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LSS TAPYBOS PIMI-JOS • PIRMININKO SVEIKINIMAS 
LSS Tarybos Pirmijos Pirmininkas

• ' - pr. metų pabaigoje yra paskelbęs ši
, ■ sveikinimą:

Kalėdos - Kūdikėlio Jėzaus gimimas - mums visuomet 
"primena Naujosios Eros pradžią. Eros, atvėrusios žmogui naujus 
regėjimo plotus, atskleidusius' kelius į Aukščiausiąsias Verty- . 
bes ir teikiančios žmonių širdims Dieviškosios palaidos siek
ti Amžinojo Gėrio ir Grožio.

Ir šios Kalėdų Šventės tesužadina mūsų skautiškąjį 
budrumą klaidžiuose gyvenimo keliuose ir tesustiprina mūsų 
jėgas nenuilstamai tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Nė just nepajutome, kaip vėl atsidūrėme Naujųjų Metų 
angoje. Per šiuos metus nedilė dalis-mūsų brolių ir seserų 
išsisklaidė po platųjį pasaulį. Nežinome, ką musų skautiška- 
jaį šeimai ir mūsų kankinei Tautai duos ateinantieji metai.

Bet mes trokštame, kad at&inantieji metai, nugalėdami 
erdvę, kurioje likimas mus žarsto,kaip vėjas smėlį, sujungtų 
mūsų širdis dar galingesniais meilės ir savitarpio susipra
timo ryšiais ir sudarytų tvirtą pamatą Pasaulinei Lie
tuvių S k a utų Sąjungai.
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LSS VADŲ IR VADOVIŲ SUVAŽIAVIMO ŠAUKIMAS , '

DSš Tarybos kirmija, pasirėmusi LSS ^Statuto 10, 50, 51 ir 52 
str.str. /LSS Biul. Nr. 1,.+1+,', LSS Vadų ir Vadovių Suvažiavimo 
nuostatais /LSS Biul. Nr. 7,+54+/, LSS Vadų Ir Vadovių Suvaziavli.. 
vim© nuostatų papildymu /LSS Biul. Nr. 10,+69+/ ir LSS Tarybos 
1948.V.29 nutarimu, Lietuvių Ūkautų Sąjun
gos Vadų ir Va d o y ių SUVAŽIAVIMĄ 
nutarė sušaukti 1949 m. vasario mėn. 19 -20 d.d. Scheinfeldo 
lietuvių stovykloje, /Geležinkeliu važiuoti ligi MaRKT BIBART 
stoties, esančios Wūrzburgo - Ntlrnbergo jei. linijoje. Greitie
ji traukiniai toje stotyje nesustoja,’todėl reikia atitinkamai 
iš jų persėsti Vvtlrzburgo arba Nūmbergo gel. stotyse.

A. Suvažiavimo darbotvarkė:
Suvažiavimo^-darbotvarkė yra paskelbta LSS Biuletenio N r/ 25, 

+176+.
B. Suvažiavimo dalyviai:

I. LSS Vadų ir Vadovių Suvažiavime sprendziamuoju balsu turi 
teisę dalyvauti: z *

1-0- kaip paskelbta LSS Biul. Nr. 25>+176+ /B.1.1—8/.
9. Vietininkai-ės.

10. Tuntų vadų /vadovių/ atstovai/do vieną nuo tunto/.
Rast a* b o s: ą/ Rinktieji Suvažiavimo dalyviai, kad galė

tų turėti balsavimo teisę, turi būti ne 
jaunesni kaip 18 metu.

b/ Skirtieji vadovai Suvažiavime dalyvauja 
Asmeniškai ir savo mandato perduoti -negali.

c/ Jei mišraus tunto tuntinihku yra vyras, ' 
tai to tunto atstovu Suvažiavime dalyvauja 
skaučių vadovių atstovė; jei tokio tunto 
tuntininku yra moteris, tai , te jos, Su
važiavime dalyvauja dar skautų vadų atsto
vas. /Kiekvienu atveju iš viso tik 2/.

II. A, B ir C - kaip paskelbta LSS Biul. Nr. 25,+176+.- ’
III. - Kaip paskelbta LSS Biul. Nr. 25, + 176+.

Ci Suvažiavimo darbo laikas:
1949.11.19-20 - Kaip paskelbta LSS Biul. Kr. 25>+17b:-j

D. Suvažiavimo dalyvių aprūpinimas:
1. Dar galutinai nepaaiškėjo, ar is US ir prancūzų zonų 

bus galima gauti nemokamus kelionės bilietus. Kiekvienu at
veju iš vietų visi vadovai-ės turi sutartinai bandyti vietose 
gauti kelioiiei lengvatų ir būtinai atvykti į Suvažiavimą.

2. Maisto patariama kiek turėti ir savo. Vietoje bus suor- 
ganiKnota bendra virtuvė. Už valgį teks kiekvienam sumokėti 
po DM 5,—. Nakvynės bus parūpintos vietoje; apklotus turėti 
savo.

E. Tuntų ir mišrių tuntų atstovams rinkti nurodymai, 
paskelbti anksčiau, palieka galioje, kiek jie neprieštarauja 
šio pranešim© nurodymams.
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