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161. flVyčio'! Korp.įgaliotinio JAV atšaukimas

Persikėlus į JAV-bes "Vyčio" korp. centrui, atpuolė ’• 
reikalas čia laikyti korporacijos įgaliotinį .Ligšioliniam įgalioti-^ 
niui Fil.V.Augliui pasinius, panaikinu šią atstovybę ir jį atleidžiu 
is pareigą. Uz atlikimą gausybę darbo - suorganizavimą vytiecią 
judėjime JAV-bėse, prididėjimo prie didesnio skaičiaus skyrių įstei
gimo, uz labai stropu korespondavim^ su į ”korp.nariais ir kitus 
atliktus darbus, V.Auguliui nuoširdžiai dėkojame.

162. "Vyčio" Korp! skyriaus korespn.pagrindai s įsteigimas

iš JAV-bėse gyvenančiu vytiečiu,kurie nepriklauso kitiems 
"Vyčio" korp. skyriams, sudaryti korespondencinį skyrių* Sį_skyrių 
suorganizuoti ir jam vadovauti pavedama Fil.Ve.Auguliui. Visi nau
jojo skyriaus nariai prašomi vykdyti Jo patvarkymus ir palaikyti su 
juo broliškus ryšius.

163. ASS Čikagos skyriaus 1950 m.finansinė apyskaita

1950 mt.skyrius turėjo pajamų s nario mokestis dol, 243,41,paren
gimu pajamos - 459,‘80, kt.pajamos - 14 dol., viso pajamų dol.717,21. 
išlaidos: skautiškos spaudos rėmimas - dol. 215,35,šalpos reikalai- 
131,53, pašto išlaidos - 17,- inventoriui įsigyti - 7,-- įvairios 
išlaidos - 89,08. Kasoje liko 1951.1.1 d. dol. 257,25.

164. "Musu Vyčio" išplėtimas į PLSS vadu organ?.

Pr.metą pabaigoje "Vyčio" Korp! įgaliotas Čikagos skyriaus 
pirmininkas V.Mikalavicius‘susitarė su^ PLSS Pirmija paversti "Vytį" 
PLSS vadą,vadovių i? akademiku skautu-čiu ’organu. Leidėju ir toliau 
pasilieka ASS. Redaktorių skiria Pirmija, susitarusi su ASS.^ 
"Musu‘Vytis" naujas pareigas jau eina. Akademinis Skautu Sąjūdis čia 
jaučiasi padaręs mažą gerą^darbelį visai Pasaulio Lietuviu Skautą 
Sąjungai. Kadangi Pirmija šiuo metu nepiniginga,visa leidimo našta, 
ir toliau lieka ant ASS pečią.Akademikai skautai-ės, skyrių dovybes
prašomi paremti laikraščio leidimą finansiškai:prenumerata,aukomis 
a’rba’ bent jau tvarkingu^atsiskaitymu už parduotus egzempliorius._

Pirmą gražią pradžią čia padarė "Vyčio" Korp! kore'spondencinis 
skyrius JAV-bėse : jo pirmininkas fii.V,Augulis is skyriaus pajamų 
prisiuntė MV reikalams 50 dolerią.Pinigai perduoti^adm-jai.Aciu uz 
nuogirdą reikalo supratimą.Tikimasi,kad jo pavyzdžiu paseks ir kiti 
skyriai. MV adm-jai aukas siąsti šiuo adresu: Eug,Vilkas,11600 So 
Lafayette Ave,Chicago 28,ILL.,USA. ___
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165. Pakėlimai

ALp(LKA)3335
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Pakelti > "Vyčio” Korp.filisterius senjora Vytautą Z.Janw.
J junjoruo pakelti inaktyvy jurjor. P.Vedopala,kaip pradėjusi 

studijuoti Bonos U-te Vokietijoje.

166.,. "Vyčio" Korp! koreepn.skyriaus..JAV... pranešimai,

Nario mokestį. susimokėjo fil.Ant,Musteikis * 2 dol.tsenj.L.Pečiu 
ra - dol..'5,75.

167. Ad r e su pa si k ei ti ma į.

SSDi . . v TT<3 "
Čepiene Lidija, '34'6 Dorcheąterstr,So Boston, Mass., U«A 
Barmiene Valerija, 244 Columbia Rd,,Dorchester,Mass.,USA 
Labuckaite. Aldona, 244 Columbia Rd., Dorchester,Mass.,USa 
Čaplikai te Gražina, 4 CharTe.sgate, East Boston, Mass.,USxt 
Juskenicne, '59 Gato-s str., So Boston, Mass.

VYTIS •
160, Valkavicius Albinas,senj,, 232 Goldstr., So Boston,Mass.,USA

22. Čibas Daumantas,senj., 302 Silvestr. So Boston,Mass.,UoA 
150. Treinys Apolinaras<senj., 2 Litchfield, Brighton,Mass.,U8A 
102i Naginionis Tadas,senj., 2 Litchfield, Brighton, "-ass.,USA 
119. Peldžius Petras,senj., 366 W.Broadway, So Boston, Mass.,USA
17. čekas Gediminas, 24 Waveslyst. , Worcester,Mass.
8. Bateika Gediminas,senj., Muenchen-Frėimann,Punk-Kašerne, 

Bl.7/114,Resettlement Center, Germany
10. Bertulis Karolis,senj., 1616 So Christiana,Chicago 23,ILL.,USA 

154. Vadopalas Povilas vytautas,junj.,(22c)Hangelar (SiegkreisJ,
• Balt.Christl.Studentenheim, Germany

177.’Chodakauskas .Stasys, senj ., 8591 Lab.Serv.Co, (16) Darmstadt, o 
fach:154», Germany

168. Dar archyvu reikalu r .
Pakartodami musu.pranešim® pr.Nr. Nr,158, prašome^skubiai Korp! 

archyvinę medžiaga persiusti Korp. Pirmininkui. Kas žino kur šiuo 
me.tu randasi buv.Korp! S! ir skyriaus Pinneberge archyvas Taurintie
ji1 malonėkite prisiųsti korp, pirmininkui, žinantieji ar gali suteik
ti žinių - praneškite rastu.

169. Apdąyąnpjim.a.q_ ■ t

PLSS Pirmijcs nutarimu, "Vyčio" Korp. pirmininkas fil.sktn.Br. 
Kviklys už nuopelnus lietuviu Šautai ir skautu organizacijai apdova
notas ’skautu Geležinio Vilko.ordinu.

170. ..Narto.. anketų reikalu'

"Vyčio" korp.valdyba atspausdino ir išsiuntinėjo skyrių valdy
boms tau? tikr® skaičių nario anketų ir pasižadėjimu blanku.Vytiecriai, 
kurie nėra ju užpildę,pasistengia tai atlikti artimiausiu laiku. 
Uz tinkamužpildym® atsakingos skyrių valdybos.
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