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u'9,Skautiucosios vienybės. reikalu

Paskutiniu.metu "Vyčio" korporacijos’valdybą ,pasiekė liaunos žinios 
apie kai kuriuo's n es.u tarimus tarp skautą centrinėms organizacijoms vado
vaujančiu. c.„meną. Kady mus•informuoja, nebūtai*linai dažniausia isplaukią 
ib asmeniniy n r partiniy ambiciją. Kai kurie ty nesutarimą esą nųej ? taip 
toli, kad yra didžiulis pavojus vienalyčiai Į.ietuviy Skautą Sąjungai trem
tyje suskilti į dvi ar daugiau organizaciją,nors tuo tarpu pasitenkinama 
tik baslią kr Mojimu į.bendrojo skautiškojo vežimo ratus. Visiems aišku, 
kad tokia disharmonija skautiskąj.į veikimą žlugdo ir neleidžia jam riedė
ti nustatytuoju keliu.

"Vybio" Korporacija, *25-ius metus kovojusi dėl s.vautiskosios vienybės 
bei ’-garb s reikalą, visą laiką neigusi politines bei asmeniškas besveikas 

^ambicijas skauty-ciy organizacijos tarpe, labai apgailestauja, kad neigia
mieji reiškiniai’mūsą organizacijoje pasireiškia tuo metu', keda ypatingai 
reikalinga ory nišacine vic-nybė,be kurios l.S.S-ga jokiu būda negalės savo 
tikslą siekti, o taip pat planingai įsijungti į kovos dėl Lietuvos lais
vės reikalus.

■Ma proga ak 'em i kai skautui jaukiasi turį teis? pasmerkti minėtus 
nesu K rimus ir, r vardan pavergtos Tivynės,kviesti visus į.ietuviy . 
Skautą Sąjungos I’irmij ui, ‘troli j ai ir Seserijai vadovaujančius asmenis 
padaryti viską, kad tokią nesutarimą butą galima išvengti, gi visą ener- 
.-gij-ą, kuri veltui eikvojama ginčams, panaudoti''skautiškojo veikimo tiem-, 
tyje stiprinimui.' ' , ' ■ ■ '/ . ■

3avo organizacijos narius,ypač "tuos, kurie eina bet kuri .s pareigas 
centrinėse s'kauty-cią organizacijose, mes įpareigojame veikti .tik ta 
prasme, lead butą išlaikytu IBS vienybė, kad neatsirastą dvi ar "daugiau 
skautiškąją organizaciją tremtyje ir kad visi musą organizacijos struk
tūros par.itimui,J eigų tai butą reikalinga, būtą daromi statute numatytu 
būdu. Mūsą grasiajai lietuviškajai skautybei negailėkime nieko - jeigu 
yra reikalas, paaukokime ir savąjį. ĄS.

VYČIO Korporacijos Valdyba

90. Korp.įgaliotinio JAVpranešimas

Kario^mokestį susimo.’:'.ėjo: Senj . Alg.lianvydas - 1 dol., senj .I,Pečiu- 
ra - 2,25 dol., senj.J.Repecka •• 1 dol.,senj.G.Vildzius - 2.dol.

91. naujus Korporu^ijob leięinyb

' olomis dienomis atspausdintas naujas 24 pusi, korporacijos leidinėlis
- sktn.Kun.3t.Ylos paruostos "Skautą Maldos'•. 1 tgzlkaina - 20 amer.ct. . 
Tam tikros leidinėlio kiekis paslystas Korp! įgaliotiniams ir skyriy 
pirmininkams platinimui. Noriėntieji prašomi įsigyti.

Pastaba; maldos skirtos prtą'l±ky-rt~kybos skairtams-ėms.Atspausdinta 
rotatoriumi. J N'I A; ' - .DO
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9'2; Adresu pakeitimai ir papiij.jyrai

521 Jokubauskts Edvardas,sen?., 3422 W.53rd bt.,Chicago 29, ILL.",USA 
■S3. Kamantauskas Viktorą*, garbes narys., (Ito) Munsingen, DP Camp, 

Germanv.
92. Kabkaliunas Leona-b, >-onj ., 945-W.-31st,Pl,, Chicago 8,ILL*USA-
115. Jaunuolis Antanas,senJ4511 So.'Jood bt.,Chicago-9,IllUSA
118. Peciūra Lionginas, sėhj *,176 E.Main st, ,Cran . e.JAass. USA
153.. Vaičiūnas Albina s, J un-j . , 1417 Otto Blvd., Chicago Heights, TT.T.., 

USA.
179. Vildzius J"., senj , 43 Bickford st.,Richmond Adelaide, S.A. 

Australia.

93. Aukos Z/ .. 1

ICorporacfi j os reikalams aukojo: Fil.icun. J .Bėdinas - 10 £&,' JaV 
įgaliotinis - 5 dol., Kun.J .Vaišnora - 8 UI, Aukotojams skautiškas 
acįu. ‘ '■
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Kuolą, tini s rysyb tarp Korporacijos valdybos, jos skyrių ir 

pc.akiru nariu - didžiausias musu bendradarbiavimo laidas, dupaiūusk 

jo. lak,.it,;b adresu - painformuok tuojau Korp! valdyba,įgaliotinį 

ar skyriaus valdyba. <•
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