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Nauji leidiniai

St.Yla., SIuiUTlJ ILiiDOS. išleido "Vyčio” Korp!, vak.Vokietija 1950 m. Rašyta 
mašinėle, sp» rotatorium. 2į psl« + 4 pusi, viršelio. Su bažnytinės vyresnybės 
leidimu. Rinkinėlis skiriamas lietuvių katalikų tikybos skautų-čių reikalams. 
Tiražas: 250 egz. įžangos žodis LS3 dvasios vadovo kun.dr.J.Vaišnoros.

Laida yra žmogaus kalba su Dievu. Viso pasaulio skautai, pripažindami vie
nokia ar kitokia forma išreikšta dievybe* dažnomis progomis reiškia jai savo jaus
mus. Lietuviai skautai per 3° savo gyvenimo metų neturėjo sukurtu nei daugiau 
maldų, nei, tuo labiau,atskiro rinkinio. Šį darba atliko mūsų organizacijos bičiu
lis sktn.kun. Stasys Yla, pats surinkęs ir žymia dalimi sukūrus eile visiškai nau
jų maldų ir jas įterpęs į savo didžiulės maldaknygės "Apsaugok Aukščiausias“ rank
raščio Vl-jį leidimą. < 'Vyčio" korporacija, nujausdama, kad minėtų maldaknygė pa
sirodys tik po ilgesnio laiko, pasistengė jas patiekti sesėms ir. brnliamą.- -atAk-i- 
ru , dailiai išleistu (153 x Sl^rn) leidinėliui-Skautų maldų tekstai -.jautraus 
mūsų dvasios vadovo, kacetininko Nunešt.Ylos paruošti žodžiai - iabąi atitinka 
mūsų šių dienų reikalavimus ir gali' būti nuoširdžiai skaitomi pamaldų ar skau - 
tiškujų užsiėmimu metu. Autoriui priklauso skautiška mūsų visu padėka.

Leidinėlis pasiųstas "Vyčio" korporacijos skyriams ir Įgaliotiniams JjAV-bėse, 
Čikagoje, Kanadoje, Australijoje ir kt.
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/lįflUTU JTpŪDŽiO LQiUlWTV
NR. II-12(27-28) CHICAGO 1950 M.GRUODIS.

Br. Kviklys

Išvarytas iš daugelio žmonių širdžių, iš pasaulį tvarkančiu vyru protų, iš 
valstybinio, ekonominio ir socialinio gyvenimo sričių, Kristus ir šiemet gims

Šv.KALĖDŲ ŠVENTĖS - KRISTAUS GIMIMO DIENA - 
- TEįPRASMŪiA MUSŲ DARBUS DIEVUI, TĖVYNEI, ARTI
MUI , TESUTEIKIA JĖGŲ MŪSŲ VADOVAMS -ĖMS VESTI 
SIL.UTYBŲ PRASMINGAIS KELLMS , TEPADEDA AKADELJ- 
E&J5 SKAUTAMS -ĖLS, VYR. SĖSKIS, BROLIAIS VY
ČIUS, JŪROS IR VISIEMS KITIEMS BROLIAIS - SE- 
SĖLS SUSIBURTI TREMTYJE į VIENA DARNIĄ ORGANI-

• ZukCIJĄ, I.ES .KURIE TIKIME KRISTAUS Gli-Ii.D, NĖ 
VALANDĖLEI NEPAL lESKIlJE VILTIES SUSILAUKTI LAIS
VOS LIETUVOS •

' BUDĖKIME!

^ŪCADELJNIS SKAUTŲ SAJUDIS 
“VYČIO" REDAKCIJA

tvartelyje., vargingose bakūžėse, skurdžiuose miestų kvartaluose - ne palociuose, 
dangorėžiuose, turtingųjų namuose, nesgi čia nebus Jam užeigos. Jis atsiras ten, 
kur žiauraus Erodo kareiviai dienomis ir naktimis siaučia, kur mūsų tėvai, bro
liai, seserys, vargo grandinėmis surakinti, jau septinti metai kryžiaus kelius 
eina. Tik vienas Jis - šis šviesusis kūdikis, paguos juos didžiame varge, sus
tiprins skaistesnio rytojaus viltimi ir suteiks kantrybės gal dar didesnėms atei
ties kančioms.

Kai ten, anapus sienos, kur upės krauju teka, susės perdaug jau išretintos 
šeimos, kai likusi dar ryva Motina apdumos už karšia ašara kartesnį savo vaikų 
likimų, Ji atsimins ir mus - tremtinius, kurie bedaliai, beprasmiškai bastomės 
po svetimus kraštus, dirbdami svetimiesiems, nerasdami laimės svečiose šalyse,
neprigydami kitų kraštų dirvose, it tas persodintas medis.

Tų Šventa Vakara, kai laušime,deja,ne iš Lietuvos žemes užaugintų kviečių 
plotkeiu; mes gal net apsiverksime, tik ne džiaugsmo ašaromis. Verksime ne dėl 
savo vargo bei rūpesčiu, tik skusimės siaudžia dalia, kodėl Viešpats nesutrumpi 
na mūsų tautos didžiojo bandymo dienu ’—------------
jų knygas.

, kuris graso įtraukti mūsų tauta į mirusių*
LIETUVOS

NAC'O-’-.’ v*
M. A . -
KITRl jr.'i. ..A
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186 ————
Reikia tad šia proga ieškoti stiprybės, būdų gyvasčiai išlaikyti* Visa tai 

ne® galima rasti tuose pačiuose Lietuvos Laisvės kovotojų žygiuose, ausų motučių 
ir sesių, išverktų ašarų versmėse, pagaliau, šviesiame Gimtosios Senės atminine, 
kuri, kiekvienų valandėlę nešiojamės savo širdyse. Ar gi ne dėl jos - savosios 
žemės, argi ne dėl likusių mūsų, tautos narių, argi ne dėl grįžimo atgal, kuriuo 
nė minutėlę nepaliovėme 'tikėję, nuns dar verta gyventi ir pavargti svetur? Bet 
gyvent?, dar mažai - reikia išmokti gyventi gražiai, dorai, šventai, prasmingai. 
Ginusio Kristaus vardu reikia pasistengti išnokti vykdyti didžiausia, skautybės 
šūkį - aukotis kitiemsl . Kaip tas šviesusis Jahovos kūdikis atėjo kitiems, netgi 
kančiai, taip turėtumėm stengtis daryti ir nes savo tautai, kuri tiek mažai te
turi kūdikius Vadinasi visi musų žygiai tegali vien prasmingi būti. Gali dar 
vienokų ar kitokį gyvenimą, vesti, lėbauti ar beprasmiškai žaisti dauginaiIijoni
nės tautos, tik jau ne lietuviai. Ne tam esi tu’pašauktas, ne tam tau gyvenimas 
ir sveikata duota. Tavo jėgos turi būti Lietuvos jėgos, tavo sveikata - tautos 
gyvastis, tavo kvėpavimas -’ laisvos-kvėpavimas .savajam kraštui, tavo uždarbio ir 
turto nemaža dalis - kovai- uz pavergtos tautos laisvų.

Gal visa tai yra nemaža auka iš Tavus, bet. ir nedaug, palyginus su kraujo 
ir gyvybės kaina, kurią kasdiena moka taviškiai, pasilikę Lietuvoje ar nutremti 
į kraštus, iš kurių upės nebeateina - tik šaltas vėjas atpučia.

Ilūsų kova už laisvę niekada nebuvo ir dabar nėra beprasmiška. Dar nesenai 
buvęs visiškai kurčias pasaulis jau pradeda girdėti, aklieji jau gerokai regi, 
iki šiol buvę raiši.žygiui į Rytus, šiandieną jau kaunasi ne .vien tik "morališ
kais'1 ginklais priešbolševikiniame. fronte Azijoje. 0 Tu ? Jeigu dar negali šian
dien., mielas broli, sese, savo pečiais pralaužti geležinės uždangos, tai dar „ne
reiškia, kad to neįstengsi rytoj ar kitais’metais. -Zinai, kad.mažais darbe’liais 
dideli geri darbai, padaromi.. . Eažąis beldimais irgi galima dideli, triukšmu sukel
ti, juk maži gyvūnėliai didžiausius akmenis išverčia. Tu juk gali pasakoti tei
sybės ir laisvės evangeliją didžiausiems netikinčiųjų būriams, gali didinti tau
tinu susipratimą tų lietuvių tarpe, kurie lietuviškai nebegalvoja.

Kristus atnešė pasaulin, šyįesą. Pikti žmonės.’ ją uždengė- ir nebeleidžia į . 
ją žiūrėti mūsų tautai. Bet jį nežuvo - Šviesa nedingsta tamsybėse, tebėra gy
va. Ateis diena ir nukris uždanga, kuri ją laiko pridengus. Tada ir Kristui ne
bereiks gimti tremtinio tvartelyje - Jį iškilmingai Sutiksime savo žemėje, savo
je pastogėje. , 

i (Kelios mintys' iš ASŠ Sydnė.jaus skyriaus steigiamosios sueigos,
įvykusios šių metų rugsėjo ;10 d.)

" Lietuviu išeiviu tarpe tęsėsi ginčai tarp pavienių draugijų, vyksta riete- 
tarp įvairių srovių ir partijų atskirų draugijų ribose. Smarkiai nukenčia 
to visų.bendras tikslas - Tėvynės vadavimo darbas. Kės neturėtumėm stovėti

,>" ( Fil.VAStasiškis)',.’ '''' J - 
"Neturėtumėm pamiršti tų mū&ų mažutėlių

ir šokius priaugančiai kartai".. (^.Laurinaitienė)

nos
dė! _
nuošaliai, kur gyvenimo momentas verčia įsimaišyti■į mūsų išeivijos visuomeninį 
gyvenimą.

"Neturėtumėm pamiršti tų mūsų mažutėlių...-1 ūsų pareiga įskiepyti, perduo
ti tauriuosius mūsų tautos papročius, tradicijas, gryną kalba, gražiąsias dainas 
ir šokius priaugančiai kartai". (E.Laurinaitienė)

" pagrindinė sąlyga valstybei atkurti yra tautos branduolys etnografinėse šie- ’ 
. .-nose. Antras svarbus faktorius - pinigai.- Ypatingai pasitarnautumėm Tėvynei, 
jei įstengtume kiekvienas asmeniškai, užsienyje uždirbti daug, tų pinigų, kurie bus 
taip "naudingi atsikuriančiai valstybei, taip palakusiems sesens, broliams, kurie 4 
šiandien atlieka tiesioginę funkciją kovoje dėl laisvės. (J.Jurskis).

Jei manęs paklaustų, kuri yda labiausiai įsigalėjusi pasaulyje, pasakyčiau -
- egoizmas? <

Skautiškas paprotys kasdien padaryti po gerą darbelį siekia išrauti egoizmą 
is skautų širdžių. Lord Baden- Powell of GiĮveli-
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Vaiciūniono

Nors purtintu tave šiaurys, 
Kaip pavasarį žydinčią kriauše , 
Tu eisi, kur mirksi toli žiburys, 
Klajodama' po naktį giliausią

$ ■ Ir pėdas ir rogių' vėžes, 
v-IX.:, Kaip raganą puotos valingos, 

'Uzpilstys sniegais ir užneš 
Kalėdinės -verkiančios pūgos

Ir niekas, o nieks nesusėks 
Kai'- tyliai šventovėn įžengsi 
Ten rasi Berneliu Kišias 
Pas naujojo rytmečio slenkstį, 

. • t ■
Pražydusios kriaušės šaka
Balta, kaip Kalėdinės pusnys 
Pakilusi dangun auka ■

.^Šviesos vandenynus išjudins, ' '

Tiktai nesustok pakelėj,
Kur žvaigždės netikros sužvarbo 

% Tada laukiamoji žvaigždė 
:!i Ne tramdys šėtoniško darbo.

'0.^'-*

5



% <. 2g ‘W MS
. V*?

Visvien kokiu .pavoju rietu akademijas -skautas, akademinis skautas, akademiškas 
skautas turi ypač atsidėjus patikrinti savo' patirtis, nusistatymus, savo eitojoj 
einamojo..eisimojo. kelio linkmę, posūkius, vingius.

Ir vistiėk pat, iš kur tie pavojai bekiltu.
•• Ar tai būtu-.vidaus5nesantaikų- nesusipratimu, ar asmeniškais sumetimais 

kilusių nepalaužiamu užsispyrimų, ar norų darnu darta apardyti, kum paprašius, 
įkalbę jus .$ įtikinus - vertus. " * *

Ar tai būtų noras išorės veiksniu saviems tikslams perimti jau kiek apipa
vidalinta judrių patikimos ateities jaunuoliu susibūrimų,.'jaunuolių, radusių sau 
kelia, bežaidžiųnt apsitrinti, gyvenimiškų žinių - patyrimų gauti., surimtėti -pa
traukti jau iš mažų dienų į save akų, neturint užpakalinės minties., einant tiesiu
- atviru keliu visur, ir:namie ir Viešai, lauke-gatvėj, ir pavieniui, ir būreliais
- būriais-. •

Visokie pavojai turėtų tik sustiprinti įsitikinusius seses-brolius. Pavojai 
tik grūdina - didina atspirtį, skaistina veiksmus - drąsos priduoda, gyvybingu
mų- pažadinai Pavojai kelia pasitikėjimą. savim, švelniai bekovojant dėl savųjų -
- saviškių minčių grynumo,7dėl saviškių-savujų veiksmų tikslingumo. Ne mietu su
si juosi, ne maišu pasirems!«' . •

Ne kąrsčiuotis reik pavojų metu, bet šaltai kauptis. Nepuldinėti-betiks
liai, išsišokantį Saitas prota's’, susilaikymas, .pakanta, iš savo kelio, kaip pap- 

. rastai, neiškrypimas, pavojaus nešėjus tramdo. . Ir sukusintiens.drąsa atslūgsta.
Gavęs per nosį - trauk ndmo. '

Ypač žemaičiams pavojaus metu šalto kraujo netrūksta. Juo didesnis pavojus, 
■'juo jis šaltesnis. Ir tuo laimi dažniau, negu, šokinėdamas - mėtydama'sis, pykda- 
nas, panaudodamas gebo jibin’ bergždžiai, dar pagrindiniam pavojaus akstinui neužė
jus. 4

Pavojų - kliūčių visuomet ir visur buvo. Kartais jų užplūsdavo ir iš vidaus 
ir iš išorės .daugiau, kartais mažiau. Po pasaulį išsiblaškius, pavojingiau,spen
džiamas kilpas aptikus. Ką kiti, sako, darys, palauksiu. Ilgai nelaukiama, to- - 
kinis atvejais. Kaupiamasi, galvojama, pasitariama. Jei kliūtys praminta -įpras
tą kelią suka į šalį, ar vingi daro tam pačiam tikslui siekti, dar netaip bloga.

. Bė’t.',-jei ir turėtus - patikrintus tikslus smarkiai imtų kas mėginti pagrindinai 
keisti, reik tuomet stabtelti. Gerai pagalvoti, save patikrinti, kitu pasiklaus-

• ti,- ir tik tūdmet pasisukti iš eitojo kelio keičiamam tikslui siekti. Juo la
biau, jei. tas kelias atrodė plačiai pramintas, tikslas daugelio pripažintas -

■ išmėgintas ir, ,jeį tau pačiam tiko, tavo įsitikinimus sklandžiai be šiurkštumu 
gilino, ir jauteis.'gėrėjas - kyląs. Nesunku-juk pačiom sau prisipažinti.

■■ Būkim atsargūs'. Aržiau kits kito laikykimės. Gląuskime gretas. Pigiai ne- 
pa’rduoltiae nei kelio - tako, nei, ypač, tikslo. . Nieks neatmokės. Baskui tik pa-, 
sijuoks, pasidavuse Ir tik pradžioj, kolei pavilios, gausiais pažadais svaity- 
sis. Vėliau atstums.. Persimetėlių aplamai nemėgstama. Nes jie, pasirodo, ant 
slidaus kelio bevaikščioja. Juk į visas puses galima slysti. Slidinėjimas il
gam garbės nesuteikia. Ir paslydęs, greit pašok, sako,’lead kas nepamatytų, pa
tvarumas, jei ne tuoj, tai paskui tikrai savo atpildus duos. Nepageidaujam mė
tytis niekados. Jau nekalbant apie mėtyiaąsi, kol laikinai tarp svetimų esame 
pasisklaidą. Nei žmonių, nei aplinkybių dar gerai nesame pažinę. Kiaurai viską 
įžiūrėjus, pagalvojus - pasitarus, ne taip bepayojinga nuo savito, gal ir bloges
nio, kelio nukrypt. savasis kelias įprastas, gil jis ir sunkesnis, bet permaty
tas. Kas nauja - iš pirmo žvilgsnio dažnai pasirodo patogu, naudinga. Bet reik 
ir turėto nemesti, tik stengtis jį gerinti, taikant naujovių pražanguma, ar aiš
kiai geresnius žingsnius.

Lavėjimas teikia pastovesnes išdavas už ūmaus ardymo - laužymo nelauktas 
staigmenas. Ir iš eglės iškritęs'- pasilsėk.

6



Ypač tarp svetimųjų, kad ir palankių.- žadančiu* atsidūrus* Kad jų akies ne- 
nustotumei. Kad lengvabūdžiais nepalaikytų,' kad mažais' vaikais- nepavadintų. 
Augę ir nebrendę.' 1 ■ f "r .; ' ' '

Yra tokių, kuriem .tai patiktų. Nenorėkim visiems įtikti, paskui pirštais 
badys. Nebūk per-saldus - visi laižys, nebūk per kartus, visi’spiaudys. , ' /

Be staigių posūkių - vingių,,be spragęiojimų ir .pro paties gyvenimo sukeltas . 
kliūtis praeisime, ir pro,Statomus klastingus žabangus prakiūtinąime, ir užtek- . 
tinai toli nueisime*... Bent jau neatsiliksime nuo.kitų, nei'jų norams labai prie- 
šindamos, nei jiems kelių pastodamas, TegU tik kiti; duoda ramybės,. Tegu' jie nors 
šiek tiek kuria, bet tegu neardo. Ardyti lengviau, užtatai neteik ardomiems pasi
duoti.

Šiandien pamažėli eikime sunkesniuoju kūrybos keliu, rytojui ir kitiems pa- • 
likdami plėšriųjų einamąjį kelių. . "■ '

Girdžiu iš visų pusių JLSS. Dvasios Vadovus bešaukiančius duoti-jiems nuro
dymų, patarimų, medžiagos jų durbe skautų eilėse.." Būdamas toli nuo mielųjų Dva
sios Vadovų ir negalėdamas ;aumeniškaį susitikti, kad galėčiau bent dalinai jų 
pageidauimus ir prašymus .patenkinti, bandysiu,per 'Vyčio* puslapius, kuriuos* 
Redaktorius mielai sutiko- užleisti,‘.laikąs nuo laiko prabilti į skautų Dvasios 
Vadovus, esančius visuose pasaulio 'kraštuose, tačiau visus: vedamus -vieno.bendro 
troškimo'ir noro - padėti Skautiškajam; 'lietuviškajam, katalikiška jam jaunimui' 
sielos ugdymo darbe-.' ■ •••> ■■ •'•; ...

Pilnai suprantu, kad ijitįs Dvasios -Vadovo ipareigų skautų tarpe yrą ąęlen
gvas uždavinys. Daugumas šiandięh'inių skaptų Dvasios Vadų nėra savo jaunystėje 
išėję skautiškos mokyklos-. Beveik per. 1$ metų kunigai .buvo visiškai išsijungę' - 
iš..lietuvių skautų eilių.- Todėl šiandien, kai reikia vadovauti- lietuvių skautų' 
religiniam—: moraliniam-ugdymo darbui? tasai darbas yra neaiskuš ir' miglotas ?’■ 
kaip ir pats.. raden-Yowellio. skautiškasis, judėjimas ir metodai* • •;

Šiandie galina teveik apgailestauti,' kąd tremtyje, kada ėmėsi steigtis skau
tų vienetais .nebuvo pakankamai gerai parengtų, vadų. Jaunimo susižavėjimas ta- 
den-Pouellio sistema sutraukė į skintų eiles būrius jaunimo, kuris laukė ir ti
kėjosi, kad jam bus nurodyta tolimesnio veikimo keliai ir gairės* Nevisada tie 
vadai, kurie ėmėsi skautams vadovauti, buvo pilnai įsisąmoninę kas-gi iš tikrų
jų yra toji skautybę ir'ko.ji siekia, atsitiko nė- kartą, kad vadų asmeninis gy
venimas’neatitiko skąutybės idealūs'ir siekimus. Jaunimas apsivylė-arba susida
rė klaidingų pažiūra' į skautybę, kad tai esanti graži žodžių ir Žaidipo sistema, 
nieko bėndro neturinti su konkrečiu ir kasdieniniu gyvenimu.' Su šitokia medžia
ga šiandien skautų Dvasios.Vadovai atsidūrė sunkioje būklėje, kada jie neparengti 
-ir nepasirengę, dvasines-vyresnybės paskirti, turėjo imtis mažai pažįstamo dar-

■ bo. Nepasakyčiau, kad per iį. tremties' metus skautų Dvasios Vadovai- eidami pagal 
, savo išgales ir sugebėjimus gražias ir kilnias pareigas, butų parodę daug entu- 

zijazmo įsisąmoninti į savo pašaukimo kilnumą ir giliau pažibę skąutybės esmę, 
sistemą ir metodus, kaip būtinus dalykus,' kad jų darbas neštų gausesnių vaisių. 
Laikas bent dabar, kada antroje tremties fazėje musų jaunimas pabiro svetimųjų

• jūrdje, daryti kas galima ir įvertinti skautybę ne tik kaip jaunimo auklėjimo 
sistemą, bet ir kaip nepamainomą kunigo Apaštalavimo priemonę bei dirvą*

Pirmoji tad sąlyga, tiesiog būtinybė, Dvasios Vadovui, 'kuriom tenka apaš
tališka ir kunigiška pareiga vadovauti skautų religiniam-mpraliniam auklėjimui 
ifiiiAT-Wi.ntĮ-,fląyp Į^ąukifip.mnugų*
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Kiekvienas kunigas gyvena ne sau. Jo gyvenimas ir veikimas yra skiptas iš
imtinai vesti žmones prie Dievo. Tų žmonių jis turi ieškoti, juos .patraukti, jiems 
vadovauti* Skautybe yra tiesiog pačios Apvaizdos duota dirva, į kurią kunigas ga- . 
Ii ir turi, pasėti Dievo sėklų.. Kiekvienas.' kunigas* net ar nebūdamas paskirtas iš 
pareigos .dirbti su skautais, jei jam bent kiek rūpi sielos, neišleis iš akių šios 
organizacijos ir stengsis ją panaudoti, kaip savo -tiesioginio, apaštalavimo dirvą. 
Per skautybe kunigas rali.vykdyti gražiausią ir kilniausią kunigiškojo pašaukimo 
uždavinį - auklėti jaunimą. Vienas kunigas, mylįs jaunimą, kartą išsitarė:.

- Nieko nėra malonesnio,.kaip auklėti jaunuolius. Vaikai jaučia dėkingumą 
ir moka jį pareikšti, kai tuo tarpu suaugusieji, kai jiems norima padaryti kas 
nors gero, nuo kunigo bėga. -■ • ,

Kiekvieno kunigo uždavinys, išplaukiąs iš jo pasaukimo, yr a ugdyti žmogų - 
- krikščionį* Vaiko metai ir jo pirmoji jaunystė dažnai yra lemianti šiame dar
be* Kunigas turi įdomautis, pamilti - ir panaudoti visa tai , kas padeda vaiką lai
mėti lūBistui. Vaiko-metai, yra tasai laikąs,-kada kunigas gali lengviau prieiti 
prie vaiko sielos._• .Jei- nebus .laimėtas vaikas, suaugusio kunigas jau neberas sa
vo darbo bare., 5 • '• , : ■

Vaiko sielos ugdymui'yra daugybė kelių-ir metodų. Jų tarpe skautybe užima 
žymią vietą*

k šio amžiaus pradžioje vienas žmogus -‘kariškis’, kuris pagal savo pašaukimą, 
visai neatrodė tinkamas vaikų auklėjimui* išrado naują sistemą, kurią jis pavadi
no skautybel Jis nebbvo katalikas, bet turejb nepaprastą sielos kilnumų, gilų ti
kėjimą ir gyvą meilę Kristui. Jei jis ir nepriklausė prie tikrosios Bažnyčios kū- 
no, tai tikriausiai priklausėrprie Bažnyčios dvasios. Jo sistema paplito visame . ,• 
pasaulyje. Tai nėra vienintelė- jaunuoliu aulėjimo sistema, bet yra viena iš ge
riausių. Skautybe pdtitilta visiems, visų kraštų vaikams. Tas rodo, kad ji atatin- 
ka vaiko gyvai ir fantažįjbs pilftai prigimčiai, gaišioje sistemoje yra ir tru
kumu bei klaidų, nors tik ątgaratiuės priemonės yra neklaidingos, tačiau skautybe 
atnešė vaisių, kurie pilnai pateisina jos buvimą ir pasirinktąjį kelią. ’Skautybe 
yra žmogaus i turinys, tad gali turėti savo trūkumų, kuriuos išmintingi pedagogai 
lengvai gali pataisyti, nes jie nėra esminiai. Kai kas skautybę neteisingai įsu*, 
tapdina su militarizmu, sportu, kūno kultūra ir pan. Tačiau-kas Įtartą yra-.buvęs'' 
skautų stovykloje, galėjo įsitikinti, kad tokie priekaištui neturi pagrindo.

Aatroji tad sąlyga, būtina kiekvienam Dvasios Vadovui - pažinti skautybės-.idė
ją, sistemą, metodus, .Juk skautybe nėra vien tik uniformos, iškylos, sueigos,žai
dimai, sportas, skautybe yra pilnutinė auklėjimo sistema. Kad ji patrauktų ir 
laimėtų berniuką, turi būti .gerai suprasta ir paaiškinta to, kuris ją berniukui 
perduoda. Pažinti skautybės sistemą nereikia būti .genijum, bet vis tik reikia ją 
pažinti. Čia gali pasjtarnauti Baden-Ppwlio raštai, kuriuose yta mestos pagrin
dinės skautybės gairės. Be jų, kelių dešimtų metų'laikotarpyje, yra parašyta ne
maža knygų, kur. yra sudėta ne vien tik teorija, bet ir gabių vadų patirtis.

Bent šiek tiek apsįskaičius, susipažinus su Baden-Pouellio'raštais ir kita 
prieinama literatūra, liks antrasis sltautybės pažinimo etapas '-susipažinti su 
jos sistema ir metodais praktikoje. Bet.kad prie to prieiti, reikia išsiaiškin
ti kai kuriuos skautybei daromus priekaištus, kurie nekartą atbaido kunigus nuo 
skautybės.

Nekartą iŠ kunigų.pusės skautybei yra daromas priekaištas, lead ji yra gimu
si protestantiškoje aplinkoje ir todėl remiantis vien tik gamtinėmis priemonėmis, 
nepakankami iškeldama įr įvertindama antgamtinį pradą. Šis priekaištas yra tiek 
tikras, kiek yra tikra, lead, kunigas iš gamtinio žmogaus turi padaryti krikščionį, 
Dievo vaiką. Niekas juk nedraudžia ir nekliudo panaudoti gamtines priemones, ku
rias pasiūlo skautybę, aukštesnių idealų siekimui ir antgamtinio gyvenimo ugdymui. 
Visos gamtinės priemonės yra geros ir naudingos, nes jos įšyla iš prigimties, ku
ri yra sutverta Dievo. Dvasios Vadovo pareiga - prie gausaus gamtinio elemento 
skautybeje prijungti atgamtinį. šie du pasauliai, gamtinis ir= antgamtinis, skau
tybe je puikiai derinasi. Netgi ugdant* vien gamtinį pradą, nejučiomis parengiamas 
kelias antgamtinei malonei ir Dievo veikimui. C-aliiaa drąsiai tvirtinti, kad per 
skautybę vaikas yra daug lengviau, beveik savaimingai, įvedamas į amžinųjų verty
bių pasaulį, pėdsakai, kuriuos vaikas temina ir seka miške bei laukuose be dide
lių pastangų nuveda jį prie Dievo, patsai žaidimas, kuriuo vaikas taip persiima
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ir džiaugiasi, anksčiau ar vėliau įveda jį į tikrąjį džiaugsmą, kuris kyla iŠ Die
vo malones veikimo vaiko sieloje*

• Šiandie kunigas turi į skautybę žiūrėti kaip į gyvenamojo memento aktualiją 
dėl dviejų dalykų. Pirmiausia skautybė mokina jaunuolius būti naudingais artimui. 
Šis dėsnis yra pagrindas, šių dienų riteriškumui, beišnykstančiam žmonių tarpe. 
Tai yra pirmasis ir pagrindinis mūsų dienų auklėjimo uždavinys, kai, ypačiai po 
šio karo, žmonės yra pasinėrę vis į didesnį egoizmą ir nebepajėgią savyje pajus
ti krikščioniškos artimo meilės. Antras ..dalykas kuo skautybė yra šiandie aktua
li yra-tas, kad ji ugdo vaiko kilnumą, atsakomybės jausmą ir savystovumą. Tuo 
būdu skautybė gali ištraukti jaunimą iš šių dienų chaoso, į kurį yra atsidūrusi 
ypačiai miestų jaunucmenė, kuri savo pažiūras ir siekimus nustato pagal menkaver
čius romanus bei žurnalus, kino ir radijo reklamas.

Geriau įsigilinus į skautybę, tuojau pastebėsime, kad tai yra pilna ir tobu
la auklėjimo sistema. Tai nėra vien naudingas laisvalaikio praleidimas,, kuriam 
vaikas, kada nori, paskiria valandą kitą laiko. Skautybė yra gyvenimas ir gerų 
darbų grandinė. Skautas turi būti ir gyventi skautiškai, skautybė siekia išug
dyti' tiek fizinės, tiek dvasines vaiko galias: protą, valią, jausmus. Ji turi vi
sus elementus, lead pilnai apvaldytų ir užimtų vaiką, pradedant vidine formacija, 
baigiant poilsiu.' Skautybėje yra visa, kas gali suinteresuoti vaiko fantaziją, 
širdį, poetinį nusiteikimą, dvasios polėkius., drąsą, pasiaukojimą.

: Reikia išsiaiškinti dar vieną priekaištą skautybei. Esą jį kliudanti kitoms 
jaunimo, ypač katalikų,organizacijoms^ Tikriausiai šios minties neturėjo nei' pat- ■ 
sai skautybės steigėjas, nei dabartiniai jos vadai. Skautybė nori ir turi apimti 
tuos jaunuolius,"kurie kitaip nepriklausytų jokiai organizacijai, iš kitos pusės 
skautybės idealogija nė kiek nekliudo, kad geras skautas, būtų pav.- geras'ateiti
ninkas ar vytietis. Teorijoj atrodo viskas gerai ir suderinama. Tačiau casus 
belli prasideda tada, Įsai vaikai tapdami skautais, ima išstoti iš organizacijų, 
kurioms iki tol priklausė. .Būna ir atvirkščiai, kada vienoje vietoje stipriai 
besireiškianti kita jaunimo organizacija, pavilioja į savo eiles daugelį skautų* 
Jei tai įvyksta, Dvasios Vadovas neturėtų perdaug sielotis. Bažnyčioje yra, anot- 
Kristaus pasakymo vansiones multae. Protingas kunigas vienu dalyku turėtų jaudin
tis ir sielotis, jeigu ‘jaunimas patektų į avies kailiu prisidengusių vilkų nagus, 
kurie jį atitrauktų nuo tikėjimo ir Bažnyčios. Geras kunigas turi atsižadėti sa
vo palankumo tai ar kitai organizacijai. Jis, kaip kunigas, turi pakilti virs vi
sų. Jau viena turi rūpėti, kad jaunimas nenueitų ten, kur jis bus dvasiniai žalo
jamas. savaime suprantama, kad besidžiaugdamas kitų laimėjimais ir pasisekimais, 
skautų dvasios vadovas dės visas pastangas, kad jo vadovaujamas jaunimas pakiltų 
į atatinkamas dvasines viršūnes.

Skautų Jvasios Vadovai turi ir patys nepamiršti ir oponentams iš katalikų ei
lių pabrėžti, kad Bažnyčia skautybės.ne tik kad nėra pasmerkusi, bet dargi pagyru
si ir aprobavusi, kaip organizaciją tinkamą jaunuomenės auklėjimui ir dvasios for
mavimui. 0 tie, kurie skautus išvadina bedieviais ir patys jų vengia, bei kitiems 
pataria vengti ir nusigręžti nuo lietuviško ir kataliku tėvų jaunimo tik dėl to, 
kad jiems atrodo PLSS nepakankamai katalikiška', turėtų padaryti sąžinės sąskaitą 
ir pagalvoti, kas yra kaltas, kad .toji organizacija nėra pagal jų supratimą aukš
tumoje katalikiškumo atžvilgiu. Jei Smaigai žiūrės į šios organizacijos narius, 
kaip į posūnius, niekad jie patys, nepasidarys tikrais sūnumis. Skautija galėtų 
dvasininkams pasakyti: m manibus tuis ors mea.

Tikrai ir katalikiškai galvojantis pasaulietis ir kunigas neįžiūrės jokios 
tragedijos katalikybei, jei pasitaikys jaunimo perbėgimas iš vienos organizacijos 
į kitą. Svarbu, kad vienoje ir kitoje jaunuolis gautų tinkamą dvasinį auklėjimą. 
Jei jaunuolis pav. pereina iš skautų pas ateitininkus ir atvirkščiai, jis neišeina 
iš Tėvo namų, o tik pereina is vieno kambario į kitą, pasilikdamas po tuo pačiu 
stogu ir semdamasis šilumos bei šviesos is to paties dieviškojo židinio.

Buvimas lygiągiagrecių organizacijų yra organizaciniu pobūdžiu net naudingas, 
nes jaunimui leidžia pasirinkti jam labiau mėgiamą, kurioje jis randa daugiau nau
dos. Yra sveika ir pacicms organizacijoms, nes viena iš kitos gali mokytis ir gar
bingai lenktyniauti bendrojo idealo siekime. • v

- Skautybei daromas dar vienas priekaištas, kad joje nematyti stipriau pasireis-
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kiančio dvasinio prado. Bet čia bus kaltė ne skautybės sistemos, jos metodo,bet 
•••Dvasios- -Vadovų šaltumo, • neveiklumo“, fteatsidejimo savo kilniam pašaukimui. 1-ur 

yra daug meilės jaunimui, ten visos kliūtys ir visi sunkumai, kuriais dažnai nu- 
• siskundžiameį yra. lengvai nugalimi. • Kas myli' vaiko sielų (o jų ir įkristus labai 

myli), tas ras kelių ir būdų pakreipti jaunina susibūrusį skautų eilėse, tikruoju 
keliu. ITorint sėkmingai-atlikti apaštal’ską uždavinį škaiitų tarpe, reikia juos 

..pažinti.ir pamilti.
skautybė turi• savyje kažką viliojančio'ir'patraukiančio. Reikia tik kunigui- 

-Dvasios Vadovui-pagyventi su vaikais savaitę kitų stovykloje, gamtoje, miške ir 
jis pamatys, kad vaikai juo pasitiki, jį myli ir gerbia. Jis patirs, kaip tada 
lep’-'-va su. jais bendrai melstis, kaip jo žodis yra! priimamas ir vertinamas. tada 
Dvasios.Vadovas bus tikras skautas. . ' ■

-. Tuomi nenoriu pasakyti, kad Dvasios Vadovas turi ypačiai susipažinti su tech- 
.niękaja skautybės puse. Tačiau bus labai naudinga, jei ir Dvasios Vadovas moka 
skautauti. Ir vargas jam, jei nieko neišmano apie skautų metodus., iš kitos pu
sės Dvasios.Vadovas niekad negali atstoti tuntininko ar draiigininko ar skiltinin- 
ko. Skautu vienete jis yra.jo širdis, 'kuri plaka tyliai, nejuntamai. Jei’'šir
dis-1-ima. perdaug belstis, gydytojas pasakytų, kad čia jau liga.-

..Taigi Dvasios Vadovas neturi kištis į organizacinius ir techniškuosius vie- ■ 
neto reikalus* . Juokinga.būtų, jei-jis imtų nurodinėti, kaip reikia nešioti uni- 
f.ormą ar virti pietus. - Tačiau .jis turi pastabia akimi viską sekti ir vislia pama
tyti kas gali būti naudinę pailiustruoti pamokslui ar vakarinio susikaupimo žo
džiui. .Skautybės pasisekimo puslapis yra tame, kau joje patys vaikai auklėjasi 
ir auklėja savo draugus. . Dvasios Vadovo pirmutinis rūpestis yra paruošti vai
kus, o pasieni leisti, kad jie jau patys- veiktų.' - Vadai turi jausti'savo atsako- ’ 
mykę ir būti savo vietoje. . " • •

. Kebus mėgiamas.skautų'tarpe toksai- Dvasios'Vadovas, kuris lyg uošvė, viską 
kritikuoja ir už viską barasi. Tokio Dvasios- Vadovo figūra bus vaikams nesimpa
tiška. Dvaąios Vadovas turi būti visur, kur tik susiburia skaut'ai, bet jo buvi
mas jų tarpe .turi kelti sviesiu'nuotaikų, nealsinti ir nešūnkinti. Vaikas tūri' 
jausti, kad kunigas yra jų tarpe ne- kam kitam, kaip tik jų naudai. Jis turi jaus
ti, kad gali .į.Dvasios Vadą visada laisvai ir atvirai kreiptis.' 0 jei Dvasios Va
dovas yra tikras Dievo vyras, kuris moka melstis ir Šventai gyventi, tiek vadai,

■ tiek eiliniai skautai pajusi kad -jų tarpe yra Dievo atstovas-ir atvaizdas.
. Dvasios vadovas turi būti visų draugas ir įvertinti skautybėje draugiškumo, 

dvasią... Kiekvienas jo berniukų yra jam-draugas'tikra to žodžio prasmė. Draugiš
kumas turi reikštis.ne glostymais ir glamonėjimais, ne saldainių dalinimu, bet ta
me, kąd.-vienas kitam; galėtu-drąsiai pasižiūrėti į akis į pasikalbėti be'varžymosi, 
vienas antra vadinti. Tu. Vaikas turi pajusti-tokį'Dvasios Vadovo draūgišmumą, 
kad galėtų drąsiai pasitikėti, atverti-savo vidaus.sunkenybes, savo abejones,lai
mėjimus. Dvasios Vadovas turi būti kiekvieno geriausias patarėjas, " žmogus, ku- 
.ris mane supranta". Jis turi mokėti dalyvauti savo draugų vaikų džiaugsme, juo- 
kuosa, kada-skamba:nuo jauno juoko miškai ir slėniai, kada prie laužo piešiamos' 
jaunos gerklės, kada išdari liejami nekalti pokštai. Visa tai vaiko gyveninė yra 
natūralu ir kilnu. Tame turi dalyvauti ir Dvasios Vadovas. Juk jis yra viso to . 
kas gražu, nekalta ir kilnu, palaikytojas ;--ir atstovas. ■ -■

Šitaip suprastas draugiškumas yra ne kas:kita, kaip paprastai ir nesudėtin
gu bųdu įgyvendinta .krikščionybė. Visa tai pėrimą vaikų.sielas ir atneša daug 
daugiau-naudos, negu ilgi ir nuobodus -pamokslai. . *•■

Taigi, pažinkime skautybės tiesų, o ji mus išvaduos is daug sunkumų.

Skautizmas pasirodo sveiku protestu prieš tuos metodus, kuriuos vartoja 
dabartinis praktiškajame nihilizme paskendęs pasaulis.

Prof. St. .Šalkauskis -"Skautai ir ,
.. pasaulėžiūra".
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Ir visai .lietuvių , tautai ir ypač jaunuomenei musu pastarieji dešimts metu 
padarė-neapsakomus nuostolius* Lietuviu tautai padarytosios skriaudos niekuo
met..nebus atstatytos.. Šiek tiek palengvinti tautos likimą, galima, jei visi jos 
nariai, it vienaskiaurai, supratę nuoskaudas, imtųsi atsidėję vieningai jos li
kimu rūpintis, jei visi. Laikytu pačios tautos likimą, pirmuoju pagrindiniu rūpes- 

. Siu. Jei nebūtu jokių .susiskirstymų, arba, jei nors tie susiskirstymai būtų bent 
antroj vietoj laikomi — taptų antraeilių reikalu, tuomet būtų tikros vilties at
kelti savo tautų ant kojų. .. i ;

' Tačiau, kaip, ten bebūtų, pats pirmasis dalykas yra patiems nepašlieti - tu- 
tėti tvirta pagiindųi . . * . - -

Dešimtis metu dar ne visiškai apsipavidalinusį asmenį turėjo ypač smarkiai 
paveikti. Neteik Čia kartoti ta kelia, kuriuo jaunuomenė per tų dešimtį metų tu- 
rėjo. eiti. Ir paaugę,, tvirtos’ valios vyrai, dažnai matai, neišlaikė, pašlijo,ėmė 

.■ plūduriuoti ir silpnai tėkmei pavandeniui* . Jokius sunitu sulaikyti, jei jie patys 
neima stengtis pajausti ,pp kojomis,-pagrindų, jei jie -patys.nepagauna savo gyveni- 

"mo tikslo ar nęsugeba.tų tikslų susidaryti. ' ■ -,■• •
Juo labiau jaunuomenei. Nedorai kintųs gyvenimas, betikslio gyvenimo aplinka, 

stoka rūpesčiu dėl. pragyvenimo;- juk viska^davė:, arba beveik viskų. o aplink 
tuštumo, tiesiog papiktinimų tiek ir tiek. ■ ■ . • , .

Tik atsisukus atgal, kuoryškiausiai prieš akis stojasi tik ka išgyventos pra- 
. eities vaizdai. Tad tie vaizdai šios dienos mūsų darbui ir darbams, visam gyve

nimo, tikslui ir.pačiam gyvenimui turi sudaryti kelio gaires.
Ne aljademilcams reik apie tai kalbėti. Jiems tai aišku. Jie turi visiškai sa- 

. mbningai įsijausti i save ir atskirti reikiamąja tikrovę nuo aplink stebimosios 
tikrovės. < ,

Kas nenustojo valios- ištvermės, arba kas jos visiškai neiškliabino, tai 
pigiai gali atsipeikėti nuo žiaurios praeities., ir žiūrėti į .savo ateitį atviromis 
akimis. 0 mūšų ateitis - mūsų tautos ateitis..

■LSS turi atrinkti iš savo tarpo pavandeniui be valios plaukiančius nuo dar
• toj nuožmioj tėkmėj besidairančių, ar neras- šiaudelio įsikibti. Tokių ieškokime, 

išlaipinkime, juos iš neleptp gyvenimo suterštos tėkmės. Purvelis nuo jų ne sun
kiai atkris, jis nėra įsisiurbęs iki kaulo, jis nėra ismirkinęs jo, tik rūbelį 
palietęs, jis nėra primirkdęs nebeišgarinamų svaigalų. Tokių raskime. Tegu jie 
.imasi darbo greta sveikolesnių,*netaip paveiktųjų, gyvybingesniųjų.

Negražu, salto, atstumti. Čia ne atstūmimas, bet tikrinimas savo eilių. Ne
bėra,. nebesirodo, nebesiskelbia, paraginimų buvo daroma. ■ Gal ir dar padaryti. 
Kad sęšįnė būtų ramidar. kartų įspėti.

Žinoma, juo daugiau, tuo geriau. Bet ne dideli surašai nuveikia, o būrelis 
dirbančiųjų, besirūpinančių ir savimijir savo prieaugliu,ir tautos likimu.

Visu ąebesuvaikysi jei jie patys nepasirodys. Ir besiperšančius visais lai
kais patikrinama. *

Gyvenimas iškėlė daug tokiu įvykiu, kurie patraukia Įtartais veltui, bet daž
niausiai ne pažadus. . .

Reik jaukaus susibūrimo, atvirai kalbančio, skaisčiai galvojančio. Tik čia 
bus tikrasis darbas. Tik taip tebus sustiprintas LS3 vilčių - tikslų įgyvendini
mo -tolias.

Aplinka įsiurbia.
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Šis Lamingas klausimas kyla stebint dabartinį, mūsų skautavimą, atsidūrusį 
kritiškoje.persiorganizavimo fazėje. Bandykime, kiek galėdami objektingia'ų, su
balansuoti padėtį ir pasidaryti vienokias ar kitokias išvadas*

Teoretiniai9 mūsų organizacija stovi neblogai. Turime S-gos Pirmąją su Ta
ryba,- -turime Broliją- ir Seseriją su jų valdomaisiais organais,” turime Rajonus su 
Vadeivomis prieky, turime tuntus, turime... 0 ką gi turime iš tikrųjų?

Štai, ta realybė, yra tamsesnė., Mes beveik neturime to, kas yra mums svar— 
1 biausia ~ neturime vilkiuku-paukštyčių ir skautų-čių amžiaus narių. Jų'turėjome 
pakankamai, mūsų masei tebegyvenant DP stovyklose* Jie'išemigravo, bet. emigra
ciniuose vienetuose jų mažai tesirodo. Daugiau matomi tie ir tos, kuriems jau 
laikas ne' tibk stovyklos, bet šeimos lauželį kurti... Gerai, kad jie nepameta 
ryšio su skautybe, bet dabartinė padėtis šiurpiai primena mohikanų giminės liki
mą... 0 to galėtų ir nebūti, nes turime vadovybę, turime daug vadų' ir vadovių. 
0 kur jie? . • r' ' .'

• Vienas mums visiems gerai žinomas.nusipelnęs mūsų, laisvės kovų karininkas, 
tremties metu’kreipusis į jį jo turimu.generolo laipsniu, atsakė: "Koks aš gene
rolas, jei aš dabar neturiu karių." mtrodo, kad daug mūsų vadų bei vadovių netu
ri to realybės pajautimo, kaip Čia minėtasis karininkas• '' ■ '

Pastaruoju metu pasklidusios žinios apie nesutarimus bei nesklandumus tarpe 
tų asmenų, kurie stovi mūsų skautybės viršūnėje, nelemia nieko’gera nei sąjūdžiui, 
nei tiems asmenims.- ■■

pirmiausia, turime-atsiminti, lead Pasaulio Lietuvių Skautų Sąjunga yra tik 
moraliniu autoritetu pagrįsta organizacija. Jos nepripažįsta tiei pasauliniai 
skautybės centrai (Tarp. Skautų Biuras ir Pasauli Skaučių Biuras) - bent forma
liai, nei ja saugo kurios nors rūšies, pašalinis autoritetas. PLSS gali'būti gy
va tik tiek, kiek jos vadovybėje bus asmenų, kurie davo moraliniu lygiu, savo 
skautiškumo aukštumu, savo pasišventimu skautybės idėjai ir ir jos'išlaikymui 
mūsų jaunimo tarpe švies neužtemdomu pavyzdžiu po visą pasaulį pasklidusiam mūsų 
skautiškajam jaunimui ir jo vadovams. PLSS bus gyvenimiška tik tiek,.kiek ji sa
vo veikla sugebės pagauti jaunimo vaizduotę bei polėkius ir juos išnaudoti savo 
tikslui siekti - auklėti jaunimą gerais krikščionimis, gerais Lietuvos piliečiais 
ir naudingais žmonijos nariais, iš PLSS vadovybes to laukė ir laukia žemesnieji 
vadai ir vadovės - laukia nurodymų, patarimų, padrąsinimo, .pavyzdžio. '. Laukia, 
bet nesulaukia.' • . • - ‘ ■ • ' . ■" :

•Jos negalima už tai kaltinti. Beveik visi jos-nariai atsidūrė USą-, kur gy
venimas yra kietas ir išspaudžia iš žmogaus visas jėgas, d- ypač' is natijakūrio. 
Turime‘.pilnai suprasti, kad jau pasibaigė tas mūsų veiklos laikotarpisį kai įvai
rūs mūsų skautybės vadovai bei pareigūnai naudojosi vienokiomis ar kitokiomis 
lengvatomis ir parama. Jie negali daug laiko skirti skąutybei, nes kietas gyve
nimas reikalauja daug energijos skirti elementariausiems reikalams tenkinti. .

0 vistik, PLSS vadovybės negalima ir visai išteisinti.: Nepaliaujamai besi
kartojančios žinios apie nuomonių skirtumus ir nesutarimus, kartu su vadovų jun
tama ryšio su centru stote rodo, kad energijos dar yra, bet ji sunaudojama ne ku- 
rybai, ne skautybės labui. Tai yra labai skaudi prielaida, bet, deja, nematyti 
duomenų, leidžiančių spėti ją esant nepagrįsta. Būtų -labai džiugus mūsų skau
tiškojo gyvenimo įvykis, jei artimu lai.ai galėtume patirti apie šios padėties pa
sikeitimą ir apčiuopiamus PLSS vadovybės veiksmingumo įrodymus.

Gyvenimas rodo, kad dabar, lygiai kaip ir atsikūrimo laikotarpiu 1945-4& me
tais, tikrasis skautiškosios veiklos variklis yra jaunesnieji vadovai, turį dar 
pakankamai entuziazmo ir skautiškosios dvasios pasišvęsti idėjos gyvendinimui, 
nesivaikydami asmeninės garbės ir tuščių ambicijų. Jauni entuziastai ir pasiry
žėliai leidžia ’-skautų ..idą1, tokie patys dirba draugovėse, būreliuose ir tuntuo
se. Ne visi jaunieji dirba, nevisi senieji pasyvūs, bet, vistik, jaunųjų daugiaų- 
šia judančiųjų tarpe.
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mūsų kariuomenės kautynių-statute buvo pasakyta* kad, nesant virešhio vir

šininko, kiekvienas karys turi imtis iniciatyvos kritišku metu* Tas pats tinka 
ir mums. '“Gyvename kritišką tremties meta/' Nežinome kuris mūsų galės likti mū
sų organizacijos eilėse; net nežinome ar galės aktyvūs likti tie'mūsų vadai, ku
rie "buvo išrinkti ir vadovavo'’šąjūdžiui DP stovyklų laikotarpiui. .Nežinome ar gy- 
venimas patvirtins, mūsų. nusįs,tatymą,-tųrėtį vieną centrą, tegu ir labai palaidai 
mus -'tpjungianifi ■ Tuo tarpu,' laikas “bėga 'ir jo bangos iš jaunųjų sąmonės skalauja 
tuos lietuviškumo deimančiukus, kurie joje užsiliko gyvenant trdmtįgs-stovyklosei

Tuo tarpu, reikia atsikratyti pasyvumo, likusio belaukiant "nurodymų iš aukš
čiau“. Ačiū Dievui, tremties'metu Sąjungoje išaugo gražus jaunų, energingų va
dovų ir vadovių derlius. Jie žino, lietuviškos, skautybės -pagrindus,, jie. turi no
ro dirbti. Gal.tas veikimas, neturint veiklaus centro, nebus visur, vienodas,, gal 
bus klaidų, gal jis. nebus atžymėtas, vyresniškumo .laipsniams .ir pasižymėjimo ženk
lams gauti, bet bus .dirbama] Dabar, besidairant i. pasyvius "vyresnius" ar ■!*labiau 
patyrusius" vadovus-es, -laukiant jų nurodymų ar iniciatyvos, žūsta brangus laikas, ' 
o kartų skautybei žus,ta daug gpažąųs mp.sų jaunimo. , , . ..'? c ■■■ ■

Imkimės skautiškojo partizaninio veikimo,'.tada ir ateities...perspektyvos nebus 
baisios. Pirmosios-, eilės garbingai rezervuotos stud, skautėms ir-vytieciains’ .

■'"Vytis" ■ buvo pradėtas leisti 1948 m. pabaigoje, dar Vokietijoje, kaip'. • o. pa
ties vardo-korporacijos,--'gyvuojančios -jau trečią dešimtmetį', biuletenis. .Ilgai
niui jis išaugo i Akademinio skautų sąjūdžio organą, persikėlus į JAV-bes, sena
sis laikraščio1vardas- nebetinka, nes- čia-jau nuo seno-kitos lietuviškos' organiza
cijos leidžiamas žurnalas tuo-pačiu vardu.■ Taigi ir "Vyčio" leidėjai,^norėdami 

„.'išvengti neaiškumų-,- pradedant- 1 1951‘m*- nutarė pakeisti laikraščio1'pavadinimai se
nkančiais-- metais "VYTIS” išeis VYČIO"'vardų. "’Šiaip jau nelabai daug kas bus 

pakeista s-ir redaktorius, ir redakcijos kolektyvas pasilieka tie patys. “Tas pats 
-ir leidėjas.'■ Gal-būt tik redakcija-, atsižvelgdama į skaitytojų pageidavimus, ir 
. į-tai , kad - Šiuo-metu nėi ?LS3 Pirmija,’ nei -LS Seserija,-nei LS Brolija neturi'va- 

' du bei vadovių-org&no,-stėngsis;patiekti "daugiau-medžiagos,..kuri būtų įdomi netik- 
.'..tai akademikams •skautams-ėms j bet ir visiems mūsų, vadams - - vadovėms, vyr* skau’.-.

tems,'-vyčiams,- jūros Skautams.- šia proga-dar-karta maloniai-icvieęiuraė visus ir 
■ visas-paremti "Husų Vytį" rašiniais, .prenumerata,■aukomis. Tikėkime; kad' Mūšų 

'■ Vytis" pamažu' virs- netiktai -akademiku- skautų-čių, bet ir ’višų mūsų vadovų-ViU'or-
- .ganu.' -d ?
- - Ir • "Husų Vyčio"’ skiltys/ kaip ir '"Vyčio", bus atviros visiems"tiems, kūrie 

norės pasisakyti- jiems rūpimais-,-skautu-čių-organizacijos- klausimais• Steijgsiiiiės 
ir - toliau toleruoti -rašiniustų brolių- sėsiu, kurie kels naujas problemas, nors 
Įtartais redakcija bei leidėjai su tomis nuomonėmis ir nesutiktų. Tikėkime, kad

< i toleruodami vieni kitus, kad retkarčiais kiek skirtingus įsitikinimus, pasieksime
■ mūsų organizacijoje -vienybės ir ypač taip reikalingo aiškumo, sugyvenimo.(Julę.-po 

broliško išsiaiškinimo visada seka sutarimas). '' ' ■ ...... ’ •
Šiandien dar1 nieko negalime žadėti, kaip ’mes' būsime dažnus.' Jeigu'per mėne

sį ir nepajėgsime išleisti vieno'numerio, tai per‘du mėnesiu, rodosi vieną išlei
sime tikrai. Bet ir tai priklausys nuo --ūsų gyvenimo sąlygų; nuo tarptautinės pa
dėties ir daugelio kitų aplinkybių.- Tikėkime betgi, kad Dievui padedant, remiant 
visiems broliams-sesėns, nugalėsime visus sunkumus. 0 geros valios rėmėjų palėng 
gva atsiranda, šia proga tebūna leista padėkoti dabartiniam faktiškajam "Vyčio" 

’ leidėjui - Čikagos skyriui, kuris beveik vienas padengia spausdinimo išlaidas, ė 
paskutiniu laiku netgi šiam reikalui, kiek paremtas kitų, nupirko "Vyčiui" nuosavą 
spausdinimo priemoną - 92 doleriu vertės sukama rotatorių. Tikėkime, lead netoli
moje ateityje susiras ir daugiau rėmėjų, kurie padės skautiškajai spaudai tobulė
ti, augti ir plėstis.

Akademinis Skautu Sąjūdis
Tremtis, 195°»£II.23
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.įsame išblaškytos po platųjį'pasaulį, bet tiktai?, kad. galėtume grįžti į sa*- 
vo senąją tėvynę.čia mums tik laikina pastoge. Kokia ji keista ir neįprasta. 
Dabar pas mus,-Australijoje, žiema. ■-Daug lyja, oras kartais primena Lietuvos spa
lį ar lapkritį. Bet vos švystelėjo saulė , jau mesk apsiaustą, jau šilta, o tik 
ženk pora žingsnių į pavėsį, ir vėl šalta. Aplinka tokia pat,' kaip ir.vasarą, 
tik daugiau žalumos, net ir medžiai žydi. Taigi, Australiška žiema, Kur po'kojo
mis girgždąs sniegas, kur pastogėse kabančios ledinės žvakės, kur gėlėmis šalčio 
išrašyti-langų stiklai? Kaip tremtinys to viso pasigenda šiame krašte!

Praeis žiema, ateis pavasaris, bet jo nepasitiks giesmininkai.paukšteliai, 
nes ju čia nėra. Ir pievos nepasipuoš-kvapiais žiedais. Pievų žolė ilga, šiurkš
ti, tik kur ne loir prasiskverbia žiedelis,žiūri į karštąją saulutę, Lolė aukšta, 
net iki pažastų, tai nėra malonumo per ją- bristi, nes galį ir gyvačiukę sumindyti. 
Tai ne Lietuvos pievos,, traukte traukiančios bėgti ir išsitiesti tarp žydinčių, 
kvapių kmynų ir ramunių. . Ilgu čia be-lietuviško Seisarnių berželio! lįsčiau jį 
mieste.- 'prie' namo, tarp dekoratyvių iirūmų ir medelių augantį, djatyti per karsta 
jam čia, nes toks suvargęs atrodo, bet kartu ir tolis mielas, tolis savas.

Svetima- aplinka, svetimi ir žmonės, sunku mums <juos suprasti, bet sunku ir 
jiems'dus'. Jiems, keista, kodėl mes taip prisirišę prie savos žemės, prie savų 
papročių. Nesigėdykime to , o dar. ir,jiems įdiekime s«vos kultūros bei papročių.

• ' Ypač nepamirškime savo vaikučių. Jie arba labai mažai, arba ir nieko neturi 
atminti iš Lietuvos. Kas nors iš Lietuvos tebūna lyg priedas prie rytmetinės ir 
vakarinės maldos musų vaikučiams. 'Keista,.kai 8-9 metų vaikutis nežino, kas yra . 
Nemunas, lias yra Kaunas. Tai 'didi tėvų -nuodėmė. . Tegu-ir nemanytų namo grįžti, 
bet vaikas apie savo gimtąjį kraštą turi bent kiek žinoti. Tetampa Lietuva ir jų 
sąmonėje lyg kokia šventovė, kuri,yra taip brangi ir miela mums, .Grįžus, naująjį 
gyvenimų teks kurti-ant griuvėsių, bet tai bus savame krašte ir su savaisiais. 
Ir vaikus turime tam paruošti. 'Tai turime jau dabar pradėti', nors mūsų troškimas 
išvysti savąjį kraštą išsipildys tik gal už 10 metų, pradžioje ir materialiai ne
galėsim duoti to, ką. Įeiti, likę emigracijoje. Juk vislias bus' nualinta,nuniokiota. 
lies, vyresnieji, gal jau nematysime patogaus gyvenimo, mūsų giesmė gal jau'bus su
giedota. Bot mes turime kurti 'gyvenimą savo vaikams. Jau dabar mes turime tam 
ruoštis. Husų vaikai turi gerai mokėti lietuviškai kalbėti, skaityti ir rašyti. 
Tai mūsų., mielos manytės, pareiga. Lietuviškų mokyklų nebeturime, u jei ir turine 
tai na visur. Taigi, mokykime "prie ratelio", o tam reikalui laiko turime rasti. 
Sunkiau mišriose šeimose, įcur vyras net nesugeba išmokyti žmonos lietuviškai kal
bėti, nekalbant jau apie vaikus. „ „

Galima suprasti mūsų jauniną, išblaškytą po platųjį pasaulį, kada susiranda 
kitos tautybės gyvenimo draugą-ę. širdis nežiūri nei tautybės, nei tikybos, nei ■ 
amžiau.?. Jei jau taip buvo lemta, tai tokių, jei ir grįš namo, laukia ypatingi 
sunkumai. Nes marcians ir žentams "iš už vartų" bus sunku prigyti ant mūsų tė
vynės griuvėsių. Uolinį išvengti mišrių vedybų, skautu-šių vienetai (ypač vyres
niųjų) galėtų -'žaisti piršlių žaidimą". Ypač tai pravartu Australijoje, kur to
kie dideli atstumai (keliasdešimt mylių skaitoma arti). Arnones suartina bendri 
darbai, bendri rūpesčiai.

(.Tęsinys I99 pusių.)
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Pradėjau neįprasta, fizinį darbą ligoninėj. Pradžioje'buvau lyg nusiminusi * 
bet nudžiugau suradusiu,jau anksčiau čia atvykusią sesų D. Sese buvo optimistė,’• 
kaip pridera gerai skautei , o beto , gan gerai mokėjo anglu 'kalba. Man pradžia 
buvo daug.-sunkesnė. Rodos anglų, kalbos mokiausi, bet australiškai’suprasti nepa
jėgiau. ’Na, bet ką padarysi, reikėjo-pradėti darbą..

Vieną rytą, ’pasipuošusi11 ■ ligoninės tarnaitės, uniforma, sunkiais ir nėdra- 
si~is žingsniais nukeliavau paskirtan barakan (čia. ligoninė susideda iš eilės ba
raką). Įėjau ir griaudu pasidarė : didelis, niūrus kambarys su. jO-čia lovą,, ’iš 
visu pusių ligonys kosti, kranksi tarytum krankliai. Džiovininkai, Pasitiko. • 
žilaplpukė. rimto, bet malonaus veido vyresnioji sesuo, ir paaiškino, ką ir kaip 
turiu daryti. Daug ji npąne klausinėjo, daug pasakojo, bet.aš tik trečdalį sup
ratau., ir daviau trumpus-atsakomus :WYes“ arba '!no"'. Nors žinau;’ kad. skautė, turi 
būti kantri, bet tuomet jutau, kad pritruks kantrybes beklausyti ilgos šnekos. .. ’ 
Greit susiorentavusi kvailoje padėtyje, paklausiau, ar ji negalėtą su manim kalbė
ti angliškai, nes australų kalba mai- sunkiai suprantama, ji buvo.mandagi, nusi
juokė saldžiu, australišku'juoku, ir nutilo, bet dar.ir dabar dažnai prisimena tą 
mano prašymą, . ,... .-..

Pradžia buvo sunki. Dirbau viena tarp austršlią,’ nes.sesė D.’ dirbo kitame, 
barake ir susitikdavome tik-pertrauką, metu. Darbus neįprastas, ir naujas: viso
kie puodai, p kartais ir su aštresniu kvapų-, tvarkymai, lavoną plovimai - įėjo į 
mūsą .darbo planą. Labiausiai įgrįsdavo lovą klojimas., kuriuo buvo pradedama die
na, tarsi rytmetinė malda. Bet. žmogus greit .prie, visko pripranta ir Šiandien lo
vų klojimas - pašnekėsią valandėle, o lavonus plaunam dainuodamos; ir Įtartais’ drau
ge su australam sakoms "amžiną atilsį, numirė vargšelis, bet‘ir darbo sumažėjo1.”’ 

^iUstralija skyriąsį nuo nuropos žemyno ne tik augmenija, gyvūnija, -bet ir 
žmonių būdu : bei papročiais. - Žmonės čia savotiski ir mums kartais hėsupšąiltami'. 
Daugumoje moka ;tik vieną,savą kalbą ir ją įdomiausią gyvenimo dalį sudaro arkliu’ 
ir šunų lenktynes,paskui - golfas, kroketas ir kitos sporto šakos. .. Smarkiai .pa-' 
sireiškia ir“.gėrimo sporte" ir .nėra kuo stebėtis, .jei natai gražiai apsįrėnguąią’ 
damą ar vyrą bemiegančius gatvėje.... .Žadinti nevalia, nes tai poilsis ir .’praei
viai nekreipia'dėmesio, .liums; buvo pradžioje .tas keista ir ne'įprasta.

Kas rytėj eidamos su sese D. darban,, turėjome eiti.pro‘šąli pacientą,.kurie 
visad jausdavo reikalą mus sveikinti ir kalbinti. Matyt,’norejo nuotaikas pras
kaidrinti, ir išsiblaškyti- iš miego, nes paprastai pačios.nąbūdayom tikros, ar mes 
einam, ar dar tebemiegam. Kiti norėjo.parodyti draugiškumą.

Ir taip,.kas mįelą rytą, jie mus .sveikinos
■ - Good morning’ ■ .How.are you’ How do-you like Australia? ■’

Sesė D. visada mandagiai atsakydavo, bet apie -1 lai kinimą" Australijos vis 
nutylėdavo.- - ■. . , ’

Vieną kartą ateina pas mane sesė D. ir. sakos.
— Klausyk, man’jau nusibodo tie ją sveikinimai. Kaip, reikia tuo.atsįkratyti?
- Ilan irgi atsibodo,- trumpai atsakiau.- .

Bet ką turime daryti? Gerai būtą eiti kitą keliu, kad isvehkti to rytinio, 
sveikinimo,— sakau,— bet juk nėra kito keliol '

t- palauk, rytoj aš ją paklausiu, kaip jie * laikina11 .tą savo Australiją.
Taip susitarusios, nekantriai laukėm rytojaus.
Kitą rytą skubam patenkintos darban. Staiga vienas ligonis sako: ■

• - Morning nurses’ ■ ‘.. , . ‘ .
Sesė n., nieko nelaukdama,sako:

- -morning’ How do you like Australia? ’ .
■Pacientą veidai surimtėjo ir akyse blikstelėjo nustebimas netikėtu klausimu. 

Vienam, kiek sesė D. pastebėjo, net akys ant kaktos išlipo^ir visi papliupo juo
kais-. Suprato mūsų mintis, ir nuo to ryto daugiau niekad mūsą nebeklause kaipmes ’
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"laikinarf jų kraštą. t

Bėgo diena po dienos* savaite po savaitės, o mes tęsėm ramiai savo darbą slau- 
gydamos ligonius.

Sesės Žino kas tai yra dirbti ligoninėje, bet broliams nemėginsiu aiškinti, 
nes vistiek bus veltui. Supras tik tie, kuriems pažįstami balti chalatai ar vais
tais kvepianti ligoninės lova.

Vieną dieną ateina sesė D. lyg truputį nusiminus ir sako:
- Blogai, prigriebė mane.
- Kas atsitiko,- puoliau klausti.- Nebent layaną šiandien teko plauti?
- Ne,- trumpai atsakė sesė. -lavonas tai tik vieni juokai, bet esu paskir

ta nakties tarnybai, kuri tęsis visą mėnesį. Čia tai jau ne juokai, bilijonus 
gyvų bakterijų per naktį reiks praryti'

»-Nenusimink,- raminau ir kartu juokiausi.
Sese D* riestokai pakraipė galvą ir rimtai tarė:
N Išlaikiau skautiškuosius kantrumo egzaminus dienos tarnyboje. Kartais, 

žinoma -teko susikeikti, bet negarsiai, o tik mintyse, pasitaikė ir garsiai kai 
kada, bet kai lietuvįš.nai niekas nesupranta, tai kiekvienas įprastu malonumu nu
sišypsodavo ir priimdavo uz gera . Bet dabar, nakties tarnyboje, manau, krisiu' 
ir neišlaikysiu.

- Laikyk, sese, kiek.^ali, - pajuokavau.'
- Tu nesijuok,- prabilo pyktelėjusi sesė,- nes po manęs ateis ir tau eilė.
- žinoma ateis, bet kol ateis, tai gal nebedirbsiu čia,- kiek susijaudinu

si, bet juokaudama atsakiau.
- -lątysiu, matysiu,- tarė sesė D. kiek susirūpinusiu veidu.- AŠ po nakties 

tarnybos tai -tikrai iš čia išeisiu ar pabėgsiu, bet Tu, manau, tai dirbsi iki kon
trakto pabaigos, o gal dar ilgiau. Tu per daug lėta ir nenorėsi kur nors pajų - 
dėti. Sakysi: apsipratau, o ir kitur bus tas pats, nesvarbu, nors TEC bakterijos 
ir lizdus suks plaučiuose. • .. .

- Aš žinau tave,- tarė lyg ironizuodama, lyg pasipiktinusi sesė D.
•Prasidėjo sesės nakties tarnyba. Buvo nelengva, o drauge ir nejauku visai 

vienai su trisdešimĮia ligonių. 0, jei Dieve neduok, Įjūris sugalvotų numirti* Ir 
Įtiek- tektų darbo vargšei slaugei. Buvo tai rugpiūcio mėnuo. Australijoj žiema 
ir naktį neprošalį lietuviški kailiniai. ....

.Sutinku po pirmos darbo nakties sesę ir klausiu:
- Kaip tau sekėsi? ' sunku, ar daug darbo?
Buvo įdomu ir man žinoti darbo tvarka, kad nereiktų vėliau drebėti.
Sesė buvo pablyškusi, numetusi keletą svarų svorio, susalusi ir isalkusi. 

Gerokas nuovargis spindėjo jos akyse.
Pavariusi esu. Numigti negalima. Amžinai nešiok visokius vaistus, nes 

tai vienas baisiai koso, tai kitas nemiega, trečiam.galva skauda ir t.t. Ir dar 
tas vėjas kaip pašėlęs barbena į langus, daužo duris ir atrodo, tarytum, vaidenasi.

•Saiga sesės veidas nušvito, nuovargis dingo iš akių, o lūpos pasipuošė Šyp
sena. v .

- Zinai, dar vienas įdomus dalykas yra australų tarpe;pasirodo australai
geria arbatą ne tik dieną,, bet ir vidurnaktį. ■

Vos tik vakar nuėjau darban, atėjo ta storoji sesuo ir davė nurodymus ką. 
ir kaip turiu daryti naktį. Vaistų dalinimas ir ligonių priežiūra buvo tik an
traeilis dalykas, bet svarbiausia tai į vai. iš ryto nepamiršti išvirti ir pa
duoti arbatą.

Išpūčiau akis ir manydama, kad klaidingai supratau, paklausiau dar kartą. 
Sesuo parodė man sąrašą ir tą patį dar atydžiau vėl pakartojo pabrėždama 'cup of 
tea". Negalėjau ramiai to nustebino pergyventi, bet nusprendžiau įsakymą vykdy
ti. Pagaliau, kas man darbo, jei taip sako, darysiu. Visa naktį galvojau ir 
kankinausi, kaip reikės man žadinti iš miego ligonius ir kviesti arbatai.

Na, artėjant ketvirtai valandai, pradėjau virti arbatą. Sudėjus visus puo
dukus dar ilgai galvojau, kaip reikia paduoti. Bet, pagaliau, nusprendžiau ei
ti. Prožektoriaus šviesa apšviesdama kelią ėjau nedrąsiai barakan. Baimingai, 
bet tvirtu balsu tariau pirmam pasitaikiusiam: -.arbata... ir laukiau pikto smū
gio. Bet ne. Ligonis pravėrė akis ir pamatęs arbatą nusisypsojo ir padėkojo. 
Taip sėkmingai išdalinau visiems vidurnakčio arbatą.
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Taip prabėgo sesės nakties tarnyba. Kiek vė'liąii. ištiko ir mane tokia pat 
nelaimė. loan buvę, lengviau ir viskas žinoma, nešėpirmuosius ledus pralaužė se
se D. ' ’ ' ■'■■■ ......

Sesė py.gi’įžusi .dienos tarnybon pradėjo bijoti, dirbti- su-džiovininkais. štai 
vieną dieną ji man sako, lead norinti pakeisti vietą, liūdna man buvo žinia, bet 
sesei palinkėjau sėkmės.

Tačiau nebuvo lengva iš čia išeiti, prasidėjo kelias nuo "Ainosiaus" prie 
'Kaiposiaus" ir vargšė sesė niekur teisybės rasti negalėjo. Visi, darbo įstaigos 
pareigūnai sakė, jog jie negalį pakeisti darbo, kadangi čia irgi reikalingu dar
bo jėga. '■' '

Sesė nenusiminė, o tik užsirūstino. Pirmiausia susirado kambarį, kurio pro
blema Australijoj labai opi, o'paskui gavo darba fabrikei ■

Ir' vieną, vakarą, niekam nieko nesakiusi;. sesė.D.-susipakavo savp septynius 
daiktus ir apleido ligoninę. Su liūdnomis 'akimis.padėjau išnešti:jai daiktus ir 
atsisveikinau. Veltui:rytojaus‘diėtią ligoninės, vadovybe ieškojo dingusios, skam
bino darbo įstąįgai ir kitoms įstaigoms. .- ' ' ' . k ■

Pasilikau viena ir nutariau baigti čia sutarties laiką, kurio liko, daugiau 
kaip šeši mėnesiai,. Sesėms ir broliams atrodys,•kad tai visai' trumpas laikas, 
tačiau, šitoje ligoninėje dirbant,'menesiai atrodo.labai ilgi ir turi. dvigubai die* 
nH> '■ . ,

Taip bėga-kai įcurių, uzjurį esančiu, sesią dienos. Kartais būna.sunku, kar
tais linksma, kartais nuobodu, o kartais nuostabu.

KOTŽRS UŽDAVINIAI TRaiTOJĖ ;

( Tąsa) '
Reikštą vengti pavojingą“zaįdimą". Gal tai aktualiau "taip pat1 Australijoj,

• ■ kurmoterys gyvena net už kelią siutą mylią nuo savo vyrą, stovyklose, vadinamo
se " Holding Center", iš nUčbodumo ar iš įvairumo, moteris pradeda žaidimą su 
kitu. Kai atvažiuoja tikrasis, jau jam nebėra vielos šeimoje. Tekalba sau apie 

. numatytą pirkti apelsiną sodely stovintį namuką; - viskas veltui, -jai jau nieko 
nebereikia... Draudžiamas vaisius skanus’’ Uoteru stovyklose yra ir vyrą. Vyrą 
įvairią tautybių, įvairaus temperamento ir ... įvairios moralės. Bet, ar negali
ma tam atsispirti? Galima jam pasakyti: " Sustok, jau per toli nuėjai." Kam dėl 
takelio nukrypti nuo tikrojo kelio? ... .»■

lies pakliuvome į kitos kultūros sūkurį, kur moralę yra žymiai žemesnė, kaip 
mūsą.-tėvynėje. Čia net mada; kad vedę’ir ištekėją turi-" drauges" ar1"draugus", 
giraCL, tai įdomiau. Bet tie įdomumai dažnai .baigiasi .tragedijomis. ’ Ir statisti-

• ka rodo, kėkš didgilįs skyrybą skaičius, • Geriau ta , svetimajam skirtą laiką su-
• naudoti naudingiau. Te tavo vaikai gražiai lietuviškai ..skaito, išmokyk juos lie

tuvišką dainų," eilėraščių. Barako pavėsy sėdėdama^pasidaryk vieną, kitą tautinį 
rankdarbėlį.- papuoši savo kambarėlį, kuriame, savaitgalio grįžęs tavo vyras ras 
sale tavęs jaukų poilsį. . . "

Būk negęstama savo šeimos židinio'liepsnelė. Ir kada ateis laikas iškelti 
koją savo tėvynės^krante,-ramia sąžine galėsi pasakyti: "padariau visa ką galėjau. 
Tau, 'Tėvyne, atvežiau, ’.nors ir svetimi) jo šalyje išaugintus savo, vaikus, ku-

• rie Tau gėdos niekur nepadarys-,. nes jie yra tikri Tavo sūnūs ir dulobosi.“
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Mielas Broli,

1950 tįstų pradžioje mūsų L*S«S. eilėse pasklido maloni žinias Kanadoje vėl 
pasirodė "Skautų Aidas". 3į .kartą jis pasirodė fce jokios pasalinės paramos,, vien 
kelių mūsų skautų užsispyrimo ir pastangų dėka, pirmieji metai naujose sąlygose 
nebuvo lengvi. Teko nugalėti begales' sunkumų ir kiekvienas numeris vis iškeldavo 
naujas problemas. Nors ne visus skaitytojus patenkindamas, nepunktalus, bet 
"Skautu aidas" laikėsi. Artėjo 1951 metai. "Skautų „idas" jau jautėsi pasiruo
šus pasirodyti savo pilnoje išvaizdoje, rungtyniaudamas su Lietuvoje ėjusiu savo 
pirmtakųnu, kad išlaikytų ir dar labiau pagerintų jo vardą. į kelių bendradarbių 
tarpą atėjo daugiau patyrusių "viliai1’, .agalj.au ir korporacija ištiesė savo pa
galbos ranką. Vyr. redaktoriaus pareigas perėmė musų filisteris "Vyčio" atgai
vintojas Vokietijoje, V.3. Stepas Kairys. "Skautų ...idas" pasijuto tvirtose ran
kose ir atsikvėpė laisvai visa krūtine. Naujiems 1951 Matams jau turėsime pir
mąjį šio laikraščio numerį. Nuo šiol drąsiai galime sakyti: "Musų Aidas" jau gy
vuoja’

Bet pasakas šiuos žodžius, mielas Broli, sustok, minutėlę ir pagalvok. 
tu jau visa padarei savo broliams korporantaąjs Kanadoje šiame darbe pagelbėti? 
Vartau "Skautų Aido" prenumeratorių sąrašus ir nerandu Tavo vardo... Redakcijo
je trūksta Tavo rašinių, korespondencijų. ijegi?

Mielas Broli! Tavo Broliai Kanadoje sudeda visą savo laisvalaikį ir turi
mus pinigus, o tu dar vis miegi... Nejau jau išblėso stovyklų laužų sukurtoji 
ugnis Tavo krutinėję, nejau dienos rūpesčiai užnešė storu klodu Tavo skautiškąją 
širdį? Ne, to negalėjo įvykti. Ir šiandien Tavo sįrdis smarkiau suplaka, iš
girdusi skautišką dainą, prisiminusį blėstančio'laužo paskutinį suzėrėjimą. Tad 
ko lauki, brolį - "drąsiau draugai, kol mūs laikai"...

Tavo brolis Audrutis.

atviras laiškas iasiiiktinusiae broliui
iš Rytų -•.ustralijos— . .

.'..Nekrašas, MIC

Tries kiek laiko į mano rankas pateko Tavo skundas, atspaustas dvigubame 
Praėjusios vasaros "Vyčio" nr. “rjuris rašo" skiltelėje. Neatsistebėdamas minėto
jo biuletenio leidėjų idealizmu ir jojo puslapių užpildytojų jaunatviška dvasia, 
godžiai rydamas kiekvieną atspausdintą žodį, atverčiau 145 psl., kuriame radau 
"nuskriaustųjų" arba tikriau pasakius"tikrųjų" skautybės idėjų skelbėjų nepasi
tenkinimą dabartine "Vyčio" leidėjų kryptimi. Jame r-šai, kad kai kurie skau
tų vadovai piktinasi "Vyčio" Kerp* pirmininko veikla. Piktiniesi taip pat, kad 
mūsų biuletenis nori pralenkti Šv.Pranciškaus "Varpelį" (po žodžio 'Varpelį“ as 
visai numanau dėti trijų taškų, kaip kad Tu padarei). Primeti, kcrp! vadovui, 
kad jis dvasininkams pataikauja, sakaisi žinąs jų (dvasininkų) užmačius ir tiks
lus, kad Br. Kviklys kritikuoja tai, ką "mes visi" esame nutaręs. Tavo replikos 
tonas man primena kai kurių "skautų vadų" pasisakymus šiuo klausimu dar^Vokie
ti joje leistame "Skautų Aide". Jei turi tik ką minėto skautų laikraščio 1943 
metų vasario men. 15 d. numerį, tai atsivertęs 19 psl. gali rasti labai daug 
panašių minčių į savąsias pskt. ražeimcnio kritikaisje 'Dėl 5v.Jurgio sicautų" 
kuriai akstiną’ davė 1947 m. kalėdiniame nr. pskt.K.B. įspūdžių pluoštas 'Svečiuo
se pas šv.Jurgio skautus". Gal but ne vienas mano, kad neverta atversti praei
ties puslapius; šį kartą, tačiau, negalime tylomis praeiti pro tą faktą, kadangi
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jis labai aiškiai nusako kai kuriu musu skautijos vadi) pažiūras į religinį auk
lėjimą .skautybės suteiktuose rėmuose. Idėjinis.ryšys tarp Tavęs ir Br.Pažeime- 
nio yra' perdaug aiškus ir jus abu jungiąs, kad kas nors galėtų jį paneigti. IJan 
yra sunku tikėti tavo bloga valia, bet verčia abejoti skautybės esminės struk
tūros pažinimu. ■ Apie ją kalbėdamas turiu' mintyje, lead pirmas Ba^en - Powell 
tikslas, kuriant skautiškąją jaunimo organizaciją, buvo suteikti auklėtojams nau
jąjį, jki sieliai dar nežinotą, metodą pedagogikai* Norėčiau Tau priminti Pran
cūzijos skautą tėvą jėzuitą Sevin-, kuris savo knygelėje "L'-une du scoutisme", 
49 psl. ir všame trečiame poskyryje kalba apie religijos reikšmę skautiškajame 
auklėjime. Jis aiškiai teigia, kad "mūsų organizacija nepasiektų savo tikslo, 
jei berniuku nemokytą religijos". Pats gi Baden-powellis savo Covering to Su
ccess" kalbėdamas jaunuoliams tvirtina, kad bedieviškumas yra kažkas absurdišką, 
jis įspėja ir prieš akis parodo ateizmo‘pasėkas, kurios iškyla ar per atskirus 
individus ar per visuomenę, ir-aiškiai'primena, kad krikščionybė, yra doktrina, 
kuri privalo tapti gyvenimu (Baden-PoWell, Covering to success", psl. 173 ir 
195-199).- Be to ir. pats geros valios vedamas gali susirasti "Skautybėje ber
niukams!' įvairiausių vietą kur skautiškojo sąjūdžio įkūrėjas explicite kalba 
apie Tau taip neaiškų dalyką,kurį Tu vadini dvasininkų "užmačiomis"* Aš betikiu 
kaip kad ne vienas teigia, jog tavajame pareiškime. slypi noras paša linti reli
ginį elementą iš mūsų lietuviškos skautijos* Tu,gal būt, esi sutikęs vieną kitą 
Tau nelabai patikusį dvasiškį, kuris, žinoma, gulė j o netaktiškai peržengti savo 
kompetencijos ribas, tačiau privalai prisiminti, kad yra daug kitų kunigą ar ,, 
būsimų skautų kunigu* kurie; gal būt,atitiks ir iavo subjektyviam, galvojimui, ad 
su sprendimais, o ypatingai tokiais aštriais, reikia taupiai apseiti* Jeigu Tu 
ištikro esi nuoširdus skautas, kaip kad pats pasisakei* buk malonus, jei nenori 
tatai padarytį per "Vyčio" puslapius, ir parašyk man savo idėjos broliui laišką 
su įvairiais abejojimais, į kurį tikrai prižadu atsakyti. Aš labai džiaugiuosi, 
kad tu esi atviras ir už tai nuoširdus broliškas ačiū*. Esi tiesus žmogus ir 
todėl be jokių išvėdinajimą bei filosofavimų" pasakai ką manai ir ko nori.' ^sm. 
studentas„ir tik retkarčiais surSsdamas laisvo laiko galiu ši tą parašyti "į 
“Vytį" skautybės reikalais* ^et Tau tikrai pažadu* Bevartydamas karta kole
gijos bibliotekos skyriaus archyvą, radau dar iš ."g?rų laikų" vieną mažą lietuvių 
skautu laikraštėlį.. Jame pastebėjau gana įdomų straipsnelį apie "Skautų Vyčių 
uždavinius", kuriame tarp kitko rašoma: “Nustatant šiai (skautams vyčiams- 
vadovams, A.N..) organizacijai gaires, svarbu padėti pagrindan visapusišką jau
nuolio išsiugdymą, išsilavinimą. Pas mus kai kas mano, lead skautams vyčiams pa
kaktų būti dorais ir gerais patrijotais. Beti taip jaunuolius ugdydami ir la
vindami, eitumėm ne ta kryptimi (Baden-Powell1 io nurodytąją, A.N.), nes čia per
daug būtą nekreipiama dėmesio į jaunuolio dvasinį gyvenimą, į reikiant susipra- 
tusiems riteriams religingumą. Todėl nutoltume nuo tos pačios skautybės, nes 
Baden-Powell'io yra aiškiai pasakyta, kad s..autas yra religingas; antra, nebūtą 
visų galimumų jaunuolius visapusiškai išugdyti ir išlavinti. Todėl skautų vyčių 
didžiausias uždavinys turi būti išauklėti jaunuolį, religingu, doru, riterišku 
ir tėvyne mylinčiu žmogumi, lies turėdami tokį tikslą tikrai išauklėsim mūsų 
tautai ir tėvynei sąmoningų piliečių“.

Taigi jei, mielas Broli pasipiktinęs, nesutinki su tokia mano argumen
tacija ir iškelsi, savo abejojimus “Vyčio" puslapiuose, suteiksi progos apie tai 
pasiskaityti ir, gal būt^ištikrąjų pirmą kartą ne vienam tektų išgirsti kas yra. 
skautybė ir ko ji nori* 0. dabar sėkmės!

SESNS — BROAIAI xuuJJEl'iTKAI

Prenumeruokime ir platinkime “SKAUTU AIPAę'. Tenelieka nė vienas A.S.S. 
narys-ė be "Skautų Aido" per 1951 metus! Administracijos adresas s P.A.Pundzevi
čius, Box 1003, Station C, Toronto 3, Ont., Canada.
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Akademinio Skautų Sąjūdžio skyrius buvo įsteigtas didžiausiame Australijos I 
mieste Sydnejuje siu mėtų rugsėjo mėn. 8 d., Tautos šventės'proga. Tuo tarpu 
skyrius neišsirinko valdybos, tik sutarė rinktis kiekvieno nario paeiliuj orga- 

.nizuojamose sueigose.ar iškylose Sydnėjaus apylinkėse, pirmuoju tokiu organi
zatorium išrinktas fii. sktn.Vyt. Stasiškis, pirmuoju skyriaus junjoru priim
tas V .Daniela.
... A.S.S. Adelaidės skyrius suteikė 10 svaru paskolų Australijoje organizuo

jamai pirmajai. lietuviškajai spaustuvei.. Kadangi ši spaustuvė ruošiasi čia spaus-, 
dinti ne tiktai,"Australijos Lietuvį", bet ir lietuviškas knygas, šis akademikų 
žygis vertas ypatingo dėmesio. Skyriui pirmininkauja senj. psktn.Ve.Ilgūnas.

Senj.- St.Urnevičius, žinomas sportininkas ir A.S.S. veikėjas, aktyviai įsi
jungė į.Australijos lie tuvių, sportinį gyvenimų., aktyviai žaisdamas krepšinį lie
tuvių, sporto'klubo "Vytis" komandoje, kurios kapitonu-išrinktas minėtas senjoras. 
Kaip Žinia, ši lietuvių sporto komandą šiais metais išsikovojo sau pietų Austra
lijos meisterio titulą.^ Be kitu žaidėjų, čia žaidžia ir jiinjoras V.Dainius. Hums 
labai malonu, kad vytiečiai užjūryje ir sporto srityje t^sia senas "Vyčio" korp! 
tradicijas. ■ - : • ■..<•.

Haujais A.S.S. .nariais Austali.jojė užsiregistravo šie seni ir nauji "Vyčio" 
korporacijos broliai: Junj. VtDaniela, junj. Vyt.Dainius, junj.Leonardas Garba- 
liauskas, junj. Vladas Užubalis, junj. Algirdas Skeirys, junj. Gedeninas. Janulevi- 

: c lūs, inakt. junj. Kazys Gurskis, inakt. junj.Algirdas Navakas. I SSD įsijungė: 
senj. J.Bertulytė-Statųiekienė, senj. T.Bįiokaitą-Virgilienė, junj •. K«ijackeliene • 
A.S.3. valdybai labai malonu priimti.į savo būrį tokį -gražų broliu ir seserų skai- 

. Siu. . - ■ . . . ' .
"Vyčio" korp* bičiulis Al. Ružanęovas,. žinomas bibliografas nesenai atsiuntė 

korporacijos pirmininkui gražų laišką, dėkodamas už.jo paruoštos, skautų biblio
grafijos tremtyje išleidimą. Kartu praneša išsiuntęs naują veikaliuką - biblio
grafiją Vaiką knygų, išleistų tremtyje, kurį autorius taip pat padovanojo "Vyčio" 

.. korporacijai. Jeigu bus .šiokia tokia galimybė, korporacija pasistengs išspaus- 
. dinti ir Šį leidinėlį. , . ’ ' ■ .

- Prof., sktn, Imas Koneiu?,Akademinio skautų Sąjūdžio pirmininkas, šiuo metu 
gyvena Bostone, iš kur ir vadovauja A.S. Sąjūdžiui. Be nuolatinio ilgo darbo uni- 

. versitete,.kur prof, skaito fizikos paskaitas, laisvalaikį sunaudoja jo mėgiamam 
darbui - dievadirbystei,o taip pat skautiškajai veiklai, sktn. gausiai paremia 
"Vytį" savo rašinėliais ir ateityje žada mūsų neužmiršti. •;

Sktn. Iranas Karalius pastaruoju metu , kaip D.L.B. Vokietijos-krašto Vyr. 
Valdybos sekretorius ir iždininkas, aplankė beveik visas lietuvių stovyklas ir 
daugelį privačiai gyvenančių mūsų tautiečių. Be kitų apsilankė pas"vyčio" korp! 
pirmininką, matė akademikų skautų-čių veikla ir išreiškė savo pasitenkinimą tuo 
darbu, kurį šiuo metu atlieka akademinė skautija. .

"Vyčio" korp! leidinius - lietuvių skautų bibliografiją tremtyje ( paruoštą 
Al.Ružancovo) ir skautų maldas ( paruoštą kun. sktn.St. Ylos) galina’ iąi^yti pas 
skyrių pirmininkus bei įgaliotinius, už kiekvieną egz. prašome pasiųsti po 25 
amerikoniškus arba kanadiškus centus. . ' . '

Aktyviau dirbti skautų sąjungoje paragino ‘Vyčio" korp! visus savo narius.
Be to išreiškė norą, kad SICAUTŲ xfEDAS būtų materiališkai ir morališkai remiamas ( 
visų akademikų skautų. Skautiškosios^spaudos stiprininas turėtų būti kiekvieno 
skautu vadovo-ės ir akademiko skauto-es šventa pareiga.

"Vyčio" korp1 studentų teologų skyrius nesanai yra įsteigtas. Jo iniciato- 
riai-senj. J.Gilūnas, V.A. liantautas ir Al. Nekrašas. Skyrius bus tvarkems ko- 
respondenciniu principu. Visi jo nariai palaikys broliškus ryšius ir stengsis 
padėti skautų organizaciiai.
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Senj. paktn+Kazys Bekšža.iki šiol studijavęs teologijos mokslus ir gyvenęs 
viename vienuolyne, iš Vokietijos per Raną išvyko į Braziliją, kur dirbs misijcna. 
K.Brėkšta tremtyje, britų zonoje, buvo vienas uoliausių skautų vadovų, vėliau įs
tojo į “Vyčio" korporacijų ir bendradarbiavo "Vytyje", savo bendradarbiui mes 

. linkime sėkmės naujame-,;nepaprastai sunkiame, daug pasišventimo reikalaujančiame 
darbė. Turime,betgi,viltį, kad praėjus kuriam laikui, mielų brolį senj. sulauk
sime savo tarpe, kur taip pat plati,apaštalavimo sritis.

Sesė liarija žlilvidienė , a.a. ‘•Vyčio" kcrp* vado Juozo Ililvido našlė, jau 
kelinti metai gydosi Vokietijoje, Paskutiniu laiku ji buvo net tris kartus per
kelta iš vienos :sanatorijos į kitą, kas labai pakenkė jos sveikatai. Sesė Kil- 
vidiene parašė mums keletą laiškų, kuriuose labai nuoširdžiai .dėkoja visiems tiems 
.broliams ir seseris, kurie betarpiai ar per "Vyčio* korp! valdybų bei skyrius pa
rėmė. ją. matęri^lrai - ir moraliai*:,’'iagonės sveikata nėra dar gera ir reikės ilges*

■ ’ .nį'.laika pasigydyti.
Skautininkų ramovės numatųmoš' įsteigti ir tose ^.ustrąlijos vietovėse kur gy

vena didesnis lietuvių skautų vadovų skaičius. Reikia manyti, kad šios skautiš
kos institucijos padės musų jauniesiems pralaužti pirmuosius skautiškus ledus.

■ • į. Senj. Ged.Bateika iš vienos sanatorijos Vokietijoje, kur jis stiprina savo
jėgas, mums rašot. " dėkoju Jums, mielos sesės ir-broliai, kurie nepamiršote nelai
mėje esančio savo draugo ir tuo būdu praktiškai parodėte skautiškų susipratimą ir 
norų padėti artimui. As Jūsų šio žygio niekada nepamirsiu, ypač tada, kai galėsiu

- džiaugtis savo sveikata, kuria man atgauti padėjote Jūs, mielos sesės ir broliai1“
Lietuvių skaučių Seserijos įgaliotinės pareigas Australijoje perėmė sktn.Reiz- 

.. gienė, šiuo metu gyvenanti Sęšeyyille stovykloje.
Senj. Vildžiua, gyvenąsįttstralijoje, skautišk-Ojė veikloje dirba kaip Pietų 

ir Vakarų ..ųstralijos tuntininkaš* " .
■ Kalėdų pakietėliai džiovininkams Vokietijoje . Chikagos skautų tuntas Kalėdų 

švenčių proga padarė gražų gerų darbelį, pravesdamas aukų rinkimo vajų liet, vi -
- sucmeneje, Vokietijoje esantiems liet, džiovininkams paremti. Pinigų rinkimui ir 

maisto siuntinėlių pakavimui bei išsiuntimui iniciatyvos ėmėsi skautų “Geležinio 
Vilko" ir Cicero draugovių vadijos, vadovaujant tunto dvasios vadovui kun.J.Vaiš-

• niui J.s. iš viso išsiųsta 220 pakietėlių į įvairias džiovininkų sanatorijas.
Tai nepaprastai gražus -eras darbelis artimui, kuris suteiks džiaugsmo ne 

. : vienam broliui-sesei, vargstantiems tremtyje. Tebūnie jis pavyzdžiu kitiems vie
netams .'

Tris Karalius' mažiesiems rengia Clevelando 'Neringos" tunto skautes lietuviš
kosios kolonijos jaunuomenei, prie gražios Kalėdų eglutės bus išpildyta programa. 
Atsilankys ir Kalėdų senelis su dideliu maišų dovanų. įvairiems parengimams re
žisuoti bei pravesti clevelandietės sesės susilaukė didelės paramos iŠ žinomos škau 
Siu veikėjos sktn. Dr.K.Zilinsfcienėo.

Fil. dr.D.Kesiūnaitė, gyvenanti Cleveland’s, daug padeda jaunai skaučių "Nerin
gos“ tunto vadovybei. Per šiuos metus seses išvariusios gražių skautiško dęrbo va
gų, žada dar aktyviau pasiroikotd per ateinančius, ko mes joms ir linkime*.

Sktn. J. Gulbinienė, gyvenanti Cleveland’s, šią vasarų sėkmingai pravedė skau
čių tunto stovyklų. Šios sesės atsidavimų skautybeį pilnai įrodo dešimties darbo 
dienų ir jų uždarbio' atsisakymas ir to laiko paaukojimas besirūpinant stovyklaujan
čiomis sesėmis- Kaip būtų gera ,kad jos pavyzdžiu pasektų ir kiti.

> ' Sen j, J.Karklys ir senj.A. Balčiūnas'.'abu Chikagos "Vyčio“ skyriaus nariai, iš
vyko atlikti karinę prievolę į J.A.V. armijų.

Senjorams išvykstant buvo surerg-.ta atsisveikinimo kavutė, per kurių prisimi
nimui įteiktos išvykstantiems dovanėlės su atatinkamais įrašais. Be narių, išleis
tuvėse dalyvavo ir keletas svečių jų tarpe ir didelis akademikų bičiulis kap.inž. 
P-Labanauskas.

Skulptorius Ramojus liozoliauskas, tik baigęs savo srities meno studijas Dailės 
Institute Freiburge, Vokietijoje, prieš kuri laiką apsigyveno Chikagoje. Studijuo
damas Freiburge aktyviai reiškėsi skautų vyčių veikloje.

Nors ir nepalankiomis sąlygomis brolis Ramojus gavo darbą savo specialybėje, 
paminklų ir kryžių dirbtuvėje, ir atliekamų laika tikisi pašvęsti individuslinai 
kūrybai bei skautiškam darbui. .
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• • AKAD-ELJK^ SKfaUTtĮ ŠVENTĖ

. ■ Akademinio skautu Sąjūdžio 26 m. gyvavimo ir' Chicagbs skyriauš vienu metų dar
bo sukaktis buvo gražiai atšvęsta lapknfcio mėn.’26d.

Šventė buvo pradėta pamaldomis Tėvu Jėzuitu koplyčioje, dalyvaujant tik ASS 
nariams ir svečiams, kurias laikė skautų kapelįonaskun. J.VaiŠnys, S.J.

- Prieš iškilmingų šventes-minėjimo posėdį-buvo sušaukta senjorų sueiga,'ku • 
rios tikslas buvo senjorų-eilių sutankinimas* Junjorų. tėvūnui sehj* E.Vilkui 
pristačius kandidatų į senjorus sąrašų ir referavus jų-tinkamumų būti tikraisiais 
A.S.S. nariais, sesiems korp. •Vytis'* juniorams suteikiamas senjoro vardas.

«• darbingų senjoro pasižadėjimų prieš korp.'•Vytis", Lietuvos ir JAV vėliavas 
davė sekantieji Chioagos skyriaus junjorai: ;A.Balčiūnas, L.Grinius, R* l.lieželis, 
Z*Petkevičius, A*Stepaitis ir A.Vengrys, papildydami gan gausių 4ikagiečiųsen
jorų še iėą* Naujiesiems senjorams-, buvo įteiktos spalvos, kurių;riešiojimo reikš
mę ir jų uždedamas pareigas gražiai nušvietė tėvūnas senj* E;Vilkas savo svei
kinime* ••••■ -y--:-' -

Po trumpos pertraukėlės sekė iškilmingas- šventės posėdis, kurį atidarė korp. 
"Vytis11 Ghicagos skyriaus pirmininkas Vyt. lUkalavičius.

į garbės prezidiumų buvo pakviesti kūnJ.Vaišnys S.J. , f ii daf.-Kilda-Budrienė, • 
•sktn. Z. Juškevičienė, prof*sktn. P.Labanauskės''filisteris E*£orzonas. *

Skyriaus pirmininkas savo,kalboje, atidarant posėdį, nuosekliai apibūdino ASS 
reikšmę, jo’veiklų, darbo barus, ir pabrėžė, kad dabartine ASS veikla,organizaci
jos 26 notų amžius, ir išvarytoji -bei tęsiamoji vaga skautiškoje, tautinio bęi aka
deminio darbo bare aiškiai parodo, kad ASS nereikalingas bet kokios pasalinės’ glo
bos, kuri Raitais net įkyriai norima primesti, ir savo uždavinį atliks šių dienų 
reikalavimų akyvaizdoje. .“.'. . . f - - • -

išsamų referatų apie korp* "Vytis" kūrimąsi ir jos veiklą Lietuvoje .patiekė 
f ii. E.Korzonas. labai jautrių prisiminimų iš* studenčių skaučių gyvenimo neprik, 
tėvynėje išgirdome Iš fil. dr. fi.Budrienės, vienos pirmųjų stud, -skaučių.dr-vės 
narės* ” ......... ». .-v

x*.S.S. sveikino ir daug gražių linkėjimų pareiškė kun* J.Vaišnysį 3J, Seserie 
jos ir Chfcagos Skaučių Tunto vardu sktn. Z.JuskeviČienė, prof. sktn.P.lApanauskas, 
Chic'agos studentų Ateitininkų korp. atstovas, Chicagos Skautų^Tunto .atstovas pskn. 
A«Kerelis ir Korp’ "Vytis“'Illinois Uttiv-to sk. atstovai. Rastų gi gauta oilės 
sveikiniriį; iš Korp’ ’Vytis“ vado, iš ASS įgaliotinio ^ustralijoje, iš StucLtauti- 
nių korporacijų atstovų, kelių mūsų filisterių ir kitų. .. , ",

Laba: gražu. kad .'buvo, pakšiąsti ir Kitų studo kęrpA atstovai ir reikėtų 
Stengtis, kad' tas tarpusavio ryšįš darytini vis tampreąnis ir artimesnis, 

iškilmingas šventes-rainėjimas buvo baigtas arbatėle,, kurioje be- bendrų sutarę 
’ tinių, solo daincmis'visus džiugino skyriaus nariai J»K&ukofiūtp ir ^,Snarskis* 

akomponuojant šventės svečiui, p.Švedai.. ■ . •„
-/' / SSUj. ■ i "■ ’ '

• Klaidų atitaisymą

"Vyčio“ 9-10(25-26) Nr. korespondencijoje "Seses Venesueloje1 172 pusi* 
įsibrovė pora nątikslumų. AtspausAdinta: " Venezuelos Rajono Vadeivės yyr- slcau-' 
tės .GenovaitėsiDvižienės"*.. Turi Būti : "»^* vyn skautės Ge.noyaitės Dtozienės"... 
Toliau atspausdinta: "Vadovė - skitą. Amalija -Za-laieriūnaitė". Turi Ęuti r "Va
dovė - skltn. Aurelija Šalnieriūnaitė“. .

"Vyčio" 5 (21X Nr. Vyt. Stasiškio rašinyje, 86 puslp, įsibrovė nemaloni ko* 
re.ktūros klaida.- Atspausdinta 4 ? Daugeliui atvejų tai buvo jų iniciatyva, bet jįe 
buvo tos politinės kovos krašte įrankiai"... Turi 'bū'ti Daugeliu artveju tai ne
buvo jų iniciatyva • irltt. . .
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