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LSS VADŲ IE VADOVIŲ SUVAŽIAVIMO ŠAUKIMAS

LSS Tarybos Pirmija, pasirėmusi LSS Statuto 10, 50, 51 ir 52 
str.str. /LSS Biul. Nr. !,+!+/, LSS Vadų ir Vadovių Suvažiavime nuo
statais /LSS Biul. Nr. 7,+54+/, LSS Vadų ir Vadovių Suvažinvi nKv-rtno- 
statų papildymu /LSS Biul. Nr. 10,+69+/ ir LSS Tarybos 1948.V.29 nu
tarimu, Lietuvių Skautų Sąjungos Vadų ir Vadovių Suvažiavimu šaukia 
1948 m. spalių mėn. 30 ir 31 d. d. Hanau lietuvių stovykloje.

A. Suvažiavimo darbotvarkė

I. Suvažiavimo atidarymas.
Prezidiumo ir sekretoriato sudarymas 
Kcnl.si jų sudarymas.
LSS...Tarybos Piraijos pranešimas.
Skaučių Seserijos Vadi jos pranešimas 
Skautu Broli jos Vadi j oš pranešimas. 
Vyx. poaslcs Vadovo pranešimas.,
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8. LSS Kontrolės Komisijos pranešimas.

• 9.■ LSS G-arbės Teismo pranešimas.
10. Diskusijos pranešimuose iškeltais klausimais.

II. 11. Skaučių Seserijos vadovių sueiga:
a/ Seserijos Vadjjos pranešimas.
b/ Seserijos Dvasios Vadovo parnešimas.
c/ Seserijos Garbės Gynėjos pranešimas.
d/ Diskusijos pranešimuose iškeltais klausimais.

. «/ Vyriausios Skautininkės rinkimas.
f/ Vyriausios Skautininkės Pavaduotojos ri nirimą g 
g/ "Seserijos Garbės Gynėjos rinkimas.
h/ /keturių/ LSS Tarybos narių rinkimai.
1/ einamieji reikalai.

Ha. Skautų Brolijos vadų sueiga: .
a/ Brolijos Vadljos pranešimas.
b/ Brolijos Dvasios Vadovo patsnešimas.
c/; Brolijos darbės Gynėjo pranešimas.

Diskusijos pranešimufese iškeltais klausimais. 
Vyriausio Skautininko rinkimas.
Vyriausio Skautininko Pavaduotojo rinkimas. 
Brolijos Barbės Gynėjo rinkimas.
/keturių/ LSS Tarybos narių rinkimai 
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III. 12.. a/ Skaučių Seserijos vadovių sueigos rezultatų pra
nešimas*

b/ Skautų Brolijos vadų sueigos rezultatų pranešimas.
13. /keturių/ LSS' Tarybos narių rinkimai.
14. LSS Garbės Teismo / 3 narių ir 2 kanidatų/ rinkimai.
15. LSS Kontrolės Komisijos /3 narių ir 2 kaJVLdatų/ rin

kimai . . '•
16. Einamieji reikalai, sumanymai ir k. ■
17. Nui’.ar.imų priėmimas.

' 18. Suvažiavimo uždarymas'.

* B^Suvažiavimo_ d_al__y_vi_a_i

II LSS Vadų ir Vadovių Suvažiavime- sprendžiamuoju balsu turi
teisę dalyvauti: ’ ’ ” ” '
1. LSS Tarybos nariai.
2. LSS Garbės Teismo nariai.
3. LSS Kontrolės Komisijos nariai.
4. a/ Skaučių Seserijos Vadijos nariai.

b/ Skautų Brolijos Vadijos nariai. . -
5. a/ Skaučių Seserijos Garbės Gynėja.

b/ Skautų Brolijos Garbės Gynėjas.
6. a/ LSS Spaudos Biuro nariai. ,

b/ LSS Ūkio Komisijos nariai.
7. Eajonų vadljų nariai /rajono vadas ir du vadeivos/.
8. Tuntininkai-ės. -■
9. Vietininkai—ės arba vietininkijų vadų /vadovių/ atstovai /po

vieną nuo vietĮninkijos/.
10„ Tuntų vadų /vadovių/ atstovai /po vieną nuo tunto/.

Pastabos: a/ Suvažiavimo dalyviai, kad galėtų turėti balsavimo 
teisę, turi būti pilnų 21 metų.

b/ Skii-tieji vadovai Suvažiavime dalyvauja asmeniškai 
ir savo mandato perduoti kitam begali.

c/ Mišraus tunto, be tuntininko—ės ir skaučių /event, 
skautų/ skyriaus vedėjos/o/, dalyvauja dar du atsto
vai: vienas vadų, kitas - vadovių.

II. A. Skaučių Seserijos vadovių sueigoje sprendžiamuoju balsu da
lyvauja Suvažiavimo dalyvės moterys.

B. Skautų Brolijos vadų sueigoje sprendžiamūojū“'bolsn-dalyvauk 
ja Suvažiavimo dalyviai vyrai. - . ■.

£. LSS Tarybos Pirmijos,nLSSiS-arbės Teismo Ir LSS Kontrolės 
Komisijos nariai turi teisę dalyvauti abiejose pueigose.

III. Be to, Suvažiavime svečiais /patariamuoju balsu/ gali dalyvauji 
vauti ir kiti skaptų vadai ir skaučių vadovės Zpvz., tuntų va— 
dijų nariai, dvasios vadovai, skautų tėvų būrelių atstovai ir p/w

C. Suvažiavimo__da_r_b o___į_ą.A_k_a_s

1948.X.30: 9.oo — 12.30 vai. Suvažiavimo plenumo posėdžiai. x
12.30 - 15.00 vai. pietų peirtrauka.
15.00 — 19.oo vai. Suvažiavimo plenumo posėdžiai.

1948.X.3U 8.oo - 11.00 val.įgt^SęsejĮJo^vad^eiga.

ll.oo — 13.00 vai.,Pamaldos ir pietus.
13.00 — 19.00 vai. Suvažiavimo plenumo posėdžiai.

Į28_Z/
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D. guvažĮavimo dalyvių a p r u p i H i m as

1. Suvažiavimo dalyviai turi patys pasirūpinti kelionės leidimais 
ir apsimokėti kelionės išlaidas /išlaidos gali “būti apmokamos vi
sos ar dalis ir iš tuntų išteklių/. LSS Tarybos Hjnnija yra. atitin
kamai kreipusis,prasydama, kad IRO vietose duotų nemokamos kelio
nės liudijimus į Suvažiavimą važiuoti kaip į "Training course" ar p.

2. Maistą turi pasiimti patys Suv. dalyviai. Kavos /ir gal būt 
pietums sriubos/ bus parūpinta vietoje.

J. Nakvynės bus parūpintas lietuvių stovykloje; gera, kad atvyks
tant ie ji turėtų savo antklodę.

4. Atitinkamiems vadovams kvietimai į Suvažiavimą pasiunčiami ir 
anglų kalba, kad galėtų jais remtis vietose prašydami IRO ar kari
nių įstaigų leidimų važiuoti.

E. Tuntų /eventr_vietininkljų/_vadų ~ vadovių ’

atstovams_ rinkti _nurodymai.

a/ Tunto /vietininkijos/ vadų ar vadovių atstovą renka tunto /vie- 
tininkijos/ vadų ar vadovių sus Įlinkimas, kuriame dalyvauja tuntinin 
kas /vietiniAkas/, dvasios vadovas, tunto /vietininikijos/, vadijos 
nariai, draugininkai /bei kiti tolygūs vienetų vadai/ ir skautinin
kai—ės .

b/ Mišraus tunto skaptų vadų ir skaučių vadovių atstovai /po vieną 
nuo kiekvienos šakos/ renkami atskirame kiekvienos šakos vadų ar va
dovių susirinkime.

e/ Atstovai renkami slaptu balssavimu.
d/ Tunto /vietininiki j o s/ vadų ar vadovių susirinkimo ./Vadų ar-a 

vadovių atstovui išrinkti/ surašomas protokolas, kuriame įrašoma 
susirinkimo data;, vieta, dalyviai, darbotvarkė, rinkimų eiga bei 
daviniai ir kiti nutarimai /įvairūs pasiūlymai skautybės progresui 
stiprinti, pageidavimai ir P-A

e/ Vadų ar vadovių atstovu gali būti išrinktas kiekvienas vietos 
vadų ar vadovių susirinkime turįs teisę dalyvauti vadovas—ė, suka
kęs 21 metus.'

f/ Atvykęs į Suvažiavimą, tunte /vietininikijos/ vadų-ar vadovių 
išrinktasis atstovas /jo mandatui pripažinti/ turi, registruodama— 
sis, įteikti ir tunto /vietininkijos/ vadų ar vadovių susirinkimo 
protekolą.

LSS Tarybos -Pirmija.

• + 177 : . '
’ IŠ LSS TARYBOS PIRMUOS ..„NŲTĄRĮMg^ .

x Į948.VII.17 /pr. Nr. 18, III/: LSS Tarybos Pirmijos nutari-, 
mai anketos būdu: Apsvarsčius susidarantį suvažiavimų į posėdžius 
delvaliutos pakeitimo pasunkėsimą, nutarta galimaisatvejais LSS 
Tarybos Plrmijal nutarti LSS Tarybos nutarimų procedūra be posėdžio 
/pagal LSS Statuto 14 str./i LSS Tarybos Plrmijos narių atsakymais 
į PĮrmlnlnfrn ir Sekretoriues visiems LSS Tarybos Pirmijos nariams

. • ■ // 129
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ALp(LKA)3246 
užklausimus raštu /anketa/. Kiekvienu tokiu atveju 1948, Ar.25 
sytas nutarimo protokolas, kai grįžta LSS Tarybos J 
sakymai. - *

x 1948.VIII.6 /pr. Nr. 21, IV/: LSS_Gąrbės ženkĮais_ąpdovanojimo 
reikalai: nutarta: .
1. Oksiduoto .skauto/ės/ ženklo'vardą pakeisti — Pažajigumo ženklu.
2. Sustatyti aiškiai apibrėžtas sąlygas LSS Garbės žeuii-lais ap? va

noti ir pavesti, pagal aptartus principus, išdirbti smulkaus LSS Gar
bės ženklų reguliamino projektą.
3. Ligi bus priimtas ir paskelbtas LSS Garbės ženklų reguliaminas, 

visus ženklus teikia tik LSS Tarybos Pirmija.
x 1948.VIII.10 /pr. Nr. 22, V/: ĮĮĮ_Tautlnės_Stovykįos_ūkinės 

atskaitomybės reikalai^ Nutarta:
1. Nustatyti, kad Ill-člosios Tautinės Stovyklos ūkinę atįskaitomybę 

turi tvirtinti LSS Tarybos Flrmija.
2. Ligi š.m.VIII.31 prašyti stovyklos ūkinę atskaitomybę pateikti

LSS Tarybos Pirmijai. •
3. Prašyti LSS Tarybos Pirmijos Pirmininką III-čiosies Tautinės Sto

vyklos /abiejų stovyklų/ atskaitomybes patelkti LSS Kontrolės Komisi
jai patikrinti dar prieš Suvažiavimą,

x 1948.VIII.10 /pr. Nr. 22, II/: LSS Tarybos_posėdži»_šaukimas: 
Nutarta LSS Tarybos posėdį šaukti š.m. spalių mėn.~29 d«~Hanau lie^’ 
tuvių stovykloje.

+ 178 +
PASKIRTI_ DVASIOS^ VADOVAI

Šv. Sosot> Tat įtinto Delegato Lietuviams Vokietijoje ir Aus
trijoje, kaip pranešta Delegatūros š.m. raštais Nr. Nr. 2182 ir 
10279, skautų ir skaučių tuntams ir viet Įninki joms yra paskirti 
dvasios vadovai: Flensburge - kun. L. Klimas, Lūbecke - kun. V. Mar- 
tlakus, Dedels.dorfe — kun. J. Adomavičius, Oldenburge - kun. V, Su
minąs, ūchtėje — kun. P. Totoraitis, Meėrbecke - kun. J. Kardauskas, 
Wattenstedte — kun. K. Simanavičius, Blomberge - kun. K, Juršėnas, 
Kasselyje - kun. V. Kulvelis, Hanau - kun. A. Bukauskas, Schwein- 
furte — kun. A. Vainauskas, Seligenstadte - kun. St. Santaras, 
Seheinfelde - kun.. P. Dzegoraitis, Eichstatte - kun. D. Lengvinas, 
Ingolstadte - kun. J. Mockus, Mūnchene - kun. J. Vėlutls, Augsbur- > 
ge — kun. B. Būdvytis, įlemmingene - kan. K. Steponavičius, Kemptene
- kun. J. Panavas, SchwSbisch-Gmūnde - kun. J. Korsakas, Garmische
- kun. V. Salavlejus, Reutlingene — kun. P. Butkus, Pinneberge - 
kun. R. Krasauskas, Bonnoje - kun. P. Celiešius, Gčttingene - kun. 
Vyt. Demikis, Rothenburge — kun. J. Čeponis, Rothenburge o/T — knn„ 
Ed. Statkus, Offeneache b/F. — kun. A. Bukauskas, Weidene — kun. P^. 
Vaseris, Fellbache b/St'. - kun. P. Juknevičius, Bad-WDrishofene - 
kun. V. Skilandžiūpas, Bayreuthe — kun. A. Senkus, Lanshute - kun. 
J. Vaišnora, Darmstadte — kun. A. Bernatonis, Ravensburge — kun. s. 
Vasiukevičius, Freiburge i.Br. - kun. J. Kungys, Innsbrucke - kun.
Kl, Razminas, Geesthachte — kun. V. Dabašinskas, Grevene — kun, b, 
Bacevičius, Dillingene - kun. B. Dagilis, Rottweile - kun. A. Sa
baliauskas. . . • , *V—"V —v—V—V—V—V—V — v—v — V—V—V—V— V— — V—V— V — V - V—V-V—y-—V—7—V— 
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