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IV-jam LIETUVIŲ? SKAUTŲ SĄJUNGOS VADŲ IE VADOVIŲ 

SUVAŽIAVIMUI PASIBAIGUS .

IV-asis LSS Vadų Ir Vadovių Ųuvazravimas, pavadinimu 
ir turiniu ateities suvažiavimas, praėjo po pasaulio 
Lietuvių Skautų Sąjungos ženklu, jei Suvažiavimas rūpinosi a- 
teities klausimais ir jei planavo organizacijos uždavinius, 
tas įrodo organizacijos gyvybingumą ir norą ateityje gyventi. 
Šis* gyvybingumo ’ troškimas nėra bergždžias, nes jis pagrįstas 
džiuginanačiais faktais Australijoje", Kanadoje, Brazilijoje, 
JAV, Didžiojoje Britanijoje ir k. Tremtinių išsisklaidymo 
vyksmui prasidėjus, pirmieji LSS pionieriai, išvykę į minė-, 
tąsias šalis ir kai kur radę seniau apsigyvenusių skautų vei
kėjų, jau sugebėjo susiorganizuoti, sudaryti pirmąsias užuo- ■ 
mazgas ir jau gražiai lietuviškosios skautybės ir lietuvių 
tautos garbei naudingai apsireikšti. Šie faktai mus stiprina 
drąsiai žiūrėti į ateitį tikint, kad didžiajam LSS branduo
liui Vokietijoje skirstantis-po platųjį padaulį, naujose sy- 
lyse susiorganizavusios užuomazgos išaugs į stiprias organi
zacijas, apjungtas vienos ir vieningos cent
rinės Pasaulio Lietuvių Skautų Sąjungos vadovybės.

Suvažiavimas, svarstydamas PLSS uždavinius ir or
ganizacijos formas, įžvelgė ir galimas kliūtis, kurios pastos 
kelią šiai organizacijai kurtis ir reikštis, būtent: .
a/ tarptautinių skautybės sąjūdžio centrų ir vietinių kraštų 

organizacijų nenoras leisti atskirų tautybių savarankiškoms
■ skautų' ir skaučių organozacijoms veikti ir 

b/ organizacijos darbui reikalingų lėšų trūkumas.
Pirmoji kliūtis, bent šių dienų sąlygose, tiesio

giai neįveikiama^ t.y., nei PLSS įsiteisinimo tarptautiniuose 
skautybės sąjūdžio centruose, nei atskirų kraštų lietuvių 
skautų bei skaučių organizacijų įsiteisinimo tų kraštų šei
mininkių skautų organizacijose laukti negalime. Bet netie
siogiai ši kliūtis'įveikiama tuo budu, kad PLSS svarbiausias 
ir pagrindinis uždavinys sutelkiamas į tautinį lietuvių jau
nuomenės auklėjimą. Lietuviškoji skautybė turi padėti lietu— - 
viškajai jaunuomenei apsisaugoti nuo nutautėjimo ir, kiek 
sąlygos leis, įjungti į PLSS narių eiles senųjų emigrantų 
vaikus. Taigi, PLSS nario - lietuvio skairto-ės uždavinys

Nadona iui į . . ’ .
■ M.Mažvydo i
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uždavinys -paprastas ir aiskus: pačiam būti sąmoningu.ir susipra
tusiu lietuviu, suprasti ir at jausti-lietuvių tautos istorinius • 
uždavinius ir atlikti lietuvio misiją - garsinti lietuvių tautos 
vardą', praeitį, nelaimes, meną,' kultūrą, papročius.

Antrosios kliūties- PLSS tikslams siekti reikalingų 
medžiaginių išteklių trūkumo pašalinimas yra mūsų pačių rankose. 
Sunku įtikėti, kad reikalingų lėšų pasisektų gauti iš šalies.. 
Planuodami ateitį tegalime remtis tik tais apskaičiavimais, kiek 
lėšų pasiseks surinkti iš organizacijos narių. Suprantama, musų 
organizacijos nariai pradžioje būdami naujakuriai, patys bus ne- 
turtihųi ir vargiai galės organizacijos reikalams paskirti reikš
mingesnę duoklę. Tačiau, be tos duoklės PLSS veikimas bus neįma
nomas. Jei sugebėsime kiekvienas savo- dalį bendrajam tautiniam/ 
reikalui paskirti, prisidėsime prie didelio, lietuvių tautos a- 
teičiai nepaprastai reikšmingo uždavinio įgyvendinimo.>Iki šiol 
mūsų skautiškoji jaunuomenė padarė daug nepaprastos reikšmės dar
bų, todėl galime tikėti, kad ir šią pareigą užtikrintai-atliks.

Kuo galime grįsti.savo viltis, persiorganizuodami į 
PLSS formas? Vienintelis visų vilčių pagrindas — dabartiniai LSS 
vadai ir vadovės, vyresmiojo amžiaus nariai ir skautų-čių tėvai 
bei rėmėiai. Mūsų-skautininkai ir skautininkės turi suprasti,kad 
išsisklaidymas.panaikins dabar esančius■skautininkų-ių telkinius 
atskirose.vietose.ir vadinamųjų pasyviųjų skautininkų—ių laiko
tarpis bus pasibaigęs. Kiekvienas.-a skautininkas-ė naujoje vie
toje įsikūręs-usi privalo susirasti skautiškojo darbo 
dirvą ir įsijungti į bendrąjį sąjūdį; Atėjo skautininkų ir skau— 
tiniukių, kaip.kvalifikuoto ir atrinkto vadovų sąstato, bandymo 
laikas. Laikas, kada sąjunga laūkia iš--jų1 didžiausio įsitempimo 
ir didžiausio pasiaukojimo. Šiandien skautininkas turės būti 
skiltĮninkąs, .jeigu nebus sąlygų, suorganizuoti draugovės. Apie 
skautininką turės telktis ir lietuviškoji jaunuokehė, ir jų tė
vai. ; Jis - šio sambūrio.širdis ir siela.

Tą patį reikią^ pasakyti, apie akademikus, vyčius ir vy
resniąsias skautes. Tai sąmoningieji PLSS nariai.. Jų požiūris 
į organizaciją yra subrendęs,. Iš Jų.jau galime reikalauti ir 1. 
subrendusiu darbų. Jeigu ligi šiol jie neturėjo progos tapti 

■ skautininkais, neš neturėjo progos dirbti vadovaujamo darbo, 
■tai dabar atėjo jų laikas tapti vadais. Jie turi vadovauti kaip 
skautininkai ir papildyti išsisklaidžiusios organizacijos vadų 
sąstatą. Is jų turi išaugti pionieriai, kūrėjai, visuomeninkai ' 
skautininkai.

Išsikklaįdymas pasaulio' erdvėje neturi pakrikdyti 
organozacijos vieningumo. IV-asis Suvažiavimas tvirtai užak
centavo pLSS vieningumo mintį: y i e n a t_v i r t a_ o_r_-' 
<' a n i e a c . i ■ j a, n_a- _I_I_n2i~J-ą7
rėkt y. v .a , r Ir y_i_e_n_I __V4_®_5_2 y_a2y7I_m_a_s.
Brolija ir /Seserija, neprarasdamos savarankiškumo-specifiniame 

. se . auklėjimo reikaluose, organizaciniai dar labiau susiriša 
kaip ligi šiol* dar vieningiau ir sutartiniau siekia bendrųjų 
PLSS tikslų. Nesilaikymas- statutinių' Sąjungos organų nutarimų 
bei nurodymų reikštų didžiojo uždavinio siekimo trukdymą, ben
drojo darbo ardymą ir kenkimą kovoje už lietuvių tautos ateitį.

Pradedame naują erą subrendę ir išbandyti. Tik kiekv 
vienas atlikime savo' mažą pareigą, bendrai visi padarysime di
delius darbus, kuriais galės apsidžiaugti mūsų tauta ir kurie 
priartins mūsų kenčiančios Tėvynės prisikėlimą. T 

• Žengdami tvirtu žingsniu ateitin, budėkimet .
Vyr.sktn. /—/ K. Palčiauskas 

LSS Tarybos Pirmijos pirmininkas.
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' : _____„______-
/ < Willi®y 'iss Atsiskaitymu reikalu- ■•' j

Piniginis atsiskaitymo reikalai Lietuvių Skautų Sąjun
gai visada buvo svarbūs, b ypač pasunkėjo po valiutos reformos. 
Keikia pasidžiaugti ir padėkoti; kad skautų vadai ir skaučių va- 

J ,;dpvčs visada šį reikalą suprato- ir, bent dauguma,. uoliai ir stro
piai savo pareigą atlikdavo. Šiuo metu, kai vis daugiau ir dau-

• glau.skauto/ člų ir vadų 'emigruoją.. tenka galutinai likviduoti 
visas likusias skolas, sąskaitas ir besikuriančiai Pasaulio Lie- 
tuvių Skautų Sąjungai'perduoti tvarkingą arohyVą ir apyskaitas.

- T-.tęl. oia-proga LSS Tarybos Kirmija norėtų ypatingai 
akcent-uoti-atšiskaitymo reikalą ir prašo vadovus šį reikalą ap
svarstyti ir įsisąmoninti, kaip Sąjungos garbės reikalą.

2 ^icdhkr'ėčiai "prašoma: „ J v .
-Ir‘LSSųnario mokesčiai. LSS Tarybos Kirmija sumažino.nario 

mokestį} prašoma-?^ mokesnį už visus 1949 metus surinkti ir nu
statyta tvarka atsiųsti LSS Tarybos Kirmijai gąljmąį_gręičįąų. 
Jei kuris tuntas, vietininkija ar vienetas būtų įmokėjęs seno
mis normomis, telieka tai kaip auka Są. jungos labui.

II. Specialios pajamos. Kai kurioms stambesnėms spragoms 
užkaišioti Ir būtiniems pradiniams PLSS darbams_finansuoti teks 
atskirose didesnėse vietovėse paieškoti specialių pajamų /su
rengti loterijas, vakarus ir p. Tuo reikalu jau yra išleistas 
.specialus LSS Tarybos Kirmijos aplinkraštis/. Jei į kurį tuntą, 
vietininkiją ar vietovę butų šiuo reikalu kreipiamasi, prašoma 
vertinti tai ne kaip primestą naštą, bet kaip garbės pa
reigą ir mielai prisidėti. Bendras reikalas ir visų ^reikalas.

III. LSS_dąrbės_ženklai. Balis apdovanotųjų LSS J-arbės 
ženklais jau yra Išvykę į užjūrį, o iš kitų /ne Sąjungos narių/ 
reikalauti mokesčio už garbės ženklus nepatogu takto sumetimais. 
Todėl visi tuntai maloniai prašomi pasirūpinti, kad visiems ap
dovanot iesremo ženklai būtų užsakyti ir atitinkama proga įteikti 
ar pasiusti. Reikalingas lėsas, atsižvelgdamas į vietos sąlygas 
ir galimybes, turėtų parūpinti tuntas ar vietininkija. Ypač pra
šoma nepamiršt i ikvykusiųjų į tolimus kraštus, nes jiems šie 
ženklai galį Turėti ypatingos tautinio ir skautiško atsigaivi
nimo reikime^..

^-^‘IV. r.pp' \kautv,..savaitės ..plakatai. Atsiskaitymą už DP skautų 
savaitės plak^lus/pr-ąšoma: klek galima paskubinti. Šie plakatai 
užsakyti 'beh-drabT'su"kitomis tautybėmis ir todėl atsiskaitymas 
turi būti sudegintas ir punktualus. Aplinkraštis, kuriuo buvo 
tiė' plakatai išsiuntinėti, smulkiai nurodė sąlygas ir paaiškino 
.padėtį. -

V. lf§S_Biuletenisi Ligi šiol LSS Biuletenis vertėsi iš LSS 
Tarybos Kirmijos pajamų ir iš prenumeratorių aukų, kurių geros 
širdies vadovai-ės atsiųsdavo. Tų aukų tuo tarpu neatsisakoma. 
Bet ateityje LSS Biuletenis bus siuntinėjamai tik prenumeratos 
būdu.

VI. Kįti_atsiskaitymai. Yra ir įvairių kitų atsiskaitymų 
su LSS Tarybos Ilrmija, Brolijos Vadija, Seserijos Vadija ir k. 
Būtų labai svarbu, kad tie visi vienetų, vadų ir skautų atsi
skaitymai užsibaigtų tvarkimgai ir galimai greičiau.

LSS Tarybos Kirmijai priklausomus pinigus /Vokietijoje/ 
reikia siųsti šiuo adresu: LSS Tarybos Kirmija, /15b/ aUJSBURJ 
Hochfeld, Lithuanian DP Camp.

Užsieniuose priklausomi LSS Tarybos Kirmijai atsiskai
tymai jau turi būti pasiusti atitinkamiems rajonų vadams arba 
sktn. Kaziui Janavičiui /USA,/.
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_LSS__ _N_A_R J I_y MQJlESCIAI_

\ ; ■' '’i-. 5 ' ■ ’ . . '

LSS Tarybos’ -Pirmi ja yra nutarusi nuo 
tyti tokius LSS' narių mokesčius /metams/:

I. Vokietijoje:
a/ jaunesniojo, skauto ir jaun. skautės .............. DM -,50
b/ skauto ir skautės ................................................   " 1,—
c/ skauto-vyčio ir vyresniosios skautės ....................... " 2,—

uždirbančiojo sk. vyčio ir vyr. skautės ...........  " 5,— •
d/ skautininko . ir skautininkės ........................  " 2,—

uždirbančiojo skautininko ir skautininkės ............ " ' 5,—
Tie mokesčiai taip paskirstomi:

1/ 30 % - LSS Tarybas-Pirmijai, . ■
2/ bO / - atitinkamai /Brolijos .ar Seserijos/ .Vadijai, •
3/ 10 / - tuntui ar vietĮninkijai. . ■ -

. Pinigai turi būti atitinkamai pasiųsti: , -
a/ LSS Tarybos Pirmi jai: -/13b/ AUUSBURJ-Hochiąld, Lithuanian 
v /+•■- C v »- '• ’ • D P Camp,b/ atitinkamų Vadijų adresu.

Esant ypatingoms sąlygoms, tuntin.itika.ms leidžiamaligi
15 narių nario mokestį sumažinti arba, didelės bėdos atveju, 
tą procentą nuo jo visai atleisti. ’ •. • •

• .. II. Kituose kraštuose:
............................................. .. • • • , . .

a/ jau/nesniojo skauto ir jaunesniosios skautės USA dol -,50 -
b/ skauto ir skautės .............................. ........................ USA dol.l,—
c/ skauto vyči5 ir vyresniosios skautės ....... " " 2,—..

uždirbančio skautov.vyčio-ir vyr. skautės " 5,—
d/, skautininko , ir . skautininkės ............... " h 2,—

1 ‘~ 'Uždirbančio skautih'.iąiko ir-, skautininkės .... " - 5,—
9 - Kitų-kraštų'valiuta mokesčiai išskaičiuojami pagal tų
kraštų piniginio vienete- santykį su USA doleriu.

Surinkti mokesčiai tai p padalinami: (l y “'1
'• 1/-.60 / - .siunčiama cent ii i /LSS Tarybos Pirmijai, kuri "sa

vo'keliu dalį pinigų atidalina atitinkamai Vadijai/.
, 2/ 40 eina atitinkamai bSS rajono vadijai. *

I i to, krūčių ., ’ kur nėra valiutos išsiuntimo suvaržymų, 
centrui priklausą pinigai /bO ■// turi būti pasiųsti sktn. K. Ja
navičiaus adresu: Mr. K. Janavičius

858.Main- Street, ...\x,
Mąss^.

• ' Z ’ s- USA. -.1- . . į. .* ’
, ■ ■ ■ ; - - 7 . -. u v. ■■

0 kur pinigu išsiuntimas yra suvaržytas, centrui pri
klausą pinigai ,/60 paliekami laikinai rajono vadi joje ligi 
atskiro LSS Tarybos P.irmijos nurodymo. 1-15. .i-...:." likt

Mokesčius'prašoma^ pradėti tuoj-pat rinkti^ nes. peror-
■g-anizuojąmąm LSS veikimui labai svarbu apmokėti būtiniausias 
bėgamo jo ■ reikale išlaidas, .. . , •' • ’'
-. LSS Tarybos ’'Pirmi^ą '
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\ LSS jARBES oENKLAIS APLuVaNUJIMO AKTAS
*S t • Augsburg, 1949.HI.4.

LSS Tarybos Pirmija nutarė nuo 1949.HI.4 žemiau isvar-
• dint us Australijos skautų organizacijos vadovus apdovanoti LSS 

Jarbės ženklu - LELIJA:
1. Mr. Merv. MaeKay,
2. Mr. E. H. Priece.

+ Vyr.sktn. /-/ K. PalčiauskasVyr.sktn. /-/Ant. Siūlaitis lirmininkas
Sekretorius

+ 228 1-
LSS JARBĖS ŽENKLAIS APDOVANOJIMO AKTAS ’

Augsburg, 1949.111.4.
LSS Tarybos Pirmija nutarė nuo 1949.III.4 uz-nuoplenus 

skautybei apdovanoti LSS’ J-a rbės—ženklu - Už NUOPELNUS:
,1. psktn. Oną Ke-ženytę /JAV/.

' - Vyr.sktn. /—/ K—Pal-čiauskas
Vyr.sktn. /-/ Ant. Saulaitis P ir.mininkas

< - S e k r e t • o r i u s

- 4 SKAUTININKŲ LAIPNSIUS JaKaLIMO
aktas

Augsburg, 1949-III.4.
. 1 LSS Tarybos Pirmija nutarė nuo 1949.III.4 į skauti^ 

nįnko laipsnį pakelti: psln. Edvardą P A Ė R ą /Brazilijoj/.

■ Vyr.sktn, /-/ K. Palčiauskas •
Vyr.sktn. /-/ Ant. Saulaitis • lirmininkas

Sekretorius

+ 250 +
LSS JARBĖS -ŽENKLAIS APDOVANOJIMU AKTAS

Augsburg, 1949.ITT.4.
’ JSS Tarybos Pirmija nutarė nuo 1949.HI.4 LSS Jarbės 

ženklu — VĖLIAVOS ženklu apdovanoti:
1. sklt. Kęstutį Matuką /SchwAbisch—jmtlnde/.

Vyr.sktn. /-/ K. Palčiauskas
. Vyr.sktn. /-/ Ant. Saulaitis Pirmininkas

Sekretorius

•enklta - p 
1. 
2»

+ -2jl +
LSS JARBĖS ŽENKLAIS APDOVANOJIMO AKTAS

Augsburg, 1949.111.4.
LSS Tarybos Pirmija nutarė nuo 1949.III.4 ~LSS Jarbės 
’ALAN J U M O ženklu apdovanoti:

Bklt. Kęstutį Mikėną /Schwabisch-Jmiinde/, 
vyr. sklt. L. R ė k š t y t ę / " " x /,
vyr.aklt. Viktorą Kizlaitį /Augsburge/, ; 
sklt. Zose Kazlauskaitę /Augsburge/.

, . „ _ . ,. . . Vyr.sktn. /-/ k. Palčiauskas
. —/ Ant. Saulaitis Pirmininkas

§ f k r e t.o
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1949, Nr.34+ 232 -J-

LSS VADOVYBES CENTRAS -į J .A. V.'
. Lietuvių .^Skautų. Sąjungos Vadovybės centras, numatoma, 

koncentruosis Jungtinėse-’Amerikos Valstybėse.
LSS Tarybos Pirmijos būstine palaipsniui perkeliama į 

JAV. Dalis Pirmijos narių jau yra pakeliui į Amerikos Lietuvą. 
Tikimasi, kad artimiausiu laiku į JAV persikels Pirmijos narių 
dauguma. , ■ .LSS Tarybos Pirmijos Pirmininkui vyr.sktn. K. Palčiaus- 
kūi nuvykus į JAV, į jį pirmiausia nukreipiami visi LSS rajo- - 
nų vadovybių, jų organizavimo ir veikimo reikalai. Tuo tarpu 
LSS Tarybos Pirmijos Pirmininkui galima rašyti per sktn. K. 
Janavičių. Artimiausiu laiku bus praneštas tiesioginis paties 
Pirmininko adresas.

LSS Tarybos Pirmijos Pirmininko pareigas Vokietijoje 
eis Pirmijos Vicepirmininkas vyr. sktn.. Ant. Saulaitis. Jam iš
vykus , Jas eis kitas Pirmijos narys, ligi Pirmijos narių dau
guma persikels į JAV. ■ •

LSS Tarybos Pirmijos narių daugumai išemigravus, ’liku
sieji Psrmijos nariai savo pareigas vykdys iš Vokietijos ir 

i lyg LSS Tarybos Pirmijos įgaliotiniai čia. 
kad ir LSS Biuletenio leidimas bus perkeltas 

.zesas bus praneštas vėliau.
LSS Vadovybės organų nariai, kaip LS'Š Tarybos Pir-

mijbs ir Tarybos 1949.11.18 nutarta, ir išeimigravę palieka 
tų organų nariais ir prašomi savo pareigas tęsti.

LSS Vadovybės organų nariai, pakeitę savo adresus, 
prašomi apie tai skubiai pranešti tuo tarpu sktn. K... Janavi
čiaus adresu, o ateityje r LSS Tarybos Pirmijos įstaigos adre- 
su • -•-Persikelian iems skautams, skautėms ir vadams.-Rinkimą 
geriausio pasisekimo, persikėlusiems - reičiau įsikurti, o 
visiems - nuoširdaus darbo lietuviškai skautybei visame žfe- 
mės kamuolio paviršiuje.’

c

į ’JAV

įSS_Tarybos_Pirmija

224

225
226
227
228
229
250
251
252

įSS_BĮŲLĘTĘNĮ0__Nri_34 /1949.IV.5/
_ pv-a.jam LSS Vadų ir Vadovių Suvaziaumui pasi

baigus .....    • •
-z Piniginių L§5 Atsiskaitymų reikalu .
- LSS narių mokesčiai .........................
- LSS Jarbės ženklais apdovanojimo .aktas .....
- LSS Jarbės ženklais apdovanojimo aktas .... .
- 4 skautininkų laipsnius kėlimo aktas.......
- LŠS Jarbės ženklais apdovanojimo aktas .....
- LSS J-arbės ženklais apdovanojimo aktas .....

LSS Vadovybės centras - į JAV

t_u_£_Į_n_Z_si/psl/
Ibi
163
164
165
165 '
165'
165
165
166

-
Vįsoįs_būdais_remk_įįętuyiskąją_skautybę

tremtyje. . . .

6


	C1BC10000526133-1949-nr34-DPSPAUD-LT-SKAUTU-SAJUNGOS-BIULETENIS-page-0001
	C1BC10000526133-1949-nr34-DPSPAUD-LT-SKAUTU-SAJUNGOS-BIULETENIS-page-0002
	C1BC10000526133-1949-nr34-DPSPAUD-LT-SKAUTU-SAJUNGOS-BIULETENIS-page-0003
	C1BC10000526133-1949-nr34-DPSPAUD-LT-SKAUTU-SAJUNGOS-BIULETENIS-page-0004
	C1BC10000526133-1949-nr34-DPSPAUD-LT-SKAUTU-SAJUNGOS-BIULETENIS-page-0005
	C1BC10000526133-1949-nr34-DPSPAUD-LT-SKAUTU-SAJUNGOS-BIULETENIS-page-0006

