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Akademinio Skautą Sąjūdžio Tremtyje
Studenčių Skaucią draugoves ir "Vyčio" Korp! biuletenis

Nr.la Vakarą Vokietija 1949.XI.15

1. "Vyčio" biuletenio reikalu

Akademinio Skautą Sąjūdžio tremtyje vadovybe nutarė pertvarkyti 
"Vyčio" leidimą.Nuo dabar "Vytie" iseis dviemis dalimis: I-oji dalis 
bus daugiau laikraštinio pobūdžio ir visiškai vieša,skiriama visiems 
Akademinio Skautą Sąjūdžio nariams ir šiaip Jau skautiskajai visuomene., 
II-oji dalis nevieša - tik ASS nariams.Šia bus skelbiami oficialus ai 
demiskąją skautą vienetą bei ją vadovybes pranešimai, adresai, pa tvark.,----
ir pan. Visi ASS nariai įpareigojami "Vyčio" II dalį naudoti tik orga
nizaciniams reikalams ASS ribose.

2. Skyrią likvidacija

Del emigracijos laikyti nebeveikiančiais šiuos "Vyčio" Korp! skyrių. 
Tiibingeno - Vokietijoje, 
Stuttgarto - Vokietijoje,- ...
Karlsruhe - Vokietijoje, • \ \
Freiburgo / Br. - Vokietijoje, . . ’ 
Pabaltijo Universiteto Pinneberge -Vokietijoje. x x

Ją valdybą nariams ir visiems Juose dalyvavusiems vytieciams uz 
’ darbą Juose’šiuo reiškiama nuoširdi Korp! padėka. Vidus issiblaskiusiut 

tą siyrią narius įpareigojame aktyviai įsijungti į "Vyčio" sky - 
rią ir seniūniją veiklą užjūryje.

3. Naują skyrią steigimas. .

Laikyti įsteigtu ir veikiančiu "Vyčio" Korp! skyrią bikagoje,JAV. 
šiuo tvirtinama tokia skyriaus valdybos sudėtis:
Pirmininkas - senj .Vytautas Mikalavicius,sekretorius - senj .Mindaugas 
Jazbutis,iidininkas - senj.Balys Sriubas.

Skyriaus iniciatoriams reiškiama padėka uz pirmojo "Vyčio" skyriaus 
užjūryje suorganizavimą.

4. Skautiškąją vienetą steigimo reikalu.

ASS Valdyba prašo visus savo narius-es aktyviai paremti lietuviš
kąją skautiškąją vienetą steigimą ir Ju veiklą uzjuryje.šiam reikalui 
sueiti į glaudžius ryšius su vietos liet.skautą vadais. Kur dar tokią 
vienut* hera,gi lietuviško jaunimo yra, akademikai turi stengtis-pirmieji 
padėti tokius vienetus sukurti.

5. Nario mokesbįb reikalu

Sanidniją įgaliotiniui grasomi palaikyti glaudžius ryšius su savo 
seniūnijoje gyvenančiais vytiecifeiib ir ta proga išrinkti iš ją nario 
mokestį.Dalį mokesnio sunaudoti vietoje pešto ir pan, išlaidoms,kitą 
dalį peisiąsti bendriems "Vyšio" Korp! reikalams biuleteniui leisti ii 
kitoms išlaidoms dengti* Yra ASS narią^kurie per Visą mūsą gyvavimo 
veiklą tremtyje Korp! reikalą nėra paremą nei vienu centu, nei savo dar
bu,nei rašinėliu. Tuo tarpu korp! iždas turi daigai didelią sunkumą. 
Neatsiradus lešą, gali priasiti nutraukti "Vyčio" biuletenio leidimo 
darbas, o su tuo apmirtą $r kiti reikalai. ■.
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Nr. la

6 "Vyčio skyrius Toronte
ALp(LKA)3335

1949, Nr.la
Laikyti veikiančiu "Vyčio" Korp'! 'skyrių Toronte,'Kai 

nuo 1949.X.23 d. Skyriaus pirmininku tvirtinamas senj.Vyt.Kvedaras.

7. "Vybio" įgaliotinio JAV pranešimas

Skelbiu sarasęi vyticciy., užsimokėjusiu nario' mokestį; 'šerij .
Jazbutis - $ 1,Fil.K.Kasperavičius - X 1,^enj.A.Ostoika - X 2,senj. 
G.Vildlius - X ?, f ii. J .Nau-J okaitis - X 2,50, Fil. ’•'.■Naujokaitis - 
X 2,50, senj .Alg. Šilbajoris •• / 2.Gartės narys Prof .Nulupai la - X 2'.

(pas. Fil.v.sktn.V.Augulis. .
8. A d r e s u , ■ P a k' e i. t i m a i ; ■ • '■ :■; ,

,!V y ei o " Korp J
19. Jazbutis Kindaugas', s enj ., 7257 'So .x.ulman Ave. , Chi cage 29-, *T 11., j$A*
20. Jonaitis Izidoriusjfil., State Hospital-,Livvrp<Ql~8>lh<»y.?h S-.V; dubti-
22. Janavičius- Kazys,fil., 1938 F. street,Lincoln Nubraška, ,;’šha . 'I'1

• 27.Kolupaila Steponas,Garb.n,, 1136 E.Corby Blvd,South Jena. 1?,-.;m
38.Maskaliunas Leonas,senj., pakeliui į JAV. • ' h ’A'
43.Mikalavicius Vytautas, senj ., ,73?O S.Taiwan Ave,, Chicago 2. , II1 • r i -h--' 
54.Rutelionis Vytautas,senj .,48 Ncndon st. ,'7orcvstor .4,Kas'; i^USA’ 
59.Stasiškis Vytenis,fil.,. C.I.C. ,B1^5,Bcnegilla’,ViO»', Australia . 
64.Urnevicius Stasys-, senj ., c/o Urs .Cornell,St.Andrews,Sprihgf  Ivld,.

Ad c xaid e, S • A., n.u s t r ai i ą • -į* i • - •■ ^ .- , *• .
83.Bokas Henrikas, 3450 N.Hoyone Aver., Chicago 18,USA*.■ -J'
93.Naujokaitis Jonas, fil., 1087. N.Park Ave'.,Panora, Californiu/JSA 
94<,NauJOkaitis Mykolas., fil., ziur. .Nr, 93. ‘ »
101.Asminas Jonas,senj.,3622 Ė.Fcrty,Detroit ll.,hic. ,USA‘. ■- ' ‘
113.Dėdinas Jonas,fil. ,kun,.,19 Rue des Re collets,Louvain,Df/1 n'iąrit. ■ ' 
121.Kvedaras Vy tau tas, s c-nj ., 208 SJ • Clar cna Av c., To r ont o, Ont.. Cnnhh.. ■ '■ ’ 
126.1Aaciulc-vicius Ar.atclijus, senj ., 3768 Kendal Ave.,Detroit 3,Xi’'.' 
129.Slavinskas Eugenijus, senj ., c/o’FuGiniotis, 4204 S.M&p'l-k.-jdoid:

‘ Ave.,Chicago'32,11Į.,TJŠA. < .
.133.Šimkus Algis, senj ., 23 Spruce s t.-į lavrence, fuų - .'k’jSA. ..
134.Šilbajoris Rimvydas, senj ., An tic ch Coll-gc, Yellow Iprįnmm, Ch’o 
1.54,Stepaitis Algirdas, Junj ., 23 Sc.battuu ut.,Le^i’stow,lK-l,' ' 
161.Simutis Vladas, senj ., 5152 Lovett,Detroit 10. ,kich<., TjŠihi; ...?■•'■< *

- .79,Miknaitis Sigitas, c/o ’irs ,1hTamošaiti:., Cu'42 S-’dapldwux.d - ve.,., 
Chicago 29,111., USA. ■

Studenčių Skaučių Draugovė

Kesiunąitė Dominika,Fil.,ūf.,'jno Plyclinic Jospitr>.1,3606 -C 
į -: ~ .■ ( Ole ve rand, Ohio, u S A. .

Putvv t ė EĖaili J a, Fi 1., 98, Not th 9 - th st., Bl j o k lyn 11, V .■ Y., U
Krikščiūnaitė Julija,, senj ,, 344i( 6.2-nd u-t.,Chics-,£o'-2

9. A u k c s

Senj.VI.Simutis - 
6 DM

• ikn 
senj .K-.Nenortai --,.30 Dy , 

.Aukotojams -nūo'ir du u actu.

Leidžia: Akademinis Skautį: hi'udis. Redaktorius --B15.Kvikly 
Adresas:; (13b) 1/temmingen, DP tarp, Germany.Tik AS3-reidaięj-
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