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Korp. ’’Vytis” Urbanos skyriaus iniciatyva s.ni. vasario mėn€ 25 d* YMCA’ob
namuose prie University of Illinois, Urbana. įvyko lietuviu vakaras ir tautinio
neno rankdarbiu parodėlė* skirta amerikiečiams ir užsieniečiams studentams bei
profesūrai* Vos keliu ten studijuojančiu vytiečių pastangomis, pasikvietus i
talka ASS Chicago s skyrių ir p, Iz„ Ralienės tautiniu šokiu grupe programai iš
pildyti, šis vakaras puikiai reprezentavo lietuvius®
parodėles juostos, smuikeliai, mezginiai, knygos ir plakatai, paskaita
apie kenčiančia Lietuvą, tautiniai šokiai, lietuviška muzika buvo gyvai publi
kos stebimi ir palydimi labai draugišku žodžiu bei aplodismentais, l*usų sesių
bei broliu tautiniai drabužiai domino visus ir iš profesūros teko išgirsti, kad
jie pirma karta turėjo progos matyti taip gražius tautinius šokius, kaip kad
lietuviškieji*.
Ši lietuviu vakara paminėjo ir gana šiltai apibudino vietinė amerikiečiu
spauda.
Linkėtina, kad ir kiti skyriai prie JAV universitetų paimtu pavyzdį iš ur—

baniečiu brolių ir tuo pasitarnautu Lietuvos garsinimui kitataučiu intelektualų
tarpe.

NORE’ h^T-IS” VINJETES REIKALU
Visi vytieciai prašomi nedelsiant nusifotografuoti ir savo skyrių vadovybei
bei Įgaliotiniams įteikti po vieną asmens fotografija (atviruko didumo). Su lai
ku, Korp; ’’Vytis” valdyba is to pagamins gražiu viso vieneto narių vinjete.
SPAUDOS TALKININKAMS!
Prašome atsiskaityti už ’’VyČ’io” Korp! leidinius: Sk, Maldų knygeles ir sk,
bibliografija visus tuos Korp! padalinius ir privačius asmenis, kurie platina
šias knygeles. Pinigai labai reikalingi tolimesniam skautiškosios spaudos plė
timui.
Šia proga prašome nepamiršti atsilyginti ir visus tuos brolius-seses,
kurie jau senokai gauna ’’Vyčio” laikrašti ar ’’Vyčio” antrą dalį (biuletenį),
tačiau gi nėra efektyviau parėmė mūsų spauda.
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SKAUTIŠKASIS AK?UC NAUJOSIOS LIETUVOS RŪME

K. Pelėkis

Nesenai senasis amžiųybėa laikrodis išmuso pąakutinų 1950 metų valandų,
t.uo palydėdamas į negrįžtas^ praeiti metus, kurie* kaip ir visa dešimtis pra
ėjusiųjų, ne tik neatnešė mūsų kraštui laisvės, Wt negailestingai tęsė musu,
tautos naikinimo darbų. Taigi ir praėjusiais metais pasaulyje tebebuvo tęsia
ma žmogaus degradacija. iki gyvulio ar net žemiau, tebebuvo niekinama, prievar
taujama, žudoma musu, tauta, buvo kuriami nauji keetai ir diena?naktį kalami
pančiai likusiai laisvosios žmonijos daliai. Nuo nuolatinio dunksėjimo pra
garinėje Rytų ginklų karo kalvėje, nuo krauju paeruvusiuJŠirdžiųkauksmu, bet
gi jau pradėjo siek tiek atsikvošėti ir tie, kurie dar taip nesenai buvo iš
davę beveik puse Žmonijos.XX amžiaus vidurio ciklopui, kad tik patys galėtų
ramiai ir nekliudomai dienomis ir naktimis, užsirišę akis, šokti savo pačių
mirties šokį ant didelės prarajos krašto.• •
Praėjo metai, kurie betgi 5^5~^is dienomis sutrumpino Apvaizdos paskir
ta^ musu^ tautai didįjį ir ilgąjį bandymo laika^, tuo lyg suteikdami didesnį vil
ties kibirkstelį ateičiai. Praėjo-metai, kuriųeigo je praregėjo daugelis ak
lųjų ypač po to, kai ir is jų pačiu ar jų vaikų nugarų buvo išlupti diržai,
sulaužyti kaulai ar pavartoti kiti -kankinimo būdai. Tiesa, matote, atsiekia
ma tik aukomis. Tačiau Naujųjų Metų eigoje ji jau stovėjo mažiau išblyškusi
kaip kitados ir netgi bsuidė šiek tiek Šypsotis. Taigi ir Naujuosius 195^- me~
tus mes sutinkame su daug didesnėmis viltimis, kaip kad pav. kokius 19^5 ar
19A6-uosiu8, kada mes, tremtiniai, anaiptol nebuvome tikri, ar kartais Vaka
ru^ demokratai nesumanys mums dar kartų parodyti Rytų "demokratijos". Mūsų
viltys didesnės ir dėl to, kad šiandien pasaulyje mirštame ne mes vieni — lie
tuviu^ tautos laisves kovotojai, bet greta musu,, tuo pačiu laiku, kad ir kitame
fronto ruože, žūna tūle staneiai geriausių Amerikos, Anglijos, Prancūzijos ir ki
tų tautų vaikų. Kitais Žodžiais tariant, mūsų laisvės kovotojai, kad ir net po
6 metų įtemptos kovos, susilaukė jeigu ne pamainos, tai bent Šiokios tokios pa
ramos žmonijos laisvinimo fronte.
. . '
Ar 1951 metai atneš laisvų mūsų tėvynei, tiek kartųapvilti nedrįstame spė
lioti. Tačiau tiek, aišku, kad jie atneš labai daug kųnaujų ir tuo pa žiu su
trumpins anapus geležines užd^jigos gyvenančių sesių ir brolių lūkesčius.
/Uero**\
I nacion»linė \
Į M. Maldoj
\biSU/
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Tr skautu organizacija, kuriai Tėvynės ateitis šiandien pirmutinis uždavi
nys, į Naujuosius Metus žengia viltingai, pasiryžusi juos labiau įprasminti,
kaip bet kuriuos kitus* Pradžia jau padaryta: praeitu metu pabaigoje musų or
ganizacijos brolių tam tikras skaičius pakeitė skautiškas uniformas Ikariškas
ir vietoje skautišku stovyklų nesirinko kariškus poligonus. Fronto ruožas la—
bai didelis, platus ir jie ryžosi ruoštis kovai pries bolševizmų ten, kur Va
karu pasaulio vadovai jiems nurodys. Netenka abejoti, kad jie musų.Tėvynės
lūkesčių neapvils* Iš savo pusės pirmuosius šio darbo pionierius tegalime svei
kinti ir palinkėti stiprybės.
19?1 metai ir skautu vadovams stato ypatingus uždavinius*
Tikėkime, kad
jais bus baigti perilgai jau užsitęsia mūsų vidujinio gyvenimo persitvarkymai
ir netgi kai kurie nesklandumai ir bus daroma viskas, kad pačiu trumpiausiu ke
liu būtų ruošiami nauji skautiški kadrai šiuo kartu jau busimosios Nepriklauso
mos Lietuvos skautijai. Husų gautomis žiniomis dabartinė padėtis Lietuvoje dau
giau kaip liūdna.
Taigi ir lietuviško ji skautybe joje bus^tiek stipri,. kiek
stiprūs būsime mes, vadovai, kurie be abejonės pirmieji, ismusus laisves valan—
dai,būsime ten, kur turime būti
,rbese
Skautas niekada, net sunki—
~------- u „
ties* Ypač linksmas jis, kai mato tekančia. saul^> Mes, kurie gerai pažįstame
savo seses ir brolius, žinome, kad jie dabar, kaip bet kada, atsižadės savo da
lies Tėvynės reikalui* Jie dirbs is visos širdies lietuviškam jaunimui, kurio
lietuviAlsumui svetur kalamas grabas.
Ir jeigu lietuviškoji skautija sugebės ci;
atlikti savo uždavinius tautai, tai tada ir mes, skautai-ės, būsime įmūryje ne
mažų akmeni ų Naujosios, gražiosios Lietuvos a.teities namų*
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"Vyčio” korpi Garbės Narį
O
Dr. VYDŪEĄ,
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netekusi mylimos sesutės, užjaučia

I
IK

ir drauge liūdi

Akademinis Skautu
a*7

.

5

Prof, Igr Končius

ĮŠejes skautiškus patyrimus, nematomai bežaisdamas susipažinęs.su dauge iu
gyvenimišku reiškiniu, nelauktai paugąs, nejučiom daugės į baigiančiu b re st i sa
vųjų tarpa, tikrasis skautas-vyiis ir čia, svetur, turi jaustis galįs vestu, a —
sitiktinai. susiėjusius tekius, kaip ir patse
}
Ne kuris vienas, bet visi tokie. Visas būrys, Visi, kurie susiėjo,,
Toks
susiėjimas turi būti itin gyvas, judrus, lakus reiškiamomis mintimis, švelnus
judėsiais-žodžiais, patrauklus, žiūrint iŠ šalies, įdomus—masinantis pačius da
lyvius*
.
X
Gyvenimas dar neįtraukė jo i savo tamsiuosius užkampius (yrs- tokiu gyvenime;
Jis žiūri į viską, atvirom akim. Nei raižančių dulkių nai griausiančių pe Lenų
vėjas dar į jo akis neatness, nsipūte. Taip, pašlijusiu darbu dulkiu, sudegusių—
nebegaiviu atmestinųjų išgyvenimų pelenų.
Jis skaistus - blaivas* Jis moka - išmano™ Jam aiškus z cine--dangų s. Jis
saugo save, jis kitus matoc Tegu ir tarp savųjų tik akys įprato, savo tikrąją,
vieta suprato, gyveniman žengti takelį - kelia nužiūrėjo, tegu ir ilgai — kant
riai stebėjo.
Su savo-kaip narni e „ Kyl^ klausimai neša iš
blaško po aplinka, pagau
na kitų namusc Vien namuose žiauroka. Kur kaimyno rūpesčiai5 kur kaimynų rei
kalai * Einama platyn - gilyn. Ičiulpia padangė* Tėviškėj tegu ir visas - pla
tus gyvenimas. Tėvynės ribos ima saistytas — pintis su tėviškės ribomis,
Neapsidairysi, kaip į gyvenimą jau išėjės besąs™
. Eikc
ir pats verskis. Karta karta stumia.
Atžalos kamieną verčia.
Reik
ryškių-naujų darbuotojų gyvenimo naštos išvargintiems pakeisti* Jie laukia.
Bet drovisi, nepažįsta pasišove'lių. Bijo, kad praminti takai piktžolėm neužei
tu. Vyčiui tiki. Jo vardas nesuteptas*
Eik, gerasai jaunuoli, eik,. Tik ne į pirmininkus iš karto. Mažu pabūk,
pasidairyk, kad viskas būtų aišku* Pamažėli viršūne pasiekęs, ilgai čia išsi
laikysi™ Neturėsi akybrokštų, bet kuriam galėsi jo vieta nurodyti, nes būsi
kiaurai visa kelia pats praėjės.
Ateitis tavo būt buvus tėvynėj.
Ir čia, svetur, ateitis pati prašosi i ta
vo rankas. Eik i savus. Neapleisk jų subuvimų. Pirma patylėk, paskui Įsivary
si.
Dirbtai nenusižemink,-tai bus puikybė. Perdidelis kuklumas juk nebėra dory
bė.

Vedamas vadus buvai, dabar pats vesk.

Veltui praleistas laikas yra buvimas,. sunaudotas laikas yra gyvenimas.

Young
Ne ka žmogus žino, bet ko jis nori, nusako jo verte arba menkyste, jo jėga
. hRjėgiŠkuma. jo laime arba nelaime.
5
.
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...Mes sugrįšim tėviškės paguost,
Vėl pakelti palenktą jos galvą,
Savo darbo vainiku papuošt.
(I-sios nkad. Stovyklos daina)

Juoduose pasaulio pol
d int ab i e jąpusią neapykantą metu stebėjus Vakarą ir
kyti taiką, vištik sunku titos pilnas, karštligiškas
ą. Istorijos įvykiai turi
keti, kad taika, kiek los
iuoja, bet niekad negrįžta,
savo logiška raidą, savo nuošė
siekiu ir idėjų, grumtynės
Netenka abejoti,
ginklu. Del abiejų, pusią pajėgumo, fanatiškumo ir
galutinai bus ;
visiškos katastrofos, kovu bus vedama iki baisios
pr alaime jusi am
paskutiniosios.
0 tačiau mes laukiame tos kovos, nes mūsų laukiamas ir tikimas Vakarą
laimėjimas reikš pabaigą ir sunaikinimą tos pasaulėžiūros ir sistemos, Kuri
Lietuvos valstybei ir lietuvių, tautai atnešė tie?: narčią, nelaimią, ir kuri.
Lietuvai nęsa tikrą sunaikinimą, artimesnė j e ar tolimesnėje ateityje - jei ji
pati tuo tarpu nebus sunaikinta.
_
.
Vakarams laimėjus, mums atsiras galimumas realizuoti ta. savo pasiryžimą,
kurį su jaunatvišku užsidegimu išdainuojame savo dainoje. 0 tačiau realybe
dažnai labai skiriasi nuo idealo. Nenorą realybės matyti idealistai pakelia
skaudžią smūgiu, kai ta realybė smogia savo visu gyvenimišku kietumu, Iiums,
ta realybė žada būti ypatingai kieta, is musu pareikalausianti visą asmenybes
jėgą, mums siekiant įgyvendinti savo idealą - tėviškės galvą pakelti is vargo
į saul%.
Bandykime pasižiūrėti, kokia ta realybė gali būti. Kokia ji tikrai bus,
težino Dievus, mes tegalime spėlioti, remdamiesi musą žinomais ir sužinomais
faktais. Kartu galėsime susidaryti vaizdą, koks didelis ir sunirus darbas visą
laukia, iki iš Tėvynės namą bus pasalintos svetimąją prineštos šiukšlės ir
griuvėsiai ir tie namai bus tiek atstatyti, kad juose butą gera gyventi.
Didžiausią ateities nežinomąjį dydį, sudaro ateinančio karo eiga. Tai yra
nežinomasis net ateities kampanijos planuojantiems stabams. Tačiau mes žinome,
kad kuone visi kariniai susidūrimai tarpe Nuropos vakarą ir rytą ėjo per Lie
tuvos žeme, nes ji yra patogiausiame kelyje. Atrodo, kad ir dabar nebus kitaip.
Baltijos sritis įritą europine j e strategijoje pastaraisiais laikais buvo reikš
minga, nors aktyviais veiksmais ten ir nepasireiškė. Yru pagrindo manyti, kad
šia britą pažiūrą, kartu su ją pasaulį, dominuojančia padėtimi, yra pavelde ją
amerikiečiai. Baltijos jūra yra natūralūs laivyno ir jo aviacijos kelias į.
Sovietu Šiaurės vakarą sritis, iš Čia patogiausas kelias ir amfibinėms opera
cijoms į tos pat srities reikšmingus pramonės ir politikos centrus. Patogiau
si žemyno keliai iŠ vakarą Nuropos į. Maskvos sritį eina per Lietuvą.
Sovietai tai žino, ir iš Pabaltijo ateinančios žinios rodo, kad Pabaltijo
srityje vyksta intensyvus karinis pasirengimas gintis ir pulti. Liepojoje,
Klaipėdoje, Piliavoje įrengtos vakarieciątaip bijomąnardomųjų laivą bazės.
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Pramonė bus lygiai taip nuseimininkauta, kaip ir žemes ūkisi Ver tingesne s
masinos ir įrengimai išgrobti ir išvežti, o likusieji dėl bolševikinio šeiminin
kavimo visai nusidėvėję. Žaliavos išgrobtos - kiek is viso likučiai nebus karo
metu sunaikinti,
•
•
.
Visa, buvusi krašto finansų, sistema taip pat bus sugriauta* Atsistatjnnui
tikėtis užsienio kreditų vargu beteks, nes visas pasaulis bus po karo ūkiniai
išsisėmęs ir kreditai bus sunkiai gaunami* Dar mažiau tenka tikėtis ko nors į,
Marshall*io Plano parama, panašaus, nes šio plano tikslas pirmiausia buvo poli
tinis - pakeliant Europos ekonomini standartų, užkirsti kelia, komunizmui plis
ti. Komunizmui pralaimėjus kara,ir subyrėjus jo valstybei, dings ir svarbiau
sias tos paramos teikimo akstinas.
w
Aktualus, bet kartu ir sunkus bus savo valiutos atstatymo klausimas. Čia
teks išspręsti jos parėmimo klausima,.
Krašto ūkiniam gyvenimui taip svarbus transporto tinklas bus neabejotinai
liūdname stovyje, natūralus Lietuvos išėjimas į jūros kelius, Klaipėdos uostas,
Šiuo metu yra tapęs stambia nardomųjų, laivų, baze. Baigiantis II-jam pasauli
niam Karui, jis buvo visai sunaikintas, sovietai jį atstatė ne taikos reika
lams. Netenka abejoti, kad Klaipėdos karo bazė pritrauks smarkius oro, o gal
ir jūros puolimus, atnešančius- nauja, uosto sunaikinimą. Ten galima tikėtis net
atominio puolimo.
Mūsuz jūrų prekybos laivynas jau dabar yra Žuvęs, o jis bus labai reikalin
gus atsistatymui.
Geležinkelių tinklas, išskyrus kelis strateginius ruožus, bus apleistas,
riedmenys susidėvėję ar net visai išvežti į Rusiją. Geležinkeliai bus persiųti i Rusijos kelio ploti, ir todėl netiks vakarų Europos riedmenims, duos teks
vėl skubiai pritaikyti Europos kelio pločiui.
Sauskeliai ir tiltui bus apleisti, nukentėję nuo sunkaus karinio transpor
to, o daug kur ir visai sugriauti. Suardytas ir ryšio tinklas. Aktuali bus
stiprios trumpų bangų radijo stoties statyba, norint užmegsti ryšį su pasaulio
lietuviais.
Dėl Žemai kritusio gyvenimo standarto ir neimi turingų rusų bei azia tų už
neštos bus nepaprastai išplitusios socialinės ligos (tuberkuliozė ir venerines
ligos), o bendrasis gyventojų sveikatingumas bus žymiai Įritęs. Tenka skais
tis ir su bakterinio karo galimumais su visomis baisiomis jo pasėkomis. Tau
tos sveikatingumui atstatyti bus brangus kiekvienas gydytojas, kiekvienas me
dikamentų gramas. Didelę problem sudarys ir visų karo invalidų, sveikatos
nustojusių partizanų, buv. kacetu kalinių ir kitų karo bei okupacijos aulai globa ir gydymas.
Viso švietimo tinklo atstatomas bus taip pat sunkus. Per visas okupacijas
mokytojai yra labai iŠretėję, tuo tarpu, jų sveiko prieauglio beveik nebuvo.
Keli komunizmo metai jaunimui taip pat bus palike, gydymo reikalingų dvasios
zaizdu. ITemnžu mokyklų patalpų bus sugriauta, inventoriaus sunaikinta. Pra
džioje' bus didelė vadovėlių stolen, nes bolševikų, leistieji bus visai netinkami
naudoti. Teks galvoti ir apie mokymo programų keitimą, jas pritaikant pasikei
tusioms gyvenimo reikalavimams.
Teisės srityje pirma stambi problema bus naujos konstitucijos parengimas
ir priėmimas.
Civilines teisės srityje teks išnarplioti daug susinarpliojusių
šeimos santykių, turint galvoje priverstines santuokas su kolonistais ir Ker
za c- santuokas" tremty. Karo ir okupacijos metu bus žuvusios ištisos gimines,
yra išžudyta šimtai tūkstančių žydų, daugybė turto buvo atimta is teisėtųjų
savininkų. Visi šie nuosavybės klausimai turės būti tinkamai išspręsti ir su
reguliuoti. Ta pa Šia proga gali kilti net naujos 'žemes reformos reikalingumo
klausimas. Labai platus darbas bus nustatyti karo ir okupacijos meto nusikal
tėlius, surinkti jų nusikaltimų įrodomąją medžiagą, surasti juos pasius ir juos
nubausti. Čia visur bus reikalinga eile naujų įstatymų.
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Joks karas nesibaigia vienu ypu.
Fo didesnių Karu dar ivykst.a eilė smul
kesniu, vietos, konfliktų. Pabaltijo v?Istybių buvę santykiai su kaimynais •
leidžia spėti, kad nevisi pokario klausima.! bus visai taikingai ir draugiškai
sprendžiami. Todėl,- Lietuvos integralumui saugoti, teks skubiai atstatyti sa/o
kariuomene, ja. apmokyti ir apginkluoti.
Savo reguliarios kariuomenės gusime
neturėję jau ilgesnį laika, o kartu neturėsime patyrusių 30s ■vadų.
Tiesa,
bus nemaža Lietuvos vyrų, tarnavusiu abiejų pusių kariuomenėse, beu dėl .skir
tingo pa rengi no jie negalės tuoj sudaryti vientisos Kariuomenės.
Teks rūpin
tis ir buvusių sovietų kariuomenėn paimtų ir vakariečių belaisvių stovyklose
atsidūrusių lietuvių išlaisvinimu. Vienas iš aktualiųjų kariuomenes uždavi
niu bus pašalinti įvairias karo liekanas: išrinkti minų lauicus, panaudojant
belaisvius, nuardyti vielų kliūtis ir t.t.
Kariuomenė turės talkininkauti ir atkursimai policijai, kuri turės sunku
uždavinį išvalyti krašto. nuo bolševikų viešpatavimo ir karo suirutės priveis
to kriminalinio elemento, kurio neabejotinai bus pimas visas kraštas.
Toks, bendriausiais bruožais Žkicūoj'ant, gali būti vaizdas, kuri pamatys
tie, kurie i Lietuva griŠ tuoj griuvus komunizmui. Vargu, ar tas vaizdas re— • ‘
alybėje bus .Šviesesnis, greičiau tik tamsesnis.
Kaip tenka vertinti' Lietuvos 'atsistatymo šansus?- Jie yra neacejotinei
geresni, kaip 1918-20 metų laikotarpiu. Tada Lietuva ir jos byla platesniam
pasauliui buvo nežinoma. Nebuvo gyvųjų tarpe nei vieno lietuvio, nuris butų
atsiminęs jos nepriklausomybės laikus. Neturėjome'savo mokyklas baigusių
Įvairių''specialistų^ Žinančių kra'Što reikalus • 0 svarbiausia, neturėjome žmo
nių, ragavusių laisves skonio ir Žinančių nelaisvės kartumų. Dabar Lietuva
yra tarptautiniai pripažinta, tautų bendruomenė je turi gerų vardų, turi moder
nia valstybine tradicijų ir toš tradicijos laikytojus bei tesėjus.
Tai visa
žymiai palengvins jos .atkuriamąjį darbų.
Vistik, kiekvienas grįžtąs turės skaitytis su dideliais sunkumais bei. ne
patogumais. Maža bus tų laimingųjų, kurie grįžę ras visus tuos, kuriuos pali
ko — tėvus, brolius,’ seseris, draugus. Daug tautai ir atskiriems.asmenims
brangiu vietų bus sunaikinta ar sumaitota. Okupacija,•karas, tremtis su savo
kentėjimais ir.vargais bus sudildg žmonių dvasios pajėgas, jų taurius ias savy
bes. Bus datlg sumaterialėjimo savanaudiškumo, dvasinio’ nusmukime atvejų. .Bus
atveiu. kad iŠ rytu ir Vakaru griže broliai nesupras vienas kito, kad daugiau
nelaimiu pakėlus jus pagieža 'ju magiau pamėlusiam. , Bus kerštavimo, asmeninių
apskaitų suvedinėjimo.
Bus^ir ^uame r ikonoj imo, suaustrale jimo ir kitokio nu

blukime pasireiškimu.
■
Tuo tarpu, visi tie, kurie dirbs Lietuvos atstatymo dirba, turės turėti
prieš akis didį krikščioniškojo Žmoniškumo idealų, nes vadovaujantis tuo idea
lu bus galima greit.ir saulingai užgydyti materialistinio bolševizmo paliktas
Žaizdas. Turės būti paliktos nuošaliai asmenines, partines ir kitokios praei
ties bei dabarties ’’sąskaitos” bei ’’nuodėmės’1.
Labai atsargiai turės-būti
sprendžiamas ir okupacijos meto ’’nuodėmių” klausimas, turint galvoje, kad daug
tu ^nuodėmių” bus ivyke bolševikams prievartaujant. Lietuvių lengvapėdiškai,
pralietas lietuviu*kraujas ar pasėta tarpusavio neapykanta nesudarytų tvirto

ateities pamato l
.
j
Kokia bebūtu karo eiga, bet pirmieji keli metai atsistatančioje Lietuvoje
bus kieti ir sunkūs. Kiekvienas turėsime.duoti daug, labai daug, gaudami sau
vos tai, kas’ reikalinga gyvybei palaikyti. Teks pamiršti visokius civiliza
cijos patogumus, gyvenimo malonumus, o tenkintis kukliausia pastoge, paprastu
rūbu, duonąs kąsniu. ’Lietuvos partizanai savo leidiniuose yra deklaravo, kad
visuomenine našta ateity turės būti’ne vien ant UKininko peci’ų— socialinio
gyvenimo sudemo.kratinimas turės būti Žymiai gilesnis, kaip jis buvo ligšiolini.
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Todėl nelaime tikėtis, kad ateities Lietuvos visuomeninė
viii tokia Pat, kaip ji buvo^iki l?40 met^. "Įlinkį
“ ~ 'kai, atrodo, bus nebegrįžtamai praeąe. heabeootina,
foteliu”, "šiltų^ vieui^
"vadovaujamu vietų v.zimti ”, pasijus nusivylė ir,
kad tie, kurie Lietuvor
Ateities^Lietuva bus reikalinga pirmiausia tu,
gal, grįš į "sunkia" ti
• naštos, o ne teisių_ ir patogumu.
kurie ieškos sau pareis
:am reikia kelti tokį pesimizmą? Būdami akademikai,
eroto galias, mes juo vadovaujamės gyvenimo kelyje ir ta
■turėdami
X lies negalime sau"leisti prabangos, vienokių^ar kitokių
jausmu veikiami, užsimerkti pries to gyvenimo sudėtines daleles - faktus.^ Tu
rime operuoti jais tekiais, kaip jie yra, nes jų pakeisti mes negalime. Kums
-tie gyvenimo faktai yra kieti, bet žinodami juos tokius esahu, mes mokėsime ir
pasiruošime juos atitinkamai sutikti.
.
Tai yra skautiškasis budrumas nebe mokyklos berniuko, bet gyvenimiško aka
demiko — Šviesuolio gyvenime.
...
.
,
,.
.
Gyvendami svetur pamatėme ir pajutome, kad nevisi ir nevisad galime būti
laiminai skaniu kąsniu ar švelniu rūbu. Pamatėme, puse pasaulio apkeliavę, kad
dvS šZu- - We blėsime pajusti tik Lietuve j et kad vienoki ar kitokį

dvasios narkotikai vidaus balso negali visai nutildyti*
,
_
Artimiausia ateitis grėsminga, tolimesne kieta, bet - ten musų pareiga ir
tikroji Šio gyvenimo laimė bei misija. Ten yra musu tikroji aceitis.
KdKIAIIE ALIUJE GALIliA SUSIŽIEDUOTI

Santrauka iŠ tfLa Route”
pilnas atsakymas i ši klausimų priklauso nuo kitų dviejų teisingų atsakymu
i kitus du klausimus:"kokioms amžiuje galima vesti” ir "kiek laiko galima būti
susižiedavusiu"• I pirma negalima atsakyti kokiu nors numeriu, set atsižvelgiant
į gyvenimo realybę: norint turėti teisg vesti, reikia būti pajėgiam, is*laikyti
Žfaonu medžiagiškai ir morališkai, kadangi ji turės remtis pastoviu žmogumi, ku-y
riuo "negali būti nesubrendėlis. į antrų klausimų kunigas Joly — šio straipsnelio
autorius - atsako, kad idealas būtų, nuo 5 iki 6 mėnesiu, kadangi "susiziedayimo
laikas yra nepastovios lygsvaros stovis, kuris pats iŠ saves nereikalauja būti
pratęsiamas". Bet įvairiu pavojų, taip pat ir nervams Šioks ilgesnis periodas
gali\urėti neigiamos įtakos. Yra ir kitų neigiamų savybių: po ilgesnio laiko
jaunuoliai gali per daug lengvai pakeisti abipusius santykius ir todėl tik mo
terystė Įgalina Ši pavojų pašalinti*
Išvada: meilė yra visiškas periėmimas kita buitimi ir tuo pačiu visiškas
saves atsidavimas kitai buičiai. Persiėmimas ir atsidavimas suponuoja savos
asmenybės įgyvendinta vienumų-realizuotų-, tai yra ji nebūtu ta, kuri "ieško pa
ti saves"/' Jog nėra galima tuo pačiu metu būti subrendusiu vyru ir jaunuoliu,
kuris dar bręsta, formuojasi. Aišku, kad tik pirmasis gali būti atsakingas
jaunos moters atžvilgiu.

KorpJ "VYTIS" Urbanos skyrius
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- Užsidėk savo kuprinp. Per jų tu pajusi, kad kelias yra kietas, bet ji
tau išlaikys lygsvarą ir tu'eisi keliu.*
— Paimk šia kelionės užrašų knygutę. I ja įsirašyk savo pastebėjimus,
džiaugsmus, kovas. I jų aš tau įraŠio.u keletą žodžių.
- Užsidėk Šia skrybėle, kari ’aiškiai visiems parodys, kad tu esi Belgijos
Kataliku Skautų Federacijos narys.
- Dabar tu eik. Kelias tavęs laukia.

— Kunige Kapelione, palaimink as išvykstu.
— Prieš pa laimindamas, as noriu tau įteikti Šį kryželi. Tai bus tavo iš
vykimo kryželis'visuose tavo keliuose, tavo ps.lapinės kryžius, tavo stalo, ta
vo darbo kryžius. Kad jis taip pat galėtu būti kryžius tavo sugrizimo į Amži
nybės Namus. Bule krikščionis. Būk antrasis Kristus. Kur tu praeini — sek
d %4\ eiigsna , nešdamas savo kryžių, nes tai yra kryžiaus medis, per kurį Kristus
gražino pasauliui džiaugsmą.
■
.
— Benedictio Dei omninotentis Patris et Filii et -Spiritus Sancti dcsccndat
super vos et manoat semper.
— Amen.
- Eik linksmas ir kryžiaus ženklo lydimas.
- Eiles prasiskiria ir naujasis keliautojas išeina i kelia 24 valandoms.
Būrys gieda Keliautoju himną.
"Directions de Route Federation des Scouts
Catholiques”, Bruxelles, l?40, pusl.55~5^*
Vertė jun. P. Dauknys.

NAUJOS KNYGOS
Dr. Steponas Kolupaila - NEMUNAS. Lietuviu Katalikų Spaudos Dr-jos leidi
nys. Chicago, Ill., 1£5C metai, 2^6 pusi. Su iliustracijomis ir žemėlapiu.
Viršelis dail. Vlado Vijc-ikio.
Kas Eurooos ir Amerikos kontinentuose nežino musų tautos didžiojo moksli
ninko prof. Kolupailos?! Jo vardas įrašytas daugelyje pasaulio hidrologinės
literatūros leidiniu. Jo žios srities veikalai yra puikiausiai paruosti, išsa
mus ir moksliški. Džiugu, kad Šia proga mielas Profesorius patiekė gera pluoš
ta populiaresnės medžiagos apie mūsų taip brangia upe, jos apylinkes. Skaityti
"Nemunasn miela: skaitai lyg įdomu romaną ar istorine apysaka. mikli autoriaus
plunksna skaitytojui atidaro Lietuvos gražiosios gamtos lobių nemaža dalį, ke
letu valandų tremtinį lietuvį pavadžio ja po kraštų, kurį turėjome laikinai pa
likti. Aciu Gcr. Profesoriui, lead jis suteikė mums tokia galimybę.
Dar maloniau, kad prof. Kolupaila’Čia yra kur kas savesnis, kaip kiti au
toriai: jis mūsų or-jo s garbės narys, skautininkas, nepamirštamu skautiškų ke
lionių Nemunu organizatorius. Broliai ir sesės skautai, savo gimtosios Žemės
mylėtojai, tikėkime, visi noriai perskaitys ir geriau pastudijuos si puikų lei
dinį. Labai gaila, kad knygos leidėjai (kiek girdėti ne autorius...) iŠ auto
riaus lobyno patiekė vos viena kitų nuotraukų. Tikimės sulaukti antros laidos,
daug gražiau išleistos ir puikiai iliustruotos.

Br. K.

Aš galiu viena diena tūkstantį pakelti i kilniuosius ir riteriais padary
ti, bet nesu toks galingas, kad per tūkstantį metų galėčiau vienų mokslininkų
padaryti.
Karalius Sigismundas
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Surinko:

senj. A.N.,

Italija

širdies žodis univer siteto laiptais ž e ng i ant- i ęm s.
"Laiškus imatrikuliacijos proga” iČ Belgijos vyr.
skautu laikraščio "Carrefourn.

Kada tu daugiau ar mažiau triumfuojančiai persirita! per abi+ūros egzaminų
slenkstį ir jau esi

"pribrendęs" universitetinėms studijoms,

i palaiminta studento. gyvenimą.
Jau bus’i tikriausiai gavės mokslo programas,
būt

tau atsiveria durys

pamokų tvarkaraščius ir gal

jau turėjai laimės užmegsti eilę draugysčių .su universiteto

Po keistos dienu jausiesi ir manysi,

"collegomis .

lead ir kiti tave laiko šonu aukštosios mo

kyki o s vi lirų.
Bot ka gi tu dabar darysi?
"Paklausyk ką noriu pa sąlytį.« tu gali praleisti 7-6 metus universitete vi
sai nieko nematydamas kas dedasi tavo aplinkumoje,. Hm įkiš damas nosies virš sa
vo kurso akiračio, gal but, nei karto savęs nepaklausdamas, kur buvai.
Zinoiua,
tu dabar esi laisvas ir tavęs nevaržo jokios kontrolės bei regulos: šalin tad
tėvai ir profesoriai, tegyvuoja laisvė!

Neužilgo tu privalėsi suprasti,

kykla,

zavimui:

kad universitetas nėra profesionalinė mo

Žinoma tu atėjai čionai su tvirta valia dirbti kokio nors idealo reali
gal būt,

tu nori tapti inžinierių,

gydytoju,

lui pasiekti tu ieškai d raugų-b end rake laivių,

viau baigti Čia aukšta ja mokyklą

advokatu etc.

Siam tiks

su ’airiais tau atrodo būtų, leng

apvainikuojant visų vergą ir triūsą, laurų,-

.

vainiku*
Bet, labai gaila, tu sutiksi daug tokiu, kurio labai retai tekalba
apie studijas, išskyrus keliu savaičių ar mėnesių priešegzaminini laikotarpi,
kada tuo tarpu gatvės ir barai yra pilni dykinėjančių studentų..
ti,
mą.

Vis dėl to nežiūrint Įvairaus tave draugų elgesio, tu negalėsi jais sek
o privalai nusistatyti "*r imta studijų programa ir racionalų laiko paskirsty

Ir šios tvarkos turėsi sąžiningai laikytis,

jei nori

jau Šiandien būti tik

ras tavuoju pasisekimu.
Universitetas yra subrendusių žmonių mokykla*
Ji formuoja savo auklėti
nius tik tokiu mastu, kokio nori patys studentai.
Tikiu, kad tu galėsi praplės
ti "savajį pasauli" lankydamas kolegas, kartais net kitus fakultetus, laisvu
lailm nueidamas į kitų mokslo sričių pratybas, trokšdamas turėti visos tave su

pančios aplinkos sintetini vaizda.
Pamatysi savo suolo draugus keičiant fakultetus*
Tai bereikalingas laiko
gaišinimas ir yra jų nesubrendusio charakterio žymė.
Reikia taip pat.logiškai sutvarkyti visa savo "visuomeniškąja veikla", vi
sada pirmon vieton statant tiesiogines studijas.
Visų pirma taigi, proiesmę
formacija ir tai, kas yra tavo studijoms reikalinga - paskaitos, konferencijos,

mokslinės knygos — paskiau domėkis socialiniais klausimais, kurie yra oau dide
lės svarbos, nesvarbu kokia karjera būtumei pasirinkęs: likusi laika pašvęsk

bendrajai kultūrai: laisvalaikiui, teatrui, koncertams...
Jei tau dar liko kas pasirinkti, tai vieno nepamiršk t.y. religijos.

Rei

kia juk mokėti suprasti tikėjimo tiesų surysi su įvairiomis intelektualinėmis
di3cipImoni* *
Tu tiki skautybės idealais ir jais gyveni; neabejoju,

.
, ■
.
ui savo pareiga atliksi
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■'Meringo s;’ skaučių tunte vyksta sxau tin inkių ir vyr. skaučių
draugoves glaudus bendradarbiavimas. Tai vienos, tai Kitos imasi
iniciatyvos sukviesti ir pravesti bendras sueigas.Tokios sueigos,
Kuriose susirenkam mes suaugę, mėlynais ir Žaliais kaklaraiŠciais,
turi tris.pagrindines prasmes;,mums pačioms, SKautybe-i ir Lietuvai*
pAiyrfc-'S. Kiekviena iš musu, atėjusi ir pamačiusi gausu buri,
savo idėjos draugių , pirmiausia išgyvena džiaugsmą.* i ūsų daug! .
Čia susirinko-paties pajėgiausio amžiaus 16-50 mergaites ir mote
rys .Mūsų tarpe vyrauja glaudus jaunesnės ir senesnės meters^bendravima.s, 'nenutrūkstamas ryšys tarp atėjusios į gyvenimą, ir išeinan
čios iš gyvenimo Kartos* To džiaugsmo pasisemti atėjome į tokių
sueigų. Juk taip mažų to džiaugsmo mums svetimoje aplinkoje, neįprastame didmiestyje, Kimšte prikimštame namukų lyg degtukų dėžu
čių.
Atėjome į sueigą, atsigaivinti dvasioj e.Likimo toli nublOKSti
nuo savo Kramto, mes tapome turtuolių-milijonierių evploatuojamoji medžiaga,-taip medžiaga! vienodai taip exploatuojami, Kaip ir
jo fabriko mašinos. Kad ir kaž Kaip m< s spiriamos, pasyvioji aplinKa uždeda savo antspaudų ant musų vėilo išraiškos, į mūsų akių
žvilgsnį, mūsų jū lesius, laikyseną, Kalbų. Viskas tampa fabriko
užantspauduota. Kiekviena iš mūsų paskirai nepajėgs atsispirti
jos dvasinį gyvenimą naikinančiai fabriko ųtaKai. Jis išvargina,
jis darojBus apatiškais, indiferentais,^abejingais grožiui ir ge
rui. Grįžti namo, permeti akimis laikrašti, paklausai džazo mu
zikos, gal nueini "DowntovnJ, pasižvalgyti po Krautuves ar Kiną,
ypač Kur galima išlošti 1000,-Ir... tai viskas...
Vienos iš musu jaučia stipriau Kaip miršta mūsu^dvasinis gyvenimas, Kitos silpniau, o trečios visai net nejaučia ir duodasi
lengvai įtraukiamos į tų baisųjį liūnų.
• '
iš pasakyto seka, Kad. susirinkusios skautininkių. ir vyr. skau
čių bendrose sueigose mes surandame progų atsigauti dvasioje ir
pasisemti j ‘gų Kovai už savo dvasinį gyvenimą.*
Kiekviena iš’mūsų tbrime savyje šio to gražaus^ vyresnės paty
rimo, ryžtumo ir žinių , jaunesnės entuziazme ir džiaugsmo. Tai
ir^susirenkam pasidalinti; pasisemti to, ko Kiekvienai iš mūsų
trūksta.
v
SIOiUTlūplI. Šios sueigos turi didelę, prasmę, ir paeisi sKautybei. i'es i Ša u gus i o s iš vaikų amžiaus galėjome pasitr uKti iš skautiš*ku eilių. Bet te n-padaršme, nes mūsų duotas įžodis, mieli sKautiŠKO gyvenimo prisiminimai neleidžia mums nuo SKautybės atitrukti.
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----------------------- --------- 13 ------------------------------Mos visos . vienos visai sąmoningai, kitos dar to nesuvokdamos
stengiamės perduoti jaunesnei už mus kartai skautyb^ tokią, kokia
ji ouvo sukurta nepriklausomoje Lietuvoje ant Gedimino kalno, tokią,
kokią ja palikome savo krašte, ištobulintą, lietuvišką, budingą musu
tautait sutvirtinta kankinimo ir mirties už savo kraštą ir tikėjimo
aukom?papuoštą, pražydusiu .gražiu lelijos žiedu ir za.iia rūta.
Kiekviena iš mūsų jaučia, kad žiaurusis karas pajudino' visas
pasaulio vertybes a Jos susiubavo iš pamatų nuo išdidžių ir plėšrių
žmonių užsimojimų, Neabejotina. kad kartu nukentėjo ir skautybu.
Mūsų sueigų uždavinys yra išlaikyti skautybą tokią, kokia ji turi
būti, sustiprinti ją,^neleisti jai nužengti nei vienu laiptu, žemyn
ir prisitaikyti prie žemesnio moralinio lygio, kuris Šiandien laiki
nai turi persvarą, Renkamės tam, kad savo idealą iŠk bitumam, aukš
čiau jį keldamos pačios pakilsime,
LIETUVAI, Ir,pagaliau mes buriamos tam, kad pilnumoje įgyvendintumėm skautybes sūkį* ’’Tarnauti’.’ Tas tarnavimas vyr. skaučių ir
skautininkių turi tapti realus, gyvas. apgailėtinas yra krikščionis,
ar bet kurios kitos konfesijos žmogus, kuris nušilaiko savo religijos,
kaip kad įprasta mūsų tarpe vadintis nepraktikuojančiais katalikais.
Apgailėtinas yra lietuvis, kuris savo tėvų kraštui neskiria nei da
lelės saves, paskendus dolerio karštligėj Š,. ar vaikydamasis pigių
ir abejingos prasmės prabangų. Pagailėtina skautė (vyr. skautė, skau
tininko;. kuri netarnauja gyvais darbais Di: vu i, Ta vyne i ir Artimui.
Šiandien musų tarnavimui platus laukai:
I. Like Vokietijoje seneliai ir lig'niai,
2* Įstrigą Belgijos kasyklose mūsų tautiečiai,
3o Diepholz’o gimnazija.
L. Lietuvos atvadimo organų parama,
5. Ii' Čia pas mus-mūsų mažieji.
Tokiose sueigose mes bendrai iškeliame įvairius tam gyvam tarna
vimui sumanymus. Tos, kurios neturite savyje tų sumanjrmų, neikite
atstupcia, nugalėkite savyje pasyvum?L ir tinginį bendram reikalui,
prisidėkite kuo tik galite. Didžiausia pagarba yra toms, kurios gyvu
darbu prisideda prie mūsų kolektyvinio tarnavimo* Jai tu to negali-prisidėk atiduodama dalį savo uždarbio.- Negali?, - prisidėk žodžiu,
nuotaika.
Skaudžiai nusideda iš mūsų ta, pro kurios lūpas veržiasi tik nei
giami posakiai: “Ne, man nesinori, neapsimoka, neįdomu.," Kiekvienas
teigiamas darbas turi naudos< Gyva pagalba kiekvienam lietuviui virste
tarnavimu Tėvynei . Kristus mus moko-: daryti gura artimui, pa
girdyti ištroškusi, navalgydinti išalkusi ir įsakmiai pabrėžė: Darydamas gerą jam, darai tuo pačiu man. Kiekvienas geras darbas yra gy
vas tarnavimas artimui, kuriuo mums yra kiekvienas mūsų tautietis.
Darydami savo tautiečiui gura, m^s tuo pačiu tarnaujam KRlbTUI Ik
LIETUVAI.
IS V AP OS. Skautininkių ir vyr. skaučių bendros sueigos turi trejo
pa prasmų:
1. jos suteikia džiaugsmą,
I. Dalyvėms:
2. jose mes atsigaunamo dvasioje,
3. ir semiamus jėgų savo dvasiniam gyvenimui.
1, per jas ries glaudžiai bendraudamos vyres
II. Skautybui:
niosios perduodam jaun. lietuvišką skautybe.
2. išlaikome bendromis jogomis skautybes idealą
tinkamoje aukštumoje.
I. jose mes buriamos bendram tarnavimui savo
III. Tėvynei:
tautiečiui, o per jį DIEVUI ir IEVINEI.
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Pagaliau atėjo diena, Kurią ir :š tapsiu pilnateisę Stud.
Skaučių Dr-vės nare. Jau esu vyn anieji skautė, jau ryšiu mėly
ną kaklaryši, bet t-i <V r ne vis- ..♦Šiandien jau turėsiu tikro
sios narės spalvas, gausiu ant kepures balt? lankelį, jau niekas
manąs nebevadins :fuxse”. 0 iškilmingais momentais per petį užsi
dėsiu juostelę ir dar prisisegsiu ženklelį - tai tikrosios "na
rės akademinė uniforma.Šiandien užsivilksiu paradinę, stud, skau
čių uniformą, Kuri jau guli išprosyta.T?i yra skautiškoji uni
forma su jos ženklais, plius Stud. Skaučių Dr-vės kepuraitė,
spalvos ir ženklelis.
v
Visos linksmos susirinkom., prie ~ryritusiojo Skautų Stabo,
Menriklausomybės aikštėje Kr. 4. Rikiuotėje nuėjome į Studentų,
bažnyčią. Iškilmingos rv. FiŠios, šv. Komuniją, per korporacijų
vėliavas net altoriaus nematyti.Prof. kan. B.Česnys pasakė mūsų
Šventei pritaikytą nanokslą. Kokios išdidžios pasijutome! Kūno
Kultūros Rūmų salėje iškilmingas posėdis. Daug svečių, daug bi
čiulių. Posėdį pradėjo Draugovės pirmininkė Ona P., kviesdama
prezidiumą užimti viet f.,Už prezidiumo išaugo vėliavų miškas.
Kiek kalbų, kiek sveikinimų! Kalbėjo Vyriausioj i^Skautininke
Sofija Čiurlionienė, Vyriausias Skautininkas J. Barauskas, prof.
Končius, prof. Kolupaila ir daug kitų. AŠ nekantriai laukiau
vieno posėdžio punkto - Kandidačių kėlimo į tikrąsias nares. O
taip širdis Šokinėjo, net bijojau, net bijojau, kd švilpukas
nepradėtų kišenėje švilpti... Pagaliau atėjo ir ta minutė.
Išsirikiavome prie lango tarp prezidiumo ir salės. Apeigas
atliko Vyr. Sktn. S.Ciurlioniene, Dr-vės pirmininkė Ona P. ir
kandidačių vade .< arija P Gavome kepuraites ,su tikrosios nares
Spalvomis, juosteles ir ženkleliu s.Žodį t re Vyr. Skautininkė
irkandilačių vrdė, kuri- su mumis atsisveikino, išleisdama, mus
iš po s?vo sparno. Fusų, jauniklių, vardu kalbėjo Pildą K.
pasižadėdama neapvilti senjoritą pasitiKęjimo, priimant mus į
savo tarpa. Labai laimingos, labai išbučiuotos grįžome į savo
vietas. O Čia. mūšų globėjos pasitiko mus su gėlėmis, dovanomis,
bučkiais. Ak, kiek laimės, kiek saldybės, kiek plcjimųį
Diena' buvo tiek sviesi, kad ir šiandien skaisčiai švie
čianti Australijos saule jof nenui'onkuiuo s.

Dievas1, moterį sukūre ne iš^vyro galvos,vkad ji jam įsakinėtų
■ir ne *is kojųt kad* ji jam vergė būtų,- bet is jo šono, kad ji
būtų arti jo širdies.
Talmudas.
*
V

_■

V

v

_Tavo išmintis tebūnie išmintis žilų plaukų, bet tavo sirdis
tebūna nekaltos vaikystės širdimi.
•Schiller.
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- Koks tyras skauto džiaugs
mas skleisti laimę aplink save,
būti viso oasaulio mažuoju drau
gu .
"
IŠ vieno skilt. dienoraščio.

*

Av. Petro bazilikoje ..omoje yra iŠ balto marmuro iškaltas ža
vus rainuojantis angelas. Jo žvilgsnis paskendęs .dangiškos laimės
sukury, pirštai vos liečia gitaros stygas. Piligrimai ilgai gėrisi
tuo nuostabiai gyvu Mykolo Angelo kūriniu.
*” , d
Prisiminimuose iškilo kitas* vaizdas. Temo, nedidelė skautų
skiltis r‘rižo iš iškylos. Atrodė, kad per dieną buvo gerai prisi
bėgioję. lt’lėto jie kopė vieškeliu i kalvelę, nuo kurios viršaus
buvo matyti tūkstančiuos Šviesų paskendęs Šiaulių miestas. Skiltininkas užtraukė naujų Žygio maršą ■•Du*'broliukai kunigai“. Atgijo
berniukų energija ir sutartinas bendras žingsnis lydėjo lyg pulko
būgnas skriejančią dainą.•
Pavijo dvi moteriškės, traukiančias sunku vežimėlį.
• -Labas vakaras, mamytėsl pavargote betraukiamos. - Ir skil
ta įninkąs su skautais kuprines sudėję ant vežimuko, linksmai klegė
dami, pasileido žingine i miestą.
- Ką jūs ponaičiukai valysite,- dar bara .ė -moterėles, atsisakyti,
nors Širdyje labai džiaugėsi nelaukta pagalba, o “Žirgų“ skilčiai
tai buvo tiesiog iŠ dangaus nusileidusi proga geram bendram dar
beliui.
Už gero pusvalandžio priemiesčio gatvės išskyrė jaunuosius
draugus, o dvi neturtingos motutės buvo dėkingos ir pilnos džiaugs
mo:
- Tai balandėliai, kad jums dievas gerą sveikatėlę duotų. Ne
tik užvadavo, bet ir "padainiavo“ kaip tikri Lietuvos kareivėliai.

Ko_ berųiukai įaujgįa
Berniukas yra didelis svajotojas. Tai ka jis mato, girdi ar
skaito, ką jis randa didingo ir žavinčio, tą jis nori pats iŠgyventi; pamėgdžioti. Jo laki fantazija mėgsta t meras ar sugalvotas
istorijas, kol jos atrodo tikėtinos ir galimos. Skiltininke, tik
duok jam minti ir jis mišką įsivaizduos kaip džiungles, tuščius
laukus kaip dykumas, augstas pūsis kaip palmes, ar juros švyturius.
Berniukas pamėgdžioja. Jis pamėgdžioja viską, gerą ir bloga^
Kas tik atrodo “vyriška-, jis tuojaus stengiasi pamėgdžioti. Jis
greitai išmoks “per dantį“ nusispiauti,■kadangi krepšinio rungty
nėse matė tą Žaidėją taip nusispiaunant, kuris kamuolį bematant
įmesdavo į krepšį. AŠ'mačiau, kaip berniukas pamėgdžioja kunigą.
Jo veidas tada rimtas, lūpos šnabžda jo paties sugalvotus oaslantingus žodžius.
.
Berniuko pamėgdžiojimas nėra teatro artisto vaidinimas. Berniu
kas pastebėtą sau “didelį- dalyką išgyvena pats savyje. Si pamėg
džiojimo troškimą pastebėjo Lordas^Baden Powell’is ir skautizme
įkūnijo riterio ir indėno romano išgyvenimą. Skautizmas suteikia
berniukui tūkstančius progų veikti kaip veikia riteriai ir tikėti •
save tokiu esant.

*»
’
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Skiltinihkas, kuris supranta, ši reikalą, nesistebės, kodėl
berniukai taip mėgsta žaiėirius ir nuotykius. Bet tuo dar-nenoriu
pasakyti, kad/ visi berniukai yra tik nuotykių. ieškotojai, bet aštikiu, kad ši nuotykių dvasia yra jiems ieškojimas ka4 nors naujo,
ko jie iki šiol nežinojo.
t
„
Berniukas - nori ve.iktį*.
Berniukas, kuris-pirmą kartą ruko užsidaręs -• tualeto“ kambarė
lyje, išutikrųjų nori"ne vien tik pamėgdžioti savo tėvą, bet ypač
jis nori pažinti cigaretės skonį, jis nori žinoti “kaip rūkoma-.
Šis nuotykių-dvasios paslaptingas jausmas yra vienas iš pačių,
žymiausių motyvų, kuris berniuką atveda į skautų eiles. Jis jaučia
• savyj augančias vis naujas jėgas ir ieško progų jas išbandyti. Mes
sute i kime j am p rogų.
Bet berniukas jaučia ne vien cik savyj kylančias jėgas, jis jau. Čia ir savo sugebėjimą. Jo troškimas veikti kartais nueina į tikrą
pavydą savo vienmečiams. Ji s. nori įrodyti savo pajėgumą ir sugebė
jimą.
Broli skiltininke, nepraleis kirie progų, negesinkime ir neleis
kime Šiai liepsnai blėsti. Mes privalome kiekvienam skautui suteik
ti būdų, kad jis “parodytų ką gali“, nuogto momento kada jis pajau« čia ir kada mes pastebime, kad jis gali sį tą.. Duokime jam atsakin
gumo;
Iškylaudamas tu pastebi, kad tavo "žiogelis*ne pėr daug drąsus.
Kodėl.tau jį nepasiųsti pas ūkininką, kad atneštu geriamo vandens?
Tremtyje esant jam bus puiki proga susikalbėti svetimoj kalboj ir
susipažinti su- nepažįstamu žmogum ir jį maloniai nuteikti.
Tu pastebi, kad tavo skaute neišlavintas balsas. Kodėl tau su
juo kartu neįilituoti įvairius paukščių garsus ir jį paprašyti, kad
velesniai sueigai išmoktų solo padainuoti trumpą dainelę? Taip jis
net pats
išlavins savo balsą!
oū^adinkim, ikvėpkim. kad berniukas atrodytų, kad tas visas
gėris eina iš jų4pačių, kad jie patys no3?i būti eri, mšpruse. okiltininke, lavink savo skautus.
Pažinimo troškimas
- .
.
Berniukas nuolatos ieško ką nors išmokti ir pažinti. Tu pats,•
broli skiltininke dažnai pastebi, kaip dažnai jie klausia ••’Įęoc.ėl“,
“kaip“, “iš kur*1, šitame amžiuje taip pat dažnai atsitinka, kad
savimeile jo širdy ir nuslopina klausymą ant-lūpų. “Bejaugi aš vis
nežinau ir nežinau. Mane palaikys vaikigaliu, kuris dar nieko neiš
manot . TAU, broli skiltininke, atskleisti tai ką tavo berniukai norėtų
žinoti, ka jie norėtų pradėti. Kokie-jie linksmi kai po gerai pavykusios sueigos jaučia ką “naujo“ išmokė. Kai tau pačiam kas pasa
koja kokią fantastinę iždai: ą, ar ne tavo pirmasis noras pakar
toti ją savo draugams? Kada tu pats išmoksti naują “fokusą“ su kor
tom, ar tą neskubi kitiems parodyti?
Tavo skautai yra tokie pat. Jie yra laimingi ir didžiuojasi
išmokę naują mazgą, naują žaidimą, kartu įkėlę inkilą. Jie taip
pat džiaugsis išgirdę didvyriškąjį Mariaus ir Bireno.transatlan
tinį skridimą per ..tlantą. Jie įdomausis motorų veikimu, gėrėsis
bažnyčios stiliumi ir altorių paveikslu gražumu..
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Žinoma jo nepaprastas ryžtingumas ir repeticijų lankymas suteikė
proga sėdėti ant dvigubai mažesnio, asilo ir joti pro žiūrovus.
Būtume ir toliau linksmai.stovyklavę, bet vieną naktį virtuvėje
pradėjo kažkas vaidentis. Visi subruzdo, kas tai galėtų būti?
Susirūpinimas pasiekė gan aukšta-laipsni. Sesės davė pasiūlymą
baigti stovykla, nes girdėjusios, kad tame name vienas slidinin
kas mirė staigia mirtimi, grįžęs iŠ. kalnų su nepaprastu apeti
tu... Filisteriai tuoj padarė extra posėdį ir nutarė stovykla
pratęsti dar keliom dienom, o į vaiduoklį nekreipti dėmesio.
Kai kas pasiūlė vaiduokliu kilmę ištirti mūsų■ dvasiškiams. Kas
.daryti? Pagaliau burtų kefiu'buvo paskirti du senjorai nakties
vaiduokliui sučiupti. ’Taigi,taip ir atiteko Ši laime man su bro
liu Vaidevučiu.
'•
Kada pradėjome savo sunkia pareigą, išgirdau tą patįmėtomų
į kubilą' akmenų bildesį. Po kurio laiko vėl buvo tylu ir"as jau
Buvau bepradedąs snausti. Staiga pajutau svetimą kumštį pašonėj
ir trumpa įsakymą:ilKlausyk ir nekvėpuokl" Kaip nekvėpuosi, jeiŠirdis pl^alca- dvigubai greičiau. Truputį pasiginčiję kas pirmas,
pradėjom lipti laiptais žemyn. Juo arčiau virtuvės durų juo ryškes
nis girdėjosi bildesys. Pažiūrėjom pro rakto skylutę,- tamsu.
Girdžiu kad mano kolega kažką šnibžda. Supratau.reikalą ir pase
kiau jo pavyzdžiu. Po to tvirtai.susikabinom rankomis ir... atida
rėme duris.
’
-Jei yra čia žmogus, - atsiliepk, jei dvasia, tai’vardan...
išnyk ir skrisk kur tavo vieta,ištarė Vaidevutis aukštu tonu
ir skardžiu balsu. Jam dar pridėjus lotyniškai , uŠsižiebe degtu
kas ir išvydome ramiai prie pečiaus sėdintį vieną skautininką ,
Čiulpiantį didelį jaučio' kaulą, kurių jau nemažai buvo prisvaįdytą į netoliese‘stovintį kubilą. Skautininkas maloniai paprašė
pakartoti tą aukštu balsu pasakyta< Šūkį ir tarp kitko pasiteiravo
kaip yra su antrojo jaučio užpirkimu.
Taip išaiškėjus nakties vaiduokliui, stovyklą nuotaikingai
tęsėsi toliau, nors.antras jautis ir nebuvo parvarytas.

’Figaro Šen, Figaro ten?

VYČIO " ' KORPORACIJOS CENTRAS
K -JAV-bese.

Iki šio laiko ••Vyčio" korporacijos centras buvo Vokietijoje,
is kur ir buvo vadovaujama visiems padaliniams.^Taip pat čia buvo
leidžiamas oficialus ASS nariams biuletenis-“Vycio^ II dalis.
Pasilikus Vokietijoje labai mažam vytieŠių skaičiui ir jiems
susikoncentravus daugiausia JAV-bose, nebuvo tikslu centrą laiky
ti Europoje. Taigi Šių metų vasario mėnesio pirmomis dienomis
centras buvo perkeltas į JAV—bes ir daoar pasiekiamas šiuo -ao.resu:
Bronius Kviklys, 7320 So Talman Ave, Chicago 29, Illinois, USA
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Gavau *’Vyčio“ sukaktuvini numerį. Gražus. Sveikinu. Str.
“Būkime vieningi ir tvirti“-*puikus. Jei turėsiu kada laiko,
parašysiu i “Mūsų Vytį“' apie mūsų Didįjį Brolį ir apie tiltų tarp
Jo ir mūsų*-maldų. Juk kartais, rodosi, mes kalbame perdaug apie
krikščioniškumų,o užmirštame patį Kristų.
UŽ “Vyti*’ nesumokėjome, nes nėra pinigu. Rodosi, kad, jų neatsi
ras nė artimiausiu laiku. Nepykite, kad esame tokie nepyzdingi.^,
(Studijuojantiems ir neišgalintiems siunčiame nemokamai; kiti uz
tai užmokai Red.)
Likimas mus išblaškė ir kažin- ar mes greit susitiksime. Jeigu
mums bus lemta dar susitikti Šios Žemės•vieškeliuose ir grįžti
į lino žiedo tėvišku, tuo kart dabartinės sunkios, juodos valan
dos 'liks širdyje-kaip brangus prisiminimas, kad ir jose neabejo- '
jom, bet kovojom, siekėm, tikėjom, mylėjom ir vylėmės. Ir žinote,
nemainyčiau jų aŽ į “’gero“ sotaus gyvenimo dienas, nes
“kol sielvarto, kol skausmo nepažino,
tol nepilna Žmogaus Širdis“’.. •
' •
Neaiški yra ateitis, nežinomi mūsų laukia kelio vingiai, bet
yra Dievas yra amžina Teisybe, Yra įsikūnijus Žodis, kuris gyvena
tarpe mūsų ir mūsų Širdyse. Tegul Jis duoda mums malonės pažinti
Jo valių ir tobulai ja vykdyti.
Brolis Vaidevutis SJ.
Mano padėkos permaŽai
Mane, sena Klaipėdos jūros skautų, šiandien pasiekė puikus
pakietas iŠ JaV, kurį man Švenčių proga atsiuntė Chicago’s vytie
čiai. Visi buvome bengalo sujaudinti. Mano žmonos akys buvo pil-.
nos ašarų, man pačiam trūko Žodžiu... Trūko Žodžių išreikšti padė
kų tiems,* kurie ištiesė broliškų paramos rankų, kad atrado mane
toje vietoje, kur visiems nežinomas ir nereikalingas esu. Ir Štai
nežinomajam buvo pagamintas pakietas, įdedant ne tik dovanėles,
bet siuntėju Širdi ir pasiaukojimu. įlano Šeimos džiaugsmas buvo
iš gilios Širdies* jaudinantis, Sidelis ir jeigu aukotojai būtų
mus visus tada mate, būtų kartu laimingi.
Tik argi galima padėkos žodžiais atsilyginti už tų meile tiems
kurie visa Širdimi davė ir parėmė? Padėkos Žodžiai čia bus permaži.
Kas gal nebus taip mažai-tai neužmiršti tą meilg ir pasiaukoji
mų musu mielų broliu-sesiu remti nelaiminguosius, esančius sunkio
je būklėje.
*
■
•
j
Leonas Kn. , Vokietija.

\
M
Ačiū už atsiustų "•Vyčio“ 11-12 No. Perskaičiau, perskaičiau.
Daug kruopštaus darbo, širdies idėta į tuos puslapius.
JAV

Stasys Yla, Putnam, USA.
■ , i:
-A
.
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Džiaugiuosi, kad “Vytis" nugalėdamas visas kliūtis, veržiasi
pirmyn. Aplankydamas plačiame pasaulyje pasklidusias seses ir bro
lius, atneša daug džiaugsmo, jungia visus į vieną Šeimą, gaivina
skautišką dvasią ir palaiko viltį, iŠkentus visus siu dieną var
gus, sulaukti giedresnės ateities. Geriausios selenės visiems dir
bantiems Šą darbą. Priede -maža piniginė auka.

Iz. Kairytė, Detroit♦
Gavau ASS laikraštį “Vytis“. Skaitydamas džiaugiausi jo
straipsniais, aktualijomis • Nuoširdžiai linkiu, kad “Vytis“
stiprėtu straipsniais, išvaizda ir toks lankytą,visus suaugesnius brolius skautus, išsklidusius po pasaulį, 'juos žadintą prie
skautiško darbo, mūsą vienetus skatintą daugiau dirbti, krutėti.
Pskt.-A. Augustinaitis, Chicago.

IS VEITEZUELCS
nuoširdžiai dėkoju už rūtelią sėklas, kurios jau sudygo Venezuelos žemėje. Jau gerokai paaugo. Pas mus viskas gerai auga, mat
amžina vasara...
k. Zalnieriūnaitė, Valencia.
•IŠ 'AUSTRALIJOS
Husu skautiškieji reikalai Australijoje neteikia labai dide
lio džiaugsmo, nežiūrint kai kurią vadu pastangų, ne visur stip
riai veikiama. Jaunesnieji vadovai dairosi•laukdami nurodymu iš
centrinių įgaliotiniu, kurią kaip susitarę, nieko nedirba. 0 jau
nimas pamažu jau .pradeda Australėti...
V yt. Australija.

Esu nuostabiai sužavėtas šiuo kraštu. Gamtos kiek tik nori
iąįvairios. Gali per šimtą myliu nė vieno medžio nepamatyti. 0
smėlio, smėlio - net perdaug. Oras tikrai žavėtinas.•Iš ryto taip
sau, per pietus lyįa kiek daugiau, pavakary tai lyja, tai sninga.
Darbe ir gyvenime čia nėra greito tempo,.' AŠ dirbu, bet kol kas
nieko neturiu, išskyrus patogią palapine, kurioje jau antri metai
••’stovyklauju“ . Tai labai puiku'ir jūs, seni skautai, visą tai ge
rai žinote. Kiek blogiau meilės dalykuose. Du kartus bandžiau įsi
mylėti, bet vis^nesėkmingai. Sumaniau pasišokti su viena-nieko
sau australe. Bešokdami piktai žiūrėjome viens į kitą. Ji,^norė
dama sušvelninti nemalonu momentą, nusižiovavo. Ir as pamačiau,
kad jos burnoje tiląvienas vienintelis dantukas...
•Su antrąja nei šią nei tas* Šiaip graži ir patvari. Vienintele
yda, kad perdaug stumdosi gatvėje ir vis stengiasi pakišti koja.
Jeigu jav palydžiu, grįžtu visa/a purvinas. Taigi ieškau lietuvai
čiu,
šiose
w Z kuriu
V
X platybėse retai tematvti.
f

v
Vacys, Australija.
Senj. Aldas iš tos pačios padanges dar prideda:
-“Svetimi kraštai - mums ne draugai.
Aš su miško vabalėliais gimiau ir užaugau,
Man už miško vabalėlį nėra geresnio draugo“-..
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gaidži
ciau
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ražiu mine:
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spėjome isgi
cimu. Jos pa
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asmenį savo tarpe, nors
rai negalėsime pasiduoti
as numatėme suruošti mot
savo kūryba

igus. • Turėdamos toki,'
didžiausioms šai
j
J-k v
\ ~'<-3
jaunos kūrėjos*

Tinimes,
S

iiun. J_._ ue
ta mėnesiu

kietu

5

s ir
komo

jos dvasios vadovas,

Jo

pries

būklė .žiniai page-

me darbe.
d e n j. t u - . kubelis, ••Vyčio“ korp. valdybos patvarkimu, ^paskir
tas korporacijos įgaliotiniu Vokietijoje. Jis pasiekiamas šiuo
adresu: Hamburg-Bergdori, Processing'Center Wentorf, CWS BĮ.
13/112a, Germanu. visus Vokietijoje gyvenančius v^tiecius prašo
me palaikyti ryšį su juo.
■
Jonas Vyt. Juodeika, lietuvis skautas,•ilgesnį laiką studijuo
jąs ^viename Jėzuitu vienuolyne^vokietijoje, įstojo junjoūvu į
“Vyčio“ korporacijos eiles ir šia proga atsiuntė savo nuoširdžius
sve akinimus akadomikams skautams-ėms•
Ju ozas * 1 m s ] cūna s, paskau tini nkiš, bu v. Lietuves kariuomenės
karininkas, ilgesnį laiką vadovavęs kai kuriems skautą, vienetams
Vokietijoje ir c-irbąs skautiškoje spaudoje, iš Vokietijos atvyko
į Chicaga ir čia apsigyveno.
Sktn. i. Jkrinskas.vienas aktyviausiu LSB darbuotoją, tebegy
vena Vokietijoje, tarnauja vienoje kuopoje, I JAV-bes jis negali
įvažiuoti dėl vieno neteisingo, prieš jį nukreipto skundo.
, . .
Vokietijos rajono vadeiva, gyvena Vokie
tijoje netolivAugsburgo.ir vadovauja ten pasilikusioms lietuviams
skautams. "vyčio" nemaneijai nesenai atsiuntė savo nuoširdžius
linkėjimus ir paprašė pagalbos Vokietijoje pasitikusiems skautams.
.
“Vyčio." B o r po ra c i j o s Britą zonos Vokieti i oje skyrius ir toliau
sėkmingai veikia korespo'ndenciniu budu. Dėl emigracijos, skyriuje
tėra liką penki nariai, kurie visi palaiko korespondencinį ryšį
tarp savęs.
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Sesė Marija Ililvydienė tebesigydo. kesenai ji buvo’perkel
ta į naują gydimo įstaigą ir dabar pasiekiama-tokiu adresu:
II. Ililvydienė, Hallwangen, Kreis Freudenstadt, Kurhaus Waldeck,
Germany. Sese is visos širdies tiems broliams ir seserną o taip
ASS ir' “Vyčio“ korporacijos padaliniams, kurie jos neužmiršo
ligoje, remdami materialiai ir moraliai.
Kun* An s as Trakis, Lietuviu Evangeliku Skautu vyr. dvasios
vadovas,tebėra Vokietijoje, tačiau jau randasi emigracinėje sto
vykloje ir ruošiasi atvykti į JAV. Kun. Trakis visada su atsidė
jimu seka
lietuvių skautu gyvenimątremtyje.
’)Vyčio" korp. Detroit1 o 'skyrius, po ilgesnio tylėjimo žada
atgyti ir jau daro Šiuo reikalu kai kuriuos žygius.
Senj; Dambras, vienas žymiausių “Vyčio“ korp. organizatorių
tremtyje, Šiuo metu gyvenantis Kanadoje, iš Winnipeg1© persike**
lė į Toronto ir čia jau įsijungė į ASS skyriaus veiklą.
'Keletas ASS skyriaus narių Kanadoje pakeitė savo pavardes,
ištekėdamos už mūsų temt iečių,. Visas šias seses sveikiname • ir
reiškiame viltį, kad jos ir pakeitusios savo gyvenimo būdą,
nepakeis savo nuoširdžių ir gilių santykių su Akademiniu Skautą
Sąjūdžiu.
•
w
Lietuviškų rūtelių sėklos, gautos is lietuvių vienuolių sese
lių Belgijoje, Kun.J. Derino rūpesčiu, išsiuntinėtos visiems SSD
padaliniams’. Gavome Žinių, kad jos jau kai kur pradeda žaliuoti.
IB r oiis Fr. V.A. Į lantautas-Vai devuti s, žinomas LSB vadovy
bės darbuotojas, “Vyčio” korp. senjoras, sėkmingai studijuoja
Teologijos mokslus Vokietijoje ir vienuolyno sienose ruošiasi vi
są savo gyvenimą kilti ad meliorem. Savo sveikinime jis mums ra
šo: “Tad pirmyn, seses-ir broliai. Tegul Dievas mums padeda.
Laikėmės ir laikykimės, dirbome ir dirbkime, kartu pradėjome, kar
tu . ir baikime. Prieš mus kenčianti Lietuva. Būkime tvirti! ••
Akademikų skautų-čių suvažiavimas ASS ir “Vyčio“ korp. vado
vybė planuoja sušaukti 1951 metais, kurioje nors Amerikos konti
nento vietoje. Siam reikalui jau dabar prašome ruoštis visus mūsų
įgaliotinius, skyrius ir atskirus narius, atsiunciant savo pasta
bas ir pageidavimus dėl veiklos ir būsimo darbo kripties. Suvažia
vimas turės priimti naujus teisinius nuostatus ir išrinkti valdo-muosius organus, nes dabartiniai, esant labai išskaidytai valdybai,
dažnai nepilnai ir negreitai atlieka savo uždavinius.
liaujas “Vyčio“ korp-. ■ skyrius JAV įsteigtas 1951 m. II mėn.
6 d. Jis apima vytiecius, tarnaujančius JAV kariuomenėje. Skyrius
pasiekiamas per jo-pirmininką šiuo adresu: Fvt. mindaugas S. Jaz
butis, Ub 55064241, Co'“A“ 76th Arm’d Bn., 6th Arm’d jiv., Fort
Leonard J* ood, Missouri, USA.-Visi broliai bei sesės prašomi palai
kyti ryšius su mūsų broliais, tarnaujančiais kariuomenėje ir juos
aplankyti laiškais bei lietuviška spauda.
“Skautų Aido-1 redaktoriaus Til.sktn. Stp. Kairio adresas: 716
Landsdo’.n -ve,vToronto, Ontario., Canada* Jo adresu prašome sius
ti šiam laikraščiui rašinius, nuotraukas, kroniką ir kitą medžia
gą*
Liet. Skautų Brolija, kaip rašoma Vyr. Skautininko- laiškuose
I95I-II-I7, ateityje pasiryžusi atgaivinti «Sk-autybės“, kaip
grynai skautų-cių vadovų organo leidimą. Tuo tarpu jėgos telkia
mos "Skautų Aidui“. v
L.S. Brolija ruošia loteriją Jamboree1s fondo naudai. Lote
rijos bilietų platinimas vyksta gana sėkmingai*
v

"
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---- -------- --------- -------- - 21 ——--------------------- -----•__Senj\ Gintautas Vėžys. “Vyčio” redakcijos narys ir senj. A.
Milljanav.icius išvyko i JAV karo tarnyba. aSS Chicago’s skyriaus
surengtose išleistuvėse minimiems senjorams palinkėta kuo geriau
sios sėkmės naujoje aplinkoje ir prisiminimui įteikta dovanelės.
Taip “V^cio“ redakcija ir Chicago’s skautų, šeima laikinai neteko
uoliu skautvbės darbininku.
fore, n t o_ aSS skyrius sueigas daro paskaitų formoje, gyvai įjungiant
auditorija į diskusijas. Temos buna įvairios, iš visokių sričių;
skautybės,*1 filosofijos, ekonomijos, technikos ir kit.
Dauguma skyriaus narių uoliai neša nelengvų skautiškos spaudos
darda leidžiant “Skautų Aida-.
ASb Chicago1^.skanaus, Vasario lo d. proga paaukojo $30. Lietu
vos nepriklausomybės’atstatymo reikalams.
Toronto skautės, iki šiol veikusios•kartu su broliais, nuo 1951.
II. loe ir~pra’dės veikti savarankiškai. Čia įkurtas skaučių ‘-Šatri
jos’’ tuntas*, kurio.tuntinike yra psktn. Stase Siluikyte.
<Bostono “Baltijos“ varde- skaučių vietininkijos vietininke nuo
1951. I." 24*.~'*paskirta vyr. sktn. Lidija Čepienė.’ ?
Vokietijoje, šiuo motu veikia vienas skaučių tuntas: tai “Vilniaus“
tuntas Schweinfurt’s. Tuntininko yra V. Varneckaitė. Pagal esamas
sąlygas sesės rodo gan gyvą veiklą.
“Kregždžių’’ skiltis Stamford’e, Conn.. rodo labai gražia veikla.
Skilties skilt? yra penkiolikmetė psklt. Nijole Stadalninkaite.
' Vii. C. Plas a it is bu v. VLIKo ir VT narys mums paraše malonu laiš
ką, besisielodamas korporacijos reikalais, dabar jis gyvena Cicero,III.
Chicago’s "Aušros Vartų“ ir "Lituanicos" skaučių ir skautų tuntai
labai gražiai paminėjo Vasario lo d.
Minėjimas II. 18 d. buvo pradėtas iškilmingomis pamaldomis, daly
vaujant vienetu vėliavoms ir organizuotoms skautėms. Po to s,ko iš
kilminga tuntu Sueiga, kuries imtu daug gražių minčių pareiškė savo
kalbos, L.C, Konsulas Chicago’je i)r. P. Daudžvardis, skaučių tunto
globėja p. Daudžvardiono, kun. J. Vaisnys,S.J., tuntininko sktn. Z.
Juškevičienė ir p. Tallat-Kelpša skautų tėvų vardu.
Lietuvos nepriklausomybes atgavimo ’kelių gražiai nušvietė savo
paskaitoje ur. Sruogienė. Po to seko meninė dalis,.kur su įspūdingų
montažu pasirodė “austos /artų" tunto skautės, minėjime gausiai atsi
lankė ir skautu-Čiu. tėvai bei bičiuliai.
£x Vadopalas, ‘Vyčio" korp; junjoras, tebegyvena Vokietijoje.
Diepholz’o gimnazijoje jis vadovauja skautų ir skaučių tuntui. Tai
vienintelį^^kiek stambesnis lietuvių skautų vienetas Vokietijoje.
Venazuoloj.e įsteigtas LB B rajonas. Vadeiva paskirtas sktn. Petras
bieniškis. La jonas turi tris vietininki jas: Mara cay-viet įninkąs S.
Venckus, Carake-Aunzaitis , iLara.ea.ibo— o ui cas •
• 1 ' Detroit,;.y, Jrtv-bėse, įsteigta LSB vietininkija "Baltija“. Vistininkas-sktn. Vi'. Pauža. ' *.
♦

*
Aciu broliams vytiėciams
Šiuo išreiškiu nuoširdžią paadką mano “sponsoriui“ - Korpl '’Vytis“'
Chicago’s skyriui, kurio pastangomis’ man buvo sudaryti emigraciniai
dokumentai įr kurio nariai mane .su šeima globojo., bei padėjo. įsikurti.
^Pa*įin£% Padėka reiškiu skyriaus pirmininkui senj. Vyt. Mikalaviciui,
"Vyčio“ red. pavad. senj. Bi . Juodeliui, senj.i-. Vilkui, B. Sriubui,
M. Baukui įr visiems kitiems, kurie palengvino mano pirmuosius žings
nius Ledos Šamo žemėje.
Br. Kviklys

