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Vyčio" Korp! ir.S! biuletenis

Vakar# Vokietija

K A S

Sveikiname i L.S.S.suvažiavimą atvykusius Lietuvi# Skau
tiškojo judėjimo vadovus-es,seses ir brolius. * 
Sėkmingo darbo sprendžiant naujus tremties skautą už
davinius! Gražaus Brolijos — Seserijos bendradarbiavimo!.

Sveikiname į akademik# skaut# suvažiavimu atvykusius mu- 
. s# organizacijos narius,viešnias ir svečius.Sujungime 
jėgas ir sirdis pergalei, 

Ad mellorem!
Liet.Stud,Skaut# "Vyčio" Korporacija

Daugelis is skaut#-ci# jau bus girdėjas "Vyčio" korporacijos 
vardu,tačiau gal dar ne visi pakankamai gerai žino,kasamės toki esa
me ir k# veikiame.Taigi trumpai ir prisistatome skautiskajai visuomenei' 
tremtyje: Žinoma, esame jaunesni už savo motin# - L.S.S.,tačiau sau

I jau nriskaitome 25 metuc amžiaus.Tiksli mus# gimimo data: 1924.X.16 •
Į Kauno Universitete. Tada gimėme dvynukais,su studentėmis skautėmis.

Vėliau pasivadinome "Vyčio" vardu. Taigi ar tik nebusime pats seniau- 
• s'ias L33 vienetas. Nemirėme ir okupacij# metais,nors ir mėgino mus 

paguldyti į grabą. Tremtyje is nauja atgimėme Vokietijos universite
tuose ■’•Vyčio" sambūrio vardu. Savo skyrius turėjome 12-oje Vokieti
jos universitėt#j šiuo metu tebeveikiame dar 8-iuose. už tat kur mus# 
vytieci# nerasi: ne tik kiekvienoje didesnėje Vokietijos stovykloje, 
bet ir Italijoje,Belgijoje,Žvedijoje,J.A.V.,Kanadoje,Australijoje... 
'te be ryžio jie ten gyvena - turime savo seniūnus ir įgaliotinius 
tuose kraštuose,kur tik daugiau musiski# susidaro.Žinoma,esame labai 
ižbla-skyti,bet ar gi atstumai gali k# reikšti žmonėms,kuri# sirdys 
Viena- mintimi plaka?

Kiek mus# yra? ' •
- Aktyvi# ir pasyvi# nari# skaitome apie 140.Tai nėra jauni moks

leiviai,gimnazistai - daugelis universitetus baigusi# žmoni# - inži 
nierių, gydytoj#, teisįnink#,mokytoj#, ekonomistu, chemik#, na, ir šau
naus dar tebestudijuojancio jaunimo. Tik įstojusius narius ir neižbu- 
vusius mpt# "Vytyje", mes vadiname junjorais (kandidatais).Tikruo
sius narius - senjorais, gi baigusius aukštąjį noksi# - filiste
riais* Nežiūrint to,mes visi esame lygiai toki patys skautai,kaip
ir Jus.3a.vo gyvenimą tvarkome skautybės principais ir įstatais.

- Ar mes susirandame vienas kitą? >
■ - Taip, ir gana

ei# broli# adresus.Juos 
vienas •‘Vyčio" narys.Ži 
vieną menesį, suranda 
pasislėpti... Is jo visi ir sužino,ką daro 
vytieciai universitetuose,kaip gyvena mus# 

; Ateityje patieksime daugiau jgyvenimo-ir

sklandžiai.Kiekvienas turime vis# tremtyje esan- 
skelbiame šiame biuletenyj e, kur j. gauna kiek- 
kuklus laikraštukas aplanko rytiečius kėik- 

jucrs visuose pasaulio kraštuose.Nuo jo sunku 
Korp! vadovybe,k# veikia 
broliai užkuryje:, 
darb# aprašymu.u/r s

NAlC-'.v.u^
M. MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
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~ veikia vytiečiaf Vokietijoje ir užjūryje?
- Daugelis ju dar tebestudijuoja, ruošia 'baigiamuosius egzaminus, 

rašo diplominius darbus,kiti tarnauja,dirba fabrikuose,miškuose,rūpi
nasi savo šeimos ir irtimuju reikalais.Jei lieka laiko nuo šio dar
bo,padeda skautiškiems vien etams.Vakaru Vokietijai vytieciai yra davę 
L3S ir L3B‘-jai daugeli vadovaujančiu asmenų.Daugelis tuntu ar drau-

' goviu dar tebejaučia tvirta vytieciy. vadovaujama ranka beit.globa.
"Vyčio" vienetuose mūsiškiai tobulinasi skadtybėje, stengiasi ja 

pažinti teoretiškai ir praktiškai„rašo referatus,atlieka kitus prak
tiškus darbus.Kanadoj e' mūsiškiai buvo ir tebėra lietuviškuju skautiš
ku vienetu steigėjaiįpionieriai.Tas pats ir Ąustralijoje. Čia musu 
senjorai B.D.ainūtis su A-Liubinsku suorganizavo gražu mūsiškiu skau
tu pasirodymą Pan Jacifiko stovykloj e,išgarsindami Lietuvos vardu.

- Nors nežinoma ateitis laukia mus svetur,nenusimename ir i atei
tį.. žiūrime blaiviai,visada su pasitikėjimu. Nemanome ir greitai mir
ti nei kaip lietuviai,nei kaip skautais esame pačioje jaunystėje ir
pa o j ame navas ary .’Daug gražiu dovanu manome suteikti dar musu mie- z 
lajai sužadėtinei skautybei,kuriai žadame likti ištikimi visa 
gyvenimą. Todėl universiteto sienose net neleidžiame savo nariams 
"susižieduoti" su kitomis ideologinėmis bei politinėmis studentu 
organizacijomis. ' . - ,

Dieniausias musu uzdayinys 'tremtyje yra kaip ir visu skautu. -■ 
gerudarbeliu darymas, tarnyba Dievui, Tėvyne,!, artimui .Kadangi mes 
jau kiek .didesni uz mažuosius skautukus,norime,kad ir musu gerieji 
darbeliai butu kiek didesni.Taigi prie savo visu tikslu jungiame 
beatodairinę kovu dėl Lietuvos laisvės,nuo kurios neatleidziame 
nė vieno vytiečio.šio tikslo įvykdymui,.žinoma,nebūtinai reikia vi
siems* vienoj e vietoje gyventi.Kartais issisklaidzius daugiau dar 
•galima padaryti.Ir kg-i ku darome. Dusu vadovais čia'yra tie 

^vytieciai,kurie Tėvynės laisvei ‘savo gyvybę atidavę ar ,į dibiro 
plotus jungo vilkti kantriai iškel-iayc, vietoje pasitraukimo kator
ga pasirinkoDidziuo^ ėmė s ir tais mūsiškiais,kurie-tremtinio laz
dos vietoje, savo krašte ginklu -pasirinko. ...> , , 4-

Brolius ir seses kviečiame į bendra darbu. Visur ir visada at- 
■ minkime lietuviais gimę.Visomis išgalėmis kelkime,rodykime pasau- 
-liui priešo daromas skriaudas Lietuvos' žmonėms,judinkime tę. akme
nį, kurį ' anr musu '-dar gyvos tautos kursto tariasi uzritę:okupantai. 
Visi'(budėkime lietuviu-tautos laisvės reikaluose i -

y’ Ci-'p p ’’ Vii.Br.Kviklys. 'v f -?

VYKSTANT! I SUVAGI AVI^Į_ ' ..

Kaip' jau buvo pereitame "Vyčio“ numeryje pranešta,lietuviu . 
'Stud.Skautu suvažiavimas įvyks Scheinfeldo lie.t,.stovykloje,L&L su-< 
važiavimo m e tu ;D r a d z i a vasario. 18 d.. 10. yąl ryto. -Bau gelis S ambur i.o 
vienetu, jau. pranešė atsius iV- savo .atstovus. į Šį“, gal paskutinį, ■■ 
musp suvažiavimu.Tikimės,kad atvyks ir sesių studenčių, skaučių 
atstovės. Suvažavimo dalyvius priimti yr mus globoti apsiėmė pats 
LSS suvažiavime šeimininkas sktn.V.Skrinškas.

Suvažiavimo dienotvarkė paskelbta biuletenio 5 iTr.
Kitame biuletenio Nr. mes painformuosime, uzjuryj ė gyvenančius 

vytiecius ir visus tuos,kurie negalėjo suvažiavime dalyvaUti,apię 
-jo eiga ir. nutarimus ;

Jau gauta kej-ėtęs- sveikinimu. - ‘ ,
Nugalėkime visus sunkumus ir-atvykimej .
Iki malonaus pas ima tymo-i ... 1_- ;

’v.. Ifdrp! Vadas.
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* Jurj.i_.A? Taskupas. . . • •

•VyčioJ 4 Nr. senj .L.l'askaliunas labai gražiai ir išsamiai ,, 
nupieš? musų sambūrio veiklos gaires bei techniškus .sueigų prave
di® o metmenis. Ir dar diskusinis- straipsnis 1 Nežinau, ar daug - 
ka begalima butu, pridėti. z..

■?. Pasisakyti norėčiau tad gimininga tema; apie mus^ veikimo 
.linkmę. - . ... - * ■

Rašydamas šias eilutes, visų pirma turiu galvoje kasdien besi
plečiančia emigracija,kurios oanga kiekviena, syki, su savimi nusi- 

.. neša po keletą, vytiecių. išsibarstę jau buvome čia - visuose 
Vokietijos kampeliuose, po viena,po kelis, tik^retai kur po kelio
lika. Nūnai- išsisklaidysime visiškai, ne p- ra žingsnių,ne keli 
kilometrai, bet neretai ir tūkstančiai mylių bei p: alus vandeny
nai skirs viena nuo kite* ■’

Tokiose pasikeitusiose sulytos? musu, išviršine konstitucija
■ taip pat keisis, iš vienintelio sambūrio vienoj e,centralizuotoj e 

vietoje (NaunasJ-ir pereinamosios stadijos - sukoordinuotos pa
skirų būrelių veiklos (Vokietija) - noromis nenoromis turėsimo 
virsti fbent laikinai,iki' šviesesniu perspektyvų), koresponden- 
ciniu būreliu,paskirų 'atramos taškų'tinklu'

Is to iškyla kie.’vieno i nd i y .i d o svarbumas. Jeigu*^ 
_ •; .Kaune ir dar vėliau Vokietijoje mažiau ar daugiau buvo veikiama 

butelyje,atseit,bendromis jSgomis,vienas kita papildaut,pasita
riant ir- bendradarbiaujant, n su j ose sąlygose rytietis atsidurs 
dažniausia vienas,apsuptas didesnes ar mašesn'-s bendruomenes-. 
Ir kaip tik čia turis jis pasirodyti tikru rytiečiu, Šia jis bus 
tas a tremos taškas,nuo kurio toliau pri.i lausys ir tolimesnis’ • 

Vyčio • gyvenimas, ir'gefo vardo išlaikymas. Nes jeigu iki si 1’ 
■Vytis ! buvo reprezentuojamas ; rupi s' žmonių,nūnai jai atstovais 

kiekvienas pavienis narys. iš atskiro V'-tiecio elgesio,budo,velk
ies, pažiūrų bus sprendžiama apie visų’sambūri. Gražiai užsire
komendavęs rytietis palengvins kelių ir kitiems idėjos broliams/ 

.pagarsėjęs nekokiais darbeliais,gniuždys ir naikins visą Vytį*..
Bis klausimas perdaug svarbus ir aktualus,kad i jį'butu, 

galima žiūrėti pro j pirštus ir todal pats pirmasis musu dabartį-' 
nio darbo uzsibrezimas tur i tų būti;., kreipti dįmesi į kiekvieną ' 
paskira^ individą ir jų ugdyti. Nei vienas rytietis)neprivalo ' 
būti menkesnis už kutų ir nei vieno draugiškumas,užsigrūdinimas, 
patyrimas,energija ir veiklumas neturi viršyti kito brolio šių 
savybių.Balia tikro skautiška charakterio pasisavinimo, nepamirš- ' 

’ kine- ir visapusiško išsilavinimo; nežinia kur,kada ir ko 
prireiks. ’

Nebūtinai sambūris turi visa tai duoti. Daug kur vienetai nėr- 
jauni,permazi,kad gaištų visus pageidavimus patenkinti .• Gražiau 
ir tiksl ingiau butų,j ei 'kiekvienas musu šeimos narys savo pirmuoju 
tikslu pasistatytų virš iškeltų minčių įgyvendinimą, idant 
tapus tikrais rytiečiais! ' ' ' ,

Tačiau.jei nemokame savęs nugalėti mažuose dalykuose, 
/ , - kaip gi laimėsime sunkesnes kovas?

Deja,teismo dieną niekas musų nepaklaus,ką sės kkal- 
tose, bet kąces padarėme, nepaklaus,ar mes gerai

- kalbojome,bet ar gerai gyv nome. >
Tomas Kempietis.

3



-Kr. 6-------------------------- --------- ----- ------—--------- * psi.

J.A.V. STUDENTU SKAUTU ORGANIZACIJA- . • • ••........................ Dr.Ray O.Wyland
Koledžu tarnavimo Brolija. .»

J.A.V.koledzuose yra keli šimtai tūkstančiu 'buvusiu, skautu.Daug is^ją • 
tęsia savo skautiską/ją veiklu Alpha Phi Omegoje,turinčioje savo^sąrašuo
se per 15.000 koledžu studentu,"beveik 200-uose svarbiausiu koledžu ir 
universitetu?ją tarpe Yale,M.I.T.,Cornell,Purdue,Tulane,Chicago U-te, 
Howard,De Pauw,Kataliku u-te,Georgijos Techn.-Akademij oj e ir 3i-ame 
steitą universitete.Nariais gali būti tik koledžu lankytoj ai,praeję 
skautiškąjį, apmokymą. ‘ '

Brolija yra įsteigta. Lafayette Koledže,Easton Pa, 1925.XZil6 d.Visa
me krašte 'ji paplito daugiausia vadovaujant H.Roe Bartie,Missouri'Valley 
Koledžo pirmininkui,buvusiam Brolijos pirmininku- 1931 - 1946 nu'

Alpha Phi Omega veikia vadovaujant jos palios vadovu komitetui ir 
pati apmoka savo išlaidas.Ji yra nepriklausoma koledzine brolija^tačiau 
ji turi Amerikos Skautą Sąjungos Tautines Tarybos ofiaialu pripažinimą.

Jos tikslas yra jungti koledžu lankytojus į draugystę skautą Įžo
džio ir įstatą pagrindu ir ugdyti vadovus, naudo j a-nti s draugyste ir tar
navimu, Alpha Phi Omega,kaip tarnavimo Brolija,skiriasi nuo gp.rbės,ben- 
-druomeninią ir profesiniu broliją.Kitą brolijų ir studentu bendrabučiu 
(campus) organizaciją nariai aktingai veikia šioje brolijoj e,tuo įgalin
dami ją įgyvendinti visą ”campus”’apimančius tarnavimo planus.

’Alpha Phi Omegoje nėra vietos neaiškumams.Brolijos nariai į kandi
datavimo perij odą žiuri kaip į pasirengimą tarnauti, ir priėmimui į 
broliją reikalaujama patenkinamai įvykdyti vieną tarnavimo planą.

Alpha Phi Omega sudaro skautiškoj o-tarnavimo idealo pavyzdį suaugu
sią pagrindu. Tai yra skautybės dvasios esme,praktiškai įgyvendinta ' 
koledžą bendrabučiuose ir bendruomenėse.

Nauji skyriai steigiami,kai dalyvauti tarnavimo programoje ir va
dovauti Brolijos veiklai susirašo kurioje vietovėje dvidešimts penki, 
ar daugiau studentui,bent penki fakultetą patarėjai ir bent du skaitą 
patarėjai.

Alpha Phi Omega teikia patarnavimus keturiuose gimtuose skirtingu 
darbo sticią, ją tarpe imdama studentą pirštą , atspaudus,vadovaudama 
naujoką supažindinimui su studentą bendrabučiais,vadovaudama ceremoni
joms koledžą susirinkimuose,studentą rinkimuose,padėdama naujokams keis
ti knyga s, tiekdama, kraują transfuzijoms,vesdama Raudonojo Kryžiaus 
kampanijas,bendrdbucią pašto įstaigas,vesdama kampanijas Pasaulio Stu
dentą Paramos Poniui,pardavinėdama Kalėdą ženklelius,vesdama bendrabu- 
cią pirmosios pagalbos stotis,vykdydama-jcoledzą radijo programas, tvarkyda
ma eismą koledžą parengimą'metu,spausdindama studentą informacinius

. leidinius,pravesdama savitarpio sportines varžybas,informuodama viešumą 
apie studentą tarybą, vesdama pirmosios pagalbos apmokymą,statydama 
bendrabučiuose žyminius istoriniams įvykiams 'atžymėti,globodama kalę- 
dinią giesmią šventes,gražindama bendrabucią aplinką,remdama Kovai : 
su Vėžiu Draugijos kampanija,prisidėdama prie Bado pagalbos,statydama 
vėliavos stiebus,keldama' ir nuleisdama vėliavą.

Brolijos Valdyba turi savo bustiną Kansas City,Missouri.

Is 'Scouting” 1949m«vasario Nr. 
vertė Fil.V.Stasiškis. ‘

Red.pastaba. Butą, labai gražu,£ad musą S! vienetai užmegztą
su šia brolija korespondencinį,. ryšį. Valdybos ad-resass * -

Mr.Sidney . B.North
407 ‘Land Bank Building, '
Kansas City 6,Mo., U.S.A.'

I
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žodžiai V.Bražėno.

“g

los akademines skautę_stovykio

Muzika St.Kairio 
įdį

1. Dio-vui,Tau,To-vy-ne ir žroo-ni-jai ski-riam vi-sę

moi-lę mtts Sir-džię— -tū~rim moks-lę ir jau-nys-tę e-som

2»Mnoę mintys lekia kaltu VyBiu, 
0 krūtinę puoSia lelija.
Dainę, jauno ilgesio nupintę, 
ToiBgirs kilnioji žmonija*

Ton kai mos o#»

3#Diona ta, kai mokios vdl Sypooois-,
- Mes sugrilJim TeviSkos paguost,

Jai pakelti palenkta jos galvę,', ■
Musę darbo vainiku papuoSt»

Ten kai mos•,»o • ■ .
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• '3iaildifuir^dA.r.kau+.yb6žali pažvelgti J, savo 3O; metu ̂ tradicijas, 
matome,kad jos nuvarytu.bara^yra.. neilraUojamas.o^unu P---1 *;

• deuaiau, ir-los užsibrė z ima r varto pjp.-t.ua p t but, jo- otaxhi~
mo diena, ir prts-Jo* t^as,Bnden-PcweJl , Ūks Jos-

Dabar-galime kohetatuo ui d sza^ <■ y > 
kaiu tūlas bandė tvirtinti.oalxa jaunuoli 
horizontu atvėrimo, išmokt nauju,nematytų, 
dalyku,paraleliai eins. nuąien ir antrasis skautybea t-l^las 
lio auklėjimas. Tiesa,vaiko.amžiuj u 
padaryti netiesioginiai,įvairiausių 
vyras ar vyresnio anzi'V.9 jaunuolis 
praktiškai 
jos idee14 JU U

Jis

t ii; .. 
'nebara vien ’vaiku pramuša*, 
c lavini™, grudiniuiUjuauj u 

idingu 
. Jaunuo- 

siekiama ta a.klajumjg. įtaka 
ori amoniu pagalba, bėt jaujai® 
turi savo paties gyveni™,atseit, 
o n d i h t i - sksmtybSs tikslą, 
.’nukreiptom į toki žmogų,nes "jis 

daro,kaip Jis elgiasi,turėtu mazi&u r.r
daugiau būti”,skautiška

Tas tikslas, yra ai 
vyre. s ,kaip puta' B-.-' »mo: 
turi tai gaivoje?

Bijou,turėdamas P 
biau .pereiti prie antroj o,-^savęs

Ji galima trumpai nusakyti: buk tikras 
e-r kiekvienas wr«-onio‘ amžiaus dkautas

ik t?da,kai'Jis Juri vis la- 
tu, j .luncsni'jj tr aukl' j ima, j is 
ženklelių,žodžiu,prie 

visko,kuo skatinami maži vaikai. Ko,Jis ima dar toliau:pamixsdamas 
senąjį' skauto principų i!kuo .mažiau is lys t i ', jis tx skuba visomis; < 
jėgomis padavyzi :ikar j eraįgauti i.ups-ęsnį laipsni ir daugiau _zvuig.-~ 
dučių. ’Jei pakelsite mane i senjorus,tai as padarysiu^Jums;tai ir 
tai”.'.. (įšilo., bet. tai retkarčiais isgi’rstr.m.a is vytieciu■ lupu.. 
fetri ir visas vyriškumas, visas skautislmmas’...

Siekiant"’’pasilymėjino nueinama ivairi.ausia.is ? ei i ai s .Kitai 
(nors skrudu,bet as.kalbu kaip tik apie vytieeius!) nusivylus,k~.d 

'neprasimusj" i ’’valdžia"• ar kitokiais-ambicijos".aumetimaia,atsiri
boja nuo nVycion ar net. _ima bet koki?, jo/ veikla boikotuoti.Ir tai 
d?*ro suaugę - vyrui! . • ~ ' ■ .j. . .. .’

■ :Skautas"draugiškas su visais.Jis populiarus jaunime tarpe. . 
Rytietis siuos tikslus ypač stengiasi Jgy 
tina,Jei kuris to giiebiisi. Bet ar visos 
Štai vienas vytietia, Jau ne naujokas 
Juškau tuku, pas save. Labai gražu. Lot kr i visus nugirdė 
leidžia - 'ima šiurpas kristi. Nusitinki,aure,kelis ling „ 
ir klausi su pasipiktinimus kas gi jums pasidarė?. - Zinai 
atsakyrna, - pas broli X truputi ištraukome...-

- tai kur auklSjanrsis okautybės darbas! Brolis senjoras per pus
valandi sugriauna,ka- visas sambūris gal per ištisus raitus yri states 

Tai pora nuotrupų- i.s mūsų g;vzenimp. V3žys,kaip žinome,baiki 
ir sunkini pagydomą liga. Be'to’, Ji užkrečiama ir paveldima... 
Raukime tad ji is. savo tarpo pagrindinai,kovokime su Jos .atsi
radimo ir išplitimo priežastimis,j eigų tik norimo išsaugoti savo 
sveika kuna: . ■ ■ ’

- n

n-ndintiilr labai sveik 
priemonės tinkamas? . 

pasikviečia "būreli jaunesniu 
kr i visus nugirdės 'namo p i- 

aure,kelis lingu:j ancius 
irdi

’• Junj-.A.T

Jus visi esate sviesos vaikai ir dienos vaikai.,, 
Taigi nemiegokite,kai? 'kiti,bet budėkite drauge 
su Juo,su Kristumi. x *

6
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AIŠKINANT "VYČIO" KORF! SANTYKIAI SU T,.S.B. -
--- -

"Vyčio" Korp! santykiai su Liet,Skautų 3-gos vadovybe per 
25-ius musu Korp! gyvavimo metus nebuvo visiškai aiskus.Tiesa,ne
buvo jie labai blogi,bet nevisada buvo ir sklandus,arba gal geriau 
pasakius, nevisada kaip reikiant išryškinti bei įstatyti į formales 
vėžes. Gi pačios Korp! padėties klausimas nei LSS, nei L.Š,Brolijo
je nebuvo kaip reikiant aptartas.

Nežiūrint sios,gal daugiau juridinio pobūdžio, kliūties,gyve
nimas ir Korp! veikla įrodė darbais,koki dideli vaičbaeni ’tenka 
atlikti akademikams skautams Lietuvos Skautu judėjime. -’Vyčio" kor
poracijos, vėliau Sambūrio vienetai ir skautų vadai,juosė išėję 
skautiskaja mokykla, yra skautiškojo judėjimo pasidiziavimas Tėvy
nėj e, o ir čia tremtyje.

Lietuviai akademikai skautai,gal pirmieji is pasaulinio skau
tų judėjimo, pritaikė skautijos ideologiją,o is dalies ir praktiką 
Universitetu sienose,korporacijos formoje. Jeigu skautu, vyčių ir 
praktiškoji'skautybeS-mokykla paruošia skautų judėjimui' ’kunigus" 
(skautininkus), tai akademine skautija išleidžia (bnt taip tūrėtų 
būti), vienuolius" - t.y. skautų vadus,skautininkus, žadančius 

-didelę savo gyvenimo dali skirti skautybei, ne kuriai kitai orga
nizacijai. Akademikai skautai,davę įžodi savo gyvenimą tvarkyti 
skautu ideologijos pagrindais ir norėdami šiam reikalui daugiau 
jėgų skirti,neįdeda net į kitus akademinius ideologinius vienetus,' 
akademines partines organizacijas,kurios savo narius,be kita ko, 
dažnai ’gausiai remia materiališkai.

Dėl sios ir kitu priežasčių akademinė skautija, turėtų būti 
galimai glaudžiau susijusią su Skautiškųjų vienetų praktiška veikla, 
taigi prisiimti vadovaujančias pareigas skautų vienetuose, o savai- 

,.me aišku,gauti ir prideramas teises. Apie tai mes norime kiek ir 
pašnek jti. - •• • •

Galime pranešti,kad tai,kas nebuvo suskubta įvykdyti Lietu- 
voj-ej is dalies, sėkmingai sprendžiama,kad ir pavėluotai,tremtyje* 
šiuo reikalu Korp.! vadovybė per L.S.B.Akademinio skyriaus vedėją 
5’il.V.Stasiskį, galutinių santykių normavimo reikalu kalbėj osi su 
L.S*B. Vyriausiuoju skautininku J'rof.Dr.V.Čepu,£s kurio patirtas 
didelis domėjimasis ir gera-valia akademiniam skautų judėjimui. 
Nors pasitarimai dėl. laiko stokos nėra galutinai baigtį, bet vis 
dėlto galime savo nariams šiuo reikalu kai ką pranešti,laukdami, 
kad.vięi vytieciar šiuo reikalu pareikštų savo nuomone, šia proga 
patieksime"kai kurias svarbesnes musų tezes,kurioms,kaip mus infor
muoja, neatisakys ir L.3.3. Vadovybė pritarti., 

1.VienInga akademinę skautų organizacija.
Tokios norime mes patys,žinoma,kad ir L.S.B.vadovybė norės turėti 
reikalų tik su vienu drausmingu centriniu akademiniu vienetu.Is-, 
vengimui kai kuriu neaiškumų,reikėtų gal išleisti "Sambūrio- vardą 
ir likti tik "Vyčio/ korporacija, vi e'nos centrinės vadovybės tvarko- 

jna,žinoma,su savo padaliniais.
2,.ėVyciQ'1 korp! teisės, tremtyje. - , .. .
Korp! tremtyje,kol yra Brolijos vadovybė,turėtų veikti LSB, 

skyriaus teisėmis,su kai kuriomis faktinėmis pataisomis*platesnes 
autonomijos kryptimi,natūraliai iškylančiomis is stud.skautų 
svorio organizacijoje, tų pataisų ribas turėtu sudaryti Korp! tra
dicijos ir pats gyvenimas,pagal stud.skautų.feugebejimus pasireikš
ti savo darbu LSS veikloje. ’ ;

Tikslesniam darbui,!'! vadas’ eo ipso turėtu^ būti ir.L.S.B^Vadi- 
jos Akademiųio skyriaus vedėjas. Juo galėtu būti ir kitas-korpo- 
rantas (korpor.antas būtinai'!*) j eigų Akad. skyriaus ved e j o kandi
datūra butų priimtina tiek LSB,tiek Korp! vadovybėms.
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• Kr.6.- - ----------'---------■-------- - -x-j•--•• 'f-pūsl.
• --Ko-rpl vienetai*) į^galiotiniai ir. pan... - organizaei-niu-aiz-vilgiu. . 
priklauso tiesiog Korp! vadui net ir tose- viet©v3G-e.vlnir egzistuoja 
normalūs skautu tuntai.' Bendradarbiavimas tarp—Kojsp-?. -vinneto ir. 

.-tunto yra savaime suprantam as, bet subord-inaei-j-b-e-nera.- ;
Kemaziau kaip 10 aktyviu'Korp! narių-turį~-korį4--vienetai ■ turėtų 
veikti tunto teisėmis, nemažiau kaip 7 yietininkijos, mažesnis 
skaičius -• draugoves 'teisėmis’ ( ar•_grupės,ben^rįjos, etc.; .

. -•‘Vyčio/ Korp! teises emigracijoj e. . ......... .. -......................
For p. f vadas"" tūrTtų" priklausyti tiesioginiai y vyr.skauti.- 

ninkui ir pats betarpiškai vadovautu visiems po platųjį pasaulį 
- isblaskytįems korporantams. b Korp! ‘’tvarkytus i pagal savo trem
ti e.s' meto' statutą. Korp! vienetai įvairiuose kraštuose korpora
cinės veiklos atžvilgiu-priklausytų betarpiai Korp! vadui, gi 
Korp! nariai skautiskošios veiklos atžvilgiu - tos teritorijos .

. vadeivai. -

Akademinio Skautų Sąjūdžio klausimas. . _ .
Iki šiol' praktiškai’ Akad.Skautu Sąjūdis j susidedąs is brolių 

ir-sesių akademiku, neparodė didesnio veiklumo.Vienok.mūsų- nuomo
ne, neturėtų jis būti užmirštas,atvirkščiai,jo veikla plečiama.. 
Jeigu* Brolija su-Seserija ir toliau sudarys federacija su bendra , 
LSŠ vadovybe (o mes manome,kad kitaip ne negale tų.būtą!j, ASS tu
re tų. .praves t i nuostatą,kad ASS pirmininkas ex effi.cio butų centri- 
nes- ‘kol egi j os narys, gi jei. ta viršūne Būtų vienaasmikne' (pav. . ,? 
-priešaky stovėtu sefaš), tai ASS pirmininkas turėtų tiesioginiai 

. tam -šefui ir priklausyti. .* -

Vidujine •Vyčio” struktūra. .
Ji turėtų 'butTnustatyta pačių korporantu nustatytu tremties- 

metui Korp! ‘statutu. LSŠ organai 'turėtų gerbti korp! papročius, 
tradicijas, jos laipsnius. .

Korp! vadovybė labai pageidautų,kad dėl_cia iškeltų.punktų, • 
lygiai kaip ir dėl visų kitų sios rusies sklaųsimu,pa.&isakytu 
rytiečiai. . ... ,’ • .‘ . _•

įsigykite 'praktiškas specialybes. . • ."7 . •

* * Senjoras J.Dambaras is Kanados mums ras*;
‘ Vytieciams tektų daug kas skubiai pagalvoti ir padaryti,kol > 
dar nevėlu.Ypač svarbu tiems,kurie dari tebesėdi Vokietijoje ir 
-laukia progos"kur nors išemigruoti. 0 kas tai būtų? - Tai 
įsigyjimas praktiškos specialybės.Ji reikalinga ne tik eiliniam, 
darbininkui,bet ir kiekvienam pravers bent pradžioje. Kas.įsigys 
kurią nors specialybe,tas išemigravęs turės daug lengvesnes gy
venimo bei darbo sąlygas ir galės daugiau padėti savo tautiečiams. 
Pas mus,Kanadoj e, specialistams darbui dirva labai palanki . ' , •’.- 
Ypač pageidaujami; mechanikai,įvairių statybos sričių specialis
tai, instaiiatorif 1,tekintoj ai,staliai,šiuv ėjai-ė jos, mūrininkai, 
ganitarai-ės, laikrodininkai,kurpiai,kirpėjai,Manikiūrininkai ■
kt. Ir paprasti,nekvalifikuoti darbininkai kartais gerai uždirbam 
deja,jų" darbas dažnai būna tik sezoninis.Prie‘to reikia dar tu
rėti ir daugiau sveikatos,nes darbo tempas gana didelis.

šokantis specialybės,tektų drauge išmokti ir angliškai savo 
srities įrankių pavadinimus,terminus. Geresni darbą susirasti . • 
dažnai adeda kuri nors atestacija,pažymėjimas,c neretai ir 
Skautiška drąsa. Rašau tai dėlto,kad pats gailiuosi nėisigyjes 
Vokietijoje kurios praktiškos specialybės.”
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■ (Atsakant senį. Ilgūnui)

Kiekviena sj a,norint, kad. ji būtu tikra ir tvirta, turi iškilti
spontaniškai. Dirbtini, “suklijuoti“ dalykai,kaip žinome,ilgai, nesi 
laiko. Imkime pavyzdžiui, chorą, į ku-T’Į 'dainininkai net patys prašo
si ir'noriai repetuoja, nes mėgsta- dainą. Tokiu atveju dirbti nebus 
sunku gi ansamblis,-kurio chor.ištai priprašyti ijK yra'.dar >u ambi
cijomis', nuolat svyru s i? braškes,j eigų po kurio laiko ir. visai 
nesubyres. z x %.

Gal sis palyginimas n era labai- -vykęs, tačiau panašiai tenka 
žiūrėti i tiek daug laiko tebediskutuojamą broliu ir sesių santykių 

. klausima• Kad vien a- s sambūrius butu, ** tikslingesnis ir be 
abejones atneštą nepalyginamai daugiau naudos ’Iž dvi -separatist^’ 
stovyklas, nereikia daug aiškinti. Bet kai šiuo metu seses dar 
šaltokai žiūri į draugystę su_ broliais, prie geriausiu noru mes 
nieke negalime-p-daryti. .

Gal būt seses turi savo argumentus. Gal but jos yra |sitikikinu- 
sies kadis tolo galima geriau sugyventi kaip po vienu stogu.' 

'Į?ūms tai "atspėti sunku. Kaip bebūtu, nesiverškime ir mes jega,luk-
• terškime,tikėdamiesi,kad laikas savaime mus su sesėmis suves 

vienon Šeįmon. Spaudimas ar perdidelis ragininma.s retai' teatneša 
■getu vaisiu. ’ ■ .A.Taskufias_g

J A -U I A F B A S u D 0 R I A' I --

■ Seniesiems metams besibaigiant ir ateinant naujiesiems tolimoje 
Aujtrfc-alijbje įvyko didžiulis Ramiojo vandenyno kraštu skautu,- saskry 
dis, vad. Pari-Facif'iko Jamboree,- Čia lietuviai skautai,dabar gyvena 
Australijoje, sugęb jo grašiai jsgarsinti savo Tėvynės varda._ .

■ Šioje stovy, loję dalyvavo 29 lietuviai skautai,vadovaujami 
Korp ! -’Vyčio“ Įgaliotinio Australijoje senj.sktn.B.Dainuoto.Be - 
lietuviu is kitų pabaltiėciu dar dalyvavo 5 latvių ir 3 estu>skau
tai. Lietuviai, sumaniai Įrengė savo stovyklos rajoną,dai-liaį įren
gi stovy’linĮ -stalą, visa, išpuošė tautiniais ornamentais ,naudodamie 
si tik miške rastą medžiagą. Sugebėjimu gražiai ir-sumaniai puoš
ti savo stovyklas lietuviai skautai seniai pagarsėjo visoje Euro
poje, o dabar susilaukė pripažinimo ir ^Pietiniame žemes pusiutuly - 
Australijoje. Nenuostabu tad,kad .lietuviškas stovyklos rajonas 
svečiu buvo gaudiausįa lankomas. .

Ypatingo dėmesio susilaukė nebloga.parodėlė,kuriose matėsi. 
Įvairus skautiški ir' lietuviški dirbiniai’ bei spauda.

Atidarymo dieną ir^pėi paradą liet ly i ai 1 j o kaip atskira tau- ' • 
ta,nesdamiesi lietuviška vėltavą.Kita mūsą.trispalve pLevesavo 
prie -tribunod.Visą Australijos spauda Ūė-j o straipsnius.’apie Lietu
va, lietuvius, ją stovykla., ’spausdino dąugybę nuotraukų.. - 
- ' Sąskrydžio proga australai išleido spalvota atviruką s-u daly
vavusiu tautu vėliavomis,kuriu tarpe yra ir mūsą vėliava natūra
liomis "spalvomis , .greta D.Britanijos,Australijos, N.Z-elandijosį 
Kanados, Filipinų,Pakistano,Indijos,Lrancūzijos ir Jungtiniu Ame
rikos valstybių. . ... - • -

išvisi,australą skautai, priimdami mus lygiateisiais sve
čiais su kitomis tautomis ir teikdami vienodas teises, parode 
mums daug nuoširdumo i’ ,žinoma,savo.tautos 1ultūringumą. A- ' - ’

Rom.N.
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E i c h s t a t t '.._ą n x
, karta, leiskim kalbėti svetimiesiems,kurie akylai seka musu 

žingsnius bei savąja pagalba suteikia galimybes siekti musų P?S17 „
rinktąjį tikslą. Štai EichstUtto stovyklos biuletenis "Musų uituos

/’Trnjį Karalių dienos popiete maloni.staigmena buvo, studentu,skautų 
' sambūrio "Vytis" surengti "Trys karaliai!! .Aplanke vaiku arbatėlė - .

stovyklos salėj ė,jie suteiks musų mažiesiems daug džiaugsmo ir atgai
vino seni lietuvių tradicija.Po .to jie papuose Karalių inicialais 
visas stovyklos duris ir pasveikino ^zve'ntcjus.Pc Kalėdų Senelio,

' Kūčių vakarą apdovanojusio,ne tik mažuosius,bet ir stovyklosvvadovybę« 
žmones.ir šiupinio'antrų Kalėdų diena, tai jau trecias tų pačių vy- 

r tieciu pasirodymas’’. (St) .
- 'Samburiečiai prisiminė ir-Baden-kPowell’io sukakti, jo gražių 

"asmenybe. įdomiai jo gyvenimą apžvelgs"’junj .Tažkunas, p savo isgyyen- 
” tas su B.I\ valandas plačiai "nupasakoja vengrų vyr.skautininkas gene

rolas O.v.. Selkey.
' 4. ■■ • ’ ■ . ♦

E r e i b u r g 'as 'ir. greisgau
Nors buvo daug'mėginimų įsteigti anksčiau 3! vienetą 7reisurge,• 

bet galutinai ledus p.r alau z-ibi e tik Isar Komo stovykloj e,ilginant 
JŽorp! vadui. Įsteigimo akta pasiraseme 1948.VIII.12.Steigedjams 
snalvos suteiktos is paties ASS pirmininko Prof.Končiaus rankų._ 
Husu amžius neilgos,vienok jau kai ka padarėme.Pirmiausiugražiai 
paminėjome KorpI 24 metu veiklos jubiliejų pakilios nuotaikos pamal
domis, pritaikintu pamokslu ir kukliomis vaišėmis,kuriose dalyvavo - 
studentu organizacijų atstovai ir "Vyčio“ nariai,

Spalio-mTnuo atnese į susų tarpą ir brangų svečią^ T.S.B.direk
torių ^r.Vilsonų. S! kronika pasipuošia gerbiamo svečio mnnsgzsBiar 

'autograma. ■ ’ . ■ ' -
Jau pačioje pradžioje.sambūris įpareigojo savo narius spiria ir 

dalyvavimu pagyvinti skautiškų vienetu veiklų,kuri iki šiol gana 
šlubavo.Tai mums pavyko. Saviauklos, reikalams•suruošta.visa eile 
naudingu paskui tu,minsj imu.Neužmiršta ir. socialine sritis.S! pastan
gomis pravesta malkų kirtimo akcija.,kurios pasėkoje kolonijos ligo
niai', našle s, vaiku darželis,mokykla aprūpinti malkomisą Čia S$ 
nubraukė ne vienam ašarą ir istiese pagalbos ranką* Padėjome jaunie- 

. signs, ir ju vadams suorganizavome kursus,kad emigruojantis jaunimas 
įgautų daugiau žinių ir patyrimo. ų .
' .Suprasdami Lietuvių. - latviu tautų draugystes svarba,aktyviai . 
prisidėjome prie Vienytes draugijos įsteigime._
' " Bendrame studentų organizaciniame darbo,kaip valdybų rinkime 
ir pan*,nepasireiskeme, tačiau uz save pozityvią veikla pajutome 
coliegu studentu pasitikęj ima,kurį pasiryžom© išlaikyti . • -

Pirmame 3! susirinkime protokolavome nutarimąįkad vadovausimės 
principu į gyli,b_et ne ploti, tuo pačiu ne kiekybes, bet kokybe's 
sąlyga, šiais keliais ir stengėmės eiti. Kiek galėjome -

■ tęsejome. Senj.vsktn.Ausre.

Kaina *qs ■' *’• ' v
Broliškai dėkoj eone Kerti vadui ir visoms S! valayooir.s uz sveiki

nimus ir linkėjimus musų vieneto isisteigimo proga. Nors musų-akai- 
cius. mažos,bet. pasiryžimas ir geri'norai dideli.Stengsimės pagal 
musv išgales būti ištikimais'"Vyčio" nariais ir narsiais kovoto* 
jais už Tėvynės ateiti.

• “ "Vytis' Kaina’o Universitete.,
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PsnkpiB3s_nuotraukos '■'Vyčlo-! albumui. . •
"hbrpl vadc-.š i ■'•.ragino*" *3! vienetus atsiusti Jam nuotrauZqj. is savo 

gyvenimo. iš ją,atitinkamai sugrupavus-bus., .pudar^/tas • 'Vyčio1 albumas,^ 
vaizduojantis musu gyvenimą ir darbus trcmtyje>- Dalis -3’ .vienetu to* 
kią nuotrauką Jau atsiunti .Kviečiame ir pavienius korporąntus prisidėti. 
Pageidaujame ir individualiu nuotraukų ar jusą darbe metu.

3! archyvines m ■.. J z i c go s reikalu.
-Vyčio’: sr.m’burią* veikla Xroki*etijoje,pradid'.jU3 intensyvesnui emigraci

jai, einč trie galo-. . o ia proga pr..šome visus išvykstančius samburie- 
cius.likviduojant vienetus, tvarkingai surinkti visą archyvinę medžią* 
gą, sudėti j. bylas ir pranešti apie• t$£-Eorp! vadui. Bus duoti nurody
mai, ką su tokia medžiaga daryti. ’■ -

■ -■>;.■ ' - . . . •
Pagsm.iintoą -‘Vyčio - jtto.st.ps. x

O^TngVnd".vyticHu pastangomis jau pagamintos “VyčioKorp! juostos 
senjorams ir filisteriams. Vienos juostos kaina 5 oia-proga prašo- _ 
me visus senjorus ir filisterius (ir užjūryje-gyvenančius!) jas Įsigy
ti,betarpiai atsiunciant atitinkamą mokestį, senj.7.Ilgūno vardu (sęraso 
eil 13 vr.,ten at ir adresas). Užsisakiusiems juostos bus „issląstos, 
’Šitokia" tvarka gali- juostas uzsisnkvti korpotantai, kurią pavardes paskelb
tos -cr.biul.E’.. Tie gi,kuriu pavardžių ten nėra, turi gautinatskitą , 
Karpi vado sutikimą. lies •’ziav..įi?mes.kc-.d. Tubingeno s-mburieciai padare 
mums visiems tokį, grąžą patarnavimą.

3tuoj a

Biuletenio prenumeratos reikalu.
“c.u iKf’b: usdintas ,k;,ip matote,. S-si.s 

me visiems -mūsiškiams, kurią tik žinome 
tos mokesčio. Deja, kiekvien 
rantams,mums kiš tuoj a keletę 
turime tikrai ger aširdzią,d.ev_,v.. . .... ... _ r 
tai’o didžiules išlaidas. Butą'tad ihbę.i ftexenu, k s. u prisidėtą ir kiti 
kori-orantai,palengvindami leidimo ne.štą.vpacunalonU butą gauti paraaoą 
is L-zjuryje gyvenančią brelią. rienas korjiorejitas praarę, jau •padare...

numeris. Biuletenį, siunbia
___ asus,nenustatydami ne prenumerą- 

humorio išleidimą, s, is siuntine j imas korpo- 
desetką markią. Tuo tarpu gi rėmėją mes 
•a, ją perbalai,kad galėtą padengti visa,s .

________ ______ šj^reng.
lietuviai studentai

Darus tad tie

ir o 
sen j

save darbą rarodę.^
s'įud1j uc j antį e ji* Dera s ts-.dt o Auks t. Technikos mo- 

dsrbą nurodą,kurioJ e su savo eksponatais dalyvavo
rįae čia daug pasidarbavo Darmstadto ''^ycio*' vadas

^■tSvM' sS'Są^feolijos biuletenis, 1949.1..5, Leidžia Vyr.Skautinin
kas. Adresas; iS)7erden/Aller. ,^.olzxnarkt -.aserne.
Skautiškoj u. Keliu. Kemmingenc skautu-laikraštis. Hed|guoja Albinas 
Karnavicius. Lr. 1 ir 1. laikraštis spausdinamas rotatorium,patiekta 
daug į.donio3_Tnedfcisgq's. ; . • ,;..
........ -tj ..'■•* - •*-’r \ . . ' - « w - ■ 
Leidžia Akademinio Skautą Sąjūdžio ■ vyčio-' Eorp: yaxdyoa.

. Br.Kviklys. Ądręeas.t • i^ingen.niegernorst^pąrmany,
Biuletepis skiriamas tik -Vyci ois, numeri s galima duoti ir
kitiems skautams. ^io_I*riii S3‘ Kaina og pf.
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