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Studenčių Skaucią Draugoves ir "Vyčio" Korporacijos biuletenis

Hr.7a Vakarą Vokietija 1950.III.1

49. Vy c i o" Korporacijos Detroito skyriaus įsteigimas

Skelbiame,kad Detroito mieste,JAV-bese, 1950m.vasario 5 d. 
įsteigtas -Vyčio*' KorpF skyrius. Tuo tarpu skyriuje registruoti, 8 
nariai.

Korp! valdyba broliškai dėkoja senj.Antanui Osteikai ir ki
tiems broliams, supratusiems mūsą pastangą svarbą ir suorganizavu
siems skyrią, Maująjį skyrių maloniai priimame į ASS seimą.

50. Detroito skyriaus valdybos tvirtinimas -

Korp! valdyba tvirtina Detroito skyriaus sueigoje 1950.II.5 
d. išrinktą laikinąją valdybą :
Skyriaus pirmininku - tc-nj.Anatoliją Kaciulevicią,sekretoriumi - 
senj.Joną Asminą, iždininku - senj. Vladą Simutį.

51. Diepholzo skyriaus reikalu • <.

•Vyčio4 K! valdyba paveda junj. Mindaugui Baukui suorganizuo
ti -‘Vyčio" skyrią Diepholzo stovykloje Vokietijoje.

52. Skyrią metrasbią reikalu'

"Vyčio" F! valdyba šiuo įpareigoja visus "Vyčio" skyrius vesti ' 
speviales skyriaus metr^cią knygas,kuriose butą chronologine 
tvarka surašomi visi skyriaus įvykiai bei organizaciniai darbai. 
Metraščius veda metraštininkai; kur Ją nėra - skyrią sekretoriai,

53. "Vyčio" įgaliotinio JAV pranešimas

Kario mokestį sumokėjo; Pil.Dr.J,Gimbutas - 2 dol.,Fil.K.Kas
peravičius - 1 dol.

54. Pinigines aukos'

Senj.3r.Juodeli s - 5 dol., Diepholzo vytieciai - 5 Dri.
Aukotojams skautiškas ačiū, *

55, Toronto skyriaus valdybos tvirtinimas

Šiuo tvirtinama A.3,3. Toronto skyriaus valdyba,išrinkta 
1950.11.5 d,, tokios sudėties;

Pirmininku - senJ.Romualdas Medelis, vice pirm.-senj.Eugeni
ja Balsyte, sekretorium - iždininku - senj.Zigmas Paulionis, 
junjorą tėvūnas - senj. Sigitas Krasauskas, Valdybos kadencija - 
1 metai. "Vyčio" valdyba daboja senajai valdybai uz įdėtą darbą, 
ir skyriaus sutvarkymą. p^tĮjaJ-ai—valdybai linki geriausios sekmas.
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56. iadaica skcutybes platėjams
----------.......  _------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ...-------------- i— • >

tikagos skyriaus senjorai Jabiukaitib ir JuocLelib 1950.II.19 
bikagojė įsteigė Lietuviu Juros* skautu Laivę Vyr.sktn.Uiko Kuku
čio vardo. Uoliu senjoru pastangas Valdyba uzgiria ir broliškai 
dėkoja, Gero Vejo ! ’ " .

57.1 cyysdingi užsimojimai.

•'Vyčio1' bikagoe bkyriub pradeda platesniu mastu veikti skau
tiškoje ir visuomeniškoje dirvoje. ValdyVa uzgiria bkyriaub pastan
gas ir y:biry^imub.

51. 17auju nariu reikalu •

I.i kuriose vietose pareiškia norą į "Vybio” korporacijg įstoti 
ir baigusieji universitetus akademikai, kurie domisi sk; utiskuo^u 
judėjimu, ‘ . Iki šiam'laikui šie reikalai nėra is -
spręsti, Valdybos pirmininkas betgi nėra linkęs tokius prašymus 
atmesti. Visus Korp! Valdybos narius,skyrių pirmininkus.ir įgalio
tinius, taip pat Korpl Garbes Gynėju ir senjorus bei filisterius 
prašome skubiai išsitarti ju priėmimo reikalu.

59.Adresu pakeitimai

109. Degutis Jonas,senj,, 74 Dichinson st., Rochester 21, K,’Z.,U3a 
101, I t.rr lldnas Aleksas, senj ,, ;3634 "3. Jerry,.Detroit ll,L'ich.U3A 
101. Asmlnas Jonas, 3534 73,Jerry,Detroit ll,ylch,, TJ3A
40, ledelis Romualdas,senj.,123 Graco str,, Toronto,Ont,,Canada
92. 7t itenas l'ykolas, I’ll., gydyt, -■ nezin.Kas bino-pri.neskįtf 

175, laskauskas Jonas, sen J ,, 2008 Hubbard,Detroit 9,Pich,, USA,
31, j eskalifinas Leonas, sonj ,, c/o Reg,Stendus,946 '7,31st(i?l, 

Chicago b, Ill,, USA
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