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Ii* prieš tūkstanty dovynlus Bintus keturiasde'Sints aStue nius 
Dėtus pasnUįyjo gyveno neteisybė, nosgi ±r tda žmonija skirstėsi 
i turtinguosius ir beturčius,i laisvuosius ir vergus,į kilninguo- 
sius ir prastuolius* Vioni žmonės gyveno palyčiuose ir patys ne
žino jo;klok turi vietos savo rūmuose. Kiti gi priešingai - netire-- 
jo kur ir nakčiai galvos priglaustia Ičnaudojinas buvo pasiekęs 
tokį laipsni, kad Smogus dažnai nebelaikė kito žmogaus žmogumi. 
Nonuostabu?kad daug "kas nepajuto ir paties Išganytojo ginimo ftkto. 
Taigi Kristus gine tvarte po to,kai Jo Motini gal beit buvo išva
ryta iŠ užeigos nanų,kaip ir savo laiku nes. Jis ginė,pasak Kristaus 
istoriku, tvarte pilna to Žodžio prasme, o ne kokioje nors dailio
jo stainelėjc,kaip kai kas mėgsta vaizduoti. Ne to krašto valdovai 
ir tie,kurie dėjosi vadovauju pavergtai t auti i, <jį pagarbino ir no 
anų laikų kunigai - parisią jai j an nusilenkė, atvirkščiai,atstu n- ; 
tieji ir’neturtingieji pirai pas Ji atskubijoo

Mipėdani tų didžiųjy Ginimo dienų su širdgėla turine pripa
žinti,kad pasaulis per porų tūkstančių moja, nors ir gerokai for- 
nos atžvilgiu persiėmęs krikščionybės idėjanį^, ■viduje išliko ly- 
glai toks pat pagoniškas ir baisus,jeigu dar nebaisesnis. Jei 
šiandien dar k-irtų grąžtų Kristus, dar stropiau ieškotų jo visokį 
BOB-istai,kaip kad ononis dienomis Erodo hsroivhi. Jeigu jis vėl 
pradėtų skelbti evangeliją, Jį vėl išduotų ir parduotų tik jau ne 
ttjf 30 sidabrinių pinigėlių - dabartiniai visų tautų pardavėjai 
Jo vertų nustatytų aukso valiuta,kad geriau is to pasipelnyti9kaip 
kad. vyksta prekiaujant nekaltų tautų krauju<,

Vargšė "krikščioniška” Žnonija.Ji tiek Kristaus meilės "pilna", 
kad. per kalnus savo sočių pilvų nebenato ašarų ir kančių n dainin
gųjų Bilijonų. Jau keturi notai daug kas suka galvas,kur padėti 
nepilna nilijonų trentinių5 iš savo Tėvynės išvytų,bl jo darni ir 
Vienu žodeliu pareikalauti jiems Tėvų Žeuės, kad kortais neužsi— 
rūstintų Dodemiškasis Erodas.□ o Ir nieko neranda geresnio,kaip 
ftoŽnonis progomis pasiūlyti nuris vykti i Katorgų. Bet kų 8ia re pil
nis Dili jonas tr ontibių ,kų reiškia jiens kciii milijonai baigi an
alų. žudyti; pabOtiecių, kai valdančių jų sųžinė atliko rami ate ii 
Kalėdų švenčių proga padovanojus ton pačiam baisina Erodui pušų
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Mieli Ereliai VytieSiai !

Kristaus Ginimo ir Naujųjų Xetu prc^i pri
imkite mno nuoširdžiausius sveikinimus« 
Tesuteikia Juns šios Šventės ir šie nusų 
Korporacijos jubiliejiniai setai pasiryžimo 
ir toliau"dirbti skautLgkano darbe} visiems 
Junsjišblaškyt-iems po platųjį pasauli - nė- 
suklnnti sunki ano gyvento kelyje, Tepri arti
nu jie l#sų grivinų Į lakvę Tėvyn.® !

Ad dolioreni
Kerpi V a d a s©

• • 1 / •

Mokas jų nepaguos, mirusių rep 
lėce gyventi laisvesnė' 
tad. bent mintinis su y 
nenta - tęsti kov$ už tauresn 
da ryšimės būti toki ai spkokiu

Bilijardo kiniodių. . ■ va
Štai kokiose apystovcee nes evened ane Kristaus Ginimo dienoj būda

mi išnešti is gintosios penės užeigos 9kuris>. pats Auksei aušino savo 
planuose buvo nunatųs© , . <

Tų dienai daugelio rjfFsi^kiu stalų nopuož Unksnes KaĮetžj eglu— 
tęs, uos gi Ženėjc^kur mirtis'viešpatauja,nėra vietos tyram dsiąūgą— 
nuioKai nes vienas kitę sveikinkime su Šventėmis tremtinių stovyk— 
lesOgKanados niekuose,lontpiSvėse,Austrijoje ar Suvismytosc valsty
bės©, Australijoj e ar Erasiiijcja,- pagalvokime tada5 kas pasveikins . 
nusų » t z-’ rialainingtis brolius,kurie pirmojo ar antrojo bolsevik— 
Bc^io notų Surakinti į • Sibiru iškeliavo? Ar galėsime bent žalionla 
eglių sakelėmis padabinti brolių kapus9kurie Tėvynės plaukto se ar 
ęlabiuosd. Asijos tyruose sau mirtį. radoF kovodami už idė j įkurtai x_ i

3rbs,net noe^curlGBS likimas '
__ __ o-ue pasaulio, dalyje, RiŠinės 

ais, pažadėdami vykdyti j v krauju raš^tę tęsia—
‘ mogv., ger e snį Ii ątuv į e ^fes■. vi sa-.
Žadėjome sknuti akojo Įžodžio neis .• 

v _ . ^lygiai kaip tikinę Kri-stų ginusį.
Kiekvieni notaisŠvęsdami šiy. Šventę^ atnaujins?. pažasę ir ištiki- 
oybo š’ion Karaliui?prioš kurį niekui visi kit? karaliai ir net _ 
Erodai, Atnaujinkime tad ir skautiškąjį* Įžodį Dievui il'ėvyutijArtl — 
uui, _ ,

Kova uz gersnį Žmcgę,’eurię. veda skautu organizacija, dar nėra 
baigta, bet aiškiai žinome,kad ji bus tikrai laimėta, j<d nšs j^- 
visur organizuosime,jei ištikimais Dievo ir Tėvynės apaštalais

■ ' Šių džiaugsmo svencię sotu nė žodžiais,bot darbais, ryžkimės 
grizinti miol?.jai Motuvai tai,kę privalnfte. Niek via nėpali-'ukim.e 
tikėję, kad ginė Kristus, o su £tlč tūrjls užginti ir liaaybe geros 
valios • žmonėms visur,ypatingai . gi musię niolo.je Lietuvoje o

Eile Er. Kviklys®
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S! •’VTflS” VEIKIMO GAIRES
(Str.. diskusini s) 

Rašo šen jcl.Maskalįunas
Studenty skautę vaikinas išeina iš gimnazi jos skautę, netgi 

is skautu vyė'iy veikimo: riby. Jau vien tik korporecijos ar sam
būrio vardas rodo,kad esame universiteto ir jo organizacijos 
rėnuosecUenuostabu tad,kad į mūšy eiles įstoję jaunieji korpo- 
rantai ■- junjorai pajunta kitę, skautiškojo velkino dvasię.Jniver- 
sitete.;kur suplaukia busiemieji inteligentai iŠ įvairiausią 
vietoviy, be galo aiškiai matyti,kaip juose atsispindi ir tos 
vietoves,tunto ar draugovės dvasi atkuria jie ten gyveno .Garbė 
tiems vadams,draugininkams ir tuntĮninkama,kurie išugdė juose 
tvirtą charakterį ir nesvyruojantį prisirisimu, prie skautiškąją 
idealu siekimo?kūrie spėjo juose Įdiegti tvirtą pasitikėjimą 
idealu,- ne ęarerialine gerybe,- kurie sugebėjo ižaiŠkinri ir Įro
dyti šiems, vis nauji; kelly ieškantiems jaunuoliam s, tiems,kuriy 
dvasia blaškosi tarsi "Sturn und Brang" savyje pajutusi, jog 
skautybės idealai yra ir bus niekad nenukonkuruojami,

Bet., e gaila,kad yra vietoviy,Kuriose ar t~ai cGėl laiko sto
kos, ar del nepilno skautybės supratimo, jaunuoliui nesUtikiamas 
vispusiškas skautiškas auklėjimas. Kepasiaptis,kad kai kur per- 
dug laiko paskiriame žaidimams tuo tarpu,kai ir vyrcsniyjy 
klasių gimnazistai nepakankamai pažįsta skautybe iš rašto,.Jiems 
neduodama pakankamai temy.nerandama laiko leisti jiems patiems 
pasireikšti kad ir paprasčiausiais referatais,sprendžiant bei 
diskutuojant tiek religinius,tiek patrijotinius,tiek socialinius 
klausimus.Tegu tai bus patys paprasčiausi dalykai ,Kjet tai 2eis 
jiems tikėtis,kad skautybė nesibaugia tik Žaidimu,jumoru ir daina. 
Ir tada iŠ karto galėsime atremti tai,kas dažnai primetama,jog 
skautai tik žaidžia ir nieko rimtesnio duoti negali. ’ >

Pasvare tykinę tad.koks turely būti "VyJ?io" veikimas, studentu 
skauyp darbo keliasn Daug Šnekama apie velkina bendromis frazė
mis t nenurodant konkrečiy veikimo gairiy.HoreČiau tad Šiomis minti
mis pasidalyti ir padiskutuoti. _

likimas ir tremties sąlygos neleidžia mums visiems sanburic- 
Šians burtis viename universitete po viena S! vėliava.Todėl 
ypač aktualu dalytis mums visiems savo mintimis,laimejinais ir 
patyrimai s, sieki an t tobuliausios '’Vyčio" S! fornos-r

Gal btft ne viename Vak.Vokietijos universitete studijuojanti s 
liet^skaūiy jaunimas nebuvo taip skaudžiai paliestas emigracijos, 
kaip Baltijosu-te Pįnn^borgoeJu,' is pirmosios laidos teliko vos 
vienas senjorascMatesi vis nauji vaidai,gi senuosius atskyrė eni- 
.gracijos ęydas. Ne viena krizo toko pernešti sambūriui,nekartą 
teko įieško t i naujesniy,gorsniy, sokningesniy .veikimo plony.Ir 
stebėtina: po kiekvieno smūgio prisikaldavon dar tvirtesni oavyjo0 
Dažnas valdybos keitimasis įkas semestrą) leido jautriai pajusti 
visus trūkumus ir;įnošant naujus planus, nu statyti tvirtą SI vei
kimo planai- 5ai ir bandysiu čia išdėstyti. \ ,

Norėčiau visą veikimą suskirstyti į šias konkrečias veikimo 
formas: 1.Darbo sueigos, 2oKultdrincs sueigos ir l)lškilningosios 
sueigos^

Jose turely vykti pats diaysis S! veikimo darbas - veikimas 
sau, S! narso asmenybei taurinti ir Sviesti siekiant kuo platesnio 
išsilavinimo plečiant savo akiratį berybiuoeo mokslo horizontuosoa
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Čia ruoSiamasi "sukurti galinai vertesnį žnogy - lietuvį nkaūeni- 
k$", čia ugdoma žnogaus aonen.ybe ir duodaaa nodžiaga lavintis sa
ve-neporS-ant vienpusiu įsitiklniny. ., . *.
: Darbo. sueigas dar g-ilotuao suskirstyti į:

A-’\.i-cidrąsias (sonjory ir junjoru), b) senjcry, c)junjory, 
d; bendrąsias (vytioBiy ir. studenčių sknudiy).

p) šiose'sueigose turėtą būti pravestas 'įvairiausiy teny nngri- 
nojinas,liod.iar.SiU bendroji iŽeli aviniu^, sproiidžiartely religiniust 
idoolcgioiu3 ir sc-ci-alinius klausimus.čia Surety vyrauti pilnutine 
laisvi di.skv.si jams,, bot kartu nokonasi ir toloraucijos.Sunkiausias 
dalyk iePgal but,tai tinkama referato paruošiaas„kas atim ir taip 
Jau striuky btudįjy laiko dalį ir dėlto nevisada^gnli būti tinkn- 
nii vibpūcižkti ir’ pilnai paruostas .Bet ir si kliūtis nesunkiai 
nugdįi)-!?.r?as54^tv?fkir.A tik aplinkui:tufeįmo tiek daugsnvosprofėsu- 
roBjįvai.rį-ii.rsIy xsn.0l0gj.3y atsvovy ir dalyką spoeia-listij .Kiekvie
nas j t? mielai sutiks pašnekėti tena iž savo srlt5.&s.TiasaJvo.kĮ3-.- . 
kucso universitetuose tai gal kiek ir sunkiau įgyvendinama, bet ar
gi atsimkytą profcsorius?kad ir vokietis?pankaityt6 paskaitą iŠ 
savo srities, Jeigu atsiranda klausytojo Juk kulbe, na sudaro, Ii a 
dalyko esmės- Aplinkinėse stovyklose apsidairą, surasimo ir daugiau 
ifaonlu, tau baigusiu aukotuosius nekalus y rasine, gal būt, autori
tetu srovią aa-i-tovy- Puoikvieiskine juo d, t ui“ c kine drąsos ir iStvor— 
ęes iSklaupyti vienus ir kitus,vienus apie kites ir atvirkščiai.
6 tai leis nušs spi'ąsti ir apie tai, ką gera ir to i sir, gv. raudone 
vlor.aosoę ko trūksta kitione. Vienok ir čia reikia-šiureni ?kad ekoir 
tU sueigos nevirsti; politiniu ginčą arena! NepanirSkirs duoti snn-

• būrj.cėi^in tmy iČ bendrojo išsilavinimo,toną pločiais naujaisiais
noksliūiais luino pinais, praplosiant žinojimo akiratį. Juk visa inį 
tenp reikalingu nū-iy bendran ičoilavininūi. Ar gi bestudijuodami ■■ 
kartais ucu^aldafonc savo etauranb -.specialybės rifelyje?-Ir kaip 
tik lies sualgos taroty Sį trdkuny papildyti. • > ’

Jbį, Nežin ių ar e'luo notų kuris nore enn'baria vi enetas buty toks ,’ 
pajogui\ tavo yaujor.; skaičiuni, kad gaiety vesti itskiras suoiga.tt 
sprandaiar S opoeulu^ klausiaus■ Čia jau nurodytoje bendrosios darbo 
sueigos fl*-tr.:aic.e L'ano ranypm,net ir nebūty reikalo tai daryti... 
Sonjėry čiaolg-ijk-dp vairiausias S! organas, visuctiny. saribfi- 
rio atsnkin^ux-'i. Čia turėty būti drąsiai ick'7. i nuo s t-iisviinos ’

• klaidos {tik t is neklysta,kas nedirba), ui a svaro-to r? as junjory
p įrašyt si. t-Kiy tinkacunas, r?ia nusprosdžinnn Jan teise duoti-sen jo- 
x»o .įnotį ir spronš^ Lana.vūsa edlė grynai ergani saciniy kiaušiny.
61a galina apsvarstyti liv nūsy santykius eu kitohis crgarrisneijonlst 
5y 1 {iky.sc'7'i'".y..v.sy atžvilgiu ir tet., duodant aiškias 'direktyvas 3! 
val.dyk-Ao Ir niekad nopnnlr^viDe^kad tolorancija gailio lalad- 
ti kur k'.s dau.yi'su^nol tikinės,bet nebijokim tarti ir griežty 
Žodį ten s kur rolki/u
<iįj uunįcry e-jioirjise sunka: įdirbti turinr noŽy nariy skaitly,bet jos 
yi’a tutino.?..Čia junjory tėvūnas supažindina jie 0 su vietine univer
sity to a u?tvarka,pasaulino universitetu raida ,I>letųvoe univorsite- 
tiiš ir tot. Čloeo sueigoje junjorii supažindinami bu S! statutu, 
#ia ja3 ’šv.Mno r:ą-ilvu reikžny, i&ickata i*ažyti S! cirkulį5 i’žaoks- 
tx aka^oninan ir kO3?j"! tr adicines dain-acaūy darbas paįvairinanas 
konkursui^ iŽ licnon toros b.ei bendrojo allavdni.no klauainaisv . 
Uit iČaiskdn-v’.l. jioas visi naM.ffiEum’'J.siSkoli-a’3i pasiūlytai ir su- 
ęnnyniij.-kuriuoe jūnjer^ tėvūnas s-wo keliu paliepia juos “Vyčio" 
valdybes yodcodžjj.ui ar son Jory sueigai. Taip pat junjory sueigoje * 
turėty i^oiunna ir vyciy progrnna (jai jnnjorai dar sora vyčiai)

4

avdni.no


Nr .4 - - -- -- -- -- ------------------ - m• - ------------------------------- -------------------------------- 5 py si o

Bot skirkime vyžius nuo vytibžii;! Nelaužykime vyšii; tndioijy ir-.. 
vyŠio įžodis turi likti vyčiu įžodžiu su jotradici jomis .kuri as- 
kiokvienas vytis su malonumu prisimena.Puoselėkime ir tiiliau Šias 
gražias tradicijas,kurios yra labai Įspūdingos ir atsineštos dar iŠ 
tėviškės lauki;. Gi rytiečio iškilmingas pasižadėjimas.dar nėra kartu 
vySic Įžodis ir turi savo, skirtingas tradicines apeigas. 
djBenrosios sueigos su studTskautemis. Yra t-rię, kuriu ^nagrinėjimas 
Įdomus tiek vytie8iams,tiok skautėms. Tad kodėl negalėtumėm mes su
šaukti ir bendri; sueigai,ypač- jei jos abiem pusėm priimtinos? Tai. jo- 
kiU’būdu nebūti; lindimas ar kišimasis'Į S-D. veikimų Jos ,v 
turetp būti Šaukiamos iŠ anksto susitarus SI ir SD vidaus,nepažei
džiant nei vienę ”neutraSitoton.Pagaliau,ar yra reikale; ir tikslo 
varginti prelegentus du' kartu ta pačia tona. Mano manymu,Šios sueigos 
turėti; turėti tę patį bendrosios darbo sueigos charakterį. B. o to, 
kiekvienam prelegentui bus daug maloniau skaityti ten?. 10-50 negu 
5 6-iens. Be to, juk mororyš taip mėgsta akcentuoti lygias teises 
su vyrais, tai kodėl gi vengiama k‘>rtu paklausyti ir padiskutuoti 
tomis" temomis,kurios liečia bendrų v,. įsail avininę ir žinotinos 
abiem pusėm? Nesakau,kad colleges" (>?-?ac*s)' turėtų dalyvauti bendrose 
darbo sueigose. Yra su oigi?,kurios tiek broliams tiek sesėms liks 
tik atskiros,specifinės. nors-jos nenašesnę rolę lošia bendrame 
moters ar vyro gyvenime.Tad visai teisu ir naudinga jęsias skirtie 
Sunku Įsivaizduoti kaip dirbama skautyb-ei tokiose vie tove'sė (univor- 
sitetučse).kur•vyrauja partikuliarizmas. Tad tebūnie jau atskiros 
valdybos,bet bendras darbas akademini ame skautybės koly^pl--

II. Kultūrinės sueigose- ' v'. Nr..J...... . y)---------- --------------- -

•; Jos turėta; būti Šaukiamos maždaug kas nenesĮ. Jos -taa=^Mh5ra- 
turinė,muzikinė,dainos,konkursu ir Žaidimų valandėlė, čia vyrauja 

..grynai pačių sambūris šių literatūriniai ir muzikiniai sUgebėjinai.
Šias sueigas būtina daryti drauge su stud.sesėmis. Čia girdime savo
sios kūrybos novelę, eilėrašti ,.įtupletus.Cia laisvė bendroms studentiš
koms, skautiškoms ir liaudies dainoms. Žaidimy centru'perkeliamo Į 
konkursų form?, statant klausimus" iš Įvairiausi y mokslintu sričių: 
literatures,meno,muzikos,politikos,gamtos,modicinos,net matematikos. 
Čia viskas turi pintis kartu.Kiekvienas sambūrietis turėtų valdybai 
patiekti galimai daugiau konkursinės medžiagos iš savo studijuojančio 
dilyko srities. Toks Šiupinys atneš gėrę nuotaiku ir malonių valandė
lių Goresnius dalykėlius išrinkus, gal ima būti? tokį Šiupinį patiekti 
ir visai liet,, studentijai bei profesūrai.

Į tokias kultūrines sueigas turėtų Įeiti laužai ir iškylos. 
Baužai gali būtį ruošiami platesnio masto (su stipria programa,mon
tažai) is* skirti bendruomenei, arba, gal ir lengviau Įvykdoma, - už
dari, tik S! ir S.D. narių tarpe.MalGnu,kai- -kiekvienas samburietie 
ar sesė nors po šakelę atneša Į bendrų laužtų Įdomu, jei kiekvienas 
Į programą Įdeda po dalelę,nors Ir mažytę.

Iškylos ( su sesėmis ar be jų) sudaro jau vėl atskirų programų 
Jose galėtų būti nag/rinėj ana lengvesnio turinio tona,pačių vytie- 
šię - sesių paruošta (o kodėl gi gamtoje nopanagsisėti temos apie 
meilę?.«,). Diskusijos,akordeonas,daina.saulė ir ginta leis pamiršti 
valandėlei auditorijas ir vis tų patį, monotoniškų gyveninę.»

III. Iškilmingos sueigos.

Iškilnirgęsias sueigas roikėty skirti nuo tautos Švenčių minė
jimo. Toki minėjimai paprastai skiriami bendruomenei, gali būti (ir
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gal turėtu būti) ruošiami jungtinėmis jėgomis au kitomis korporaci
jomis arba susitarus su studentu .atstovybe. Labai gražus dalybas 
šios tautos Šventes sutikti išvakarių Liūdesio bei Tėvynės laužais 
(bent ją imitacija) kurie,pagal programos svorį galera būti ruošia
mi visai bendruomenei .arba uždari (tik su sesėmis). Atitinkama pro
grama sustiprins mus kietame kelyje į laisvos Tėvynės rytoją-.*.

Iškilmingosios sueigos ruošiamos ypatingais at-rejais. Tai Eorp! 
■Šventes, Jas sudaro: u) oficialioji - ristoji dalis, b); vaišes,- 
arbatėlė. Tą dieną sambūris organizuotai su vėliava (kur tai įma
noma), dalyvauja pamaldose. Po pamaldų susikuapimo ir rimties ženklo 
pravedama pagrindini tos dienos Šventės dalis (pakėlimai į senjo
rus). Čia dalyviu ja. tik S! nariai; g Ui mūsą tarpo būti ir stud. 
Skautes, Skaitomi S!s SD aktai. Čia jurjorą tėvūno pristatyti ir . 
globėją atestuojami jut jonai duoda iškilmingą pasižadėjimą „ir pri
siekia SI vėliavai. Čia S? vadas uždeda jiems juostą ir kepuraitę/, 
pasakydamas trumpą, j an atitinkančią mintį .Ir Čia ^naujasis senjoras 
pirmą kartą,tvirtind-ims savo iškilmingą pasižadėjimą, padeda po juo 
savo parašą ’su-Kerpi cirkuliu. Si vadas ta pačia proga įsega naujiems 
S! nariams - junjorums Kerps Ženkliukus.

po Šios iškilmingos dalies vakare su kviestiniais svečiais galina 
suruošti kuki i 13 vainos - arbatėlę (tik be alkoholio !) dr student! Ska* 
ir skautiška. Čia tariami ovoikinimai ir išpildoma atitinkama progm— 
B3?kick panaši į kultūrinę sueigą. Leisti pasireikšti a.ushtekSią 
Boniai^ns gngebėjisnms,jumorui,dainoms,pagalinu šokioms,nepamirštant 
įietuvičkąją. VniSią matu patarnauja junjorai - tai studenti ška-. 
via turine progos įrodyti,kad ir be alkoholio galima puikiausioj nuo
taikoj pasilinksminti.

Lendre o. j>ag,t oho s« ■ - ■
via buvo visur nkcontuctacT glaudus" bendradarbiavimas su sesėmis, 

thaivorsitetuo^c,kur stipresnis vionataa vytioČią, - padėkime joms, 
kur josios stipresnės - tepadeda .nūns. Ta’ounio "tad bendram steiuti— 
jos labui ir lictuviškart 'reikalui. Atskiros valdybe a, b o t bendras ‘ 
darbas ntn.?.? gori ausine vaisius.

Kaip matele, mūsą veikimo pianas yra platus ir tisiog nei8sonia- 
nas,o kartu vis naujas,įdomus,naudingas. Dirva platLPgi semestras 
toks trumpas, todėl būtina jį tinkamai sunaudot! .Londrąsins sueigas 
tad reikštu ^aukįa kas savitu - perdaug tikrai nobmjae rot karčiais 
pakeičiant lmlturij;ė?;is suciganie. Gorinusiu butą,jei SI valdyta • 
nustatytą 13 anh st o veikimo v'lwą jei na metams, tai bent semestrui. 

•--. ■ Butą*malonu ižgiroti apie ”Vy-3ie’f vaikino plonus tai rucnnąos 
ir iŠ kitą. universitetą.' Tol svarbi diskutuotina t; yrt .kuria rijikė tą 
pasisakyti ir AS3 fdva'iiavii’.o b oi -bendroje Korp! ir suolgę je o
§ii svarbu nUna dabar ir ateityj e»

'Ledukai jo?. ‘un.st-'Lae> ,,
■ _ ' jaūusr'ažl^ kl-a.Ufiif.tii5 p-nsisfikš' patys . .. -

anmbv-ric-Či ai. Tikino, kad Čia iškeltais klaus ir p4s
■'■ pnzn'Sys nuns ir kitu S! vienetą broįi'iS. .Len^romis ,j®-
1 go-is dirbdami, nustatysime gražias musu vaidino . ,

gaires. '■■■■ '■ >? '.V:/./ . . '
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KAIP EINASI KORPORACIJOS TOTORIJOS PAROO^IV?IRJI DARBU.

Jie j»u vykdomi? nes medžiaga jau pradėjo plaukti .-> Viens 
vimulu f ii r Jonaitis* atsiuntė savo atsitiinlnu p-luo St^Gann išsa- 
įu rašinį 4o Kerpi veiki? V.DGD-te atsiuntė DiloPlaterisoKai 
kurie sambūrio vienetai jau atsiuntė savo gyvenine ir (Hrh? 
santraukaso Tuo tarnu dar niekas nėra pažadėjus codži&gos apie 
korei veiki? Vilniuje ir Okuracij’? neteis. Trūksta ir duorcn? 
iŠ IQ24' - 1928 nettj laikoturpio0
*'• *Kėrr’ istorijoje' nunntyta paminėti Žuvusius,nirūsius ±rsteidc 
tai bus nopavojinga.ištrintuosius nūsu narius. Redakcija tad mlo- 
ulei prašo korporantus ir s žiburio ė ius surinkti jv biografini? 
duononu ar savo atsir-lnirdl apie šiuos ko fp o r an tu s: VJC ^stonaitį , 
St. J -neiki V. Avižoni e V. Čorninusk^ AoMasiulj. - J .MonkevįS i? Ji avik?, 
A.Jur^ski."’V0Jurguti,L,Žul4, Iviilvyd?,BeNanik^}Stasl Ohuchavidi? - 
Volunge, ir visus kitus® ' ,

Horėtunėn tink-uaiau etžyneti Šia iraus? esanus gyvus, o taip.• 
pat mirusius Garbės narius, Labai praverstų tad mdžiega apie 
KunoTrofoMcrkelI? A.A,Julijonu Lindę Dcbil?,KanoProf60osnj,Prof, 
Kolupaila., Vydunu.

Leidinio vardas dar nėra .galutinai išs-r ęsta s^GrciSiaus ia j j. . 
nustatys"suvaži’avinasoTuc- tarpu rir.Siausias pasiūlymas pavadinti 
ja tokiu vardu: ”KORP1 "TITIS” ~ 1924 - 1949o Li -tuvl? Student?

' sk-'Utu 25 mot? gyvenimo ir ’derk? apžvalgų Brolius. vytie Sius' 
praėe-rje uoliau taikini'nkouti k'iip iki šiolei. Laiko nedaug,nes . 
leidinys numatytą pradėti spausdinti 1949 net? praūžiajsį

Seniem? Pradėkim o jauniesiems „J._
u,iš kuri? mty-' 
Deja,broliai

Kerpi ‘’Vytis” vadas gauna IniŠk? samburUSi 
ti.kad dirgelis j? Šaukiasi filisteri? pagalbos. _ . 
filisteriai novišnda juos nuoširdi oi išklauso. Kai kurio j?,kad 
ir notoj! nuo tos vietovės gysvend’vr.i,taigi re būdomi labai surišti 
ir-su kelionės išlaidnnis,nešit®iltin opi-vokyti s-mburioči? ir jiem 
pagelbėti. Nenuostabu,kad dažnai jaunieji broli ai nupilą o?e 
Taigi e3oi)i-d.fiŠjūdėkimeI -P- -■■•; •'. ,. /'■

Gausiai ronin ■biuletenio leidixm - ' •
?čTP7?F?T"d^“O"^“ šauksmo korpornntM gausini pnrėue biule

tenio ir iŠ viso Korp! vaikino dorb?. pinigį^toi mis? aukotojai: - 
^il.RoNorv’.’-das — DM 10» FU. Iz o Jonaitis -• D-. 5, Fil.Dt b~j.1 iltėnas 
- DM 10, Freiburgo 8!“Vytis" - DM 15? TRbingeno ’’Vytis” - DM 
20}D-trnšt’dtp "Vytis” - DM 16, Son#. G.Juškenos (trecioji auka) - 
DM 4,40.
•tp -Aukoto j-uos S ro! vardu nuoširdžiai dėkojamec J? dėka biulete

nis gales ir toliau* lankyti mielus yytioSim . Kita proga nes patiek- 
-----------------------2948 sėtus. Lesąs v aukos; - beveik išira- 

leidino reikalams,raštines ir korespon- 
r.s padengti .Lėš? pareikalaus ir 
proga tad aą-oiiuojane ir i nūs?c

« sine piniginę apyskaitą, tis 
tinai naudojamos hiultteain : 
doncijos (j.i labai gausi!) i 
"’ori-’I isterijos spausdinimas o

— - ’ < į ė*

į sivtnftior/? visions vytie cions f kuri?
- rašykite nuns. Gaila tik^kad 1 Kro 

’abar pritrūkom o i Gi I1r.Hr0 2,5,4 dar 
ą^a iu''- r-aeidalyti ir su student&ais

.’•i’in
žinoce nd'

yroo SanbCrlę vienetai yraš 
skautėmis..

Redakcija.

7



»r4 ------------------------- - - ---------------8 pusi*
... '

KQRP! ir S! '’VYTIS" NARĮ? APRBSAI:_
(tęsa)

117 o Žvirgždys Bronius, son Jaras, (13a)EiohstKtt,Rebdorf ,Lit«Xagor
118. Kirkelionis Tadas, junjoras;(14b)TtIbingen,
119» Pundzevičius Rimas, (14b) Tubingen, Schaffhausstr.33 .
120. Čeponis Prawns, c/o Milton Hersey Co, LTD.Box 157įRivers,

• Jlaricg Canada.^ *
121. Kvedaras Vytautas, Boychuk's Bxtra Gang, c/o Superintendent,

C'.PoRo Kennan,Onto, Canada.
122. ’ G8sna Vytautas, H.EoPoCe Postage du Kort,Quebec,Canada.
123. Marčiuknitis M., Box 128,Rolphton,Ont.Canada.
124. Sriubas Balys,Freiburg Br., Wcrdorstr.10.

11

20o
17®

♦ 1,0

53®
55® J60.

Adresu pakeitimai ir papildymais . .

Dombarns Jonas, senjoras, 821,Corydon Ave., Winnipeg, Man®, 
Canada®

Kolupaila Steponas,Garbės narys. Išvykęs į U.S.A.Snulkesnit 
adresas kol kas nežinomas®

Kr-nSauskas Sigitas. son Jaras, (17b) Freiburg,Br. ,Schwinnbad- 
str® 19o • "

Grigaitis Kęstutis .filisteri s, A.tlas Constructdn Co.,Moor 
Lake, Orto¥ Canada®

Kulpavi&iue Alfredas,f11®,(16$ Dornstadt/.Šaunus Sir. 40/1. 
Matulaitis Jonas, senjoras, 315,,Indi an Rdo, Enronto,Onto,Gonada. 
Mikalavidius Vytautas,senjoras,Freiburg,Br.(17b) ./Fnlkenstaisstr. 
Paulionis Ziananinsjecnjoras, c/o inkier, ( II®

Picture Butte, Box 106, Alberta, Canada.
Reinys Dionyzas, senjoras, (14b) Ttibingcn, Belthlestr® 24® 
Šarūnas VIodas,senjoras, H.E.P.O. Me. Dougnll,MH3 129.9. ?'

Div. OęK.R. Via PembrokesOnto,Canada.
113® Dėdinos Jonas, junjorns, Grand Soainarie,MalineSpBelgiąue. -

Sveikinimai iš Kanados..Žoaės.o v/ ' . • ?
Pirmasis užjūrio į nue,gavęs "Vytį”, tuojau nts1Jle$d aaaja~ 

ras Šarūnas ift šaltos,bet riebios Kanados Žemės. Paeikinusykio#, 
kn jis patą duos ra^o:

■ "Tik XI. 2? pisieko mane pirmasis ’’Vyčio” numeris .Nepaprastai 
dėkoju uK ir vertingas pastangas įį išleisti ,nes seniai prl— 
brendęs reikalas jį turėti,kuris Jungta &as visus,iSslsklnidŽis- 
eius-po visus pasaulio krufttus,kad galėtumėm gyventi gra^ionlsj 
kilniomis "Vyčio” idėjomis ir tradicijoms® šventai tikiu,kad 
"Vytie” atliks savo paskirai- neleis nutolti nuo savo tautas ir 
savos organizacijos iki grįžimo Tėvynėn® Šia proga prašau parišo-, 
ti vytiočious ir EriSsv vadovybei Kanados lietuviu tautinio KoDite%e 
ir aano vardu sveikininus ir nuoširdžius ekautiskua linkėjimus 
nepailsti uZBihrd^toD© darbe.pakeliui | Tėvynę. x

Jau 1948oVęl6 per "ilepr.Lietuvę.” kviečiau osaraus Kanadoje 
vytisSius sUBlburtioDcja?teateildcpė tik du.Dnikas per brangus ir (> 
jo mnža,kad keliese galėtumėm veikti kitiems tylint.Vyticėi^ ei* 
yra keliolika ar daugiau.R’uri’ę adresus ^inaa ^patiekiu žemiau 
adresai čia dažnai keičiasi (pav.aS per 7 mėnesius esu 7-oje 'risto— 
ja... bet korespondencija nežūna. Tikimės,kad biuletenis sujungs 
mus visus tvirtais ”VybioM idėjos ir brnlifekumo ryšiais.Su laitai 
ir mca galėsimo JGs$ darVy^risokcriopai paremti. Turimo 3 skautę 
vyčię vienetus ir du užuomazgoje.”

AČiu uif aveikininvo 3Lauksime dauginu zini^ ir i^ kitv® Red.
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Išvyko
brp! Garbės narys Prof» ,

“ — — * “T

■ Bremene atsiminė musę Kerpiu ir.' 
atsiuntė. Kori; 1 vadui laiš’kę.

* June, tarp kita ko,ražo: ’’Atsisvei
kindamas su Tamsta- ir su mielais ' 
broliais vytiečiais,tikiu ir to
linu nenutraukti ryši? ir susilauk
ti- Jūs? anoje vandenyno pusėje.,

* 'Priirakito geriausius linkėjimus 
Šv.Kalėd? proga ir broliSk? ' 
'"iki pašinai yno”

Jūsų. S,Kolupaila.”
•Mes dėkojame Ponui Profeso

riui UŽ taip malonius linkėjimus 
ir linkine jam goriausios kloties, 
moksliniame darbe ir asmeniškame

* gyvenime. 1 •
, ■ ‘ r

Mainšp; Universite .steigiamas.

Mus? Kc-i-. ----------—j------- -
Stp.Kolupaila,vykdamas į J.A.V

*TŠ jRįnzč? Universiteto stud.
Psktn.PvŠilbajoris mums rašo: 
"Sužinojęs,kad Tamsta eo^ Stud.

.JJkauty KorpI vadas,išdrįsau kreip
tis alus.skautu būrelio Mainzo 
universiteto įstbigind reikalu. 
Esame čia 5 skautai vyčiai ir mielai 
norėtumėm įsijungti į student?. ’ 
skaut? bonardemenę’’. Toliau inicia
torius prašo medžiagos Šiuo reikalu 
Ir įgalinto?. Kerpi vadas suteikė

■ visas reiJ-calingas informaoijas,įga- 
•••’’liejimus ir ipj’MPjsįgojo brolius 

Irarcstadti^citfy jiems p sieti .'L su
ktame tad "krikšto’’..o ' v'

..JreityrjffĮ&a.
- XI.20 d, šombūriebiai 

suruošė inso^peėio paskaitę 
• ; spisj atdmii)§,.gnergijsį.S! narlaį 

’ »• -dr attge k s# visu am ė n e, at i džia i 
iŠklausė pranešimo.

- Kariuomenės bvetę suruo- 
tąipvpst sonburiediai .Pirnę- 

. j<>-prograrins dalį sudarė paml- 
- dos su pritaikytu pamokslu ir, ' 

solo C '’.giesmėmis. Iškil
mingo akto metu, atidaromosios 
S! vado senjoRurelionio kalbos 
motu, pagerbti savanoriai kurev- 
jni,Vy??ie Kryžiaus ’kavalieriai, 
kovojanti o ji partizanai ir žu
vusieji dėl Lietuvos laisvės. 
Menine j e d ai yj e dalyvavo vi e- 
tirės LTB meninės' jėgos jr S! 
suorganizuotas vyr? chorąsy 

minėjimas gražiai p->Vyko
• ■' energingo. 31 va
do inicidtyvao '7

Eičhstr.ttaso '''
Vietas "Vytis", atsizvėlgdam s 

į tai,kad'tremtyje pernašai . 
rūpinamasi vaikais,paliekant -j 
juos kažkieno likimui,ėmėsi

■ gelbėti jaunęaj? kartę nuo kū
no ir sielos sugniužimo ir įvai
riomis pramogomis bei parengi
mais atitraukti vaikus iš kis- 
dieninės pilkumos į jų P^saul|. 
Viena is toki? p-riono^i? buvo 
.jiems vakarėlio - lįnksmavaknil O 
suruošimus,. ■?il .liorvydas vargsta su "gairėmig’l

MlZSorvydas labai rūpinasi pas
kutinio "Gniriv1' numerio išleidimu. 
Jei .pnyyktV'jčia būt? atspausdinta daug KorpI vadas paskutiniu ne- 
svarbios medžiagos, jus tarpe ir . tu išleido S! vienetams vis? 
Sktn.?Jurgeloxribiaus nts.inininnai apie eilę nurodyti? Veiklos reikalu’.

■ skautijo's Lietuvoje pradžię.Didi’inU- " 
dies Šio gražaus darbo stabdys - lė
šų. etokao ' -.

.’Nurodymai S? vienetams.

Pažymėtini: apie junjor? kėli- 
nę į senjorus, St antspaudus? 
Vytis Ši? dalyvavimas akademi
niame gyv-e’ine? apie p riki ausy
ti 9. kittons organizacijoms,Kory! 
ir S! nori? parašus,e^c.' XTlTi^-lO'.'TTdr’buvo' numatytas 

LŠS,c draugo su juo ir ASS suva- 
'Miąvipae? Boja- jis tapo vėl norį- 
bertąši laikai atidėtas?,Reikia manyti, 

suvažiavimas vis del— 4.^0.^
Vytiefc'lai prašomi cas mfrs? biuletenio vinjetę

_________ _ _____ t . Brolis Ml AugulisJ 5aa 
kad kada ners ’šis suvažiavimas vis dėl- ontrę kartę tpieSė į natri- 
to bus sušauktas. Vytiefcioi prašomi cas mirs? biuletenio vinjetę, 
jam ruoštis,taupyt i pinigus kelionei ŪB skubi? pagalbu redakcija 
ir,n iškeikus laik? ir riet?., nuoširdžiai dėkoja. %
V ngi ius i ai. dalyvauti o ' ■

, sjj'ji-t- nuoširdžiai dėkoja.
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Pinnoborgas.
Iš B iltį Jo s Universiteto St vadas sonjoL.Maskaliunas bus in

formuoja,kad vytioftiai ruodlasi gausiai atvykti | ASS auvažiavirrt. 
Iibal gilinąs dalykas,kad atvyksiu net 14 - 16, jy tirpė 6-7 
sen jorai ,koli junjorai ir studentas skautės. Taip pit jiė kada | 
■tįsy suvaziavlny atvažlsoti jau uniformuoti,su Korp! kepuraitėmis^
jStyttgartas.

Stuttgart!otfiai, vlsy laikę buvę labai aktyvus, dabar kiek su- 
pasyvejo ar idonigravo... 0 gal tai tik taip atrodo Korp! vidui, 
perdaug jau mažai tegausint iM jy informacijy.
19 1 tjgku redakcijai.

Fil.M.V uVėnas nuns rado dalyvausiąs ASS suvagi avime.Šiuo metu 
e s dirba DP ligoninėje kaip gydytojas. Slysdamas 10 DM ituky,žada 

ak pat prisiystį kiekvieną nėnosj..
- E.BfikBta 1B vi inn vienuolyno noviciato džiaugiasi nbsu sęjudtiu 

Ir linki mums sėkmės, kviesdamas visy neužmiršti tarnybos Dievui.
- Kai Korpt vadas Užpuolė inaktyvy senJory G.JuBkėnę,prašydamas 

jaedžiagos Korpt istorijai, turėjo progos įsitikinti ,kaal Bis inak- 
tyvus senjoras yra vienas aktyvilusiy. Paskaitykim tik,kę jis raBo:

- "Jau visai mane užbembardavoto su savo •depoBom".Pasijutau 
ttedvlprasDiSkai pastatytas prieB Jusy ultimatum. Ir kas daryti? 
Xorp! valdžioje tad buvau,bot galvoje nieko neliko.Buvau mat sekre
torius, visę laikę tekinas lakeBiau su popieriais ir šen,ir ten. 
Taip kad kas dabar paduoty man tuos popierius ? Bet tada nieks labai 
uokripė dėmesio | mano eikvotas pastangas ir,be abejo,nei viens ir 
nep įskaitė kaip r eilei ant.Mano atminty nieko noli’*o.O kaip tik anuo 
laiku A. A. Ml o Volungė buvo surašys nu su kronikę į. "Sk.Aldc" kon
kurse lalnėty albumy.Buvc daug iBkarpy ii spaudos bei nuotrauky.Jfs 
irgi tas iškarpas rinkau.Bet kas dabar iBkas mums ty kronikos kny- 
gę? Archyvo ir Kerpi Vėliavos paslėpisnųkiek numanau,turėjo pasiru- 
Jinti fll.lnBuJuoeas Klimas,kuris 1940 m.vadovavo korporacijai.

etiniu ar gerai padariau,bet až iSpyBkiniu apie 10 laiBky į visus 
kimius,daugiausia mano pazlstanions ano meto broliams vytieffi. ame. 
IS vieno jau atbildėjo atsakymas atgal.Tai buvo fii.Vytenis.Jis 
trumpai atsakė: *AukB81au ba«... nei8aoksi!"Ir visiBkii,kaip Jūs, 
užvedė ty pačly giesmelę apie vaidSiy.Pasirodė,ir Jus j| klibinote. 
Tačiau jau yra ir Bis tas apčiuopiamesnio:Vytinis iBsireiBkė,kad per 
kokį, mėnesi gal suraflys savo atsiminimus.0 tnl jau labai gar ai.Mat 
j oi V. ky pažada - kerta kaip kirviu. Tikiu,kad ir kiti atsibus 1B 
miego,nes ne gražiais Žodžiais Dorinau,bet kaip yla durte durian. 
Tepabando kuris pabėgti -pasieksiu kad ir džiunglėse.Štai vienas- 
,Slavas Vasiliauskas - jau pabaidė dingti.Palsrodo,iB Austrijos 18- 
SBlgravc Brazilijon. Surisiu j#Lr tenaiI

Ta liūdna Jūsy gaida ,ni el as/Vade, mm visai pradeda nepatikti-. 
Matau 13 lai9ko,kad sunkiai einasi,bet Btai - stojam Jums du IB 

> Šalies.fičandion pas nano porai diony atbildėjo Apolinaras,paskaitėa 
Jusy nusiskundimy del biuletenio, ir... Duok mums naujy numeri - 
paaarysim. Rotatorius yra valdiMkas...”
Žeidžia Akademinio Skauty Sąjūdžio Korp! "Vytis” valdyba.
Bedaįuoja Br.Kviklys. Adresas: (13b) Menningen,Pllegerhorst,Ger
many .Biuletenis skiriamas tik Korp! ir S! "Vytis” naxi ame.Persi
spausdinti straipsnius ir žinias be redaktoriaus leidimo draudžiama.
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