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Studenčių Skaučių Dr-ves ir "Vyčio" Korporacijos biuletenis
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171. Akademinio Skautu, Sąjūdžio-suvažiavimo reikalu '

Aka d ern i n--O Skautų-Sąjūdžio Valdyba planuoja šių vasara ar rudenį sušaukti 
savo skyrių atstovu ir,šiaip jau Sąjūdžio narių suvažiavimų, kuriame būtų per
žiūrėti teisiniai veiklos nuostatai ir išrinkta nauja ASS valdyba. Ta pačia pro- • 
ga Įvyktų Studenčių Škaubiu Dr-vės ir "Vyčio” korporacijos tikrųjų nariu suei - 
gos.' Kadangi ir šių vienetųivaldybos laiko savo kadencija baigta, jos būtų per
rinktos ir pritaikytos prie* dabartiniu gyvenimo ir darbo sąlygų.

ASS Valdyba prašo visus savo padalinius ir atskirus narius išsitarti dėl 
aųtra ž -j a v ? mn vietos it laiko- Skyriai,kurie negalės atsiųsti savo atstovų,teat- 
siuncia raštu savo pageidavimus ir pasiūlymus,Į kuriuos suvažiavimas, reikia many
ti,, atsižvelgs. Smulkesnės informacijos ^anuojamo suvažiavimo reikalu bus pa
skelbtos biuletenyje arba pasiųstos raštu. - ’

172 SalpoŠ reUčaTu

Dalia ASJJ vienetu gražiai pasirodė,atlikdami savo pareiga, salpos reikaluose.
Jų pastangų dėka buvo sušelpti, koletas ligoniu - ASS nariu. JYanešame.kad ši šal
pa' ir toliau turi būti tęsiama. Be to būtų labai gerai,kad ASS skyriai prisidėtu, 
daugiau prie kitu šalpos darbu suorganizavimo, pav., Tarptautines stovyklos (jam
boree) fondo parom’mo, Diepholzo gimnazijos sušelpimo,etc.

173c Pagalba "Musų Vyčiui" •

Šiomis dienomis 5au soausdinamas "Mūsų Vyčio" 3-4 Nr. Ir ateityje sis 
laikraštis bus leidžiamas-, nes rimtesnio turinio skautiško periodinio leidinio 
pageidauja netiktai akademikai skautai-ės, bet ir skautų vadovų dauguma .Stengia
mas i pritraukti galimai didesnį bendradarbių skaičių iš skautu intelektualų 
tarpįkas jau žymia dalimi ir pavyko. Labai gaila,kad ne visi skautai akademikai, 
gerai valdantieji plunksna ir šiaip jau rašantieji spaudoje,sutiko mus paremti 
savo r ašiniais ..Tikimės, kad ir jie ilgainiui prididės prie skautiškoj spaudos darbo. 
Šia proga prašome visus akademikus skautus-es remti mus savo rašiniais.

WV administracija praneša, kad dar toli gražu ne visi akademikai skautai-es 
užsiprenumeravo savo organų. Gi jo prenumeravimasis ASS nariams privalomas. 
Dalis skyrių dar nepilnai atsiskaitė už parduotus egzempliorius. Kita proga mes 
numatome pa skelbti jų pavadinimus. Tuo tarpu prašome ir toliau finansiškai 1 le 
remti MV leidimą,

17/|.o Bostonų skyriaus pranešimas

ASS Bostono skyrius praneša, kad nario mokesti susimokėjo šie nariait 
ToNaginionis -1 dol.„K.Nenortas - į dol.,A,Trelnyš - 6 dol.,K.Kasperavioius - 
2 dolc G.-Juškėnas - 3?5 dol., P=Pel džius - 3 dol„,Alg.Šimkus - 2 dol.
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175. "Vyčio" Kprporacijos įgaliotinio Vokietijoje reikalu

Senj.Eugenijus Bubeli3,kaip išemigruojąs į Kanadą, atleidžiamas iš Korpora
cijos įgaliotinio Vokietijoje pareigą. UŽ dafbai tvarkant buv.Britą zonos korespon- 
dencinį skyrių ir einant įgaliotinio pareigas, nuoširdžiai dėkojame.

Korporacijos įgaliotinio pareigos Vokietijoje suliejamos su Vokietijos skyriaus 
p irmininkc pare igomis.

176. Adresą pasikeitimai

3.Astasaitis, Aleksandras,senj.,1808 Elsmere,Apt.C-10,Detroit,Mich.,USA
12.Bložė Vladas,senj,,;4437 Michigan Ave,Eearboen,Mich.,USA

lOS.Csteika Antanas,senjoras, 2572 Roosevelt,Detroit 16,Mich.,USA 
llS.Peciūra Lionginas,senj,, 91 E.Arizone, Detroit 3» Mich.,USA 
132.Simutis Vladascsenj.,10269 "Russel,"Detroit, Mich., USA 
13J.Skibniauskas Vytautas,senj., pakeliui is Vokietijos i USA.
169.Vasiliauskas Slavas, Rua Andre Poente 252,Porto Alegre,R.G.so S.,Brasil

177. ASS Adelaides skyriaus valdyba Į ’ -

Tvirtinama ASS'Adelaidės skyriaus valdyba tokios sudėties:
Pirmininkas - senj.Vacys Ilgūnas, 219 Halifax str..Adelaide, S.A., Australia.
Vicepirm.: Br.Mockuniene 5 Walsh .str.’,Southwark-Adelaide, ;Š.A., junjorutėvunas- 
senj,Alg.Navakas, 18 Morgan str. ,W.Hindmarsh-Adelaide* Reikalu vedėjas junj.Vl. 
ūžubalis, 4 Stepeney str. .Stepeney-Ade’laide.

178 . Kėlimas į senjorus ’ .

Adelaidės skyriaus valdyba pakėlė į senjorus junjorą Alg.-Navaką. Uždėtos .spal
vos seniau pakeltiems - J.Vildžiui'ir G.Žemkalniui. Naujuosius senjorus nuošir
džiai .sveikiname.

Pakeitąs savo, ndresa*painformuok savo skyriaus ar korporacijos valdybą, 
nes to reikalauja mūsų organizacinė drausmė.
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