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■ ■ a- K . '■ ŠX '
LSS Tarybos Pirmi ja -yra padariusi žygių- kad Scrrašisvimo daly

viai per IRO įstaigas įjautų nemokamus kelionės oUlėtus į, flanau ir 
atgal. js

Suvažiavimo dalyviai turėtų ir patys dėti visas pastųyagns, 
kad vietas IRO ir karinės įstaigos padėtų išrūpinti neOfikasą. K2ssiSSfU«^

Visi vietos vadovai ir vadovės turi sutartinai rūpintis tuo 
reikalu, TuntĮninka! tuo atžvilgiu yra labiausiai atsakingi ir turi 
vietose pasirūpinti, kad visi toje vietovėje esą LSS Tarybos nariai, 
LSS Jarbės Teismo,nariai,. LSS Kontrolės Komisijos nariai, Jarbės try
nėjai, Vadi jų nariai ir kiti Suvažiavime turį dalyvauti vadovai—ės 
būtų įtraukti kokioms kelionės lengvatoms gauti.

Visiems menamiems Suvažiavimo dalyviams siuntinėjami anglų 
kalba kvietimai į Suvažiavimą. Kvietimuose ypač akcentuojami kurg’ai; 
atrodo, kad tuo pagrindu yra daugiau vilties gauti nemokamai kelio
nei. Vietose savo prašymus taip pat derėtų remti šiuo argumentu.

Kai kuriuose kvietimuose, ypač rinktiniams at servams ir p.,
• centre neįrašoma- pavardė, kam siunčiamas kvietimas. Kai bus nustaty

ta, kas vyks, tai kvietimo pradžioje po žodžio To: reikia įrašyti 
vyksiančioj© vardą, pavardę ir adresą.

Pats kvietimo gavimas ar vietoje pavardės įrašymas, dar ne
suteikia Suvažiavime mandato. Suvažiavimo dalyvių kategorijos paaJfidlb—~ 
tos LSS Biul. Nr.25, +176+., •c. • • - ’

Prašant kelionei bilietų, laiką’ nurodyti 1.29 - II.1; tada į- 
siskaitytų ir atvykimo bei’grįžimo dienas. Be to, kai kurie vadovai, 
pvz., LSS Tarybos nariai ir p., turi atitinkamų organų posėdžiuose 
dalyvauti jau 1.29. •-

A. ... .
1.30 vakare numatomas minėjimo aktas su atitinkama programa, 
Henan tuntų vadovai-ės ir.skautai-ės labai uoliai ruošiasi 

svečius iš kitur tinkamai priimti. Jie, kiek gali, rūpinasi ir to „ 
akta programa. Meninės dalie? programoje, dalėtų dalyvauti ir kitų
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vi etrnK-u -menininkai-. Tuo reikalu guinteruostiems tenka susirišti tie
siog su Hanau tuntais. '

B. '
Iškilmingojo akto metu'bus proga reprezentuoti visų vietovių 

/tuntų, vietininkijų ir p./ skautų ir skaučių vėliavas.
Todėl, atvykstantieji į Suvažiavimą prašomi atsivežti savo 

tuntų, vietininkijų ir kitas skautiškąsias vėliavas su kgtais /geriau
sia sudedamais/. \ ■ x

C. . ■ ,
Suvažiavimo dalyviai ir dalyvės prašomi būti skautiška unlfor-

ma* Pa $1-rūpinkime, kad Suvažiavimas ir savo dvasia ir savo forma .
būtų skautiškas. ,

III. - . ' .
Būtų gerįgįįgįįų jei ^^ųįymai bei 

ba^belnutą^^ T^^^unč^hį® ^feto 7^' š.m.k. 25 LSS
adresu/, kad jie gaS^^&ti laiku įplanuoti i Suva—-— ‘ 

žiavimo ir jo organų darbotvarkę. / ’

. + 180 +
LSS. TARYBOS SUDETUS PASIKEITIMAS

LSS Tarybos narei bktn. Onai Gaili-ūnaitei išvykus,
- LSS Tarybos nariu /194G m. Suvažiavimo skaučių
kandidatų eile/ tapo sktn. Alkesandra Švarienė-Zukait A—
/Augsburge/. ' *r z • ■ ‘ • r (

* 181 * . .
‘ ’ iss Tarybos posėdis //

Pranešama, kad LŠS Tarybos posėdis įvyks š.m. s<ial±ų jnėru*59 d*
- penktadienį, hanau lietuvių stovykloje.

Posėdžio pradžia 14 vai.
LSS Tarybos nariams atskirų pranešimų
Visi LSS Tarybos-Nariai, LSS Garsės teismo Pirmininkas ir LSS- 

Kontrolės Komisijos Pirmininkas maloniai kviečiami šiame posėdyje dąjj^>s~* .

vauti.
Vyk. sktn. /-/ K. Palčiauskas

LSS Tarybos Plxmijos 
Pirmininkas.

+ 182 -t-
’LSS. GARBĖS _TĘISMO__SUpĖTĮEŠ__PĄSįKĘĮTIMAS .. ,

LSS dardės Teismo Pirmininkui vyr.sktn. Kęstučiui Grigai
čiui išvykus į Kanada, LSS Garbės Teismo nariu /pagal 1947 m. Suva
žiavimo rinki mų duomenis/ tapo sktn. Algirdas Aglinskas /Schwa- 
bisch-Gmūnde/. .

152
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I . .+
įgS . TABWS PIRMIJOS TVIRTINIMU

LSŠ Tarybos 2.n^tarė y . ., . .
"T^SkauciU; Vilniaus 4cšvyku-
slos\p^tfi^J¥35illjoš Melluvienės, patVVWfttl sJPWU^BTO-^ 
nęVariakojiėnę. '.

\ - ♦ 184 +
_ J. R._ MONNET _PRĄNĘŠĮMĄS_EMĮąĘĄCĮ JOS

- ■ REIKALO_ - ------------------ . _
Tarptautinio Skautų Biuro /Londone/ atstovas D? skautų reikalams' 

Vokietijoje ir Austrijoj,- Mr. J. R. wi o n n e t /Mūnchene/ skautu
- emigracijos ir įkurdinimo reikalu yra 1948.11.22’parašęs: •

Mums labai rūpi, kad ko daugiau skautų ©migruotų ir įsikurtų sveti
muose kraštuose taip greitai, kaip tik galime juos pasiųsti.

Kaip pradžią šiai problemai, esu padaręs susitarimų, pagal kuriuos 
galėtumėm pradėti imti nlekieną^neįydimus _ vaikus _ligiįb_mętų /įsi
kurti Jungtinėse Amerikos Valstybėse/, kuriais rūpintųsi JAV komite
tas Europos Vaikais Rūpintis ir taip pat Amerikos Skautų Sąjunga.

Todėl man labai rupi ko greičiau gauti vardus, adresus ir yniilkia-'i- 
žinias kiekvieno skauto,* kuris įeitų į tą kategoriją.

Tikiuos,"kad neužilgo pasiseks sudaryti panašias sąlygas ir į TcU. 
tiis kraštus.

Pagaliau, aš taip pat mėginu ištirti, ar nebūtų^ gSlima--gauti-^±o-’’ 
kią-tokią kvotą skautams su šeimomis emigruoti, bet šiuo tarpti rei
kalas eina tiktaS-apie nelydimus vaikus ♦ '

Viršuje minėti vaikai gali būti iš bst kurios Vokietijos Vakarų 
zonos arba ir iš Austrijoj.

Žinias apie galimus kandidatus /nelydimus vaikus ligi 1b metų/ rei
kia pranešti Skautų Brolijos Vadi jos airę su. ' . t-

+ 185 +
PRANEŠIMAS LSS BIULETENIO REIKALU

i.
LSS Biuletenis leidžiamas LSS Tarybos Pirmijos nurodymu ir jame 

spausdinami LSS Vadų ir Vadovių Suvažiavimo, LSS darybos, LSS Tarybos 
Pirmijos’ir kitų Sąjungos Vadovybės organų nutarimai, taisyklės, regu- 
liaminai, pranešimai ir k.

J ‘ . . // 155
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II.
Biuletenis ligi šiol buvo nemokamai siuntl_,„------

LSS vadams ir vadovėms, pradedant vietininkais ir tuntininkais aukštyn, LSS prubrendo, kad be ligi šiol LSS BiuKenį gavusių
asmenų, jį dar'g&?t4tU S®;1“ j; Vartininkėj
.. a/ visi

. b/ visi vienetų vadovai ir-
c/ ir ypatingais atsitikimais - kiti LSS nariai

LSS Biuletenis tiems LSS nariams bus šimtinė j sita&f jei 
kalu praneš patys suinteresuoti ar už "jUOži/jiį artimieji čia. t—-

Reikia pranešti tikslų ir pilną..LSS Biul. norinčio gauti adresą.•.
III. ~ •

dūręs visiškai beS-ėšų. ' '-y
Ligi šiol jam leisti būdavo -kąį kurių jo gavėjų aukodama; .be to 

ir LSS Tarybos Pirminę f'-bwiisipinigingesne, galėjo pagal reikalai'-deng
ti LSS Biūfetėnio leidimo išlaidas. .

NuoTvaliutos reformos LSS Biuletenio"leidimas įklimpo grynai **• 
jau dėl pinigiškų reikalų. LSS Biuletenio leidimo išlaidas sudaro: po
pierius ir matricos, spausdinimas ir ekspedicija /medžiaga ir paštas/.

Jei" kiekvienas LSS Biv_feberi±o gavėjas galėtų įmokėti /už gautus 
ir ligi metų galo dar gausimus nr.nr./ iš viso pp M 5,-, tai LSS Biu- 
l^t«Etoi-*dažniau ir punktualiau išeiti nebebūtų jokių medžiagimių kliū
čių.

IV. r.
Su šiuo LSS Biul. nr, siunčiama piniginė peri ai d ai Ji 

jau adresuota LSS Tarybos Pirmljos iždininko adresu. Ta perlaida pra
šoma pasiųsti /iš karto/: ' - '

a/ LSS Biuldieniui leisti savo įnašą; /
b/ LSS narių mokesčius /ž. LSS Biul. hr. 24,* 174*/; 
c/ kitus mokėjimus LSS Tarybos kirmijai. -

Atkarpėlėje prašoma .įrašyti kiek ir už ką siunčiama.
Perlaidoje prašoma,LSS BLu.ltenio gavėjai /šiuo atveju — perlai

dų siuntėjai/ rašyti tikslius-savo adresus. Kai kurie LSS-Biul. gavėjų 
adresai nebėra tikslūs, būtų svarbu juos iš naujo patikrinti.

Būtų gera, kad perlaidos būtų pasiunčiamos galimai greičiau.
Jei kas perlaidos neprislųs, .reikės manyti,-kad toliau.LSS Biul. 

siuntinėti nebereikia. Tuo būdu bus galima tiksliai nustatyti, kas LSS 
Biuletenio gavėjų jo dar reikalingas.-

V. • "• • •
- Tuntininkai, vietininkai ir k. vadovai-ės, išvykdami ir savo pa

reigas perduodami, prašomi perduoti ir LSS Biul. komplektą.
G-auną sau, aišku, gali jį pasiimti.

-Pakeitus gyv, vietą ar adresą, prašoma tuoj pat pranešti LSS Ta
rybos Pirmijos adresu, kad nežūtų nė vienas LSS Biul. nr. v
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LSS Biuletenį naudoti tik tarnybos reikalams. ' ’
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