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74o ,lVycic>i Korp! drausmes reikalu

Kaip ir kiekviename kitame kolektyve,taip ir musu korporacijo
je, yra būtina tam tikra, drausme,norint,kad korporacija butu pajė
gus ir veiklus vienetas.Juo labiau ji reikalinga ''Vyčio" korporaci
jai,. beujilygi e kai įsipareigojusiai kovoti del Lietuvos nepriklauso
mybes atstatymo.Kovgs nekompromisiskumas vidujinį, tvirtumu ir susi
klausymu paverčia būtina sąlyga. z . %

Antra vertus, skaitoma,kad skautu drausme yra. tvirtesne uz kitu 
junginiu drausmines ji yra sąmoningą, išplaukianti is jos reikalin
go supratimo. .

Deja,korpotačijos valdyba turi konstatU' ti,kad pastaruoju^me- 
tu korp! drausme smarkiai pašlijo.Daug icorporantu nepalaiko rysiu 
nei su valdyba, nei^su korporacijos Įgaliotiniais uzjurio krėstuo
se,nemokę jokiu Įnašu korporacijos reikalams. . ,s ■ ......

Npriklausomybes laikais ko’rporantai, negalį reguli aria *“ ; ^ ■ -
dalyvauti korporacijos' veikloje, ar del sunkios medžią.ines būkles 
negalį mokėti nario mokesnio, turėdavo įteikti valdybai motyvuotu 
pareiškimu,kurį valdyba,su savo siūlymu,pavesdavo sprąsti senjoru 
sueigai.Neturį laiko teguliariai dalyvauti sueigose,būdavo pripa
žįstami inaktyviais; negalį mokėti nario įnašu - atleidžiam! nuo ju« 

□iuo metu, pasireiskus tam tikro korporantu skaičiaus visiškam 
supašyvoj imui korp! veiklos atžvilgiu,nepąlaikant jokiu rysiy.su 
jos organais,neparemiant jos veiklos medžiagiškai, neįmokant į jos 
izdįi nei mažiausias sumos per kelis metus,, nors ne vienas ju turi 
net visiškai neblogai apmokamu darbu, korporacijos valdyba nustato:

a) Praslinkus pusei metu nuo šio pranešimo paskelbimo,visi kor-
porantai,kuriu adresai yra valdybai žinomi,privalo susiristi.su 
Korp! valdyba ar įgaliotiniaisužjūryje,pranešdami^ar jie turi.ry
siu su Korp! centru (ar gauna biuletenį ir laikraštį).Kartu jie tu
ri pranešti apie savo dirbamu Skautiškoj į ar bendrąjį lietuvišku 
visuomeninį darbu,, *

b) Tuo pačiu laikotarpiu visi vytieciai,kurie dar nėra įmokeju 
korporacijos iždan jokios sumos ar kitu būdu (pav.,darbu,aukomis) 
nėra paremy korporacijos, privalo per įgaliotinius įmokėti ^etinį

•nario -mokestį,prilygstantį U3A 2 doleriams,pradedant 1950 metais;
3) Negalį del labai svarbiu priežasčių palaikyti su korpo

racija 'Tysio, dirbti visuomeninį darby, ar mokėti nario mokestį,pri
valo atitinkamam įgaliotiniui ar savo skyriaus valdybos pirminin
kui ’ prisiųsti prasymy užskaityti inaktyviais ar atleis
ti nuo mokesčio,nurodant motyvus;

d) To neatlikę iki 1950-m.gruodžio 25 dienos, korporantai bus 
skaitomi pareiškę nenorį 
ir bus braukiami is Korp

tc.liau pasilikti korporacijos nariais 
riėriu^yrksu.
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75. A. S-S. Skyriaus įsteigiu); -.s Adelaide.] e

A.3.S. Vjrldyba "siuo skelbia, Kad 1950.V.28 d. SSD ir :Vycio"
Korp! nariai įsteigė ASS skyrių Adelaidėje. Šiuo tvirtinama sueigos 
išrinkta naujojo skyriaus vrldybo: senj.Vacys Ilgūnas,gyv.219 Hali
fax str.,Adelaide, Australia - pirminįnku ir senj. Bronė Za.ronskai- 
tė - Ilocxuniene - viec pirmininke. Pagrindas: ASS Adelaides skyriaus 
steigiamasis aktas.Iniciatoriams reiškiame padėką.

'16. “Vy^io- Korp! pirmininko adreso pareitimrs

‘’Vybio" Korp! valdybos pirmininkes pakeitė savo gyvenamąja vie
ta. Nuo dabar prašome jam adresuoti:
Br.Kviklys, (14a) HEILBRONN. a/N., Schwabenhcf Kaserne, B1.XIII-2O, 
Germany. . - 1

77. :iVycio’’ Korp! nariu adresu pakeitimai ir prĮi 1 iymni..

is.baplinbkab Algirdas, senj'.- išvyko į. JAV.
17.tekąs Gediminrs,junj.,Vawerly str. ,Horchester,Hr.bs.,tTSA
32.Geuica Eugenijus,senj' 40 ESf.S.Bept.Poonindie, via- Port Lincoln,

S.A. Australia.
39.Chainauskab Miras,senj.15 Teresa st.London,Qnt. Canada'
50.Jazbutis Anatolijus, 23 Bank str.,Toronto,Ont.Canada
78. Kvedaras Vytaut' č, senj ., 12 Thourburn Avc.,Toronto,Ont.Ca.
98.Mil: Savičius,Edmundas.-,senj .,išvyko į JAV.

121.Petraitis Pranas,junj. 267,Silverstr. So Boston 27,Mase.,USA 
125.Prėkeris Algimantas,senj .^išvyko į JAV.
128 .-Ramanausko b Liudas,junj .,išvyko Į Kanada. • ;, •’
13O.Repccka Juozas^,senj., c/o M.Kasaitib,97 Brooklyn Ave,.,

Brooklyn 16, N.Y.,USA.
ISl.Rutelioniu Vytautasj s anj. ,514 North 2nd st.,Pottsville,Pa,USA
146. tilbajoris JRimvydas,senj.,1400 E.53rd str.,Chicago,Ill.USA
147. bimkus Algirdas,senj., 472 Cleveland str.,Brooklyn 8,N.Y.,USA 
169,Volkovickis,Enrikas,senj ., išvyko j. JAV.
173.Žemkalnis Gabrielius,junj., Holding Centre,West Sale,Vic.Austr.
79. Kviklys Bronius,Fil,(14a)Heilbronn a/N.,Schwabenhof Kaserne

XIII-20, Germany. . •'
175.Morkūnas Vladas,senj.,Kanada.

78iKėlimaA j. senjorus
liy^p'o^’Kbrp'! įgaliotiniui Kanadoje pristačius,į^scnjorus 

keliami tie junjorai: Jazbutis Anatolijus,Vladas Morkūnas,Algis r _ 
Paulionis. , ' -• -■

79. Aukos • ■ _ .

Korp! reikalams aukojo: JAV gyv.vytiecjiai per įgaliotinį V.
Augulį -"10 dol. Nrrio mokestį sumokėjo -(v.Auguliui):Alg.Manvy- 
das - 1 dol.,Juozas Aepebka - 1 dol.,K.Kasperavicius - 1 dol., 
Raimundas Ghninauskas - 1 dol.$ vytiecir.i Australijoj? per Fil. 
StasibKį - 2 sv. Musų, organizacijos rėmėjoms skautiškas aciu ■! __

9c.|33 187

2


	C1BC10000471247-1950-nr11a-DPSPAUD-VYTIS-page-0001
	C1BC10000471247-1950-nr11a-DPSPAUD-VYTIS-page-0002

