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STATUTAS 

/Veikia nuo 1946.V.31/.
_Ix_B^ĮKIEJĮ_NUQSTATĄĮ_ "

1. Lietuvių "Skautų sąjungos šūkis: Dievui, Tėvynei ir Artimui!
2. Lietuvių Skautų Sąjunga yra visuomeninis lietuvių susivienijimas, 

turįs tikslą pagal Roberto Baden-Rowellio skautybės sistemą auklėti 
lietuvių jaunimą religingais savo konfesijos nariais, dorais, kil
nios dvasios, tvirto būdo, sveikais įmonėmis ir naudingais’piliečiais

\3- LSS savo tikslui siekti:
a/ steigia skautų, skaučių ir vadų vienetus;
b/ ruošia suvažiavimus, stovyklas, iškylas, sąskrydžius, varžybas, 

kursus ir p.;
c/ leidžia knygas, laikraščius ir kitus spaudinius;
d/ vartoja kitas skautiškam aukojimui reikalingas* priemones.

4. LSS nariais gali būti su skautybės ideologija ir Sąjungos dedamomis 
prievolėmis sutinką jaunuoliai ir suaugusieji:

a/ jaunesnieji skautai ir jaunesniosios skautės - nuo 7 metų am- 
b/ skautai ir skautės - nuo 11 metų amžiaus; /žiaus;
c/ vyresnieji skaitai ir vyresniosios skautės - nuo 17 metu am- 
d/ skautų vadai ir skaučių vadovės. • /žiaus;

Asmens, kurių pažiūros bei gyvenimo būdas kenkia religiniam-doriniam 
skautų auklėjimui, negali būti LSS nariais.

5. Skautybės auklėjimo darbui vykdyti LSS nariai berniukai ir vyrai
jungiami į Skautų Broliją, o mergaitės ir moterys - į Skaučių Seserį’ 
riją, veikiančias bendriesiems Sąjungos organams vadovaujant Sąjun
gos apimtyje. . ’ " -
Skautų tėvai organizuojami pagal atskirus nuostatus.

6. LSS nariai įgyja patyrimų laipsnius ir specialybes, keliami į skil- 
tininkų ir skautininkų laipsnius.

7. LSS turi savo vėliavas, uniformas ir ženklus.
8. LSS veikimo plotas - lietuvių gyvenamos sritys. Jos centro būstinės 

vietą nustato Sąjungos Taryba. . .... ,
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II.L.'S. SĄJUNGOS VADOVYBĖ.
9. LSS Vadovybės organai yra tokie:

a/ LSS Taryba, » v ; .. . , • 1
b/ LSS Tarybos Pirmija, 
c/ 1. Skautų Brolijos Vadi ja, _■ z

2. Skaučių Seserijos Vadija,
d/ Dvasios Vadovai, ‘ x •
e/ 1. Brolijos Garbės Gynėjas,

2. Seserijos Garbės Gynėja, ■
f/ LSS Kontrolės Komisija, k .... :•
g/ LSS Garbės Teismas. -

1Q. Visų Vadovybės organų kadencija yra 1 metai, 
LSS Tarybos kadencijai pasibaigus, pusė jos narių /pirmiau rink
tų/ išeina is Tarybos, o į jų vietą įeina naujai išrinktieji.

11. Kolegialiniai LSS Vadovybės Organai nutaria visų savo narių bal
sų dauguma. ’ :į,.

^i_LSS_Taiyba '• ■

12. Vyriausias LSS valdomasis organas yra LSS Taryba. Ji:
a/ rūpinasi lietuvių -skautijos gerove ir augimu; '• 
b/ priima ir keičia LSS statutą; ' - ' -
c/ išrenka Tarybps Pirmiją; Z < v ■'
d/ priima LSS sąmatą ir tvirtina Tarybos Pirmines pateiktą Są

jungos apyskaitą; ■ -
e/ nesant rinktų kandidatų, į vakuojančias vietas renka vadus 

ir vadoves;f/ sprendžia kitus LSS reikalus. '
13* LSS Tarybą sudaro: \

a/ 24 rinktieji ir 4 kooptuotieji nariai, 
b/ Dvasios Vadovas, Vyriausias Skautininkas ir Vyriausia

. .. ’ ' /Skautininkė.
14. LSS'Taryba nutaria: " ’ ...

a/ savo visumos posėdyje ar v ' ’’ ’. J . . “
b/ savo narių atsakymais į Pirmijos visiems Tarybos nariams 
užklausimus. • • ‘ ....

■» ■ ' . • .

15. LSS Tarybos posėdžius kviečia Tarybos Pirmija savo inioiatyva 
arba kitiems LSS Vadovybes organams /9 § c, f, g/ reikalaujant.
į LSS' Tarybos posėdžius kviečiami ir Kontrolės Komisijos ir Gar

bės Teismo pirmininkai, v . ’ .
Si-ZfSS-TąryboS-PirmįjJa ; y ;

ĮC, Vyriausias LSS vykdomasis organas yra LSS Tarybos Pirmija. Jit 
a/ vykdo LSS Tarybos nutarimus;
b/ leidžia reguliaminus ir taisykles LSS veikimui tvarkyti;
c/ šaukia suvažiavimus;
d/ kelia į skautininkų laipsnius;-
e/ tvirtina Skautų Brolijos ir Skaučių Seserijos Vadijų narius; •• 
f/ sprendžia rajonų įsteigimo ir likvidavimo klausimus; tvir

tina tuntų steigimo ir likvidavimo klausimus; .. -. • _ •
g/ skiria rajonų vadus ir tvirtina tuntininkus; ' ,
h/ tvarko bėgamuosius LSS reikalus.

17, LSS Tniybos Pir’.-iją sudaro: • , '
a/ Pirmijos Pirmininkas, 
b/ 5 Pirmijos nariai, . *'
c/ Dvasios Vadovas, Vyrišuias Skautininkas ir Vyriausia Skau

tininkė. ' * ....
1S. Pirmininką išrenka Taryba, o kitas pareigas savo nariams /17§b/ 

paskirsto pati Pirmija.
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' ,19. Pirmijps posėdžius kviečia ir jiems pirmininkauja Pirmininkas.

C • -Skąutų^BroĮA^oę^iT-SkaugįųJĮeserijos

20. Brolijai vadovauja Skautų Brolijos Vadija ir Seserijai - Skaučių
Seserijos Vadija. ’ ’

21. VUdlįa: ' "
a/ Vykdo LSS darybos it Pirai jos nutarimus t 
b/ organizuoja tuntus, vienetus, kursus, Btonryklas ir p.; 
o/ lavina vadus ir instruktuoja vienetus} ■
d/ pristato vadus pakelti į skautininkų laipsnius?
.e/‘skiria tuntininkus; '

-• t/ rūpinasi kitais Brolijos ir Seserijos reikalais.
22. Skautų Brolijos vadiją sudaro:

a/ Vyriausias Skautininkas, ‘ ’h/ Vyriausio Skautininko Pavaduotojas,
- č/ Dvasios Vadovas, 
d/ Vadijos nariai.’

Skaučių Seserijos Vadiją sudaro: 
a/ Vyriausia Skautininke, .>
b/ Vyriausios Skautininkas Pavaduotoja, 
c/ Dvasios' Vadovas, . . • ' .
d/ Vadijos narės.

23. Vyriausias Skautininkas ir jo Pavaduotojas ir Vyriausia Skauti
ninke ir jos Pavaduotoja renkami 1 metams.
Kiti Vadijos nariai kviečiami Vyriausio Skautininko ar Vyriau
sios Skautininkės ir tvirtinami Pirmijos.

24. Vadijos posėdžius kviečia ir jiems pirmininkauja Vyriausias 
Skautininkas, Vyriausia Skautininke.

D. Dvasios Vadovai
» - *" ' . — — - - -j. ■ “■ r - — ...t n. ta — -w mb

25. Dvasios vadovai rūpinasi skautų ir skaučių religiniu ir doriniu 
auklėjimu.

26. Dvasios vadovus skiria kompetetinga bažnytinė vyresnybė.
27. Dvasios vadovai skiriami Pirmijai, Brolijos ir Seserijos Vadijoms, 

tuntams ir, reikalui esant, atskiroms draugovėms.
28. Pirmijos Dvasios Vadovas kartu su Brolijos ir Seserijos Vadijų 

dvasios vadovais nustato religinio-dorinio auklėjimo programą ir 
‘prižiūri jos vykdymą visuose LSS padaliniuose.

29. Dvasios vadovų žodis DSS narių religiniame-doriniame auklėjime 
.. ' yra lemiantis.

E. Garbės Gynėjai
30. DSS geram vardui saugoti yra garbės gynėjai:

a/ Brolijos Garbės Gynėjas, 
b/ Seserijos Garbės Gynėja.

31. Garbės' Gynėjai neina jokių kitų pareigų DSS.
F. LSS Kontrolės Komisija

32. LSS Vadovybės vykdomąjų organų ūkiniam veikimui tikrinti yra LSS 
Kontrolės Komisija.

33. LSS Kontrolės Komisiją sudaro 3 nariai, kurių vienas jos pačios 
išrenkamas pirmininku, ir 2 kandidatai.

34. LSS Kontrolės Komisija savo veikimo pranešimus teikia Tarybai ir
• ' Pirmi jai* ’ U. 1
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G. LSS Garbės Teismas 
. .T' ’' ~

35. LSS garbei ginti, skautų ir vadų svarbesniems nusižengimams ide
ologijai, santvarkai ir drausmei teisti yra LŠS Garbės Teismas.

36. LSS Garbes Teismą sudaro. 3^nariai.,.,kurių vienas.'pėtieš Tfflsmo
. . išrenkamas Pirmininku, ir 2 .kąndįdątąi. •' •7. . ’’
37. LSS Garbės Teismo sprehdiihufig v-ykdokirmija ir jie privalomi vi

sai LS Sąjungai ir jos nariams• i 3.-

‘_ĮĮl£iį?SS-PĄpALINĮŲ_yADOyYBĖ_;‘-. ’;r

38. LSS organizuojami į tokius pagrindinius, padalinius vietose:
a/ rajonus; t . . -
b/ tuntus; ’ ;
c/ draugoves. . ’ ■ . - >

39. Lajonas yra bendras LSS padalinys, o tuntas ir draugovė yra Skau
tų Brolijos ir Skaučių Seserijos padaliniai.

40. Smulkią padalinių organizacijos ir. veikimo/tvarką nustato regu-
liaminai ir taisyklės. , . . : ?

' " • - A.~- Rajonas . /'*'

- 41. Rajonas-koordinuoja visus tam tikroje teritorijoje, esančius Bro
lijos ir Seseri jos- padalinius;-, vienetus ir narius. '

• 42'. Ra-jonui ,vadovauja- raj onp vadi ja. , J.i: ■
a? moraliai ir medžiaginiai, remia padalinius ir vienetus; 
b/ rūpina Tarybos Pirmijos’pavestus reikalus;
c/ tvarko bendruosius^skautų. Ir'skaučių veikimo reikalus.

‘ 4“3. La jinio-vadi jų-sudaro.-:? ;
a/ Pirmi jos paskirtas rajono vadas, .-.
b/_2 Brolijos ir Seserijos Vadijų paskirti rajono vadeivos.

. ■ - - • • B. Tuntas ’ ' . ' '\ ' '• ’ ’ » - '■ ; • ■ ■ : /.* r v • v* , / ;
44. Tam tikroje 'teritorijoje esančios- draugovės •i'T kiti vienetai 

-jungiami. į'..Sk.autų Brolijos ar- Skaučių Seserijos tuntą. ... .
45. Turitui -vadovaują .tuntininkasy padedamas- tunto vadi jos.
46. Tunto vadi ją sudaro: ' . : .

a/ tuntĮninkąs'/- ' ’ ' • :
b/ dvasios vadovas, 4n.t - ■■■
c/ vadi jos nariai. -- ..

Dj,_įraugoyė,

1 47. Eraugovė yra pagrindinis-Skautų’Brdlijos ar Skaučių Seserijos
vienetas, turįs bent 14 narių. "• v ’ •

48. Draugovei vadovauja ir už jos veikimą tuntininkui atsako drau
gininkas. •; . • -

- 49..Draugininką.skiria tuntininkas. . .

IV* į§s YAE2_ĮR_yApoyiįf_suyAžiiĄyĮiąAS2 • - . '

50. LSS Vadovybės organams išrinkti ir svarbiems orgąnizaoij.Os klau
simams aptarti kasmet.įvyksta LSS'vadų ir vadovių suvažiavimas 
ir, to‘suvažiavimo metu, Skatitų Brolijos vadų iar. Skaučių Seseri
jos vadovių sueigos.

4//
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' • ' - ■ ' -
51. LSS vadų ir vadovių suvažiavimas renkas

a/ 4 Tarybos narius ir 2 kandidatus,
b/ 3 Kontrolės Komisijos narius ir 2 kandidatus, 
c/ 3 Garbės Teismo narius ir 2 kandidatus.

Skautų Brolijos vadų sueiga renka: s }
a/ 4 Tarybos narius ir 2 kandidatus, 
b/ Vyriausią Skautininką ir Vyriausio Skautininko Pavaduotoją#

' c/ Brolijos Garbės Gynėją.
Skaučių Seserijos vadovių sueiga renka:

;*■ a/ 4 Tarybos narius ir 2 kandidatus,
b/ Vyriausią Skautininkę ir. Vyriausios Skautininkėš Pavaduotoją, 
c/ Seserijos Garbės Gynėją.

52. LSS vadų ir vadovių suvažiavimai Saukiami LSS Tarybos nustatyta 
tvarka.

5 j. LSS vadų ir vadovių suvažiavimai pagaų savo sudėtį turi būti tokie, 
kad;Jjūpse vadų Ir vadovių rinktų atstovų galėtų būti ne mažiau už

■ ęr-pffiofo suvažiavime /galinčius dalyvauti.
• _L._ iJ^BAMĮE JijĮVOSTĄTAiy

54. Šit statutas pradeda veikti 1946 m. gegužės nėn. 3 1d.
55i šiem statutui pradėjus veikti nustoja galios visi kiti nuostatai, 

priešingi. Siam statutui.
■ . - ■ . . .

• + A. 2 ♦• ■ . • * *
SKAUTŲ- TĖVV ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

/Priimti LSS Tarybos 1946.V.31 posėdyje Wiesbadene/
■' - ■ • ■ '. ’/• ’ 1 ' ;, • i

Skautų ir skaučių tėvai, norintieji stiprinti skautybės sąjūdį
ir padėti skautų vadams, organizucjami į skautų tėvų turelius.

Skautų tėvų būrelių nariais gali būti skautų ir skaučių tėvai ir J
> motinos.- J

■Būrelių nariais taip pat gali būti ir skautų-čių globėjai, to
kiais esą tėvų vietoje, ir kiti tėvų pakviesti asmens. < :

■ ' ' 5Organizuoti skautų tėvai padeda:
’’ . -'a:/ pate?darni auklėjimo reikalais,

•'** * b/ parūpindami vienetui patalpas ir inventorių,
<■_. c/ rūpindami skautų-čių lavinimui reikalingų priemonių, 

d/ remdami skautų sąjūdžio interesus visuomenėje.
• 4 . * ■ . vi

Skautų,tėvų būrelio nariai’gali apsideti nario mokesčiu ar ko
kiomis prievolėmis skautų organizacijos naudai.

Skautų tėvų būrelius organizuoja tuntininkąs kiekvienam vienetui 
. < /draugovei/ atskirai ar, ypatingoms sąlygoms esant, keliems vienetams 

’ . arba visam tuntui drauge.
• 6

.- Skautų tėvų būrelis, tėvų.paramai organizuoti ir bareliui atsto
vauti, išsirenka skautų tėvų komitetą is 3-5 asmenų.

( ... Skautų* rėvų komitete dalyvauja ir vieneto vadas.
. f.:...

: . 77 Kffi
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+ A. j ♦ . t - 7 ,

' Vr.’

LSS SPAUDOS BIURAS -------——— —.—~ <
—r •■ r.jj- j

1
' Skautiškai spaudai vadovauti ir jos leidimui derinti prie LSS 

Tarybos Pirmijos veikia LSS Spaudos Biuras.
« 2

LSS Spaudos Biuras:
a/ ruošia ir leidžia skautiškus spaudinius;
b/ tiekia medžiagą kitų leidžiamiems spaudiniams apie skautybę;
c/ koordinuoja kitų LSS organų spaudinių leidimą;
d/ renka žinias apie retesnius skautiškus leidinius ir juos regis

truoja;
e/ organizuoja skautiškų leidinių knygynėlį;
f/ vykdo kitas LSS Tarybos Pirmijos pavestas funkcijas skautiškos 

spaddos srityje. , f ../
3 . ' . * ' '

LSS Spaudos Biuro vadovybę skiria LSS Tarybos Pirmija.
4 

LSS Spaudos Biuras veikia LSS Tarybos Pirmijos žinioje.

.B. 4 ♦ ■ v

‘I --- -- ---- ------ ------------ '
skautų tėvų organizavimo relkalū.

1. "Skautų Tėvų Būreliai" organizuojami pagal LSS Tarybos 
1946. V’. JI priimtus "Skautų Tėvų Organizavimo Nuostatus".

2. Anksčiau suorganizuoti "Skautų Lėmėjų Būreliai" turi persi
organizuoti į "Skautų Tėvų Būrelius", atitinkamus nšujiesie&s nau
jiesiems LSS Tarybos priimtiems nuostatams. Buv, "Skautų Lėmėjų Bū
reliai nepanaikinami, bet jie turi įsiforminti į naujųjų nuostatų 
rėmus. ' ■ ' v

3. Buvusiųjų "Skautų Rėmėjų Būrelių" nariai ne skautų-čių tėvai\ 
palieka ir toliau pilnateisiai "Skautų Tėvų Būrelių" nariai. Ligšio
linis jų buvimas "Skautų Rėmėjų Būrelių" nariais prilyginamas jau į— 
vykusiam jų pakvietimui, .numatytam "Skautų Tėvų OrfgaiVavimo Nuėsta-

2 -
4. Naujieji nuostatai, vartodami skautų tėvų, o ne skautų rėmė

jų sąvoką, tik paryškina faktiną padėtį, nės l.r ligi šiol didžioji 
rėmėjų dalie buvo.skautų tėvai. Kitus asmenis /ne skautų-čių tėvus/, 
kurie domisi skauttybės sąjūdžiu ir turi noro padėti skautiškam jaifr* 
nimui, "Skautų Tėvų Būrelius" kviečia Skautų.Tėvų Komitetai. Tokiu 
būdu kviestieji nariai būrelių veikime turi tas pačias teises, ko
kias turi ir skautų-čių tėvai.

5. Organizuojant "Skautų Tėvų Būrelius" pirmoje eilėje reikia 
akcentuoti moralinę jų paramą, o medžiaginių reikalų rupinimą labiau 
palikti patiems būreliams nustatyti /nario mokestis, medžiaginiai į- 
sipareigojimai ir'k./.

6. Jau veikią ar naujai suorganizuoti "Skautų Tėvų Būreliai" 
turi būti pranešti atitinkamo LSS-rajono vadijai.

7. Ankstesni nurodymai, priešingi "Skautų Tėvų Organizavimo 
Nuostatams" ir šiam. Pranešimui, nustoja galios,

’ < • į§S_Tarybos_Pįrmįja
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V.SKA9Jg sąjungos vadovybė

Ą.LSS Taryba; ' ' ' ' ,
1 psktn. Vaclovas AUGULIS, -
2 sktn. Magdalena AVĮETĖNAITĖ,
5 psktn. Petras BALČIŪNAS,
4 sktn. Valerija BąRMIENĖ,
5 vyr.sktn. Mega BARNIĖKAITĖ, ,
6 sktn. Lidija ČEPIENE, , ' „ ' ‘ J
7 psktn. Ona GAILIŪNAITE, x
8 Antanas GIEDRIUS-GIEDRAITIS,
9 kun. Stasys YLA, , .

10 sktn, Stasys JAKŠTAS, ,,
11 vyr.sktn. Domininką KĖSIUNAITĖ,
12 Faustas KIKŠA, . x
13 sktn. Bronius KLIORE, •' "
14 puktiprof.Stepas KOLUPAILA, '
15 p? of. Ignas KONČIUS, T

. 16 sktn-. Vincentas LIULĖVICĮUS,
17 psktn. Eleonora MASIOKIĖNĖ,
18 sktn. Marija MILVYDAITĖ, ų
19 vyr.sktn. Kazimieras PaLCIaUSJLAS*
20 kuri. . Juozas PANaVaS, •> . ' •
21 sktn. Vladas IaUaa, ?
22- sktn. Felicijus KREKERIS,
2*3 vyr.sktn. Antanas SAULAITIS,
24 sktn. Marija SIRUTYTĖ,
25 sktn. Vytautas SKKINSKAS,
26 sktn.. Ona ZAILSKIENĖ,

ex officio nariai:
27 Dvasios Vadovas ~ kun. dr. Juozas VaISNORA, *
28 Vyriausias Skautininkas - vyr.sktn. Vytautas ČEPAS,
29 Vyriausia Skautininke - vyr.sktn. Juoze aUGUSTAITYTE—

. -VAIČIŪNIENĖ.
B. _LSS_Tarjrbos_Pirmį^ą2 - *

1 pirmininkas - vyr.sktn. Kazimieras PaLČIAŪSKAS,
2 vicepirmininkas - psktn. Petras BALČIŪNAS,
3 sekretorius -f vyr.sktn. Antanas SAULAITIS,
4 ,iždininkas - sktn. Valerija BARMIĘNĖ,

-■•5 narys h sktn. Bronius KLIOKĖ,
6 narys -- * sktn. Ona ZAILSKIENĖ,

ex officio nariai:
7 Dvasios Vadovas - kun. dr. Juozas VaISNOKA,
8 Vyriausias Skautininkas - vyr.sktn. Vytautas ČEPAS, .
9 Vyriausia Sk'autinlnkė - vyrsktn. Juoze aUGUSTaITYTĖ»

, - -Vaičiūnienė.
C. Skautų Brolijos vadovybei

1 Vyriausias Skautininkas - vyr.sktn. Vytautas ČEPaS,
2 Vyriausio Skautininko Pavaduotojas -sktn. Stasys JAKŠTAS,
3 Dvasios Vadovas - kun. Jonas FETKĖNaS,
4 Brolijos Garbės Gynėjas - vyr.sktn. Mykolas KALMANTAS.

D •wSkaufcįų_SęsęrĮ j osj.vadovybėi
1 Vyriausia Skautininke - vyr.'Sktn. Juozė AUGUSTa ĮTYTĮ»’
2 Vyriausios Skautininkės Pavaduotoja - vyr7ViI?A^I£Ni'*

vyr.sktn. Domininke KESIUNaITĖ,
3 Dvasios Vadovas - kun. Povilas JUKNEVIČIUS,
4 Seserijos Garbės Gynėja - sktn. Emilija PŪTVYTĖ. // j
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E • _^§_£221IoĮės_Kcmįsi ją_:
Vytautas KIbONAS, 
Vincas KIZLaITIS, 
Ona ŠČIUKAITĖ,

Algirdas STATKUS,

ALp(LKA)3246 Jį
1946, Nr.l ą

Aleksandras FLATERIS 
Antanas JASINSKAS,

sktn. Kazys JALAVIČIUS

1 sktn.
2 sktn.
3 psktn. 

kandidatas:
4 psktn.

F Teismas^
1 vyr.sktn. Kęstutis • GRIGAITIS,
2 r“ oc.
3 

kandidatas:
4

Iš_^&.v^oyYBĖs_vx;įyĮgs
« 194b.IV.28-29 Augsburge įvyko LSS vadų ir vadovių suvažiavimas. 

Tuo pačiu metu įvyko atskirų šakų vadų ir vadovių posėdžiai. Suvažia
vime ir atskirų šakų posėdžiuose aptarti svarbiausieji lietuvių skau- 
tybės reikalai emigracijoje ir išrinkti pagrindiniai LSS Vadovybės 
organai.

* Suvažiavimo išrinktoji LSS Taryba posėdžiavo į^46.IV.29-30 Augs
burge ir aptarė įvairius organizacijos reikalus;'•

k Kitas LSS Tarybos posėdis įvyko 1946. V.30-31 tfiesbadene. Priim
tas LSS statutas./pradėjęs veikti 194^.V.31/» išrinkta LSS Tarybos 
Pirmi ja, priimti Skautų tėvų organizavimo ir LSS. Sįjįudos-Biuro nuo
statai ir.aptarti kiti aktualūs Sąjungos reįkalai.

* LSS Tarybos Pirmija^posėdžiavo kėlis.kartus, svarstė įveirius 
bėgamuosius reikalus sąjūdžio'darbui tvarkyti.

* LSS Taryboj Pirmijos adresas: /l^/,. Hąųnstettęn/Augsbųrg
./ Dp Camp, USA Zone,, Bayern.

* Skautu Brolijos- Vadijos adresas: • /21/ _ti.e_t_m_o_į_d_
.. rliesenstr. 5

•• " /' • ■.’ ? • ’I- ' į Br. Zone.
Skaučių-Seserijos Vadijos laik. adresas:.!

■ ./Į^/?^_^jr_z_b_ų_r_£_
. . DP Camp Northern Caserne,

/ i- f-4,.. - Bl.’,'IV./78. USA Zone.,

*

L§S_Bįuletenįo .Nr. i; /1946.VLI.13/'-t u y i n y s
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B. 4
C. 5 
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- Lietuvių Bkautų Sąjungos ^Statutas '.’A.....
- Skautų Tėvų Organizavimo,Nuostatai v.......
- - LSS Spaudpš Biuras •.......
- Pranešimas Skautų tėvų organizavimo'reikalu
- Lietuvių Skautų Sąjungos Vadovybė : k. ........
- Iš LSS vadovybės veiklos . . ...... .
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LS& Biuletenįleidžia LSS Tarybos Piraija 
tarnybos reikalams'.
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