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LSS VADŲ1 IB. VADOVIŲ SUVAŽIAVIMO ATŠAUKIMAS

Pranešu, kad' LSS Vadų ir Vadovių Suvažiavimas, turėjęs įvyk-
• ti š.m. spalių mėn. 30 — 31 d.d. Hanau, dėl susidėjusių sąlygų turi 
būti nukeltas į kitą datą, kuri- galės būti paskelbta vėliau.

Prieš dvi dienas išryškėjo sunkumai, dėl kurių dalis Suva
žiavimo dalyvių nebegali gauti kelionės bilietų į Suvažiavimą. Va
kar dar paaiškėja, kad didelė Suvažiavimo dalyvių dauguma nebegalės 
atvykti į Suvažiavimą š.m. spalių mėn. 30 - 31 d.d. •

Taptautlnio Skautų Biuro atstovas DP skautų reikalams buvo 
užtikrinęs, kad visų vietovių LSS vadai, turį dalyvauti šiame Su
važiavime, gaus valdiškus kelionės bilietus.

LSS’ Tarybos Pirmija buvo gavusi ir’raštus, kurie buvo įti
kinę, kad kelionės reikalu viskas tvarkoje.

davus žinią apie pasitaikiusius sunkumus ir tuoj reikalą iš
tyrus kompetetingose įstaigose, kaip minėta, paaiškėjo, kad pasku
tinėmis dienomis yra naujų patvarkymų, kurie visiškai pakeičia są- 
’lygas ir šiuo tarpu didelė Suvažiavimo dalyvių dauguma nebegalės 
atvykti'į Suvažiavimą.

Mr. J.R, Monnet pasisakė nebegalįs šiuo tarpu daugiau ^padėti.
Pasidarė aišku, kad dėl susidariusios padėties Suvažiavimą 

būtinai reikia atidėti.
Turima vilties-, kad per kurį laiką pasiseks surasti palankias 

sąlygas Suvažiavimui įvykti, ' -
Todėl šiuo skelbiu, kad LSŠVadų ir Vadovių Suvažiavimas_įr ' 

vyks vėliauį tiksli Suvažiavimo data .bus paskelbta, kai tik bus su
rasta išeitis nugalėti susidariusiems sunkumams dalyvauti Suvažia
vimo, dalyvių daugumai.

Atitinkamus LSS Vadus ir Vadoves prašau:
a/ tuoj pat p ra n e_š_t_i_ visiems jų bendradarbiams, ku

rie turėtų Suvažiavime dalyvauti, betflegąlėtų normalia tvarka gau-
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ti LSS Biuletenio su pranešimu, kad Suvažiavimas turėjo būti ati
dėtas ir kad Jie nebevyktųj

” b/ tuoj pat grąžint i nemok.-kelionės b i l i e-
t_u_sx Jei kur tokie bilietai būtų jau gauti. Pabrėžiu, kad bi
lietai t u_r_i_’būti__g_£_ą_ž_i_n_t_i ir negalį__ b_u_t_į-_nau—
dot i.. Gražinant bilietus Juoš davusiai įstaigai, prašoma pranešti 

Įdėtas vėlesnei datai, 
įstaigos apie tai painformuoją-

Jai, kad Suvažiavimas tik a t 
Savo keliu atitinkamos 

mos ir iš LSS Tapybos PirmiJos.

B u d ė k i m e I

Augsburgas, 1948 m. spalių mėn

> -LSS Tarybo’s Pirmijosz
P i r m į n i n k a s .
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