
Studenbią Skaubią Dr-vės ir "Vyčio" Korp! biuletenis.

ibvien,jaunieji prieteliai!

Skaitytojai maloniai nustebs fkad bis mb s u biuletenis ibcina 
jau kaip" pilnas Akademinio Skautu Są’judbio, abieju, akademiniu 
okautibkąju junginiu, organas. Džiugi naujiena sesėms ir. broliams. 
Tai yra senai visu, laukta išdava, padiktuota tiek gerųjų -senųjų 
33Dr-vės ir "Vyčio" bendradarbiavimo tradicijų, tiek dabar paryskin- 
to susipratimo' ibdava.’ Jėgų sukaupimas ir bendradarbiavimas lygaus 
su lygiu,nepabcidbiAnt to,kad vieniems ir kitiems brangu, turi ir 
gilesnes prasmės* Akademinis 3kautą-cią Sąjūdi s ^įandien jau fiziš
kai ibsiblabkęs po visu pasaulį, nemiga,kaip kad kas to laukė, 
bet kaupia savo jėgas bendram ir didžiam tikslui - .kovai dėl savo 
pavergtos Tėvynės laisvės,dėl kurio verta gyventi ir tada,kai nesi
mato pragiedrėjimu*

Prieš 25 metus draugė su sesėmis pradėję (galima sakyti dvynu
kais...) savo pirmąsias dienas, drauge atgimę tremtyje,drauge pra
leidę daugelį valandų universiteto sienose, ruošiamės drauge ženg
ti ir per emigracinės stovyklos slenkstį,nesiruobdafti betgi pranyk-, 
ti be žinios,atvirksbiaifSaVo darbu ir apabtalavimu Lietuvos laisvė 
reikalu dar daugiau įprasminti savo dienas be Tėvynės,

Paskutiniu metu mes turėjome maloniu dalyku,kurie daug ką nau
ja .įnebė į mbsu 3ą-judbio gyvenimu. Vienas tokiu buvo mųs.u suvažia
vimas Scheinfcldc vasario 18-20 d.d. J jį,kad ir su dideliu vargu, 
atvykę broliai ir sesės per visu eilę pasitarimu draugiškoje^at
mosferoje aptarė visus opiuosius musu organizacijos reikalus,išaiš
kino tai,kas dar buvo neaišku, priėmė eilę nutarimu,kuriuos čia 
skelbiame. Pagaliau,savo veikimui tremtyje surado ir kai kurias 
teisines formas,priimdami tremties metui s tatutą. Sudaryti ir tvir
tesni kolektyviniai•vadovaujantieji organai,turį aišku visu nariu 
pasitikėjimą. Visa tai,be abejonės,pagyvins akademinę skautę veik
lu* ■ • ' X .Pasigendama betgi glaudesnio ryšio dar su daugeliu musu iš
emigravusiu ir Vokietijoje tebegyvenančiu broliu ir sesių* 
Dar toli grabu nevisi tie,kurie davė įbodį ir žadėjo palaikyti bro
liokus ryšius, atsiminė esą vytieciai ar SSD narės,Laukiame ženklo 
ir is ju* rašykite mums,' koresponduokite su kitais broliais,sesėmis. 
Daugeliui juk tai .yra vienintelė priemonė pasirodyti esant gražaus 
ir garbingo Akademinio Skautą Sąjūdžio nariais. %

Baigiant norime dar’priminti,kad musą sesių ir broliu nemaža 
dalis rybtasi tęsti savo studijas svetur,užsienio universitetuose. 
Jie aukoja mokslui viską, riet savo asmenibką gyvenimą,Paremkite ją 
grabias pastangas, aukodami kad ir mabą dalelę savo uždarbio, kad 

, palengvintumėm ją vargūs. Tik sujungtomis jėgomis,duosnąomis raukomi 
ir geromis birdimis ibugdysime savo ir musą broliu sesių asmenybes.
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Atgijus pavasariui,gamta pasipuošia žiedais; pasipuošia-ir žmo
gaus Siiela, - b tai sudaro harmoniją.. Gamtos jėgos stengiasi tę. har
moninę. sunaikinti, bet tas buna tik trumpę, valandėlę, nes praūžus 
perkūnijai, vėl pasirodo saulute. .

Turime daug pavyzdžiais kurkę, matyti,kad kas nesiekė harmonijos, 
buvo sunaikintas, arba - ką amžiai sukure, užteko tik vienos mažos 
akimirkos,kad butę sulyginta su žeme. Griaunantis veiksnys yrą daug 
stipresnis,kaip statantis.Ieškokime tad kurybinię veiksnią, to, kas 
mus ju'ngia,o ne kas ardo. Tik bendras darbas gali pasiekti tai, ko 
mes nord’mė. Musę troškimai dideli, - mes visi siekiame Tėvynes lais
vės, tobulą asmenybių, tautę sugyvenimo, gražią darbo vaisią.

"Vyčio" Korporacija ir Stud.Skaueię Draugovė yra akademinė harmoni
ja. Mokėkime ją tinkamai išlaikyti. Tačiau mums to neužtenka;.
Tegu gražus žodžiai būna įgyvendinti, parodyti musę darbais. Bendras

• 4-arbas atneš daugiau vaisią. ''Kai du stos, visados daugiau padarys!" 
-'sako musę sena patarlė. . .
.■ Masę bendras biuletenis tai ženklas glaudaud bendradarbiavimo 
Kviečiu, visas seses palaikyti tą jungiantį ryžį, prisidėti nors 
ir mq.ža’dalelyte prie, jo! ' •

Pinneberg, V. B a u k y t ė,
1949.III.1 Studenčią Skaučię Dr-ves Draugininkė
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Liet.gtudentę Skautę "Vyčio' Korp! Stuttgarto 
skyriaus pirmininką ■ J x

~ . .senjorą Lionginą P ė č i u r ą 
'"* . ir •

senj, Jūratę Byt°utaitę, 
į . sunkiu tremties metu sukurusiuš, lietuvičką ir skau-
! tiską.-seimos židinį, tuo pasiryžusius vienas kitam 
r padėti tremtinio gyvenimo kelyje, nuoširdžiai svei

kina ..
?’ ' ; "Vyčio" Korp!’Valdyba,’.

$

I

•^.M'ielę. musę Pirmininką
Senj. Lionginą P e č i u' r ą ir 
sesę senj. Jūratę Bytautai t ę, 

sukurusius skautišką seimos židinį, nuoširdžiai
sveikina ir laimingo gyvenimo linki

Stuttgarto skyriaus korporantai.

-VIETOJE PAD fe K 0 3

Nesenai mane aplanke pakietėlis. Tiesa, nebuvo jis taip visę 
laukiamas svečias is užsienio, ir svoris menkas, gi jo'turinys 
mano sirdžiai^už daug, ką brangesnis. Jame buvo pasvyrąs ir sulau 
žytas lietuviškas kryžius - musę Tėvynės vargo simbolis su be galo 
susimasčiusiu smuikeliu. Kas j į atsiuntė - lengva įspėti, nes savo 
tarpe mes,rytiečiai, teturime viena;žmogę,kuris priverčia ir pa- 

. prastą sausa medį kalbėti apie didžiąją musę salios nelaimę.Šią 
t dovaną visada laikysiu su savimi,kaip savo Motinos paveikslą kad 

laikau savo širdyje. \
< ’ ‘ Fil.Br.Kviklys«...
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.. Senį-. Vyr.sklt. Ir. Kairyte
• ■ * 'Todėl žmogus palike aąvo

...... • ' . Tėvą ir motin.?, ir laikysis savo moters",
/. Sv.Povilo Efez.5,

/ Šiais žodžiais Dievas paskyrė moteriai ir vyrui rasti vienas 
kitą,sujungdamas Juos šeimon,kurioje vienas kitą .papildo,remia gyve
nime,pagaliau,leidžia naują gyvybę į pasaulį. Tam pagrindiniam vi
suomenes gyvenimo .narveliui yra uždėtos rimtos ir.sunkios pareigos, 
todėl šeimos klausimas yra musą gyvenime esminis.Kad šeima butą- ■ 
tuo tikruoju, meiles',šilimos židiniu žmonėms ir jaukiuoju lopšiu nau
jai gyvybei, reikia į ją eiti įsigilinus j. jos uždavinius -ir pasi
ruošus.Kokie bus tėvai,toki daugumoj ir vaikai,kokie vaikai,tokia 
tautosvateitis. Kiek tėvai įsijaus į savo-tautos dvasią,kiek jie 
vertins tautinės vertybes,tiek jie-gales perduoti ir savo vaikams, ' 
Kada šiandien lietuviu tauta Stovi didelėj kryžkelėj,kada po savą . 
kojomis neturime gimtosios šėmės,kai aplinką sudaro-ne musą tauta, 
o svetimas pasaulis,šiandieną esame "įpareigoti rimčiau negu bet”, 
kada pagalvoti apie lietuviškąją- šeimą,kaipo- vienintelę jėgą ir. : 
vietą, per'.kurią musą tauta gali' išlikti gyva.Ypač tas' klausimas 
turi būti svarbus- lietuvei moteriai ir tuo' pačiu lietuvei skautei<_• 
Skąuteį,ypatingai vyresniajai,turi būti..aktualus visi- 'gyvenimo^kb-,■->. 
liami klausimai,nes iš musą,kaip sąmoningą, galvoja,ncią merginą''ii 
motęrą, reikalaujama į -tai • rimtai' žiūrėti,atlikti uždėtas pareigas.

’Šiandien,kai gyvenimo klystkeliai vilioją ' visus,kai pasaulyje 
visa,kas šventa,kilnu ir gera naikinamą, kai žmogus savo dvasioj 
nejaučia ramybes ir atramos,kai,neapykanta išsiuntė brolį prieš 
brolį,suną prieš tėvą, tik labafc. stiprios asmenybės,užsigrūdinusios . 
kovoje prieš blogį,gali pajėgti atsispirti ir pilnai įsijausti į 
tas pareigas, kur i os mums,kaip moterims ir kaip lietuvėms, skirtos.

-lies turimo.būti tikros,garbingos merginos ir moterys,kad galėtumėm 
sukurti Šeimas ir iaaūklėti tvirtus,gerus naujus žmones,kurie atneš
tą daugiau šviesos į liūdną musą laikot pasaulį .Dabar,kai. visai nu
vertintas supratimas apie mėilą,apie seimos'šventumą,užmirštą parei
ga, labai daug motery,praradusios garbės jausmą,pasidavė bisuotinam 
chaosui.Jos savo prigimtąjį, moteriškumą pakeitė modernizmo pasiuly-'- 
tais neigiamais bruožais; norėdamos "suvyriškėti" užpildė smukles 
ir‘žemy piamogą vietas. Neretai t.nka matyti girtą moterį, ne tekusią, 
nuovokos^rūkančią,besaikiai išsidažiusią,'Svirdinėjant miesto, gatvę- 
mis. Ųzmirsusi kuklumą ir švelnumą, pat i nusiėmė moters^ garbės aure
olę. L-r-'ką tokia moteris galr duoti karą ir nelaimią išvargintą! 
žmonijai? Vietoje,kad savo moteriškumu ir motiniškumu^gydytą pasau
lio žaizdas,ji šiandien pati neša nelaimes ir stumia žmoniją, žemyn.,. ' 
Kiek daug benąmią,našiaicią galėtą sušilti'prie jaukaus aeimos . 
židinio,kiek daug vyrą nešibastytą po purvo pilnus didmiescią už
kampius,kiek daug vaiką nešaltą ;bc globos miestą gatvėse ir kaimuo- 
Sur-Eet kur tie .jaukioji šeimos..židiniai? . , -■

Mes turime susikaupti ir pagalvoti .Juk Kurėjaą apdovanojo' mo- • 
turą sielą tokiomis nuostabiomis galėmis,Koks galingas ginklas yra 
meiles kupina-širdis prieš neapykantą,taiką skelbianti dvasia pries 
karą ir naikinimą.Su tokiu jausmu ir nusiteikimu me§ turėtumėm sto
ti šeimose šalia vyrą,kurie daugiau valia- ir protu,o-mesmeile ir 
švelnumu,nuštumėm gėrį ir tiesą į pasaulį.To reikalauja is moters 
Viešpaties uždėta paskirtis?, ; • ■ .

Bot be musą asmeninės paskirties mes turime dar ir tautos,kaip 
lietuvėms,uždėtas pareigas.MŠsą tauta baisiausiai sunaikinta ir 
dar naikinama.Dešimtys tukstancią išblaškyta po visą pasaulį.,
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tukstamciai žuvusią,šeimos išdraskytos,vaikai likę našlaičiais. 
Ar mes galim ramiai"žiūrėki,kai kasdien musą tautiečiai skirstosi 
po pasaulį,daugelis toki neatsparus ateities veikimui,kai nemažai 
išteka ir veda svetimtautes? Praktiškai dauguma ją musę tautai' žuvę. 
Ir tokią faktą akivaizdoje susipratusi lietuve turi atiduoti savo 
dalį.He viena,jaučianti pareigu ir atsakomybę,negalėtą daryti to pa
vojingo- sau ir visai tautai žingsnio. x

Gyvenimo pavyzdžiai rodo,kad daugumas,sukurę mišrias seimas,la
bai greit nusivilia, ir atsistoja pries neišsprendžiamą klausimą,bet 
kelio atgal nėra.Kai pagalvoji apie tikrai lietuvišką šeimą,jautr 
loję tik'mums vieniems tesuprantamą, tą-'romantiškąją dbąsią,kuri.riša 
šeimos narius,kuri teikia šilimos ir kuti auklėja vaikus tikrais 
lietuviais.Tik prisiminkim musą bažnytines ar tautines šventes,kiek 
čia savitą papročiu,kiek šilimos. 0 ir ta musą lietuviška malda ar 
giesme, išplaukus iš pat širdies gilumo s.Painkįm į rankas kokią nors 
•juostą ar audinį, ir pajuskim ką šneka tos spalvos ir rastai.Tai am-, 
ziais įaustos,įpintos musą kukliąją menininkią musą moterą svajones ir 
godos: čia lauktas bernelis dobilėlis,čia jaunamartes išgyvenimai, 
čia kančia ir džiaugsmas atnešus naują gyvybę į pasaulį, čia sužydę 
jęusą lanką ir darželio žiedai,čia visa nerašyta musą tautos^dvasios 
istorija.išklausykim,kaip skamba musą daina! Ką sako mums musą kalba 
ir raštas.Ir tai visa mums duoda, lietuviškoji aplinka.Tad kaip tusci.a 
turi būti svetimąją tarpe.Kas tau pratars oietuyiską žodį? Ar supras 
tave svetimos tautos sūnūs,kai tu ilgėsies tėviškės lauką ir saules, 
kai tu nerimsi svetimuose kraštuose? Kąs tave paguos ir nuraminsąkai 
pavasarį šauks gimtoji žemė grįšti iš tolimąją kraštą sU pargrįžtan
čiais paukščiais namo? Kur tu rasi savo kūdikiui lietuviškąjį pagrin
dą, mokyklą? Svetima aplinka pavogs iš tavęs ir tavo vaikus.Ir tu. 
liksi vienišu,be šeimos,veiką,tautos ir šalies. Šiandien nebiena ir 
nevienas tai jaučia,o daugelis dar pajus.Bet/, taip sunku kartais^at
sispirti sau ir vilionėms,taip trūksta vidujines jėgos,gero žodžio, 
patarimo ir pavyzdžio. . . ' . ■

Vienok mes,lietuvės,turime tiek daug šviesią pavyzdzią musą.tau
tos istorijoj. Jie mums turėtą padėti nugalėti visas kliūtis,kovojant 
uš lietuvės moters kilnumą,uz tautinį, susipratimą.. Ir praeityje musą 
tauta daug vargo ir nelaimią kentė,bet kaip tik tokiais laikais 
lietuvė moteris ir motina stovėjo tautos sargyboje.Ji budėjo M.ę tik 
prie savo kūdikio,bet ir prie visos tautos loošio.Ji išaugino ir 
išmokė musą didžiuosius kultutininkus, ji peržegnojus palaimino 
ir Išleido į kovą knygnešius,savanorius ir partizanes-us.Ji išmokė 
savo vaikus mylėti ir gerbti Dievą, savo kraštą., savo kalbą ir meną.

* šiandien mes,XX amšiaus lietuvės, esame vėl šaukiamos* tęsti 
musą senelią,motiną kovotą kovą. 1-ės esame tremtinės,_pries mus1’ 
akis platus pasaulis,po kurį išsklaidys gyvenimas^ Pries mus niekinam 
mos tautos šauksmas ir kiekvieno žūstančio partizano testamentas; 
"Kės mirštame,kad jus būtumėt laisvi!11 Kc-s turime išlaikyti gyvus 
musą tautos likučius.Ir kol bus g rą lietuvią moterą ir motiną,ti
kėkim, pajėgsim parvesti savo tautą į gimtuosius namus.

Argi nupeikiau įjusą z mės dėl savo menką nepasisekimą,ar 'neat
rodė,kad Tėvynė turi duoti man viską,atgi ji nebuvo man tarnaite? 
Tačiau šiandien aš ilgiuosi ne dėlto,kad užuodžiu jos duoną -aš. 
noriu kapo žemės,aš trokštu jos durną kvapo,aš žiūrėčiau į tą rn^dį, 
ant kurio mano priešai galėjo mane- pakarti - aš jos ilgiuosi del • 
jos pačios.

Iš KiKazaĮaitės "Legendą apie ilgesį.y : . ..
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'■VYČIO" KORPORACIJOS SUVA?IAVUU3 3CHEI1TPBLDE '

Po ilgesnes pertraukos "Vyčio”, korp! ir S! korpbrantai bei 3! vie
netą atstovai, nugai 5j 9 daugelį kliūeą ir pak il.9. kelionę? ąepato- 
gumus, vasario 18 - 20 dienomis susirinko Schcinfeldo lietuviu stovyk- 
loj e,berods jau paskutinei savo sueigai V.Vokietijoje.

Suvažiavimą atidarė Korp! vadas S’il.Br,Kviklys,.sveikindamas visus 
dalyvius ir Aikodama's už vyti ežią pastangas ir gerus norus.

Sueigai vadovauti pakviestas ąęnj-.K,Nenortas,kuris sekretoriauti 
pasikvie'ti Ei ęhsta t to SI vada, sen j . J .Kniuipį , . 
Sveikinimą" I . , " ■ ..... . ■ ■■■
“žodžiu šuvdzravima sveikino A38 pirmininkas'TrOx.lg.Kohciuš,šiulydc 
visus čia iškilsiančius klausimus spręsti atvira lietuvišką 'širdimi, 
neišskiriant ir nemalonią dalyku. NūoŠirdą sveikinimo žodį v’-lįau 
tarė ir Studenčių. Skaučių Dr-ves atstove. , \ 'i*

. Suvažiavimas susilaukė visą eilę gražiu sveikinimą raštu,!? - 
kurią paminėtini:' Fil.Iz.Jonaičio, ^il.V.Augulio, LSB Akadenjinioy;.-- 
skyriaus vedoje Pil.V.Stasiškio, Brolio senj.Vaidevučio ( is vienuoly
no ),P.il.-K.Kasperavičiaus', Frciburgo vytiečią, Šenj., Šarūno - savo įr 
Kanados lietuviu skautą tautinio komiteto vardu,PiliVaitano ir kt.

Korp! vado pranešimas. " . ..\ ,į7 .?■
- Prieš darydam'as"pranešima,Korp! vadas, prašo. suvaž iaviįrio /dalyvius, 

pagerbti susikaupimu -visus vytiecius?Jrurįe atidavė savo gyvybę kovoj e 
del Lietuvos laisves,yra "šiuo metu Lštrer:imear tebekovoja savo-kraš
te su ginklu rankoj e, • ' ■ ' ' /

Is pfaricsiiBO paaiškėjo,kad šiuo metu Korp! apsiriboja savo veiki
mu tremtyje-. Korporaritą registraciją reikia laikyti pasisekusia, A.-, 
ries šiuo metu jau suregistruoti 145 nariai. Vokietijoje ją yra ne
pilnas- 100,Kanadoj e netoli 20, Australijoj e - 10,Italijoje - 1, 
Anglijoje - 1, Belgijoje -. 1, Švedijoje 1,Brazilijoje - 1. . .
Ir užjūrio kraštuose vytieciai,nors ir nesenai į ten patekę,energingai 
dirba, tiri ypač dideli nuopelnai tenka Australijoje esantiems sen- 
jorams B.Bainučiui ir A.Liubinskui, suorganizavę;/--, puiką mūsą skau
tą pesirodyiną ran Pacifiko Jambo re j c,kuri ,’anot ją pačią žodžią, ręis- 
kusi daugiau kaip 100 memorandumą. Be to,čia'sėkmingai veikia ir 
skautą vyčįą dr-ve,jungdama 54 skautus - vyčius,kurios' siela taip 
pat rytiečiai. Nemažą veiklumą skautai vyčiai ir ’Vyčio.' korp! na
riai,kaip matyti iš gaunamą senj.Šarūno ir Bambaro laišką,rodo ir 
Kanadoje. Projektuoja suaktyvinti Korp! seniūniją veiklą j.A^V, ir 
Kanadoj e. - e'

Su LSB. santykiai per Pil-Stasiškį aiškinami mums palankia prasme, 
„Atrodo,kad vytinčiai gaus tam tikrą teisią Brolij oj u,žinoma,prisiim
dami ir kai kuriu pareigąo Santykiai bu sesėmis nėra pakankamai išryš
kinti ir tai būsią padaryta artimiausioje e.teitype« 3u dvasios vado
vais konlęrcteshią rysią neturėta, nors tai ir butą sunkiai įmanome. 
Lešą klausimas nėra, labai geras. Turėtą iki šiol 234 ĮSI pąjamą ir apie 
tiek pat išlaidą, Lešą stoka trukdo Korp! istorijos išleidimo darbą, 
įvairiai is pasiūlytą panaikinti 3! vardą,nes'praktiškai;
atkrito visos kliūtys ,del kurią jis, buvo vengta vartoti<- J;uo šiol 
visi turėtumėm vadinti? Lie tuvi ą Studentą Skautą ;sV-rčio,r Korporacija 
su savo skvriąK's (vietoje sąmburią) Vokietijos ir ktsrihiveršitėtuose 
ir su seniūnijomis kito'se valstybese,kur yra didesnis korporahtą 
skaičius, '' \ < •- .*

3! vienetą iki "šiol buvo 12 - 13. Dabąr gš ją skaičius sumažėjo 
ir didesnio gyvumo rodo Pibnebęrgas,Eichsta.ttas,Tubingenas,Stutt- gartas,BarmstadtasjEainzas.^reiburgas.
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Turėta ir nepasisekimą. Taip visas Gbttingeno "ycio" S’ vienėtas 
perėjo į "Šviesą” ir toliau nebara Korpj sudėtyje. Tačiau visus 
nepasisekimus atsvara gera daugelio sambūrieciig ir korporantą valia, 
ją idealizmas "Vyčio" reikaluose, gausios pinigines ir kitokios 
aukos, Jaunatviškas idealizmas. Ypatięa padėka čia priklauso buv. 
Korp! vadui Fil.VoAuguliui^FiloKuipaviciui, senjorams Nenortai,Ilgū
nui, Vilku i.I,Taškai iunui, Ši lba j oriui,Filister£ams Flateriui,Staslė
kiui, Jonaičiui, Norvydui,Juskėnui,Vaitėnui ir kt.,padėjusioms vadui 
nelengvame darbe,

Vienas didžiausiu Korp! uždaviniu yra Korp! istorijos išleidi-' •. 
; mas,švenčiant 25 metą veiklos sukaktį. Siam reikalui medžiaga jau 

beveik surinkta,Trūksta lėsą, nes rėmėją’skaičius labai mažas, gi 
is užsienio iki si oi, auką atsiuntė vienintelis senj.Dambaras.Vienok 
laukiama-’rėmė ją skaičiaus padidėjimo.

Apžvelgęs kitus Korp! atliktus darbus,Korp! vadas atsistatydino.
Diskusijoje iškelta^visa eilė klausimą,Visi sutarė,kad reikia 

aktyviai aukomis ir rasiniais remti biuletenio leidimo darbą,kad jis 
galėtą išeiti .ir korpor’antams galutinai išvažinė jus .Iri imtas stima- 

■ nymas įsteigti fondą studijuojantiems vytiesiems remti.kad jie ga- 
' lėtą ir toliau tęsti savo studijas,Toks fondas tūrėtą būti organi

zuojamas drauge su sesėmis. Jį suorganizuoti pavesta senj.Nenortai.
Sueiga išnešė nutarimą,kad į korporaciją nepilnateisiais nariais 

butą priimami ir abiturientai,nepriklausą kitoms ideologinėms orga- 
nizaci j oms . .
Korp! valdomąją organą rinkimai.

Korp! pirmininku (pagal naująjį. statutą) išrinktas ir toliau 
fii.Br.Kviklys, vice pirmininkais' - Fil.VoStasiskis ir senj.KdNe - . 
nortas. Jie ir sudaro Korp! valdyba. Kandidatais isTinkti: 7ilo 
Al .Flateris ir senj.Kaskaliūnas, /

■ Nauji Korp!-Garbės nariai, filisteriai,senjorai,. , .
Korp!'pirmininkui pasiutus, nauju Garbes nariu išrinktas, Lietu

vos skautybei didžiai nusipelhęs vyras,Lietuvos skautą Įkūrėjas 
Petras. Jurgėla - Jurgelevičius, Pertvarkius Korp! organizacinę 
struktūrą, Korp! Garb ės. nariu ..pripažintas Pinnebergo "Vyčio' 3! 
Garbės narys rašytojas Dr,Vydūnas., J filisterius pakeltas senj. 
Zenonas, Ūselis, į senjorus - j.unj,Taskūnaš, jam.drauge'su senj. 
Fankcvibium, šioje sueigoje iškilmingai uždėtos Korp! spalvos. 
Sueiga‘‘davė įgalioj imą Korp! valdybai kelti seftjorus į filisterius. 
liusą viešnios - studentės 'skautės,

Korp! nuvažiavime aktyviai visą laiką dalyvavo ir 4 sesės iš 
Studcn’čią Skabią drvės. Fė sikalbėjimuose■ su jomis prieita vienin-' 
gos nuomonės1' bendros veiklos,kur bus reikalas, klausimais .Sutar
ta’leisti ir vieną biuletenį "Vytį". Sesės nuoširdžiai sveikino 
brolius vytiečiūs. ir . ažt.dėjo ją pas tan. as. remti, 
Husą Garbės narys Prof.Končius drauge su mumis,

Zįlagalvis Profesorius Končius, ASS pirmininkas, visa._.laikę.. . 
aktyviai sekė mūšy, suvažiavimo darbus,teikdamas vertingu patarimą 
ir pamokymą,kuriuos mes tyra širdimi priėmėme ir esame labai dė - 
kingi. Dažnai jis pirmasis atvykdavo ten,kur mūsą jaunieji^nesu.- 
skubdaVc... Korp! pirmininkas,atsidėkodamas jam uz visą rūpestį^ 
visiems pritariant garbingai uisdyjo jav. Korp? s divas, už ką Frof. 
Konbiuo padėkojo jautriu savo žodžiu, 
Su vilt imi s_ į ateitį. *• . .. / .

Trys dienos greitai prabėgo ir mūsą suvažiavimas baigėsi. . 
Apsvarstyta čia daugelis klaus imą,priimtas naujas statūtas,Visi 
čia atvykusieji spėjo gražiai susigyventi ir vienas kitą suprasti. 
Dalyvavo 21 vytintis '(Finnebsrgas,Tubingenęs,Stutgartas,Eichstat-  
tas,Darmstattas) ir 4 S3D skautėsj viso 25iIšsiskirstyta su gražio-' 
mis viltimis ateities darbams.
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AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI .

Akademinio Skautą Sąjudšio tremtyje dalyviai - Liet. Stud enki v 
Skaučių draugoves ir Vyčio" Korporacijas nariai "bei ją skyrią 
atstovai, susirink? Scheinfeldo lietuviu stovykloje 1949.11.18 - 
20 d.d,,apsvarstę s.tūdentą-čią skautą reikalus,priėmė savo na
riams. šiuos nutarimus: . •'

I>. Besąlygine kova del Lietuvos laisves. ~;
~JpareTgbt'i’visus " Vyč'io" Korporacijos ir Studenčių Skaugiu 

dr-ves narius,gyvenančius tremtyje,šiapus geležines uždangos, daly
vauti kovoje del Lietuvos laisves, šiam reikalui atsisakant nuo 
daugelio kitą,mažesnes reikšmes reikalu. Kelti kovos del Lietuvos 
laisvas reikalą visą lietuviu tarpe,aiškinti Lietuvos nelaimę 
ir priespaudą visiems lo.isv? mylintiems žmonėms,

II.-Lietuviškumo išlaikymas - musą veiklos pagrindas,
- Gyvenant*”tr emtyj e V ok i e t i j o. j e, V ak,Bur o po s kr a s tu o s e ar ūzjurfx>— 

valstybes 3.3,Dr-vas ir "Vyčio" nariai neturi pasiduoti žalingoms 
—^svetimoms įtakoms. Lietuviškos šeimos sukūrimas turi būti kiekvieno < 

vytiebic ir kiekvienos studentes skautes švenčiausia pareiga, 
Dėti visas pastangas,kad ne tik musą organizacijos nariai, bet Ii 
kiti lietuviai nežemintą gero lietuviu tautos vardo,

< IXI,Studentu ekauty-bią bendradarbiavimo reikalu,
.' sT^’Br-’vS’s nares ir‘""VyČ.io" korporacijos nariai^laikydamiesi 

savo Lietuvoje sukurtą tradiciją bei teisiniu nuostatą, tremtyje' 
aktyviai bendradarbiauja, Suvažiavimas nutarė pavesti SSD. ir "Vy- > 
bio" Korp! vadovybėms šio bendradarbiavimo reikalu susitarti nepa- 

'luidbiant vieną ir kitą savarankiškumo, išleisti savo nariams 
■ vi'eną ir bendrą biuletenį, - r ■

~ IV, Studentą skautą- b ją__ šalpos reikalu, • ,
”’i)Ttr visa’s pastangaslkad mušą • šiulentai-es skautai-es galėtą; 

tęsti studijas svetur ir toliau. Tikslu padėti studijuojantiems^ 
broliams ir sesėms, įsteigti bendrą 33D ir "Vyčio" Korp! savišal
pos fpndą. Kviesti, visus Vakaruose ir uljuryje gyvenančius abieją. 
akademinių organizaciją narius piniginėmis ir daiktinėmis -aukomis 
ar jąaskolomis sį fondą paremti, Prašyti visus emigravusius skau- 
tus-es prisidėti prie studentu skaubiy-tą šelpimo, Pavesti S.S.D. • 
ir "Vyčio" Korp! vadovybėms išdirbti bio fondo nuostatus ir jį 
faktiškai suorganizuoti, ' ■

V, Sveikinimai, . •, .

Pavesti Studenbią Siaubią Draugoves ir "Vyčio",Korporaciją 
valdyboms pasveikinti po visą lemos rutulį išsimėčiusius seses ir 
brolius skautus-es ir palinkėti jiems ištvermes ją darbuose. 
Pasveikinti Lietuviu Skautą Sąjungos Pirmijos, Seserijos ir 
Brolijos vadovybes, -vS

Akademinio Skautu Sąjūdžio Tremtyje -r 
. Scheinfeldo suvažiavimo dalyviai-es.

Scneinfcldasf Vokietija,

1949.11.20 d, ’ ' <

7



Nr. 7------------- ------------------- --------------------------------------------------------- -psi. 8

gTTJP „ SĮT ATTTiT ,"V 'ft I 0 " KORP! SUVAŽIAVIMO EUTARHLA.I

Lietuviu Studentą Skautą "Vyčio" Korp! ir Sambūrio nariai, taip pat 
akademiniu skautą vienetu atstojai, susirinką savo suvažiavime 
Scheinfeldo liet>stovykloje 1949.11.18-20 d.d.,priėmė šiuos nuta
rimus x -

Korp! statuto reikalu.

Priimti,ir paskelbti "Vybio" Korporacijos statutą tremties me
tui. ,To galutinį redakciją, pagal suvažiavime duotas pas tab as, pavesti 
suredaguoti valdybai. Įpareigoti '•'Vyčio" valdybą pertvarkyti Korp! 
gyvenimą ir veiklą naujo statuto, pagrindais ir Įsteigti statute 
numatytus Korp? padalinius.

2. Korp! pavadinimo reikalu.

Turint galvoje,kad praktikoje sudaro tam tikrą, nepatogumą dvi
gubas -Vyčio" vardas (Korporacija ir Sambūris) ir priimant dėmesin, 
kad praktiškai išnyko aplinkybės,del kurią, nebuvo galima vartoti 
"Korporacijos"-vardas, pasivadinti vienu visiems vardu - 
“LIETUVIU STUPENTp SKAUTU "VYtlO" KORPORACIJA", Visus "Vyčio" 
Sambūrio junjorus,senjorus,inaktyvius senjorus, '■ filisterius 
ir garbės narius laikyti tokiais pačiais "Vyčio" nariais. '

*3, Santykią , su L.S3 Brolija reikalus
. - V ~ , .sub' *: '

jpįreigbti "Vyčio".valdybą, kiek tai įjos pareis, artimiausiu lai
ku sureguliuoti santykius. Su L.S.B. vadovybe., abierts pusėms priimtina 
prasmėj nepažeidžiant "Vybip" tradiciją. ,

4. Sveikinimai. ’ ■ > ■ .

Pasveikinti L.S.S. ir LaS«B» Vadovybes ■ • -

5c Garbės nario, išrinkimas. ; ,
išrinkti Vyycio"'Korporacijos Gerbės nariu Lietuvos skautą įstei

gėją vyr.Bktn.”Petrą Jurgėlą - Jurgeleyicią, įvertinant jo didelius., 
nuopelnus lietuviu skautybei ir paprašyti jį priimti Korp!'ženkle
lį bei spalvas* ;

6.Pagalbos sk'autiskiesiams vienetams reikalu. _ ■ ;į., . ,

įpareigoti vytiecius aktyviai padėti skautiskiesiams vienetams 
visur,kur tik jie savo veikla reiškiasi. Kur ją nėra - vytiešįai 
turi stengtis tokius vienetus suorganizuoti. Pareikšti padėką tiems 
Korp! nariams,kurie iki .šiol tokiuose vienetuose dirbo. Ypatingai, 
įvertinti- gražias "Vyčio," brolią pastangas Australijoje ir Kanado
je plečiant musą, skautiškąją veiklą ir ten garsinant. Lietuvos 
vardąo 1 / ;

7o Skautiškoj o . į.sipjffl.onimo reikalu.

įpareigoti., vytie&ius daugiau susidomėti savo, skautiškuoju pa
siruošimu. Patarti visiems,kurie tąi dar nėra padarą, pasiruošti 
skauto wcio įžodžiui3 ;

Lietuvi^:Studentą Skautą
V.Vokietija, ."Vyšįo." Jlprpcracijos tremtyje
Scheinfeldas, suvaziayįmo dalyviai.,
194&.IIo2C de
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” V Y C I 0 " KORI! TRADICINĖ < '

2. fcol mes jauni - 
Jegy pilni. 
Pasaulis mus’ 
Ar visad1 bus ? 
Ateis laikai, - 
rus 1 net vardai 
Užmiršti bus, 
Kaip ir pries mus

1. laiauk,palauk, 
Jaunyste lauk, 
Palauk, neliek, 
Taip neskucžk ! 
liusy draugai, 

į Kaip yzuolai,
. / Griuvo ir grius

Ir mums- taip bus
~ Drąsiau,draugai, 

Kol miis’ laikai, 
Galvas aukštyn, 
benkim pirmyn p 
Kada ateis 
Kitų eil', ‘į

■ stot’, vietoj mus’ ■ 
Kad but garbe !

4 ■ t-
>3

Lietuviu Š’tudcnty Skauty . "V y c i oJt_ Korporacijos__ tremtyje
... .. ........ ’...“... Š“...f’"A“’T Ū T A S

■ ’ "Vybio” Korporacijos ’nariai*gyvėnantiej i . uz Lietuvos .r iby, auk' 
šiaušiu savo tikslu laiko kovy uz pavergtos Tėvynės laisvu.biy sven- 
ta pareigu visai korporacijai ir kiekvienam jos ’-nariui uždeda di - 
dzioji lietuviu tautos tragedija,karžygiški tebekovoj anbiy lietuviu 
žygiai,jy visy,o drauge ir "Vyčio” nariu pralietas kraujas ūz Lietu
vos laisves reikalu Tėvynėje ir visose zem'se anapus geležines už
dangos . ' .

Todėl korporacijos nariai tremtyje visuose kraštuose energingai 
vi^pmis išgalėmis judina Lietuvos laisvos idejy,kelia okupantu daro
mas skriaudas Lietuvai,palaiko lietuviškumu ir gerus lietuviškus 
papročius emigrant# bei tremtiniu tarpe?, kur tai gal ima, organizuoja 
.lietuviu skauty vienetus ir padeda jiems veikti,vykdo įvairius paren 

» gimus, remia lietuviškas organizacijas',kuriu tikslas kova del Lie- 
•ftUvcs' laisves; naudoja visas kitas priemones savo tikslui siekti.

I, g ta tu t o gaj. i o j imas .
f 1, bis statutas galioja visiems "Vyčio" korporacijos ir buv."Vyčio 
Si^ib&rio nariams,gyvenantiems visuose laisvuose kraštuose šiapus 
geležines uždangos,visam tremties metui.

II.Korporacijos organai.
f 2, Variausias "Vyčio" korp! organas yra Korp! sueiga,kurioj e 
sprendžiamuoju balsu dalyvauja visi pilnateisiai Korp! nariai. 
Korp! sueigy šaukia Korp! valdyba.Sueiga laikoma teisėta,nežiūrint 
kiek asmeny joje dalyvautu,j eigų visiems nariams bent prieš 3 sa
vaites buvo pranešta. x
f 3, Vadovaujanti-s:,Korp! organas yra Korp! baldyba,sueigos išrenkama 
iš; pirmininko, dvieju vice-pirmininky ir 2 kauididaty. * ;

Valdybos kadencijos pabaiga tremties sąlygose nėra nustatoma. 
Esant ypatingoms aplinkybėms,j i gali būti perrenkama ar papildoma’ 
koreapondenciniu ar kooptacijos budy. Dviems trečdaliams.korpotanty 
išreiskusfltpasitikej imy vadybai ar atskiram jos nariui,turi at - 
sigtatydinti.
f 4. Korp! valdyba: .

a) Vadovauja- visam Korp! darbui tremtyje,
b) Rūpinasi savo nariy skautiškuoju paruošimu,
c) Steigia padalinius,
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d) prižiūri Korp! padaliniu darbę,instruktuoja juos,, 

tvirtina jy. vadovus ir statutus,
e) Registruoja korporantus ir veda jy sąrašus,
f) Atlieka visus/kitus darbus.

III,Korp! padaliniai, •
C 5»Studijuojan u-iej i korporantai,kur vienoje ar gretimose aukūtosioe . 
mokyklose jy yra nemaniau'kaip 3 asmenys, turi savo "Vyčio“ Korp!" sky 
rius, veikiančiais atskirais statutais, V.D.U."Vyčio“ Korp! statuto 
pavyzdžiu.Skyriams vadovauja statute numatyti organai,betarpiai pri- 
kiaušy Korp! pirmininkui.
f 6. Atskirose valstybėse,kur gyvena bent 3 korporantai,Korp! turi 
savo seniūnijas,kurioms vadovauja Korp! pirmininko paskirtas įgalio
tinis arba jy paciy. issirinktas seniūnas.
£ 7.1-avieniai gyvenantieji korporantai,jeigu jie neturi galimybės 
susiburti j. Korp! skyrius ar seniūnijas,betarpiai priklauso’Korp! 
pirmininkui.
f 8.Skautiškošios veiklos atžvilgiu,kai .ji išeina is Korp! riby,visi 
korporantai subordinuojąs! LSB rajony vadovybėms.

IV, Nari-.i. . - i . e s
£ 9,"Vvcio" Korp! nariais laikomi visi Lietuvoje veikusiu akademiš
ku "Vyčio“ vienety Garbės nariai,filisteriai,senjorai,inaktyvūs 
senjorai,junjorai, o. taip pat ir tremtyje veikusiu "Vybio“ sambūriu 
toki pa-tyą nariai, -- -.d.,-
C 10. Nauji nariai priimami: • - ~ ■
. * a)Aukūtosiose mokyklose,kur yra Korp! skyriai,Korp!junjoru K!

' skyriaus statuto nustatyta tvarka;
b/Aukotosiose mokyklose tose valstybėse/kur nėra Korp! skyriaus, 

atitinkame būrelio junjoru;- _. - \
c) Visais kitais atvejais - K! valdybos nūstatyta .tvarka.

f 11. Kėlimy tvarka;
Į senjorus ir filisterius gali kelti;
a)K0rp! sueiga - visus senjorus ir junjorus,j eigų jie nepriklau

so vienetams'; ...... .
b) Korp! skyrius ar seniūnija savo narius,gavę Korp! pirminin

ko pritarimį., atitinkamo vieneto pasiūlymu; .
c) Garbės narius rinkti gali tik Korp! sueiga.Išimtinais atve

jai s.negalint jos sušaukti,Korp! valdyba skyrių valdybę ir 
seniūnijų pritarimu. ’ -

f 12.Korporantas,savo elgesiu žeminęs gėry lietuvio ar Lietuvos vardu 
bei korporanto garbę.Korp! pirmininko,skyriaus valdybos ar-seniūnijos 
nutarimu Suspenduojamase~o byla perduodama LSB Garbės gyhėjui ar 
Korp! pirmininko specialiai šiam reikalui sudarytam garbės teismui.

• "“ ’ V. Korp! santykiai su LSB. >
f 13. Skautiskosičs veiklos atžvilgiu korporacija glaudžiai ben
dradarbiauja su Lietuviu Skautę Brolija. Santykius,teises ir pareigas 
nustato valdyba atskiru susitarimu su Vyr.Skautininku,nc-pazeidziant 
specialios '■’Vyčio" paskirties ir jo sukurtu tradicijų. Savo viduje 
Korp! tvarkosi visiškai autonomiškai.

VI,. Ryšio palaikymas.
f 14. Atskiri korporantai ir tę skyrių bei seniūnijų nariai,kurie 
gyvena i'ssisklaidę, palaiko ryšį tarp savęs ir su korporacija kores- 
pondenciniu būdu. .

Seniūnijų nariai su seniūnu (įgaliotiniu) sus įrašinėj a i.( parado 
ir gauna laisky) nereciau kaip karty per 6 mėnesius.

Seniūnai ir skyrię valdybų pirmininkai, o^taip pat valdyby na
riai, savo tarpe susira’sinėja norėčiau kaip 1'karty per 2 mėnesiu. 
$ 15. Kiekvienasnarys apie savo gyvenamosios vietos pakeitimu in-, 
formuoja Korp! pirmininką ir savo seniūnę,; skyriy nariai Korp! 
ir savo pirmininkus.

1
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, • e
f.

f 17. Apie biulctenūo
dšia valdyba.
F

f
| 20. llšas

VI1 ~ Korol1 - illė t- y-. ?s i T^y*'o
§ 16 .-Korp! u^i0'' 0iule-.ci4.J_e
skelbiami: . j •'„•»<>
,--. ’ a) Straipsniai ■akov.tybcis .ideologic\ t^lr-u~-Kc'x > '■

y b) Visyi nariu adresai ir jv- pasik^timai,
c) Korp! suvažiavimo ir valdybos nuturima-,

Nariv pri dmimai, pakol iriai j-išstojimai, „4
Korp! skyrių ir soniūnijv vadovybių.pasine.* —• , .. _.
Korporantu laiškai ir kiti klausipai• - . -/
• '■ 1 ‘ • > paskirti, vietotu tinimo budy. ir pan.spren-

16.Esant reikalui,Korp! sj£KS leidžia kitus leidinius.,
VIII. Korp! lėšos. ... , ...

19. Kiekviaao korporšnlo pareiga- remti finansiškai korporacija,.-

a) Aukos, b) Nario mokesbia-t?cJi’ajem.oo iu leidimu, 
d Pajamos iš pnrengimy, A). Kitos pajamos., _ ■ .

. $*21. Kerpi .valdyba gali savo nariams nustatyti nario mokesty Sky
rip bei seniunijy vadovyb’s taip pat gali is savo n?-r^ Įmtl 5*°*/” 
šius,susitardami?su valdyba,kuri jU dalis perduodama bendriems Korp. 
reikalams, . a... . .'a .
C 22. Lęšy. naudoj ims. sprendžia valdybą.JSsant j-o.s--nanamp-ašsisklai-, 
džius - Kerpi pirmininkas. . . J *•.&šs

IX. Baigiamieji nuostatais ■ f ■„.■..■.*•
F 23. šį. statutu gali pakeistiT . - . :.<7 ■,>

a) Korp! sueiga, . . ‘ . . / ' -:J ?
b) Korp! nariu dauguma k.orespondenciniu ;budu<, ...

f 24.Laikinas .ižimtis is šio s te. tu to gali padaryti vienbalsiai K! 
vaddyba,gavusi daugumos senitmy ir Korp! skyriy vuldyby pritariąs.
f 25.^ic statuto, ir Korp.! nuostatu, veikusiu Tėvynėje .bei. tremtyje dvar 
šioje Korp! seniūnijos atskirose valstybis^ gali išleisti savo vi-

.-. .daus tvarkos taisykles.Jos pradeda veikti jas patviitinjis Korp!
* pirmininkui. ,
t 26. Šis statutas galioja Korp! sueigai priėmus j j. bent dviejy

- į trūbdaliy balsu dauguma ir jj. paskelbus biuletenyje visiems korpo- 
. 'brantams.skvriams bei seniūnijoms.

Pastaba; I. &is statutas Korp! sueigos Scheinfelde.1949.II.20.de 
priimtas,

Tastaba II- Remiantis Korp! sueigos nutarimu 194 
išimtinais atvejais Korp! nepilnu t/eis ia is , nariais w

■ ir abiturientus (baigusius giranaaiję.),kurie dsl svarbiu priclasšįy 
i šiuo metu negali studijuoti. Ji^taciau negali būti keliami > Korp!

laipsnius ir neturi teises nešioti Korp! spalvy,išskynus žnvklelį..

. "Vyčio!I Korp! nariu adresai :--------- ------------=------------------- - ----------
■ 141. Gaška Eugenijus,sonjc/o 23 Kilę Csmp / Gov.Higtiwe.ys Dcpt.,

( ” via Augusta, S.A. Australia. . ..
142. Jurskis Jaunutis, jun j , Stropoli tad ’.Tater //Beverage d: bra i-

nage, Board Kotts Kill. Via Regent Tark, N.S.V..Australis
143. Vadopalas Romanas,junj,,(14b) 3chw.Gmund,Eismark KaserneJLit.L
144. Yitkunas Alfredas,sunję,Railways Institute- / (by Railway\

.Station, Adelaide, South Australia.*
145. Žemkalnis Gabrielius, junj.,lXestie’s Hostel / Kaffra,Tict.^str

; 9.11.20 d."/'' 
j galima priimti
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M Ū 3 7 3 ’ii I N 0 J... J.

■psi J1-2

Pinnebergas x . , , , . ,
19 4'9.1.30 įvyko metinė “Vvcic” ir Stud. Skauciy dr-vas švente .Pradė
jome pamald 7Eiis,kuriose dalyvavo visi su savo vėliava.Tuojau po 
pamaldų,dalyvaujant sesėms, įvyko iškilminga sueiga,kurios metu du 
"Vyčio” junjorai - T.Eaginonis ir 3.3ubelė davė senjoro pasižadėjimu. 
Naujuosius senjorus sve kino 3! vadas,junjory tėvūnas ir S.S.Dr-ves 
globėja p.0.Krikščiūniene.

Po -siūty susirinkome būkle.kur smagiai praleidome laiku.Vakare 
suruošta arbatėlė drauge su sesėmis.3veciy tarpe matėsi Pabaltijo 
universiteto prezidentas prof.VI.Stanka,rektorius prof. J.Iuzinas, 
dvasios vadovas kun. R'.Krasauskas ir kt. Arbat .les metu junjorai 
išpildė meninę programę,privertusiu dalyvius'kartais rimtai susi - 
mastyti, o. kartais ir uoširdziai pasijuokti. To vaisiy .ir-meninės- 
programos prasidėjo šokiai ir žaidimai,kuriais ir užbaigėme savo 
■šventę. ■ ■/ - Metraštininkas. junj.L.R.

O '

į-

Tubingenas. ■< '■
"1948.11.1 6 d. 3! garbes nariu pakviestas rašytojas skautininkas

Viktoras Kamantauskas. ' ■

Is sveikinimu "Vy c i o •' Korp! šuvaž i avimu!’ 3 che inf clde. .
- “ Neper, i r s k irae musy senjoro paoi'zadTjirau ,bet pasistenki tę?-j į, 

visur šabo veiksmais paryškinti. J raus yra nukreiptas daugelib- 
zvilgsnjrs,no'r£ gal ir nejuntamas .lies esame stebimi ’j aunesniujy 
vyresniyjyjkuriė mus įvertina ir iš sprendžia apie visus^nesiojan- 
cius auksinę lelijėlę mėlyname rombo fone. Taigi musy zingsnys 
turi būti tvirtas, o kėlias tiesusi " ' •

Pil.V, Auguli š.
- ... /geriausios sėkmės sprendžiant’ musy brangios korporacijos 

ateities klaus iraus, kad ji ir toliau buty mums, antroji seimą, ri
šanti skautiškosios br olybes rysiu gausy, skaudy akademiky. būrį."

- ' Pil.V.Stasiškis, . '

- "Musy. .reikalas šventas ir aiškus ~- Tėvynės laisve ir nepriklau
somybe.Linkiu,kad suvažiavimas neišleistu iš akiy pagrindiniu 
“Vyčio“ .siekiy - tauriu,dinamišką ir ryžtingu asmenybių ugdymo. 
Tejungia suvažiavimas visus savo žuvusius,kovojančius ir išblašky
tus narius”.

Senj.VI.Šarūnas, Kanada.

- " tremtyje ne?aluzti ir grįžti gyvenimo išbandytiems b^i už
grūdintiems Tėvynes atstatymui,kad vėl “Vyčio ; Korp! vėliava gaiety 
laisve alsuojančioj Tėvynėj nusilenkti pries I'arijos-Aušros Vartus 
Vilniuje.ir Nežinomo Kario paminklu Kaune,pagerbiant paaukojusius 
savo didziausį turty - gyvybę uz artimųjų laisvę !

Fil.K.Kasperavicius.
- “Mus labai prislėgė finansiniai sunkumai,kad neistengėme jy 

nugalėti,nors dalyvauti buvo didžiausias pasiryžimas ir noras.Savo 
mintimis esame visada kartu su Jumis.Linkim sėkmingos darbuotės."

• - Is Kreiburgieęiy sveikin. _■
...“Kur bebūtumėt,!:?, bedarytume t, viskas tebūna mažai, kraujuose pa- 

s- pludusiai Tėviškei.Telaimina Jusy darby, ir tenusviecia Jusy kelius 
■mūšy Viešpats . Jėzus Kristus, tegloboja Ausros Vartę. Kari j a. Visuomet 
meldžiuosi uz Jus. Ad meliorem ! jtisu brolis Vaidievutis
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eniuniju valdybas visais reikalais,kurie liebia 
ja,prašomo biuo reikalu susirikti betarpiai su

Korp! atstovas I.S.Brolijri.
Korp!% uuoIatTniu atstovu prie L.3.B, vadovybes neskirtas fil. 

Vyt*Stasiškis. Vyriausias skautininkas taip pat prasytas patvirtinti 
jį nuolatiniu Akademinio skyriaus vedėju Brolijos Vadijoję. 
Korp! skyrių ir s< 
santykius su Broli;
J’il.Staslkįu. '

Dau^koruoranty umigruoja * . .
■pagal gautus pranešimus, c. ___

apleisti Voki -1 ij j ir įsikurti užjūryje. Tu. o tarpu 
gruoja į J*A.V. ir Australiją.

daugelis vytiebiy biuo motu ruošiasi
.■i nH,\rviQ, Tu.o tarpu daugiausia emi-

Freiburgas.
-•Vasario man* vvticbiai suruobe blnmos stovyklą,kuri tesėsi. 4 die

nas* Stovykla įvyko Freiburgo apylinkes kalnuose. Stovyklavo S. 
Pataisome: rr.Mr.9, * L/ apabioje parabyta» "...S! pastangomis pravesta 
malku kirtimo akcija,kurios pasakoje".., turi bbti;"3! prisidėjus, 
pravesta vietiniu skautu malku kirtimo akciją,kurios pasėkoje..." 
Ten pat parabyta;.Bendram studentu organizaciniame darbe.'.'.ir 1.1. 
Turi bb.ti; 'Bendram studentu organizaciniame darbe pąsireibkem valdy
bų rinkime ir savo pozityve veikla 3.! pajuto collcgy. studentu pasi- 
tikejimu»kurį pusirybu išlaikyti..." ,

Stuttg&rtas. ■ ■
■. VytiJBiai energingai reiškiasi ir akademiniame gyvenime.Taip ’ 

paskutiniu rinkimu išdavoje lietuviu studentu atstovyb-jjv : jie uzęme 
-•‘•vadovaujančias vietas* ' 1

Korp! įgaliotiniams užsienyje*

Tuo tarpu paskirti du įgaliotiniai;-Sonj.Br.Dainųtus Australijai 
ir senj.VI.Šarūnas Kanadai. Jiems pavysta suorganizuoti ; ' ''Vyčio" 
seniūnijas tuose kraštuose korespondcncinieis pagrindais,

Korp! valdyba prašo seniūnijų įgaliotinius suregistruoti vytie- 
bius ir sužinoti ju adresus. Tai atlikus,prc.d5ti vciklę.,kiėk tai bus. 
'įmanoma turint gyvenimo ir darbo sąlygas. įgaliotiniai .turį, Aeįąikyti 
nuolatinį rjrsį su Korp! valdyba, savo nariais iy kitomis, .ssniunijoinis. 
J> A. Valstybe s e "Vyčio" seniūnija' dar neįsteigta, nes .iki. šiol n.atši- 
rddo nš vieno korporanto,kuric sutikty. ten si^ s^ pareigas prisiimti. 
Tikimcs»kad nuvažiavus didesniam jaunyje vytiebiy skaičiui,ir ten 
"Vybio“ seniūnija bus suorganizuota. •

Vyb i o " archy vy. r u Įkalu,
V Vy c i o “ skyr i a i Vokietijoje anksčiau ar v'.liau turos -savo darba 

baigti. Likviduojant juos,pra.some yišę. archyvinę rėdai ag?. (Bylas, 
ras,tus ir pan.) persiysti Fil.K.Jaia viciui adresu; 8£8 Tiain str., 
forcester,Vs.ss-, U,3eAa

k. i

Biul e tento' reikalu, . į, . • . ’ '
«Vyc’fp” biuletenis siunčiamas . šia .tvarkai a) tam tikras jo • ■ 

kiekis SSD skautėmsVisos seses jį gaus p-r savo draugininke*
' b:). “Vybio" skyrių (buv.S! nariams), kuri« gyvena^ Vokietijoje - > ■ = 

nėr ju valdybas. Skyrių valdybų pirmininkai įpareigojami gavus biu< 
leteni nedelsiant jį išdalyti; c),seniūnijų nariams Australijoje 
ir Kanadoje - per Korp! įgaliotinius. Jgąliotiniai»gavv biuleteny, 
jį ibdalyja tame krabte gyvenantiems vytiesiems (parsiunčia pastų), 
d) Paskirai gyvenantiems korporantams Vokietijoje ir kituose kraš
tuose - issiuntin'ja individualiai Korp! pirmininkas.

13



ALp(LKA)3335
1949, Nr. 7

Kr, 7 ' 14 P\.
AdTMU Pakeitimai ir papiidyr.ai.

77. Dubinsiąs Ces^oWSv junj”.’, bopt*. o’;T'forks’’ & ifoualng, Woomera, 
r Via Bimba, South Australia.

88, Pundzevičius Andrius,senjoras, Box 20,Madus,Ontario, Canada.
89. Jurgutis Vytenis,senjoras, 50 Vlilisin, Sg», Toronto.Ont.,Canada. 
96. Gurauskas Tadas,senjoras. Vater Supis Centre,Adelaide,Australia, 
99. Musteikis Antanas. (14b) 3ohw, Ground, Bismark Kasomo IX,48.
103, Jazbutis Anatolijus - praneša,kad emigr.stovykloj e.

Korp! įgaliot in i o Kąnado>je paskyrimas,'
Korp! valdyba nutarė” Korp! įgaliotiniu Kanadoje paskirti senjorą 

Vladę Šarūną (sąrašo oil.Kr. 60). Jaro pavesti suorganizuoti ’'Vyčio" 
seniūniją Kanadoje ir pravesti korespondenciniu budu rinkimus,kurie 
išrinktu nuolatinį, senišną.

Aukos
Korp! reikalams aukojo: Eichstatto "Vytis" - DM 10, Fil.Dr.M.Vaite- 

nas - DM 10, Fil,Flateris - DM 5, Senj .Daubaras / 1, R.Norvydas - DM 
5, Fil.Ed.Korzonas - DM 5, Gvidas Valantinas - DM 5.
Aukotojams nuoširdus ačiū, Jy doką biuletenis sėkmingai leidžiamas ir 
toliau.

S<ia proga norime pasiguosti,kad gaunamu auky neužtenka. Jos 
visiškai dar neapmoka ir biuletenio leidimo išlaidu,BŠty labai grąžu, 
kad išjudėtu ir tie broliai,kurie Korp! veikimo iki šiol materiališ
kai nepareina, F.S.Bespaudinant gauta i,3 Fil.Vaitino dar DM 10, AČiuj 
Jo gausiu auky redakcija užmiršti negali^ 
Sesėms !

Visą biuleteniui skirtą medžiagą malonėkite siusti savo ' 3SD 
draugininkes adresu: Vai.Baukyte, (24b) Pinneberg b.Hamburg,Baltic 
University, Germany.

Redaktoriaus žodis.
Noriu pranešti.” mieliems "Vyčio" skaitytojams, kad J,A.V.konsu

latas pakvietė mane tvarkyti dokumentus kelionei į. J.A.V. šie reika
lai ir galima mano emigracija gali atsiliepti ir į punktualu biuletenio 
leidimu bei Korp! vadovavimo darbą. Jeigu aš greitu laiku emigruočiau, 
mano darby. Vokietijoje testu vice pirmininkai - V,Stasiškis ir K,Ne
norta. Manau,kad išeity ir biuletenis. Jeigu ne - stengsiuosi, ir to
liau leisti "Vyti. 1. Jeigu musu šia labai sumažety, "Vyčio" centras 
bus perkeltas į. kuri?, kitę valstybę. Svarbu,kad ryšys tarp korpo- 
ranty nenutrukty. Kviečiu tad palaikyti nuolatinį, ryšį, su savo įga
liotiniais, skyriy pirmininkais ir Korp! valdyba. Kas .bebuty, 
"Vytis# tremtyje veils visą laikę.

Vytiečiai malonėkite koresponduoti ir su sesėmis. Tikimės,kad 
kitam biuletenūo numeriui seses patieks savo adresy.

Leidžia: Akademinis Skautę Sąjūdis.
Redaguoja Br.Kviklys, SkauČię skyriaus redaktore - senj.V.Baukyte. 
Adresas: Memmingen,Flicgerhorot,Germany (13b).
Biuletenis skiriamas tik "Vyčio" Korp! ir StudenčiųSkauČię Dr-vesv 
nariams. Persi spausdinti straipsnius be redaktoriaus leidimo drausda
ma. Tiražas: 220 egz. -
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