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Akademinio Skautu Sąjūdžio tremtyje 
Korp! ir S! "Vytis” biuletenis

Nr,-3 Vakarę , Vokietija —-1948.XI. 25
((» . Nr............. ■■■ ).

ATŠAUKTAS AKADEMIKŲ SKAUTŲ SUVAŽIAVIMAS

Lo S o S. Pirai j ai atkaukus LSS suvagi avimai, buvo atkauktas ir mu
ši Skis, kuri am jau buvo visiSkai pasiruoBta. Nauja suvažiavimo. data 
■bus paskelbta vėliau, kai: paaiBkBs L.S«S.,suvažiavimo laikas ir vieta • 
Greičiausia jis bus Knl&dę atostogų metu.Korporantus praBome laukti 
musę praneSinę. Juo3 gavus skubiai ruoBtisoKelionhs lengvatą reikdlu 
prašomo glaudžiai bendradarbiauti su vietiniais' tuntais „Kerpi vadas 
čia nedaug ką tegali padėti.Dalyvaukime visi.Greičiausia Bis suva
žiavimas bus paskutinS musę sueiga tremtyje®

RINKIME MED3IAG4 KORP! ISTORIJAI.

Lietuvoje Vii.Al.Platoris buvo surinkęs medžiagą ir paraBąs 
Korp! ’’Vytis” istoriją.Deja,Si medžiaga nebuvo suskubta multiplikuo
ti ir istorija liko neiSleista.Jos trukumu tremtyje labai jaučiame. 
Ypač pasigenda jauniejiękurie dažniausia nežino ir korp! papročię, 
tradicijų. Kad šia spraga bent dalinai užpildžius,susirūpinta ją 
atgaivinti bent iš atminties.RankraBtis apimti;: 1)Studentę Skautę dr- 
yes veiklą Lietuvos U-te Kaune.2)KorpI"Vytis” veiklą V.D.Ū-te Kaune, 
3)Korp! veiklą KlninSdoje,4) Vilniaus u-te,5) Likvidaciją ir veiklą 
Okupacijos motais,6) Atgimimą ir veiklą Vokietijos universitetuose 
ir kitur tremtyje.

Medžiaga jau pradėta rinkti.Visi senieji in jaunieji korporantai 
kviečiami bendradarbiauti ir sięsti savo atsiminimus.YpaB pasigenda
me ję iŠ 1924 - 1930 m.laikotarpio,korp! veiklą Vilniuje ir okupaci
ją nėtais.Labui butę džiugu,jeigu kas suteikti žinię apie musu Gar
bes narius.taip-pat Žuvusius,mirusius, ištremtuosius; pirmuosius 
steigėjus,iniciatorius,

Surinktoji medžiaga būtu spausdinama roti toriuni.Erciburgo sam
būri e čiai pažadėjo ją pailiustruoti.Reik&s .ir l&Bę.Cia vardai IBsl- 
versine be musę "uŽsienfeSię ” pagalbos0Žodžiu,Korp! isstorija bu
tą musę visą pastangą,darbę, karybos ir aukę kūrinys„Teprisideda prie 
Bio Žarbo kiekvienas vytletis.

Dar viena/rastabSiS: NeatidSijokime! Lietuvoje jos išleidimą 
ilgai atid&lio jone ir dabar maione,kas i^ to iB® jo.. .Pasiryžklmo > 
padarysimecGal ji,neturint raBytę dokumentį,nebus pilna ir tobula9 
bet ji.vis dėlto bus musę darbą, siekią,vsrgj,kovę,ideję,pagnXfe» 9 
gausiu’ aukę atvaizdas.
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Kaip gyvena lietuviai studentai Rorioje,.
Šiuo metu'Ernoj.; veikla iri liet.studentų kolegijos -benirabu Kinis 

•3v. Kazimiero kolegija,kur gyvena ’busimieji kunigai - teologijos stu
dentai ir pasauliefiių kolegija. Persikėlus į naujus nnnU3s’isn Bon- 
compngni 33, tesusirinko 12 vyr.ir 1 not,taigi 13 žn. „1 13 studen
tu ir" sudaro šiuo metu Ronos lietuvių studentu bendruomonę.Basirodo, 
kad nevien tik Vokietijos liėtuvių tarpe pažįstama "tarpusavio politi
ka": tie 1? neistengia’net atstovybės išsirinkti.,© 3inoma,gal ji ir 
ncreikalingii,bet vis tiek nekartų atsiranda reikalas kalbėti visų 
vardu, - Gėriau, s*tkė, sutariam,kai "valdžios nėra”.

Gyvenimo sulygos nSra ravydėtinos: IRO moka po 3000 lirų į menesį, 
ir duoda Šiaip*'DP priklausantį maisto davinį. Kers tai atrodo i* didelė 
suma,bet už jų galima vos 3-4 kartus papietauti, PraktiBkai jos be
veik užtenka mėnesinėms tramvajaus išlaidoms „

Dauguma lietuvių studijuoja medicinų, vienas Įritąs filosofiją ir Irt© 
Apie hst kokį organizacinį veikimų neteko girdėti.Kiekvienas yra užimtas 
studijomis ir dienos rupesniais. , A.

ĮB, i C b s t t t a s
RorsFBiohstatte 31'""Vvtis'’ naritd išsiskirstę po įvairius Vokietija 

universitetus,taKiau dėka kelių veiklių vytieKių ir ypaS Bil.Kulpavi- 
fiiaus,'•ovyke gražiai ’amin&ti ir atšvęsti metinį uorpQšventų. K.17 
per iškiluing-.s • ■.baldas pasinei dome už brolijas vytieBius žuvusius ir 
ištremtus Į. Rusijos gilumų.14 vai „suruoš tas laužas.Be S! narių, į 
minėjimų buvo ♦ akviaeti tuntininkni ir tunto atstovai„Šventes minėjimų 
pravodg brolis J.Eniuipys,pradžioje išsamiai apibudindamas "Vyčio” 
istorinį kelia,jo siekimus,tradicijas ir dabartinę užduotį„laužui lieps- 
no-jaut, sugiedotas ’fGnudeanus"„ FileKulpaviBiui vaaovaujant,keturi junjo
mis Degutis Jonas,Indriūnas Jonas,Kniuipys Juozas ir Žakas Jonas Save 
senjoro iž^dį© Atlikus visas tradicines apeigas,naujuosius senjorus 
sveikino'ASS pirmininko ir Korp! "Vytis” vado tremtyje vardu Bil.Kulpa- 
viSius,senj„KairyteySktn.JurkSas ir psktn.PakalniBkiSoMchstbtto apy
linkė skambėjo nuo lietuviškų ir skautiškųtdainų„
- X„3i d.išrinkta nauja S!' valdyba: plrm.ir sekt. senj.JcKniuipys, 

pirpopavade ir arbiter elogantiarum - Junj.AcTaSkunas,iždininkas senj. 
jfllndriunaso

- Gaila,kad broliai Pinnebergieciai nevisiškai aiškiai etspausdiir 
biuletenio 2 Ec„ Ateityje mes čia galėsime pagelbėti: No 4 tikrai jau 
pajėgsime atspausdinti (Redukcija dėkoja broliams BlefestMttiSkiama 
už malonų/į-až adų).

- Neseniai įsigyjome S! anttpaudų, v»Kn.

?- r ,c.i b u.r g, p. .s_
- S! iniciatyva, pravestas malkų gaminimo vajus lie t.bendrus menės 

senolių, naudai, padėta ligonius ir našlėms (&mti3ka ir gražu „R e d.).
- Vėlinių dienų 3! narini ufidėje vainikų ant žuvusių kam ir 

bombardavimų rietu lietuvių kapųo
- S! ėmėsi iniciatyvos pagyvinti vietos skautų ir skautų vyžių 

veiklų, 'fui jau didele dalini pavyko (Ištesėkite ir tėliau<>Red0)e
- XI„11 Praiburge lankėsi Tarp.S.Biuro direktorius Mr.Wilscnns. 

Bia proga S! suorganizuotas chorelis išpildė -’dalį programos. S! kro
nikos knyga praturtėjo Mr.Wilsons autograna.

- 2Iol3 paminėta S! 24 metų gyvavimo sukaktis- paltilios nuotaikiu 
pamnldomisppamckslu ir kukliomis vaišėris^kuriose dainavo sambūrių, 
studentų org.t'aldybų atstovai, sen jotai ir jun jotai.

-Ruošiame:Karošventės ninejim&,dninos-auz.vnkarų,Žiemos stsyklų*
Sen^V.Mikaluvi Sius .
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Tragiškas senjoro 1.Šukio 
likimas.

cenjorve Rodomus infprmuo- 
j--i,kad- in Aktyvus senjoras leo- 
r.-:3 Šukys 1941 retais buvo 
bolšvikę sušaudytas.Tai dar vie
na iš daugelio musę kcrp.aukų.

Jeigu kas iS vytiečię turė
tu apie tai ęąulk'-sniy žirly 
ar galėtu poSiokti apie L.Šukį 
smulkesni:; biografiniu duomenę, 
malonėkite pranešti mums 

Organizuojiam! Eorp.bureliai 
_u^šįenfje.=_. ~

Šiuo metu Kanadoje gyvena 
netoli 10 musę korporantp. 
Kerpi vadovybe paprašė Filiste
rį' Kairį suorganizuoti ten ko—' 
reapondencinį būrelį„PanaSy 
būrelį J.A.Valstybėse suorgani
zuoti paprašytas Fil.KoJnnavi- 
Sius.Siuo metu J-.A „V,, gyvena 
6-8 korporantni.

RIMOJ.

ris esęs p arke llamas į užsienius.
Dr.Kss'iunnitė tikisi,kad ir atei

tyje pavyksią studosk'-nteims-ams su
rasti bendradarbiavimo form ,ts»

Rug Si am ?.e D'-rn. statu t’-.s tremtyje.
"iki šiol ko r y o racija tremtyje vado- 

vavosi iS atmint?es atkurtu Korp! 
"Vytis” statutu,koks jis velke lietu
ve j e .Praktiškai jį dar •šiaip taip 
galima pritaikyti S! vienetams ,gi 
visiems kitiems nariams,išmėtytiems 
po pasaulį, jis jau nebetinka.Šiuo 
metu PiloPintoris paruošė naujo sta
tuto metmenis,kuriuos peržiūri ir 
papildo' Korpovad nS 0

Iškyla būtinas reikalas sudaryti 
Korp! ir S!’’Vytis" bendru valdybę,į 
kurię įeitę bent trys senieji ir 
jaunieji vytiežiai.Jei pasiseks su-'-’-s; 
ti "Vyčio"' suvažiavimę,statute projėc- 
tns bus patiektos jan svarstymui. 
Jeigu ne - teks naudotis referendumo 
- korespondentiniu keliu.

Filisteris Dr ..Gimbutas į J.ApV.
"Vyčio" redakcija gavo lo

bai malonę I'll. Dr o J o Gimbuto 
laiškę,rašytę iŠ pereinamosios 
stovyklo 3 kunchene.Fil.džiau
giasi,kad "Vytis" tremtyje atsi
gauna ir prašo brolius ateityje 
jo nepamirštiaSin proga J,Gim
butą.: nuoŠirdžiai sveikina mus 
visus ir siunčiu broliškus linkė
jimus.

Mes iš savo pusės dėkojamo 
jam už sveikinimus ir linkine 
sekinės naujame knntinenteo

Z--.S nauja pas studentes skautes
----- !KKvT7r^TH^fr1?eK?ri-Dr^
D.Uesiunuitė mus informuoja,kad 
Seserijai pavykę sujungti visas
akademikes skautes į vienę dr- 
vę su viena draugininke prie
šaky ir su atskiromis skilti
mis ar T-avieniomis skautėmis 
atskiruose universitetuose.Šiuo 
metu studijurjanfę skaučių be
likę mažai,tačiau Stud.Sk-aučię
dr-vė neisirusį ,nas ir tu-' tar
pu nestudijuojančios laikomos 
narėmis.Šiuo metu veikimo sve-

Sveikinimas iš Ronostf
RedakčTja gavo iš junjoro kiokso 

Bekrnšo,šiuo motu studijuojančio Ro
mos mieste, sveikinimu. Redaktoriui 
junj.R.,tarp'kita ko,rašo:

"Mes studentai skaute i, kuri e vien',' 
kartę, palikome pilkas tremtini ę sto
vyklas su gausiomis skautiškojo jauni ' 
gretomis, jaufii-ames patekę į labai 
sveticę aylinkę,lyg "žuvys be vandens" 
Jei dar būti; r.nr leista kas linkėti, 
linkė-ėiau ištvermės ir visę idetes 
hrolię vieningo darbo. "Dievui,Tėvynei 
artimui" tejungia mus,toli vienas nuo " 
kito atsiskyrusius ir testiprina mus 
kelyje į Tautos Prisikėlimę.

KorpSvadas dėkoja
visiems" broliams fili st eri ams, sen j • s 

rams ir 3! valdyboms,jį sveikinusiems 
TCorp! šventėp proga.

"Vilniaus Universitetas" vytie8iy?s o 
~ "Ginties1" vyr. redaktorius p □ V as • .i- 
tis padovanojo apie 100 egz.jo lei
dyklos išleisto rrc-foBiržiškos XXkhh": 
"Vilniaus Universitete"’^ leidinys 
išsiuntinėtas SIvaldyboms ir Stud.
SkauBię draugovei.Jei dar kas narėtę 
gauti,teatsiunčia 10 Pf.pašto žanklę,
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Nr. 3-------- -----------------------------------------------“ ~ “------------------------------- 4 pusl*
KORP! IR S! " V Y T I S " N A R I Ų ADRESAI:

( Tąsa)

106, Kniuipys Juoz xs,sinjoras,(13u) Eichstttt, Lager Rebdorf.
107. Nekrašas Aleksus,junjorus, Via Corsica 1, ROMA 127. Italia.
108a Karaliūnas A., $armstatt, (smulkesnio adreso S! vadas nepraneBs.
109^ Degutis Jon xs, senjorus, (13a) Eichstrtt, A.19.
110, Indriūnas Jonus,senjoras, (13a) Eichst.utt, A.19.
111. Zokas Jonas,senjorus, (13a) Eichstrtt, A.19c
112 BėkBta Kazys, (13a) Ensdorf,Saluzianer Kloster.
11?. Dėdinas Jonas,junjoras, ' Beįgįja.Snulkesnis adresas nežinomas.
±±4» Jurkšus Martynus, senjoras, (13ay Eichstrtt,Lager Rebdorf.
115 TuBkunas Algimantas, junjorus,(13a)Eichstrtt,Lager Rebdorf.
116. Čerkeliunus Kęstutis, U.S.A, (smulkesnis adresas nežinomas).

til

jiakaitimi į? 1 ^T,iXdyS31.L--

32. Kairys Sterones,filisteris,University of New Brunswick, 
De] art of Chemistry, FREDERCTON.N.B., Canada.

'69. Vėžys Gintautus, senjoras. Adresas dabar: (13b) KempteyAllg. 
Litauisches Lager.Postfach 229.

62. Sventoraitis Vytautus, (24a) Lubeck, Artillerie Kaserne,B1.IV.
L-ibr/5^

St "VySio" vienetu vadu adręsg pakeitimą : '/f, r- *a
-O tr>

4. Bichatf.tto Aukst.mokyklose, adresuoti: .
Senj.J.Kniuipys,(13a) Eichstf-tt, Lagr Rebdorf.

Šia proga praSone visus vytiefiius emigracijos ir adresų pakeitimo 
atvejais skubiai informuoti Korp! vadę.
Teko girėti,kad be biuletenio 2 No paskelbtų, yra ir daugiau
S! vienetu, kurie pas Kori! vadę nėra užsingistravę- sutikę reika
lingu žinių iB nežinojimo ar iB blogos valios^ Korporantai,kurte 
apie jų veiklą žino, praBome painformuoti Karpi vadę.

Ruošiasi i Kanadą.
Senjoras ST^edelis,vienas pirmųjų Korp! "Vytis" steigėjų KlaL - 

pėdoje, atsiuntė savo atsiminimus iŠ "VyBio" veiklos Klaipėdoje. 
Be to jis mus informuojaskad ruogiasi iBvykti į Kanadą. Tarp kita 
ko. Savo laiške ruBo: "Tikiu,kad skautiškas gyvenimas grąžins 
prarastą praeitį ir jame rasiu save - pasistosiu vėl ant tvirto 
pagrindo?

Adiu geriesiems aukotojuras!
“ Biuletenio ir kt.Korp! reikalams aukojos'Y’. . t i i ’ , 
BiloKoK isperaviBius - 5 DM, Senj.Ap.Treinys - DM 10,l?il.V.Augu
lis - 5 DM, Stuttgarto "Vytis” 10 DM,Senj-G,JuMkenas papildomai 
DM l,26o Aukotojuos nuoširdus afiiu. Deja,l^Bų vis dar } ermaža 
Ir kori'. iždas,kurį be biuletenio dar labai ar sunkina didelės ko
respondencijos išlaidos,tebeturi skolos (pirmoje eileje DM 20 pin— 
nab ergi o tiaras). Jei neatsiras daugiau aukotoju, Rusime priversti 
su Biuo numeriu biuletenio spausdinimą sustabdyti. Redakciją»

Leidžia Aku 1 emxnIo“Tk^t ų Sąjūdžio treravy je “Ko rpT WYTIS aidyba •
Redaguoja Bx»9K-?lklys. Adresas: (13b) Menmixjger>Jvliegerhorst,GerEHfly. 
Blulerehis skiriamas tik Korp? ir Si "Vytis" nariansoPersispausdin— 
ti straipsnius ir žinias be redaktoriaus .žinios draudBįaųao
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