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P L E b L B 1 I ų.
Jau gcr i, kai kas turu pasirinkąs savo gyvenimo kelio linkmę, ■
•į i: i t.! i.nimtls, seka jttos. Taip Įgauna guru pužųstumu. Nebe vio- 

•• ■.; a.-; ; 1 .či amŽinonių kely j-. Tokie pus: doro p„stovus, ne si blue ko. Budu
ti uutbirduG savo isi tikinimuos,i.- kitų i si tikinimams r.snd- titakamoc' 
tie bos,nors tie Įsitikinimai griebtai priešingi saviesiems būtų.Nc- 
jyicil-iko senos artimųjų rytų išminties-žmogus Žfnogųi vilkas.

iv j sunku-taip, elgtis,kui gyvenimas nėra iškrypės iŠ savo paprastų
jų vč.£ų,kdi ntr- pasauly neapykantos lizdų-šaltinęų,visvien ar jie 
patys gyvenimo sukelti,ar juos dirbtinai kas šukele.

Laimingi Jūs.Be Įtarimų .jūsų ob „Įsi d .Platūs jie-viską ima.Ir sau; 
Ir saviškiams,'ir ateičiai viltie'’-! .Ir d-bar tie s ne p-mirs t...

ai'-tim-š.Prie ne bė muilbs-puų -oos.P-dek artimui-patarru.uk.Ir 
j-un-m,ir jaunus sen-m.Ncbij- .,ni-k„s tau kelio neužstos.Platus 

p aliu.Puk-ks vietos ir nedidelėj l'-vynbj.Ir vietos,ir daonoj&E' oi-. 
i a-’ ;, .as visiems p-icuks.Ir Ok not- dienu giedros prosv aisčių žybt-- 
į., u atgautai reikalinga ir s-usr -,ir lynota,ir_darg.nota,Ir audru 
prablaivo.Ir vbsulai kartais mainu.Toks jau mūsiįpasaulis.Tokfai.Ęiū- 
utę artimoji padange.

Ir skuusmas-liudesys u-.l-i.nko-artais is džiaugsmo.skaisčiu valan- 
Įįcliu^.Tuip jau yru.Taip Li-r .... .ė. ..ylink viskas ramu-tyla.Kadu tik. 
AŠris vic-Čp„tauja.Iu..d-nui'c..>ic i-kelmai tik užkampiais nedrąsiai šiai..— 
>įnšj«,kąda gamtų tik iprtista-kasdięnine,ir dėĮ to nebepas,tebima:.ko- 
Vu be varo.Žinoma,be kovos nėra gyvenimo.Gyvenimus-kova.Gyvenimo ke— 
lias-darbas-judėjimas-kliuenu nugaišjimas. .

biandien pagiuždęs pasaulls,pabliuvęs gyvenimus.Isspj rtas jis is 
įprastinių ve Žiu.Reik iš naujo vietos sau ieškotis.Ir kati' ieško. 
Tegu pirmus kelias buvo pusirinatas-ai^kus.Ir ramsčiu,ir spyriu pa
gina! .Vienur iiti tave palai ko, kitur tu kitus krūvon sp:etei.Ir dar- 
fiios- gyvenimo dienos kitos kitas kelte.

blogiaji.Šiandien tim negerovių.gal būt,tik negerovių te-
■ tai, kad pamokytų-sudr austų ištverme pati krintu. Žiaurus 

!ix . .Čia ne gamta, be t mes jjatys kulti.
i...,-._sr'_ ik kas kaltas,Ne priežasčių ieškome.Ir aptikų nepajiegtu- 
jį.’.Julil.t. x ,
ilk apie save del savęs kaibanm.-a* pakanku vien kfilbeti apie mei

lų,i-Škoti žmoguup lĮmojii.&kumo.j.albos-ne darbai,ne veiksmai,ne elge- 
oi. " •
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■ --kite .Pasiskaitykite 1 oi kr a sČią* -<ir ten darnumo ieškoma, 
■ ." ■•• ,-masi?: t . ;

eŠ burins, Šakos prie.' sakas,ne b žmogus prieš pmogą»Ar
11 xAk-m± '-u e lias išganingas, ar. f. J. andien Šitoks elgesys Į. laisvę-ne- 
p-rikluusoią be' trumpina keliąPagalvaJįim,pasamprotaukim[Be savo gižią

ją x>b alsi ą''paremkime savo gerąjį ke Ii ą pakam-ta-vieilybe .Labiau pastiįprtt- 
sime.diar labiau f kitą.c kis krisime. , ’•

Pakanta-vier.ybėą vĮ sad buvo reikalinga.Šiandien be ją sau galą■ pri** 
artinsime Tbvyoės-Tevi'šhbs laisvos nematysime.

pąkanta-vienybe dar b ai s-elgesiui s visuos keliuos.Dabar ir • cia-trei* 
tyje ir issiblašklus-ižst-blaškius.Ir "tėvynė j toliau,ir jos. skaisčioje 
ateityje. • '

. Pakantą s-vienybės. v. . . , . . , d .
. Ig.i.onoius- -........ .

VYTIEJI .lib oUSIRElŪiANT.
Y Spalio 30-31 d.a.Hanau lietuviu stovykloje,L.S.nuvažiavimo uotu, 
pyksta pirmasis didesnio mąsto trc tyje 'iiorp 1 S! "Vytis''-,o taip ir vise 
‘•ku.de mini o bkautą Sąjūdžio suvaŽiav i mas.Daugelis senąją ir jaunąją kox - 
A-cruntą jo jau seniai laukia. r

.Jo suŠuuąimo būtinas daugeliu-č bveju.Pirmiausia mums reikia aršiau 
i’d'^inti vieniems kitus.Maža kad mus riša ta pati idėja-reild.a iv asme-

.ai susipažinti ,pabencrauti . Turi" -e ir eilę svarstjną -organiz^cinią 
išimą.Prieš muštų akis stovi emigracija,Žadanti mugĖTar labiau iar-

Gul! risti po platu pasauli, .Beveik kiekviena diena atima iš mus x tarpo 
lecius,kurie išvyksta i uŠjurius.akyvaizdoje to,mums tt-.-.k.'. organizu-

®iaiu budu persi formuoti. Tali mūsą sietuvoje sukurti statutui vargiai
. 1‘aifcs tikti. Suvažiavimui teks puieY oti nauju būdą organizacijai tvar-

i.- yr i SIvienetai sklandžiai sprendžiasi S! "Vytisj'saigįyki; 
-;aučju Dtr-gove. a. S. S.-uvaziavimo dalyviams tėkš spręsti, 

... ,_.lu .oriausia tvarkyti -sesių’ir brolią. klausimus,-kad bdtą^’ati-.
-■•.'at..c sklu.iads .negausią, s a šią, ir A.są vieneto -bendradarbiavimas./v 

Seniesiems korp (nariams bus malonu. išgirsti iŠ jaunąją sumburi*ėSiu
jie iki' Šiol' nuveik^ ir ką atliko Jaunąją savo brolią auklėjimo, ir 

‘'•kactybbs pldt’ino darbe. ' ’ '■ *’:
s J Iškils vis - ęilb diuesnią ar ma.-esnią Klausimą, kurios nūs ręff^sa- 
1 '-siuvimus • ; . _

■ -galinu suvažiavimo dalyviai išrinks u.b.S. ir Korp! centriniu.- orga- 
ir v'.tikės' jiems korpl vadovavii-../greičiausiai jau visum tremties 
,į .. -ę.rC gi xiiT-n suvažiavimą dęl peikei tusią aplinkybią vergini ur b.

c -.jšank-i-,
5 klausimu daug,bet reikia tikėtis, kdd akademikai juos visu 
liu X4? sutartinai išspręs-Tam juk ir susirenkame.
.odakciju jusi stengs painformuoji tuos mūsą brolius, kur i e reg^e jo

■ "'t-.-yKti i tmlinąji Hanau. Taigi, apie tai sužinos ir musą br oliai kana- 
J.A.V.,Australijoje ir kitur.

Pagaliau suvažiavime dalyviai p^ęius šąvo kupinas vilties minais Į 
*‘‘--pus,,pas brolius vyti-ečins', kuri e--u .-augę su mumis šiandien fiziškai a

' ^kaffir nek lx.Dar gilesne pagarba priklausys broliams, kur i c- ją: Žuvo 
->vejė. ' - ' - ' ■ " “

,T.ad ad mėlicrem,brrams! ■
JUNxOlt.l p..bIi<Tl'ijlTE G-LOBEJUbc

Lietuvoje corp 1 "Vytis" tįrbjc gražia tradicijas kiekvienas jun- 
tr-b pusi rinkdavo sau globėju vyre cuą korporantą-s^njorą. Jte ubu^ben 
ė--.. 03 visais gyvenimo ir darbo klausimais, vienus kitam.

jus gindavo junjor^. uunjorą sueigose ir visur kur dai
- » 'V

l’ . oitrudici j- daug ku-’■■ gal ne, nuo somburiČciu priklau-
•■-■^iČii . trą, pamiršta.0 nereiktą jos palaidoti. Dabar kai Eorp!
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ir S!-narių registracija eina prie gulė,. būtinai teiklųatgai-. 
vinti. Būtu labui gražu, kad junjorai, kurie tokiu globėju dar

■ neturi, pasirinktų juos iŠ senų vyti e 6ių tarpo /filisterių įr sen- 
porų/ k-a ir tiesiog iš sarus o, ir su juo koresponduotu. kiškų. -K a J 

. .. ' -lieji atsisakys palaikyti -žoliškus ryšius su jaunaisiais. Tai 
' bus ji maloni pareiga, ' ■ .

■./.’. j.,., orai, tai padarykite tuojau nedelsdami, Neutidcliokite
rytdien ..i'tai ,• kų gulite padaryti šiandien,

> i ■ ■ Br. K.

PIRMO J. OB bTUDfeNTU SiūJJTĘ DIENOS KaUNO univeritete.
/prisiminimui/

Smagu gyventi prisiminimais, bet jais pasidalinti ■ su kitais,• - 
-turint įgudusios plunksnos, yru^sunkoku, Maciau, būdamas vienus 

ii u-iiesnlu /bet ne seniausių/ akademikų skautų, ryžtuosi duoti 
iioa- palaidus bruožus iš akademinė šeškauti jos gyvenimo ■ Lie tavoje, 
jtio Išbaru, Kad skaitydamas skautų žurnalus Vokietijoj- sarai .u 
kai kurinį netikslumų/ Būtų geru, kad atsirastu bent vienus iŠ mano 
vyresnių Kolegų mūri/ tiksimu atvaizduotų 1924-19.'B m. laikotarpį.

• Grįžkime į anuos laikus. Lietuvoje tuo metų virė jaunosios
išsilaisvinusios valstybės kūrimųsįs. Kraštus priėmė tikros demokra
tijos formas, paskendo partijų ginčuose. Net.prieita prie to, kad 
1926 m. grėsė kraštui nustoti nepriklausomybės. Ir v tik IĮ2.7-ri. krip
tas lengviau atsiduso, Kada tie pavojui praėjo, tačiau. prurui.mc 
dempkratijos formus * w •

Dar 1919 m. įsteigti U-to pobūdžio - aukštieji karta- , kurie,, 
berods 1922 m., per si-.r gani žuvo į U-tų. Prasidėjo steigimą-Ls U-ta 
organizacijų. 'Jaun- U-to, j-un ms organizacijoms teko km ii sava- 
tradicijos, Studentija visais laikais buv§ gyvenimo barometrus, 

-.i ko ir Lietuvoje. Kr.ate įsiviespatuves politikavimus 
.-ininkų" ir U-ta, Steigs si "pirmi ausi <... srovinės ir profes;* 
-jos, o' upių korporacijas ir jų tradicijas nedaug težinoti .

\ ... iš pirmųjų nepartinių organizacijų 1924 m. spalio men*
lo a* x ut^igt^ studentų skautų draugove. Ji priėmė išviršinį korpv.- 
r-r-ijoe charakterį; turėjo suvės spalvas / ir kepuraite/, noriai 
skirstė-.i į jūj.jorus, senjorus,' filisterius ir kt. Tačiau buvo 
ir p-rcuoks./, lai d-vės noriai gulėjo būti ir kitų korporuųijų 
nariais - atseit turė jo taisą dėvėti draugovės ar kitos k, rporucjųo 
sp-lvuso Ni o put pradžios draugovą, turėdama savo eilčšp d-”^_ oneru 
gingų sk .acų uzšireKomenduv o lupai gėriai. Turėjo -daug simp ti,r„ 
stuacntijos ir profesūros tarpe. Tai buvo lyg. tiltas t rų ivair- 
■ravi alų orgoiizaci jų. Net ir U-to mažumų/žydų, lenkų. rusų/ vokiu- 
ėių organizacijos stengėsi v in-'J. s būd-is palaikyti sų drau^ovų 
^oriausius santykius. Kiek nesusiprutimif: draugove ture jo • su. tuomet 
tine L, skautų sąjungos vadovybe, kuri negalėjo suprasti, ka.p 

gali autonomiškai veikti skautų vienetas. Tačiau ci_ draugovėje 
nebuvo pietos v..liur. nes U-to';-tutųtds draudė stuc ■. nxų or gani sunij 
priklausyti but’kuriems centruž universiteto sienų. Draugoves 
sueigos buvo pr-Vedamos susirinaimo f or nu. $ jose buvo nagrinėjami..

’ SKautybes ideologi ja. a ,
* Toks darnus draugovės. gyvenimas tęsęsi iki <929 m-■•Iii

laiku draugovei pirminkavoj K./asakaitis, V.Civinsk .s, j edrigaitlc 
ir J.aazukevicius. t

Ju.u 1928 m. krašte tramdomas politikavimas smarkine 
U-te. PriV -”3- di-vęi kitų sri vinių korpor ugi jų nariai pr-dęjo 
vaidyti-, ir kovoti dėl įtakos ur-ugovė jc . at saldymui i kaitusių . 
nutartu įvesti diiugovčje skilvių sistenu. pagal speci-lybųs, yei..< 

t-^zi ' "trys skiltys;’ I. HLup' nu11 - Šachmatininkų, i: ir i e be to
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C ..sįėmė skautiškos spaudos leidimu ir dirbo aktyviai Kauno tuntu, 
: 2. žurn ■ ' stų ir 3y bkaųtybes i/ąplo.gijoš n ..grinc jimo skiltis.-;

i ...iltys,- išskyrus. Lapir-.pąniSvys.tš gyvesnes'veiklos. Vįsi 
•bandymui t askautinti'.. sueigas, <■ dovaujuntūkud ir lobai geriems'tos 
.rūšies epe oi -ir stums .- nepavyko.. .Vaidui•'. prasi db jo net tarp skilčių, 
kurios prade ji grupuotis srovė.mi.į..

Šioj j padėt;je 1929 m,- perėmė'.draugovei vadovavimu Juozas 
desinevišius - Juozaitis. Jąm-jau..nepavyko sulaikyti begriūvančios 
užtvankos, btudentes. .skautės -įsteigė atskirą btud. Skaučių Draugovę; 
labai artimo tipo buvusiai dr’aųgovąi, tik jau nariais neguu’ jo pri
klausyti kitu korporaciją studentės. Kiek vėliau dosinis ji srovini.! 
skautui įsteigė savistovių ."Bade n-Powell o" vardo draugo vų, kuri'-' 3ic^» 

'.ros deja, buvo neilgos.
Bandyta tuo metu dar gelbėti' skautą .-ieningumą steigiant 

ztua ntą sk-ūtą sąjungą- kurįM tijrejo priklausyti visi skautų viut.-i,/' 
.ai U-te-r Nors įstatai ir buvo užregistruoti U-to senate, takiau 
nepavyko įgyvendinti sįos argbi augi jos'pr ..ktišk::i..

1930 m. praūžtoji Ji/tfuj > ui ei ui-išvykus į protinai ją ųoaytu j 
ti, sueigos buvau išrinktus čfc- ės pirmininku, kuri tada tūtą j o- .'1-ir 

.20 aktyvesniu sk-utą. Nutarė'^ • ■įžiūrint. labai pašlijusios dr-ves 
stovio, ieškoti keliu kaip ievą ti draugove į gyvenimą. Pradėjom 
galvoti upįė korporaciją. Turėdamas.'keist J užsispyrusių skdutūj A.' -
tanuuskus, V-auguli s, b.Palilįgj a.^lėta, y.Skibniauskas •• r lt./, 
rūrėmė naujos korporacijos įstatus.. Kūrimas skautiškos, k^i-p. kaip 
vėliau pasirodė, 'nebuvo taijįjjįu paprastai reikalas. Teko .• cintit 
ir su 1.8.b., Kuri , kaip j aniĮsči -u, jnųsų. nė galejo suprast1.. i-^j'odaą 
Kurpi "Vytis" gyvenimu; suvėldhtį -užregistravome įstatus be ą.S-'.S-. 
priturimo, tikėjomės, Kad laiku i '-bėgant, vėliau, issilygins visi 
nesklandumui. -Buvai, laimingus, . .4 ,1932 k7 perdaviau draugovę. mą.

...rausi -. bcudr'adur biuį'V.įfcstanuuskui ,■ jau kaip korp! "Vytis." j 
-. . .*-. /Jjab-r išvežtas į| fcili.tą^.Rėd. '. . .

. rporacijos gyvenimo .-r—džia-buvo sunkoka. Tačiau paeitai 
kiusius ll' utys nebuvo esmines i • ■ korpI žengė diena is dienos į d’■ 
ddsnų Vei; „.U; 'F i s. skutclus' uug .•. ■ ’ / _

1934 m. ' i.' j- 2, "yyrįūupy t>ią"' griuvimas. Vienas^pirminink.. 
. pasitra ...ė nuonfoniti' skirtumui tarp jo ir auksęiausio kers!
organo - s /orų zauigos;,. spr'endi.”4aht esminius dalyKus,. gi antras 
pirmi ninku, ’nuvirtu" svarstant, r dudentų skautų abstinence jos klau
simą. Negalim- suKyti, kad tai buvo-skaudūs pergyvenimizi: tai. greič- -U 
natūralūs logiški pergyvenimai tukJipš veiklios organizacijos, k-ip 

•-fcua buvo, kurpi "Vytis'". -'r’ •
Bendrui kalbant, studentą ’skautą ųr ve ir korp = "lytis" - 

.11 ku Savu užbrėžtus uždavinius ktip stadc:.aui -ir kaip skautui.
, t.v.a-ė studentą skautų v.eįklo s gdifres ir tradicijas. Suurtin ' e ie>u • 
u Kitais, kua šiandien visi j.užiumėš lyg vienos Oi-.ilnos nariai.

. " ■ " Bil. Iz. Joiioitisį .
< .-■ •/ A . . ■ ■ .-. ■■?■ - , .

"VYTIb,f IK - VYCIxJ . ■ i
X* 4 V • " ■ ' ■ '
balių sk<- jti.ninkų vyčiai; sudaro svarbiausią vudovu-j ą:ti L.' i • 

Šlamentu. Isg-'-venę sk-utybę.’savr- jauna širdimi jie yj- p. ž^nę ja 
jau subrendusiu protų ir j ą pasirinks suve gyvenimo keliu ..k -ivo 
pavyzdžiu jaunesniems broliams, savo sprendimu L s _viep,. • tiu- , yyci 
žymiai veikiu visą Sąjungos gyvenimu. Todėl nežiūrint necz^elic 
sk-iciuus, į vyčius ■.įuri būti .kriipiama rimto^demesio.. T, .s 'dėmesy 
turi būti pr ■-lėtini g, t; y. nęupt i riboti tįkvvyciu -gyvenimo "f aktų 
. -..-t-p. - ' "a, bet daugiuu ■ patyrimo . turį .vy ęiai ir skautininkai ą 

vyčius .paremti- savo yinįomis bei sugebėjimais. Tūį yi 
rudu iš jų padėties--^.ganizuči j.oje.
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Akademikams tiek klirbl nuliams 6iu yru. l«bi.-i groži v- įklos 
v~. Vyčiai, esmėje, juk.esame tie patys vyfei ..i-■-. „r e ••’ t .J.

• "iek vienų, tiek antrų tikslas yr a formuoti asmenybes. T .k vi ;aų, 
-ntų idteologinis pagrindas yra tas pats, .,:’i..riasi tik aplinka, '1 
ri-je dirbama. Vienur yra universitetas, ar kuri kita aukšto,4i t : 
lu, kitux-ka-z<iieninis gyvenimas, Vųonur susitelks tam tikro in.tcl 
tualinio lygio vyrai,kitur šalių akademiko gali srovėti v?; ^rad,.:' 
mokyklų, b«igę-s amatininkas ar ūkininkaitis. Vienui visi gyvena vi 
nodoję aplinkoje ,• kitur vyČį aį susirenka iš įvairiausių gyvenimų 1 
Žiu. šiuo savo rašinėliu noriu atkreipti broliu vytiečiu dėmėsi i. ■ 
Sius/ kaip į ipatingai vytiečiu darbo reikalingų dirva? ■

Intelektualiniu atžvilgiu 'stdvėdami aukščiau vyčiu daugumos., 
skautai akademikai vyčiams gal i, ęe labai daug padėti. Ii'. u. .usia,.- 
čiai labai stokoja savo spe cik i iš s literatūros. Iki šiol lietuvi ; 
kalba dar neturime "covering 1 c .success" - "kelias i past kima". 
"dairės11 buvo užsibrėŽusios Š; Lesini išleisti, bet; dab-r, po -v - 
tos reformos, vargu ibeistengsn Dabar tektų tenkintis bent gera L;

■ knygos santrauka, . atspausdint . rotatorium ir pasklei sta vyčiu tų-.-, 
jo wc«. vytie ši ai, galėtume 1 y v ory ty!

. rolijoš Vyčių įkyriu 3 buvo ųŽsibrežes dar Šiemet išlciot. 
ams konspektą, apima 1 i dabar nu.'taįyta vyčiu programų.

-riaus vadas, sktn.al.. «kŠtae-i', airiema skautininkams ir u 
vyčiams buvo- issiuntinejęs kvietimus parašytį aiškinimus

- . _.i4o:.s programos punktams. Dęja,ų kvietimus atšilepę tik du 
■;užlonu, ubu vytieČiai). juonspektas liko neišleistas, noro, jis 1- 
reikalingus, nes daugeliui vyčių "vi e natų vadovauju jauni vadovai, 
kurie be atatinkamos paramos negali programos tinkamai išeiti. Tu 
fantas, kad senieji skautų ir net.vyčiu vadai liko kurti iv akli 
vyčiu skyriaus kvietimui t'okįų reikalu, nuteikiu labai liu-trai, b 
juo "labiau mes, vytie ai-, turėtume dar pasistengti šia spragų ui 
kimšti, pasiimdami ši r.eikuįa i savo rankas. Finansini ir it. .le
ninius klausymus gaištu tvarkyki. kuris k! t St Vado pakviestas .... 
lis. 'Bukime tikri tuo mės grasi ai pasitari • utume mošų vyčiams.

Ir ne vien Šie du leidiniui reikalingi’. Vyčuiams reikia plo
nių leidinių įvairiais jų ide* 1 gijos klausimais-- .Akademikai gali 
padaryti labai gražu inaČa i i’i.sų skautiška literatūra® B alkia to.* 
galvoje, kad vyčiu judėjimas yru'daugiau de'fernoiuotas įvairiuos, 
tose., kaip, kad. kitų , skaistybė t ‘buku* Vertimais Čia negalima issi-1 
reikia ir originaliu'dalykų.
Vyžiui yru numatyti 'dviejų laipsniui- 1-) vyčiai ir 2) prityrę vyči. 
Vyčiu programa jau yra paruoši •- Ddbųr laukia par-uosiuma patyrusia 
žiu programa. Me u gulime visam vyčiu 'judėjimui labai daug pasitaų 
ti, sudarydami ir/ savo tarpe iiodikutuodumi, Įvairius programs pro ją’: 
ir juos., pridėję dar savo, motyvus,- patiekdami vyčių skyri k. Si .on 
ga'butu ne r-•įprastai vertinga iidarn-t tikrąją prityrusių vyčių pro 
mu. t>ia prv. gruma sudarius”ir jrišmuš, mūsų vėl jlauktu labui gražrv 
dalinys' paruošti’ ir šios progi :..?g konspektų® /ik neutideĮlokime-, 
lig - jš jau skirstomės Vis i..ylanėi*Į jo emigfaii jos-vilnyje® .
'..-i:‘ . tįka rodo, daug vyšii vienetų l-.'.bui Stokoju vadų® _ Senio 4’ 
i”zv -. turėtume pasistengti rusti iuiko šiais jaunaisiais vybii 
vienut-: i. arčiau pasidomėti, i a su jais art/miuu- susirišti, prave: 
jiems vienų, kitų sueiga, pristatyti suu oriimos srities tema - y 
vėle® Net ir ' bur Cnt lubaįt daug darbo ir rūpesčių k?able4±-a^ _ visti k 
landa .r dvi vis.-, galima rasti, jauniesiems ibis vyresniojo at. 
lankymus, viat jei visuomępiniome?gyvenine jis turi iškilesni po; 
vi, labai įkelia nuotaikair npya dirbvic Vį)uc mėgstami risimini 
iŠ skuutič?Js Veiklos Lietuvoje - š kam iš senųjų tie pri ininiu. 
ne._-lonus? I).r reikšmingesni temų oikiax sudaro Ir -tavos neprik.-.y.u: 
gyvenimo povuiadavimas - kčnkre6ia(, -operuojant laktais® -j--k y n ;-4 
’•‘■.me, kad daugelis jaunuolių, iiubar tampančiu vyčiais Ic ..uuvai n;
-..o vomybės netenkant, buvo tifc 12-jo metų .liniukui® Lietuvos n..

- omo gjyvšlnpmo vaizdas jienfė yru gerokai išblukęs, jų prisimini
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2 Buėl.6.

kji- 
o visti k dux' norit-

Vyčiu šakoje jis skautybę j.-žį-čt. - 
‘s, būtent, jau neką; r i 

■a gyvenimo bi
rentus skautu orgunizapi ja pasirenku 
: jos turinio' traukiamas, Skautybį 
? tas-faktus tur'etu būti ir apvalu.’.— 

.žodžiu*. Tat-, ’m ė-u, i korporantax senjora dėvinti g.1. 
tektų’ žiūrėti i op įkeista išimti - jug kori) or ant u v 

na vilkiuko kaklarišį . ,..
su vyčiais, mes turėsime ir dideliu 

-laikydami tuo būdu kontaktu šu pi

;....a <i.k ucr vai'citrai s i spūdžiui .„Ogi vytis turi .būti pilnai saucn.'ii-
U . "to. U "a'-’ U- / j . &<-»'to'Vv.įsiiybšs pilie;tas.Vėl aįdelus reikSmės t-

turėtu !. .'•airiu Liriuvos atstatymo problemų studijavimas.
l'a.i tir. keli t(>mų pavyzd'Žlui. "jaunieji sambūri e Čiai turi 'labui 

geros progos' ėi.u6fe'. 'klausimus išhugęineti' gavo .sueigose ir ivairiit -»r 
atostogų, stovyklų boi'’'saskridžįu progomis-; šias mintis perteikti V - . 
Čiums. Berne ji ’korį oran tai-, gyvsiitiami daugiausia paskirai , turi r< .1- 
+is daugiau, prisiminimais'ir save pačiu patyrimu-, > ..

S>ia proga dar norėtųsi iškelti "’vienų klausima. Būtėnu, dar p^j 
; Įtaiko, kad vyčiai senjorai ]?icka. be vyčio Įžodžio,' Šiaip ar 14. 7, 
..ui yra keistus reiškinys, Jug Vyčių šaka yra numatyta ir pr..............
jaunuoliams, išaugusiems iŠ berv ukč amžiaus,

■ tiems palaikyti ryši su skaųtybi... V_
kitu požiūriu, kaip tad ja pažu/, skautų šakoje
Žaidimų, bet kaip t-.-m ;tikra pu; . ilčžura, kaip tam tikr 
da, metodu. Tontca manyti ,kad s, >. - -1 -1-’ ------
ne' kurių ten išoriniu efektų, 1 :■ 

, jis išgyvena taip, kaip' vytiU,t i' 
kUojaĮfiaš vyčio i' 

«.-.Kiuriši. ’__ ,...
tarpe nematomo ir dėvinčiu ruri

Burbdami kiek sąlygos' leic 
asmenines n..ūdos bei malonumo,^', 
tesne organizacijos muse, geria,; pažindami bei pajusdami jos gyvcii..- 

' ■ - ' y patys susidurduiA su. gyvenimo iškeliamomis problcuo.nic 
.■/Vtėitii' santikiuose 'i ' vyčiais tuo būdu gali būti pasiekta 

uli ir logišku pūdbfijj būtent, "Vytis" turėtu sudaryti 
a.’ .jos Širdį ir smegenis, . Neabejoju, kad vyčiai tokia padėtį

."?V0

i’ll. V. Stasiškis.-

; J PR O GR4iM0S ■ ■ RISIKALU

reikia prisiimt 
eilėje nefi: '

’• ir prakti U,. jo
• . ' būti spausdina

no--o j. v--dovyb'tį dažnai.-gauna-iŠ 'jaunųjų vytiečiu laišku.
. kuriuos., pr i. ..na duoti nurodymu — ' " ka mes turimd veikti?'.'.. Taigi

-. ode , ne visi vienetui sugeba susįr-.sti sau darbų. Gi kai kur
- /udc'itui skautui par daug' jau nutolsta nuo skautišku tikslu ir ra:

' u ‘Lidkosics programos taikymo.-savo gyvenime <. Beveik visur'užmir-
; t- gr-ži korpi tradicija' dar is Liektvos laiku - keliant iŠ .junjerų 
i senjorus reikalauti . iš'kandid lo platesnės apimties darbo - ref-r-.' 
rato skautiškosios’ideologijos . . i praktikos klausimais. Toks jujoro .

' parašytus d-.ubas .tirėtu luti sk’ i. tomus S! sueigose ir jame iškeltos 
mintys plačiai di skalno j- mos.. i I vadovybė po to galėtu nuspręsti, . 
ur Ši rLšinį. Sri-inti ujc gražinti•'atgal pataisymui. Taip d augdavo no 
Lietuvoje taip ir dabar tųįėtu U ,ti.' ,

klausi..ai s vyįi-euiai ypatingai tur'etu domėtis.?, ui,. 
Jūi tįsau, <kud;”mėi -Gsune. skautai vyčiai, t oi gi,- pirmo j a 
' pamiršti skautu vyčiu. programoje numatytu idoolojie.s 
veikimo sričių. • "Grr.eš'nie ji šios rūšies -daro..i .galėtu 
j skautiškoje sp loję. . .
vyčiu programų J- •• yra nustatytu, tik dar nėra Birr, i jot 
atrodo’, kad buski'..darytu’ esminiu pakeitimų. Šia 
elbi ame . jo. iš.tįi..*:lkaip ji mūsų buvo-patiekta pus- 

Vytięiįįaį, pastudijuokime ja: sueigoms -temų

i

. .ktinui

būto

bvurbi„ue'

rogr-amu. ■
, gl į;, būti,-jaunuoliui. nuo 17 m« amžiaus. Jais guli 
įjc.'.’t -.icbuvę- skuuti-is. Visais atvejais naujų narių pri*. 
/.i/seo-jimo pįrei'kkimus. gavusi draugove /butelis/.
i a v/Čių pas .-lininio į'odis priklauso draugovei /būreliui/; 

u.' laipsnių u/ ivyčiai /kandidatavimo laikas j-12 
prityrė. vyčiai.
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• £1. Vy6įų prc-grūma.

'II.

:i'll
iv. ,

<v.

Vii
.■vii

h> u/>h.uc tiūkamu metoau iSeiti visų Trijų skautų'n-.tvrimo 
rw.ų pro gi"•-•!■-. * . . z ’
oi,. ,’Itu, • cd. .. os p .grina i. Obulsis - šūki s... Is+ntįii p,..r^i,-- 
jji viii Tcvyn-ų. Patriotizmas.-Tautiniai n-.-proo;. .. . tj i -i Į■< *1-ira 
aur-nyl . --.rtimui -' socialumas.
Lietuvos buitis /istorija, gecgrufi ju/o
Skautų-ir vyčių judėjimas pasaulyje ir Lietu.:.o j._. Liet..vi: ry ■ 

’ leidinį ai- ir perijodinė spauda.-
Vytis. Pagrindiniai vyčių'uždaviniai. S ..u itišk^įg ?,.-v’ VZ{i- ~ 
,/charakteri s, dorovingumas, blaivumas/ i atris t i zat-s /Žavini 
ir internacionalizmas/. Tarp tautini s bendrai j? c i avim.. ę. '.r su 
VėnimaS. Tautos consoįidav' i -S.. Kovu su tautos nulain/rt; igi , 
vimas, .patvirkimas, abuojuos tautos rę.ikalms, dogjncr; - ■ ja, 
upati'Skūmus, egoizmus,- miJ . os Šeimos ir 1.1,/, Asmens Lygiui 
iškrypimui, ven.rinds lig.
Vytis'ir spaude./-. _ _ /

.Skautų ir vyčių org-.-niZaci j... Vyčiu būrelis, kaip vyresnių^- i 
tų auklėjimo ir auklė jimoii vienetus. Būrelio vad s. Vyti -i,' 
pareigos ir . teises! Būrelių sueigos ir veikimu pi n a.- Vyčių 
draugovė? draugovės Vadas ir .jos vudiju, Drauge ve s-veikimo'
jjl~.Ua S O

VIII..VyLių papročiui ir tradicijos. įžodis •- budejim- .'.ventės, ?■ - 
l’ęlių p -trona dienos. LtraU;.cvių, būrelių ir .asmenį ra i dienon-1 '..., L.

Vyčiu būkl-s, Vėliavai Ik-ugovė., būrelio vado rinkimui.
;taS. ir menus SKautita .jo ugdymo sistemoje□ Skautiškoj, n .-’

- reikšmė ir praktiškos Žinios. Skautiškieji pasirodyk i. . 
tiniai liaudies žaidi..-.i. Bent vienos sporto šakos kul.ll-

>.'-jovykl.-vim..s.,. iŠkylavim-s ir keliavimas skautiško ugdymo. , 
temoje'. H.ukR-moji reikšmė. Iškyluvim~s- tikslas, pasiren ... ubs 
pray odinius.. t i ovyklavimuo a/ tikslas, b/ pasiruošim s stev; .: ii, 
c/ stovy! 1 ■ . (.'lun-s ir tvarka, d/ darbo programa, u/ laisv..i .'Lie. 
f/' tt'.'V'. klos įrengimui, g/ laužas - pasirodymui , h/uki o dal. u- 
kui , iz repre žentu ei ja - svečiui, j/ stovyklos pui . ;
i uitu-mus: u/ keliavimo tikslas, planus, rūšys, prie uis, 
b./ . dieniu oirg-čnižuvimas ir pravedimas, c/ kelionių ■-•..-er 
; ličiui. ' • t’
mokėti bent vienu amatų.

OTP BUVO £ .TIL-TaS "VY&O" BIUIUTB&IS.

aorporunJu laiškus paskaičius,.
- Vos tik pasirodė, biuleteni- , reduktorius gavo eile laiškų .. .. 

nujų.ir naujųjų kerpeiantų.
x "štai koletas ištr-uku.

Senas tilidteris r-šo: _ z '.---lui
įsu sužavėjus biule-: niu, tuo musų korjų piri.n ų-a. t-,..i .

kuriuo beriki. Lietuvoje ne-.-Iš j ome pasidžiaugti. uS i;a ų . 
išloki toki kač tuoj ; ~t miejui ir be rezervu., . —
fcitųmarkė paskirti, kad ti - jis eitu,« '
. JaurLs £ili..štc-rts džiaugi .si- , a

.- ..n Bekoju už i ” for mačių- biuletenį, u dar daugiau u'? ųų 
-kai iki šiol aie-tsntu} si tai šen, -t.-i tęn? . ne kinoa
i kaš yru.?. O, mes j^k turime s-.-vų uždavinių, /
uis raštais pajudinsite "nekrutančiu jų s-sine s* ? ±r ų 
turės atsiliepti bei pajudėti". .

o i vieneto vadas r so: . Q
. .. - bu dŽi-uismu skaičiau Jūsų atsiųstu biuieuonį. • į Z.;

• i .. e‘ biul '.ui rankose, m-ai ateina minti s, Jų-up bu. 1 —,
, . • 7’-> t ? j biuletenis t irtu su sambūriu. ?' y bis ’ , 'jh

f
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4i-
Ine, oct pulku, k-a jau yru kulkas daugiau,
duodu naujų minčių "

Ištikimus skuūtybci ir k. rpl filisteriu rw->< t
..."HuuŠirdšiai dėkoju už staigmenas. Šiuo laišku siunčiu .

indelį /pin. aukų ir rašinėlį; Red./, kad tos staigmenos nebūtų.’ 
kutinės,. Labui rulonus fakt-s,k-d "Vytis ir tremtyje lieku t-ii 
p«t veržlūs ' ,'.r ir Lietuvoje, o išsisklaidymus kopejisUojam--3 £ t 
organo leidiu— ■ » -ė

Buvo ir kitokia laišku: '..ienų tokį prisiuntė
Išvardijus eile netikslumų, p v.- kodėl skelbiami
vardui ir pan,, prideda;

..." Tuo tarpu tiek mane kad tikos". Vėliau gal bus daugi- a t 
pueri tiku o ti!'. '

jaunas- sorjor 
nepilni kerpei'

E I M O J EM Ū b ų

Liūdno fili storio sktn.V. •. ■ uR- 
G-UČIC' likimus,

Vų _ i tumei biulbtenio numeryje , 
upr ųslaimingą mūsų kopi- •' 
rū./ų .'kuriu lietuvo je , likim s,ne- 
buv ' ; . vmutus J?il Vytautus Ta-gu- 
tie-k-ip žinomu, jis l945m.dr. ugb 'su. 
fil.' Jurskiu buvę -suimtas, b ”. t linu 
ištremtas i T.L 9. S.. gilumą.

xuųsi&kii!. jį;-. ir- Lenki jo je .. ■
Gavome s .■ n i ’į, kL.a " Pi 1. L. s av o laiku, 

buvo bolševiku atkirstas Lenkijoje, 
kur ir Šiuo metu gyvenu.Tam tikru 
būdu jis susirašinėja, su savo.'6'eii 

Tubingcjias.
■ 1548.9.18,-9.29. d. d. TUbi 

sambūri e ši-i suorganizavo. 
Ii. .va lie tuvių'studentą Ii;. 
icipihuį .Surinkta BK 451,I; .’o*’*’ 
rios buvo išdalintos visi- . 
gintiems ■ studentams,nežiui• ' J » 
ideologiniu įsitikinimu.
Bulis studentų skautų-vyc'. 

ris neistejo į SI"Vytis" vi 
dėl to,k-d priklauso "Švie 
trukdo "Vvcio" darbe ir ati.

' ' ’ ' i kad 
zt...i 

s betgi,k

o 
k-

sėr-

i.bi- 
■•inį 
.•■u

. ne ju skautus nestoti į 
Skautų vienetą., *J 
s k -u t i i k-.Ti ki r. 
lie;;... praregės.

Sambūriu; priklauso 12 n; 
Freiburg i.•Br

n

d^r turime iiLietuvos

Er c i’bur g ro~ F! "V y t i s" teb.‘■- 
labai jaun .2:užgimė tik 11.. 
stovykloje Isar Horn.Tuo ’t j 
teturi tik 5 narius.Ši^ rr • 
mums r-.ė o:
Juūsų 8; d-r negausus ,bct 

bai ir ne sistengiam- jo di- 
Sambūrio vertą a-s manome ' 

aio jo aukštumo jo , žiur- ' 
narių kokybes. • . -

Sambūriui vac.ov„uju sen.’.;, 
tas Kutelionis.

la- 
t!-.
yt

K

"vienas korporuntas uorp! V~dai- 
siuntė gražiai, išsaugotus ir visit- 
k^.i kutenti.ė ko s dokumentus: L/.rpĮ 
nariu su.ru šų, narį o anketų ir ..pasi
žadu jimą s to. j--nt į korporacij ^.Tai 
brangi medžiaga,nai kas tebetari, 
x.orp! juost-a ir ženkliukus ib Lie
tuvos .
‘ ' -a-tšvęstu., aorp ! "t ilib" Švant

bp-lių 16d. suėjo lygiai k; metui 
k-ip įsisteigė pirmasis skautų vie- ■ tink- 
iietuS L.uuno L'niversitutu.Si diena 
virto tr-di cine .uorp! švente, -orpl 
t _d ui pa? uginus /ir tremtyje ji-'P-- 
į -1 ičp-uTes atskiru S! viens bu
vo ai -sta.jj.pie tai pl..ČiuU dtum 
l.-~ -nio numeryje. ■ '

;u.-iečiai. Itul'ijoje.
ii-., i'. ni u, k a d p or a b I " V y t i o-11 nar i ų 

munigų remi.'. rii-S Eichstątt'; auk
lėtiniu,iš -.'o.:. - : jos nuvuži .vp. stu
dijuosi į .<<■ ■ tarpu smulkesnių 
žinią u;./ jc- n,.turime.

užtara. >. as i-"i ■' j į mus. ---- ---------v_
i-usą'ŪJ ..x.ui'pa •i'či'us garo voki e- įr 5 studentes” skautės.Tryt iš jų 

čią Univir-jte to Barnstadt”e p-siu- davė senjoro įžodį.Siu^ oru sum-
likti 'Vistentu.Filisteris sį ' buriu! priklauso 14 nirlu.1, ?v 

iulyniĄ priėmė, ir netrukus /..ūda vuuj.....:en. L.Pečiura. ' s -V
dėti dorba. . - •"

11.' gumbui '.'s suorganizuotas
15 Tadu įstojo 10 nariu, i.- o «vo 
išrinkta valdyba:pirm.-K. 1 ■ rta; 
vice p : ■■E ■ Tunkevičius , seki' 
tautui te,S t pastangomis sucr 
zuotu Ii .-.k...dešine stovykl 
scnen’e ,kv"-toje’iš 70 daly; 
buvo stuttgurt'iečiai .III t 
stovykloje d ulyvuv :: 4 saibC 

lies skautės,'

fi- 
u 13 
.t ■'

8

su.ru


•Str. 2 Ssl.j.

is lub-itijo u^tp_s«fi^laX3?Jh 
veiklos,.

. _,.ut.Įa.ašie uiėn» Prasidėjus nuu- 
ju.ui šeirė t trui, b! susilaukė ir 
iiu-ujų aorporintų. Tu proga 
nuiujiesicus fukSujas buvo suruoš
tos tr adi oi ne s kr i a s tynos , p o 
kurių jie gavo junjoro verdu. 
iMįuar, po avie jų seme strų..aka
demini o o. r be aab—i'tiniai jun— 
jonui gaus sejoro sp-lv-s ir 

i H C S r ' < ■
bpuliifclhėn*IO d. b! Vytie ir 
Uii t.ureMgu lietuviams studen
tu.. . prie blandos val.undĮl^ , _ su;. ■ 
uiui-ikirų, literatūrinį ir linkv- 
mesne programa. . ..
aorpl Vytis įsisteigimo 24-iO^ 
metines įiu buvo paminėtos is- 
Kilminga sueiga, u ai y v aU j ant. ... 
vietos ■vytie (Siaus ir studencių1T
bK-učių Draugovei. ■ gi _ntsp.-udu reik.lu.
Vos tik atėjus žinia apie paka» . . 7 "V---- ~. ------
liu-Oį. avienų aKadeoikų skautų, į bainbUrio vic-iistai Savo ...ntsp..ua -- 
pafcKautinįnko laipsnį, bendroy# .ir aortinius štampus g.li pasi, 
su ęollcgėu suiigos metu, nuu- ..‘ 'minti tikupag-1 korp!. V-do p-ti.^ 
jieji pask-utininkiai .uailMte. . ' \t- p-vy idį^ Vianet-i, kurie, to.--■ 

'Valuitytu.■ ir mmd-ug-s Jazbutis --nt^p^d-s j-u pasig..mino, jų į ”' 
. . rtu.ve sK-utininkų ižo'aį, kurį ‘ - 'vyzažLųs /J egz./ atsiunčia ’./r; 1

L-. .....' ai V-Uv-s. psktn.L-.jiiufek ’.-Vadui. ,
'. c . bD Vadė pšktn.V.Bausy* x x x' '

.i ■ u ■. - ši ai aktvviui ruo'Ši-si - r Bencržd—rlSluUkifalc !

Išvyko i aastr-llj-.

I0.I5-su .korp! Vadu utsi sveiki :■’
. btitt'g-rto b! Vytie junjor-s
* ^skt.n,'^cslovab D u b i ne k u 
■Jie i Švykšt - į justi*-Ji jų. Junjo- 
tub pažadėjo ir toli.JU pul.-J.kyti 
su korpor..ci j- broliškus ryšiu-•

• ■ ■ XXX

'Muši Š ki ui. i—nad o j u.

.benj. Jonas Šernus, gyvenos , tut.t 
g«rte, Vokietijoje b.Jgė aukStuv- 
•sius mokslus /dipl.gcolog_s/ ir 
j-u išvyko i/£.<-.n-id>-j.* Jo udrs. s 

/skelbiamas biuletenyje. Šiuo
moju 7-nadoję yra jau 8 - 10 
Vyčiu mūrių, Dedamos pastangos 
juos suorganizuoti.
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_• l-i.> .< • utį. ,±>b suv-Si-vinie H«~n • -HbJ. nedaug korpor..ntų ir sijai’** 
_ u pr-.<>e. buvo visa, eile sudig’.;* riecių tepAriamiu mus'rašinėli i; 
Kalki, u.a e buvo diskutuojuni . - . ^iti nep.raŠė net to, ko iš jų,.
Buv ..zi-viat keltini kl-usim-i ’. • 'buvo pr ašy t a.. Biuletenis -afišų 5i; 
bei- ;-ufli—nymai, .. .... visi ir r—šykime. . .

—..—° ° °' : ' ■ * xxx.

b! Vyti b vi e n- tu/pirmini ūkų. udrės-į

I. i-o-lti j o Unit er si te te. V i nne o., rge
. benj .L.iu-.bk-liun • • ■

- • ' 7 ^2.4b/ -Pinneoerg, : a-ltii? University, >-2Ij.

i 2. btutigar to Uniy e r ei te_ . •,.
’• be j, kisčiūr a LioW 1 •- iv

• v /I4/ btuttgirt -■ .f A-lbu.ch, •AJbsrlaM. str. 40.
. ■ .'* . ’ . - • > ' r

' 3»- XUv binge no U ni v e r si te t'k?',
• .benj. Ilgūnas VeąįV. ■
/I4b/ Tiibingen, lĮv.-.^bie str. 24v. .. Vpi ’.'.
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4 • ■uichstfette x>ukst. kukykl-
ri— aulpuViciua •J.frc d-s ,• dipl. arch 
/I3_- a/ ^iohstatt, L-gur JtUbdorf. •

5. L^hst-toU-tc; . , *'. .
ben "Vilkus Jiį 
./16/ liunau, k, 
L'aubuy" str

6. Preibur go nr. Universitete»
' benj, AUte.iioni;. y tautas j • 

’ . 17 . b li'ūiburg
bbhwarzwald str. 39;

84
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, ruSnys arnold-s, in-kt.scnj., /24a/ Lubeck, 
-ėpe'&k-• Juos..s, laukt.tanj. adresas nežinotus.

.tie «leke-ridr-s, sunjor-s,/24b/pinnebu"rg,Buitie Ur.’/. 
junjor _s, " " " it n

.au^unijus, junjor-s, " ” " »■ «
2- -L-.-'-s, junjoras./Ijb/ Menningen - -irport24b/ Pinneberg, - B-J. ta o Uhivvroity»
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78.
79.
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81.
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• 84.
85..
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•-ajubinskuS Oeslo.v
J.jakus Nugeni jus, junjur^s,,; 
^iKn-itis bigit-s, junjoatas, “ 
kūginionis T^d».s, junjufuS, 
uuXu-nuusKa.s Liudas, junjorus, . 
■Vila^ius Gediminus, junjoras, 
Bonus' nunriK_s, junjyrJs, /13/btiit cgurt, Lehugrubcnstr. 
luixKdvi’Sius iiuunuelis, jdnjor-s, Stutt.-Edlb_.ch,^ug.Irinai 
xe'feiuru.\bibngin^b,Sonjur^8, btutt.-Jellbuch,nuberia.str.*i . 
"Vingis aa.ou~s, jųnįor..s, btutt. -Fellbach, Ludwigsburg '-rata. 
V^iciunub .ILbin^s, ju. jurus, jffreiburgtBr;/suulkus ..dr.;ė - 
rundzevikius andrius,sunjor-s,buv.btuttart. /nepranešu s/ 
Jurgutis "Vytenis,senj’FuS,buv.btuttglu?t, dabar C_n..da. 
Sern-s Jon_s, senjor-s,buv.Stuttgart, dabar;, 39 Buvurlcs 

■ ■ ■ Toronto, Ont.,, C^n^da.
Iv_n^usk~s Jubt-s, senjoras, narmstudt, Tuch.Huchschul^. 
nr.Vaitun-s Jiykolas,filisteris, jjP aospitul ..,ckst rg b. 
XM-ujoke.itis Jonas,flllituris, gydyt, U.S'.x. /Huld<i-r
k ujok-iūis mykolus,filist«ris, dipl.teis. L.b.... 
Jejiavi^ius St-sys, sinjorus, ar- f i Ii s t crib, U?. S. n., pasieki- 

pur Br.kazi /cilihf.22/ 
Žur-uskas 1-.d-s, sen jei* .'ii', pinnė.bvrgictis, austrai^ jo j. 
Treinys apa>Hin.j?-s> s.ai:jor-s,pinnubęrgiatis,/24b/Eutin, >1 
Gajauskus jaa’žys, filis.turi s/?/, -dr. n-'žinonus. Z'C
..usteikis antun-s,senjcr-s ar f ii. Heidelberg, sriulk. ėda. 
btankeviTsius .ant-n-s, a. i Ii storiu gydyt. "V okietiįa,/nežino 
uxsuip.-s Jun-s,junjor-p,/l6/H-n-u,M, JP C-np 4^-72,Lanboyc ' 
Jc kubąuf Eduardus, junjor..'.s,/i6/Hanau,M,UP Ctuap, Luobe y t c 
,■ būtis-; -mitoki jus, Jun j.Butzbach, Tr-nzit Osnp.

4., ■ ij-n-vicius niu tolijus, senjor-s,/l6/Hanau,I nboystr 
... ....^-xtevi’&ius-^zokas, filisteris,dr., udr.nežino^..s.
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Psl.II.

adresų pupil gym ui ir -pataisymai;
1 .xj ..talaiti s Jonus, sen j or-s ,315 Indian Rd.,Toronto /Ont., 

. 5/.bvil-s Juozus,filisteris,dipl.inž. The Great /Cannadu 
i-kes 1-yėr Čd.’Vulore/’Ohtųrio,Čamp3O7, 0-nudu/gal jau pa- •' 

60.iS-fun-s VI las, senjoras, o/o H.Julies- /siksite?/
• ' ^i.ueP.U., R.xį.'2, Clayton .'/Ontario, Canada.

6-5»V.?ūiliuųsk.-£ šventfeslbvus,senjor-s ar filisteris, 
berv.bOG. Balte, Rechb’iweg 15, Insbruck, austrių.

' 1.0-,'Duinutis Borisus,senjc -ųs,! migration Centre, Bone gilia, 
Bundi-nu, P.O. Vi-ptofi , (.mistrali a,/Gal jau p., si keitė 

48.Pakaitis edvordas, senjoras, Kepler str.16 - I /?/
' ' . x :■ x x

P*RxJG~ NUu-KURIOS NEIVIExUla'V-YTIETI8 NĘuTIEIDŽlAMaS!
• žinom, k-d-laisves- niekas ne ano s - turi pats iškovoti;
•'buvo gyvenimų tvardyk skautiškosios ideologijos pagrindais. Visu;’. . 
atmink es^s lietuvis ir skautas. Žiūrėk, kad Tavo darbui neŠGciir.lu 
TuUtos ir skauto v _r do. Nepamiršk, kad oia tik laikinai esi ir 
nepamesk pėdų vedančių į. Nepri.kluusom^ Eiotųvų, 
1-1-ikyk ryšį' su korpl vadovybe ir kiekvienų kitu iiųšų organizuojoc 
■natiti. •paKeitųš .s-vo gyvenamųjų vietų ar emigruod.m-s tuojau painu 
formuok korpl Vad-, pranešdamas savo naujų adresų.

• x x. x x : ■
morp-1 "Vytis". -ženklelių reik-lu. . ". /<* - .< • '

.'„mJa’.-j vytieši-i pranešu,'kad 81 Vytis 'ženkleliai 5 DM kainuoju 
.' . ..■ . n-tiems. ulg-s. kadangi daugumu vytiefcių Šiuo metu yr- S’.v-
„Jj?--. i.'-rialineje būklėje, algų negaunantieji ar kitų p-stovių

p .-j--ų ir, i urintie ji uokdpo 3. DM. Užsis-kyti adresu;
b a n j .■Ii.MuiKaiiunuC, /24b/^ Pinneberg, Bultit-Uni ver sity. ■
' ’ . ■ i f X X X | ' • '

..vurpl tytis finansiniai reik lai labai blogi-.
. .uerespondcnca.ne prguniZlcij- ir biuletenio spuųzdinimus r .ikuluuj.. 

daug lėšų.Ju nėra. Iki Ši-ol fj-imasiniai parėmė tik du korper-ntui, 
o jum airbonšiuju yr-"daug da i-u.
i - Ii storiai ir senj orui ;gaunU atlyginimus , dar kartu^pr ..Šoni •_ ..- 
.ati vien-^ kitų marką kęrp! iždui.Jei butui iŠ- ko , būtų l^bai gr - 

Vu , remti ir stud juo janžius brolius,. ^pi<- tai turėtų pagalvoti ir 
u£. i „nyj’e gyvenantis ji mūsų broliui. '

X X.“ X x " •
.. -. .1 ■lukos..įa ..7-------T" ■■ .

" 4-orp J "Vytis" biuleteriiui Lsisti uuko jo:
Gerardas Juskėzias - IG.-Dm ir 500 lapų rot-torinio popieriaus.
Vyt.blasiŠkis 5.- -a..- t - * ’■
ūz -ua-s korpor ant-idS aė^uj-ąe. '• Duja, tolime snian. biuletenio leidi
mui jų'-ddr a-žoK-...

x x ,x x
‘ .... - ’ --- 'A- .■ ': mūsų 1 idi'niai. .

•’bvuiuštinis" - Il-sios amudumiirės skautų stovyklos Dischcnė I94r. 
•TT.'jr _ 48.1.8. jumoro laikraštis, arba, kaip jis puts- s-ve v k.. .

‘ . ■_ .''i lot.s uemokr-tinis minties "Vy&io" b-mburio Stovyklos
.. _ oficiozas, išeinu p-pildymui sil.pnssncs muisto dienomis,

d-s prie silpnos vuk-riunes'.’ Rot- J' T’ium snausti visi Si.
tau7:. .. numeri-i, 3.1 psl..D-ug idom-us akademiško ir stovykli? ų,. 

^lUxOi’ o •
X X X X
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. % ALp(LKA)3335
-'r- U J.. - __________ __ 1948, Nr. 2

. I
Šio nu-eric u-vd'ži-ga į .matricas' įraše- ir techniškai atspaudo SI 
Vtytis"-skautai Pinneburgę. Už skautiškų paslaugą, atlikt-'
visą trolių vytiefeiu 1—bui nuo ž. r tižiai dėkoju*

Korp!"Vytis" V^d-s.
x x x ' x

41 ’■
■’ > ' ■■ 'V' . . »

----------- ------ ------- - - —• ' ■ —- • ~|j 
Jjuia^i- Jįtudaninio Sk-utų Sąjūdžio tremtyje iCorp t "Vy tis" Valdyba. f 
Redaguoji'Bronius Kviklys, \uircsus: /13b/ Mcnaingen - FllegcrhorcT-a 
Germany, biuletenis skiriamas tik karpi ir S!"Vytis” nariams. Per.i • 
sputuzdinti str-ipsnius ir Ži n-i be reduktoriaus 'žinios 1 draudžiama.
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