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188c Šaukiamas Akademinio Skautu Sąjūdžio suvožia .-vimas

. Akademinio Skautų Sąjūdžio Valdyba savo koresp.posėdyje nutarė s:rurugpiucio 
18-19 dode. Cleveland© mieste4JAV-bese, sušaukti visuotini, savo padaliniu atstovu 
suvažiavtaa,.Dienotvarkeje nųm/tatyta»Atidarymas4sve7kinima i, prezidiumo ir komisijų 

rinkimą i 4 ASS Valdybos pranešimas Spranes’imai is vietu,kiti pranešimai bei referatai, 
liSS statuto klausimai, Einamieji reikalai,suraanymaijdiskusijosgASS Valdybos ir kt. 
organų rinkimai, ki t V kle'?'.imai5nutarimai,uždarymaso

ASS Įstatu 18 panuHtatos kad "ASS suvaz-iavime sprendžiamuoju balsu gali daly
vauti visi garbės nariai ir filisteriol-es bei vienetų atstovai-Tižą 10 narių ar jų 
dalies“Prašome visus vienetus tokius atstovusišrinkti ir,pagal galimybe,numatytu 
laiku pasiusti Cleveįandan»Vienetai4.kurie negales atsiųsti savo atstovų del tolimų 
atstumu ar sienų varžtu3prašomi patiekti mums savo pageidavimus raštUjJie bus patiek
ti suvažiavimui apsvarstyti,Visi skyrių atstovai teatsiveža pranešimus apie jų veik^ 
lų nuo isisteigimo pradžios.Negalintieji atsiųsti atstovų - padaliniai tokius praneši
mus atsiunciapaštu^Smulkesnes informacijas teikia ASS valdybos vicepirmininkai » 
DroDoKesiunaite MD, 1369 Eo 65th str<,ęCleveland,Ohio,ŪSA ir Br,Kviklys, 7320 So Tal- 
man Ave, Chicago 2942LL.4DSA,, Visi padaliniai prašomi padėti daugiau pastangų,kad 
būtu atstovaujami suvažiavime,

189« Studenčių Skaučių Draugovės Sueiga

Studenčių Skaučių Draugoves Vadovybė praneša,kad labai skvarbiems organized- 
niems reikalams aptarti;šaukiama Studenčių Skaučių Draugoves narių sueiga Clevelando 
miestecJAV-besej š,m» rugpiūcio 18-19 d<,d0 Visos seses draugoves narestkurios turį 
šiokia tokia galimybę,prašomos i šia sueiga, atvykti. Registruotis iš anksto,pranesant 
apie atvykimą pas ASS vice pirmininke Dr<>Kesiūnaite aukščiau paskelbtuoju adresu 
arba pas sesę Am,Kalvaitytę, 3422 W 63 street, Chicago 29, ILL,

Į9P# Lietuvių Studentu Skautų VYČIO Korporn,©ijos narių sueiga - suvažiavimas

“Vyčio" Korporacijos Valdyba skelbia ,kad ji laiko savo kadencija haigta.Naujai 
valdybai išrinkti ir kitiems korp.reikalams aptarti,Korpovadovybe.remdamosi savo sta
tuto 2 punktu, saukia Korporacijos tikrųjų narių sueiga, - suvažiavimą Clevelando 
mieste, 19.51 motugpiūcio 18-19 d,d« Suvažiavimo vieta ir laikas derinamas prie ASS 
suvažiavimooDienotvaųęje numatyta t suv-mo atidarymas,prezidiumo ir komisijų sudary- 
maSsSveikžninaijKbrpcValdybos ir Garbes gynėjo praneŠimai,skyrių pranešimai apie 
savo veikla, iš vietų (n ©galintieji atsiųsti savo atstovų skyriai atsiunčia tokius 
pranešimus rastu). kiti pranešimai,diskusijos del visu pranešimų? spa ūdos reikalai, 
Korpostatuto keitimo ir papildymo kla usimas, Korpu vadlomųjų,garbes ir kontroles or
ganų riDkimaifsumanymai,nutarimaiįUždarymaSc Visi nariai kviečiami dalyvauti,StaulkBS- 
nes informacijos pasiųstos skyrių vadovybėms ir įgaliotiniamsv-Apie dalyvavimą is anks
to pranešti KorpšValdybos Pirmininkui raštu, Skyriaionegalintieji atsiųsti savo ats - 
tovurprašomi savo nuomones Įvairiais kla__usimais pareikšti rastu,
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ĮSI o Mhuj» ASS Adelaides skyriaus Valdyba
Šiuo tvirtinama nauja ASS Adelaides skyriaus (Ausjralijoje) valdyba tokios su

dėties > pirmininkas sonjc.Jcffildžius#vioe pirmininke - senj# Br..Mockūnienet,reik:>vedc 
AigJJovakasn jun'jorų tėvūną-s senj oVc u Hgiinas ,

lySc Nauju narių priėmimas __
Įr.asyt.1 į korporacijoj narių sarasus 1 .

194^Kam3ntavieius Vyrautas^junjU2lbOb E 66vh street,Cleveland 3?0biofUSAo

193 Pakėlimas
Pakelti” iT~inaktyvaue junj<- į junjcro laipsni.,kaip pradėjusi, studijuoti -■ , ,

Khrnavičiu Albinu Čikagoje ~

194- Adresų pasikeitimai • . •

SSD< Krikščiūnaite - Janoniene Julija, 3025 V7 38th str-05ChicagoVXLL0
Villusyte - Martlsiunienė Aldona., 5OA5 3c Throop str#5 Chicago,ILL# 
ifetūleviciute - Sriubiene Regina,. 4023 So Maplewood AvePChicagot ILL#

VYTIS s
TiBarxauskas Balys„SenjCeI«CJ4Supply Qffioe,Bathursts- N357.? Australia
9#Bateika Gedim/nas,.f11 #T.( 17a/Karlsruhe ? Ranke strslg5 bJFr-au Weick, Germany

2<?c Peikus Vytautas$ senio,Water str#,Cahramatta., NsS„W0.jAustralia
32oCaska Eugenijus P sen j c^londs & Survey Braneh.;NoT.-AdministrationeDarwinvN<,T^AuGtr»
45»Jonaitis Kazys, 858 Main 5treett.Worcesteri,Mas£csUSA. , .r i
46#Jankus Eugenijus,senjofl?18 W#61st« str»,Chicago 36, KLAUSA v. :
27oDedinas Jonas.5fil«i9 15*Bosrandstrc.rWatarschei /L/aBelglųue ' , .1. • .f •
51Jazbutis EaMindąugasoSenjAę. DS 55064241} 526 MP Sue Co AęPc0,; 7571 c/o

Postraa s ter. New York, N#Y0 > ,. • '
53 .-Jonaitis Izidorius, f Hoc 256 River Ave, Carramar, NSW0 Australia
92,..Meškai iūilas Leonas4senjef 946 N 31at<. Pl;sChicago 8, HL^USA

I55cVošojalas Romanas, 2645 18th str»( Chicago 8,ILL#sUSA . .........
I38ciinarskis Albertas U3 55166565 OoC 34th Med,Tank Bn, 5^ Armored Division,

Camp Chaffee o Arkc,USAp .... ... . • ;
177oChodakauskas Stasys - be nuolatines gyv9vietos» , - . 1-
lS2oBronius Žvirgždys, sen j u - išvyko i kariuomenes
91clfesaiiis Česlovasjfiloc 2$16 S«.Cicero Ave, Cicero 50cILLc . • ' 1

195- c Fotoj-g-af i jų reikalu , _■ . ' . • ■

Nuo sumanymo sjidaryti bendra Kbrp,vinjetęs nėra atsisakyta ir nuotraukų rinki- 
mas vyksta toliauoIki šiol gauta apie 50 f©tografiju^Yra skyrip^kurie dar mums visiš
kai nėra atsiuntę nuotraukip>Reikiapasi<jzia ugti,kad vienakis pirmųjų s|,darba parėmė 
Kdx-pcGarbes Narys Dr,Vydunas,atsiųsdamas savo fofografij^.terasome vytiečiųs,kurie aioa 
pareigos nėra atlikę, pasiųsti Šiam reikalui savo foto nuotrauka atviruko didumo 
(nuotraukos negali būti nei didesnesęnei mažesnes!), ,

Korp-.Valdyba projektuoja ta-ip pat sudaryti savo gyvenimo ir darbų albtjmtį, " . 
Nuotraukos renkamos jau iš seniau.. Visus fote mėgėjus vytiecius ir šiaip’jau sios 
srltes darbuotojvjsckvio61ame mums tokiu nuotrauką atsiusti#

196# Biuletenio, reikalu

Gauta nusiskundimų is vie tų, kad ne visi ASS padaliniai tvarkingai gauna VX0I0 
II dobiuietenio Yra vietų9kur skyrių valdybos ilgokai išlaiko jį savo stalčiuose 
ir nelaikUjjO dažnai po kelis egzoi^ karto0pristato juos savo_nariams# ASS Valdyba 
atkreipia domesį i tvarkingos informacijos,kaip gyvybinio musu rysįp raikau© ir 
prašo nenormala’jrousjkur jie yra{.paŠalinti4.laiku£,nedelsia-nt persiunčiant VYTI#
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