
Muversk kiekvieną juodą stabą, 
Kuiį prakeiks Lietuva'.

/B’.Mirša/

Tremties bendruomeninis gyvenimas pereina į naujas formas. 
Nyksta lietiviškieji valsčiai,lietuviškosios salos Vokietijoje ir 
mes vis labiau ir labiau išedsklaidome svetimąją tarpe.Vatyt likimo 
amžinybes knygose taip jau par-.syta, kad nes negrįš tumėm į pečius tai j 
keliais, kuri’. i i iš keliavome, ,

labinu n-,r. iki v manyti, kad su išsisklaidymu ir baigiasi mums 
tautos i< sį i misija. - k over del Tavyn4s laisvas, Atrodo,kad pa - 
ties Ku-bjc s, o ne kiticmey. numatytas didelis ir sunkus uždavi
nys - atverti akiu netikėliams Varnosiamv,kurią tiek daug visuose 
kraštuose rand: ne,palodyti pasauliui juodąjį bolševizmo stabą. 
Jjią pareigą vieni musą geriau,kiti blogiau• atliekame,ta.ci-.u dalis ją 
j_ į ut,mir':ta.

i.', si or-ją,taigi ir skautą-cip veiklos pobū
dis. 3a vi aukle j e čia. daugi-u kaip bet^kack iškyla musą taip labai 
iš seno akcontuo.j. man tvirtos,lietuviškos asmenybes kūlimas,kuri 
nepalūžtą ir tuo atveju,jeigu dc.r dilesni vardai ušgriu'ą. 3et ir 
tokias asmenybes ugdome ne s..U'~ tik musą kraštui, % 

ikamsukautams-pms,kurie visą laiką buvo didžiuliai tvir- 
vienybes šalininkei ne zodšia’e,bet darbais, labcii skaudu 
• ratiniai neb-šino kitp veiklos* budo,kE ip tai,ko.ė dai lie 
inią rieteną. •? darniausia partiniai stabai nustelbia čia 
DiUvą netgi ten,kur jis 
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4- / Tyrc.8 gyvenimas,,didi darbai,
Galinga dvasia jo mūs žavi f -t’.' 

" liusą silpnybes - tai'mus’ slibinai,
; ■ Nugalėt juos ~ jis pavyzdį d?.-v£.

- • . ; - Ir.Fridmąnaitė. •

.vKeliu slenka liūdna eisenai, du kariai veda jaunę, mergaitę.1 Tai tos 
salies valdovo vienturte duktė, Ją užpakalyje - verkianti motina ir nuliu- 

. dęs tėvas - tos salies valdovas. Toliau - visas karališkasis dvaras.
Visą veiduose skausmas ir užuojauta. ,

Priėjusi kalno papėdę eisena ..sustojo prie diedeles olos,kurioje sto
vi stulpas.Aplinkui’-stulpą guli kaulu krūvos.Tai auką slibinui --jauną 

. šalies mergaičių likučiai. •’ .. - --a ... .
v, '• --.’Kalno slibinui .reikėjo kasdien aukoti po vieną jauną šalies mergaitę,

• kitaip jis sunaikintą visą žalį.
Karalaitė pririšama prie aukos stulpo.Dar liūdniau eisena- grįžta 

namu. • . “■
Artinas,! vakarus .Saule pam-žu slenka uz ksĮną.^Tetrukus'•• atlėks slibi

nas saVo aūko's.Karalaitė.e© iliai verkia,Pasku.t~n.iai saules spinduliai,lyg 
atsisveikindami,meiliai perboga karalaites veidu' ir;i pžikilę kraujo spal
va nudažo kalno viršūnę. ' x

Įtaiga orą sudrebina -galingą sparną smūgiai ir «1 oje’.pasklinda Mau
rus kvayas.l’ries 'laralaitę nusileidžia Maurus slibinas .Karalaite dusliai 
suklinka ir užmerkusi akis laukia,kada žiaurus.slibine" dantys sulys į 
jos švelną kūną. J • ’T’\ %

Slibinas akimirksniui*sustoja ir stebisi karalaitės gražumu.Jos aša
rotuose skruostuose žaidžia jaunystes grožis,© veide spindi nekaltybė.

Tuo TMciu l-.iku pasigirsta arklio kaiįopą'.bildesys ir vienu akimirks
niu tarp Wraleit.es ir slibino atsikanda jaunas, raitelis - riteris. Jau 
ąntru akimirksniu riterio ietis susminga į-slibino nasrus,Prasideda baisi 
kova.Riterio'j egos'siluete-..lėr jo galvą perbėga siaubinga mintis: nejau
gi jam nepavyks nugaišti slibino? Ne jo,bet mergaites gyvybe jam rupi. Jis 

’ žvilgteri į karalaitę.Jos žvilgsnis jam suteiki;.’ naują j Igą, Sukaupęs vi- 
'■ •■ 'sas savo j ėgas riteris kerta slibinui naujus smūgius.Slibinas.susmunka.

Dar vienas kirtis ir jis ištiesia savo uodegą,
Riteris prišokėta prie karalaites ir vienu kirčiu 'perkerta, jos rais.- 

cius,bet pats,netekęs.jegą,susmunka prie jos koją, Švelni koralai tęs ran
ka greitai-grąžina riteriui sąmonę.--

Riteris paima karalaitę ant savo arklio ir,atvykęs į karaliaus dva
rą, atiduoda ją Jos verkiantiems tėvams.

Visa žalis švenčia džiaugs.mo šventę., ■ ,
Tai’graži pasaka.!1-, ip, tai legenda,bet jos pagrindas yra tikrove. ■
Ir štai toji, tiki'.; v5. ■ _ ■ . . .
Savo žiauriais kr-iįžcionią kankiniais ir jĮfeekiojimais <303 metais,, 

pakankamai zincriO Romoa in/pera,toriauB DiJ oklec^^Mo ( 2..-:4 - o05^ arte-..] oj <; 
tarnavo pulkininkas Jurgi e. Ji s buvo gerbi.nr.. s l^lraugą ir priešą. Net 
pats imperatorius j am skyr<5 daug reikšmes..

t -- y yra k' 1 ę s is J; ana-d ok i j .o s • J c tėv -..3 i r g - j u ve x ..ink i n j ,
Jurgis buvo taippgtwrsus Krisbairs karys .Kada imperatorius eme^ 

žiąur’iai dubti pries nekaltus krikscibnisjjui’gis drąsiai stojo pri/.s jį 
' - ■ ir , Ja\f- nrimir tokios elgsenos neprotingumą. Paprastai valdovai nesi
^7 leidzii -savo "pavaldinių primen^į., juo labiau perspėjami. Ypač s i tas

padūkelis Dijoklecijan-.s-.1 Imperatorius neg: l \j c pakęsti,kau jo patxes 
k. riuomen'31 e'butą krikžcionis ,1 radžio j e jie bando savo sauną karininką 
paveikti pataikavimais, idant' eitas atsi-zadetą krikščionybe .o e t veltui.

■ Dargi"priešingai,naties imperatoriaus zmonr. Aleksandra p&sisake u^ /.ristą.
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Imperatorius dar labiau įtūžo. J is įsake Jurgį nU^&nkinti ant Vi” 
niu prikalto rata.

Kankinimą Retu tarp žaibą ir griausmo pasirodęs • s tebūkiingai 
gražus jaunuolis ir,nu3ir.ąs Jurgi nuo kankinimu, rato,jį stebuklingai 
pagydąs. . x' v

•Imperatorius buvo- ir liko kurčias ir aklas virpgaifttiniams krikš
čioniu Dievo jogos įrodymams net ir tr.da.kada Jurgis net mirusįjį- prį- 
.klius» arba Jurgiui įžengus į pagoniu sventyklątdįevukai patys sa
vaime griūvą žemyn. ■

Imperatorius savo pcprotystjje negalėjo pakęsti prięstąravimi 
ir įsake nukirsti Jurgiui galvą, kas ir buvo padarytą; 303’(?)' metais 

*. Palestinoje. ...'■/ ? (
---: -šiandien Jurgis yra liaudies šventasis ir nesuskaitomi .krikscianys

nešioja jo vardą. Jis yra viertas-is keturiolikos šventųjų-. gelbėtojų 
nelaimėse.’ ... x - ■

Romoje Jurgio vardu pp.v-’dinta viena i- -stacijų bažnyčių (ketvirta
dienis po pelenus). Graikai jį garbia kaipo arkikankinį,Vakaruose Jis 
yra -kareivių ir Anglijos člob ij.--j. Anglijoje kilusi ūkautyb'• jį pasirt 
savino savo patronu. < • ' • '

šventasis Jurgis yra riteriakri pergc-l'.; ąs yęlnįu ir-pagonybe* 
Tatai yra simbolizuojama slibinu-.Tod-31 0V. Jurgis, Įy vai,adu<jąme.s bite* 
r tu ant arklio, smogiančiu slibiną, ’’

• - ■ Vytieti f .. . ,
Apsijuosk musu šarvais - skauto įstatais, 

>’ užsidek musu šalmą - skauto įsakymus ir padvigubink jį 
_ j .•<• i s .ganymo šalmu,-

prisisek T v a is. i ♦ s k ą .1 a v i j ą, '
imk musu skydą'" - skautą Obalsį ii' • padvigubink jį 
tikėjimo s k y d u,-'- .■ . - - 

griebk musą ietį - Skauto . įčddį .į-r/
■ sėdąs ant musą žirgo - jaunystes,

jok kovon su pikto slibinu !, . >
Vytietf J 

"Visur ir-visada prisimink,
kad musą skyde- -įračytau ekaMtą ččkis ••

B u d o k ! ' - . )
šventomis‘globėjau, padek mums pergalėti pikta- 

uz mus ! 'r
V.s-kltn.seni-. J.B.Gilun. - ' • ■

Fa' likrię v^tra mus dvasią Ir.isya !
Kai saule kelsis ^Lietuva ! .
Kur -'.rolių dįdvyyiV- žali kapdl ” -.
Ten uir matysimasrmieli ''I

S t ■ gt^Sairtvaras. .

.f- Liet -.va j Tavo girios maloniau man gieda, ' . ■
ITey Saidaro lakstute,SalhipP mergytes; -*

•c Lir smio,u Tavo liulynuose buvo lankytis,
Fef mindziot ananasu i*, mormedzią ziedj>,

K . _Ad.IJickėyįcįuęF
Radijo ban. -■ - < žinią’ apie žemes rutulį galima perduoti pbr vieną

. septintadai; ..undes, tu.p tarpu kartais kelią metu SeW
paprasta idSja prasiskverbia pro zmpgąus smegenis gaUbi^Čią zįeVpj

. teturinčią ves .kelis milimetrus storio, ’ Įs, T),
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■T- /Gražiausi metai Vo kieti joje. ■-
Šioj e ■ svečio j e žemėj e. beviešint)<;raziausi metai , z inoma, "buvo, kada 

pasipuošęs abituriento titulu ir pasibrukęs brandos atestatu. po pa- 
zašcia, gavau "pauostyti aukščiau ", o sykiu pažvelgiau is arčiau 
ir į "Vytį". ligi tol buvusį kažkokiu tolimu,miglotu,nepasiekiamu 
seselių. %*

Junjorauti,kaip žinia,, be taip jau lengva,nors sykiu,is dalies, 
ir- smagu. Nelengva,kai senjorai,arčiau krėslus susistumę,o .patį uz. 
durv išprašę, svarsto -. .priimti štai tu "fuksę? ar^ne. SmagUjkai pa
galiau išlenda besišypsanti galva ir kviečiąs . "Eikše!" x

"Vytis" rengs vaikams vakarėlį.Bet negi jiems pasakysi ar išaiš
kinai,kas ta "Vytis". Tad pasisakėme esę studentai skautai. Kai sekančiu 
dienu ėjau per st vykios rajonu, vienas pupa ir sako: "Žinau, tu - 
studentas". 0 jo draugas (irgi nedidesnis) jį pataiso:. -Ot ii ne - ne 
studentas,o skautas!"

Is viso, pas mus "Vytis" labai artimai susigyveno su vaikais.ži
bančiomis akimis, su skautišku ženkleliu pauostu,žinoma,nemokamu 
bilietu rankoje, traukdavo jie į vytieciy programėlės,seka jie giesmes 
giedodami,skautiškus "Tris Karalius" ir klykė užgavėnip žydęt vaikomi. 

J Pažino ir jie mus. Pereinamoje stovykloje vienę. dienę. priėjo prie 
manęs* penkiamete mergyte ir sako: "Ei, tu buvai karalius!..."

*■' ; Bet didžiausias pergyvenimas buvo .suvažiavimas Scheinfeldo pilyje. 
Gilius įspūdžius iš posėdžiu ir iškilmingosios sueigos ankstyvu ry
ta tarp miglomis .apsuptu,belapiu medžiu vargiai kaš%pajėgtu žodžiais 
išreikšti - jie tik neišdildomu šviesiu prošvaistę širdyje paliko.
Šia gimė'■ draugyste, siejama -bendros idėjos,ir tos trumpos dienos pra
bėgo ti-.rtum šventiškoje nuotaikoje.- ' ■ ,

Buvo ten ir linksmesniu nu tikimu.Senjoras Vacys dar kartę, nore- 
' jo būtinai su sesėmis glaudžiau pabendrauti,, bet iki 23 val.buvo pri

eita tik vieno s.usitarimo - kad laikas bštu eiti miegoti .Tačiau miega
majame diskusijos nemažesniu karščiu buvo tęsiamos toliau.Vieni taip 
sakė,kiti kitaip. .Nežinia kuo viskas butu pasibaigę,jei ne netikėtas 
šaltas dušas. Ir pataikyk tu man ant pačiu karšžiausiy! Kitę, dienę. 
brolis Vacys bendradarbiavimo^klausimu išsprendė privačiu keliu; nei 
jis,nei trys dalyvavusios sesės daugiau nebenusĮskundė.

Vokiečiai sako,kad meilė Vokietijoje, nuo. skilvio^prasideda.Gal 
jau dėlto,kad Scheinfeldas mus puikiai maitino, vytieciai savo ruož
tu stengėsi nesudaryti šeimininkams įspūdžio,kad svečiai be apetito... 
Tik sena taisyklė; prie stalo nesakyk studentui komplimentu..0 Vieną
syk jie apsigavo- pasakę,kad kugelis - studentiškas valgis.To pasėkoje • 
atbėgo išsigandęs tuntininkas: " Ar daug dar jusu bus???", ir tik

1 lengviau atsikvėpė išgirdęs, kad čia jau paskutiniai akademikai.
Aha, tai buvo Scheinfeldas. 0 šiandien jau Schv/ėinfurtas, lagaminai, 

platus vandenynai,ir neaiški,svetima žemė-prieš akis. Su dėkingumu 
apleidžiu Vokietijų,nes čia pažinau i.r pamėgau "Vytį".

yienas Senjoras.
* t‘*

juoke slypi didelė jėga ne tik paskiram asmeniui,bet ir 
tautoms. Jeigu pažįstate juokę - turite raktę. į protavi- 
mę,aišku galvojimu,taikingu nusiteikimu ir į kultyvuotu 
pažiurę į pasaulį.

Kas. yra taupumas ’ • . %
—- menas is^leisti pinigus neturint is to nė mažiausio 

malonumo... ‘ ” iš R.D.
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įvairiausiomis progomis teko susidurti su dideliu jaunęję studen
tę doraėj imusi organizaciniu gyvenimu laisvame Vytauto Didžiojo Uni
versitete.Tai yra labai plati sritis,kuriai bent kiek išsamiau pa
vaizduoti reikėtę labai plataus darbo. Kiek prisimindamas pasistengsiu 
čia patiekti organizaciję sęrasę,nurodydamas ję spalvas,daugeliu 
atvedę gal netiksliai,nes tepka naudotis tik prisiminimais.Is to 
sęraso jaunieji musę korporantai galės susidaryti bent apytikrį.
VDU studentę or-ję įvairumę bei margumę.Laikas daui^ vardę išdildė, 
kitus gal iškraipė, tad'tegu-, skaitytojas is-karto apsisarvoja kritiš
ka nuotaika.

1934 - 195.9 m;laikotarpyje VDU buvo įregistruota 70 įvairię stu
dentę organizaciję.To laikotarpio pabaigoje buvo įvestas nuostatas,- 
gad gali pradėti veikti naujos ir tęsti sayo veiklę sejios tik tos 
or-jos,kurios turi bent 25 narius.Tuo budū negyvybingos or-jos turėj 
užsidaryti ar prisijungti prie kitę.

Organizacijos-siekė ideologinięjprofesi'nię,ekonominię ir.kitokię. 
tikslę.Organizacines- formos atžvilgiu.buvo įprasta jas skirstyti į 
korporacines ir draugijines. Studentas galėjo priklausyti dar ir, 
vienui ar ir kelioms dargi j inėms or-jpins;Žinoma,kas •nenorėjo,galėjo 
"ir niekur nepriklausyti... • v.' ‘ /.

.. - y o r p o r a' c i j o s ’ ’’ '
Seniausia akademinė organizacija buvo Štūd.'Ateitininkę Sęjunga,

... jungusi visę eilę korporąci ję,būtent; , ■ ■ ; _
•'Vytauto", (-vyrę) klubas, • " • ' ,
*’ Kęstučio“ (vyrę) klubus, •'/*■ \
"Giedros“ .Korp! (mergai’cię.), " ? .• . -1 .

."Bitutės"-Korp! (mergai-cię)-, .'.•'.‘•Z •- ■ ' . “ .
"Gajos"’KOrp! (vyrę ir mergaicię), medikę, ■•'■''
"Grandies" Korp!-.(vyrę), technikę, ’ v*'.’
"Šatrijos" Korp! - humanitarę, ■
"Justit'ios •' - Korp! vyrę, teisininkę, ’f/; - ' '

__ ~ ’ Korp!, mergaicię teisininkię, i
, "Kurnani-tąs i’ i
. "Narsos" Korp! - abėtinėntę. ' ■ ; "

Abi paskutinės, pastaraisiais, metais buvo užsidariusios.
šię ko-rporaciję spalvę smulkiai neatsimenu. Visoms'at-kę kor- 

tsuaĮvię' raudonumo aksominės kepu
raitės^ tuo. tarpu,kai j.uos'telės ‘i- rpusavy- žymiai skyrėsi.

ę. __*_____ - . V.-i—« . C*+f»'z3 +^i ■ <4 tr X i-om-nvn t»l' /A c? <,

12. Studencię Skaucię Datgov
13.. Stud.Skautę “Vyčio" Korp! .Sp..? mėlyna,

Toliau-korporacijas vardinsiu ne-pagal ję senumę,nes to neprisi
menu,bet dejugiuu ideologiniais' požymiais.

Tautininkams artimos buvo
14. Korp! "Neo Lithuania*
15. " zrv_______

4.
5.
6.
7.
3.
9. didėles .Justitiae Korp!,
10. "Humanitas ■’ .'u’orp!,

- 11.

poracij oms - bendra buvo įvairię

Savo senumu sekančios buvo _.ž. Štud. Skautę dr-vės išaugusios: 
palvos:'. tamsiai mėlyna,bordo ir balta, 

auksinė',violetinėj ,

— ' *',3p.: raudona,auksinė,raudona.
"Filiae Lithuaniae" -mergaicįę. tąutininkię.Sp.:žalia, 

raudona,geltona;
■‘Lietuva"' - mišri,artima-voLdemarininkę srovei.Sp.: tamsiai 

žalia,balta,geltona,-. : .
17.Stud.Atsargos karininkę "Ramovė ',Sp.:chaki,balta,geltona.

Kairiojo nusistatymo studentai būrėsi į:,. •. ..
18. "Studentę Varpininkę Draugijoje",kuri buvo:korporacinio pobu-

- džio. : ' .
. 19. Koro! "Žalgiris" ir . ' . . ■ , .

Korn! "AŽuol.-s" - medikę, taip pat varpininkę. Jie davėjo 
pilkas kepuraitesęspalvę neprisimenu.
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Eile korporacijy Jung? tam tikrose Lietuvos dalyse kilusius 
studentus i
21. Korp! “Vilnija" - mišri,junge vilniečius.3p.: juoda,geltona,žalia.
22. " "Mažoji Lietuva",junge klaipėdiečius.Spalvy juostele buvo

skirtinga nuo kity; baltaįžalia ir raudona spalvo
mis austa tautiniy rasty juostele. x

23. “ “Samogitia“ - žemaiciy vyry Sp.; mėlyna,geltona,žalia.
24. “ “Filiae Samogitiae“ - zemaiciy mergaiciy.Sp.kaip vyry.
26. ' “ “Sudavia“ - vyry suvalkieciy,3p.Oranžine,žalia,tamsiai .

. ‘ violetine.
26. "Virgines Sudaviae“ - merg.suvalkiec$Ly.Sp.kaip vyry. 

Profesiniu atžvilgiu buvo įsikūrusios sios korporacijos;
27. ' Korp! "Praternitas Lituanica" - vyry mediky.Sp.:plati juodą,siaura

auksine. • . '
28. Korp! "Patria“ - mergaiciy medikiy ir odontologiy.Moteriškoj i

"Pr.L“ antrininke.Sp.panašios į vyry.
29. Studenty. te^chniky vyrija “Plienas“.Sp.: melsvai žalsva,balta,

violetine. . ‘ v
30. Korp! “Unitas“, mišri teisininky, nežymi. Sp.: tamsiai.žalia,

.. balta, šviesiai žalia.
Žauliy.korporacijos buvo:

31. Korp? "Saja", vyry. Spalvos: pilka,gfeltona,žalia,
32. Iforp! "Živile1, mergaiciy.Sp.rodos kaip vyry. . . x 

Tautiniu pagrindu buvo susiorganizavusios keliy tautiniy mažumy
V korporacijas: . - x

33. Korp! "Sidrab&nia“ - latviy. Sp.: šviesiai'raudona,balta,žalia.
' 34. Korp! “Ruthenia“ - rūsy. Sp.:juoda,balta,oranžine.

35. 11 “Pliae Ruthenia“' rūsy mergaiiy,gėliau susijungusi su vyry.
36. “ “Armini:.“ - vėkieciy. Sp.; juoda,balta,raudona.

1935 m. isaiskejus sios Korp! priešvalstybinei nacinei veiklai,ji 
buvo uždaryta, . , . . •

37. VDU Studenty lenky Susivienijimas. Sp.; baLta,raudona,mėlyna.
Žydai turėjo gana daug korpor.aci jy,tačiau teprisimenu:

38. Korp! “Al Hamismar",
39. " “Ei Al“,
40. “ ■ "Ilerclia“. Jy spalvy neprisimenu.Žydy Korporacijos akada-

miniame gyvenime beveik nedalyvavo,laikėsi uždidariusios.
Dar kelios korporacijos buvo sau nusistacžusios specifines veiklos 

sritis ar užsibrezusios daugiau ar mažiau reikšmingus tikslus;
41. Korp! “.Romuva" - vyry. 8p.;raudona,balta,žalia.
42. "Romuvos Vaidilutes“ , mergaiciy.Sp.kaip vyry.
43., " "šertinas,r - tik vyry. Sp.: oranžine,balta,tamsiai mėlyna.
44. " "Eraternitas Baltiensis“ vyry.^
45. " “Virgines Ealtiensis" - mergaiciy. Sp.: melyha, bordo,auksine.

Žios korp! buvo Baltijos vienybes populiarintojai.
46. " “j?rąternitas Juvenum" ,- tik vyry. Sp.; šviesiai žalia,

balta,raudona. . %
47 " “J-ura“ - mišri,sp.; tamsiai mėlyna, pilka,geltona.Jūrines

idėjos ir vandens sporto populiarintojai.

Draugijos;. - . _
48. StudT Sauliy kuopa, '
49. Akademinis Sporto klubas (ASK),
50.Stud.Teisininky ir rkonomisty Dr-ja,
51. Stud.Humanitary Dr-ja,
52. Stud.M ediky dr-j a;o 3.3tud.raima c.dr-j a.54.Stud.Techn.Dr-ja,
55. Stud.Mate. atininky - gamtininky dr-ja. // Be siy dar buvo vi
sa eile nežyr;iy>kuriy ir vardus sunku beatminti.
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■ LIETV/IV ’ 3T"Tr]NTV SI' AUTy ,;V Y big ••> K0HP0RACIJ03 
PARĖIC-V ' lit ±i!ISiy ' L.3.BROLIJOJE P01WLAVIMAS

Remdajpąsis "Vyčio1 Korporacijos Valdybos', 1949.XI,21 d. suteiktu.
- įgalioj imu, tos pat Vyčio" Korporacijos vice-pirmininkas sktn.Vytr 
Stasįskis kreipėsi į L.S.Brolijos Vyriausiąjį skautininku vyr.sktn. 
Vyt.Čepu ir "Vybio" korpotacijos pareigas bei teises L.S.Brolijoje 
tremtyje bei emigracijoje sutartinai■suformulavo,kfeip seka;

I. Pareigos.

1. Korporacija įsipareigoja visomis tinkamomis priemonėmis gaivin
ti, palaikyti,remti ir plėsti skautybes sąjūdį lietuviškojo jau-' 
nimo tarpe. . ' < -

2. Korporacija pasižada saugoti lietuviškąjį skautybes Sąjūdį nuo vi- 
. , sy. lalingy/pasaliniu įtaku,galinčiu iškreipti jo nepolitinį,nėr

partinį,lietuvišką pobūdį,paremtą R.Baden-Powell' io sukurtais 
ideologiniais pagrindais.

3. Korporacija įsipareigojai savo narius visur,kur bus bent šiokios 
tokios sąlygos,įtraukti į aktimgą darbą L.3.3. Veikloj e,tiek 
teorijos bei vadovavimo,tiek kasdieninio praktinio gjnrenimo .. 
srityge.

.4, Korporacija pasižada ypatingą savo demesį atkreipti į kvalifikuotu 
visais atžvilgiais tinkamu skautą vauį .rengimą

II» I ° t a e b . ...... '

1. Korporacija turi L.S.Brolijos1 sakos teises.Savo vidaus gyvenime
ji tvarkosi savo suvažiavimo priimtu ir Vyriausiojo skautininke 
pa tvirtintu, statutu. ■ ■ ■ -

2. L.3.Brolijos Vadijoš Studentu Skautą skyriaus vedėjus yra Korpora
cijos pirmininkas arba vicepirmininkas.

3. Korporacijos skyriai ir seniūnijos priklauso;specifiniais korpo
racines veiklos reikalais -betarpiai korporacijos pirmininkui; 
vietos skautiskaisiais reikalais - teisiu atžvilgiu mažesnis 
vienetas-jungiasi prie didesnio; vienoj vietovėj es&nt'dviem lygiu 
teisiu vienetams,bendradarbiaujama vietinio susiturimo pagrindu; 
administraciniais skautiškais reikalais - L.3.Brolijos Vadijai.

4.,Bent dešimts nariu turį korporacijos padaliniai veikia tunto tei
sėmis,bent penkius narius turį - vietininkijos teisėmis,mažes
ni - draugoves teisėmis.

Verden (Aller), 1949 m.kovo men, 7 d.

- t (pas) Vyr.Sktn.V. tepąs (pas)3ktn.V.Stasiskis,
■ Vyriausiasis Skautininkas Korp!"Vytis" Vicepirmininkas

Sunku mums butu be vilties I 
Be jos skausme kas suramintu ? 
Kas duotu širdžiai tiek ugnies ? 
Kas ištvermę varge gamintą ?
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LSS Vadovybes centras - į J.A.V. ■
; LietuviySkauty Syjungos vadovybes centras,numatoma,kaip skel

biama oficialiame LSS biuletenyj e,ITr.34, koncentruosis JAV. ‘
LS3 Tarybos pirmijias būstine palaipsniui perkeliama’j JAV. 

Dalis pirmijos n ar iy yra jau pakeliui į Amerikos Lietuvy.Tikimasi, 
kad artimiausiu, laiku į JAV persikels Pirmijos nariu dauguma. 
J JAV netrukus bus perkeltas ir LSS biuletenio leidimas.Reikalingi 
adresai bus paskelbti vėliau. Tuo tarpu visy korespondecijy siusti 
į JAV reikia Sktn.K.Janavičiaus vardu0

Vyr.sktn,K.Palciauskas - LS3 Garbes pirmininkas. ■
LSS Taryba 11.20 d. Scheinfelde Loo (Tarybos Tirmijod Pirminin

ku Vyr.sktn.Kazimiery Palciausky - už jo nuopelnus i,SS-gai, išrinko 
ir LSS Garbes pirmininku. . .

.Tikimasi,kad tuo titulu emigracijoje LSS Tarybos Pirmijos Pirmi
ninkas gales tarptautinėse'skauty institucijose sĮar sėkmingiau 
dirbti lietuviškosios škdutybes labui. . ■■■■’■ .

Be to, K.Palciauskas apdovanotas aukštinusiuoju LŠS-gos - 
Gedimino Vilko ženklu. (LSS B.)

Ko nori LSS vadovai is akademiky.^
LS3 Biuletenio Nr.34 V^.s.K.Palciauskas,rašydamas apie LSS atei

ties veikimo galimybes,pažymi: 
il...Ty patį reikia-pasakyti apieakademikus,vyčius ir vyresniąsias 
skautes.Tai sąmoningi PLSS nariai.Jy. požiūris į organizacija yra 
subrendus.Is jy jau galima reikalauti ir subrendusiyjy darby.Jeigu 
ligi šiol jie neturėjo progos tapti skautininkais,nes neturėjo' 
progos-dirbti vadovaujamojo darbo, tai'dabar atėjo jy laikas t.apti 
vadais.Jie turi vadovauti kaip ,skautininkai ir papildyti issisklai-

• dziusios organizacijos vady systaty. Is- ju turi išaugti pionieriai, 
kūrėjai,visuomėnirikai j skautininkai.“

Ryšio reikalu. *' . • ' . . . ■
L3S vadovybe įpareigoja visus emigravusius^ ir* .emigruojančius 

skautus-es tuojau susirieti su ten esančiais musy vadovais-emis ir 
kitais skautais-emis,užsiregistruoti atitinkamo LSS rajono vadijoje 
ir palaikyti ryžius su LSS vadovybes organais. • •

Gilwell'io kuršy reikalu. % :
Gilwell.'io kursai - tai aukštoji skautybes mokykla,kuriy turety 

baigti visi skauty vadui. Kuršy• centras ir j’o sirdis yra prie Lon
dono. Nesenai Gilwell'io kuršy vadovybe davė v.s.A.Saulaiciui 
įsteigti'jy sky.riy lietuviams skauty. vadams. (Deputy- Camp Chief - DCC). 
Kuršy programa paskelbta LS3 biuletenio 35, Nr, Kas is. vytieciy 
turety galimybes juos lankyti : ( labai paretina! ).,prašome šiuo 
reikalu f •' " pasekti informacijas minėtume biult.Nr.

* .■ . ' ' * . ..'.iv- jr , '■■-'si

LS3 raj.pny vadai. . .
I, Brity zonos Vokietijoje - Sktn.Antanus Giedraitis...
II. Amer.ir Prane.zony Vokietijoje4’- Sktn.Prof .Končius.
IIl’;Vakary zony Austrijoje - sktn.Dr.Petras Neniskis,
IV. Didžiojoje Britanijoje - Sktn.Rom.Giedraitis.
V. Kanadoje - sktn, Vladas Šarūnas.
VI. Australijoje - sktn.Boriei- Rainutis, _
VII. Piety Amerikoje - sktn. Bązera (Brazilijoje).
VIII. JAV - Vyr.sktn.Dr.D. Lusiunaite.
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.!;i:-’cro! pirmininko' -gromata 'vytiecl ms.

Gerasis Amerikos konsulas,matydamas,kaip musy ••‘Vyčio-" broliai 
vienas po kito sparčiau ir sparčiau- neleidžia Vokietija,, matyt,pasigai 

.Įėjo manys ir musy korporacijos; paliko mane ilgesniam laikui šiame 
krašte,kuriame niekas nebenori begyventi. Taip gal iki viduvasario, 
o gąi iki pa'cio^ rudens.,.Tuo ^paciu metu tas pats konsulas, taip negai
lestingai Nubloškęs- mane į ^prarajas", pasaukė į ty ■ palaimintyjy.. 
"aukso veršio" salį rniely musy. vi cepirmininkę. senj .K‘.Nenortu, kuris • 
buvo manęs mane čia pavaduoti ilgesnį„laikę. Taigi vėl su džiaugsmu 
grįstu prie savo įprasty.pareigy. Kadangi per '’atostogy-laikę. ne- . 
tekau ?-.ad ir labai menkos savo tarnybėlės, tai atrodo,kad daugiau tu
rėsiu laiko biuletenio leidimui ir kitiems Korp! darbams,.

Kiek pasunkės Korp! valdybos darbas,net; jos nariai šiuo-metu 
bus trijuose kontinentuose; Europoj e,JAV ir Australijoje... Bet ne
manykite, -kad. valdyba jau ruoši si "padžiauti kojines". Anaiptol, ji 
dirbs.gal dar su didesniu tempu,kaip jokia-kita .valdyba kad nedirbo.

As labai džiaugiu o si, kad į musy pagalbos sauksmę atsįl'ieęė 
daugelis korporanty atsiysdami auky, Jy dėka,kaip matote, y51 išeina 
biuletenis - vienintelė musy Korp! jungtis'.-Bet / .norint sį darby 
nuolat tęsti, r .. ikio. ir nuolatiniy pajamy-. Taigi dar kartę, -kviečiame 
brolius vytieeius ir seses stud.skautes paremti musy. darby, rasiniais 
ir piniginėmis aukomis. BiulStenis -bus. musy,kada visi jį kursime,pa
tys prirašysime. Tada jis bus įdomus,patrauklus,savas,kai patys save 
jame rasime. . » ♦ ’ , ' •-

’siuntinėj amas jis bus tokia tvarka; Vokietijoje gyvenantieji 
jį gaus-arba betarpiai,arba per "Vyčio" skyriy valdybas. Užjūryje - 
per "Vyčio" įgaliotinius JAV, Australijoje ir Kanadoje. įgaliotiniai 
-rašomi,gavus'biuletenį,j į tuojau persiysti.visiems toje teritorijoje^ 
gyvenantiems vytieciams. Iii. kitos pusės, visus vytieeius įparei
gojame dar, karty, .migravus į uzjiirį, tuojau uzsirodgistructį pas . 
Korp! įgaliotinį. Tik tokiu, atveju bus galimas ryšio p'laikymas.,

Kiel i- Broliai .! Visi rašykite,kaip Jums einasi,kaip įsikūrėte, 
kokį darby gavote, kiek ten yra lietuviy. Duokite, mums kelionės 
ir-gyvenimo naujame krašte. įspudziy. Pc.pasakokite mums apie vieitiniy 
gyvenimo . budę.,p apročius . Susirasinėkite vienas su kitu, o taip pat su 
sesėmis. Padėkite skauty vienetams,o kur jy nėra - organizuokite. 
Neužmirškite musy, o mes nepamiršime Jusy. ‘ , •.

Ad mėliorėm ! . .
■ ■ ‘ Nil. Br. Kviklys .

Aukos biuleteniui leisti; • f
Darmstadto rytiečiai - 10 D8.T, Pinnebergo stud.skautės' - 13 DM, 

senj.J.Kniuipys - '2 DM, sen j .A.Taskunas - 1,5 DK, 3cnj.Vėžys .- 5 DM,' 
Senj . D.tJibas - 2,60, siuttgartisci-ai - 7 DN, senj .Vaidievutis Ran
tau tas - ’ 10 DM, freiburgi eciai - 10 13.1.

3uaukoty pinigy pakako išleisti biuletenio 8 Nr,, užteks ir
9 Nr. išleidimui. Tik pritruko jy 30 DM paskolai padengti... 
oios gausios aukos (kai kurios atsiystos is per.stovykly,iskraciuė 
paskutinius pfenigius is kiseniy) mus labai jaudino, ir skatina.
dar su didesniu uolumu leisįį musy spaudos organ?.. Turime vilciy,kad 
ir užjūrio broliai, ypač tie,kurie seniau ten įsikūrė,mus aplankys.- 
Jeigu auky . buty daugiau,mes dar suspėtumėm isl;-l :tl istorijy,
kuriai medžiaga surinkta,bet jos išleidimui r-- ik <al - , ItiC - 
200 DU, ’ . «

Visiems aukotojams nuoširdus skautiškas aclu.
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MlUU . ŠEIMOJE.
Sveik inimas vytieolams. * .m

"Visuotinas Studenty Ateitininky Sąjungos atstovy suvažiavimas^ 
įvykis 1949 m.vasario 27 - kovo mėnJl d.d,, Garmisch*e,.siunčia Jusy 
organizacijai nuoširdžiausius sveikinimus ir linkėjimus.

Suvažiavimo įgaliota
Stud.At-ky Sąjungos Centro vaidyba." 

^v.Velyky proga "Vyčio" Valdyba gavo i* bitu pačios or -jos tokį, 
sveikinimy.

‘Slysdami nuos’.rdžiausius sveikinimus ž’v.Velyky proga,mes linkime 
didžiojo-'-lletuvly troškimo išsipildymo. .

Prisikėlus Fristus terpimena besiartinantį musy^ šalies. atgimimą 
, ir tesužadinr. trokskimus visą jaunatvės idealizmą pasvieti patrlotinia? 

darbui kriks'cioniskoj e dvasioje •. .

įvertintas rytietis..
LSS~ p i ru i j n* 1949,IV. 23 d. aktu rausą sen j . Algirdą Liubinsky ■( Austra

lijoje) apdovanojo LSS garbės ženklu - lelija.

Vyti e ti s ~J.tr emt in iy ratelis pix^mininksrs.. • . '
Tbsy I'orp!"'Tiristeri’s inž. Ir?Jurgis' Gimbutas Dostone’ (JAV) -iš

rinktas tremtiniu ratelio pirmininku.,' •

■■ ,1r Brazil 1 j o j-.,.
Gauta zihiy", kr d vienas rnuuy broliu. - Vasiliauskas Slavas, kaip- geode-- 

zinl-nkas sū 10 .talkininky (Juody ir balty) žygiuoja I'ipty Frazįlijos 
miškais ir pievomis,kalnais ir kloniais,trasuodamas .linija' auksas 
į t mpos elektros stiebams -statyti. Ir . jam pr stunt fene biuletenį. 
Laukiame žiniy ir įsptidžiy.

-‘Vyčio- e.tstoy. s, Studenty centrinėje n.tst_

■ Išvažiavus į Australijy "Vyčio • ats tėvui prie Liet. 3 tu ii. Centrinės 
atst vybės ‘/rbingeno, nauju atst vu paskir as uenj. 73d.ražaitis.
Sjiuo metu aktyviai svarstomas T.3CA statuto klausimas.

Archyvy reikalu.. x
Dar“karty primename,kad visi ■'•Vycle- skyriai (buv* 31 vienetai), 

..likviduodamiesi stropiai surinktu visy juos liecianciy archyvine se- 
-..žiagy, ją globoti apsiėmė musy'f 11. F.Janavičius. Taigi minėtanstfosK- 
korporahtui ir reikia visa tai paslysti. Jo adresas; lir.F.Janavičius, 
k 50 l’aln st., Tercester Fasu, I.TSA.

Vytieciams Fanadoje.
‘ lWi-n. <toc’ Venj\71,larun. s praneš j mums,kad !ybio • Fotpl įgalioti

nio pareigu ! ii į-, u-jybės darbo negalėsiąs eiti. Ves natris ėmė'sen j . 
J.Dambary sutii ti bent tuo tarpu sias pareigas pasiimti.Tikimės,k£id 
senj.Dcmbaras sutiks.

it-liauji -senjorai. . ■ . .
’-■ “ JlsBnjoruii’“pakelti; Preiburgo sjęyriuje - junj...Vaičiūnas Albinas ir 

junj .Sriubas Salve. Australijoje *• ^unj...Ji mintis Jurskis. '
- Gaveme žiniy,kad son j ..Turskis nine metu labai aktyviai nusira

šinėja su Austrrlijos ir kity te.uty skautais,su kiirir.is j-is užmezgė 
pažintis xc.ėifiko Jamboree m-tu.T.?-,ūksime iu oenj..Jureki'c žiniy 
biuleteniui apie kity avsltyhiy ukcuty • gyvenimą,. ‘ .
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Karlsruhe '
../Senj .G.Bateika raso: . ‘ v

'■ - "Štai jau norite mus palaidoti! Ne,to dar nereikia,nes’kiek dar
čia esame, esame gyvi ir sveiki,bet skaičius tai tikrai nuostabus 
tik du; as,ir viena sese. Kur dingo kiti? Sunku buty į ty klausimy” 
atsakyti.Pas mus nėra lietuviškos stovyklos,taigi jei jau. kuris dingė
tai nežinia kur, - tik pastebi,kad jo jau keli menesiai nematyti.Pa
klausus kity, pasiseka sužinoti, kad tas pilietis griauna Ifanadoš 
miskus,augina vistas Argentinoje ar gal kur Australijos dykumose 
bastosi.Savo laiku visi buvome pasižadėję nenutraukti rysi*,bet matyt, 
vauose reikaluose paskendę,jie neprisiren^ia atsiliepti is anapus 
uzfbalės. Taigi musy veikla čia negali reikštis labai aktyvia forma, 
nes dviese tikrai žemės nepajudinsi. , <l‘. „ . .

Stuttgartas •
Vekyky Tvenaiy proga senjr. J.Pečiūrienės ir senj.K.Pazemėno 

iniciatyva ir pastangomis buvo prabesta Fellbacho stovyklos lietuviu 
tarpe maisto produktu rinkliava Heilbronn’o Tbc ligoninėje gulintiems 
lietuviams ligonims.Is surinktu produktu iškepti pyragaičiai^ ir-bendro 
mis jėgomis numarginti margučiai suteikė per/Atvelykį daug .’džiaugsmo 
sergantiems devyniems. lietuviams. Nė vieno i-a jy akyse’.‘matėsi dėkingu
me asaros uz gražy artimo meilės darbelį., r.K•

Pinneberg: s ,
III.23 d. sueigoje' išrinkta nauja (gal. jau-paskatinis?) valdyba; 

Skyriaus vadu - senj.. Leonas Kaskalibnas, junjory tėVunu - seftj.Bug.. 
Bubėlė, sekretorium .- senj .Albertas Snarskis, Arbitar e.legantiarum - 
senj .Vyt.Lapatinskas,. kasininku •• senj. Tm.Vckovidkas.

Darmstadt ta s. . . . , ,
Kuaiškiai Darmstadte dėl emigracijos baigia išnykti. Vis dėlto 

ir dabar dirbame,kiek gorlime. Taip vytieciai jau kuris laikas vado
vauja Eanatl liet, stovykloj e’ esančiai Pulk, oarausko vardo.skauty vy- 
ciy draugovei. Paminėjome ir Šv.Jurgį.

'Frciburgae. . . . . . . a ~
Frutom,kaip ismanom.Kadangi stovime emigracijos angoj e,pradedame 

skautiškojo pasitobulinimo programą,kad išeivijoje butumem tvirtesni. 
Numatyta eilė pranešimu ir referaty ne tik korporantams,oet 
skautams vyčiams. Tuojau.- pradedame foto laboranty kursus,kurie vyks 
vokiškoje amaty mokykloje. •• s . . +

Vienas musy naujyjy senjory jau išskubėjo į JAv .■ Tačiau į. jo vie y 
priėmėme du inąktyviu. Nauji/ji senjorai Jurgimy proga. d^vj sko.u o 
vyčio įžodį.

L'ainzas

Jy buvo ir keturi ir.,ro.do’s, beveik visi vienu kartu, v ko matyti 
vienoje neinamoje stovykloje. Tikėkime,kad visiems laimingai pa
vyks įsikurti užjūryje i;r susirieti su ten gybenano’ic.is "Vyčio1* 
Kerpi. įgaliotiniais. < ’ ' '

Gyvenimo kalnai į. vai rus. Vienas eina k<.lnuis,.kitd.s 
eina kloni; is. ^.Ibsenas / ■ ■
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Is Australijos
"... naujo emigranto dalia,kur jis begyventą,bus;nelengva,.bet

.' dėlto netenka nusiminti. Laukti is svetimąją atjautimo^cia nerei
kia,nes argi jie kada supras,kodėl mes apleidome savo levynes gai
žiuosius miestus,žaliuojančius kaimus... Nepergyvensirne svetur 
tą gražią pavbsarią, su žydinčiais medžiais bei^ gelcmis^ J>,as mu s 
pakeis ci.a tuos žiemos malonumus, kas atstos grožę musu leviskes 
lauku du banguojančiais rugiais? .5 .

• Vokietijoje gyvendami mes nesijautame taip vieniši,peš graži:.. . 
, Wkietijos gamta mažai kuo tesiskyrė nuo musą T jvyne.s gamtos-.

Tad butu labai gera,kad vytieciai tarp savęs palaikytą nuola 
ryšį ir vienas kitą informuotu apie savo gyvenamąją vietą,darbo 
bei įsiku-rimo sąlygas,kas mums ateityje daug padėtą kuriant.sayo, 
bendruomenes, štai dabar mano -visas džiaugsmas . tai . susirasinej ima:.: ’ 
Skaitydamas laiškus as jaučiuosi susirisęs su. draugais bei savai's 1 

fe. Dubinskas. , '
Is.Kanados; . ■ . ' ;. ... . z > . .

1. "... Jau turime čia 8 skautą vienetus ir ji-e nuolat plečiasi.
Tad ir visą 'Skautišką reikalą-negaliu apžioti," % -

' - - ■ vi Šarūnas. ' ,
PckGliuį • • .

j’Žasau Jums, traukinyje,todėl toks bieurus rastas.Vykstu į Ge'- 
o is ten į Conkerą... Sveikinkite visus vytiecius ir mano vardii

• prarykite manęs neužmiršti . Su manimi ’vykista dbaugė-senj .Tašku 
nas,kuris jungiasi su broliais sveikinimuose. Ad meliorem!

. ; ?i 1. R. Norvydas.
•’Vakar praėjau konsulą, atrodo,laimingai ."-šiandien - gausiu yizį 

ir netrukus atiduosiu daiktus.Taigi mano dienos čia jau suskaityl 
Linkiu Jums ir visiems musą broliams sėkmės. \

Senj ,1-’.Nenortas.
Is J.A.V.,; ■ , , . \ .

Tur tut nustebsi gavęs mano laisky. nebuvėlę... «al ir ilgiau 
bučiau tylėjęs, bet gavau is tavęs wan siąstą Karp! archyvinę 
medžiagą,apie ką ir turiu pranešti. Skubu Tave pagauti^ Europoj e, 

, nes gandai eina is visu pusią,kad Bronius jau kraunasi čemodanus. 
Muitines valdininkams čionai su savo kolekcijomis busi labai re
tas egzempliorius,kaip kad as buvau.atvažiavau su. dviem čemodanais, 
ir. tie tik su knygom .Kiekvienu atveju-nenustebk,j eigų muitininkes 
pažvelgs j Tave žvilgsniu, lyg žiūrėtą į-, mužiej inę. eksponatą...

Mano ilgo tylėjimo priežastis buvo ta,kad pasiryžau įsibrauti 
į Uni versi tėty.. Turėjau begales susirašinėjimo su puse Amerikos, 
kol galutinai apsistojau ties Lincolno U-tu Nebraskoje.Studijuosiu 
vokiecią ir rusą kalbas,drauge mokydamas vokiecią.1950 m.žiemy. % 
gausiu diplomą.Striuka bus su pragyvenimu - gausiu tik 1000 dol.uz 
10 m *n.. Bet žada padėti...' Optimistai mane dar paremia, sakydami, 
kad u-r laiką užaugs dūktą,na' ir parems mane.Taigi,kaip matai, 
verzįuęisi’aūkp tyn'. ■' k*il. K., Janavicius«

taip i
Is Vokietij bs

“T~"Visa blogybe,kad kaip ir Jus, taip -ir pas mus dauguma se- 
šią irgi, pakalusios sparnus emigracijai į Užjūry. Is Visa,Draugove

■ nėra labai geraj .padėtyje. Ar. nebūtą galėjusios • seses Vilisteres mum- 
Jaunoms siek tiek- pageibeti?

Vi.eno, is sesią.
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Is Italijos /Roma. *
-’•Daug džiaugsmo visada suteikia "Vyčio" biulptenis,kuris mane visa

da laiku atranda. ' • .
IŠ Vokietijos išvykau neĮjJ&ig itališkai tesuprasdamas, tad naujos 

kalbos mokymasis užima daug laiko,neminint jau universitete klausomu 
dalyk?. • ‘ .

Nuotaikos Italijoje gėrėja kriksv’ionims demokratams bandant pra
vesti agrarinę reform?. Miestai nėra lygintini su Vokietijos ’griuve- 
s-iy krūvomis.Tačiau karas ir čia nepraėjo'be pėdseky.Pači? italy. nu- 

. sis-tatymas užsieni'ecūy atžvilgiu yra visai kitoks nei Vokietijoje.
Kaip pri-eš kary,taip ir dabar, svetimtauciy ne truks ta. Jie visi geriau 
gyvena*kaip vietiniai.t). aūle turistus' italai ir labai geros nuomones. 
Atrodo,kad'šventiesiems metams įvairus kraštai padarys palengvinimy 
norintiems čia/atvyki i. 1asitr iko,kad ir šiaip DP atvažiuoja, apsilan
kyti pas. savo g t>-. i h.Us i r pašęs tarnus .Pragyvenimas, vidutiniškai imant, 
į.' diėh? kašt". oja 2 dolerius .Pati kelione iš Kū n che n o į. Roto? ir atgal 
atseina 15 Įvažiavimo vizos nėra sunkiai gaunamos.

•• ♦ Politinis' gyvenimas virte verda. Komunisty’daug. Sekmadieniais, 
išvažiavus į preriją, galima išgirsti šaudant...

Dabar,kaip žinote,pavasaris c.ia gražiausias mėty laikas, 
linkiu geriausios sėkmės broliams vytiesiems studijose bei veikime 

Al,Nevėžis.
Red.prierašas; .

Gavome iš šio laiško autoriaus vis? .plupšt? įspudžįy iš Italijos. 
Pasistengsime jy bęn.t dalį. paskelbti kitaipę "Vypio" numeryje.
Ačiū,kad mus? nepamirštate.'

"Vyčio" Korp! nariy adresy'pakeitimai ir papildymai. .<
149. Kinga.ila Jonas,senj- Forestry Camp, fright , Victoria, Australia
150. Žilinskas Algirdas,junj.,-c/o Dept, of Forks and Housing,Foomera,

South Australia.
151. Milaševičius-"'Edmundas, senj . ( 20b)Braunschweig,3iegfrid Kasėme,

Studentenheim, Bl.l. ’
-152.Šėkas .-Gediminas, junj .,(21a)Munster/i.7. Grewener str.179/187,

;■ Lincoln Kaserne,Studentenheim.
■. 153.Lataitis Juozas, senj .,( 23 )Diepholz, DP Camp.

15.4.šapkus Jurgis, inakt.junjoras, (17b)Freiburg:Br.,Fonnhaldestr. 1 
155.Zelenkevicius Antanas,inakt.junj.,(17b)Freiburg:Br.,’7onnhaldę sftl, 
155.Petraškevičius Jonas,senj.,Box 344,Neranda,Que.,Canada.
157.Bajoraitis Rimvydis-Faustinas, buv.Uchte, dabar (?),inakt. jijnj. 

27.Kolupaila Step.,Garbes narys,College of Engineering, Notre Dame
; University, ITotrs Dame, Ind., USA. .

2C.Krasauskt s Sigitas,senj.,(17bjFreiburg,Br.,Turennestr.l4 
'33iICviklys Bronius,Pil, (13b)iremmihgen-Fliegerhorst,’DP Camp,Germany

’ 35.Karklys Juozas, 881 7est Main st. ,’?aterbury,59,Conn.,USA 
46.0steika Antanas,senj ., c/o Mrs.Emilia Žukas,121’58 N.Mardindale

Ave, Detroit. 47'Mich'.USA
50.Platerįs Al. ,Pil., c/o A.P.J'asas, 4352 S.Talm&n Ave.,Chicago 32,11. 
bl.Palciaūskas Kazimiere s,fil., išvykęs j. JAV. ,adr.nežindūM./USA 
53.Paulionis Zigmantas,Canada,adr.nežinomas - biult.grįžo.
59.Stasiškis .Vytenis,fil.,pakeliui į Austrąlij?.
60.Šarūnas Vladas,senj,,881 Dovercourt Rd.,Toronto,Ont.,Canpda.

•7• 64.Urnevicius Stasys, senj ., - pakeliui j. Australija (?)
65.Vasiliauskas Slavas,senj1., Rue Dr.Osbar Bittehcourt 117, 

Porto Alegre,Rio Grande do Sul.', Brasil.
71.Valantiejus Kęstutis,senj., R.F.D.2, Box 23,Watertordn,Conft.USA

13
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97. Troinys Apolinaras,senj., Zoo-Camp., Bar.3/4 (24a) Hamburg,36.
103. Jazbutis Anatolijus,senj... Fitchener,Cnt., 23 Spetz st., Canada.
123. Harbiuknitiu IF3.15., •• į mus# stresus patekęs per apsirikimę.

“Vyčio“nariu nelaikomas.
124. Sriubas Balys,senj., 6908 3o.Artesian Ave., Chicago 29,Ill.,USA.
142. Jurskis Jaunutis,eenj., 7ard Orderly, R.G.H.,Concordia,H.3.7., 

, , ~ ■ ' Australia.
148. laibiW:s-■ ..Igirdas^unj., - pakeliui į JAV.
149. l-'c.bibru'Vielas - įrašytas šiuo num riu į stresus per klaida.

• " ’■ »• žiur. Į’37'Ho.
.134.Šilbajoris Rimvydas, s«mj-., pakeliui į JA1'.
135.Šilbajoris Algirdas,senj., pakeliui į JAV.
llS.Taskunas Algimante., senj., - pakeliui į Australij#.J
155.Jaaiukaitis Urikas,senj., (15) Vanau/F.,Xamboystr. -4,Lit.Lager,

Išvykstantieji broliai ir sesės prašomi nenutraukti rysi# su savo 
organizacija. Savo naująjį adffl'es# broliai praneša Korp! pirmininkui 
ir - - to krašto “Vyčio- įgaliotiniui,į^kurį nuvyko,
"imigravusios sesės savo adresus praneša 3tud.3kauci# dr-vėe draugininkei 
V.Baukytęi į linnoberg#. .

Tver kingu budu pranešę apie adres# pakeitimu,biuletenį gaus na-ujuo- 
Ju adresu. * ■ ' . "■'

P r. taisymą s F” ■ .
--------- ?rr< tilpusiam© vertime ’Kaip likti jaunam • trecioji pa
straipa turėt# /¥c-’siieti. “Rupesbi. i, dvejoj imasy^ nepeš i tikėjimas ...
•ir t.t. •<» o ne •ršpesci. i,-svajb>jito£J£ i* t* t. - -

Į orp! i.storijps reikalu.

••Vyčio“ Korporacijos istorijos išleidimo (’rotatoriumi) reikalds 
nėra galutinai"palaidotas. Vedziaga jau surinkta.Trūksta kai kuri# 
dfhvi‘hi# ib pat pirmųjų l'orp!- di nui’ nes .mus# or- jos iniciatoriai 
rrbc neatsiliepė*arba vra liks Lietuvoje* ’ •'

K ^htu 1 b: i'‘gerai,kad but#'galima eisis jubiliejiniais metais bent 
' surinkt# nolbiag# isspausdinti. tia dabg geist# pad3ti užjūryje gy

venantieji mus# korporantai.“ Atsiliepkite!

Atsiusta jaminatij.. „ ,T.„“‘ Lietuvos" Skautu Sąjungos biuletenis, M’.;.. . .■so. ,
3kautybj Fr. 3. L33 vady. ir va loviu laikrvst-u. turinyje daug 

naudingos" ir aktualios msdsbiagos.Isleistą 1 irmijos Augsburge, 1949 m. 
38 pusi. iA ina uepaltymSta. Vytiniai tur .t# pasistengti sį nauding# 
leidinį .įsigyti, ;■ 

Leidžia ; Akademinis 3kaut# Sęjudis. '
Redaguoja . Sr. Iviklys. Skaučių skyriaus redakt 1j uc-nj .'/.Baužyte.
Adresas; (13b)-Lemmingen, Vliegerhorst, ^- Camp,%Germany. _
Biuletenis skiriamas tik -Vybic4 Korp! ir ^tudenoi# Skaucį# Draugovės 
nariams. Teršispausdinti straipsnius be redaktoriaus leidimo draudžia 
mai Tiražas .'••20 egz. ________ . .
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adresai g 
prisiy
1. Kas
2. . . Ad

■Kr

.s*

tekia 
acio vąu j a į

15^0 pusi

.ąsas oiuloter.
U į* atitinkamą! reaguoti:.

adrese.laznai -svykus vadovei
Todėl visuii- 3D visnetuja. prašau

uc r.etu vienete yra, 
adresus.

raugunnre
j) Pinneberg, '.c University, Gėrmanj

•ęnj.-t -J .K^iksciunen^e• 
iuleteni'e numeryje bus pranesirti ir Si V. aaresąi,. .

Hanau/!I

a

,amb ®ys tr. C 4, Dp. C ajnp 
H . '

Tub ingen, Reutl ingejjs tr «.2

Terent® On t.., Canaduj.
f Yi'lnr^w - .Lan c s., Engl and,

* i nerias

■’ - 3 tude.no,.< -kaur*Dr •Jpjt c£9 v ę ; Ja /įjį
(t j, s a is 8 kr.

bipuliene P.egina, (16)
Ifik-laseviciene Jiasą,

E an cm a i t;/1 e J), s. 1 i a ■, (14b '■
emeįyte Hara,- (13bj?■ ^iinchen, 11-0 3eb: 

nu, ^runsvriž Aye,, -G 
sepj;.' Rcrchfiaie -Rd 
ka, sonj ., adresas r.

(3us. daugiau).

. .?‘;Vybic: .korporacija saeo suvažiavime nusprendė priimti į. suite nariv 
tarp*, ir abiturientus. . ■, ... •/.

. : ScrobįLat 3set»,ku«. pas.isakytumėt iel 'jae'ituriencį^, ne S>
nariv p^idmi trauke”- .'Xaddyba viena jpati 'nesiryžta teigia
mo ar ncigič : kjasi-sąkymųs ncat.l4^1iojinitį įiušti
3® Vai d vijai.
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