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lS_‘LIETŪVĮy_SKĄUTV

j'-1948.V.29 lietuvių stavykl^ . Lf į! i'a^
bos posėdis. Ta proga LSS Taryba, apsvarsčiusi

tarp jų ir šiuos: , .
' i, ' I. .

Nutarė: patvirtinti visus LSS Tarybos Pirmijos nutarimus ir 
jos paskelbtas taisykles, reguldami nu&> nuostatus ir k.

II.
Nutarė:

1. Nebesant 1947 m. LSS Vadų ir Vadovių Suvažiavimo /skaučių va
ldovių sueigos/ rinktųjų kandidačių, ų vakuojančią LSS Tarybos nario
vietą išrinkti sktn. Stefaniją 'Radzevičiūtę.

2. Pasidarius vienai kooptuoto LSS Tarybos nario-vietai laisvai, 
kooptuotuoju LSS Tarybos nariu išrinkti sktn. Liuciją P u s k e - 
palaitienę*

r
III. - .

Nutarė:* " . ' .
Pasmerkti ir laikyti nesuderinama su skauto įstatais ir skauto 

garbe tokius Lietuvių Skautų Sąjungos narių veiksmus, kuriais asme
niniai nesusipratimai ąr vadovaujančių Sąjungos organų nutarimai 
anordmipiu būdu, neobjektingai, su tendencija pakenkti asmens ar 
Sąjungos-vardui bfti saugumui perkeliami, tiesiogiai ar per pašaije 
nius asmenis, į rieskautišką spaudą bei įstąigas.

+ I64 -8-
LSS TARYBOSį SUDĖTIES PASĮKEITIMAS_

LSS Tarybos narei psktn. S. bileikytei išvykus Ėanadon, LSS 
Tarybos nariu /skaučių vadovių 1947 m. sueigoje rinktųjų kandidatų 
eilėje/ tapp. psktn. kalina, Reklaitienė, tuo pačiu nusto
jusi kooptuoto LSS Tarybos nario mandato.

LSS Tarybos narė-3ktn. Marija M.Llvidaitė yra išvy
kusi Kanadon ir nustojusi būti lįS^Tarytou•^nariu^ -// 121
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LSS__ /TEISMO _ REIKALAI■ ■ <• ■„ _
I. ' '■•'/■’

Vyr. sktn. ■ Kęstučiui Grigaičiui išvykus Kanadon, 
pagal LSS Garbės Teismo tvarkomojo posėdžio š.m.VIII.4 protokolą; 
LSS Garbės Teismo Pirmininko pareigas eina sktn. Alkesandras t la
te r i s. • '

. II.1 ? ‘
Aptarus LSS barbės Teismo veikimo klausimą britų zonoje ir 

LSS Garbės Teismo Pirmininko paprašyta, ILS Tarybos Pirmija, pagal LSS 
Garbės Teismo reguliaminą 10 str., nutarė išrinkti to Teismo narius 
ad hoc /britų zonoje/ ir jais išrinko:

,1. vyr. sktn. Praną Karalių, 
j. / . 2. sktn. Antaną Giedraitį,

3. sktn. Evaldą R e i k e n į,
4. % sktn. K. S t e p š į ir
5. sktn. Adolfą V enclauską.

+ 166 -«•
LSS KONTROLES. KOMISIJOS SUDĖTIES PASIKEITIMAS

LSS Kontrolės Komisijos kandidatui psktn. B. D a & u č i u i 
išvykus į Australiją, jo vieton LSS Kontrolės Komisijos kandidatu, re
miantis tų pačių Komisijos 1947 m. rinkliau daviniais, tapo sktn. Vyte
nis Stasiškis. '

LSS Kontrolės Komisijos kandidatui sktn. Vladui Šarūnui 
išvykus į Kanadą! jo vieton LSS Kontrolės Komisijos kandidatu, reslsh-- 
tis tų pačių Komisijos 1947 m. rinkimų daviniais, tapo sktn. Evaldas 
Reikenis. *

7 Z

+ 167 +
ĮfSS_VI-o jo__ĮĮAJONO . J._S.T_Ę_Į_G_Į_M_A_S ,

1948.IV.24 LSS Tarybos Pirmija! nutarus įsteigtas LSS VT-įsįs 
rajonas, apimantis Vakarų Sąjungininkų užimtas Austrijos sritis'.

~ VI-ojo rajono vadu paskirtas sktn. Dr. Petras N e n i š k t s. 
VI-ojo rajono skaučių vadeive patvirtinta sktn. Katarina M a - 

r i j o š i e n ė. .*
VI-ojo rajono skautų vadeiva patvirtintas sktn. Sventislavas 

Vasiliauskas. 
a - .

+ 168 +
■ LSS__GĄKBĘS__z;ĘNKLĄIS __ĄPpOVĄNO JĮMO__ĄKTAS

LSS Tarybos Pirmija yra nutarusi, nuo 1948.III.14, skautininką 
Vytautą S k r i n s k ą . ^/Scheinfelde/ už skęstančios moters išgelbė- ... 
jlmą apdovanoti LSS G-arbės ženklu - Gyvybės Gelbėjimo c 
kryžiumi. Vyr.sktn. /-/ k! Palčiauskas

Vyr.sktn. /-/ Ant-. Saulaitis ' > Pirmininkas
Sekretorius t .

122 // . .11 ■ • 11 ' /
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+ 169 +
LSS GARBĖS ŽENKLAIS APDOVANOJIMO aktas

LSS Tarybos Pirmi ja yra nutarusi, nuo 1948. IV. 24, valtininką Vac
lovą Tamošaitį /PreiMrge i.Br./ už dideliame pavojuje at s i- 
dūrusios moters 1948.11.27 išg’elbė jimą^su pavojumi savo gyvybei apdova
noti LSS Garbės ženklu J y v y b ė s \ Gelbėjimo K r y *=• 
žiumi su Lelija.

-Vyr.sktn. /-/ K.' Palčiauskas
Vyr.sktn. /-/ Ant. Saulaitis Pirmininkas 

Sekretorius

+ 170 + ...
įSS__ŪKIO__KOMISĮJOS__SUDĖTIES _PAKEITĮMAS '.

LSS Tarybos Pirmija 1948.V.29 nutarė LSS Ūkio Z&JiSS'
Biul. Nr. 19,+132-5-/ sudėtį pakeisti: LSS Ūkio Komisijos narid, vielai e 
sktn..'Elenos Š i u r nzi e nė s, paskirti vyr. skautę Genovaitę D i-r- 

. ž i e n ę.

i . + 171 + j
LSS GARBĖS. GYNĖJŲ PAVADUOTOJŲ PASKYRIMAS *

LSS Tarybos Pirmija* paskyrė: - .
a/ LSS Skautų Brolijos Garbės Gynėjo Pavaduotį>jU'ŲirLtų^zonoje —•

Vladą P a iz ą. . j
b/ LSS Skautų Brolijos Garbės Gynėjo Pavaduotoju

sktn. Edmundą K o r z o n ą.
c/ LSS Skaučių Seserijos Garbės Gynėjos Pava^y^Tja britų zonoje -

sktn.rZuzaną Juškėvičienę.

+172+ •. r
LSS SKAUČIŲ „SESERĮjos_vadijos_sųdąties pakeitimas

LSS Tarybas Pirmija 1948.V.29 nutarė LSS Skaučių Seserijos Vadijas 
sudėtį, Vyriausiai SkautiZlinked prašant, taip pakeisti:

a/ sktn. Eveliną s i o k i e n ę atleisti iš Skaučių Seserijos 
Vadijos narės pareigų.

,~b/ Skaučių Seserijos Vadijos Jaunesniųjų Skaučių Skyriaus Vedėja 
tvirtinti sktn. Oną Rozniekienę.

+ 173 +
LSS _tĄĘYęOS__PĮĘMĮJOS__T_y_Į R’T_I_iį_Į_M_Ą_Į

I. LSS Tarybos Plrmįja 1948.III.14 nutarė:
1. iš skautų Rambyno tunto sudaryti Rambyno’grupę ir grupės .vadu pa

tvirtinti sktn. Romualdą Ališauską.
2. Skautų Baltijos tunto /Lubecke/ tuntininku, vietoje psktn. Vyt. 

Šventoraičio, patvirtinti sktn. Adolfą Venclauską.
j. Skautų Vyčio tuntą /Grevene/ perorganizuoti į vietĮninkiją.ir, vie

toje tuntlnlDkų pektn. Br. KSlįcątleisti iš pareigų.
4. Skautų Dainavos tunto /Kasselyje/ tuntininku, vietoje psktn. Jau- 

degic patvirtinti vyr.sktn. Stasį Jakštą.
5. Skautų Panerto tunto /Scheinfelde/ tuntininku, vietoje psktn. Ig.

Pranuli*, patvirtinti psktn. Kęstutį Miliauską. yy ^.23
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6. Skautų Tėviškės turit o /Kemptene/ tuniiainfcu, vietoję psktn. Pr.
Urbučio,-patvirtihti sptku. Vladą I z o kaitą., r ... .
7. Skautų Žalgirio tuntą r111

tu /Schweinfurts/ ir to tunto pattf&$&ž&L p&fc&tf., Vy’CMūtą,
Katelę. • ■ ■■ ■-■
8. Skautų TaurapiXi-O tuntą /Hannoveryje/ likviduoti ir jo vienetus

priskirti kitoks vietxrraais. ' ’ - ■
9. Skautų Aušros tuntas /Stadėje/ perkeltas į DedgJjjdorfą.
10. Skautų vietininkijos Rot he nb urge 'vietininku

Albiną Pocių.
11. Studentų skautų sambūrio vieneto Gbttingone vadovu patvirtinti, 

Antaną i a v e 1 ą._
12. Atskiro skautų vieneto./Off©nbąche/ vadovu patvirtitiii

R ė k„ų. ' ., . ' ’ ' ■
■' II...LSS TaryhOsl. Pirmi ja 1948.IV.24 nutarė: - r . t
1. Skautų Lituanivos tunto /iviemmlngene/ t un'tĮninku, visto j-e

Broniaus Kviklio, patvirtinti psktn, Albertą Augus t i-n a;i tą
2. Skautų Trakų tunte /Tūbingene—Reut linge ne/ tunt Įninku^ vidto-jė 

sktn. Kazio Tirvos, patvirtinti psktn, Antaną Bakaitį. ’
'III. LSS Tarybos Pirmija 1948.V.29 nutarė: -

1. patvirtinti skaučių Vilniaus tuntą /Schwainfurte/ ir jo
ke - sktn. Eleną Š i u n n i e n ę. į

2. Skautų Šarūno tunto /Plensburge/ tunininku, vieto'jepsktn. Juozo 
Trečioko, patvins Sinti vyr.sklt. Joną Martišių.-.

.... 3. Skautų Minijos tunto /Bamberge, vėliau G-armische/ tuntĮninku,
vietoje psktn. Bernardo Redikio, patvirtinintl psktn. Algirdą E it— 
m o n ą.

4. Skautų vietininki jos G-btingene vietininku patvirtinti J. Jurk- 
šaltą. > Rų ' ' \

IV. LSS. Tarybos. Pirmi.įa' 1948.VII.,17. nutarė:............................
1. Skautų Nevėžio tunto /Sellgenstadte/ tuntininku patvirtinti,’ vie-* 

toje paktn. Juozo Troškūno, psktn. ArifąxB i o š e v ą.
2. Skaučių Vilijos tunto /Kasselyje/ tuntininke, vietoje sktn. Pus- 

kepalaitienės, patvirtinti psktn. Liuciją Adomavičienę.
3. _Skaučių Vilniaus tunto /Schweinfurte/•tuntininke, vietojo psktn.

EI. Šiumienės, patvirtinti psktni G-rasiliją Meiluvien^.
4. Skaugių Neringos tunto /Hanau/ tuntininke,. vietoje vyr.sktn. Dx. 

Dominikos Kesiūnaitės, patvirtinti sktn. Eleną A b e 1 k 1 e n ę.
• 5. Patvirtinti skaučių Vaidilučių .vietininkiją /Meerhecke/ ir jos 
vietininke — psktn. Zuzaną Juškevičienę. ~

. - b;. Patvirtinti .skaučių G-iedraičių vie.tininkiją /Rothweile a N./ ir
jos vietininke - psktn. Grinien.ę.

7. Patvirtinti skaučių Trakų vietininkiją ./Bamberge, vėliau G-armisch/ 
ir jos vietininke - sktn. Haliną Rėklaiti e n,,ę.

16. Patvirtinti skaučių Šatrijos Raganos vietininkiją /Plensburge/ ir 
/a vietininke - psktn. Martišienę.
10. Patvirtinti skaučių Širvintų vietininkiją /G-eesthaohte/ ir joe 

vi pH n-ink e — vyr.sklt. "G- asnerienę. , •
' 16. Patvirtinti skaučių Palangos vietininklją /Lilbecke/ ir jos vieti
ninke - psktn., Eleną Nainienę.
.11. Patvirtinti skaučių Šatrijos vietininkiją'/Rothenburge/ ir jos 
vietininke - vyr.sklt. S k r i n s k 1 e n. ę. "
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♦ 174 ♦
PRANEŠIMAS LSS„NARĮįj_ OKBSCIŲ žaCO^IjK) REIKALU

. Visi LSS nariai molca narių mokės Sius.
LSS- Narių mokesčių mokėjimo reikalu pranešama:

I.
Po valiutos reformos palikti tie patys LSS<ffi©feSSdlai-ir įprasti 

jų mokėjimo terminai.
/žiūr. LSS Biuletenio Nr. 2,+8+, Nr. 2, *9+ ir Nr. 15j+105+/.

II- " '
A. LSS nariai metinio nario mokesčio moka:

a/ skautininkai /paskautininkiai, skautininkai ir vyresnieji
skautininkai/ ............................................    po DM LCU-

>/ skautai vyčiai ir vyresniosios skautės ................................ "po. DM 10,-
c/-skautai ir skautės .................. ......................................................... po DM 3,-
d/ jaunesnieji skautai ir jaunesniosios skautės .................. pO DM 1,-

Pastaba: nurodoma, kad skautininkai, skautai vyčiai ir vyr.
' skautės jiems nustatytą met. nario mokestį DM 10,- moka, 
jei jie turi pastovias pajamas; pastovių 
tieji,.turi mokėti po DM 3,- metams. •

. B. Surinkta nario mokesčlų^-snma /vietoje/ taip:
1. LSS Tarybos kirmijai /siunčiama/ - 30
2. Skautų - Skautų Brolijos Vadijai ir

skaučių - Skau&Lų.Seserijos Vadijai *- GO %
3. Tuntui /ev. viet-L^B^ljai/ ~ 10 '<įk.

C. Nario mokesčiai &&Ž&SŽ /lx paS^Stel/:.
■a/ už I-ąjį metų pusmetį /arba už visus metus iš karto / ligi II.1. 
b/ .už II-ąjį metų pusmetį ............................................................ ligi VIII.L.

III.
1. Kadangi daugelis tuntų nario mokestį už 1948 m. ar už jų I—ąjį^ 

pHBfeėŠį įmokėjo, dar RM, ir ypač įmokėjp paskutinamd-s^ienom^ 
valiutos pakeitimą, tai, LSS susidariusiems nuostoliams ryšium.-su-'va— 
liutos reforma išlyginti, visi LSS nariai apdedami vienkar
tiniu išlyginimo mokesčiu po DM 1,—.

2. Išlyginimo mokesčio surinkta suma paskirstoma tuo pačiu pro
centiniu santykiu, kaip ir pastovių mokesčių surinkta suma.

5- I_š._į_y_g_į_n ijn_o Mokestis turi būti suretlfeajĮg^^ 
laiku, ir galimai greičiau pasiunčiamas LSS centramsf

IV. .
LSS Tarybos Pirmijai priklausančią nario mokesčių .dalų siųsti 

šiuo adresu /ir siunčiant parašyti už ką siunčiama/:
Eerrn Bronius Kliorė, ’* *

/13b/ AUūSBURĮ^Hoęhfeld 
Lithuanian DP Camp. 

-Vj '
Skaučių Seserijos Vadijai ir Skautų Brolijos Vadijai p rikian- 

sančias mokesčių dalis reikia pasiųsti jų adresais.

LSS Tarybos Pirmlja
* // 125
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' . 1948, Nr.24

1-175-8-

Iš LSS .

x 1948.1.31 /pr. Nr. 13, XIII. 3/: Ne^skaut^^g-SPąudęs^^įatm- 
mo reikalu: Aptarusi sells atsilikimus, kad skautų sp^blns^ platintojai 
platiaa^spaudizilus, kurie netiktų jiems platinti, ' nufrata skautų speu- 
dos platinto jus paakinti neplatinti nepadųraųo? rpęlMj^o skautų ide
ologijai ar siaurų partinių tikslų siekiančių leidinių, 'kiUi.e kartais 
turi tikslą kenkti ir LSS.

se 1948.1.31 /pr. Nr. 13, XIII. 2/: Skautu §ef2_vąrdo_yąrtolimo 
reikalu: Pastebėjus, kad kai kur spaudiniuose’bei raštuose kartais pa
varto jaiaas Skautų Šefo vardas, nutarta uSS narių dėmesį atkreipti, kad^ 
LSS Statutas Skautų Šefo institucijos neturi Ir kad jo pareigos y^a 
vykdomos LSS Tarybos Plrmijrs; o reprezentacinė vy^iaHSSio LSS vaūov^ 
funkcija priklauso LSS Tarybos Pirmijas H.iirdJjlafcul, ku^Lo pareigų ;pė> 
vadinimas anglų kalba turi būti verčiamas ’’President''; anklų kalbos 
terminas "Chief Scout" nepriklauso jokiam LSS nariui.

3e 1948.IV.24 /pr. Nr, 16, XII/£ Jūros skaučių patyrimo laipsnių 
programos: Peržiūrėjus pateiktas jūros skaučių, /kandidatės,' Illj III 
iri patyrimo laipsnių/ programai, nutarta Įeiti jomis vadovautis.

x 1948.IV.24 /pr, Nr. 16, XIV, 1/: fasklri_skautai-ės vietovėse^ 
kuriose yra ĮSS vienetai: Nutarta pabrėžti "kad vietovėse, kuriose 
yra LSS"vienetų,"paskiri skautai-ės turi atitinkamai priklausyti 
tiems vienetams, jei tie asmens nori būti laikomi skautais—ėmis ir 
LSS 'nariais. '

at 1948 J.29 /pr. Nr. 17, VII, h/: Dėl grąžinimo jaun. skautams 
vilkiukų vardo, nutarta suorganizuoti atskirą komisiją apsvarstyti 
esminiams jaun. skautų reikalams,

3E 1948.V.29 /pr. Nr. 17, XII, c/: Nurodyti, kad į centrines 
tremtinių orgrlzacijų vadovybes visais rūkalais kreipiamasi tik LSS 
Tarybos Pirmijos. Apie tai turi hūti painformuoti LSS padaliniai, kad 
nebesikreiptų. ,

* 1948.VII. 17 /pr; Nr. 18, IX/: LSS suJoaktuvinlo ženklelio klau
simas: Nutarta išleidžiamą LSS sukaktuvinį ženklelį leisti dėvėti- 
visiems LSS nariams.

— — V — V—V—V—V— V—V—V— V— ■>.<— v— v—v— V-v— V—v — v— V— v-v-v -v-v-v—V—V—v—v ■ 
LSS BIULETENIO__ NrJt_24 /1948.IX.15/ turinys:
-------------------- --------------------------------------------------- ---------------- ------- -------- /pslp/

163 - Iš Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos nutarimų.............. ............ 121
164 — LSS Tarybos sudėties pasikeitimas ............................   121
165 — LSS Garbės Teismo reikalai .. ..................................................................  122
166 - LSS Kontrolės Komisijos sudėties pasikeitimas .................. 122
167 - LSS VI-ojo rajono įsteigimas ....................................................................... 122
168 - LSS Garbės ženklais padovanojimo aktas ................................. 122
169 - LSS Garbės ženklais apdovanojimo aktas .......................   123
170 — LSS Ūkio Komisijos sudėties pakeitimas ................................ 123
171 - LSS Garbės Gynėjų Pavaduotojų paskyrimas ...................................... 123
172 ■— pgs Skaučių Seserijos Vadijos sudėties pakeitimas ..... 123 
173-.— LSS Tarybos Pirmi jos tvirtž.ulEal. ...........................  123
174 — Pranešimas LSS narių mokesčiu. mokėjimo reikalu ........ 125
175 - iš LS^Tarybcs Pirmijos nutarimų.......................................................... 126
—v—v—v—V—V—V—V—V-V—V—V—V-V—V-V-V-v—v-v-v—v-v—v—v—v—v-v—v—v—v—v—v—v— 

• ■ ' ■ LSS Biuletenį naudoti tik tarnybos reikalams.
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