
1^48.IX.2? ,Nr
Kcrp! ir S! "Vytis" biuletenis

Vakarų, Vokietija/5^*
O RemV

A K A'1'i RM I K 0 S K A U TO U u LA V I N I A T

T-R . B M T1 Y J B- .

Lietuvos aukStosiese-mokyklose gražiai veikusi Stud. Skautų 
Kcrp! "Vytis" vėl atgink tremtyje drauge su visa lietuviu skautija. 
Keliolikoje Vokietijos universitetų mes■turime "vyčio" vienetus, i 
gražiai įsijungusius į darnų L.S,S. ir kitų-akademinių organizaci
jų darbų. Jaunieji korporacijos (dabar sambūrio.) "Vytis" nariai 
sėkmingai tęsia mūsų Tėvynėje vestų kavų už tobulesnį žmogų, geres
nį lietuvy, ^ia pravartu bus panagrinėti- mūsų svarbesniuosius užda
vinius, turint galvoje tas sąlygas, kuriose gyvename.

Kiekvienas akademikas skautas gerai žino, kad kova dėl Lie
tuvos laisvės., yra ji aukščiausius uždavinys. Nuc žios kilnios parei
gos nė vienas mūsų neatleidžiamas ir niekas jos nevengia. Tai .yra 
Šventa skiuto, k ii p lietuvių tautos nario, pareiga.

Vytiečiai turi atminti,'kad jie yra L.B*5« nariai,, dar dau
giau - vidovaVę, dabar vadovauju ir ateityje vadovausiu skautų ju
dėjimui Lietuvoje. Fanatiškai tikime grįšiu į Tėvynę. Rasime ten be- 

-• galę darbo, jo tarpe ir užleistus skautybės dirvonus. Skautų organi
zacijai reikės gerų, jos eiles išėjusiu vadų, sugebančių organizuoti 
vienetus ir jiems savystoviai vadovauti. Akidemikii turės būti ir 
čia ne paskutiniai.. . v

Sk uitas, kuris didele savo gyvenimo dalį prileidžia beskaity
damas mokslo veikalus ir plėsdamas savo žinojimo horizontus, težino, 
kad lietuviškosios skautų ideologijos išryškinimas ir suformavimas 
per 30 Lietuvos skautų gyvenimo metų nebuvozatliktas. Mes dar iki 
šiol beveik k id neturime rimtesnių veikalų (išskyrus prof. St.nal- 
kauskic), nagrinėjančių skautiškųjų ideologijų kaip Lietuvos jauni
mo auklėjimo mokyklų. To nepajėgs sėkmingai atlikti žmonės, jaunose 
savo dienose neišėję skautų organizacijos,eilių. Tų galėtų ir tufcėtų 
net ir dabar tremtyje atlikti ne vien ak lutai pedagogai į bet ir kitų 
sričių akademikai skautai. Mes žinome 3k xutus akademi’*UB-sivo b il- 
giamuese moksle darbuose nagrinėj, mčius įvairins jamuercėnės auklėji
me sistemas bei pedagogines srovės. Kodėl gi nepabandyti iškelti 
skautizmų kaip Lietuvos jaunimo‘auklėjimc sistemų? Gal skautams 
kiek trūksta žmonių, galinčių praktiškai vadovauti, bet jokiu būdu 
nėra per daug ir intelektualų, skautybė# teoretikų. viena sausa prak
tika, be teorijos, tėra tik viena medalio pusė.

Ir čia tremtyje pasidairius ne visur linksma: daug kur matome 
skautų vienetus be v.tdų, o dar dažniau vidus be vienetų ... Gydyto
jas negydydamas pasidaro netinkamas, inžinierius, karininkas,'agrono
mas, mokytojas, nedirbdamas praktiško dirbo, atsilieka, lygiai kaip 
ir skautininkas,nevadovaudamas skautams ir neidamas su jaunimu, men
kėja. Sunku tid įsivaizduoti akademikų tik "sau skautų": jis turi 
būti ir sk ištiško vieneto vadovas tiek tremtyje, tiek ateity Tėvynėje 
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Sambūrio Vibnet? uždaviniai taip pat turi būti gerai suprasti. 

Niekas nereikliau ja iš ju nari? kartoti paraidžiui tas programas, ku
ries paradytos vaikams, tačiau esamiesiems ir busimiesiems vadovams 
neturėtu būti pro Šalį susipažinti su ty dalyku dėstymo metodais ir 
paieškoti geresni? keli? Šiuos dalykus perduoti Lietuvos miesty jau
nimui bei Lietuvos kaimui. Akademikai, mokydami daugiau svetini? kąl- 
by, turėt?, tžmegsti ryšius su užsienio skauty vadais, sudaryti ry
šius su kity vilstybiy vyr» skautais ir jiems tinkama forma išaiškin- x 
ti didžioj? Lietuvos ir jos skauty nelaimę. MUsy vyčiii, kaip sietu
vos jlunimo avangardas, turi ne tik visada būtį linksmi ir kupini 
Vilties, bet ir mokėti būti‘rimtais ten, kur reikalauja šventoji mū
šy pareiga. • \ -

JJes gauname žiniy, kad Tėvynėj^ likę mūšy korporacijos nariai 
graži ii moka kova ir net savo mirtimi įrodyti begalinę meilę Lietu
vai. Argi gali būti gražiau, kaip sekimas ju pėdomis?

Tai tik keletas mūšy veikimo.gairiy. Apie kitas mus? didelio 
darbo sritis pakalbėsime .kita proga.

Fil.Br.Kviklys.
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Student? Skauty Draugovėj įsikūrusi ftepr. Lietuvoje 1^24-m. spa
lio 16 dieną. išaugo ten į student? skauty kerpi /‘Vytis*1, kuri jau. < 
buvo susidariusi savu gražias tradicijas ir įsijungusi į vieningą . 
ekaut? organ! z atsiją, nenutcldama nuo savo pagrindini? prinoipy ir ? 
neieškodama naujy idėjy. Skauty organizacija savyje turi neišsemia-' 

m? šaltini? idėjiniam, patriotiniam bei .artimo, pagalbos darbui, ne
žiūrint. amžiaus .ribose Kęrpii 
rie, kad ir baigę universitetą, nenutolo nuo jos, sUsiburdami į filįa- 
teriy korporacija. Tatai buvo dar mūdy Tėvynėje.

Tremtyje jie vėl susiorganizuoja. Korp! ’’Vytis" tikslas čia- \ 
pradžioje, buvo atkurti ‘akademiku skauty veiklą. Pirmoji sueiga pa-, 
daryta skautininky suvažiavime Augsburge 1944 m. Jau "tuo metu į vv-.; 
tiečiy sueigą atsilankė studijuojančiy skauty vady (ne korporanty)\, 
kurie pareiškė norą -'įkurti -’’V^čio’* vienetuja vakar? Vokietijos univer
sitetuose. Tai j? minčiai pritarė visi senieji vytiečiai. Tuo būdu 
užsimezgė ryšys tarp filisteri? bei senyj? vytiečiy ir student? skau
ty. Studentams skautams 4‘cvįečiy universitetuose nebuvo leista- vadin
tis korporacijomis. P įkeltus vardą, pasivadinta student? skauty sam
būriu ‘’Vytis". Pirmasis sukruto Baltijos universitetas Pinn&berge. 
Juo pasekė kiti universitetai ir dabar j’.u turime gražy būrelį naujy- 
jy vytiečiy. . • _ _.

Iš šios trumpos apžvalgos matome., kid sambūriečiai yra vytiečiy 
tęsinys.Mes esame visi vieno kamieno atžalos, tik vieni išaugę Nepr. 
Lietuvoje, kiti tremtyje. Yus riša akadomiky skauty tradicijos, ta pa
ti idėja, tie patys uždaviniai. Norėdami savo tikslus pasiekti, turi
me vieni kitiems visomis savo Išgalėmis padėti. Dažnas paklausite, ku
riuo būdu, kaip? Juk mes esame išblaškyti po įvairias vietoves, kurine 
skiria dideli atstumai. Vienok tikslą siekiant nugalimos visos kliūtys, 
tada ir atstumi sumažėja. Kaip pavyzdį duosiu ši? mėty pradžioje įvy
kusią akademinę skiuty žiemos, stovyklą ^ischenę 'Alpiu papėdėje). Di
džiausiam erganizatoriy nustebimui, gausiausią akadėmiky grupę sudari 
Pinnebergo universiteto sambūriėčiai, nugalėję ir atstumą,ir nuovargį, 
ir nedateklius. Štai kur tikras skautiškasis veržlumas’

■Apeliuoju į senuosius rytiečius: filisterius ir senjorus. Jie 
turėt? atsijauninti, įsijungdami į savo jlunesnįyj? broli? eiles. Daž
nam iš mūs? nė t tip jau toli vienas ar kitas universitetas. -Jame pradė
jus burtis studentams skautams, nelaukdamas paraginimu, tuoj susir.iŠk
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su jais,padėk jiems žengti pirmuosius rganius akademiškame skau
tų gyvenime . Jie bus dėkingi jau vien -itat,jeigu juos aplankysi, 
papasakosi prisiminimų iš Kory! "Vytis" gyvenimo.Pridelančiam juk 
kiekviena smulkmėms yra svarbi ir įdomi.Tuc labiau vytiefiiai,Lietu
voje gražiai užsirekomendavę, kaip viena rimBiausiųjų korporacijų, 
turi grižių atsiminimų. Tik daugiau pasitikimo s arfai. Net ir nera
ginami korp! vadė tremtyje turėtume lankyti samburiettius, jiems pa
dėti tvirti! atsistoti akademiko skauto kelyje.

Po skautiškos veiklos pertraukos ahiejj okupacijų metu’Lietum je, 
8i i tremtyje dažnai itsirmda vėjų ir iš dešinės ir iš kairės,kurie 
jaunus akademikus skautus kartais stengiasi palenkti j savo pusę.
Mes >priv dome būti tvirti s ivo kelvje,nep įsidurti,•’vairioms gra"zięms 

kalboms boi p įžadams. Mūsų tikslas - tvirto budo ir ryžtingo budn\ 
geras Lietuvos pilietis, patrijotas. Ir ti1' tokie,i^ėję ikademikų 
skautų eiles,ateityje bus labai reikalingi.musų iškankintai Tėvvnei. 
Bau įsitikinęs,kad vienų kartų*pabuvęs su jaunais sambūriežiais, 
nėrėsi dažniau juos aplankyti. Taigi,broliai vytieBiai,instruktuoki- 
me.samburiefiius kuo dažniau, nelirdŠkime užsidarę vien tik savo as
meniškais reikalais besirūpindami.Labar,ypaB po valiutos reformos, 
instruktavimas ’.plaukant samburieBius, sunkė ja, tašiau galima jiems 
duoti patarimų bei nurodymų korespondu^o^nt.

> Šiuo metu studentija,© taip pat ir studentai^dr.utai, yra atsi
dūrę sunkioje finansinėje būklėje. Jei kuris iš musų senųjų vytiettlų 
geriau materialiai laikosi, teneužmiršta. ir savo brolių akademikų, . 
tepadeda tam,kurs yra jam arfiiau,arpų kinis daugiau, paramos reikalin
gas,o tokia broliSka pagalba samburieBic niekad nebus ..užmiršta.

SamburieBį ii, Jūs t’.ip n’.t'galite prisidėti prie-dąrn idš bendra
darbiavimo. Jūsų pareiga ar jkėr- lęorp! vadų tremtyje^'į kuris šiuo metu 
renka visų rytiečių adresus, susirasti artimesni sau senųjivytlė
ti, su jun susirišti ir iš jo” išgauti Jums reikaligų patarimų bei ■ 
žinių. fiiBnai visiems-kreipiantis į viena,Siam tiesiog fiziškai neį
manoma iš karto daugeliui atsakyti. Taigi ieškokime daugiau "senių’, 
o ju yra, tereikia tik iš judinta* Tikrai pasiseks, negi atsirastų • 
rytiečių j'i’urie užmirštų senjors;'pasiž^'dėjimų? ' /.• .

.Senieji privalome atiduoti jauniesiems visų,’ savo atsivežtųjį 
žinių bagažų, taip pat jiems duoti padrąsinimų’, bei paraginimų nenu
leisti rankų,nepasiduoti noškiutiškoms įtakoms’iš šalies, o eiti . 
sav© tikruoju akademiko skauto keliu.

Ad moli orėm i —. J. - . ’
- Senasis Vytintis.’

•’VYT I S” IR. KITOS ORGANIZACIJOS’ ■; '
‘ < r • • ’ • • . - * , • . -J ■ . 1 . •* „ • • < •

Kalbėdamas1' apie mksų ’sambūrių s antyktSGH. su kitomis orgčnizanj-* ■ 
jomis gailu iškelti tik bendrus principus,‘kll anšius“ iš skautvbės --‘f 
esmės,prisimenant kaip jie buvo gyvendinami K! "Vytis^Tėvyirejfl-*-.-. 
Tai metmenų,kuriuos pavieniai samburieBiii turėtų konkretizuoti, 
atsižvelgiant į fiktiškaeias savo akademinio gyvenimo .aplinkybes, 
šia,be abejo, bus sv .rbu, koki e santykiai su kitomis studentų 
•twiniza^ij^mls. iki šįul.buyc,kej.p.. teš’erganiznoi atsinešė į 
"Vytį“ ir ar ne’ėi’j lUČin ;iš vienoks. ”ar kitos kollegų grupės įsakmios 
blngęs valios-mūšų atžvilgiu.Aišku.,.negalima prileisti, kid kur. iš. -y 
mūsų pusės talblbgU valia atsirastų.

Kaip ir mūšų kiekvieną.santyki?.! sų jęitnis žmonėmis,taip ir / 
-mūsų org in.izaeljos santykiai su bet kuria kita crganizaoija turi 
btiti apsprendžiami ketvirtojo skautų įstate:"Skautas -artimo drau
gas ir*kito skauto brolis". Šitoje dvasioje veikdsa K!"Vytis" Kau
ne sugebėjo palaikyti driugiškus santykius su vięgsm lietuviškom
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V.D. U •studentę organizacijom.Kadangi mūsų organizacija yra iB osmė© 
nosrovinė ,ir kurio nors .'.t'kire nari" nrovin^s ar ’.ntier^vlnės aiapv* 
tijos ir antipitijos neprivalo turėti jokiro įtv-cg nunburio,viip 
vieneto veikimui’,atsiranda galimybė draugiškai augvvnnti nu visom tom 
kolegų grupėm,kurios prisipažindįmes ar.ne,turi bet kekį politiniai’ 
partinį atspalvį. Kaune visos ryškiai s’.vo tarpe neougyvenarčios or
ganizacijos: neolitu inai^ateitininkai ir varpininkai,supratę K!’’Vy - 
tis grynai skautižkę pcbudį, p įlaikė su mumis draugiškus santykius. 
Tuo lengvi iu buvo p >1 .ikyti draugifikus santykius su tom organizacijom, 
kurios,kaip ir mes,buvo nearevinės. Kiekvieno sambūrio vieneto pareiga 
stvo.darbu įrodyti,kad men esame ne viena iŠ daugelio sroviniu grupių, 
bet veikiame visai kitoj plotmėj:srovinei organizacijai pirmoj eilėj 
svarbūs jos nario įsįtįkįpįmaį, mums' gi - nario p.smenvbė; joms svarbu 
sukurti vienokia ar kitokia musų būsimo sies valstybės santvarka, 
mums svarbu sukurti gillmai vertingesnį žmogų, lietu”,į ~kndemikę. 
Jei K’Une nežiūrint to,kad kai kurios srovines organizacijos buvo 
nusistačiusios prieč sk uitus gimnazijose, knrp! "Vytis" sugebėjo lai
mėti jų pagerbę, - manau,kad toj pačioj dvasioj veikdami prieisime 
; rie tų pat ičdavų ir Tekinti jos aukotosiose mokykime. Jei kur tas 
nerasisektv, pasistenkime taip elgtis,kad ir griežleiausia sivo suži
rę per kr a--tin ėdami, negalėtume sau prikisti, jog santykiai yra pairę 
dėl musę kaltės. Visad turėkime priič akis.jog draugiSkumas yra ob - 
jektyviai vertingesnis negu neapykanta, bondr idarbiomas - kaip kova" 
tačiau neturima jokio pagrindo aukoti savo savigarbą ar imtis ’ ’ 
pataikavimo kiono^norn malonei laimėti. -
_ Čia,tremtyje, mus’; sambūriams gali ičkilti nauji; problemų. dėl 

musų santykių su kitataučių - tiek .DP, tiek vokiečių akademinių 
organizacinių. Man iu,kad per pasku^iūuosius kol -tų metų čia jau yra 
susikuruoios tun tikros tradicijos,jokios t^s tradicijos ir kiek’ - 
jos "Vyčiui" priimtinas,, ^sįkėtų gbijesti yietojė’-r 4-as_įstat >.a gal id j a 
re tįk lietuvių .bet ir kitatauSių/atzvULgiu. Jei 'kur butų kitataučių;;--'še
škautų kidemines organizacijos,reikėtų stengtis su jomis palaikyti 
galimai dr'augiSkoani kontaktų. Butų gera sugyventi draugiškai ir 
sU tom neskautižkom akademinėm kitataučių organizacijom,kurios nėra“ 
prieSingos mums kaip lietuvi-nts ir kaip tremtiniams. Musų uždavinys 
butų kaip gajlima geriau atstovauti savo kraBtų ir savo tautų reikėtų 
visų laikų turėti galvoje, jog esame Lietuves "ambasadoriais" Vokieti- 
jbs dikčtose mokyklose, kad gali ateiti diena,kai vienas ir kitas 
mūsų kolegų gili vaidinti lemiamų vaidmenį savo kraBtn ar net visos 
Europos pelitini ame ir ’'ulturiniame gyvenime ir mūsų su juo užmegz
ti dr >.ugiBki santyki ii gali turėti didelės reikmės. Antra vertus, 
į kiekviena žmogų turime Žiūrėti ■ pirmiausia kaip į žmr.gų ir su 
juo santykiauti taip,kaip jis,kaipo žmogus,to yra vertas. Visi esame 

Žmonės.visi esame europiečiai ir kaimynai,o mums,kaip mažos tautos vaikais 
gyvenimas bus įmanomas tik tada, k ii ižnyks neapykanta 'ir kova visų, 
ypač Europos tautų, tarpe. Prie Šito kiekvienos tautas akademikas 
aemoniSkai ir kiekvienas snoburis kaipo vienetas turėtų visom iš
galėm prisidėti.skleisdimas n”očirdws kelegičkumr jausmus įvairia
tautėj Oadeninėj Šeimoj.

Pil.Al.Flateris.

. •’ -.■‘'i’ 
Remkime stud j jun j-iaSĮns; skautas. - •

M em aS as skaičių s Vyt i ■rr~n ar ių tuo tarpu dar tebestudi juo ja. 
Vienok jų luklė labai sunki,nes 1B niekur negauna paBalpų,kurių betgi 
dažnai sulaukia jų kolegos,kitų srovinių korporacijų narini. Žūtų . 
labai grč^(kad tie filisteriai bei kiti korporantai,kurie turi 
tarnybas ar kitų pajamų,paremtų studijuojančius brolius.Pinigines bei 
daiktines aukis galima siųsti betarpiai abba nor K! valdyba.

’ Sila •
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' . *. , ...ir palaikyti broliokus ryHlus
nv xdnmiftk tp»'=? bei tcliiEoaniaUe 

.-..gyvenime,,
. (iš senjoro. įžodžio).

Kai mes. j^jdžio metu kartojome Šiuoa šventus žodžius, g u tada 
daug k už iŠ-kun? neatrodė toki reikšmingi,kaip ši indien-,kai esa
me • ifbJadkyti po kelius kontinentų^. Brolioku ryži? palaikymas vra 
Šiandien bene pati. .'’idžiausio ji rcū.i? a arba ir veikino sričių.

Korporacijos vadovybė tad ir pasiryžo suregistruoti mūsiškius • 
ir per 9į kukli; biuletenį suburti tiek senuosius,tie1' naujuosius 
studentus skautus. Sežieji ny> ’.žįsta jaunųjų, jaunieji senųjų.Dideli 

_atstumai neleidžia mums arčiau susieiti, asmeniškai, susipažinti.*naigi 
Sis kuojas lapeli’.i tepadeda mums .suartėti.

Basi stengsime duoti žinių iŠ musų kory! ir <?! veiklos, taip 
p at id muęv brolit; aaineniŠko gyvenine, Kelsime tuog klausimu s, kurie 
yra mums,kaip akademikams skautams,svarbūs. Tikimas,kad broliai at
silieps, p įlaikyo ryžius ir bendradarbiaus. Pradžiai mes skelbiamo 
adresus tų mūši; organizacijos senųjų ir naujųjų n ari v, kuriuo s navy- 
ko gauti. Patiekiame juos visiems: malonėkite tarp savęs susira- 

5 flin&ti. Susiražin&kime kai ir nevisada su asmeniškai pažįstamais:juk 
visi bmliai es ame. ; .

- Šia proga įptreigejame kiekvieną brolį emigracijos ar adreso 
pakeitimo, atveju p ainformuoti sšub, praneš ant naujųjį adresu.Praneškite 
adresus tų b rolių,kurie nėra Šia pg skelbti, n jei kur skelbdami sukly- 
dcjEe - pataisykite. Taigi bi-nl-eį^ia* bus svarbi jungtld,riš mūs visus

■’-’.'ir-neleis korporacijai net ir didžĮ^siog einigraci jos atvejo iširti.
'Šiandien .iš Vakarų Vokietijon,-vėliau g ai iŠ J-A.V.,Kanados ar iustra- 
lijos biuletenis parinko musų brolius._Jr išleidimo vieta, pagaliau,;. - 
mums ne tiek j u ir svarbi? visur ne mus’; namai... Taigi emigravus, 
duok tuojau žinoti,kur esi, o por biuletenį ayie -tave sužinos visi 
korporacijos nori i. " / _ c >•

Supr intama,kad skelbiant adresun, biuletenis pagilės būti viešas.
Jis skiriamas tik-"Vyčio" n ariama* Kiekvienas jo e^zamylloris bus nume
ruotas. G-avė j ai tad įpareigojami neduoti jo į ranker.-s tiems,kam nerei
kia-, ' ' ■' . tr
Vyti et i s mokslininkas pakviestas į Kanados universitot?-.-

Kory!11 Vyt i s” filisteris ,a Į Binyeborge garbes narve ,yrof.Rto. Kairys., 
šiokis dienomis g vo ga’invb-j. dirbti savo mokslinėje srityje (jis a 
yra chemikas) ir išvyko į Kanadą. "Jis dirbs,kain pats mums ”ešo, 
Predfericton N.B. Uijivernity o-o Kem Brunswic1'.

Fil oStpoK airys tremtyje vis^i laik^ labai aktyvi’.i d j-rbo skautiškame 
darbo,suorganizuod-am -s Sambūrio vienetu Baltijos Iniversitete PinneMr- 
geV pirmojakademinę stovyklą ir eidamas itsakinges pareigas brolijas • 
vadi joje. Dar 81;. vasarę prieš išvykdamas, jis vadovavo III taut.Balti- 
jog stovyklai. Skautiškoji vadovybė,įvertindama jo didelius nuopelnus 
šktutybei,pakėlė jį į vyresnio skautininko laipsnį.

- Mes liūdime Vakar? Vokietijoje netekę s-vn mielo Filisterio ^tepn, 
tačiau kartu įab'.i džiaugiamės,kai jis turės laimę dirbti Kanados” 
universitete savo spesialybčje. For ! ir nariai linki vyr.sktn.
Fil.Kairiui sėkmingo darbo mokslo srityje.tikinės,kad filisteris i* 
toliau palaikys su mumis broliškus ryžius. . <
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M u s ę R Ę I S n j

•' H V Y N f J Y . . • . I«l» *||M» .«»■» 1 —■' ĮI* ■» II -
Mutno tebėra nežinom is visę tę K! • 

■ iri v s kuri 3 liko Lietuveje„likimas. 
■■pie ję gyveninę tik spėti galima. 
Ta’Jiau Šiomis dienomis p xsie’ fc mus 
"iena liūdna žinia:

3, A.A-o K a m i ’»■ o -Zaštautn *enono, 
žuvusio jota mo „un bolftovikę partiza
nę rinkes0

I _X I . R„ 5
r t3. 9 R p. p, A j g .?

Vi »n is tremtinys gavo i ė Lietuvon 
žinię =tj>io netikėt-; senjoro RupBio 
mirtį. laiS’-o žodžiais “Rupšys oe- 
uogauiamis miH1-e gam širdies Ilgę 
17’ mirė.” Korpnrmtai ir be musę ko- 
rcnntarę supras iš to jo tikroj/ mir- 
t i e s pr i ež ist į

Apie velionį .'jo j ranvstog dienę 
dr ragas Pil.-Platorls patiek* gįę 
hlnię : ' -

-Vytautas Jonas Kuprys buvo kilęs 
i h Kurmi’; kaimo ,Švėkšnos valsiL Jo 
tėvas Juozas Ru; šys buvo garbingas 
t uitos atgimimo laiku velkėj «.s»

1U33 m..Jonas V.ba’g* Švėkšnos 
gimnaziją, ir įstojo į V .L ,U .Human!- 

~ tarini; moksli; fakultetai šerįjfrus'.
buvo p ’.krit ’.s.rodo n, joaę moKurį 
laikę buvo ig>Verpi isatoj9s»paskui'” 
vėl griftę . Stuii juod imas gavo inoky-* 
tp-jo vietę netoli 7, įrašę* Ten yedar. 
ir .susilaukt, b erodo, dvieję vaiku-.'-" 

cię.. 1A43 ar 1944 m <> persikai * mnkyts-
3 auti i savo gimt į. j Į valgčiyoJe se
nutį Birute Rnpgvte taip pat -buvo 
Stndo^kaU'jię Iraugoy&g senj^rS*

lisžkis”,mieias broli Vytautai

ištremti kornerantai.
- * ~lri4~cVTTT4^T't5 d.d.masinię tremimę. 

motu korporacija ’’Vytis“ neteko Mię 
g tvn narię : 
IfįKastnnaiflic-K’igtanausko Viktoro, 

buVoKorpoVAdo? senjoro,
2rJam-’ikin Stasio, senjoro,
3O Avižonio Vytauto, senjoro*
4<> Černiausko Vytauto,senjero,i§vežtn 

iŠ Panevėžio kalėejinn,
• 5..Masiulio Algirdo,iraktyvaus senjoto 
fieVaincriaus ^lekso, 
YoYnnkevičiaus Jono, 

kai kurie ję išvežti drauge su 
Šeimomisc Apie ję 
žinięo

’ &;B1, J-» ~
;JįA;Sąut.oalš - .-is'Tox'ynes. 'dar nevisiškai 
" .patikintomis žiniomis III bolSevikę 
.ėkupaoijog metu buvęs i8 Lietuvos iš
tremtas ir ištrėmime miręs Korp! ?1J. 
Liet.kariuomenės gerto Stabo r. a jo-as 
JoNavikaso

'Nuteistas filisterio A. J u r s k i o. ■ ■■■■**• ^«»wi » ii * «• —■ uh ■ • ***!.I.I »«•— *<■ *«. gNMpa

senjoro, • 
senjoro.

kimę mes neturime

o

<? ivo laiku mu.a pasieki skiudi C: 
kad filisteris Algirdas Jut skis 104*5 
m. Lietuvoje n’oi Serijų buvo apkal- 
.tintas rezistencine lietuviška veik— 
la, drauge su kitais lietuviais suln> 
,taa- ir patalpintas į kalėjimą. Dabar 
•neseniai mes papildomai 
tijl T -

:10 metę sunkięję darbę kalėjimo ar 
katargos. filisteris Jūrėmis p© to 
buvęs ištremtas į Rusijos gilumę.

Algirdas įstojo į kerpiu 
metais„Beveik visę laikę labai aktyvia 
dirbo H valdyboje ir Šiaip jau aktvvi 
reiflkftsi ekiutt’joo gyvenine .Baigės ia 
fakultetu (m itsmati’'os ir ^konomijee). 

men.atkilimo..yr-lcp brl<ievikus metu* buvo pakviest’.s i universitetu *' 
. 1. AJA-, V r> 1’ u n g & a - Cbu- * personalo nariu .toliau buvo Eknvwi* 

chxvi^iaus.Stasio, btiVoK! vidn,2uvU- jos nekalę fxkultetn Vilniuje prefloka- A į*?’ aplinkyciv Jraukinln. Saa • Ir.nažiares iSv^U8 ProfXSurJuM 
katastrofoj nacię okupacijos metu. į EZ,įjn dekano pareigas. ./

Jonai,r ’mybSje s’.mje gemoje įkuria 
taip numylij ai,kad ir varge jos 
neapleldai. Atmink,kad Tavo bendra
minčiai tremtyje Tavo darbus/didžię 1 
meilę . Lietuvai ' ir garbingu mirtį 
1 iikvs s iu pavyzdžiu. Tu žuvai,bet 
mes drr likome t’.e,kad vvkdytumžr! Ta
vo ir kitę mirstanęię už laisvę 
brolię tjstuncntę.

kovusioji ir mirusieji knrnor intai<»
- KrrpT~wVytisw"'yrn'nnVelnisl. IT~ 

paė-aulinio karo sn^tu žuvusi tie ir 
mirusi ais Kię s am n arię s

1 .A.A.Til.Jopzo X 5. 1 v y d o, 
huVoKi vade.,žuvusio 194-' m.birželio

gavome patir- 
kad bnlgevikę teismas nuteisė j|

u n g ž s - Cbu-

6
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J?. Vienuolyne...
Aktyvus S! ''Vytis" senjoras Yaidie— 

vutis M mtautas,vienas urliausiu jau
nųjų s unburiettių,Kunigų seminarijos 
auklAtinis,pasitr tt1*e į Jesuitų 
vienuolynų. Malonu,>adjainetas sen
joras ir toliau pasiliks musų eilė
se,nors ir r.ehegiles taip aktyviai 
dirbti su skautų organizacija.

Nauji filisteriui*
i~4R.Vill.il d.Isa” Horne seni, 

ir filisterių sueigos nutarimu filis
teriais pakelti:3)Kdn.Korzonas,dipl.

i teisininkas,senas vpU Stud.Skautų 
d.v-voa narys.?)Ant’anas Bakaitis,dif$. 
pedagogas, a;Alfredas KulpaviB*uo,ga—;

-vęs Darmstato V—to ’rchitekt.n diplomų, 
nauji pen,torai.

Tos patties sueigos nutarimu į

V o k i e t Į j a
AS5 pirmininkas -"dleyadirbis". 

Jffenbacno stovykloje,n etoli
Prankfurto gyvent Akad.Skautų Sų-., 
indžio Pirmininkus Prof.I-Konttlus. 
Tremtyje jis apSjo jau pagtrėsti 
kiip .lietuvis "dievadirbio" .Jo 
medžio raižini ii stebina visus. 
Mes linkime s’.vc or-jns garbingam 
nariui ir toliiu reprezentuoti 
liet.liaudies menų.

Prof o Kolupaila. _vyks, i J. A. v.
Kerpi"Vytis" garbes narys sktn. 

Prof.Stp.Kolupaila,Lietuvoje ir t ’ 
tremtyje paruošęs daug moksle vei
kalu ir padaręs eilę i Bradiny, vi e-. 
no J.A.V.H-to pakviestas profe-d*' * 
rlauti. t » <5 .>4—««4 «>«.<» 103 paoics sueigos nuvariau «

»-*•«’ *’ S! »«*»•
vis Šiuo metu vadev ’.uja via ii Lietu- . 4 k
Vių skautų jungai,vioada labai — .. «——------
deniai ir akademinių ak. sąjūdžiu. IB Vokieti jos per P.Anerikę. i.
„ „ v , .1^4 „ vx J.A.V.nuvykęs fil.Dr.H.LukaSevieilrt 

"Amerikos" lalkraWle redag*-
' 2k> Biol TT vadev ivo^fil.yc. . Worcest^ry gyvena prleS matus
«.uguliasi .• 48.^1x1.11 įeM nuvykęs PilįK.J ’.JjaVittius. .<
ne filiotnriy. ir a an jerę '.uei?gĄ, v r ■■-'1 v 
p i-’,i triukua sen a j na įvadui ,naū juo-

>•$« ittrinko f ii. Br.Kviklį. 7-- ~^P~ " - - - -

Pil .J .Ginbut i.i - d iktaraą®
Stuttg.arto Auk1*t. T echn iko a 

mokyklos Arch „f’.kult etas suteiki 
daktaro 1 lipsnį masy filisteriui 
Jurgiui Gimbutui9p iruoBusi ua ir 
sėkmingai pgynusi >.e dizertnclj^

•* Ibio Diah dės Litauischen Bauem- 
’ '* hauh'es" .'J ar bis atspausdint vj vok.

k dta.Tai reta studija,sukalusi 
dideli susidonSjiaę. ne tik an:a^, 
bet ir vokiediv mok lininki; 
tarpe. Mama smagu,kad musų ker
pe? jatal nbužkasa kirvių ir meko-

7 lo srityje.

Ir vi suognni»iane„,< gyKėfrlifre' 
'-gusiBki'iii.' -
* filTCeslevao M įsaitis Siue 
motu 'Vykdomoje Taryboje eina atsa
kingas 'Fkiigr.T irpyoos ir įkurdinimo 
virttininko pireigaa.Malonu,knd itt 
muęų e’lių-itt^jo ir politikų bei 

/ visuomeninkų. _ .

. $Ptw metu Kanadnje^gyvenatvil. 
K.drigaitisyJuozas Svilaa ir paskuti^ 
zis ten iBvykęs Stp.Kxirve.Tun tirpu 
neturime J v adrosų.Kas įtino - pVa— 
neBkife®

Mueittkių yra Australijoje ir 
kitur.Boja,neturimo jų adresų. 
*!?•■ . t • .

Kerpi ženkliuku _ relk3I.UA
Pltinehereiebiai yra agaislnę, 

nusi; kerpi ženkleliu.3 Bt.kaina 
BU 5. Jų galima gauti adresui 
kaltūnas, (24)PlnnoW® b,Hamburg 
Baltin Univoreity®

Visi ko r porn tii, kurių parariM 
paskefbtos biuletenyje.jųne gali 
ifisir-attvti betarpiai .Kitiem® Veika- 
linges Kerry! vado leidimas.

Kas turi komi. kepure?
Kis turi ausų Klkdpuraitf.atsi

vežta 13 Li-tuvns ar gali H fcH- 
•fiiny atgaivinti,skubiai peaasU 
broliam PinneborgloM.'WS.

7
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Nr, 1
K G R P ! S!" VYTIS" NARIŲ ADRESAI;

1 „Augulis Vacys,fil. (13b)Kempton, AIlg. ,?ostfaoh ?2%Lįt.įMW. 
o B įkaitis Antanas3Pil« (14b, P.fUxl inge, h.Rout. ,Sohlosstr....
3.Bareika Gcdimin is,Senį., Karlsruhe Meidingerstr.-3,S^udontenhein.,
4 „Bertulis Karolis, senJ.,(13h) Augsburg - Hochfeld. Lit.Lager. __ 
g Bražėnas Vilius, (21a; Augustdorf,b.Detmold, Lit.DP Camp., ....-■ ■ :
-„Černius Vytautas,send,?inneb-rg,h.Hamburg,Biltie University. 
v’fHbas Daumantas- (16) nanau a/M. SL unboystr.84,7x" s’.DiniliiuSts J.)fil, Augsburg- Hcchfcld, Lit.liger 
o.Dagys Jonas,senj., Pinneberg, Baltic University, 
IQ.Damut-’s Brt,-senj. Adr.nežinomas,rodop jau Australijoj. . , 
11‘D inbar~s J. - dab w Kanida,adr.nežinom is.
1 ’.dhainausk's J., Pinneberg,Baltic Universi j.ety.

Gvidas Vai antin as, (1" •) Ingolstadt, Lit. Liger.
14.Federivičius Edvirdae, Pinneberg, Baltic^University, 3 - 312. , ■
ic Glinn J.. (14b) T’ bingen,Kirchgasse 1- aaj.’J- Gimbutas’jurgis,dr.,?il.,!14b) Pfullingen,Routl.^chlosstr.22 
1^)Grigaitis Kes'utis, Kilo Km ida, įdr.nežinom is.
18.Ilgūnas Vacys, (14b; Tubingen,Bethlestr.?4. , . ■ ,< ;
19..J izbutis Mindaugas, Pinneberg... - .
oo Jon litis Izidorius,Fil.,14b, Ravensburg,8chuseenstr.9
21)Juodikis Alfonsas, (14) Stuttgart,Bahnhofstr.l^. /
2’. Janavičius Kazvs ,filį858 Mam sto,Worcester Mass, U.,A. •>.;/
23.Jasinskis Kizvs, Karlsruhe, • adr.:8elig-nstadt^b;Wvrzburg,DP ffamp. .. 
oi- Jubkenas Gerardas, V24? Butin,Heist, ,Biitic DP l'V5Pj nnn 
-25'O Juodelis 2r. , (l*b) Kempten, Allg .Lit.Lager,PostfacV .
26oKuly3 Bronius,Kilo buvo Greven,br.son 1,dabar, nežinomas, A 
c? Yolucaila lftepo»is»Prof. .GarbSs-nfl^vsv adr ^(l^b/ Keinp''įgiTfAlL.LĮt*lAger 
BKŽridaučkas Sigitas) (l’-’b) ^eiburgpri ,Brwinstr.^. . <;‘
29 Kulmvičius Alfredas, 113a) Bicnstrt, Rebdorf, Lit .Lager. 
ia„Korzun -.s Edmundas, (13b)Landshut/Bav, , LehVlstr.
31-.KonMus Ignis- ASS pirn.,Prof(1Ą) Offenbach a/M 
32cKiirys Steponas,Kil., dabar Kanada. ’. " .
53. Kviklys^Bronins.Fil., (13b) Munningen - Kii-gerhorst._ • ...
34.Kasp6r:iviėiius Kestutis,ProTierarzt, (13b?Illortissen,Haurstr.l62..> ■ 
3S„Karkiv-s Jurzas,(13a) Seligenstadt -b.'’”rzburg, DP Cainp.36x,LukaŠGvieius Henrikas,Dr. SP11. " Amerika", 41T,Brand str .Brooklyn 1I,W.Y. 
37t,Laratinskas-Vc ,?Pinneborg,Baltic University.
38. Miskaliunas Leonas, Pinneberg,* Baltic University,
39. Masaitis- Česlovas, (14b; Pfullingen h?Reutl.,Lit. Komitee.
40. Medelis Romualdas, 87'’° Lio.S.orv.poil3a) VXJ.seck,b.Amberg.
41. Matulaitis J., Pinneb-rg^ dibar Canada. _
42. V.A.Gintautas, (13b) Pullach b/M’:nchen.Berchnans Koxleg.Ncviziat.
43. Mikaiavidius Vytintis, Freiburg Br. sJnhannisbergstr.14.
44. Norvvdis Romualdas.. (13a) Schweinfurt,Lit.DP Gimp, (?) '
45. Nenorti3 Kostas, (13b) Augsburg - Hcchfeld.DP C-vsp.arta:Stuttgart,
'AdiOstetkn.senį.,Kempten,Postfach 229.- , . ,'Fellbach.Sahnhnf. 14
4^,Paužuolis iptajVFnchcn 5,Hans - Sachs str.ll/I yeehM, , -. '
48. Pih litis Bdv ird isjsonj.-^bingen. Adr.nežinomas.
4oaPa2emAhis Kestutis,(14a)Follbach,b.Stutt.,Bahn*'o-f’str.l41.
50. P1 rt^ris Aleksandras, Augsburg-HaUnst-’tten,FJachstr.28.. .
51. P ilfiiausk-is Kazy a, (13a) Vilseck b.Wer^, 8722 Lab.Sery.Sc. .

'52.Petrauskis Viktoras, (14; Hchw.Sm* nd,Lit.Lager 1?)
53iPiulic*nis'Z. s Pinneberg..* •
54. Rutelionis Vytautas, (17b.’ Freiburg i.Hr. ,Sehwarzwildstr.
55. Remys Loinys is, (13b) Ingolstadt/Bay., Lit .Lagen v :
56.Slapdys Algirdas, Pinneberg ...
57.Svilas JuoziSjKanada.adr.nefiinomas.
5°. Snarekls Alb), Pinneberg...♦

*aldstr.?42.
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59,Stasiškis Vytenis, (25) Vokto,Kra, Nienbur, Camp "Vytis".
65. flarunis Vlad is, buv.Hamburg, d bar nžinoma'”,iSomiĄravę8.
< i * gapranauskas Petr is, Kr 1 angen ,0b.-Drawsnickstr. 1. ■
6 ^fl ventoraitis V., Pinneberg.
6fl.Us<rlis Sezonas, (15-aJ Scheinfeld, Lit.Lager. -
64-.UrreviSius Stasys, huv.^rzburga,dabar nežinomas.
65cVasiliauskas Slavas, Austrija. Adr. nežinomas.
66. Volkarčius Albinas, kreįburg.Br.,Leosi-ngstr.il.
67. Vydūnas Vilius, fl!"Vytis™ Pinneborge Girbės narvs.
68. Volkovick is V., Pinneberg.
6°,V8ižys Gintautas, Pellb ach hofltuttgart,B ihnhofstr,145-A,
7o.Vilk is Eq , (16) D irristadt-Arheilg >n ,Meinerstr.?5.
vi.Valantiojus Kestutis,(16) Hanau /M.,Lambnystr.84,Lit.Lager.

(Kitame. Nr.bus daugiau)

P i n r. e b e r g a ,s

Baltijos Univ^rsit'to šakningai veikia fl! "Virtis'",kurį iki 
Šiol globojo Prrf.Pil St.Kairys. bidelei daliai S! narię išemigravus, 
dabar sambūry yra 15 skautu, he to, ifl inaktyvip. 6 fl! nariai yrą 
persikėlę į kitus universitetus, fl! vadovaujasi i& atminties atkurtu 
korpl "Vytis" statutu.‘Puri s vo vėliava,antspaudu,ženkliukus ir pro
jektuoja pasigaminti Korp! kepuraites, fl! Garbės nariu pakviestas 
raitojxs Vydun is. Garbės filisteri iis:Vyr.sktn.PalBi iuskas,Vyr.sktn.

Čftpas, vyr.sktn. V. Augulis, sktn.Plat-'ris ir Vyr.sktn.Kairys.
Sambūris dalyvauja '.kademisisvUK gvv ‘nine ir yra suruoSęs visę eilę 

minėjimu, žvenši’/, p įskaitą. Aktyvi ii. Valyvai: ja Brolijos darbe.III 
t uit. stovykla s prie -Raitijos branto vadovybė bei organizaciją buvo 
labai didele dalimi išvežta fl! ir kerpi n ari 7 jėgomis. ,

Didelis fl! moralinis smūgis - netekimas 5’il.Prof.Kairin.
lo4-8oB<.28 ' trinkta, nauja S! valdyba? H! vadas — psktn.L.MaskallU— 

bis, junjerę tėvūnas - vyroskiltn.VaGemius,k -sininkas - Vyr*«kiltn. 
E.Volkovickis, sekretorius -vyr.skiltu. M.Jazbutia ir arbiter elegan— 
tiarom skiltn. ToLnpatinskas. :

IB vįs^, fl! veikla gana gyvauja n iriai.atrado,bus sugebėję 
pasisxvinti gražias Kbrp! "Vytis" idėjas' ir tradioij'3. <

Redakcijo-s prane.gįm.tg» : . ■, ' ■

Šis pirmasis hiuletenįe numeris paruptas labai paskubomis ir 
prirašytas tik vieno žmogaus,taikininkmjaut vienam kitam filisteriui. 
Redakcija todėl atsipragn už daugelį korektūros bei 1’’itoki,ę k}M.dij, 
kuriai šia tiek ■’aug. Malonėkite 'jas atsitaisyti patys.

51a nroga kviečiame visus brolius bendradarbiauti, itsiunftiant raši
nėliu tneilgij) ir korespondenoi jv iŠ s aro ^gyvenimo .Kitas numeris iBaia. 
tadajkai prisirinks medžiagos, jeigu leis£* ' *. aplinkybės,l&Bns*
Biuletenį siuuSiana nemokamai visiems tiems brnlinme,kurię adresus mes. 
žinome. Taip darysėno ir toliau. Būti? labai malonu,kad tic,knrie gauna 
algas ,mua viena kita markę paremtu. Red.

Leidžia Akademinio Skautu Sąjūdžio tremtyje Korpl"Vytis* Valdyba. 
Redaguoja: Bronius Kviklys, Adresas: (15h) MomningonPl i 'gathers t, 
Germany. Biuletenis akirimis tik Korpl ir S! "Vytis" nariams .Persi;*- 
upausdinti str ipsrius ir Žinias be roda1'toriaus žinios draudžiama.

9
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