išaugti. Daugelio gerų ir kuribiil
gų, darbščiu vadovų-vadovių padėtos pastangos ir milžiniškas pasišventimas nevi- 
sada duodavo vaisius.

- Ir tremtyje mūsų organizacija pergyveno kai kuriuos nesklandumus, kurių prie- 
žąstis dažniausiai būdavo ar tai užnugario diriguojančios politinės partijos, ar 
tai kai kurios nesveikos atskirų vadovų ambicijos. Laimei, laiku atbudo mumyse 
geroji skautiškoji, broliška dvasia, laiku buvo paduotos rankos ir susitarta tiek 
dėl bendro darbo, tiek dėl vienos vadovybės. Viso suvažiavimo priimti teisiniai 
nuostatai rodosi, garantavo organizacinę vienybę ir darnų, demokratiška^ vaikinų, 
vadovaujama demokratišku būdu sudarytu organu.

paskutiniu metu, kai mūsų centrai, išsibarstė po įvairius pasaulio miestus,
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kai organizacijų palietę didžiulė emigracijos banga, kiek susilpnėjo ir veikimas. 
Šiandien, kai emigracija bendruoju mastu imant, praktiškai pasibaigė, skautiSto
sis veikimas turėtu naujoje vietoje pagyvėti. Deja, daugelyje vietų šie dirvo
nai tebestovi užžėįg ir niekas jų nejudina. Tiesa, kad daugelyje vietų, atsikū
rė skautiški vienetai, bet ir tai tiesa, kad jie dar nejudrus, nepadaro tai, kų 
galėtų, kad daugelis vadovų tebestovi nuošaliai skautiško darbo. Paskutiniu lai
ku, rodosi, Šiam veikimui nemažų kliūtį sudarėme ir mes patys » per maža inicia
tyvos iš skautiškųjų centrų. Visi gerai žinome, kokiose sunkiose sąlygose gyve
na tie mūsų broliai ir sesės, kurie yra išrinkti mūsų organizacijos vadovais.
Jie turi sunkiai, dažnai net naktinis dirbti* Bad galėtų pelnyti sau ir savo'šei
mai duonos kgsnį. Visa tai gal jiems butų dar Šiaip taip pakeliama, jeigu būtų, 
iki gulo išlaikyta statute fiksuota organizacinė vienybė ir ryšis. Mus pasieku
siais daviniais, jau kuris laikas trūksta ryšio tarp Brolijos ir pirnijos organų. 
Negalime gal tvirtinti, kad čia būtų iškilų kokie dideli nesutarimai, nesgi nei 
vienų nei antrų, negalino įtarti bloga valia, vis dėlto■ir "čia, rodosi, bus sker
sai kelio perbogg kai kurios tamsios spalvos katytės. Pasėkoje skautiškasis ve- 
žimaa no tik kad nejuda, bet dažnai ima net riedėti atgal. Iki šiol nepasireiš
kė jėgų, kurios galėtų jį sulaikyti arba bent bandyti tai padaryti.

Ir mums, akademikams skautams, labai nemalonu čia, spaudoj'o, tokius reikalus 
kelti, bet ryžtamės tai padaryti, kad vėliau nebūtų pervėlu. Ir turime tau kai 
kurį pagrindų t mus pasiekusios liūdnos žinios ir kai kurie net rašyti daviniai 
liudija, khd šie nesutarimai greitu laiku, neatslugs, priešingai, niekieno negesi
nami, žada išsiplėsti. .Yra davinių, iš kurių galino numatyti, kad lygiai tuo pa
čiu laiku kai kurie žmonės, nevisada nori mūsų organizacijai gero, o neretai ir 
ne mūsų sųjungos .nariai, nori panaudoti savo įtakų mūsų organizacijos suskaldy- 

'mui į dvi ar net Saugiau, vienų kitai nepriklausančių skautiškų organizacijų. 
Vienas kitas veikėjas, gal norėdamas musų organizacijai ir gorų, sąmoningai ar 
nesąmoningai apie tai painformuoja ir kai-kuriuos nelietuviškų skautiškų, organi
zacijų, vadovus, nurodydamas netvarkų mūsų centruose, kviesdamas "sutvarkyti" ar 
ryžtasi tai padaryti. Šiandiena jau aišku, kad dalis mūsų skautų or-jos narių 
balsiau pradeda galvoti apie "liberalus", kiti gi apie "katalikus" skautus.... 
Yra ir tokių, kurio nori kažkų kit^_ įš mūsų organizacijos sukurti’.'

"Vyčio" korporacija, 25-ius metus kovojus dėl skautiškosios vienybės bei jos 
garbes, visų laikę, neigusi nesveikas politines bei asmenines ambicijos, labui ap
gailestauja, kad. tokio ketinimai, rodosi, reiškiasi ir šiuo metu, kada ypatingai 
reikalinga organizacinė vienybė, be kurios skautai jokiu būdu negales noi aktyviau 
įsijungti i lietuvybės.išlaikymo, bei kovos del Lietuvos laisves reikalus, nei 
kitų didesnių jaunuomenės auklėjimo srityje darbų nuveikti. Esame giliai įsiti
kinu, kad vienoks ar kitoks dabartinės organizacijos struktūros nedemokratišku 
būdu pakeitimas tūtų pražūtis visai Lietuvių skautyboi ir jos idėjų panaudojimas 
siauriems interesams. Akademikai skautai {jaučiasi turį teisų pasmerkti minėtus 
reiškinius, jeigu tokie jau istikrųjų yra. Mos norime kviesti visus Pirmajai, 
Seserijai, Brolijai vadovaujančius asmenis padaryti viskų, kad tokie nesutari
mai tūtų iŠ mūsų tarpo išprašyti, nesgi.jie nepatarnaus nei skautybės, nei lie
tuviškiems reikalams. ■

Savo organizacijos narius, ypač tuos, kurie eina vienokios ar kitokias pa
reigas centrinėse skautų-čių organizacijose, įpareigojime.veikti tik ta prasme, 
kad būtų išlaikyta organizacinė vienybė ir kad_visi organizacinės struktūros' pa
keitimai, jeigu būtų reikalas juos padaryti, butų daremi statute nustatyta tvar
to. Visi šiuo reikalu išsišokimai, net jeigu juos darytų garbingi ir skautijai 
nusipelnų asmenys, neturėtų rasti paramos skautų, vadovų ir akademikų^skautų tar
pe pirmi jai ir Brolijai su Seserija vadovaujančius vadovus mes kviečiame vienin
gos lietuviškosios skautijos labui negailėti nieko. Akademiškoji skautija, kaip 
vieni tvirčiausių skautų vienetų tremtyje, rems visas geras ir gražias vadovybės 
pastangas vienybes ir gero savitarpio ryšio išlaikymo reikaluose. Lietuviškajai 
skautyboi negailėkime nieko, jeigu yra reikalas - paaukokime ir savajį. "aš".

Gausios skautijos aukos paskutinių okupacijų metu mus įpareigoja be atvangos tik 
sutartinai dirbti Lietuvos labui lietuviškos skautijos forma. Musų visų kelias 
turi būti vienas ir visiškai.tiesus t Lietuva, vienybe, pasiaukojimas »

"Vyuio" Korporacija® ValdybaBudėkime!
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^SSAUTAS NAUDINGAS IR PADEDA ARTIMIESIEMS*

Skautas pasižada r visados ir visiems žmonėms padėti. Skauto sūkis t *Via 
budžiu” - Mūsų Skautd josdidysis uždavinys yra karitatyvinis apaštalavimas.. 
Meilė®, tarnyba (jog kontrastas yra tarnavimas už atlyginamų*) yra pagrindinis 
įstatymas asmenybei formuoti. Visa skautybė nenori nieko kito* kaip tikros* 
praktiškos meilės# Todėl ir reikalaujama iš skautų kasdienio gero darbo.

Vis budžiut visados, kiekvienai progai pasitaikius* visur, visokios® ap
linkybėse, kiekvienam žmogui * visomis jėgani® padėti.. Tam reikia jautrių pojūa 
alų, šviesių akių, atvirų ausų, jautrios uoslės, tikro jausmo, gero skonio. 
Tam reikia kūno vikrumo* nešančių pečių, stiprių raumenų, vikrių rankų, greitų 
kojų, tvirto žingsnio, plačios nugaros, saugių kelių* Tam reikia gyvos dvasios* 
greito suvokimo, aižkaua sprendimo, tvirtos valios, mylinčio būdo, drąsios Sir*'. 
dies.

Pasiauko jimas*. Budėk* Tai yra atsišaukimas, kviečią® visas jėgas aukoti 
savo artimui ? A tai sakyti peš j smaginimų ir patogumų* Atiduoti savo laikų ir 
laisvę* Dovanoti pinigą) ir nuosavybe. Paaukoti sveikatų ir gyvybęe

NesavanaudiŠkumas, skautiškasis pasiaukojantis ryžtas padėti artimui}no
ras tarnauti, ne uždarbiauti a i . . •

jis atsisako priimti atlyginimų, neieško pripažinimo, nenori įsiteikti, 
nepasiduoda širdies apkarta j j mil, nekreipia dėmesio, jeigu lieka neatpa
žintas ir nesuprastas; jis rūpinasi vargšais ir silpnaisiais, ligoniai® 
ir kenčiančiaisiais., beturčiais ir nelaimingaislats.
Priežastis, pagrindas. Vidinė motyvuojančio ji galia, verčianti padėti ai?— 

tirnui, turi kilti iŠ įsipareigojimo, prisiimto duodant įžodį t padėti iš draugiš
kumo, veikti iŠ bendrosios žmonių meilės, tarnauti is meilės (ne už atlyginimą), 
pasiduoti tarnaujančiai meilei - iš meilės Kristui,. Ji* tarnauja Kristui bro
liuose ir seseryse* ' '

Praktiška® sugebėjimas papildo gyvųjų dvasių ir gerų volių. Jį įgyjame, 
kasdien atlikdami gerąjį darbelį, dalyvaudami sanitarijos ir pan. pagalbos kur
suose,, bendradarbiaudami su karitatyvinės veiklos organais.

Šviečiantys tarnaujančios me ilėsB pavyzdžiai t •"* ’
šventasis. Martyna®,, kuris perplovė savo apsiaustų, pasidalindamas jį su elgetoj, 
Šventasis. Pranciškus, kuris viską išdalindavo;
Šventasis Vincentas, kuris nulipo į vargšų ir- nelaimingųjų tarpui; 
Šventasis Damian’aa, kuris pasiaukojo raupsuotiesiems;
Gailestingasis Samarieti®, kuris padėjo savo tautos priešams.;, 
pats Knistus^. kuris paaukojo savo gyvybę, kuris tarnaujančių meilę paskelbė, sa
vo mokytiniu pažinimo ženklu.

Vytietiss ir- gerasis darbelis? Kada, perstai tai, ką reiškia skautui trečia
sis. įstatas,, neju&ian nustembi. Nejaugi?’ Taip, Broliuk, - bot kadi 0® taip to- 
li, toli*.. nuo šitokio plataus įstatų supratimo’ Kažkaip vaikiškai siaurai 
apsivedė ribas aplink savo buveinę* kambarį, darbovietę ir... mano sąžinė nebe— 
jaudina manęs, kada pamatau skurdų, nelaimingų žmogų... Kadi ir a® pats juk toks, 
pat-.o Kiekvienas sau pačiam tebūna artimos# pajėk- sau, ir Dievo® tau padės’ — 
Ar- taip dera? Net kas kitas,, a aš pats, ne®, patys — lyg' temitnl — griauždaiae 
savou įstatųair įžodžio vidurį; lieka skambi žievėj išorė*, a turinio nebelieka* 
Nenuostabu, kad tok® tuščiaviduris pastotas sugriūva sulūžta* Ir vai skaitau* 
lyg- naujienų.t

Tarnaujanti mails;;
Vienna tegul neša kito naštą* taip įvyidysi te. Kristau® įstatymų (Gal 6, 2). 

Mylėkit savo priešus, darykit gera tiems, kurie jūsų neapkenčia (Lk 6, 27 - 28). 
Visų pirmiausia turėkit meilėse, ji yra tobulumo ryšy® (Kol 3’, Ik). 
Rūpinkimės vieni kitus skatinti mylėti ir gera daryti (Hebr 10, 2į).
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Kol dar turima laiko-, darykime gera, ypatingai savo tikėjimo bendraminčiams 
' ' (Gal 6, 10).

Norint gera daryti, reikia’, turėti drąsos,/ būti pasiruošus, pakelti kiekvieną pa
šomi n imą 5 nė vieno nepažymint! ir būti višados meiliu (Dori Bosco).

Kur būtina -■ ten vienybė, kur abejotina. - ten laisvė, tačiau viskame; meilė 
(senos Eažnyšios priežodis).

Ką mes žinome apie Dievą, yru, kad Jis žmonėms gera darė ir jiems liepė lygiai 
taip.eigtiš su savo htbiiaiš.- Tad sekime Jį, parykime, gera broliams1

■ . ; (Tolstoj). ' .

Mūsų vargingieji’laikai išugdė sumasejimą, žmogaus,, nuvertinimą. Skauti
jos uždavinys, yra yėl išugdyti tvirtas krikščioniškas, asmenybes. įet tai nėra, 
uždavinys, kurią savimi apsiribojai tikslas ir, uždavinys.yra daug didesnis: ' 
su tvirtabūdėmis kriksMoniškcmisžasmenybėmis įsijungti .į- šiandien. ;taip svarbą 
karitątyvinį apaštalavimą. skautijos kelias ir Šioje, srityje palaipsniui kopia 
aukštyn, visu tri jų laipsnių šūkis ir kasdieninis reikalavimas nurčdo į svar- .* 
biąją pareigą, kurią kiekvienai mūsų turime, nuolatos, prieše, akis: ...

Jau vilkiukas (berniuko laipsnis) ryžtasi viską gerąi atlikti, kasdien k!*', 
tiems.džiaugsmo suteikti, padaryti bent vieną gerą "darbelį".

Skautas (jaunuolio laipsnis) taria:’ "Via budžiu*"; ,Jo kasdienė pareiga 
yra "kasdienis geras darbas". . ’ ' ■ . f / * •’

Sk. vytis atsiliepiu:'. "Tarnauju’" Jo uždavinys, esmė j.e yra. socialinės veik
los plotmėje. : ■ ?'

Daj? aukščiau užkopiame -aukštasis mokslas atveria- .dar didesniu^, platesnius 
akiračius, pagilina mūsų kasdienės priprastos aukos -, .tarnavimo prasmę.' Ne bal
tarankiais virsetame... Vytietis tampa pilnutinė asmenybė, siekdamas aukščiausio, 
geriausio - ir Heiles įsakymą vygdydamas. Su didžia rimtimi jau skautukams, 
jaunuoliams skelbėme Kristaus reikalavimą: "Kas ia jūsų nori būti, didžiausias, 
tebūna visų tarnas". Juo aukščiau,’ juo .didesni tampame, tuo didesnis .įpareigoji
mas: tarnauti’ "^jr suprantate, ką jJa. jtftas padąriąų? As/'juąų Viešpats- ir-Mo
kytojas, ploniau jūsų kojas, kad-ir justai darytumėt vieni kitiems, ką aš jums 
padariau" • ’ • * ’ •

Sis mandatum magnum, didysis meilės įsąkymas.apibrėžia Skautijos uždavinių 
plotm|. Jis reiškia: Caritas - tarnaujanti meile*

' 1st meilės Viešpats nori1pažinti, ar nes esam. Jo mokiniai. Tarnaujančioji 
meile, yra kelias, vedąs* į; Kristų,- apaštalavimo keliąs. Kasdienis geras darbas ”*• 
yra pirmas žingsnis šiame kelyje.4

Skautas kasdien* atlieka gerą darbelį. Tai yrą, aišku., daugiau negu smul
kutis mielas dėmesio atkreipimas, patarnavimas, kurį padaro kiekvienas mandagus 
žmogus savaime, čia kalbama apie’ "darbą". Kaip lengva, jį atlikti, o. kartu ir 
kaip suriku, jei tuo būdu .mūšų patogumas, ramybe, o gal ir tinginys sudrumsčia
mas.' Ne visados pasitaiko.proga Tavo Kelyje, - bet skautas nelaukia, 'o ieško 
progos. Geras darbas priklauso prie kasdienos dienos programos, kaip mokykla ' 
ir tarnyba sano profesijoje. Tu turi būti tiesiog išradingas, kad pastebėtum ’ 
visas, - kurias tik galima — progas ir takelius, vedančius į artimo širdį, ku
riuos tik skautas tegali pastebėti. Būk visados pasiruošus -'.Šr /tai mažą pro- 
gels-, ar tai didelė proga. "Geras" yra darbas tik tada, jei jo vidine priežas
tis yra gera. Asmeniška nauda, atlyginimas, pripažinimas ir pagyrimas, garbe- 
trošku ir apskaičiavimas, Ibūkiant panašaus atsiteisime, - visa tai šalin’ 
Gerą darbą atliekame. nesavanaudiškai ir su tyra intenciją,. Giliausioji prie- 
žąątis yra pats Viešpats’, kuris sako: "Ką.. jūs vienam iš tų menkiausią Žmohių 
padarėte,: tą padarėte jūs man"-. Gerojo darbo Pavyzdžiais, šv. Martynas, Šv. 
Pranciškus, šv. Vincentas, šv.1’ Damian’as. Jie moko mus, kad geras darbas turi 
būti atliekamas au vidiniai džiugia Širdimi, su širdimi, kuri pati yra’ gera per 
joje gyvenantį Kristų. Kasdienis geras darbas tetūna Tavo geru įpročiu, krid 
įaptų. antra ja'Tėvo prigimtimi. Tada negalėsi kitaip pasielgti*, “tada būsi tiesiog 
verste verčiamas gera daryti, kur ir kada tik Tu tik galėsi.

"KbikšČioftys yra vienintelis šv. Raštas, kurį pasaulio žmonės skaito".
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Krikščioniškos meilės dar baa yra. dažnai vienintelė, ir veikliausia priemonė, žmo
nes su Kristumi ir Jo Bažnyčia supažindinti, juos patraukti.

Apaštalavimas yra tikėjimo skelbimas, žmonių vedimas į Kristų., Tai yra pir
mučiausiai apaštalų, t. y. jų pasekėjų - vyskupų, kunigų dalytos. Jie sako pa
mokslus, moko, teikia Sakramentus, aukoja, viskas Kristui. Apaatalavims šia 
prasme yra kunigų uždavinys.

Tačiau ir tikinti eji yra pasaukti dalyvauti šiame apaštalavime - per Su
tvirtinimo sakramentų.* jie turi padėti ruošti keliūs Kristui.

Tai yra pavyzdingo krikščioniško gyvenimo apoštalayims. "Kas jus mato, tu
ri Kristų^ matyti?, sakė Bažnyčios mokytojas Gregorius iš Itozianz’o. Visur* pro
fesijoj, šeimos? gyvenime,^santykiuose su kitais žmonėmis, bažnytinime ir viešame, 
gyvenimo Uiti visai krikščionišku, persunktu šia dvasia,- - tai yra geriausios 
pamokslas.

Nuošaliaistovinciuosius patraukti, atšalusius ir apsileidusius žadinti, 
prarastuosius susigrųžiųti - visa tai daug geriau pavyks, jei jaunuoliai patys 
stengsis, geriau negu kunigai kažin kaip stengtųsi’ Skautai yra apaštalai, ren
ka žmones po Kristaus vėliava-; 'skautų skiltis nėra kokia nors patogi grupe, ku
ri tesirūpina savo nariais, bet dažnai prisiima ir nepatogumų, sekdama paklydu- 

<■ sius, ieškodama su Ceru'oju Ganytoju paklydusių avelių. • Jie jaučiasi verste ver
čiami, sion tarnybon, nes Kristus juose gyvas. ■Kristaus-meilė verčia mus’, sa
ko šv; Povilas. ■

Didieji misijų pionieriai yra tikri skautai._ Jų pavyzdys, tikėjimo skelbimas 
.yra mūsų pavyzdys ir stiprybės šaltinis. , . ■

Vyčiai į šv. Jurgio riteriai mūsų, eilėse, ruošiasi per savo kasdien? tarnybą 
. artimui,, kasdieni gorų darbą' didžiam apaštalavimo uždaviniui.■ šį uždavinį,, tar

naujančia meilę, tik tas tegali gerai įvykdyti, kas yra tikras skautas, kas su- 
. prato Skautybčs esmę ir tikslų. .

Tik keletą minčių tepridejauj " 
didžiausia dalini šis rašinys 
veratase iš knygos •Georgspfadfinder’,' 
1949$ 89 * 91 ir 68 - 72 psl.

S2Uj>_KazYu_B<*_yokiQtija. •.

"prof. Ig». Končius ~ .T' .' ■ *• < • ■ ■
Ypač nelauktai .svetimam krašte^atsidūrus ir ėmus gyventi tarsi nukirstame 

miške prie nepažįstamo kelmo; sunku, sako, išsilaikyti - nepalūžti.
Juo labiau be draugų, be. artimesnių pažįstamų, be šeimos. l]ėra kmr akis 

mesti, kur riintis sulaikyti. Nesijauti saugus. Imi pats savęs bijoti, kad kas 
neatsitiktų, sunegalavus - susirgus, kas pasirūpins - prižiūrės.

Tokios ir panašios mintįs, daugelį grūdina-- stiprina, - eina pakėlę galvas 
būk tai džiaugtųsi, aptikę sunkesnes gyvenimo sąlygas, galį kovoti, imtynių eiti, 
matų progos savo jėgas pamėginti.-.parodyti, savo gebėjimui - ištvermę.

Tačiau didelė dauguma tokių aplinkybių ilgam neišįaiko.' Paskęsta nevilties 
--■abejonių mintyse, ne beįžiūri išeities iš slėgencių sunkumų, nors jie ir laiki
ni tebūtų. „ ’ ’

Tokios minties reik kratytis, reik ieškoti padrąsinimo visokiais keliais, ir 
vienam savo mintyse paskęstant ir ėmus dairytis pažinčių, kad galėtų su žmonė
mis savo rūpesčiais pasidalinti, tarsi savo sunkią našta, kitiems pasisakęs, 
palengvintume!• Bet kuris tokiais atvejais turi:, save prižiūrėdamas, savos prie
mones taikyti, ar, jų neturint, mėginti pasiieškoti. Tik negesinti' skausmus ta
bako dūmais ar, dar blogiau, svaigaluose. Tai įeina į įprotį. Jei laikinai at
rodytų ir palengvina, bet tai nestiprina valia, o tik silpnina. Juk tik suerzina, 
jautrumą pamažina. Ir visa tai. iš tavęs paties. ..

(Tęsinys 173 pslp.) !’
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Jaunutė “Gabijos’'skiltis įsisteigė į932jri* rudeni. Ja sudarė 12 stud.Skau
čių Dr-vės kandidačių. Skiltis buvo mišri - joje buvo medikių, geografių, hu- 

. sanitarių, teisininkių, .ekonomisčių. Kitos skiltys laikėsi daugiau fakultetais, 
gal išskyrus "Gražinos" skiltį. Tuo metu "Gražinos“ skiltis buvo SSD-vės pažiba. 
Ji davė Dr-vei nemaža vadovių, nes' jčs prisiviliodavo iš kitų skilčių skautes, 
turinčias didesnį stažų. Ir iš "Gabijos" skilties į "Gražinos“ skiltį pabėgo 
Hilda K., vėliau kelis metus buvusi Dr-vės pirmininke. Mūsų pirmoji skiltinin- 
kė buvo taip pat "Gražina", Marija P.,i«p paskiltininkė Erika p. Tos dvi pirmo
sios mūsų vadovės ėmė mus mokyti pirmųjų studentiško skautiško gyvenimo žingsnių.

Akademinis skautavimas 'yra daugiau kaip paprastas skautavimas. iš studentės r. 
skautės buvo reikalaujama daugiau, kaip iš skautės, nežiūrint, kur ji bebūtu- na
mie, sueigoje, stovykloje ar kuriame pobūvyje, '‘ir jos klaidos nebūdavo taip leng
vai dovanojamos. 0 visuose akademinio jaunimo'subūvimuose - paskaitose, arbatė
lėse, alučiuose iš akademikės skautės buvo rcikalaujaęia daugiau, kaip šiaip iŠ stu
dentės. Stud, skautė negalėjo sau leisti to, ka sau galėdavo leisti kitų korpo
racijų studentės. Tik pabandyk rūkyti ar isgertistiklinų alaus, tuoj kitų.akys 
nukrypsta į tave ir’ tuoj tau primena, kad esi studentė dkautė. sunku buvo būti 
idealu* Bet tų. idealų, mes Įžiūrėjome savo pirmosiose vadovėse. Mūsų skilčiai 
jos davė, tvirtų, pagrindą, užf tai skiltis davė draugovei daug vadovių. Net Še
šios skilties skautės vėliau buvo draugovės valdyboje.

Skiltis turėjo daug gražių, tradicijų. Savo atsiminimais pasidalinsiu su ju
mis, jaunosios seses, o ko aš neatsiminsiu, gal kada parašys kitu "Gabija", kn 
daugiau prisiminusi, '

Kiekviena skilties narė, turėjo simbolinį kurio žvėrelio ar paukštelio var
dų/ Būdavo patogu nupiešti, o iškilos metu atsiliepti.

Skiltis turėjo puiku dienoraštį, gražiai įrištųir iliustruotų. į jį ra
šydavome viską? Ir ašaros ir juokas ten būdavo užfiksuota. Prie knygos ilius
travimo savo nuotraukomis prisidėdavo ir skilties "mecenatas", nes skiltis ir 
tokį turėjo. Tai buvo "Vyčio" korporantas Vyt. S.

Skiltis buvo ’ pasirinkusi žibutę savo simboline ęėlyte. Ji puošdavo musų 
dienoraščio puslapius, o pavasarį ir mus pačias. Kodėl mes išsirinkome zibutų,o 

ne kuria, kitų, gėlų, kurių, mūsų, tėvynė turi begalę? Žibutę išsirinkome be gin
čų, vienbalsiai. Jų. paėmėme kuklumo simboliu, pavasarį ji pirmoji prasiskver
bia pro pajuodusius pernykščius lapus ir Šypsosi saulutėje. Taip ir' "Gabija" 
turi prasiskverbti pro nepasisekimus, gyvenimo sunkumus, nenustoti vilties ir 
šypsotis gyvenimui- nors kartais ir pro asaras. t

Skiltis turėjo savo globėjų. Tai buvo p. Krikščiūnienė, kuri praleisda/ 
vosu mumis vienų, kitų valandėlę, dalindamas! mintinis, diskutuodama moterims 
rupimus klausimus. Atsimenu, kaip grit laikas bėgo, vienoje sueigoje diskutuo
jant temų ■ Moteris ir visuomenė.

Skiltis Šventė ir savo šventes. Skilties pirmosios sueigos metine sukak
tis būdavo Švenciaui kaip skilties įsijjurimo diena. SueirĄ. darydavome su ar
batėlė ir programa, Plotinos dienų šv^sdayome raŠydanos^viscms savo skilties 
narių motinoms pasveikinimus su visų.parašais ir prierašais. Būdavo ir tokių, 
kurios jau neturėdavo kam rašyti,. Jų liūdną, daliųapverkdavane kartu,^paguo
dai būdavo paskaitoms koks gražus eilerastis, ar^šiaip kas kilnu, gražu. Nu
dainuodavome vieną, kitų motinoms skirtų dainų.. Šventėme ir vyr. skaučių įzo- 
dzio dieną? įžodis buvo 1935 n. gegužes 11 d. Tą dienų visos kandidatės, pries 
gaudamos tikrosios narės spalvas, daverae vyr. skautes įžodį, nes SSDr-vėje tik—
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171. -
rosictnis narėmis buvo laikomos tik davusios vyr. skautės ižodis vyresniųjų skau* 
Siu įžodžio diena buvo įspūdingiausia mano skautavimo dieną. Neapsiriksiu tvir- 
tindamai? kad ir kitos gabi jos su tuo sutiks. Atsimenu, anksti rytą, tik prade- 
jus aušti, lakštingaloms grojant maršą, Nemuno pakrante žygiavome Napoleono kal
no linko Mūsą narsioji paskiltininkė Erika F. ėjo priekyje ir nešėsi suvyniotą 
Draugovės vėliavą. Gal jai ir buvo sunku, bet mes negalėjome padėti, nes, pa
gal seną Draugovės tradiciją, Draugovės vėliavą galėjo liesti tik tikroji Drau
govės narė. Kad jai tikrai buvo sunku, pasirodė, vėliau, nes vargšė Erika, dar 
nepasiekusi kalno viršūnės, šlaitu su vėliava nusirito žemyn... Kai visos susi
rinkame kalno viršūnėje prie degančio lauželio ir pirmieji saulės spinduliai 
pasveikino mus, kas apsakys ar aprašys tą nepaprasta rytą, ką kiekviena jautėme 
savo širdyje. Kaip tik tai dienai paminėti darydavome iškyla i Įžodžio vieta. 
Jei būdavo įmanoma, tai būdavome ten saukei tekant, norėdamos pagauti tą patį 
Įspūdį, kaip pirmąjį kartai

Priimdama naują narė, skiltis atlikdavo tam tikra ceremoniją. Naujoji narė, 
lyg vaidilutė stodama įCGabija, turėdavo duoti pasižadėjimą būti ištikima skil
čiai, stengtis būti kukli ir švelni, kaip skilties simbolinė ^lytė. Be to, tu
rėjo priimti "krikštą", gaunant simbolini vardą. Krikšto ceremonija priklausė 
nuo vietos, kokioje vykdavo sueiga.

Kuriai skilties narei' ištekėjus, visos eidavome susipažinti su naujuoju 
skilties svainiu.- Naujojo gyvenimo pradžiai nešdavcme dovanu - samtį, kočėlą, 
šaukštą ir 1.1. Pirmoji tu "laimingoji" buvo Julė M,

Tai tiek mano prisiminimu. Tikiuosi, dar atsiras kuri Gabija, juos 
papildys savo prisiminimais. . t ;

Sesule, tolimame pasaulio kampelyje Taye pasiekia kuklusis mūsų laikraštė
lis "Vytis". Žinau, jis Tavo labai laukiamas, be galo brangus ir mielas. Tik 
bijau, Sesut, kad gal ir apvilia jis kiek Tave. Tu r*andi daug puikiu ir įdėmiu 
straipsniu, žinių; .tačiau Tu pastebi| kad.tai vis rašo broliai, žiniose skaitai 
apie brolią gyvenimą. Tu pasigendi žinių apie savo brangias seses, Tu pasigen
di ko nors, kas būtu skirta tik Tau - Sesei.,

Ir aš pasigendu to, Sesut, ir todėl prašau Tave: rašyk. Pasidalink savo’ 
išgyvenimais, rūpesčiais ir laimėjimais su sesutėmis ir broliais. Rinkis formą 
kokią nori 5 poeziją ar prozą, mes ir vieną ir antrą mielai skaitome. Paau
kok valandėlę savo laisvalaikio, aš padarysiu tą pat ir pamatysi,, kaip turtingas 
pasidarys mūsų skyrius "Vyčio" puslapiuose.

Lauksime -
Sesė Ema

SUKRUTO "GR^INOS SKILTIS

Rugsėjo 20d. įvyko stud, skaučią "Gražinos11 skilties Č ikagoje sueiga.
Ir kaip buvo gražu, kai pirmą kartą trumpoje mūsą skilties gyvavimo istorijoje 
susirinko toks gražus akademiklu būrelis -13. įprastai šis skaičius nepris- 
kaitomas prie laimę nošančiąju. bet šiuo atveju - tikrai. Tikimės, kad susida
rius didesniam mūsą būreliui galėsim ir savo veikimą pagyvinti ir praplėsti. 
Paruošti ateičiai veikimo planą buvo sudaryta keturiu sesią komisija. Kultū
riniais reikalais rūpintis pavesta sesei Reginai Matulevičiūtei, Rašytoja P,orin< 
taitė pažadėjo mums savo paramą, kuo labai džiaugiamės. Prieš akis Stud.Skaučių 
ir Korp’ Vytis ruošiamas vakaras, tad artimai ateičiai darbo daug.
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. ■ • ' " 'NSOJA .VAPEXVE VOKIETIJAI

ffiktn. -B« Lesavičiūtei išvykus iš Vokietijos į J. A® V. Vokietijos Rajo
no Vadeive paskirta Fil. sktn." HoRėklaitienS. '

', Č ; • ... . . . - . ■ . , ■

• BAIGIAMI SESERIJOS REGISTRACIJA '

, Iki šiol PaL.'SIS. Skaučių'Seserijos Vadi joja yra užsiregistravę šie AmerL 
koa Rajone veikių, skaučių viėneiiai r ’ • * * ”■ • - • • —- --- -

* "Kun® Gražinos" draugovė'Brocktone Veikia
•Dainavos" tuntas Baltimdfėje ' "
■Neringos" tuntas Clevelende ",
•Šešupės* tuntas Philadelphijoje ■
"Birutės" draugovė Rochesteryje ■

■"Gabijos" tuntas Detroite ;■
. • "Kun® Birutės" draugovė Harbor,Ind. "

•* J .-- 1 ■--------- 7---- -----.. w . - . ■
"Ausros-Vartų" tuntas Chikagoje veikia nuo 1949. VII. 3D.

‘ ’ •••■-- —- v> 20o

V. 22.
V®- 26.
'VI. 7®
VI. IO.

nuo 1950®
1950.

. 1950.
1950®
1950®
1950®____ _
1950.VII. 25

SESĖS VENESUELOJE

Venecuelos Rajono Vadeivas vyr. skautės Genovaitės Dvižienės patiektasis 
žiniaais Venecueloję veikia:

Maracay jaun® skaučių skiltis "Rugegėlės" vadovaujamos G» Dvižienės nuo 
1949o II® 25® ir Valensijoje jaun. skaučių skiltis "Žibutė" nuo 1949^ IV® 23, 
Vadovė - skilt. Amalija Žalnieriunaitė. Nors ir mažas sesių būrelis susispie
tė Venesueloje, bet vedamas energingu vadovių, gyvai rodo skautiškąją veiklą.

. . . DĖMESIO VISOMS SČS8MS ’

išsibarstone po visus kontinentus, po įvairias šalis ir miestus. Šių die
vinu emigracinio judėjimo apystovose sunku mums susirinkti i, vieną seimą® Tik 

korespondenciniu keliu begalime pasikeisti mintinis, pasidalinti rūpesčiais ar 
laimėjimais, tačiau ir ši mūsų tarpusavio ryšio palaikymo priemonė nekartą nu
trūksta®

Kad galėtumėm vieningai dirbti, padėti viena kitai,- reikalingos tamprus 
...^.tarpusavio ryšis.

Tuo reikalu Studenčių Skaučių Draugovės vadija praveda naują visų sesių * 
- SSD-vos narių registraciją.

* • ’ ■

Registracijai reikalingos žinios:
1. Vardas, Pavardė. * „
2. Gimimo data ir vieta. ...
3® patyrimo laipsnis.
4. Vyresniškumo laipsnis,
5® Einamos pareigos. ...
60 Paskutinė skautavimo viota.
7<* Priklausė dr-vei Lietuvoje, Vokietijoje ar šiuo rietu kitur.
8. Adresas®

v , Registruotis prašaae. visas seses, pavienes ir priklausančias SSD skiltims. 
Ziniaą siųsti kiek galima greičiau. Terminas •»' lapkričio menesio 20 d.

Kas žinote seses, kurios negauna "Vyčio" ir negali apie tai sužinoti, - pra
neškite ir jcms ir mums. Tuo padėsite mūsų bendrom, darnesniam veikimui.

Registracijos lapus siųsti šiuo adresu:
Danutė Bidukiene • "■

69I8 So Artesian Ave.
CHicago 29, Ill. U.S.A,
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(Tęsinys iš 169pslp,.)
Paskui reik atstatyti irgi is savęs. Svaigalai, kokie jie bebūtų, visi silpnina 
ištvertu, atspirtį, lamdo-laužo, kolei, pagaliau, iščiulpia valios likučius ir 

..padaro nebeatsparų paliegėlį. ” " ... . -.
. > Jėgų reik rasti savyje, savo;prp^u,.gal>įr pasiteiraujant, pasiklausant iš 

šalies rintų patariau. Save ndtfęik.'i|,'rankų paleisti, nei - nusivylimams pasiduo
ti. Kratytis. kas erzina - blaško,'"o"ięškoįti kas ramina- stiprina,

•• ■ - Kai ko tau trūksta,. žiūrėk į tuos t. .kuriem dar daugiau trūksta, bet ne į tuos,
kurie,'visakuo pertekę, nebežino; ką’darą 1'. Trūkstą sveikatos, stebėk prigimties 
ųuskriaustus ir gyvenimo ne iš jų’ kaltės jjrį’slŽgtus. -Yra bekojų, berankių, aklų. 
Yra nesugebančių iki dešimties suskaityti., ' O vis tik gyvena, graibstosi, gyvybės, 
nuotaikos nepamesdami. ” V .

Žkademikas - slčautas labai daug ko turi. Jis išėjo iš savo kaino, is savo 
tėvu su kraičiu, su nešmene,. , Jis turi ir- ugnyj nedegamo ir vagies nepavagiamo 

■’turto. Nesunku tų turtų-nešioti. ■ Sis turtas. nesvarus* Ir vietos’pakaks. Sis 
turtas vietos neužima’. Kol, e,si gyvas, tas, turtas Vis šu tavim. Sykiu s£i gyvy- .

"be tas turtas teapleis tave. j.'- "j-1 ’ ’’’
Reik tų žinoti ir didžiuotis pac-iOm.savyje.” • Savo'viduje būk išdidus, supras- 

’‘danas kų turi ir ką dar gali įsigyti.’ Tik Įeitiems, net- geriems'pažįstamiėns, ne- 
reik rodyti savo vidujo išdidumo - turtingumo-. .. t ’ •

Laikas pamažėli praskleis kuklumą, ir teisybe iškils viešumon.' Taip elgda- 
mosis daugiau laimėsi, aukščiau pakilsi kitų-akyse, Greitai nunokęs nepatvarus.

Kol jaunas prisilaikyk, kad atsargų senatvei ’turėtumei; 'O senatvė nėra su 
'metais surišta. Nežinai, kuomet ji ateisi Ji pareina nuo ’to,/kaip vidus pačią' 
išorę ir jos veiksmus sutvarko. Valią r protas■jaunina. • Valių protas sendina.

Nepasenkime be laiko. Bukim jauni, drąsūs. Bukim pasiryžę'. į r save laikyti 
Rankose ir 1dticris...'gyvenimo, drąsos, nesigailėti teikusi ‘

’■ ’ .. '-a. -
ATG^VIldLE BLAIVUMO TRADICIJA - . ’’ J .

■ g. . . Fil. V. Stasiškis ’ :

Karo 'ir pokario vargai (arba jais teisinimašis) baigia nutrinti" nuo korpo- 
, racijos veido viena, bruožų, kuris buvo jai taip būdingas prieškariniais.metais, 
būtent, blaivumo tradiciją* -. • .... '• ‘ ■ ■ '
’? .' Kiek žinau, VD. Un-te buvo.tik viena abstinentų korporacija, būtent ateiti
ninkų "Narsa", 'tačiau-ji i,drė, nesulaukusi not bolševikmečio. "Vytis" ir SSD 
nebuvo pabrėžtinai pasiskelbusios blaivininkų ar net-abstifioritų korporacijomis, 
tačiau tai buvo visiems žinoma jų tradicija, visų žinoma ir pagerbiama.

Alučiai buvo įprasti įvairių korporacijų "parengimai"'įvairiomis progomis, 
arba, ir be jų... I juos būdavo kviečiami draugiškų korporacijų atstovai. Vy- 
trečiai ir stud, siautės, tuose alučiuose, zincfcia, dalyvaudavo, bet... alaus ne- 

"gerd'avo' 0. jeigu ir -gerdavo, tai labai santūriai’- paprastai šeimininkai juos 
vaisindavo tuo metu labai mėgiųmonis vaisių sultimis ar limonadu. Tai buvo sa
vaime .suprantam ir niekis dėl to klausimo nekeldavo. Kad skaųtas-c negeria ir 
nerūko, buvo aksioma- nežiūrint kurio amžiaus jis ar ji bebūtų'.

Žinoma "Vytis" alučių nerengdavo' ' ;-
Panašiai buvo ir .su rūkymu. Prisimenu, kad tas; klausimas' buvo gana karstai 

diskutuojamas vienoje senjorų sueigoje, ir buvo-’nutarta, kad vytinčiai gali rū
kyti tik namie,.bet jokiu.būdu ne gatvėje, universitete,- skautų’ užsiėmimuose 
ir šiaip viešoje vietoje,. Ir tikrai, korporantai- to nutarimo tvirtai -laikėsi, 
iš apie’50 korperantų (1934-39) rūkant žinojau nedaugiau kaip kokius 5» 0^ 
mažiau buvo tokių, kurio "išgerdavo“,.bet ir tai neviešai..’Tačiau ir tie suei
gų metu gaudavo._paųiklaųsyti dygių pastabų..*

Dabar vaizdas yra gerokai pasikeitęs, kaip visi zinotie. Dabar skautų aka
demikų iškylose dažnai nereikia lauželio kurti, nes- paltankųmai dūmų kyla iš ci
garečių ..ą stiklelio taip pat nesibaidomą. Ar dėl to geriau?

Skautas akademikas galės atlikti savo visuomeninį uždavinį' tik būdamas švie
saus jprot o, neužtemdyto narkotikais. Jei reikalaujame neketnpromisinio blaivu
mo is jaunųjų, tai pirmiausia turime jo pareikalauti iš savęs, nes jaunieji mus 
skaito pavyzdžiu esant.

21



. ------------------------- --- ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALtERHaE&AI STUDENTAI SKAUTAI :

< Liūtas Grinius: A .
• » . . . .,

Korp! "Vytis" tolygi brolija Amerikos Valstybėse, pažįstama ALFA FAI OMEGOS 
vardu, yru palyginti amžiumi nesena, bet gana plačiai išsišakojusi organi

zacija. Alfa sni Omega arba trumpai lotyniškai APO /tarti ei-py-o/ save vadina 
artino tarnybos brolija. Priešingai amerikiečiuose vyraujančiam studentų klubų 
/vado Fraternities, Sorrorities, Honorories/ bruožui, ji yra vienintelė savo veik
lų grindžianti tarnyba mokyklos*' studentų ir bendruomenės labui. Nors APO savo i' 
narių skaičių riboja buvusiais skautais, o nesavanaudišku bruožu negali vilioti 
plačios pramogų ieškančios studentų masės, ji per dvidešintspenkis gyvavimo ma
tus gebėjo praleisti, apie 30,000 narių. Lyginant'su pirmaujančia jai Beta Kapa 
/^V. kuri skaičiuoja apie 110,000 nariu, APO nėra didelė ir jokiu būdu nepir
kau junti organizacija.

Brolijos istorija trumpa; studentų būreliui pasigedus organizacijos skauta- 
viriui aukštojoje mokykloje tpsti, jie 1925 m-gruodžio 16 dienų./ palyg. K* "Vytis" 
- I924.X.I6/ Easton’eų Pensilvanijoje, aukštojoje Lafaje.to vardo mokykloje įstei
gė APO. Organizedja rado pritarimų ir metų bėgyje išaugo į šiandien turinčių 
virš 200 skyrių, apie 16,000 narių, mokyklų vadovybių bei ;>nerikos Skautų Sąjungos 
pripažįstama bendruomene *

APO savo tikslus formuluoja sekančiai i
" burti akademikus skautus įžodžio ir įstatų dvasioje, ugdyti tarpusavy drau

giškumą ir. skatinti tarnavimą žmoniškumui". I
Sūkio pasėkoje nariams yra statomi du pagrindiniai reikalavimai 5 1. būti iš-' 

ėjusiems skautišką mokyklą ir 2. nuoširdžiai norėti padėti ar tarnauti artimui. 
Nežiūrint, kad apskritai amerikiečių studentų klubai savo įstatais draudžia pri
klausyti kėlimų klubams,. APO šių varžymų nenumato, statydama tik pirm minėtus rei
kalavimus, Narių kandidatų bandomasis laikotarpis taip pat nėra naudojamas "fuk- 
savinu", t.y. kandįdatu pajungimui aktyviųjų narių užmačioms ar spektaklio pada- ■ 
rynui /kaip labai dažnai praktikuojama kituose klubuose/, bet skiriamas bent vie
nam darbui atlikti, brolijos dvasios, tikslų ir metodikos įsisąmoninimui. Iš narių 
kandidatų taip pat dar reikalaujama pažinti savo skyriaus narius / tuo tikslu ren
kami jų parašai/ , pažinti mokyklų, jos vadovybe, istoriją, tradicijas.

Brolijos veikla? - APO nariams atrodo, jog mokykloje darbo dar niekad nebu
vo pritrukę. Skyriai patys suranda ar sugalvoja naudingą užsiėmimą, visuomet už
siėmę kokio dalyko vykdymu. Tarp kitų, pailistravimui, Štai keletas charakterin
gų užsiėmimų : padeda ar patys praveda naujų studentų orientaciją; tarnauja mo
kyklos informacijoje svečiams; praveda saugaus judėjimo, pirmosios pagelbos, ap
saugos nuo nelaimingų atsitikimų kursus; veda ar talkininkauja pirmosios pagel
bos, ugniagesių, mokyklos pašto agentūros,: rastų daiktų, knygų keitimo-perparda- 
vimo punktus; prisideda prie Raudonojo Kryžiaus, Vaikų paralyžiaus Fondo, Bend
ruomenės fondo, Pasaulio studentų fondo, Valstybės paskolos lakštų pardavimo va
jų savo .Organizuotu darbu; aukoja kraujų jo reikalingiems, steigia ir administruo
ja studentų lėšųpaskolos fondų; organizuoja silpniesiems mokiniams koreęetiel
nius būrelius. Šiuos darbus.vykdydami, studentai skautai nenutraukia ryšių su 
Skautų Brolija ar apylinkėje esančiomis draugovėmis, prisidedami darbu draugovė
je, globodami vienetus, įvairindami paskaitas- kursus, pravesdami skautiškų pro- 
pogandų.

APO lesų klausimas sprendžiamas skyriuose » Broįijos centro valdyba savo 
biudžetų sudaro is įstojamojo mokesčio / 10.-dolerių/; skyriai gi iždų papildo 
iš narių semestrinio mokesčio, kuris būna jų pačių’nustatomas, papildavai lė
šos būna surenkamos surengiant šokius, platinant pelnų duodančius bilietus, pri
imant aukas kokio nors darbo vykdymo vietoje, išimtinai APO pravedamas mokyklose 
taip vadinamas "ugly man" balsavimas: mokinių tarpe renkant baisiausios išvaidos 
vyra / vienas balsas, vienas centas’/, duoda skyriams stebėtinai gražias pajamas.

Sutraukiant: APO yra bendruomenei tarnaujančių studentų brolija. Savo dar
bu jie užpildo daug spragų mokyklose, tuo yraįsigijų visuotinų pritarimą, o studen
tų tarpe parodo, kad klubas ne tik pramogose.randa savo prasmę, bet ir vadovauda
masis "TARNYBOS ARTIMUI" obalsiu.
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( Atsiminimai ) 
L.Knopfmileras, Vokietija

Pirmieji žingsniai.- Įsigyjame- "Budi,"

Lietuvos jūros skautai yra išvarė gilia vaga-gero
kai .užleistuose.ofisų. krašto jūrininkystes dirvonuose. 
Jie buvo vieni pirmųjų Lietuvos jūrininkystės pionierių* 
Taigi, kiek mano atmintis leis, stengsimos'čia-susipažinti 
ti su jų. įsikūrimu, veikla ir darbais. Rašant betgi

■■ Klaipėdos jūros skautų istorijų tektų naudotis archyvine medžiaga, kuri visa, 
deja, jau žuvus.' Tenka rašyti iš atsiminimų. Būsiu’tad.labai dėkingas, jeigu 
kas šį rgino rasinį papildys ar pataisys.

Lietuvos jūros skautai Klaipėdoje buvo įkurti jau.1925 metais, taigi netru- 
. kus. po krašto išvadavimo. Didžiausias šio darbo iniciatorius buvo M.Brakas.

Štai, keletas pirmųjų.; jūros, skautų: K.Plonaitis, A.Kybrancas, J.Deškys,. Buntinas, 
J,Velerise-. JMStįkliorius, A.Geležinis, Er.Buntinas, T. Tomasevicius. Tais pa
čiais metais Klaipėdos uosto valdyba ištiesė skautams savo pagalbos ranką,dova
nodama jūros žvejų valtį su burėmis. .Nuo čia ir prasideda pirmieji buriavimo 
žingsniais Kasdieną po pietų renkasi jūros skautai į savo sueigas ir nepraleidžia 
ne vieno palankaus vėjelio. Daroma viskas, kad tik pagilinus žinias ir buriavi
mo praktiką. Skautininkas. M.Brakas mato, kad valtis per maža, pagaliau, tai 
nėra laivas, su kuriuo, tūtų galima Baltijos jūroje garsinti Lietuvos jūros skau
tų vėliavą. Ir čia, rodosi, pats likimas pasitarnauja mums: 1926 n. Lietuvos 
pasienio policija Baltijos jūroje pagavo kontrabandininkų kuterį "Malaju"• Tai 
buvo laivas, kuriuo labai susidaaajo skautininkas Brukąs ir visi jūros skatflai. 
Jo prašymo - nupirkti laivą jūrcą. ■ skautams, - neatmeta Lietuvos Moterų Dr-ja, 
suteikdama lėšų šiam laivui pirkti. Darbas užverda. Naujasis jūros skautų lai
vas pakrikštytas "Rudžiu" (Rodosi, šis vardas buvo pasiūlytas Dr. Vydūno, seno

., skautų biciulio.Red.). Įr štai 1927 m. Sekminėms Klaipėdos jūros skautai pasi
leidžia jūromis į pirmąją užsienin? kelionę, aplankyti Roneham uostų Gotlando 
saloje. Tai buvo pirmasis "Budžio" ir kartu Lietuvos jūros skautų pasirodymas — 
-iškyla..užsienin, šis žygis ilgainiui virto tradicija - .Sekminėms jūros skautai

• viąada buriuodavo Gotlandan. 1920 m. be Gotlando dar buvo aplankytas Danijos 
uostas ir sostinė Kopenhaga, Pirmą kartų Lietuvos trispalvė suplėvesavo Kopen
hagoje. užmegsti ryšiai su Danijos jūros skautais.

Tąis pačiais metais M.Brakas apleidžia .Klaipeda ir išvyksta užsienin studi- 
juotii Jūros skautų vadovavimą perima K.Plonaitis. Jis toliau tęsia ta patį 
tikslą - skelbti pabaltyje Lietuvos jūros skautų vardų. 1929 m. -Sekminių dienų 
skautai vėl Gotlando saloje, .Šiuo kartu jau Visbi uoste. Tai buvo gal pati sun
kiausia, mūsų, jūros skautų kelionė, nes teko pergyventi 9 balų audrą. 1930 metais 
vadovaujant K.Plonaicįui, Lietuvos jūros skautai pasileidžia į Tarptautinį skau
tų sąskrydį Švedijoj (Cula Camp). Deja, staiga atsiradus defektui motore, turė
jo pasukti atgal. Taip pačiais metais "Budys" aplankė Liepoją ir Rygą.

K.PlonaiČiui išvykus užsienin, .Klaipėdos jūros skautai pergyvena trumpą kri
zą, Tačiau ir šiuo metu užmegstas glaudus ryšys su Latvijos skautais, ruošiamos 
kelionės Liepojon,'

Šiurpi "Budžio" katastrofa. Žuvusieji skautai.
1933 motais liepos mėn. 15 dienų, pasileidus jūros skautams Liepojon, pu

čiant silpnam pietvakarių vėjui, bet gan.stipriai banguojant Baltijos jūrai, sus
tojo; "Budžio" motoras. Tarp molų siaučiančios bangos užneša "Budį" ant šiaurės 
rolo, kur jis ir sudaužomas. . Drauge su savim į jūros gilumą “Budys" nutraukia ir
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kris juros skautus 4 K.Šidlauskąs Aleksejūną ir dar trečią (atleiskite, pavardės 
dabar neatsimenu). Tai buvo labai skaudus smūgis netik Klaipėdos, bet ir visos 
Lietuvos jūros skautams. Tėvai pradėjo į ausų organizaciją žiūrėti su dideliu 
ncpasitikSjirju ir labai nenoriai toleisdavo savo vaikus į juros skautus. Tačiau 
jūros skautu geležinė valid ir užisigrimas .neleido žūti jūrds skautu idėjai.

Nauji "BudŽiai"

Husą visuomenėje augo susidomėjimas jūrininkystės idėjomis. . Jūros skautą 
vadovai darė viską,'kad ją pradėtas gražus darbas nežūtą. Atsiranda tad mora
linė ir net materialinė parama jūros skautams. 1935 metais jūros skautai gaur 
na hają klasės jachtą, kurią pakrikštija "Budžio I" vardu. Didžiausias nuopel
nas čia priklauso A.A. vyr.sktn.TJikui Kukučiui, jachtos vadu skiriamas K,Pau
ža. Jo vadovaujamas "Budys1 rudens regatoje laimi antrąją vietą. - 1936 m. to 
paties vyr.sktn. K.KukuČio pastangomis jūros skautai gauna antrą laivą, kuri, 
pavadina "Budžiu II". Nuo dabar jūros skautai ruošiasi jau tarptautinei rega
tai Latvijoje. 1937 m. liepos mė nes į ".Būdysi " vadovaujamas Z. Paužos ir "Bu
dys II", vadovaujamas L.Knopfmilerio, pasileidžia į Ventspilės .uostą tarptauti
nei regatai. Tiesa, čia mūsą jūros skautai laimėjimu neturėjo^ tačiau gavo čia 
mažą pamoką,' įgyjo patyrimo ir :buvo laimingi turėję teisę ir laimę dalyvauti' 
tarptautinėse varžybose. ■ ■ ■

1937 -metais Klaipėdos juros, skautai .gavo tretįjį laivą - lenktynią jachtą 
"Baltąją Leliją", kuriai vadovauti skiriamas psktn. K. Pauža. 1938 metais įvyks
ta tarptautinė regata, ruošiama Lietuvos Buriuotoją Sąjungos. Klaipėdos jūros 
skautai startuoja hoją klasėje, Starte net 21 jachta ’ Čia li.Jagučio vado
vaujamas "Budys-1" užima antrąją vietą. "Baltoji Lelija" visą laiką savo klasė
je buriavo pirmoji. Nelaimingu atveju lūžus stiebui,-turėjo išeiti iš lenkty
nių. - > . ■

Jūros skautą-eilės kasmet didėjo. Augo jauni vadai, pasiryžę nešti mūsą 
jūros-skautą vėliavą į kiekvieną Baltijos jūros uostą.

Netekus IClainėdos - Šventosios uoste «

■ Lietuvai netekus Klaipėdos uosto ir miesto, 1939 m. liepos mėnesį, juros 
skautai betgi laimingu būdu išgavo iš vokiečių įstaigų savo .laivus. Nuspręs
ta juos tuojau pargabenti iš Klaipėdos į Šventosios uostą. Išplaukdami iš Klai
pėdos uosto, kur tiek daug praleista gražią valandą, jūros skautai atsisveiki
no su juo paskutinį kartą nuleisdarri. vėliavą pusiau stiebo ties kryžium, kuris 
yra įmūrytas mole žuvusioms jūros skautams atminti.

• Atvažiavus į Šventosios uostą, nenuleidžiama rankų ir čia. Sk.R«DaČinskas 
ir v.sk.Dr.K*Agliukas kviečia Lietuvos jūros skautus į buriuotoją kursus. Jau
nimas atvyksta. Kursams baigiantis jachta "šaulys" (Lietuvos Šaulių Sąjungos), 
vadovaujama kap. sktn.j?.Labanauskui, pasileidžia ke.lioneį į Gotlandą. Tai buvo 
paskutinieji buriavimo metai. “Budys II" dar aplankė Liepojos uostą.

Užėmus Lietuvą rusafis, buriavimas buvo uždraustas, skautų organizacija už
drausta - uždaryta. ■

Štai jums, mielieji broliai jūros skautai, šis tas iš Klaipėdos jūros skau
tų istorijos bei tradiciją, kurios išdygo iš nieko. Jos augo ir klestėjo, kaip 
viskas musų mieloje Lietuvoje, iš pasišventimo, darbo, geru noru ir žvejų sene
lių pasakojimų.

. • .... . ■ *•' a’ + - ■

Jūros skautų įžodis bangoms siaučiant

Balandžio 24-oji buvo virtusi mūsų tradicine. Tą dieną Lietuvos jūros skau 
tai pirmieji pakeldavo vimpelį ir atidarydavo buriavimo sezoną. Kiti klubai bū- 
riavimo sezoną pradėdavo kiek vėliau - gegužės i-ąja.

įžodį Klaipėdos jūros skautai duodavo naktį 24 valandą, ant siaurės molo, 
prie baltojo švyturio. Tai būdavo daroma balandžio 24-ą, vėliau liepos 15- to
je vietoje, kur sudužo "Budys". Nevisuomet būdavo rami ir graži naktis. Nekar
tą tekdavo įžodį duoti stipriam vėjui pučiant, sūrus jūros vanduo apliedavo 
busimuosius jūreivius. Tai Baltijos krikštas mūsų jauniems skautams.
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įsigyveno graži tradicija. Fo skauto įžodžio seni ir jauni jūros vilkai 
nutiesdavo i jūra, žuvusioms draugams pagerbti iš pusu šakelių nupinta vainiku. 
Nuo šios tradicijos nebuvo atsisakyta netgi mums netekus Klaipėdos uosto,

"Prezidentas Smetona" rerbja žuvusius skautus

„ prisimenu 1939 metais vienintelis Lietuvos karo laivas "Prezidentas Smeto
na" liepos 15 dieną paleido garus ir išplaukė į jūrą. Juru kanonas sktn. 
P.Labanauskas pats vadovauja gedulingoms apeigoms. "Prezidento Smetonos" naši* 
pos sustabdomoso laivo-vėliava nuleidžiama pusiau stiebo. Bocmano švilpukas. 
Jūreiviai išsirikiuoja. Ramiail Kepures nusilaki Kapitonas meta per laivo 
kraštą.vpinįka žuvusioms Lietuvos jūrininkams ir juros skautams atsiminti.
Ir vėi’ švilpukas. Vėliava, pakyla į stiebo, viršūne, mašinos pradeda veikti ir 
karo laivas' plaukia Šventosios uosto link,

Šios tradicijos būdavo labai įspūdingos ir gražios. Reikia manyti, kad 
ir ateityje busimosios Nepriklausomos Lietuvos jūrininkai bei jūros skautai ju 
laikysis, numesdami vainiką Žuvusioms mūsų jūros skautams.

, Įįai .kuriu Klaipėdos laivą likimas
Gal juras bus įdomu išgirsti apie likimą kai kurių laivu, kurio buvo Klaipė

doje statyti ir daugiau bei mažiau mums visiems pažįstami* .*
Iš Klaipėdos bėgdami vokiečiai bėgo tais laivais, kurie priklausė Klaipėdos 

uostui ir čia buvo statyti. Kas nepažysta locu laivo "Šarūno", su kuriuo daug 
kartu teko įvairioms ekskursijoms ir jūros skautans išplaukti į jūrą. Štai 
"Šaršnas" paskutinį tortą savo inkarą nuleido Falster saloje, Danijoje. Moto
rinis keltas “Smiltynė", kuris daug tortą raus perkėlė iš Klaipėdos miesto į 
Smiltyne, paskendo prie Hellos pusiasalio. Kiek teko patirti, buvo subcmbar- 

-duotas. Žinorss garlaivis “Klaipėdos Miestas1! susilaukė labai skaudaus likimo: 
-bėgdamas iš Klaipėdos užplaukė ant seklumos* įgula buvo rusą priversta apleis
ti laivą. Fats laivas liko Klaipėdos uoste. lūžiausias koltas "Neringa", kuris 
kursavo tarp Žiemos uosto ir Kopgalio, atsidūrė.Borgholrao saloje.

Jeigu kas pasiseks mums sužinoti apie rausą .jachtas, buvusias Šventosios 
uoste, arba likusias Klaipėdoje, pasistengsime vėliau pranešti. Klaipėdos uos
te jūros skautai turėjo dar du laivu, kurie nebuvo pergabenti į Šventosios uos
tą. Ten jie buvo 1939 “ 1941 metais. Tąi buvq jachtos, kurios priklausė “Mais
to" fabrikui, bet buvo jūros skautu žinioje.. jachta “Gražina" - 30 kv.mtr. pi. 
ir "Kastytis", pirmoji buvo pirkta Taline .1938 metais.

1. sukūrusius skautišką - lietuvišką šeimos, 
židinį sveikina ir linki geriausios sėkmės

Korpfi "Vytis" J.A.V. įgaliotinis.
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ti, tai pavadink konunistu. Stipresnio.keiksmažodžio šiame sezone nėra. Se- 
” riasis keiksmažodis "nacis" visiškai išėjo iš mados ir niekas jo nevartoja. ;o 

dar'nesenai, mums čia atvykus "komunistas* buvo minimas su didžiausia pagarba.
' Kaip keičiasi laikai.

Benedikto sūnus, JAV®
Sugadino DP stovyklos mūsų tautiečius, kurie ir čia atsidūrę domisi tik 

tuo, kas dykai dalijama.
KSi pavartai lietuvių bolševikų laikraščius, tai net juokas ima. Kokia čia 

spaudos laisvė* Tie laikrastpalaikiai džiaugte džiaugiasi, jeigu kur JAV-bėns 
nepasiseka. Tačiau paskutiniu laiku bolševikai bijo bolševikais vadintis.

Motiejus iŠ Baltimores. JAV.

v Jūs ten Vokietijoje bėdavojato. kad negalite įsteigti lietuviškų mokyklų. 
Šia proga papasakosiu apie lietuvių mokyklas Amerikoje, kurių yra beveik kiek
vienoje lietuviškojo.parapijoje, iš karto nudžiugau pamatęs iškaba, "Šv.Antano 
parapijos Mokykla", iškaba tik lietuviška, netgi be angliško vertimo. Tik vi
sa bėda, kad tos mokyklos vidus atvirkščias i ten moko tik angliškai, be lietu
viško vertimo. Moko lietuvės vienuoles* Su viena jų netgi lietuviškai galėjau 
susikalbėti. DP savo vaikams, gavo tose mokyklose šeštadienius kai mokykla ne
dirba. Tačiau šios mokyklos ne taip gerai organizuotos kaip tremtyje: nėra, cen
tralizacijos nei mokyklų pobūdžio, nei programos srityje. 0 senosios "lietuviš
kos" mokyklų vadovybės į jas jau skersomis žiūri. Į viena jų atvyko ne tik DP 
vaikai, bet keletas ir senųjų Amerikos lietuvių vaikų. Mokytojos tada pasi
kvietė juos po viena, ir nežymiai liepe eiti namo. Čia sako, tik DP vaikams....

Tai gal sakysite, kad JAV įstatymai tokie negailestingi tautinių mokylų 
atžvilgiu? Visai ne. Čia mokykis kaip nori, bet tik privačioje mokykloje* 
parapijų mokyklos ir yra privačios mokyklos. Tokio pobūdžio lenkų mokyklose 

•dėstoma lenkų kalba, italų - itališkai, tik lietuvių mokyklose nėra lietuvių 
kalbos. 1 ■

iškeikiau tų tvarka, vienai senai Amerikos lietuvei, ta sušuko , “Nekriti* 
kuokite’" Tuo tarpu įstatymai leidžia netgi valdžios mokyklose dėstyti lietu
vių kalbą ten, kur susidarytų daugiau kaip 20 mokinių. Taigi lietuviškų mokyk
lų reikalai JAV-bėse labai nekokie.

K., Chikago.

Keiskime nuomonę apie amerikiečius, .iš jau pakeičiau. Jie nėra tokie do
lerių maišai, kaip juos mums pristatydavo. Pav., mums važiuojant iš New Yorko 
į dhikagą, prisistatė nežinoma lenkiškos kilmės amerikietė ir visai musų šeimai 
parūpino valgyti. Kai Chikagos stotyje aš su sponsorium nuėjau tvarkyti bagažo 
reikalų, grižę radon vaikus su šokolado plytelėmis rankose, kurias jiems davė 
kažkoks amerikietis, panašiu reiškinių vien tik savo šeimos gyvenimo kronikoje 
priregistruočiau labai daug. Dar nedaug reikalų turėjau su įstaigomis, tačiau 
visur stebina jų nuoširdus noras suprasti interesantų ir jį patenkinti. Tram
vajuje pasakiau konduktoriui, lead ką tik pražiopsojau savo išlipimo vietą. Tram
vajus tuojau buvo sustabdytas ir mn įteiktas nemokamas bilietas grįžti atgal 
sekančiu tramvajum. Savo šeimininkams už rūsį mokame 8 dolerius per savaitę, ta
šiau iš jų nuolat gaunama tiek daug dovanų, kad rodosi, jiems mūsų išlaikymas 
kaštuoja daugiau, kaip mes jiems sumokamo. Nežiūrint to pats gyvenimas kietas: 
Sunkus darbas per visą dieną beveik visiškai iščiulpia žmogų.

1 Jz.» Chikaga.
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* Kun, bėdinas", .Vyčio korp1’ dvasios vadovas; Štai--sunkiai susižeidė/vienoje, 
susisiekimo priemonių katastrofoje. Sulaužyti' kojų kaujai. Ligomis, įtvertas 

. ^sid-ateinius"-'varžtusc'■•turės’gulėti dar ilgų .laibų-. •. liūsų dvasios vadovo gyyybą, 
išgelbėjo tik! lietuvių angliakasių jam paaukotas kraujas(transfūzija)Labai sun 

i /ki operacija- pavyko» Mes labai apgailestaujami; kad mūsų brolis turi tiek daug 
♦kentėti' ir linkine jSn' gėlimaigreičiau pasveikti. ' v'

.Čikagos ir Toronto.vy-tiecjai savo kukliomis aukomis parėmė Vokietijoje be
sigydančius LSS narius, iš jų gautos nuoširdžios-padėkos. > ...

Naujas -"VySio" Koiifp. skyrius įsteigtas Urbanos universitete^ Illinois vals
tybėje, -ūsai skyriaus pirmininku išrinktas senj. Li Maskeliūnas. .?Vycio* Korp! 
valdyba skyrių jau patvirtino ir leido jam veikti.- "• • “ / . ' j . .-

Vyčio Korp. pirmininkas dėkoja visiems korp. skyriams ir broliams, ji svei- 
kįnusiems korp. šventės proga. y .

p'. Lietuviu skaųtų-cių•veikimas Vakarų Vokietijoje dėl nuolajr kilnojamų^sto- 
vyklų beveik visiškai neįnananas. Šiek tiek skautiškas judėjimas dar reiškiasi 
mžiaų judinamose kai kuriose Britų zonos stovyklose. • " v v

' Vyčio korporacija-gavo iš LSS vyr. dvasios vadovo gražų padėkos laiškų uz 
korporaci jos išleistasXun.sktn. St.Ylos paruoštas SK-UTU MuLDmS.'

DrrVydūnas, Vyčio Korp' garbės narys, prisiminė korporacijų jos metines, sven 
tės proga., atsiųsdamas, jos pirmininkui laiška,prašydamas perduoti-visiems bro
liams nuoširdžiausius sveikinimus, linkėdamas daugiau reikštis kilnaus zmbgišku-

’ no savybėmis. • . . ... ■>.
WCIO Korporacijos Pietų Vokietijos korespondencinis skyrius gražiai išplė

tė savo veikimų per dažnokai leidžiamų rotatorinį- biuletenį, kuris nuolat lanko 
po įvairias F-Vokietijos vietoves išsimėčiusius brolius vytiecius.

■ ICunvDėdinasy Vyčio Korporacijos dvasios vadas, gyvenus Belgijoje, kuriam ’ 
laikui išvyko į Šveicarija atostogų. Rugsėjo pabaigoj grįžta atgal į Belgijų.

. iš Sinso miestelio, nuo Keturių Kantonų ežero krantų, siunčia sesėms ir broliams 
savo nuoširdžius sveikinimus. -

senj,- m .Nekrašas vasaros atostogas praleido Italijoje, be iškylaudamas su 
vietos jaunimu ir gyvendamas po atviru dangumi įvairiose tos žemes vietovėse, iš 
Vilpių kulnų mus pasiekė jo gražus sveikinimas vytiesiems ir korporacijos vadovy
bės nariams. ’ . • . .. J; ■ , . .

* . *53 JVasios Vadovas IČun.Br.Vaišnora iš Ronos buvo kuriom laikui atyykps į, 
Vokietijų, kur gydėsi. Sustiprinus sveikatų, grižo į Romų. - "Vyčio!“ redakcijai 
atsiuntė gražius sveikinimus ir pinigine atikų, • • • - .

Brolis senj.sktn.V.A.I-antautas priėmė įžadus viename Jėzuitų, vįenuolyno Vo
kietijoje. Mūsų mielų brolį, pasiryžusį eiti Kristaus keliais, sveikiname ir , Ji n 

■ ’.kine nepalūžti po nelengvą gyvenimo naštą. . - .
FTofasktnaI,-nas Končius, mūsų korporacijos garbes narys ir 'Akademinio skautų 

Sąjūdžio pirmininkas paskutiniu metu labai aktyviai dirbąs Bostono skautų tarpe 
kaip vietininkas, pasitraukė iš tų pareigų. Vyčio Korporacija apgailestauja, 

. kad kai‘kurių mūsų br.olių? dirbąs skautų organizacijoje vis dar nėra tinkamai ...ų.
įvertinamas. . ' /K. . -

Sktn»sen j .K.Nėnortaa "Vyčio* Korp' valdybos vice pirmininkas, te begyvena., u
- Brightono mieste JLV ir padeda vietos lietuviams,skautams. Nepamiršta korporaci

jos reikalų ir siubcia visiems sveikinimus per Vytį, ■ '. "a. '--ia
Munsingenb DFstovykloje, Prancūzų zonoje, mūsų Korpl nario J.Giluno pastan

gomis įsteigtas lietuvių skautų vienetas - bendrija.
Heilbronno lietuviai skautai gražiai atšventė rugsėjo 8 dieną. Apie 26 

skautai-es davė jaun.skauto-ės įžodį, skautai dalyvavo iškilmėse su^savo vėlia
vomis. Is viso, skautų veikimas čia gana gyvas. Veikia dvi draugoves (skaučių 
ir skautų), yra 7 skiltys ir yra netoli 60 registruotų skaučių-tų. Vadovauja 
Brį; Kviklys.'' - > •Br*/Kviklys

27



Senj. 3,Butelis, vadovauja "Vyčio" korporacijos britų zonos korespondenci- 
niam skyriui ir aprūpina juos skautiška spauda,

■Inakt.jųnj.P,Vadopalas vadovauja Diepholzo stovyklos liętuviams skautams*
Skautų..Aido redakcijoje, kaip mūsų korespondentas iš Kanados praneša,vyks

ta kai kuriu pakeitimu. Pats laikraštis netrukus būsiąs pradėtas spausdinti 
ofseto.budu. Vyr. redaktoriaas postas esąs pasiūlytas vyr.sktn.fil.Stp.Kairiui.

RŪTOS spaustuvės savininkai, kurie, kaip žinome, spausdina "Skautą Aidą", 
įsigijo kai kuriuos naujos spaustuvės įrengimus, kurių pagalba galės spausdinti 
įvairius leidinius litografiniu.būdu, •

‘ ' l»ss Toronto skyrius apjungia šiuo metu 25 brolius ir seses.. Nusiskundžia
ma betgi, kad dalis narių yra labai pasyvūs ir menkai domisi savo organizacijos 
reikalais., skyriui pirmininkauja "Vyčio" Korp? įgaliotinis Kanadoje senj.psktn. 
Vytautas Kvedaras.

Sktn.Viktoras Kamantauskas, "Vyčio" Korporacijos garbės narys, šiuo metu 
“gyvena Muensingpno lietuvių stovykloje Prancūzų zonoje, Jo sveikitcs būklė ge- . 

resnė ir yra davinių, kad ligonis visiškai pasveiks.
"The llarian" žurnalas (spalių mėn) išspausdino ilgą straipsnį "God’s Happy 

Man" apie prof.Stp.Kolupailą, įdėdami ir jo fotografiją. Džiugu# lead ir.angliš
kai skaitančioji visuomenė supažindinama su mūsų žymių mokslininkų, nenuilstamų 
vįsuomeninkų ir didžių skautų. Šiuo metu gerb. profesorius tebedirba Notre Bane 
(Indiana) Universitete. .

Chikagos skyriaus "Vyčio", korporantaj- kartu su stud,skautėmis skyriaus me
tinę šventę numoto iškilmingai minėti lapkričio mėn, Žį d. *

Septyni korporantai,"Vyčio* Chicagos skyriaus nariai studijuoja aukštosiose 
rmokyklose.' Tai gražus būrelis, kuris yra pavyzdžiu kitiems. Daugelis brolių 

žada pasekti jų pėdomis* . -!' „ . ’ ’ ■ . . ;
"Nemunas" jau išėjo iš spaudos. JUi gražus, su daugeliu nuotrauka veikalas, 

kurį parašė mūsų garbes narys prof.Stp. Kolupaila, Tai didelė dovana visiems lie
tuviams, ypatingai, gamtos mylėtojams skautams* , . •"? -

Inž. Pranas Čeponis Korp.! "Vytis" narys Toronte, Kanadoje, dirba Canada 
Packers Inc, ir suprojektavo "girdler deo dorizen" 5 aukštų plieno konstrukcijos 
pastatą, kuriame bus įrengtas aliejaus kvapo pašalinimo fabrikas. Tai toks pir
mas įrengimas Kanadoje, Husų darbštusis korporantas jau yra užb&įgęę pastatą 
želatinos /mamytei* Jo aprašymas 5 r nuotraukos buvo atspausdinta anglų spaudd>je->

Toronto ASS skyri; us Toronte, Europoje palikusių ligonių selpimuį 'pasiuntė 
$20*00' auka. Tai tikrai gražus ir realus pavyzdys kitiems.

Trys vytiečiai iš Chicagos, senj.A.Juodikis, senj.L.I'askdliūnas ir senj.Vyt, 
Lapatinskas rudens semestro pradžioje išvyko studijuoti į University of Illinois 
Urbana mieste. Senj,A.Ą.Juodįkiš.iki šiol turėjo Korp' "Vytis" Chicagos skyriaus 
valdyboje arbiter elegantiarun pareigas, kuriąs taip energingai nešė. Studijose 
broliams linkine kuo geriausios sakmės, • "■ • ." . -.

Naujas arbiter eterantiarum* Chikagos "Vyčio" korp! skyriaus valdyboje, tas;
- pareigas ėjusiam senj* Alf. Juodikiui pasitraukus, nauju skyriaus arbiter eleg* iš

rinktas senj. R.Chainauskas. Chikagos skyriaus valdyba; reiškia padėka coli. senj* 
A* Juodikiui už parodytą pareigingumą eitose pareigose. '

University of Illinois in Urbana, Ill., nuo rudens semestro studijuoja trys 
'Vyčio’ senjorai, buvę Chikagos skyriaus nariai, Alf. Juodikis, Vyt. Lapatinskas 
ir L. Uaskaliūnas. Jų pastangomis ir įkurtas naujas skyrįas, kuriam vadovauja 
senj. L.Uaskaliūnas, adresui 1241 Arbor-Str. Charapain, Ill. Šiuo'metu čia studi
juoja 6 lietusiai studentui, bet sekantiems semestrams tikimasi jų sulaukti daugiau*

"Vyčio" korp. 26m, sukaktis, buvo paminėta Toronto ASS Skyriaus iškilmingoje 
sueigoje spalių 1d. Sueigoje dalyvavo gražus būrys akademikų-ių. Senj. A.Pundze- 
vicians referatas: "Toronto korporantų ir skautų vienetų bendradarbiavimo santy
kiai" susilaukė gana gyvų diskusijų. Po sueigos seses pavaišino dalyvius skania 
kavute. « ■ - . , • , ...

28



-----------------——-igl ——-—__—....... _--- ------
Sv« Kai- ėdu šventes akademikai skautai-ės-prasėtai, kur tai galina, sutik

ti savųjų tarpe, suruošiaut- bendras lietuviškas Kūčias, ar prisidedant prie"kitų 
lietuviškų org-jų ruošiamu n$įė tų ..parengimų. Plotkėlįų žada parūpinti "Vyčio" 
Korp* dvasios vadovai. - ' .....

Du vytiečiai, Toronto skyriaus nariai, pradėję studijas Toronto universi
tete. . ’

A.3.S. Toronto skyriaus valdybos sudėtis, pagal liepos nėn. 30 d» rinkimus 
yra sekanti j pirmin.' senj V.Kvedaras, vice-pirmin. senj. d’.Balsytė, sekret.- 
-sonj. A.Slapšys, senj. Tėvūnas, senj. A,Jazbutis. '

Vyr.Sktn, fii Dr.D.Kęsiūnaitė atsiuntė didelę auką "Vyčio* leidimo reika
lams.Net $10,00.'Vyčio" redakcinis kolektyvas ir administracija taria skau
tiškų acių sesei filisterei už taip gilų mūsų’ oficiozo reikalų supratimų ir 
efektyvių paramų,

Vyr. sktn. fil.V.Ąugulis, "Vyčio" įgaliotinis J.b.V*', atsiuntė $10,00 «Vy*’ 
cio" redakcijai, nuosavo rotatoriaus įsigijimui. "Vyčio" redakcinis kolekty
vas dėkoja broliui uz paramų, , ;•

Vyriausias Skautininkas Dr, V.Popas, puikiai atstovavo lietuvius J.A.V* Nau
josios Anglijos skautų vadų suvažiavime'Horcesteryje■ Liass. Amerikiečiai skautai 
iš Berlyno,liass. kvietė jį artimiausiu laiku sveciuosna su pašnekesiu apie Lie
tuvos ir Europos skautus.

Rotatorių "Vyčio" leidimai, nupirko Chicags A.S.S. skyrius. Tiesioginiai 
skyriaus narių buvo suaukota $ 27,§)(K>ir tam reikalui' is kasos paskirta $55,00.

Galima tvirtinti,., kad jei ne čikandeciai A.S.S. nariai-ės, - musų .'liekas 
"Vytis" būtų turėjos sustoti dėl leidimo lėšų stokos. Šia gi taip stambia ąuka- 
-rotatoriumi čikagiečiai įgalino "Vyčio" leidimų tęsti bo bet kokios priklau
somybės ar pašalinių reikalavimų, su kuo teko skaitytis.neturint savų spausdi
nimo priemonių. "Vyčio" redakcinis kolektyvas ir administracija už tai ‘dėkin
gi Chicagos A.S.S. skyriaus valdybai.

^.3.3. garbės nario Vyr.sktn. Z.Jurgėlos, Lietuvos Skuutybos įkūrėjo lau
kiama. atvykstant į New Yorko skautininkų'ramovės- steigiamųjį susirinkimą lap
kričio nėn. 26d. ...

Detroito liet, skaųtai-ės praeitą vasarą atliko ne vieną meninę programą 
kitų organizacijų gegužinėse, kuo žiūrovai buvo labai patenkinti. Reikia tikė
tis, kad ateinančią vasarą, labd.au "suintensyvinus veiklą detroitioČįai sesbs- 
broliai jau ir savo vardu praves tokia’s pramogas savarankiškai. Čia skautėms 
vadovauja sktn. K.Khdationė, skautams- sktn Vi.Pauža.

"Naujienų" dienraštis Chicagojo Nf.253 (spalių 27d.) išspauidino B.Tarvai-' 
nio straipsnį vardu "Amerikos L.R;K. Fed;'31-as Kongresas ir Lietuviai skautai"į 
kuriame autorius objektyviai išdėsto eilę minčių L.S.S-gos, vadovavimo ir orga
nizacijos glibos reikalu... Tuo reikalu reikėtų ir dauriau pasisakymų.

Skautišką arbatėlę su programa New Yorke surengė vyr, siautės ir skautai 
vyčiai spalių mėn 21d. kurios tikslas buvo dar labiau suartinti New Yorko skau- ■ 
tiškąją šeimą ir skautu-čių tėvus.

Dalyvaujant apie šimtui dalyvių, arbatėlė praėjo nuotaikingai ir po jos 
įvykusiame vadovų pasitarime buvo nutarta steigti skautų rėmėjų būrelį bei kvies- 
,ti į darbą pasyvius skautininkus-es.

BALF ruoštoje rinkliavoje tremtiniams Vokietijoje, skautai ir skautės ak
tyviai prisidėjo rinkdami aukas New Yorko gatvėse.

Skautiškas laužas visuomenei Chicagoje, ivykęs rugsėjo mėn. ,16d.- sulaikė 
labai gausaus svečiu būrio. Zuiki laužavietės aplinka gražiame Larąuette Parke 
ir turtinga programa, davė progos pasijuokti ir pamąstyti tūkstantinei žiūrovų, 
mintdi. Laužą uždegė Lietuvių-Skaučių Seserijos vadė vyr. sktn. J.Augustaitytė- 
Vaičiūnienė, savo jautrioje kalboje prisimindama paliktą tėvynę, kurioja nebe
liepsnoja laužai, be bent giriose partizanę kur s t etai,- ir ne beskamba, lietuviškos 
dainos. Ji kvietė visus emigracijoje esančius seses ir brolius saugoti, puose
lėti visa tai kas yra šventa, lietuviška.

Laužą vedė psktn. Alb.Karnavicius. .
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Rugsėjo mėn. 2-3 d.d. Toronte įvyko Kanados skautų vadu bei skautininku su
važiavimas. I suvažiavimą buvo pakviesti ir Korp! "Vytis" atstovai. Tranešindi 
iš vietovių buvo įdomus ir gal net istoriniai, parodų, kaip lietuvių Skautu Są
jungos padaliniai atsikūrė emigracijoje, kokia jų teisinė padėtis, santykiai su 
vietos skautų sąjungomis bei pirmųjų veiklos žingsnių pliusai ir minusai.

Ypatingai vadovams buvo akcentuotas "Skautų Aido", kaip vienintelio lietu
viu skautų ryšio palaikytojo visuose kraštuose, išlaikymo-reikalingumas. priim- į 
tojo rezoliucijoje buvo visi'įpareigoti surasti kuo daugiau naujų prenumeratorių 
ir parenti skautiško turinio rašiniais, ar kita šiam žurnalui tinkama medžiaga.

Suvažiavime dalyvavo ir vyriausias skautininkas Dr. Vytautas Čepas, kuris 
tarp eilės skautiškų klausimų palietė ir Brolijos su Korp! "Vytis" santykius. 
Brolijos vardas ir toliau lieka tas pats - Lietuvių Skautų Brolija.

Suvažiavime dalyvavo gausus būrjra brolių (apie 50) ir‘tikrai buvo džiugu 
matyti ir jausti, kad lietuviška skautija vis plačiau apima jaunimą naujuose 
kontinentuose. Suvažiavimo posėdžiams pirmininkavo sktn. Stp. Kairys. Suvažia
vimas 'būvo baigtas Tautos Himnu ir vakare, prieš išsiskirstani, atsisveikinta 
su dalyviais ir svečiais, prie jaukios arbatėlės.

Lėvuo.

AKAgElm-.lS B—LIUS C HI GAGOJE

Studentų skautų Korp! "Vytis" Chicagos skyrius savo veiklos metinį darbą, 
kartu su stud, skaučių "Gražinos* skiltimi, apvainikavo akademinio baliaus su
rengimu Tremtinių Namu salėje lapkričio mėn. 4 d.

Šis akademinis balius buvo pirmas kaipo toks naujai atvykusių lietuvių tar
pe, kurio rengimo tikslas buvo gautu pelnu paremti dar betųsianČiųjstudijas,Vo
kietijoje pasilikusius studontus-es.

Chikagos lietuvių visuomenė labai jautriai atsiliepė į šį parengimų ir baliaus 
šeimininkams buvo nemažai rūpesčių,; norint sutalpinti visus svečius.

Baliaus metu, gražiai dekoruotoje ir spalvingai apšviestoje salėje, buvo pra
vesta trumpa koncertinio pobūdžio programa, kurių išpildo solistus Alg.Brazis,šo
ke ja Aldona Valeišaitė, uuz. A. Kalvaitis ir aktorius Gaudrimas. Salės dekoraci
jos ir apšvietimas buvo parengtas Aldonos Viliušytos ir Laim.Klino.

Veikiant akademikų ir akademilcių mamyčių talkininkaujamam turtingam bufetui 
su lietuviškais gėrimais*ir skambant puikios p. Pakšto kapelos ėuropietinio sti
liaus muzikai, balius praėjo tikrai nuotaikingai ir rengėjams davė laukto pelno.

Teko išgirsti dalyvių pageidavimus, kad šis balius, kaipo toks,nebūtų pasku
tinis.

Iš gauto pelno yra parengiami siuntiniai, kurie šventėms bus pasiųsti į Vokie
tiją, ten pasilikusioms oollegcms-ėms.

SaiTYTOJ-umS IR Bald)RAD^RBl^įS

Ryšium su sunkumais, iškilusiais neturint nuosavų "Vyčio" Spausdinimo prie
monių šis,"Vyčio" numerio išleidimas gerokai pavėlavo, už ką malonius skaityto
jus ir bendradarbius atsiprašome. Lėšų problema spaudos priemonėms visą laiką ne
buvo išspręsta, tačiau šį kartą šį reikalą parėmė Chicago’s ASS skyrius,"Vyčio" 
leidimo reikalams paaukodamas $25,00. Broliams ir sesems Čikagiečiams "Vyčio" 
redakcija dėkoja.

Šis numeris išeina spausdinamas jau "Vyčio" redakcijos nuosavu rota'toriuni. 
Technikiniu leidėju, spausdinti rotatoriumi, sutiko būti senj.Gintautas Vėžys. 
Reikia tikėtis, kad nuo sekančio numerio «Vyti£ išeis reguliariai; jeigu tik ma
lonūs skaitytojai ir bendradarbiai jo leidimų efektingai parems savo kūryba ir 
lėšomis.

■Vyčio"' redakcija.
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