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PAKELIUI Xd KALĖDŲ Į VELYKAS
Rašo brolis Vaidievutis 
iš vienuolyno

Kai meš tyliocds ir ramiomis valandomis sustojame savo treaties gyvenimo 
kelyje ir pasižiūrime atgal, į prabėgusia* dienas, kiekvienas 19 mūsų turi su ilge
siu krūtinėje pasakyti; Kalėdos mūsų gyvenime Jau buvo. Ir antrą kartą Siame pasau
lyje Jos nebegris. Tik iš tolo- kas kart toliau ir toliau - girdėsim skambant šven
tos giesmės aidus, o su Jale atplauks, atliūliuos ir visa vaikystės pasaka, Kalėdų 
pasaka, su gimusiu Kūdikėliu, su degančiomis žvakutėmis, auksinėmis skujomis, rogių 
varpeliais ir tyliai, tyliai i& dangaus krintančiomis baltomis, pūkuotomis snaigėmis, 
taip tyliai, kad anoji pasaka kartais neiėsigąstų ir nepabėgtų... Ir mūsų sielų apims 
ilgesys anų dienų, anų šviesių ir neužmirštamų valandų, kurias dabar dengia atminimų 
ūkai; ir Jei tos valandos negrįžta, tai gal būt norėtume gristi mes patys ten atgal, . 
ten kažkur toli už mėlynų ml akų, kur prabėgo mūsų vaikystė, norėtume grizti ir tapti 
vėl tais pačiais nerūpestingais berniukais, kurių Juoko ir dainos buvo pilni mūsų 
Tėviškes laukai.....

Bet žmogus tiktai vieną kartą savo gyvenime, kaip tasai kūdikis Čiurlionio 
paveiksle, auga, stiebiasi į mėlyną dangų ir tiesia mažas rankutes į gėlę. Tiktai 
vieną kartą gyvenime esame vaikais, ir dabar prieš mūsų akis nauji, neapm- otri toliai, 
nauji ir milžiniški - nebe vaiko dienų - uždaviniai. Visiems mūsų Tautos t .mums jie 
yra tie patys, tik nevisi Juos supranta; tinkamai įvertina ir vykdo. Daugelis r.eis-s 
tengia atsiplėšti nuo praeities, paskęsta joje: galvodami vien apie tai„ kas buvo, 
nesugeba pamatyti to, kas bus, neranda savyje Jėgų laimingai ateičiai ir visą gyve
nimą, palieka nelaimingi svajotojai, tuščiai beteška vakarykščios dienos. Su šitokiais 
svajotojais ir verkšlentojais mums, žinoma, nepakeliui. "Kas vakarykščios dienos ieš
kotų, tam labą naktį galima užtraukti)" - sako Maironis, Ir šitie žodžiai nurodo mums 
kelio krypti: drąsiai ir vyriškai pirmyn, ten, kur už kalnų ir girią gaudžia Prisi*? 
kėlimo varpai)

Kalėdos mums Jau buvo ir Jos nebegrl •» Su vaikystės dienų nekalto kvdxllo 
juoku jau atsisveikinome. Bet uitai mūsų laukia kitas džiaugsmas, jau nebeveiki5 kas: 
tai suaugusio žmogaus,■subrendusio vyro ir kovotojo triumfas, prislkėlims kartu aut 
Kristumi po mirties ant kryžiaus, po kištos ir žiaurios gyvenimo kovos. Kitais So
džiais tariant, mes esame pakeliui iš Kalėdų į Velykas ir aū*ų vyriau^ir'pagrin
dinis gyvenimo uždavinys yra Su V&lkygtčė. su Kalėdų palaka-širdyje per visas kliū
tis ir tamsumas prasJ-rniižtą į Jajggų p^si^lipo rytmetį.'

Tiesa, daug yra^fcMAfcių ir sunkus H ■ iJVtQ,<Žygfauodiura -^nJ£ patir-
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ti daug^skeusmo, kraujo ir šeĮtį dr leęlą ir labai
dažnai mus TJ-Up^i naktį .5 bejpdo ati^xbet kokią rytiT<K35?SfiCpit4* labai darjiai šė
toniškas mūsų'T£VJftčfi^j3G^§JS£jimaę ir jos baisi kančia vįtt’CTft beyUtiškaj. nuleisti 
rankas ir rezignuoti. Tapiau raSftįs-sunkiais momentai* mums prieš akis atsistoja 
prisikėlęs Kristus ir Jo švieži ranka rodo į ten* kur vaivorykJtčA. spalvomis žėri 
tekančios Saulės spinduliai. Gi Jo žodžiai mūsų širdyse gaudžia gallfigiau negu tūks
tantis varpų: "Tenenusįgąsta jūsų širdys ir tenebijo! Štai, ai esu su jjufils dabar ir 
visados ir ikį pasaulio pabaigai.”'

Taip, Jis jrravisuomet su mumis ir musų, kova būtinai baigsis laimėjimu. Tik
tai nesvajokime ir negaiškime laiko,'bet sidabriniu maršu ženkime žeme, vis pirmyn,: 
vis į naujus tolius, į šviesią ir laimingą ateitį!' , _ 5

Ir taip pat neužmirškime, kad ši ateitis priklauso ne mums; anot A.-Jakšto;
"Mes ne savo ugnimi žėruojam, mes ne sau aplinkui šviesą liejam." Viešpats ne'veltui į/ 
įliejo mums į krūtinę meilę tai šaliai, kuri yra lino žiedo tėviškė ir vadinasi Lie
tuva. Neveltui mes žėruojame Viešpaties ugnini; ne sau, ..bet tam, kad aną dieną j Kai 
visos tautos, stovės prieš Dievo veidą, kad. ties Jo sostu tuomet,kaip nuostabus dei— 
man-liukas spindėtą ir mūsą tauta. Taigi, mūsų maža širdis plaka ne nuros, bet Tėvynei 
ir jei mes norime žengti į Prisikėlimą ir Gyvenimą, tai šį šviesų tikslą pasieksime- 
tik eidami .su savo Tauta, aukodamiesi jai iki paskutinio kraujo lašo ir keldami ją 
savo darbu ir triūsu prie Dievo. Mūsų prisikėlimas be Tėvynes prisikėlimo neturės 
prasmės, nes Viešpats patikėjo jos likimą, mums;, atidavė jos ateitį į rausą rankas ir 
nori, kad Jo siektume per mūsą’mazutą mylimą Lietuvą, vesdami.ją aušrcs takais į iš
ganytojo rankas. Kada nors turėsime patiekti-Jam Apyskaitą ir be abejo visų pirma 
Amžinoji Teisybė paklaus musų*-ką padarėme savo brolių ir sesių pavasariui ar ęrisi- 
kėlėme kartu su savo Tauta?

Tegul įsisąmoniną kiekvienas iš mūsų, kad negana Velykų rytmetį grįsti lx 
linksmu veidu iš bažnyčios namo ir grįžus paskęsti linksmam nieko neveikime. Prisi
kėlęs Kristus nori iš musų daug daugiau: kiekvieną valandą ir minutę mes turime būti 
Prisikėlimo skelbėjai ir amžino pavasario pranašai. Kur brolis su auksine lelijėle 
mėlinsm fone. pasisuks, ten turi-būti šviesu ir gražu. Nes kaip tikri pragiedruliu*; 
kai turime sviesti pilkam tremties danguje, visur ir visiems nešdami vilties ir sau- 

; lės!
Tėvynėje gimėme, tėvynėje ardome, tėvynėje skleidėsi mūsų Korporacijos pum

purai. Dabar praėjo ramaus augimo mėtas, atėjo laikas žiauriai, bet kartu didingai 
ir. šventai kovais už mūsų Vėliavoje žibančius idealus. Nebijokomė kovos su neteisybe, 
nebijokime skausmo, ir vargo. Tik ugnyje grūdinasi plienas ir tik kančioje taurėje 
žmogaus siela. Kristaus prisikėlimas mumyse ir mūsų Tautoje neįvyks iš karto: jis 
vyksta palaipsniui. Kuo daugiai aukojamės, tuo daugiau munyse saulės,’o kuo švieses
ni esame ir kuo daugiau šventa ugnimi spinduliuojame, tuo labiau artėja ir Lietuvai 
Velykų varpai. ’ ' . ; "

- Tad-dįęna iš dienos teprisikelia mumyse kas kart daugiau nežemiška meile 
ir šviesa- žėrintis Kristus! Negailestingoje kavoje mūsų pačių su savimi ir su liki
mo mums daromomis neteisybėmis tesutvirtėja mūsų įsitikinimai,teauga musų gretos, 
teužsigrfjdina char aktb -is ir valia! Užmirškim savo egojizmą, meskim šalin bet kokią 
nesantaiką ir tegul lekia visų mintys ir darbai Baltu Vyčiu į saulę, į laimę, visur 
ir visuomet ad meliorem! Darnioje brolių ir sesių sutartinėje užtraukim naują giesmę, 
iškelkim aukštai savo vėliava, tegul plėvesupja ji pavasario vėjuje! Petys į petį 
drąsiai ženkime į priekį! Tėvynės meilė pašalins visas kliūtis, o 

"dangus žvaigždutėmis nusėtas, nušvies mums kelią ateities!"

"Tegu, tegu laukus - tunojimo marias - -
Pažadins giesmės ir ėe u karnai; lies horįip- keltis

• ■ ‘ i/Santvaras/
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TĘSIAME ŽYGĮ
—------------ * fil. V.St.

’ A • ’. ■■ ;

jPaaį^cejus, kad į Tėvynę galėsime grįžti toli per kitus žemynus
ir^emgracinį ha^.?^^ r̂kag>dSlgbis, KJŽĄilgą ir sunkų
žygį baigtumėm tvirti, p6^p^yt^@ggi savo ^^gtRfcal tautai ir ŽJffiįetkrtai Tė
vynei. ■ -s-

Mums tenka atsakingas uždavinys. Ne teisių, bet pareigų turime pirmiausia 
žiūrėti, Juk ne savo fizinės gyvybės gelbėti, ne geresnės duančs ieškotis esame pa
likę. Tėvynę, bet apie jos nelaimę liudyti, del jos laisves kovoti, jos valstybingu
mo tradicijas, jos kultūros grynumą saugoti. Tų idealų atsisakius, mūsų buvimas 
tremtyje ir emigracijoje taptų beprasmis ir bereikšmis. Juo labiau tai tinka nuims. 
Todėl ir mūsų pareigos yra kietesnės ir didesnės, kaip bet kurio eilinio tremtinio. 
Jos padidėja dėl mūsų platesnio dvasinio akiračio ir prisiimtų įsipareigojimų, iš
plaukiančių iš įžodžio ir pasižadėjimo.

Kur beemigruotume, kokias sąlygas ten beras time, kaip beįsikurtume - kiek
vieno mūsų švenčiausia pareiga, kaip galima greičiau gristi Tėvynėn. Daugybe švie-uo- 
šutil.ių bus išnaikinta, daug bus palaužta fiziniai ar dvasiniai, o jų visur reikės. 
Ką dvasinio turime - iš Tėvynes turime, jos kapitalą saugome - jai ir turime jį grą
žinti, kai ji bus jo labiausiai reisalinga. Tą kapitalą turime ne tik saugoti, kad 
jis nežūtų, nenubyrėtų, bet ir didinti. Turime saugotis visko, kas silpnintų mūsų t 
tautinį atsparumą, ardytų mūsų sveikatą, nereikalingai grėstų pavojumi mūšų gyvybei 
- iki ateis mūsų valanda visa tai paaukoti Tėvynės vadavimui ir atstatymui. Net ir 
didžiojo pasaulinio sprendimo valandai atėjus, neturime skubėti neapgalvotai 
pulti įvykių sūkurin, nors tai atrodytų ir patrauklu. Turimė atsiminti, kad savo ir 
didžiausiu pasišventimu ju nenulemsime, o galėsime nebetekti galios ve:ikliai daly
vauti įvykiuose, kai bus sprendsiamas muns svarbiausias klausimas - mūsų Tėvynės li
kimas. Del didesnio uždarbio neturime mestis į darbą kuris ardo sveikatą, jei tik 
be to galime išsiversti. Lietuvos valrįybę atkovosime ar atstatysime tik mes patys 
ir ne kar nors kitas, o tai. galėsime atlikt j. tik būdami pajėgus. Verti ndami įvykius 
realiai., kitos išvados neprieisime.

Ieškokime savo Tėvynei draugų visur. Mums, skautams ir skautėms, tai-yra 
lengva. Mūsų brolių pavyzdys Australijoje tai patvirtina. į mus vfsup ir visada žį&*. 
rėš ir mus vertins. Mes tampame savo Tėvynės pasiuntiniais tarpe pilkųjų pasaulio ' 
žmonių, o jų nuomonė demokratijoje daug sveria.

Lietuva bus tokia, kokią mes ją atkursime. Kad ji būtų graži, ir pmigraci- 
niu laikotarpiu eikime kaip, skautai - stebėdami, mokydamiesi bei darydami išvadas. 
Tikrai parsinešime savo tremtiniškose kuprinėse daug vertingų minčių, sumanymų, su
gebėjimų, žinių, jei visus laikinosios prieglaudos kraštų gyvenimo reiškimu e ste
bėsime iri vertinsime pritaikomumo Lietuvoje masteliu. 0 išmokti visur visko galima. 
Kur tik bus bent kokios sąlygos, tęskime ar gilinkime studijas. Taikos metais vals
tybė didelėmįs išlaidomis siųsdavo stipendininkus į užsienio aukštąsiaS'Tnolyklas. 
Tikrai, niekad tiek lietuvių studentų nebuvo užsienio universitetuose. 
Stenkimės, kad ši plati srovė nesiaurėtų.

Patekusiems į klasiškos demokratijos - anglosaksų kraštus, bus gražios 
progos stebėti ir įsijausti į tų kraštų politinį gyvenimą, į jų politinių grupių 
santykiavimą. Tai yra mums labai svarbu, nes ten įvairių politinių srovių bei grupių 
tarpusavio santykiai yra remiami pagarba oponentui ir jo pažiūroms ir tolerancija 
kitos nuomones asmeniui, ko, deja, taip dažnai pasigendame pas save. Mums, skautams 
galėtu tekti tas gražus uzdavirys politinę toleranciją ir korektiškumą atnešti ir Į 
Lietuvą. Mūsų organizacijos nepoluti skujas ir kartu lietuviškumas, tai gali žymiai 
palengvinti. Patyrimas Vytauto Didžiojo Uni versi ta to organizaciniame gyvenime lei- 
.džia spėti, kad tai būtų įjjenoma. • >

Tiek daug gavę sau iŠ skautybės, turime pareigų ir jai. pamatėme, ką ji 
davė ir reiškė mūsų jaunesniesiem? tremtyje^ Vertindami tai, privalome visur palai
kyti ir remti tą judėjimą, o ypač lietuviškąjį skautybės judėjimą. Turime jį saugo
ti nuo suinternacionalė jimo, tačiau kartu turime stengtis ir iš kitų pasimokyti. Tu
rėdamas gerų norų/ nevi anas mūsų rasime progą baigti Gilwell ar Fcirlease tipo skau
tų ar s.’ .učių vadnvų kzmus. Išnaudokome jas būtinai! Nevienu atveju mūsų r-kautybė 
yra tap ui sausa, rrišgdčtiska. Stenkimės ją pagyvinti, padaryti patrauklia., kad galė
tume-panaudoti ją, kaip veiksmingą vaistą Tėvynėje likusio jaunimo dvasios žaizdoms
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gydyti. Tai gali "būti lemiamas veiksnys mūsų judėjimo, at ei šiai Lietuvoje.
Šios mintys kyla žvelgiant į emigracinį mūsų kelio į Tėvynę tarpsnį. Jis 

nebus lengvas , tačiau tikslo didingumas ir skautiška optimistine dvasia padės įveik— » 
ti tą, tikinės, neįlgą keliones galą... Tad drąsiai pirmyn,!

<. -7

"Vyčio^ KorpJ. uaritį dėmesiui_ ' < - .. . 1

Išvykdamas į pereinamąją stovyklą kelionei į JAV, ir nebegalėdamas dėl 
šios priežasties aktyviai vadovauti korporacijos darbui, KorpJ vadovavimą laikinai, 
kol sutvarlsysiu savo reikalus, perduodu vicepirmininkui senj. Kostui Nencrtni. Jo 
adresas: (14a)Fellbach/Wur'tt., Auberlenatr.40, Germany. Visais reikalais prašome to
liau susirašinėti su juo. Jam taip pat tuo tarpu pavedamas ir biuletenio, leidimas.

Aš turiu viltą., kad visų korporantų bendradarbiavimas su senj. Nenortu bus 
ir toliau toks pat nuoširdus, kaip kad buvo su manimi.

••v Šia proga linkiu visiems broliams sėkmingos kloties. Tikime,; kad greitai 
vėl s.usitiksime. Tad ne sudiev, o tik iki. pasimatymo!

Ad meliorem! . ' . ' v
pas. fil. Br.Kviklys

"Vyčio" Kerpi Pirmininkas 
Memd.ngenas,1949.III.21 d.

Abiturientų £riėmimo_į_Korį reikalu

Del įvairiu svarbių priežasčių, korporacijos labui. "Vyčio" suvažiavimas n 
nutarė priimti nariais ir abi.tvrientus, turinčius brandos atestatą, bet tuo tarpu 
dar neštudijuojančius.

l KorpJ skyriai ir seniūnijos prašomos tokius asmenis registruoti, paprašant 
juos užpildyti atitinkamus pareiškimus ir pasižadėjimus. Valdyba nutarė pavadinti 
juos "reaktyviais junjoraj.s". Jų teisės lygiai tekios pačios, kaip ir visų kitų jun— 
j orą. Vienok jie negales būti pakeltirį senjorus tol, kol jie dar nestudijuoja. 
Apie tokių asmenų priėmimą į korporaciją, lygiai kaip ir apie kitus korporantus, pra
nešti KorpJ vąldybąi. Jie bus skelbiami biuletenyje bendra tvarka. , • ------ -

"Vyčio" KorpJ valdyba

Emigracija iš Vokietijos didėja - mūsų eilės čia retėja. įsisąmoninkime, .< 
kad ; -ivvytiečių pareiga išvykus tuoj pat pranešti savo adresą KorpJ Valdybai, o 
sesių - Stud. Skaučių Draugovės Draųgininkei.

Korpį iSI^įotinis JAV - . ,

KorpJ "Vytis" įgaliotiniu JAV mielai sutiko būti tik ką išvykęs į JAV mūsų fil.Vac
lovas Augulis. Jolaikinas adresas; Mr. Vac.Augulis., c/o- Kili j am Gi niby, 25 State St. , 
Spring Valley, N.Y., U.S.A. . \ ’

\ s - ~ O - O - ■ . . .
k "Todėl, priverkus žerties ašarinę,

Atpildo saulės drąsiai lauk, Tėvynė,
Nevysta T-vo rūtos ir jurginaį,

■ Ir tvarus Tavo kryžiai ąžuoliniai..."
/ J.Baltrušaitis /

- o - o -

_. - "Lietuvai Tavo girios maloniau man gieda,
NegBaidaro lakštutė, Salkiro mergytės,
Linksmiau Tavo liūlynuose buvo lankytis, 
Neg mindžiotaananasų ir mormedžiu žiedą."

■ ’ ' -/ Ad. Mickevičius./ - '

■ ' ' ' ■
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STUDENTĖS SKAUTĖS IR JU. UŽDAVINIAI TRBMTKJB
' ' senj.A.Lesevičiūtė

1944 m. rusams antrų kartą okupavus Lietuvą, gan didėlis lietuvių studen
tų. skaičius pasitraukė į Vakarus ir po Vokietijos kapituliacijos, pradėjus veikti 
vokiečių universitetams, nemažam Lietuvių studentų skaičiui pavyko į juos patekti. 
Tuo pačiu metu įkuriamas Pabaltijo universitetas Hamburg’s, kuris sutraukia nemažą 
lietuvių studentų būrį. , .

Lietuviai studentai pamažu pradeda organizuotis ir burtis pagal įvairias 
ideologines ir politines pažiūras. Taip atsiranda skautai, ateitininkai, varpininkai 
įsikuria "Šviesą", "Viltis” ir k±». x ■

Studentai skautai lieka nuošaliai nuo politinių srovių ir Hamburg’e, Pa
baltijo universitete, atgaivinama. Kerpi "Vytis", jungianti visų universitetų studen
tus skautus į vieną sambūrį, Prie jų prisidėjo ir studentės skautės. •

1947 m.birželio man. įvyksta pirmoji akademinė studentų skautų stovykla, į 
kurią suplaukia studentai.skautės,-ai iš visų Vokietijos vakarinių zonų. 1947 nu spa
lių mėn. 4-5 d. d. Hąnau sušaukiamas visos Vokietijos studenčių skaučių suvažiavimas. 
Suvažiavime nutarta tęsti studenčių skaučių darbą pradėtą Lietuvoje, atgaivinant 
Stud. Skaučių Draugovę. Buvo aptartos Draugovės veikimo gairės. To suvaži rimo ini
ciatorės, Frankfurt’o stud, skautės, pakeli įmos į senjores.

Mūsų visą kapitalą, pagal 'V.Bražėno I-os Akademinės Skautų stov.dainos žo
džius, sudaro mokslas ir jaunystė. Mokslas mums duoda paminimą. Tai yra didelis 
ginklas gyvenime. Dažnai, tačiau, juo labiau žmogus įsigilina į visas pasaulio paso 
laptis, tuo daugiau jis pasijunta randąs vis daugiau nežinomų dalykų. Žmogus yra 
nepasotinamas žinojime. Jis norėtu kartu su Goethe’s Faustui"Nuraškyti žvaigždes 
nuo dangaus ir išsemti v sas žemės gilybes’.'.'

Antras mūsų turtas - jaunystė. Tik jaunas yra pilnas idealizmo ir pasiry
žimų.

Sudėjus jaunystę su mokslu, gauname nemaža turtų, kuriuo turime dalintis 
. su kitais.Dalintis - tai yra atliktų mums skirtus uždavinius, kurie tremtyje yra 
žymiai padidėję. -

Studentės skautes turi pareigų kaipsau, taip ir savo jaunesnei sesei bei 
visuomenei. Apie pareigas sau suglaustai pasisakoma 1947 m. spaliųmėn. 4-5 d.d. su
važiavimo rezoliucijoje: "Skautė siekia visapusiško savo asmenybės ugdymo. Tam at
siekti ji turį lavinti savo būda, ruoštis savo pasirinktai profesijai, domėtis savo 
tautos ir valstybės reikalais".

Daug kam atrodo, kad suaugusiam žmogui lavinti savo būdą yra jau nereika
linga, tačiau tas klysta, nes žmogus per visą gyvenimą mokosi. Dažnai sakoma -"kad 
galima būtų turėti senio protą ir jaunystės energiją".

"Mes turime stengtis nebūti žmonėmis, kurie tingi galvoti, žiūri į viską 
lengvai, linksminasi ir pasitenkina pigiu populiarumu, o darba palieka kitiems. Žl
ugdykime savyje gražią, taurią sielą, kad galėtume ja veikti ir kitų žmonių sielas'.’. 
/ Saulaitienė /

Studentė skautė daug laiko sugaišta besiruošdama savo profesijai - darbu?, 
universitete. Čia ji turi dirbti rimtai ir sąžiningai, nes tuo ji ateityje galės pa~ 
tarnauti visuomenei.

Kad jos asmenybė būtų pilnutinė, ji turi būti gera savo tautos duktė, savo 
valstybės pilietė. Kiekvienam savo gyvenimo žingsnyje- ji turi garbingai atstovauti 
savo tautą.

Be pareigų sau, stud, skaute turi jų ir savo jaunesniąja! sesei. Studente 
skautė irgi pradėjo savo pirmuosius skautavimo žingsnius nuo jaunesnės skautės. Čia 
pamažu ji išmoko pažinti skautybės dvasią, į ją įsigyventi; vyresniosios negailėjo 
jai žinių, o dabar ji būdama studente, turi tą pat suteikti savo jaun. sesei. Tai . 
gali ji padaryti dirbdama su jomis ar darydama joms įtakos savo pavyzdžiu.

Būdama daugiau išsilavinusi, o bė to, pati išgyvenusi skautybg, ji gali 
geriau pažinti ir suprasti sesių būdus, mokėti sužadinti susidomėjimą skautiškuoju 
gyvenimu, o taip pat kiekvieną. įjungti į bendrą darbą, kad jos jaustųsi, kaip svar
bus ratelis mechanizme. Ji turi parodyti visą skautavimo pritaikomumą gyvenime. Su
žadinus susidomėjimą ir įjungus kiekvieną į veikimą, pats skautiškas darbas pasida
ro lengvas. Tik vieno.stud, skautė privalo niekad neužmiršti, kad geriausiai veikia 
pavyzdžiai, o tuo pavyzdžiu turi būti ji pati.

Tremtyje, ypatingai aktualus yra tautinis klausimas. Jaunosiom sesėm yra
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didelis pavojus nutautėt. Augdamos svetimoj aplinkoj, jos greičiau pasiduoda sveti- 
•mai. įtakai. Todėl labai svąrbu įdiegti jenas tautinį ir valstybinį sąmoningumą, kad 
jos pajustų esančios ’Jietovių tautės dalelės. * .. . .

Stud. skautė, kaip tautos dųfca, pri-lrlauso, kaip įprasta sakyti
- "tautos žiedui", pasįrja3iyrfSdiūv>ti 5-žiaih&'Sdi.ą. dafbą_<, tūri uždavinių ir visuomenė!, 

. kur .i e itin yreir«*pnkūs.- Pradėjusi savo akautaviLeą. buo man;, gerų darbelių žino, kad
jos kalias veda į vienų tikslų, tarnauti jcitiėtnb. Jai aišku, kad ji turi sugebėti 
ir mokėti aukotis kitiems. . : .

Mūsų laikų visueažsnč yra nusiteikusi pesimistiškai, nustojusi tikėjimo vi
sokiais idealais, yr . nukrypusi į visišką utilitarizmą. Neretai ir iš jaunuomenes 
lūpų išgizr.far'e - "kas man tėvyne?, ji man ten, kur gera gyventi".

‘ , T xtūl svarbu veikti visuomenės nusiteikimą ideali s kine kryptimi, stengtis 
įkvėpti ŽDSitts tikėjimą, kad vis del-to, ne šiandien, tai rytoj, ne rytoj, tai vė
liau sugrįšime į savo , laisvą Tėvynę, įr sugrįš’" me visi, nežiūrint kur bebū: me ir .. 
kur b^įsikursime, nes niekas negali atstoti mums mūsų gimtojo krašto. 0 s*. -.ri-žus ■. 
reikės pažvelgti Tėvynei j akis ir pasakyti, ką mes parves ėmė,’ ką nuveikėme būdami, 
toli nuo jos. - .

• Stud, skautė turi stovėti savo tautos sargyboje, kovoti su svetimomis ža
lingomis įtakomis ir su visa tuo, kas veda į mūsų tautos nutautėjimą, Čia pirmoje... 
eilėje mes pačios turime pasirodyti esančios sąmoningos tautos dukros ir tinkamos 
savo valstybė? pilietės.

Nemažiau svarbų uždavinį sudaro ir moralinio lygmens išlaikymas. Morales 
smukimas vela kiekvieną tautą į pražūtį. Tik sveika, siela ir kūnu,tauta gali tikė
tis atgimimo. Č'.a yra plati darbo dirva stud, skautei. Ji gali veikti sugesti jomis 
ir formuojant atitinkamą opiniją, kuri turi nepaprastai -svarios reikšmės visuomenės 
gyvenime. ' ’ -

Sėkmingam stud, skautės veikimui yra svarbu, kad ji pati nepasiduotų pesi
mizmui ir nenustotų nuotaikos. Ji turi fanatiškai kovoti už savo idealus ir tada 
niekas negalės j«s sunaikinta.

Dldlia-usias stud, skautės pavojus yra surambėti dvasioje, sustingti. Nuol 
. latinis veikimus yra būtinas, nes piltis didelė, o darbininkų maža.

Neužmirškime niekados persų priežodžio ir prisitaikinkime jį sau: "Riedąs 
akmuo neapželia".

Kaip likti jaunam
' ~ ~ John W. Lewis .

(sekant vienu S.Ullmen’o eilerašęį)
Jaunystė nėra gyvenimo laikotarpis - tai sielos stovis. Ji. yra užgrūdin- -. 

tos valios laipsnis, vaizduotės atspindys, jausmų jėga. Jaunyste žydi, kai drąsa 
viršyja baimę, kai nuotykių ieškojimus nugali norą patogiai gyventi.

Niekas nesensta vien'metų- skaičių atgyvenęs; pasensta žmonės tik savo ide
alus apleisdami.. Retai raukšlėja kaktą, bet entuziazmo praradimas raukšlėj.* sielą.

Rūpesčiai, svajojimas, nepasitikėjimas savimi, baime ir vilties netekimas
- štai tie ilgi, ilgi metai, kurie palenkia galvą ir kylančią sielą sutrina vėl į 
dulkes.

Širdis kiekvieno - septynių dešimčių ar šešiolikmečio - mėgsta stebuklus, 
drąsiai žiūri. įvykiams į akis, 'gėrisi žvaigždėmis ir žvaigždėtomis mintimis bei da
lykais; kiekvienor- širdyje bujoja džiaugsmas, tyras žaismas ir nesibaigiąs vaikiškas 
troškulys ieSkoti. ir tirti - kas toliau? . ,

Tu esi jaunes, kiek jaunas yra tavo tikėjimas ir toks senas, kaip tavo 
dvejojimas; jaunas,-kaip tavo pasitikėjimas savimi ir senas, kaip tavo baimė; tu 
esi jaunas, kaip tavo viltis, senas, kaip tavo susmukimas dvasioje.

Tu esi jaunas kol tavo širdis dar girdi grožio, džiaugsmo, narsumo, di
dingumo ir jėgos balsą, balsą.- kus-iuo į tave kolba žemė, žmogus ir Begalybė.

Kai visi sietai sutruks, o tavo širdies branduolys bus padengtas pesimizmo 
sniegu ir surakintas atšalimo ledais, tuomet tu būsi ištiesų pasenęs ir tepasigaili 
tada tavęs Viešpats. , - *

Iš anglų kalbos vertė A. Taškūnas
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įš_smsNOrę_sKAUėxę_i)RAUG^fs_Gyrapo
> Gražiai išsivysčiusi Draugovės veikla įvairiuose Vokieti
jos universitstuose, po valiutos reformos.susilpnėjo, nes daug kas 
turėjo nutraukti studijas ir grįžti atgal į stovykla, Dabar, vis 
labiau gyvėjanti emigracija. mažina ir Draugovės nąriiį skaičių Vo
kietijoje. Šiuo metu sunku būtų nusakyti, kaip toliau Draugove tgs 
savo darbą, nes pirmosios narės neperseniausiai dar apleido Europą. ' 
Pabaltijo universitetas. Gausiausias Draugovės skyrius savo narių 
skaičiumį’ Eigi~šToTei turi 15 narių iš kurių 11 senjorių. Yra iše* 
migravusiU; bet jų vietoje stojo naujos. Draugovės narės dalyvauja 
visuomeniniam gyvenime ir padeda dirbti bei orgąnlžuotis gimnazijos 
skautėms. . . . • . • ' ■ - ‘
Frankfurt’o_ universitetas. Studijuojančią teliko tik viena. Keletas 
narią/rsemigravOj ITiTos grižo į savo stovyklas, kur dirba skautišką 
darbą tuntuose ir palaiko ryšius su Draugove. Frankfurtietės daugiai - 
šia darbo padėjo besirūpindamos Draugovės gyvavimu.

IŠ_KORPORACIJOS SKYRIŲ

Darmstadtxas__
Zovb 5 d. sušaukėme iškilmingą. Studenčių Skaučių Draugovės 

’•Živilės’*’skilties ir "Vyčio" Korp! Darmstadt’o sk. sueiga. Sueigos 
metu uždėtos-spalvos naujai pakeltiesiems senjorams: Jonui Asminui, 
A/.eks- adrui Karaliūnui, Erikui Jasiukaiėiui ir Erikui Jokūbaičiui. 
Tenka pasidžiaugti, kad j unj orai Jasiukaitis ir Jokubauskas davė .;-r . . 
skautą vyčių ižodį. Iš mūsų sk, į Kanadą išvyko jttn. A , Jazbuti s.
Tubingen/a ų.

1949 m.vasario mėn.25 d. buvo sušaukta Korp! sk, ir vietos 
studenčių skaučių sueiga. Pasitraukus iš skyriaus pirmininko, pareigą 
sk. steigėjui senj.V.Ilgūnui,(išvykus į Australiją;, pirmininko par 
reigns perėmė senj.Edm.Ražaitis. Sesėms,tuo tarpui vadovauja sesė 
J.Gudaitytė. Iš viso, dėl emigracijos narių skaičius čia sumažėjo, 
o tuo pačiu ir "Vyčio" veikla rodo tendencijos silpnėti.
Eičhstatt’as_

Užgavėnių dieną vytiečiai, pasikvietė porą kitų skautų, 
surengė Užgavėnių Žydelius Rebdorf’o stovykloje. Šis vytiečių pasi
rodymas suteikė daug džiaugsmingų valandų vaikučiams ir praskaidrino 
gyventojų nuo tremties ir emigracijos rūpesčių prislėgtą nuotaiką. 
Vakare suruoštas pasilinksminimas.

Kovo m. 13 d. Korp! "Vytis" Eichstėtt’o skyriaus metinei 
šventei paminėti sušauktoje sueigoje buvo skaitytas jun. J’.pėdino ( 
(dabar Belgijoje) atsiustas referatas "Skautas ir religija". Be to 
uždėtos senj.Br.Jvirzdžįui Korp! spalvos ir atsisveikinta su į JAV 
išvykstančiu senjoru P„Šapranausku. /J.K./ ; ■
Mąįnzjas

'Mūsų skyrius, išvažiavus vienam senjorui Amerikon ir kie
tiems dviem besirengiant pasekti jo pėdomis, gavo mirtina smūgį po 
kurio vargu ar bepus Įkels. Tačiau išvykstantieji nemano užmiršti 
duoto Įžodžio - priošir-gai - naujoj šaly su dviguba energija eiti 
Korp! užsiorėšmfeis keliais. /R.S./ 
Stati; jartss

Kovo 6 d'.- į y.ustra/ i ja, išleidome du Stuttgart’o studentų 
skautų šeimos narius'- sesg 3r .Penkevičieng ir sen j .E.Pankevičių. 
Jiems yri s i mn. r.ui {.teikta bendra dovana Duonelaičio "Metai" ir Korp! 
ženkliukas -įrašant jį stuttgartiečių vardu-perduoti jun.Jaun.Jurs- 
kiui esančiam Australijoj, bet dar priklausančiam Stut+gert’o sky
riui.

Kovo 1? d. bendroje su sesėmis sueigoje išrinkta naujoji 
vietos valdyba, kurion įeina senj.K.Pažemėnas-pirmininkasj aenj.JSBY- 
tautaitė~xečiurienė -Studenčių Skaučių Draugovės atstovė ir senj.KiNe-
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nertas - vvtiečių atstovas. Tuo pačiu senjoJoPeSiūrienė palaiko ryšį.
. su Studenčių Skaučių J)ra«£ovės draugininke, o sen j.K.Nenorias su 'Vy- 
6io" Koip! vadovybe» . , •■ A.,

’’Vyčio" Korp! valdybai pritarus -į senjorus buvo pakeiti šie 
junjorai: AdJVingis, H.Bokas ir C.Dubinskas {šiuo metu esąs Australijo
je-) Pilnieji du davė- senjoro pasižadėjimą-.ir jiems buvo uždėtos spal
vosi o esančiam Australijoje -• pasižadėjimas’dwo nusiųstas oro paštu* 
Sk. valdyba gavus iš Australijos sen j *UoPubjiisko pasirąžytą pasizaaeji 
•ma, tuo pačiu keliu pasiųs. jam ir spalvas. . . . c

~ Ta pačia proga sesių pastangomis suruoštoje arbatėlėje buvo
atsisveikinta su į JaV išvykstančiu senj.A„Juodikiu. /K.N./

KAĮF.GYVENA ViTIEČIAį AUSTRALIJOJE^
’’Vyčio" Korp! pirmininkas neseniai gavo laišką iš."Vyčio" •— 

Korp! jgali oti nib Aus t-ra ii joje senj .Painučio. Brolis Dainut is projek
tuoja, jei pavyks jo planas, tęsti studijas Sidnėjaus universitete 
Australijoje..Tuo atveju^ apkrautas darbais, jis jau nebegaletą būti 
ir "Vyčio" įgžlietiniu Australijoje.

Vytie čitj Čia'vis renkasi daugiau ir daugiau- Tuo tarpu vyks
ta ją, kaip ir kitą skautų, registracija. Kai-tai bus atlikta, bus pa
skelbti "Vyčio" Korp* seniūno rinkimai. -

Šia proga perduodame, kad ir pavėluotai, nuoširdžiaurius 
Australijos'lietuviu skautu sveikinimus mums švoKažįmiėro Šve: ;ės pro
ga o ■- -■'■■'■ . - " ’ ■ _..
Australijos studentai skautai. įdomauja s .Vapi.e mūsų Korp!_

Mūsų "korporantai Australijoje - senj»Br.Rainutis ir juru J. 
jun;J.Jurskis užmezgė ryšius su universitetįniu_skautą vyčių būreliu 
Sydnejaus universitete, kurie labai įdomavosi musą gyvenimą ir veikimo 
metodais. "Vyčio" veikimo metodai ir darbo planas jiems patikę ir mū
są atstovai susilaukė gyvą paklausimą.

IŠ savo pusės Austrai! jos"vytiečiai’-.-išaiškino mūsiškiams sa
vo veiklą. Pažymėtina, kad Australijos studentai skautai labai padeda 
Australijos mokslininkams, kai jie atostogų metu suruošia moksliną s 
ekspedicijas lankydami dar pakankamai neištirtas to krašto vietas. 
Skautai čia įruošia palapins s ir tvarko stovyklas ir atlieka kitus 
"juoduosius darbus". - .
Garsiosios .Austrą] į j os. lie tuvių' skyr iaus__s tįoyyklps. nąš tą_t empė_vyt iečiai

Apie pačią Jamboree eiga buvo pakankamai daug rašyta mūsą 
spaudoje ir mes Čia nekartosime^ Pažymėsime tik, kad iš korporantą joje 
dalyvavo keturi. Pats senj .B,Pa-inutis buvo lietuvių stovyklos viršinin
kas ir tempė- didžiausią naštą* Ypatyngai daug pasidarbavo senj.Liubins— 
kas, kuris vadovavo visai tephniėkąjai Jamboree par engimo sričiai. 
Jun.Jurskis buvo "ūk-io ministeris", o. br .Vitkūnas vieno būrelio vadas.

Garbė mūsą /y Riečiams, taip šauniai atlikusiems pareigą Tė
vynei ir Skautijai? z ' ' ' , ,■ ■ < -
Ką_gąvome i§./.us iralijos_" - - .

Korp! archyvas tremtyje praturtėjo dovanomis iš Australijos. 
Gautas Pacitiko Jamboree ženklas, išsiūtas medžiagoje, specialiai iš
leistas atvirukas ir stovyklos blankas, kuris vartotas susĮrašinėjant 
stovyklos reikalais.
Mus remia Austrai!jos’ rytiečiai .

ŠenjTAlgTiiuoinskas iš Australijos atsiuntė Korp! reikalams 
vieną svarą. Jis taip pat pranešė, kad esąs paruošęs pakietėlį su .mais
tu nepasiturintiems rytiečiams Šelptiu . ' -

Už auką senjorui nuoširdžiai dėkojame.
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J^^^g&osr ^o^pa .®es eį
•v-ome stnaj. V. Ilgūno gaiiSr5-B^i^^®Rtli
Iie-į®7ių. 'būryje yra trys vyttcirJai: fiKAbakaA*^ , šenj .V.v^Unąs ir 
senjoPankevičius. Drauge važiuojančios ir dv?,w:^B Br.PaukeviČienė 
ir Kilikonienė. Mes linkime laimingai įsikurti Australijos kontinentą, 
lauksime daugiau Žinių. __ __

M U M S R A Š O

LSS Pirmįjos_pirmininkąs_sveikiną akademikus^
Akademinio Skautų Sąjūdžio suvažiavimo proga Studenčių Skau

čių Draugoves ir "Vyčio" Korp! valdybos pasiuntė sveikinimą LSS Pirmi- 
jos pirmininkui, "Vyčio" Korp! filisteriui vyr.sktn.K.Palčiauskui. 
Vyr.sktn.K.PalČiauskas labai nuoširdžiai padėkojo už sveikinimus, pažy
mėdamas: "AŠ džiaugiuosi, kad mūsą puoselėjama skuutybė gali remtis 
akademikais ir busimaisiais intelektualais. IŠ ją, turėkime vilties, 
turės išaugti ir skautybės intelektualą".
Vyriąusiąs__Skaųtįninkas dėkoja_"VyČiui" -

Dėkodamas už jam atsiųstus sveikinimus vyr.sktn.V.Čepas savo 
laiške Korp! vadui džiaugiasi akademikų skautų darbais ir vis grąžėjan- 
8iu "Vyčio" biuleteniu. Jis džiaugiasi taip pat Korp! ir LSB bendradar
biavimu ir visiškai gerais santykiais. Ypač iškelia reikšmę tą Korp? 
vienetų, kurie yra aktyvūs Brolijos darbe. Korp? tradicijos Brolijai 
esančios brangios. '

Iš viso,mums džiugu, kad vyriausieji Skautijos vadovai taip 
nuoširdžiai suteikia pripažinimą akademikų skautų vienetams.
Sveikinimas Lioliams vytiečiams įš_Munchen2.o_perei2amos stovyklos

. "Susitikę pereinamoje stovykloje, iškeliavimo išvakarėse, s- 
siunčiame Korp- pirmininkui ir visiems broliams vytiečiams nuoŠirdŽiaih- 
sius sveikinimus. Atsisveikiname - iki pasimatymo užjūriuose ir Lietu
voje. Vienas mūsą išskrendame kovo 4 d. lėktuvu į Kanadą, kites iške
liaujame į JAV per Bremen’ą. Visi vykstame su Šeimomis, 

Nuoširdžiausiai linkime ir toliau sėkmingai burti brolius 
vytiečius ir lankyti juos "Vyčio" biuleteniu".

/pas./ Jurgis Gimbutas /pas./ Juozas Daniliauskas
Mums^rąšo yyr.sktniAiKrausąs_

Malonu ir labai Šiltą laišką Korp! pirm, gavo iš buv. "Skau
tų Aido" redaktoriaus vyr.sktn.^A. Krausas. Savo laiške jis labą! džiau
giasi mūsų korporacijos atliktais darbais ir linki visiems vytiečiams 
sėkmės emigracijoje.

Vyr.sktn.A.Krausas ruošiasi emigruoti į Australiją,.
Sveikinimai į§_kalbos kursų Laį/’J_e_

Korp? pirm, ir visiems broliams vytiečiams sveikinimus siun
čia senj.V.Juodelis, šiuo metu gyvenas Lauf’e. Senjoras mokosi anglų 
kalbos specialiuose kursuose.

Mes dėkojame už sveikinimus ir linkime jam sėkmingai baigti 
mokslą.
Ir_iš fil.Norvydo...
Fil.Norvydas dar karta apdovanojo mūsų korporaciją, lyg koks arabų 
Šeichas, gausiomis dovanomis. IŠ jo buvo gautas visiškai autentiškas 
(atsivežtas iš Tėvynės) vienas Korp! kvietimas, kuris mums svarbus tuo, 
kad jame yra autentiško Korp! antspaudo pavyzdys ir Korp! cirkulis. Šis 
kvietimas saugomas drauge su kita panašios rūšies medžiagai

Didelis yra vyras,, kuris nepameta savo vaikiškos Širdies.../Mencius/
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Vyr.sktn.V.CepąS'^pgįj®’1^ i§ Biiiro atstovo
DP sksrrju reikalams Vokietijoje s^ftJSonnet, kad JAV Skautų Sąjunga 
ruošiasi D? skautirJiikus, ju tarpe ir f?0 lietuvių,neturinčius kitų ga* 
limybių emigruoti, aprūpinti reikiamom garantijom, jei jie įsipareigos . 
dirbti Amerikos skautų Training Center’uose.

Manoma, kad smulkesnes Žinios tuo reikalu paalūkėsiančios 
tik kokių € mėn. laikotarpy. 

■ ~______ o o ___________

Gaįįmajužsisąkįtį nuotraukų i§_swąžįayimo_
Yra gautos kelios filmos iš mūsų ir LSS suvažiavimo Schein

feld’s. Viso apie -30 nuotraukų. Nuotraukų pavyzdžiai bus siuntinėjami 
į atskiras vietoves Šia tvarka: Pinnebergas - senj.V.Baukytei, Hanau 
- senj.Labuckaitei, Eichst&'tt’as - senj.Kuipiui. Visais nuotraukų rei
kalais kreiptis į K.Nenortą, Auberlenstr.40, Fellbach b. Stuttgart;
Gerasis yytiečįo_dąrbeįis ~

Redakcijai atsiųstas paminėti Kempten’o skautų (jūros)/ - 
"Baltijos" tunto leidinys ’’Baltijos banga’’, spausdintas rotatoriumi, 
atskiras viršelis, 4-0 pusi. Turinys apima skautiškųjų vienetų Kemtene 
veiklų, "Tėviškės” ir "merkinės tuntų 3jų metų sukančiai paminėti. Tai 
yisais atžvilgiais dailus leidinėli^ Tarpe kitų vertingų straipsnių, 
randame mūsų Garbės nario sktn.Stp.Kolupailos straipsnį ’’Kelio į Tėvy
nę beieškant". . . ; . .

Mums labai malonu, kad šį leidinį suredagavo ir išleido vie
nas "Vyčio"' korporahtų - senj.Br.Juodelis, aktyvus Kempteno skautų vei
kėjas, jūros skautų vieneto vadas.
Juostų_ir Štąmpų^reikaįu_

Korporantai, norintieji įsigyti Korp! juostas, prašomi kreip
tis ne į senj.V.Jlgūna, kaip iki šiol, bet į-senj.Edvardą Pašaitį, 
adr.; (14b) TUbingen, Keplerstr.16; Ten pat Korp’ vienetai gali užsi- " 
sakyti ir jiems reikalingus štampus. Šia proga primename, kad buv. "Vv- 
Čįo" S! vienetai, dabar Korp! skyriai, gali vartoti ir senuosius "Vye- " 
cio" S! štampus. < ..
Atįtąitaįsome netiksįumą_ \

Vienas iš buvusių Korp! valdyboje 1940 m. mus informuoja, kad 
"Vyčio" Korp! archyvas ir vėliava, bolševikams okupavus Lietuvą 1940 m. 
buvo paslėpti ne senj.Klimo, bet, net be jokios žinios, kitų trijų kot- 
porantų, kurie Šiuo metu jau yra emigravę į užjurį.
Aukos_bįuįetenio įeidįmųi_

Jun.A.Balčiūnąs - 3 DM. ir senj.v,pažiūra - 2,5 DM.' 
Už aukas korporantams dėkojame.

X X x. X X X X X ...

_STUDENČĮŲ_SKaUČĮŲ_DRAUGOVĖS_N>aRIŲ_ADRĘSĄI_ __ ;
la. Antulytė Dora, jun\ Karlsruhe, Meįdingerstr.13 .*■
2a. Bargailytė Julija,, senj,, 725 Dunlop Ave, Otremont, Montreal; Canada
3a. Baukytė Valentina, senj.,24b/ Pinneberg, Baltic University
4a. Bytautaitė-Peūiūriėnė Jūratė, senj,, (14a)Fellbach/Wurt.>Hallerstr.3
5a. Dagienė Aldona,senjv, Spakenberg, DP camp .
6a. Daniūnaltė Danutė,sen j., Rebdorf b.Eichstdtt, DP camp
7a. Gerkytė Alise,.senj, 124b) Pinneberg, Baltic University— -
8a. Jankauskaitė Danutė,senj., -"- .

. , 9a._Krikšfilūnaitė Julija,senj.,
10a. Kalvaitytė Amelija,senj., Hanau a.M., DP camp
Ila. Eukutytė Ramutė,senj.,
12a.,Laurinaitienė Elena,jun., išvykus į Australiją
13a. Jurgelienė Irena,jun. Milnchen — Freimann, Warnerkaserne, C—III—43
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’ Nr. 8_______________________ ,____________-__________________
' Qwtess,

. . ^tr_, ' Cali.^^ADe&y 5^&da
14a. Lesevičiūtė -Aldona^ęfSįJs^ir^SS^if TRO Get. 8-42 
16a..Caplikaitė Birutė, senj.x, 1519 W.Lambordst., Baltimore 23, Md.,USA 
17a* 'Labuckaitė Aldona,senj., (’16) Hanau, BP camp. . •
18a. Puzinaįt:ė.’ Aldona,senj., (24b)’ Pinneberg, Baltic University "

"j .19a. Stončiene Frida,senj., •■..<•■ -’*.—
■20a. Vingiliehė Tamara,senj., 
21a.'Tunkūnaitė Vanda,senj., Z"Z • '
22a. Valaitytė Danutė,senj., . _"Z Z"Z
23a. Kemėžaįtė Birute,senj., Z"Z Z"Z
24a. Janušonytė Paulina,senj., , Z"Z Z”Z.
25a.-Kairytė Irena,senj., Rebdorf b. EichstStt, BP camp 
26a. Bartninkaitė Danguolė,jun., Tubingen, Reutlingenstr.2 
27a. Norvaišaitė Nora,jun., Darmstadt, Technische Hochschule 
28a. .Simulynaitė Gražina, jun. , Schw&’b,GmUnd, Bismarckkašerne

■ .. 29a. Eidukaitytė Marija, jun.,- 24b/ Pinneberg, Baltic University 
30a. Laisvėnaitė Irma,ssnj., Hanau, BP camp
- . ‘ V /bus daugiau/

KORPJ. ”VYTįS2 NARIŲ ADRESU_PAKEITIMAI ĮR_PĄPĮIDYMAį
“ 146. Manvydas Algirdas, 1803 N. 62nd St.,Washington Park East. 

St.Loųįs. Ill., USA (adresas laikinas) 
147. Petraitis Pranas, jun.,. (14b) Dettingen b.Urach, Konigshohė ’’Čiur

lionis"
-148i Balčiūnas Algirdas,jun., Memmingen, Airport DP camp
149. Pažiūra Vladas,senj., Ravensburg, Goethestr.12 
88. Pundzevičius Audris, Box 29, Madden, Ont,, Canada ‘
16. Gimbutas Jurgis,fil.Dr,, c/o Dr.P.Vilei§is,R.F.D.l,Naugatuch,Conn.

’ * USA 
• 8. Daniliauskas Juozas,fil.įnž.,c/o V.Bileyičius,2267 Jaques Hirtel 

Street, Montreal,Que.,Canada
18. Ilgūnas Vacys,senj., išvyko į Australiją,, , 
33. Kviklys Bronius,fil., išvykęs į pereinamą stovyklą Augsburge 
2. Bakaitis Antanas,fil., išvykęs į Australiją

84. Pankevičius Emanuelis, senj., išvykęs į Australi-jĄ 
1. Augulis Vaclovas,fil., c/o William Gimby,23 State St. ,<'-'rin, ” L]

• Spring Valley, N.Y.,USA (adresas laikinas)
25. Juodelis Bronius,senj., (13a) Lauf b. Pegnitz,CWS language Institute

Class, C 
129. Slavinskas Eugenijus,senj., 4200 Labor Service Co, 518 Labor Super

vision Cd, APO 403-A. US Array 

į SKAITYTOJUS

"Vyčio’’ biuletenio leidimas iki Šiol rėmėsi vien tik aukomis. 
Tu auką niekados nebuvo tiek, kad galima būtų be- jokią sunkumą ir baimės 
išleidus vieną Nr. jau galvoti apie kito leidimą*

Leidimo išlaidas sudaro popieris, dažai ir- persiuntimas paštu-r 
Visa su išleidimu susijusį darbą’ stengiamasi' atlikti savo jėgomis. į už- 

- sieną biuletenis- išsiuntinėjamas ,paprastu paštu,, nes oro pastas prie 
esamų Sąlygų per brangiai kainuoja,, Tokiu būdu gyvenantieji, Australijo
je biuletenį gauna vos po trijų mėnesių, Kanadoj po penkių, Šačių* saw• 
vaiČių, o Amerikoj po-trijų, kęturių sa va'< Čj.v. Sugalvotą. kad ryšis su 
tolimais kontinentą is būtą glaudesnis, siųsti seniūnijoms oezit po vieną 
numerį, atspaustą ant specialaus popieriaus cro'ptS’.ųv kitas papras
tu paštu.'Seniūnas- gavės biuleteni, apie svarbesnius jame ęsančius 
patvarkymus bei nutarimus galės nedelsdamas painformuzl^ sazo narius.

Jau septinto nr. išleidimui suaukotų, pinigu r-rpakabo ir teko 
užtraukti apie 30 IKI. paskolą. Šio nr, išleidimui irnYv.. ti<c apie 18 DM. 
Vos pakdks pašto išlaidoms padarytis Matricoms-,-'popieriui ir. dažams
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?;'!a£? se&ec ir bi-olius, tik gavus šį biuletenio nr.s įdėjps į voką P" 
SfcgMrUsti mano vardu bent po vieną markę iki Šiol susidariusioms skoloms 

■ ’^Črrgidąir kitam nr. išleisti. Gyvenantieji užsienį,, prašom ištinsti 
trisienio valiuta pagal savo išgales. Surinkta suma bus paskelbta 9 Nr. 
lai nelieka nei vienos sesės nei brolio nėišgirdusio šio kreipimosi.

Musu, biuletenis savo turiniu dar nėra toks, koki mes visi, no—- 
retume matyti. Kviečiu visus įtaiką - rašykite apie savo S’UEHĄvtiUSt, _■ 
darbus, pasisekimus ir nelaimes. Mūsą biuletenis turi būti aki.l.’.l.ia, ir 
eiti su gyvenimu. /

Gyvename didelį bandomąjį laikotarpį - maža grupelė ?monią 
kuriuos jungia bendra idėja, išsiklaidę po visą pasaulį nori išlikti ne- 
pasimetę bet dar. stiprėti savo tarpe. Ne kas kitas, o mes pasižade'jnuie 
vienas kitam tiesti pagalbos ranka, todėl tieskime ją drąsindami vienas 
kitą ko oje su gyvenime pasitaikančiais sunkumais ir dabokime, kad noi 
vienas -3 mūsą neprarastą vilčią į Tėvynės laisvės. dienas..Visa^ta:Ltū— 
ri atsispindėti mūsą biuletenyje. /K.Nenortas/^

Pageidaujant kai kuriems skyriams, šiame biuletenio nr. 
spausdiname "Vyčio" Korp!.senjoro pasižadėjimo tekstą:

Korp! "Vytis" senjoro 'iškilmingas PASIŽADĖJIMAS .
Brandindamas savo garbe, aš pasižadu būti ištikimas: Dievui, 

Visagaliui Pasaulio Kuršiui, kuris yra Aukščiausias Tiesos, .Gr.ožio ir 
Gėrio Šaltinis,mano pradžia ir pabaiga.

Aš pasižadu būti ištikimas savo kenčiančiai Motinai Lietu** 
vai, dirbdamas Jos laisvei ir gerovei, kur bebūdamas visomis dvasios 
ir kūno jėgomis, aukodamasis Jos reikalams -iki savo gyvybės aukos, 
skiepydamas savo tarpe tautinį solidarumą ir meilę lietuvio, kiekvie
nam lietuviui. .

Aš pasižadu tarnautį-artįmui vadovaudamasis krikščioniškos 
meilės principais.

Aš pasižadu būti ištikimas Korporacijos drausmei bei tradi
cijoms ir palaikyti broliškus ryšius Korp! narią tarpe dabar ir ateity 

Tad Dieve man padėk!

vleta7~3ata~ ' parašas, cirkulis
X X X X

Iš savo pusės Korp! valdybe primena, kad pakėlimui į senjo
rus, Korp! valdybai junjoros pristato vietos senjorų, sueiga arba sen
jorą įgaliota vietos valdyba. Gavus Korp! valdybos sutikimą duodamas 
senjor pasižadėjimas ir uždedamos Korp! spalvos. Vienas pasižadėjimo 
tekstas su pasižadėjimą davusio parašu siunčiamas Korp! valdybai, ki
tas lieka vietos bylose. Junjoravimo laikas yra du semestrai; išim
ties atveju šis laikas gali būti sutrumpintas. ■ '

Leidžia: Akademinis Skautą Sąjūdis '
Redaguoja: Br.Kviklys, skaučią skyriaus redaktorė - senj.V.Baukytė.
Adresas: Felįbach b. Stuttgart, Auberlenstr.40
Biuletenis skiriamas t.ik "Vyčio" Korp! ir Studenčią Skaučią Draugovės * 
nariams. Perspausdinti straipsnius be redaktoriaus leidimo draudžia
ma. Tiražas 220 egz. -
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