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tėjus kitų eilei - ■

Mūsų S’imbūrioČini, .einu mokslus Vokietijos ar kituose urivar- 
ius i a

-,S. w - ■ UO'pa-.
bendraudami nu vokiečiu įr kitų tiutylių cdllėgomis,

- Hnas mūsų ir kitu tautu ' 
kad tokia ik-.d aminio bendravimo pr aktika dtp da'

Įžengimo į 1949 metus. Ji-a rautus atzvmi r ■> i k ‘Sninga sukaktį: ly
giai prie# 25 matus Lietuvos Universitete buvo įsteigtas pirmasis 
akademinis skautiškas vienetas,iŠ kurio vėliau idaUgn "Vyčio" kor
poracija ,kaip vi ana seniausių ir reikšmingiausių organizacijų mūsų 
Almai Matris sienose, savo vaikino įgalina sakyti. znonutrauku si betgi 
okupacijų nitais.

Si graži'ketvirčio šimtmečio sukaktis,kuria didžiuotis bot 
kem būtų n egida,yra ausų, ~ ir senųjų korpor.antų, 'ir jaunųjų - sam
būri ibių pasididžiavimas. Tačiau ji' draugo taikia ir kai kuriu 
ip ar eigoj irau,.

Nors koporecijos tikslai yra palik7 ti e: petys,tačiau gyvenamo
sios aplinkybes reikalauja kai kuriuos jų daugiau iškilti ,paryškin
ti, neat id idant į šalį kitų.kad ir mažiau svarbių. Šie proga kiekvie- 
n ’.s vytiatis turėtų peržiūrėti savo darbus bei kalius ir pagalvo
ti,ką jis yra p įdar ąs kovos del Lietuvos liisvb reikalu ir kų jis 
dar galėtų Žiu atlikti,kad mot musų tradicinės,V 
stoti vietoje mūsų - kad būtu garbė, 
; r ; \ '
šit etuoss/tur itų žinoti . kad tuo tarpu savo ievynai jie daugi 
p įdarys-ruoČd imiesi šakningam įurštosios mokyklos baigimui.Tu 
Čįu laiku jie," ” " ‘ 2 11 L, 1. _.L1 '.o___ ,
toneužmirsta kiekviena proga jų tirpė kelti ir populiarinti musu ’ 
nelaimingosios Tėvynes 1 listHs klausima.Senas musu ir kitų tautu ' 
patyifim-is parode,kad tokia akademinio bendravimo pr iktika dtp da' 
labai t aigiamus ..rezultatusmūsų asm epiški draugai svetimšaliai r 
tampa ir musų tėvynes nuoširdūs bičiuliai,jos reikalu gynėjai.

^.Tio broli ai,kurioms jau buvo 1 erota išemigruoti i užjūrį,te- 
p įsižiūri, ir jie visada tink'imu būdu parodo sveti m diliams mūsų 
Tėvynes nelaimu. Betgi id akademiko ir dar skauto reikalauj vendor 
daugiau, kaip, s akysime, id eilinio kaimo barnelio, Maža tad yra dar 
nežeminti savo tautos gero vardo:reikia sudrausti kitus.tai daran
čius. Lietuvos laisvos ^ovog reikalu reikia eiti ranka rankon su 
ton veikiančiomis mūsų organizacijomis ir kiekviena proga judinti- 
tq, ^n*t hiubu tautos kapo tariasi užritę okupantai#
j 7^-10 P’io'ū^yta,tinka ir ti eros mūsų korporantams ,ku

rio t£brfra Europos kraštuose. Ir. ji o nėra itleldŽi imi nuo didžiulio 
isipjraigojino T .vyn ai.oiuo reikalu vytioč-iai per 25 metus nii 
nobuto p iskUi.xnj.ai jį,r tėdčl reiki a m mytija.igu jie kritusiu d 
Lietuvos j. iis...-ę musu brolių nuopelnu p ap-.didins, t ii jau jokiu 
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• Šveisdami savo 25 mtų sukakti turimo atlikti ir kai kurnu os 
Vidaus daro altus, nuo kurių priklauso ir aukštesnių, klausimų .spran- 
čLin aSoT'Jinai Eretais baigtas tvarkymasis vidų jo turi but’, zut būt 
apv įtaiku ot is nv.su suvažiavimo su kaukimu ir Korp! statuto visam 
ii'.jutios gyt/mimui paskelbimu,, turi būti sustiprinti broliški jry- 
biai savųjų tarpe* Kad ir toli nuo vienas kito gyvendami? nebijo— 
kimo paimti plunk aną, p ar adykime savi&kims, o kartais asmeniškai 
ir nop atmetami ens fcroli-ams, 1 lidkuėiušoPordaug dar tarine pasyvių 
korpor antų..k’..i galima būtu pareikšti esant išspręsta broliškų 
i-yšių kl ausin a/D augelio mūsiškiu dar r ep'.žadino nei Korp i v ado 
laibkai-nei bi'ul ?t >niaio o * -Jeigu jis bus pamiršę senjoro Įžodžio 
motu ju’ p aviu laisvai duota isipareigo jim-ą,fei a proga ton ūE alko 
ūž blogi,kad tai jiems priminima, ‘

Paskatines ki ausin ’.3,kuri aš noriu 61 a i šk elH , butų Korp! 
istorijos i 61 Jdimo reikalas:- atlikti t ai,kas nobuir-o padaryt-' į 
t.ųc mtu;kada ms tų istorija kūreno, - p or visus 25 m etus o 
ISagal ima'šio darbo užkrauti y ienom asmeniui. T 7 istorija juk visi 
draugo kur kr.j, t aigi visi ir radykino,rinkimo mdziag-^p agaliau, 
mat ori aliukai r imkime jos išleidimo, Gal ir ir tobulas (gal bo 
ryškesnes pradžios ir b e galutinos pabaigos) musų kūrinėlis butu 
|V#‘ininap vy i i o siu darbo b oi pastingu ti oras laikams,Kada nes,it 
našų korporacijos žuvusio ji , i dvirsine\

Visions. Z-i'-a sumlndtionB, o taip pat ir tions darbaus,kuri o• 
61 a Įsakmiau .nebuvo išreikšti, reikalingas mūsų visų dvasinių, 
fiziniu,o iš dalios ir medžiaginiu jigu suklupimas, - tLok čia 
esančių) tiek užjotyj e gyvenančiu - vierran, didžio darbo ir broliš
kos moilds įidininj ,

Pilo Bre K v i k 1 y a
... -u........... ........................

KOžLP! Ev VAŽIAVIMAS ĮVYKS VASARIO 18-20 D^DO

z Tiksli XSS'suvaii avino data jau nustatyta: v išari o l§-20 dod« 
■yaAoc'ių suvažiavimo pradžia j v is ir jo 18 d«10 va 1 r y i o« Vietai 

'■’,cheinfeld8 asft LoScSosuvaži avino mininink as 3ktn«VoSkririsk‘W> 
ucrpj .vado~'pra&on as,n aloni ii sutiko akadenikūs skautus priimti ir 
globoti o •»«••-• Suvažiavimo dalyvauti kvi^iani visi nfcų Koxp I
G irfels n ari ii:.filisteri ai,s m jor-vi, jun jorai.Išgauta keliones leng
vatų »ei Kerps vidiSjnoi LSS neturi g ilinybčs.Kur galina,n^gihkit<3 
vi.eto jOo Dalyvi, ii. atųįv-.eža? paklodę ir por? antklodžių (būtinai!), 
5 DM mokesčio .; už kux'i bus galin a g'.uti pietus ,puoiukqf,biiudoli, 
d aukota,peili ir ktęVilgynul ir pmopri enonos,naiotd<>Korporantal 
ir S o vien ittĮ v adei''ii apie d-alyvavin-} suv-afeiayino pran oėa Korp! vdui 
naviliau sausio 25 dionos.,pai;yn.jdani vykstanaiuji p ward es. T ai 
-bitinai reikalinga žinoti rengėjams.-

pąrbotvark 5.7.0 numatom a: 1)Atidarymas,2)Prezidiuno ir kt<»or^anų 
ri3EIma3757*"^voikinxBarrTn'orpivado prarisimas,<5)8! atstovų prano— 
Ainai, 6/Diskusi jos,7)Korpi statuto tremties rr> tui svarstymas, 
8) Korp! valdomųjų organų rinkimai,0) Ateiti o s v? ikimo galimyhCų 
mgrindjinaSjlO) Kilimai i filisti rius,ll)Einanieji raikaiaio■,

Vykstantieji į suvaži win a korpornntni dar principu .Korp! vadui^ 
ar jie atstovaus DSS suvažiavimo kita skautų vienoka (be "Vyčio*J 
ar net Atskirų kvietimų niekam nebus slunėiimaoSis skelbimas ym 
draugo ir pranešimas vytiodians.

1949„I®14 Korp! Vadaso
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SESES IR MES

Visions nuns žinom,kad mūsų santykiai su sesomds studontomfe 
skautėmis n'dra- visur aiškiai išryškinti ir- nustatyti eIr i mūsų 

\Samburio vienetus tremtyje-pažvelgus, nėr asine vieno' vaizdo.Vienur 
"Vyčio” sambūrius sudaro tik vieni vyrai, kitu r sambūrių viene
tai yra lyg ir mišrūs, dar kitur ,p aviTūbi-ngono, vyrai sudaro vieną 
būrelį,sesės kįt^.Morgaičįu .bur Uis (galima jį vadinti skiltimi), 
betarpiškai g ali,Apriki ausyti StudcSk aučių dr-vei,brolių gi - 

"Vyčio" vadui tromtyjOoSitokia. s mbūrio sąvoką gal ir yru geriausia, 
būtent. AkąŪSSinįo Skautu Sąjūdžio vienodai tremtyje, kur maža 
brolių '‘ir sesių,, g alėtų b'ūiį'rkėšrūs., Sesių ir brolių būreliai 
atskirose vietovėse galėtu dar turiti valdybos-pirmininką ar pir- 
minįnkęjkūrid dorintų atskira .būrelių .darbą, gi patys būreliai butų 
organizaciniu'požiūriu instruktuoti .atitinkam ai Kerps vado ar S«S» 
Dr-vds y adpvybšs^Tai būtįna,nos mbtėryd.k zip ir vyrai9iūrl savo 
atskirų klausimų ', lygi ai kaip ir' bendrų/Sesių būrelio v-zdovp : 
rinktu’pačios sesės, h. an ja s nares priimtų jos‘p aulos,bendradarbi-w~ 

.damos su.Br-včs'vadovybė. Būreliai’ vądovazztųsis vienas SSD statu
tu,kitas gi Korps nuostatais..Abu būreliai universiteto sienose 
sud-arytų organiška, vienetą. sambūrį,kuriam vadovautų brolių ir se
sių išrinkto, valdyba. ' • , . ■• '

Galima-.būtu imti ir kitą -atvejį •, būtent, visišką brolių ir 
bosiu savarankiškumą,koks kad buvo Lietuvoje. šiuo atveju,esant 
ęužam narių, skaičiui' sambūriuose .n aLkin tundra P atį Zkodominį skautų 
jųdš jimuoMusy • veikimo praktika .parodė ,k-ad jei kur viena'..ar dvi, 
skautės betarpiai priklauso SOS.I>$ ir'jeigu .jos naįsijungLa į 
aktyvų skautišką darbą tunte ar sambūryje,to jo vietove jo akudonihis 

"brolių ir sesių • veikimas smunka,nes jokio kito skautiško veikimo?
dėl nąžo narių skaičiaus,išskyrus susirusinojimą,nebūna.Iš pasyvių 
narių gi nauda visiškai menka..

Senieji musų ir sesių fili st iri ai tai gražiai suprato duaavy- 
d-ani bendrą broli ams ir'sesėms Akademinio Skautų Sąjūdžio v didybe. 
Mes jaunieji ir sesės-gerbdami jų tradicijos,turitumėm eiti jų ' 
keliu.,-Unalogiškai sudarydami. mišrius vienatris (anksčiau kalbėta 
prasme,’ ir tuose universitetuose,kur dar yra kali broliai ir ’-alios 
šesdso Labai gražiai Tll-iosio.s !□ stovyklos motu, čia yra' issiraiš
kus Prof oSktnaKoiiČiųs/outon't, kad ėk-ad raikai stovėtu aukščiau ir 

‘ būtų lyg "neutrum" tarp Seserijos ir Brolijos, kad jie bųtųį.lyg 
, ’ skautLČkošios idėjos ' žibintui, kuri pn s "nebūti svarbu ąr aš vyras

į.ar tu moteris,, bet kad. .siekiam vi epo i.- . to pat įe s tikslo. Tik to
kiu pagrindu mos galėtumėm sekming-ai bendradarbiauti.

Šitoks mūsų, orgaųizacijos sutvurkyją-zs l abai padėtų mums ir 
? , ąk-adonįnčjo plotmėjo i'šyyc-tytį su”ro vaikiną,. Jei seses visišk i ąt- 

kitomis
G al but kad 
priklausyti ,

■ ■ 1 ■ ’ ' šou j ąVc llgųn-aGo
Red.p astabd. ' Mums būtų labai džiugu,k-ad'čia koli-ęių klausimu 
------------------ pasisakytų paeio.s sOsosjpareiksdanos,kokios bondradar- 
: •------------- ta avino su broli ii s formos joms atrodytų pačios tJsnka-

- ’ - ni-ausies ir naudingiausios jų erginis acij ai .Konkreči ai
rūpėtų žinoti f ar s esds nordtų. su "Vyčiu", bendradarbiau
ti kiek -arčiau., --r tik taip, k zip sakysim, jos bendradar
biauja su kitomis lietuviškomis-korporacijomis. 
Pasisakyti kviečiame ne tik Lietuvoje buvusi as stud, 
sk-autesębot ir- j aunąsias (dabar lankančias Ū-tu s) o

si skirtų, nuo musų ir '■užsį-.enio polivikuųo" (.ryšiai su 
korporacijomis;,; praktiškai sunyktun.dm ir jęs ,ir moso 
tam tikrais atvejais formalią! neturima vieni.kiti? ms 
bot praktiškai galimo -drauge, dirbti. . .
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Vianas ,iė g anųjų vytioįfiu F,nuns r$o: ■<
- “ Libai dži iugiuosi,k id hunų Kory’ riečia. savo vMkląe
Šii y.rog i noriu r iki xust±, ir nabuuų g ••Jin'1.’galutinoi ir aiš

kiai outvurkytl nūsų santykius su iukdt i;j r skautų vidovyfc? 
Yra drug tv.rkytinū kiaušiny ir yrio jų m y ’.skuti n •) Jo Viliojo 
rcdkbtų priskiri leViino Į sk’.utiniu kų 1 r* ponius klausines •Žinau 
p 'Vyzdžiųskur vyti aMų pakulinas vis ki^ kur užkliunroKonkroČiai 
1 r-iu 5siu ‘nuo o iv ^i<. Bau srrnas .skautes vyt-is j-.u nuo 1929 notų o 
Tadbuvau ] tk įlies 'i vyiA skililninko 1 ii yen 4 -. t ’.igl savi ik-jau 
P’.i.ož> 20 ri y’~UcFor tę'laikų ‘buvus visada aldy vūs: v ųievavru skuiti 
Vyčių čtr-v •! A r ‘jvi kiv ».o rrroigis,Stųdijuod utis A j iu atsakingas 
p ir iig •'.& •’Vyčio” korpor-icd jo j o „Trartyj o '/I aktyvi. ’.i dirbu qu . 
aktu taioc ir t vi »no j ' stovykloj; suorgmiz iviu skautus vykius o 
Hop.yrd ;v.g airiai sava ’/irioj' paruošiau jl.ins nauji v'da„Jls jau 
pakeltao i p yjkautin lakiue, o rd vis tebscu vyr0 skilti n in k re o»o 
Kodėl čiV l<Vyčio“ video nĄre iktyvus?‘r •.

.'■■’.:/.;‘Llui Po dAkoj’-no ui tt^kid. jis it&ili 1 xb ii i'U opų ir 
d.iug k-’Ji .'•ūpi;i \ klousin-i, Pers kuklumo yru ir didi dorybė ‘ir-* 
vytii^ipii «u j-g i n laiv^žii yrio -lukd-t isiri.u 1 Vyšnių,vionok n.oloi 
koEo. blogu., j rlgu nūsų n’.rili- i’iikil’.uju jiaris ■uąpolryfo< norilidko 
•ii lygi n ir ■■o-. ’ ’ i ( '■'

Kory: v’.aut žinom-.k ’d tokių ‘brolių sk i y T inst i* hona^a 
buvo Liiruvo;r;.’tyr i Ar či,in'Ž:lnon-ipdis kl iv? in'is nir-i poi-diug 'ikiu— 
iilusjkol n rs t.L-!, gyvon via stovyklų aav Ji s liMi su-ikiu •'ilo.j lyk-ii 
vyti itių origruo ji 1. užsi in.i ir -for nori dirbti skiuii Šk-j. dirbto 
Ton j-tu'"n -■ vi si i k, •iz-' ani sk-iutinmk is ir no o

MuoU cupr ixinu. Juaų kill in is xl vasii. is r uk-iling-zs. syi’ondino. 
T-’.Eiou'T •'nst’i turHun žino ti „k id. nu su s inty ki li su LSS ±r LSB 
iki Šiol riT'i atikus.. N o-vi Skus tnd ir kalino i Ivlysnius klausimi 0 
Kil tirti LS Broiij-j. at LSS Pirnijų d. 5.11 o ,gilz ir noroikdtu Pnos ; 
.Kori i y vi-.a ik:i Šiol n obuvo ir print-it ^s itf vionp-nusų korpsartn— 
Įct •? lij-Vų s m tykių sutv trkyno rolk vLu Iftvo ridyiA Brolij-itydojij 
k.'L ivsims p-tliko nap-’.Judint iScPrAkrisk-ii LSS ir IiSB vųdovilj Ap“ 
kl iūti iv-iiri lis kiti is rup isdi'-.is; .noturi g ilir>yb;<a Hj. raikiĮ'1 
ii'£i*’.u? ’.studijuot ie „Kory! vidovy‘b'5 stongsis Šiuos kl-iusinus ?

;k t’ ii p ir sis nuo nūsut. sutvarkyn 6 Tuo in.rpu Kory ! vadi s ••_ •■ 
yri b.-rj 5gis k-i pzd-irytic. Gul yirni lucii roikitų nuns giuti tnn 
tikra -ilSki-vl prip,ižini'i9 s ikysinb.nat L3S statuto fiksuot‘7 pado-4 
tijVo t tai Jin Kori i van is darys k.7 gnlJs ir ką ” V : - i 
z as roik■ alinga dalytis Tačiau kaip broliui P= zinonas- .&1q rsika- 
lii'B-aVisad 1 nuo Kory! vado priklausei

Būtų gorii, kad nusų santykių su LSS ir LSB riikilu p įsi- , 
s-’kytų bi'oliai !»j»tAočiai0 Konkrečiai nor ėtun3n gauti nuononių, 
kokia form nuns būtu prlintiniausi 1 ir kokioj© fornojš tvarkys 
d'VLl santykius su vukSt^jjt Ii rtosk zircų vi do vyto ros butunda ■7i 
naudingi luui ii tuviškajųri skautybds juadjinui Vokiitijojo ir 
už jury j s*, .<

.. . RadikCo ■ -■ 'r
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’’VYČIO” K0RP1 IR S! U AR I V ADR U A I

1. Augulis Vtojrs,filiai sris,(13b) Kenptun/All.Postf ach 229.
2. B-įkaiti s Ant'iniSpfiiistoris,(14b)Pfiullingon,b0Routo,Schlosstr.22
3. Bateiki Gediminas,senj«?Korlsruho,Moidingorstr .13,Studentetihoin
4. Bartulis Karolis, son j. ?(13b)Augsburg-Hochf ald;1LittL igor.
5. Bražėnas Vilius,senjo,(21a)Augustdorf,b.Dotnold. ,Lit,Lagor.
6. Černius Vytf-uftasjjsen j«?(2l)Gravon,Hotol Dettn-inn,Studontonhaim /
7. čibas Daun-uit’dSjSenj., (16)Hanau/Mo ,L,inboystr084/7o.
8. D mili lusk is ^r. ,-(13b) Augsburg-Hochf eld,Lit<.L igir, (filisteris).
9. Dagys Jonis,senj., (24a) Goosth-ioht,Sp-ik ?nbcrg Ie

10i D-iihutis Br0,senjo,Dookio Agricultural College,Victoria,Austrlia
11. D-imbor-iš Jonis, sos j., 821 Corydon Avc^innipog.Man.,Canada.
12. Chainauskis Miras, senjoras.. Gonada. "Smulkesnis adr.nožinonas.
13. Valentinis Gvidas, son j., Arolshoin,b.Kossel,IRO Training School.
14. Podorivi&ius Edvird-is.senj,, (24) Pinn?brg,b„Hamburg ,Biltie U-ty.
15. Gilun John,son jor-is, (l4b) Tubingen, Kirchgasso 1/III.
16. Gimbutas Jurgis,fil.p(14b)Pfullingen b.Tout.,Schlosstr.22.
17. Grigaitis Ko s tu ti s, f iiAt lis Construction Co,-.Moor Lake,Ont.
18. Ilgūnas Vacys,sonj.(14b)Tubingon?Bolthlostrc24. /Gonada.
19. Jazbutis Mind iug is,sonj. (24)Pinneborg.,Baltic University.
20. Jonaitis- Izidoriusnfile, (14b) Ravensburg,Schussanstr f 9.
21. Juodikis Alfmsis,sonj.,(14) Stuttgart,Bahnhofstr.141.
22. Janavičius Kazys,f±l.858, Main št. 9T?orcostorsMass0, U.S.A.
23. Jiinskis Kazys (?)s(i3a)Soligonst idt b.Wurzburg,I<itįlagor0
24. Juėkenis Gerardas (24) Eutin., Holst .„Baltis DP C-imp. kSen Joris)
25. Jucrdolis Bronius,sonj„(13b.)Kompton/All.Lit<,Lagar,Postf„229.
26. Kulys Bronius,fil.,adr.nožinon is.

■ 27. Kolupaila Stopon is.ProfęGirbes narys. USA.Tikslus įdr.nozinomas.
28. KraS iuskas Sigitas,sonje ?(17b)lfe3Įburg:Bf,Schwimbad st.19.
29. Kulpavidius Alfredas r Pil'ę, .t-10 'Dafęstadt ? T aunu s 40/1.
30. Korzonas Edmundas,Filo<,(13b).LandshutfLohbiihlstre.5o
31. KonSius IgmsjASS pirn.,Prof. ,<16/Offonbach/M. ,Waldstr.29-4.

’32. Kaii?ys,Steponas,Fil. f University of Now Brun swick, D op art Of 
Chdnistry, Canada. -į

33. Kviklys Bronius.Fil., (13b) MoBrilngon - Fliogorhorst,PP?Uaęp.
34. •Kasparavičius Kęstutis,Fil.,!13bjlll yrtisson/Schw.,HauptsrasBO
35. Kirklys-Juozas, (13i)Soligonst idt/Wiirz. ,Litc.L igor. /!$£•
36k LukiSovicius Honrik-is,Fil, US A. Tikslus adr. nežinomas.
37’. Iiapatinskis Vytaut is,sonj., (24)Pinnoborg,Baltic University'. .
38. Maskaliun is Leon is, sen jor is, (24)P‘innebcr g,Baltic University.
39. Masaitis Česlovas,Filo,(13b) Miinchen, 27,Rauchstr.20o
40. Medelis Romualdas,Sonj.,8722 Lab,Serv.0o.,(13a)Vilsock b.Anborg

\ 41. Matui-litis Jon asnsonj. ,315 Indian Rd.,Toronto,Ont.,Canada .
‘ 42. Mintantis Vaidevutis A.,senj,?(13a). Pullach b.Munchen/Borohnanns 1 

College, Noviziato
43. Mikaiavičius Vyt autas,sen. 9(17b)Erolburg:BrOęF-ilkons-toinstr .11.

44. Norvydas Romualdas,šenJ.,(13a)Schweinfurt, Th.Fischor st?.6-4.
45. Nenortas Kostas,sanj.,(14)Follbich b,Stuttg‘irtpAuberlonstr.40:.
46. Ostoika Anton is,sanjo, (13b)Konpton/All.yPostfach 229, Lit .lager .
47. 'Piu&uolis Antanas,senjo9(13b)Munchan#5j, Hans-Sachsstc.ll/Ior.

< 48. Pdiiitls Edvardas,sonj.p(14biTubingon,Kepierstr.16 ~ I.
49. Paž,onenos Kestutis,sen j« 9 (14)Follbach boStutt.pBahnhofstr.141'.
50. Pl-atoris Alokeandr-iSpFilo,(13b)Augsburg-^ąunstetton,Flaohstr.28.
51. Paltiouskos Kazys,Jil.,8722 Lat.Soro.Co.,(13a)Vilsook b.Anborg .

5



6 pusi

^.Petrauskas Viktoras,(14b) Schw.GniindjLit auisch.es Liger o 
‘>3eP aulionis Zignant is,senj.,c/o GoBahler Picture Butte,Box 136, 

Alberta, Canada.
5'Outolionia Vyt aut is,senj., (17b)Froiburg:Br. ,Sccwirzwaldstr.89.
55oRauys Dionizas, (14b)Ttibinge/$Bolthlestr.24.
56, Slaptys Algirdis, adr.nežinomas. _ ,
57,Svilis Juoz is,filieteris,The Great Lakes Paper Co . ,Valor i.Ont.

C nep 307,382 Sh m-inn Ave. ,Hamilton,0nt. ,C wvh. (?) 
58.Snarskis Albertas,senjoras, (2 '-^Pinnebergyb.HanB. ,Balti,c Kni varsity 
59.Stasiškis Vytonis.Pilo, (23)Uchte,H-inn, ,Canp "Vytis"
60.Serums VludiSjSenj.-.H.F.P-.C.Mc. Dougall,Mile 129.9oDivoCoN.R.

VIA'PEMBROKE,Ont., Canada,.
61.Šapranauskas Petras5sen je,. (13a)Eichstr.tt,Robdorf.
62.5ventora.itis Vytiuyis ( 24b)Liibock, Artillerio h as erne ,B1.1 v ,
65. Uaells Zenonas, (13iJScheinf eld, Lit .Lager..
64.Urnevitins Stasya,sonj., (i3a.< SchweinfurtjTh.Fischsr Pl itz6-4
55c.Vasiliiuskis Sltvis, Brazilija, Adr.nozinonasc
66. V J.kavičius Albin isįsonj .,(17b)Freiburg:Br.jLossingstr.il
67ęVyaunas V.,51 Pinnebergo Garbes narys0... <•
680Volkov5okis T4nrikasPsanjo?(24)Pinnobefg?boH-unb.?Baltic University . 
69©V^žyQ GIjj’t-'urt .8$ son j$ (15b JKonpiron/All© ?i»i'teL^.gor<,Pos‘tflrich -29®
70oV±lk is Eugenijus,Darnstadt—Arheilgen,ernerstc,25. * x
71.Vil antie jus Kestutis (16;-Hnnau,51. ?L inhoystr, 84.Lit.Lager.
72cGrufcnys Arnoldas?sanjo s< 24a)Litbn€k, Artillorio Kasomo. , .
730Ropobka -Tuoz as,senjc f (2Oa)Gdtt±ngon^Gron erlandstr .19.
74s Astašaitis Aleksandr is, senjoras,\24b)Pinnoberg9b,H-uiburg9B eltlc un, 
75oBaukus Mindaugas, junjo?(24b)Pinneb erg,Bal tic University.
76eBubelė Eugenijus,junje,(24b)Pinnoberg, Baltic university.
77oDubinsk->.s Čoslov is, junj o p Australia———
78.J inkus Eugenijus,junj(24b)Pinneb erg,Baltic University .
79oMikn iltis Sigitas,junjo, (24b)Pinneborg,Baltic University.
80. Neginionis Tades,junjo, (24b)Pinneb erg,Baltic University.
81. R-inanauskas Liudas, junjoras, (2 4b) Pinnob erg, Baltic University.
82. Vildžius Godininas,junjor is,(24b)Pinneberg,Baltic University.
83. Bokas Henrik is,junjo,Stuttgart,Lohngrubenstr.31. . .
84. Pankovi6ius Emanuelis, Stuttgart,?ellbach,Aug.Brrndlo 7. (Junj.) 
85cPoolūra Lionginas,senjoras,Stuttgart-Fellbach,Auberlongtr.4o.
86. Vingis Adon is,junj.5Stuttgart -Fellbach,Ludwigsburgerstr.*.
87. Vaičiūnas Albinas,junj.,(17b)Freiburg Br.,Morcystr.l80
88»Pundzevičius Andrius,sonj., Canada.....
89.<Turgutis Vytenis,senj., Canada......... ..
90sŠom is Jomsjsenjo, 39 Bovorly str.Toronto,Ont..,Canada. ' 
01.Ivan iuskis Juozis,sonj.,Barnstadt,Tochnische Hochschulo. 
92.V iltims Mykei is,?!!., DP Hospital Ecksborg b.Miihldorf.
93oNaujokaitis Jonas,File,822 N.Garney Ave,Pomona, California,USA.
94oNaujokaitis Mykolas, 822ĮįGarnoy Ave., ,Ponona,California,USA. /Fil./ 
95c<Tonaitis Stasys, son jo, Hastings College, Hastings,Nebraska, USA, 
96įŽivrauskas Tadas,senj„ j Australia^---------
97oTreinys Apolinaras,sonjcv,(24bJEutin, DP C-wp. ;-
93o’Mij iuskis Kazys,Ml., Adr-? - , - . ,
99 oSust eikis Antinis, Hoidolborg....... o? .

100 o St ink smičius Art'inasgFil&,---------- ---------? ,
101.Astrinas Jon is, junj&,(16)Hinau a/Mo ,DP Canp. Lanboystr.84• 
1020Jokubausk is Edvard is, junj e, (16)Hanau/M. ,Lanboystr984.Lit.Ligor. 
103.J labutis Anatolijus,junjo, Butzbach,Transit Canp.
104oMilijmavicius Anatolijus , (16)Hariau/Mo,DP Canp,4a,Lanboystr.Q4.

6
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105. K xzakovidius-Kozokos Juozas jMl.gyd.—-----
106. Kniuipys Juozos-senjorxs5 (13a)Mohst-x$t ,Boger Robdorf. 
107'oNokraŠ *.s Aloksxs,junja?Vio Corsica 1. Rom 127,Itolix.
108.K xr Allunas A., (16) Hanau M.?DP C xnp,Lxnboystr .,84,50/16. 
109«Dogutiš Jonzsįsanjor xs, (13oyEiGhst?.tt?Log)r Robdorf.
110 . Indriūnas Jonas,sanjo, (13 i)Eiohst.rtt , A«19«
111. Zok >.s Jon xs, Oscot Collage,Sutton Goldfiold,Birninghxii,isngl. '
112. Bčkšt'a ’Kazys, jubjo ,(13a)Ensdorf ,Sxlozionor Kloster.

. 113.Dedinas Jon xs/junj. .Gr-xnd Sonin ari x,Molinos, Belgique, 
114^ur?ršxs Martynos,s ?nj, (13a)Mchst."?ct - Lager Robdorf. 
115’sTxfekunxs Algimantas, junj,vjV13a) Eichstrtt,Lager Robdorf0> 
116arkolianas Kestutis,sonj. -10-1,59,. 125th str.,Richmond Hill,19, 

; N.Y,,USA.
117cZv’irzdys Bronius, sonj . 9’(13a). Eichst:’tt,Lagor Robdorf.
118 o Ki z’kolioni s A1 xd as, J un 3 o y (.14h VTublngon, K oi-to n s tr2 2.
119 «Pun dz ovi&iu s Rin as } j un j *, f (14 b ) Tubingen, S chaffhaus str. 33 «
120„Čeponis ‘Pranas,, son j .,c/o Milton Horsey,Co .Ltd,Box 157 ,Rivors, 

Man. Canada.
12l.Kvcddrxs Vyt autas, son J o , Boychuk’s Extrogong,c/o Sup or in to nd on t, 

... C.P.R*, Konaza,0nt?J Canada^
122«Oisan Vytautas, son j . , H.E.P.Oo Postage’ du.Fort,Quoboe, Canada.
123 .Margiukai tis Mo? sonj,, Box 128;Rolphton,0nt.,Canada. 
124.Sriubas Balys,janjo;.(I7b) FfoiburgsBr., Werderstr.10.
125. G attS xs Mindaugas, jun jonas, <14b^Tubįngon ,Schoffhausens1r .33.
126. M aciulovldias Anatoli jus,sonic □. (14b )Ravonsburg;‘Bathovonstr<,7.
127. Kisielius ’Alfonsas, Filar .sonj(?) ,IRO Gohtral Hospital,

* .Rogonsburg, Landshutorstr.55.
128oVilkenxs VtL'antinas,sonjcs Kobp.Fčrb.Arkitochtkont.

< Stadsgardon bs Stockholn, Sweden. ,
129.SI ūrinsk \s Eugenijusr senjoras (kuopose?)
l?O.Manvydas (Chnialixuskas) Algirdas.sonj.9(14)Pollbach b.

Stuttgart į J ahnstr.l4o ' . ’
131.Llubinsk\s Algirdas,sonjoras,Tannery house,Boochworth,Victoria, 

Australia. ' ‘ ''■■■■■'A:-.' r
132jChain xuskas Ronualdxs. ^j.‘j20) Blonborg.Jxhnstr.6.
133-Širkus Algis ,sanjUSA---*------- -

' 134.šilbajcris’Rinvydns,sonjoras. (16)Hochhoin a.M.Elisabothonsir • 
20) arba: (13b) Augsburg,Haunstotton,Rbchonstr.54,- /•

135. ̂ ilb)ajoris Algirdas,senjorxs, Adr.Tas,'patš kaip Kr.134. f; .-,'
136. Janui xitis Tautvydas,senjoras,Adresas tas pats kaip Kr.134.
■l^jp-1į->iūra Vladas,senjoras, ?7------

. 138-Majiiulis Jonas, Fil, son j ( ? ) medikas, tremty. . . t. ■ ‘ : ‘7>,. ’
139oB’xrkauskas Balys,šūhj.ar fil.,ngr., tremty...... A-t v
14O.YiHs Jonis, sen j,medikas, tremty---------

Korporantu domesiui: Pakaito savo adreso,tuojau praneškite Korp!
----- j---------- - T*v-idui.K xs žino apie šiame s-prašo nesančius korp*- 

| rantus,bot gyvenančius tr antyje,painformuokite 
!I Kur nepilni ar netikslūs adresai - p at oi syki ta • 
8 Viso tai mums, lobai reikalinga rydtio p xlaikynui'.

■■ įf ■: . ■
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"Vyčio " Korp? ir S! paj-inų ir išlaidų apyskaita. 
.............  .... .................................................................................. .................................>""»■».......... ...............................................................

-D..u ,j
l-948oVIII0I5 gauta auka per FiloB>KįDM 35,——• 
1948 e at o surinkt a aukomis is komorantu,........... ■><> DM. 131,66

Viso p ųjarnjDM 166j66,

I d 1 a Id O O_ _». ■ 1 ' '
1 •Biuletenio' spausdinino2persiuntino reikalams

■ ■’■ '•■ išleista: -
- Už Nrc !<». . €. . , . ..-.u*** DM 24/70
71TKr62*,.......................... DM 29,90 ‘ .
Ūz DM 16., 60
tf* 11To4. .................. o • DM 26 ? 8.2 ............. .DM-;, 98,02 

■ - -i'. ... . ■ ■ .. -.. .

20Bašto išlaidos: ' •; < . - ' . v.’.
1948nerugniūčio~'rugsėjo ndn»DM 6,30? » x

, sp alio iien.o. «».-»» ® » o«DM 14,---
Lapkričio nei3e«..»»■»<>p;>DM 7’,'90 
Gruodžio f ėna...... <<><,;■ DM 9,80, ........................... DM 58,——

JoRučtinds soitanntf išlaidos por visus 1948notus..... .DM 8,30

‘ ' Viso išlaidų D& 144,^2.
: X , -

.* Liko k įsojo 1949 n-sausio 1 dienai -*
-k ■ ' DM 22-34. " - \ ■ 1

l948cXIIo31o (pis)Korp! Vidu3o

Kalino i filiui; yrius ręiknlu®

Muns 3inon-i?k-id kai kas iž .sonuju ir nau jųjų vytiočii^ Lietu
voj o cgupaelju nofnis ar &la trantyjį yr-j, iraigę aukotuosius noks— 

•’lūs ir gavę d5.plcnus, D61 k-iro neto aplinkybių ar dabar d-61 nesu— 
sitihojino nebuvo p-ikolti | filisterius® ' » > >■ • ,

>» . , Korpl vadovybė tuo vra' susirūpinusi ir norirf tokius vytie- 
&Lus senjorus( pristatyti senjorų sueigai pakėlinui i filisterius, 
šia proga praMono suinteresuotus korporantus paduoti’Korpįvadui 
parei&kinus rabtu.pažynint istojino-i Korplar S! viot^^laik^, 
kada ir kur- studijavoskur baigė aukštųjų mokyklų ir kurios spo
ol alyb ės diplomą gavocParoidkinal bus svarstomi ir pakalti colons 
nut-irimas bus pr-uonbtaso ,
■" Kadangi laiko iki suvažiavino norą pordau£,pradone paleiski— 
rius prisiųsti Korpf vadui nevėliau vasario 1 do Ateityje baigi— 
šieji universitetus vytiečiai,jeigu nepriklauso SS VianetUM,- 
£avo diplomus; nin ''to turinio p arei Akinus pr adoni prisiųsti 
KorpI yaduio

8



Nr h.- •* Itai *• «... IM* *•* “** ** ** •** “* **’■ l*« h»1 but Ml »•'»»•* MR b»R 9 pusi'.

X Š T RUBIN I D\ S K A U T 8 Y V M I M 0 •
....... „...».. r...

Mu^ inčornunj ųk-id Lo^n^Titybcji nirnijoe pirnintokns vyr#sktn. 
K-usttiioris ■P-vloi luckis netrukus išvyksti i J0A«V# z

K0Bilf.l. '.uek is yro. vlnnie seni-tusiųjų lis lavos sk-iutu veikėjų 
Tdvyndjo ir treaty jo»- Ilgus notuilAbuvo jio ski u tų org-inisioijėo . 
vičtovybigo.Sivo liiku buvo ir Korp.J vtdisf .

Mqs linkine- s-iyo. niJ i'in Pilistoriui šakningos kloties n-iujoso 
, gyvenine s ū.ygo s e 0. .

Dėdinos y.‘.atinFOS svorg-tniguoti' Gilva.Wio kursus-
..~nčiF^“^kFFnokykli,lyg ir 

sk-iutu v-ulu universli et is.Jų centrts yr ■>.;> -ižio jo Anglijojo.Teko 
p itir-ui A-'.a Bieii-skiuių v tdovybd diro dygius auorginizuotl dių kursi] 
skyrių Vokietijoje,kuriuos gųldtų 1 inky ii ir nūcų Vido vii#

Sudiryt v- n iųji< I»SB__v zdoy.ybon. » a
X .j■■’ pik viofywT či'o įsn --nyss. Sktn.»§tįsiūki s, - Vkideninio skyriiua 

vndlju'I’sktn.PxvP-’kolni^kis ■•■ vyčiu skyriAcs vo^jUjVaSktn.M.Kuku-- 
tis ••• Jaros sk-iutų vod^jtų Psktnjrof5to]'dys ... vkio dilios vodeju, 
SktnoMalu’rfcdus - užsienio d-ilios _y-?de ju?-iktnl>Ad..Voncl'Wsk ’.s - 
ETbos rajono vidolv-iy 31^ips'ig>Ko‘neiu3 .-■ M-iino rnjono vidoivu.

TuniĮninku SAskrydiKg, '■ . . b ■ .
»■ Sūisio 2b‘>-”?8 i-dcn<frn-3burge (.r-iguindj.o) .Br.zonnjo Snuki -ims 
iuntininku s įskrydis.I^ ki įkviono tunto vykst-i po 2 -rtstovue

kryčio11 Sv vi op o t-ii siunčiu. Atstovus tuntu toisėnls,. "Vyčio” viono-
1 il.y'kur.iFtui’i* Šiokiu toki’V’FFriybe, <vi ytkLoni Si mo 1 -ib ii svir- 

.'biino suv-iži-rrino d-įlyviuti.Atskirų p• įkviytincj uotus siunčium.

LSB Brolijos.^ ui£Čiyi-J_l£2LA.Tkį.„ 4 r
*’k~i kuriuošo tuntūoso d įtoni įritink mi p-irongin ii«Sl-i prog-i kne- 

Či mo ir vytiočius,kuriuos t‘ii g ilt y o ivo -tukonis p-ironti Brolijos 
dirbto

Įriutišk-i liikrYidtį. ■
jo “ Bk-iuTų Ai d -is1’ a iTel s ein i ir akt utu 
kid skintu 'rrg inizicijos vidovyM 
;inn(!>

•ilnu korinioktųA 
rišu:’ i2"li7 Augustdorf,b.Rtnold,

tioikšningi šuvizi ovin iį.M<
-----Vyri iušFFsk\uiinink’is i^ido p įtv irkyrr} įpio.dių stiv-iži'ivi- 
du suS iukin*i. S itisio 21—24 dodaTirptoutiniš sk’iutininkų s ąskrydis 
Uornoburgo,'s ius±o 27-29 d*d.dv-isios vidovų konforoncij-i Homobur-

- go» V’.s iri o 19 - 21 dodo vi suotlnis Brolijos suv-iži-ivin is Sohoin-
' folds. B •indžio 9-11 dodo'Juros skontu ir oro sk-iutų vidoyų

Biskrydis. Eomoburgoc B-ilinoJio 10.-12 de-d. jiunosk'.utų vidovų
.sąskrydis Hornnburgo.-, B įlApdžio 21 - 23 d.doVydiv, ir Studentų skiut^ 
St y-idovų sąskrydis Hornohurgo

Do d in o s lj: ė t ingo s gt g -lįvįn t i _s 
" ?o~t~iliuto š i’?ioxTios su et o 
vielų 1-iikį-idtis.j Toko-y it irti, 
diro' žygius išleisti n luj^ org

I? -is uori.^vu t V’ Sk-iu tu,Jlįd o ” J?
^osikreiplA i skini. A, Kr-ra s o id
Itt.L-igoz’o Bilais ■kony.lektis. kistuoj t 1b U3.''ru or-mgi rjoaa*- 
•ik’idoDik'ins sk'iutons^ Kis neturite ~ p įskubdkito Įsigyti j nes 
tokių konplekfcų tdr-i 30 0
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ALp(LKA)3335į
1949, Nr. 5Nr o 5 -------- - - ■-< _

NO

■poovo vieta patviruj.ni;us bddji,uo 
Sil b a j oris o X st o.igino n .?tu Ko rp f 
vadą itstovavo IiiPI ii ari s«,

Paskirtis Norm Įgaliotinis

v.iikj
s 1^., 
a; dar 

m nunsyitsi- 
’■asto j 'buria, s 
i iii jo s velia v

| —<».w — .
K orp1 4 
p '.skirt

i ko 
•i Austr

i s. o J m pa- 
spondam 

lijojoo

s galėtu būti *>*»—*»*-»• • -• -v- -*■ • • '.i- dčl 
g.iusybes d vrbo n-įgiltai7s būti 
Korp< itsįovu J.-.AcVc KorpS vidis 
ioSko kito korpor wtc-kuris ti5. 
sutiktų p įdarytio Vargia nūnn su 
tais anQrikiOuiiig9;o-> _Brcli-ii 15 
J'c A-.V.,, nobūkiti kuklūs if •itsillv 
kita a

.Vytį obia i_.o ,vl. ’A'jįU 
"sk ’.utu ruoši uįojįo

Son^.LiubinSkas nūs ini'ornuoja 
15 Austr iii jos.jkad V'/tuci ii ik<- 
tyviai ruošiasi d įlyvauti draugo 
su kit lis Ii it o skautais pisiulind- 

5 vadas p aprink 
" savo įspūdžiu©

4.

H jos I »<»** ;

xtsiusti

gi KorpS sveikino LSS Piraij'}sVyr 
s ktn s. Pro f e Dr c C op a,. AS S p-Veniniu1“ -i 
ProfsKon&iu»Studo Skiuiių dr- -v o

O

žnonijoa gir isnds itiiios0Nors 
Kanadoj? ošino vi? n as nuo. kito, 
dainai ttiksbandio kiloma-rų its. 
tam į>’bnū jaualianūs lyg tinsią 
n-aktsusšd^ priu 1 vai? P įnoriu- 
n0.j o ar Pūl ingo j Oo Ypač nalonu 
g iuS. "Vyčio” hiul atonic”

Padeki uz >7 * •, * 
bv>ivl

r b s

ų. ir iHujų jų Motų 
u i b nūoų 'brolių

i in j orų s "Vy&io " Korp 
vi o n ai ū ribai (t-iig 
.Itų svSikinirų is 

visų piniulio kraštu »N laarūdi“
bug ’fi-ki akos ir f irAi» i ūko s gal 

rjyb ė a < p • id6ko ti ki ekvio n iri its ki- 
rai., dėkoju pre feiuos biuioto- 
ijio’puslapius o

Korp'i vid ’.so

Auko s« , .
■■”*‘Ė’xT7DroKeK ;.8por trinius - 5

DM (• wtro ji auka)., Eichst<" tto 
’’Vytitr’- DM 10 » Pii-.,D-miliauškas 
purena ’gruodai rastines reikm— 
rinitu Auko to j ir. d -nuo Mrdži ii 
■-"dko jam- Jo dilti biul etąnis 
gali 1 inkytl' iri aus brolius vy- 
riofeiuon

S volki74.iR.vL Kim.dr.s *..
Fi Korp; vadas r?n-
Vii ana _nuo d iirdzi au- 

r/r-porin-
r KrDarią aro Kanido'joJ ____  __

i Muns būtu 1..__ .. ..• u ..

vo visions vyti__ .
sius, sv likininus 15 nu su, 
ta Vcfeirurio i;
Sonj•Dinarus nuns ri^oi

- aMilonu karst Atiloti
kiti ir vis l-ibiiu i'tJsibl-uffk'xnt

KorpJ istcriįo.s raįkaįiio.
"‘(Hutą“'nin*i«K virtlngos mdžia- 

gofjykuri tvii»koni0 Dar kai ko 
irukot-i ir tuo r iikilu vidinis . 
oūsiriSif^ j in as m ’Juo tirpu Si m 
roūk'tlųi vlsidkii niturim lo^ų0 

L pi vi smgu yknd kai 
kas ir lb upin Wjo gpyvon melų 
brolių,prisidėtų prio jos iffioi- 
dina o

i•WIMli'UUlUOUl;«"**74U‘.U«*U*l4k'»iUV*k‘UV-‘“U’UU“ttWWWW'iia'“~

laidžia itkadoninio Sk-.vtų Sąjūdžio ''VySin0 Korpi v-aldybie
Redaguoja Kviklys o Adresas: Monningo»j71iag-if horst,Gor-
nanyoSiulotųnls skilimas tik “Vyfiio” K'orp’ :iiJ n ari oris r, P orei--
spausdinti straipsnius ir žinias“ b o r o d aktoriau s leidino drauddiam o
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