
Akademinio Skautu Sąjūdžio tremtyje 
Studcnci# Skau'či# Dr-ves ir- "Vyčio" Korp’biuletenis

l'Tr.312a .. Vakaru Vokietija 

&C.Drausmes reikalu
y-įio" Valdyba jau yra gavusi keliolika atsiliepimu.įjos pzs- 

keibtą"nutarimu Korp! drausmes reikalu (žiur.lla Kr.-74).Visi atsi- 
liepusieji sį nutarimu sveikina# Is savo puses mes dar k..rt# prašome 
visas skyrių valdybas ir įgaliotinius t# nutarimu persiusti visiems 
vytieciomu,kuri e iki šiol nenalaiko ryšiu su korporacija^ir yra abe
jingi bot kokiai veiklai. Ju klausim# valdyba yra pasiryžusi sutvar
kyti. Korp! įgaliotinis JAV-bese fii.V.Augulis mums praneša,kad jis 
kartas nuo karto ieskęs "užsimaskavusiu" vytieciy adresu net per * 
Lietuvos Respublikos gen.konsul# Hew Yorke.Gavps adresus,^is parasta 
9-ius lci'tkv.s, deja,ne vienas vytietis neatsiliepus. Panašiu pavyz
džiu-yra Kanadoj e, Australijoj e ir kiturnTaigi "mirusiųjų sielų" ia- 
aižkinimas ir vienoks ar kitoks nurašymas is Korp! sąrašu,rodos, jau 
yra pribrendps reikalas, . • • . .

s ■ Ko-rp! valdyba dar kart#__praso visus vytiecius,ypatingai paskutiniu“ 
JU įvykiu proga, atsiginti spvo skautiškąjį ir senjoro įžodį.

81. ASS Toronto skyriaus valdybą b„„ty ir tinimas.. . . 4
"iki‘šiol vadovavusi Toronto skyriaus veldybaatsistatydmo.Jz 

nuveiktus jos darbus reiškiamo padėka. 711.16 d. išrinkta nauja sky
riaus valdyba,kuri ir tvirtinama. Pirmininkas - senj.Vyt.Kvedarąs, 
vice pirmininkj - senj.Eugenija Balsyt5,junjoru tėvūnas - senį.Ana
tolijus Jczbutis^ sekretorius ir iždininkas - senj .Sigitas Krasauskas.

Senj.Vyt.Kvedarąs ir toliau paliekamas "Vyčio11 Korp! įgaliotinio 
Kanadai pareigose. ■
t ' _ , -

8.2._Pinigi.nialb,,„,refkėla _ s
lororįanižavub "Vybio"■laikraščio leidime, prašome visus Korp!

' skyrius į> į geli o tintus ir atskirus korporantus,gaunančius minot# laik- 
S stį,pradedant 5-uoju numeriu atsiskaityti su "Vybio” administracija 

kagoje pagal ju pridedamas suskaites. _ .
Visi kiti piniginiai reikalais nario mokestis,aukos bendriems 

Korp! reikalam s,atsiskaitymai už "Vytį" baigiant 4-uoju numeriu, 
pajamos už ženklelius,nario liudijImus,etc. - tvarkomi sena tvarka, 
prsiunžio.nt pinigus Kory! valdybai.Tokiu būdu atskirai tvarkomi 
Korp! ir "Vjrcio" laikraščio iždai. Korp! valdybos finansinėje žinio
je ir toliau liekasi "Vyžio" II dalies (biuletenio) leidimas, taip 
pat kitu leidiniu spausdinimas* Mūsų darbe rėmėjams aciu.

8^.,t,Vyži, o" įgali o. tini oJTAV. pranešimas^
Kario mokestį susimokėjo į Senj„V.Bražėnas - 2 dol.,senjaAnt. 

Musteikis - S.dola, senj.G.VildžiuH - 2 dol«,senj.R.Šilbajoris - 2 
dola, senj.Alg.Prokeris - 1 dol. Pareigingiems vytiebiams abiu.
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84.;nr7-kyc *! laikraucio redakcinių uųutatab
"Vyčio- ia.ikrabcio redakcijou ir aJminiutracijou kolextyvau 

uiuo nuutat/omau tokiou uudetieu;
Rcdaktoriub - Nil.Br.Kviklyb, red.paved.- Er.Juodeliu,meninėu da lieu 
vedėjau- junj. L.I’lim?u,adminibtratoriuu - uenj.E.Vilkau,ekupedito- 
riuu - junj.R.Mieželiu.

C5. Atui.--kai tymo už Genocide reikalu
........”VyMb” Korpf ukyriai ir įgaliotiniai bei nemaža nariu daliu 
labai utipriai parėmė GENOCIDE knygou platinimų, o tuo pažiu ir 
didziouiou Lietuviu tautbu tragedijos-! garbinimu uvetimtauciu tarpe. 
"Vyžio" E.orporacijou vyrai^priuidedami prie,žiou knygou paruouimo, 
u;o.usdinimo ir pi:tinimo, čia buu atlikę neėžų gėrę darbelį Tėvynei.

Deja,ne viui dar uuupėjo atbiuk?ityti,noru jau ir praėjo gerokau 
laiko tarpau. VENTOS leidykla,kaip knygou leidėja,prauo ukubiai viuuu 
Korp r*bkyriub ir pavieniui aumeniu,platinubiuu knygų,atuiteiuti 
tokiu adreuuj Mr.Vincau Jonikau, 530 Ave A. Bayonne,N.J.,USA.
IZorp! Valdyba tikibi,kad viuou uųukaitou buu greitu laiku iulygintou.

8,6. . Bęndradarbiavimo..reikalų..
"Vyžio" redakcija utengiaui muuų laikrcbtį padaryti įdomeunį, 

įtraukiant daugiau bendradarbių. Deja, daugeliu vytiecių perdaug jau 
pauyvial laikoui nuo u a ve laikraucio. Dar mažiau .reiukiaui ueuėu. 
Dar kartų prašome viuuu įuijungti į. bendrų darbų. Laukuime rauiniu 
ir rauincliu. Skyriai tuojau teyaukiria koreupondentuu. Gyvenantieji 
AmerikOu žemyno medžiagų teuiuncia tieuiog uenj,Br.Juodeliui,gyv.ki- 
tuoue Kontimontuobc - Br.Kvikliui.Viuaiu atvėjaiu rnuyti ant plonybic 
popieriauu. '

87. Adreuų pakeitimai ir papildymai

34. Gilun, N.John.,uenj.,( 14b) l'unuingen,Dr Camp 3-2. Germany
62. Kciiryu Stopru,Jil,, 16 Clinton PI.,Toronto,Canada
57, Jurgčla lotrau,G.naryu, 80^ Goodrich utr.,Uniondale, 

Homputoad,!.!., N.Y., USA ' /
76. KralaubKr»b5Sigitab,benj .,241 Crawford ut.,Toronto,Ont.,Canada 
S6« liiktilo vibiub Vytauta.b, benj .,6626 So.Artebian Ave,,Chicago 29. 
125*Prekeriu Alg.,benj1055 Manhattan Ave.,Brooklyn 22,N.Y.
134.Skibniaubkeu Vyt.,uenj.(14a)Hoilbronn a/N.Schwabeohof.Germany 
135.Slapuyb Algirdau,uenj.,461 Dovercourt Td.,Toronto,Ont.Canada 
146.^ilbejoriu■R.,benj»14C0 E.53rd ut.,Chicago 16,ILL.USA 
ITO.Zelenkeviciuu Antnnab, junj ., 251 Cooper btr.-,Brooklyn 7,N.Y. 
177.Chr3dakaubk£>b ^tcuyu, uenj. ,8591 Lab.uorv.Co.(16) Dnrmutadt,

Poutfach 154. Germany
176.JankUb (Jankevičiau) Vytcutcu,Z.,uenj,,906-13th Avė., 

N.Seattier,Uauh., USA

88. At-yjauudinta ukautiLkoji bibliografija.
Jau.atbuauudinta A’.Ružancovo "Lietuvon Skautai Tremtyje" - 

1945-1949 mbibliograf 1Jkaip "Vyčio” Vorp! leidinyu. Jou 
mažau kiekiu pe.uiunhia&aa '"Vy^io" Korp! įgaliotiniamu ir ukyriamu. 
Norintieji įuigyti,tebikreipia į juou, •'

Nepameuk ryuio uu Korporacija. Er.keitųu adreuų - tuojau praneuk!
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