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- x SVEIKINIMAS VASARIO 16 1R0G-A

•LSS Tarybos Pirmija labai širdingai sveikina visus
- lietuvius skautus ir skautes, vadus ir vadoves ir musų 

organizacijos rėmėjus bei globėjus visame pasaulyje 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS - VASARIO 16 PROGA.‘

Šią lietuvių tautai didžiai brangią' dieną visų LSS 
narių dėmesį LSS Tarybos Pirmija kreipia į sunkias ir 
atsakingas pareigas kiekvieno sau, musų sąjūdžiui, lie-, 
tuvių tautai ir Lietuvai. ' _

x Minėdami tą didelę šventę, Lietuvių Skautų Sąjungos 
nariai turi pasiryžti savo tikėjimu,'sayc darbais ir sa
vo gyvenimu likti nepalūžtamai ištikimi didiesiems ide
alams dabar ir ateityje.

Lietuvi Skautė, bud ė k T
LSS Tarybos_lirmija

+ 212 +
lss Vadų ir Vadovių suvažiavimas

Pakartotinai primenama, kad LSS Vadų ir VadovitJ Suva
žiavimas įvyks 1949 m. vasario mėn. 19 ir 20 d.d. Scheinfeldo 
lietuvių stovykloje.

Suvažiavimo reikalais nurodymai paskelbti LSS Biul.
Nr. 30, * 202*. ' ' . 1

Suvažiavimo dalyviai turi pasiimti šiek tiek maisto, 
guolio užklotus ir valgyti indus. .

Suvažiavime turį teisę dalyvauti skautų vadai ir skau
čių vadovės kviečiami visais budais pasistengti būtinai šiame 
Suvažiavime dalyvauti..' -

LSS Tarybos posėdis įvyks, s.m.II.18 po pietų Schein- 
felde. Gerb. Tarybos nariai prašomi laikų, atvykti.

LSS Tarybos Pirmija

.* f‘ •* ; •’ • >______ .........................................
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D. P. SKAUTŲ SAVAITĖ
1949.11.20-27. -

/Bendrasis pranešimas/
; ' A. ;■

BENDROSIOS PASTABOS 'j
Kaip žinoma, 1949 m. vasario mėn. 20 - 27 d.d. 

įvyksta P.P. skautų savaitė.
Savaitę organizuoja Tarptautinis Skautų Biuras 

/DP skautų skyrius/', kurį Vokietijoje ir Austrijoje reprezen
tuoja Mr. J. Ii*. M o n n e t /Mnchene/. PP skautų savaitei 
vadovauja specialus BP Skautų Savaitės Komitetas, sudarytas 
iš PP skautų tautinių organizacijų atstovų /po 1 nuo kiėorie— 
nos organized jos/.

TIKSLAS •
PP skautų savaitės tikslą ..galima taip suprasti: 

a/ suaktyvinti skautiškąją veiklą;
b/ sustiprinti tarptautinį PP skautų bendradarbiavimą;
c/ pademonstruoti auklėjamąją skautybės galią;
d/ suglaudinti LSS narių veiklumą pries galimai greitą 

: emigraciją; - - .7
’e/ iš naujo atkreipti pasaulio skautijos dėmesį į DP 

skautų problemas. ’ ' ;
METODAS IB ORJANIZACIJA

DF skautų savaitės veikimas yra skautiškasis vei* ■ 
kimas pa^al įprastus skautybės metodus.

Tik II.20-27 tas veikimas turi labai suaktyvėti 
ir įgauti šiek tiek demonstruojamojo charakterio. . • 

Vietose PP skautų savaitės veikimui vadovauja re
guliarūs vadovybės organai: skilties - skiltis ir skįltinin- . 
kas, draugovės - vadija ir draugininkas, vietininkijos - va- 
dija ir vietininkas, tunto - vadija ir tuntininkas. Pagal 
reikalą ir sąlygas :ali būti sudarytos komisijos ar,kai ku
riems darbams išrinkti atitinkami vadovai..

Kadangi PP skautų savaitėje turi pasireikšti, ir 
b e n d-r a s visų PP skautų.organizacijų veikimas, tai vie
nos vietovės ar vienos stovyklos visų PI skautų organizacijų > 
atstovai susirinkę bendrai nustato v i e t o s DP skautų sa
vaitės programą.

Pabrėžtina, kad Šia savaite nenorima pademonstruoti 
kažkokios neesamos "DP skautybės", bet norima parodyti esamas 
tautines skautų organizacijas, mokančias gražiai ir sutartinai 
dirbti gražų skautybės darbą ir turinčias skautybės dvasios.

B. ' -
PROGRAMOS DALYKAI

Kiekvienoje stovykloje ar kiekvienoje vietovėje PP 
skautų savaitės programa nustatoma atskirai.

Bendras kalendorius yra toks:
11.20 - savaitės pradžia: iškilmingas vėliavų pakėlimas, bend

ros pamaldos /kelių tautybių drauge, bet kiekvienos tikybos at
skirai/, iškilmingas savaitės pradėjimas ir t.t.
11.22 - /skaučių/ Mąstymo diena; programą pasiūlys skaučių 

vadovės pagal savo tradicijas ir savo vadovybių nurodymus.
11.27 - savaitės užbaiga: vėliavos, būtinai pamaldos /1947 m. 

Tarptautinės Skautų Konferencijos yra nustatyta, kad pirmąjį

• c
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sekmadienį po 11.22 - lordo ir lady Baden-Iowelliu gimimo die
nos, be kiįa ko, turėtų būti ruošiamos specialios skautų pamal
dos/, iškilmingas aktas, savaitės darbų apyskaita ir t.t.

PROGRAMOS TURINYS
■ Tą savaitę galėtų būti: 'j . ■

a/ skautų rankdarbių ir gyvenimo parodėlės;
b/ skautų vakarai, laužai, skautų organizuojami vieši koncer

tai, literatūros vakarai ir k.; • '
c/ viešos skautų sueigos, paradai, varžybos ir k.;
d/ gerųjų darbelių žygiai, pvz., ligonių lankymas, talka ne

darbingiems stovyklos gyventojams, knygų 'rinkliava IRK knygy
nėliams ir 1.1. ir 1.1.;
e/ tautinės dienos, kurias ruošia kuri tautybė pasikviesdama 

kitas tautybes:
f/ skautų buklų lankymas, draugovės gali lankyti kitas drau

goves, skiltys - kitas skiltis ir p. <
Ir. t.t.

VĖLIAVOS KELIAMOS
II.2O - DP skautų savaitės pradžia.
11.22 - BP gimimo diena ir /skaučių/ Mąstymo diena,

■ 11.27 - DP skautų savaitės pabaiga.
Patariama vėliavas kelti ir leisti visų vienos sto

vyklos tautybių skautams vienu laiku ir, kur galima, orgjmizuo- 
tai drauge. ,' 

SVEČIAI
EP skautų savaitės programą turi jausti ir matyti 

visa mūsų visuomenė. į iškilmes patariama kviesti šautinių gru
pių vadovus, IRO, kariuomenės, karinės valdžios ir k. atstovus. 
Kai kuriais atvejais galėtų būti pakviesti ir vokiečių skautų 
atstovai.

SUSIRAŠINĖJIMAS
Labai rekomenduojama tą savaitę pagyvinti susira

šinėjimą su kitų tautybių ir kitų kraštų skautais.
Būtų gražu, Jei būtų parašoma jau išemigravusiems 

DP skautams. Skiltis, būrelis ar vienetas galėtų parašyti svei
kinimus savo išvykusiems nariams. Ypač rašant svetimiesiems, 
parašyti apie DP skautų veiklą, DP skautų savaitę ir t.t.

PAJAL SKAUTO ĮSTATUS
DP skautų savaitė turi aiškų,nors ir neparašytą 

šūkį: tikras skautas pagal skauto įstatus! Tą savaitę iš naujo 
ir pabrėžtinai turi būti akcentuojama skauto įstatų vykdymas. 
Vietose turi būti randama būdų kaip tai išreiškiama konkrečiai 
per visą savaitę.

G- E R I E J I DARBAI
Be kasdieninių kiekvieno LSS nario gerųjų darbelių, 

šią savaitę turi būti įvykdyta kolektyvi vienos /kievienos sau/ 
tautybės skautų gerųjų darbų akcija: ligonių, .suvargusių ir ne
darbingųjų tautiečių gerovei!

Mūsų skautai-ės, bendradarbiaudami su vietos lie
tuvių komitetais ir LRK skyrių valdybomis, atlikti labai šau
nių ir reikalingų darbų mūsų socialiniam gyvenimui.

UNIFORMA
Nerimą, kad visi skautai visą savaitę dėvėtų skau

tų unifBPmas. Tai ne tik papuoš skautiškosios jaunuomenės iš
orę, bet ir pagilins skautybės dvasios praktiką visose aplin
kybėse! • // lb5
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s } A Ų D A 
‘ Vietos spaudoje turėtų pasirodyti i 

žinių iš‘. s-kaptų-čių veikimo ir gyvenimo. Taip 
savaitėj dbAal turėtų atispindėti spaudoje;. T ?
mūsų Xfiknk^iai ta proga daugiau rašys apie s i

’ skautus.nwr. Monnet suruoš plačią spaudos konferencija įvai
rių /vietos ir užsienio/ laikraščių atstovams

PLAKATAS
Yra išleistas bendras DP skautų savaitės plakatas, 

kuris su šiuo LSS Biuletenio hr. pasiunčiamas tuntininkams, 
vietininkams ir k. vienetų vadams bei sknutybės veikėjams.

Plakatą reikia iškabinti skautų būkle, skautų 
veikimo patalpose, viešosiose skelbimų lentose ir p. plakato 
apačiojejyra palikta laisvos vietos įrašyti programai ir k. 
Galėtų būti pripiešta lietuviška vėliava, koks tautinis kaspi
nėlis ir P.Įjg plakatą reikia sumokėti po EČ 1- už kiekvieną. 
Dėl trumpy laiko nebegalima spėti atsiklausti, kas ir kiek 
plakatų norėtų gautis tegu bus leista juos pasiųsti iš akies 
nustačius skaičių. Nerašoma ir sąskaitų: už kiekvieną gautą 
plakatą Pirmijos adresu reikia pasiųsti po DM 1,-. Tai garbės 
skolelė. Už plakatus sumokėta tiek,, kiek už juos iš gavėjų 
reikalaujama. Jei koks plakatas liks neapmokėtas, bus defici
tas, kurio padengti nėra kam.

savaites at Jakšiai
Savaitės aprašymus spaudoje, fotografijas, vietin 

nius skelbimus ir k. reikia aurinkti. įdomesni dalykai galėtų 
būti pateikti aukščiau. Gal būt Mr. ivlonnet įstaiga galės į- 
domesnius dalykus pateikti kitų kraštų ir tarptautinei skautų 
spaudai. pV •

Nors ši savaitė inspiruota Tarpt. Skautų 
Biuro, tačiau ji faktiškai tampa skautų ir skaučių sa
vaite. 11.22 - didelė tarptautinė skaučių šventė. Skautės 
kviečiamos bendrai dalyvauti pamaldose, vėliavas keliant ir 
nuleidžiant, parodose, koncertuose-, vakaruose, iškilmingose 
sueigose; bendrai organizuojami gali būti ir gerieji darbai.

Skaučių vadovės turėtų būti kviečiamos aptarti 
reikalus, kurie liečia skaučių dalyvavimą ir jų-darbus. 

Geriausio pasisekimo nugalėti visas kliūtis.
Vyr.sktn. /-/ Ant. Siūlaitis 

lietuvių atstovas
DP Skautų Savaitės Komitete,

. + 214 + 
australuos skautu radijo transliacija < 

Lietuviai skautai iš Australijos pranešė, kad bus 
neseniai įvykusios Australijos skautų jamboree radijo trans
liacija. Manome, kad ją organizuoja lietuviai skautai.

Transliacija įvyks š.m. vasario mėn. 20. d. /vid. 
Europos laiku/ 18 vai. ban?omls VLa 25 mj VLB JI m ir VLC 
16 visi kviečiami pasiklausyti šios transliacijos.
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