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VĮSUOMENINIO__SKAUTŲ__AUKLĖJIMO__R£IKALU

/ LSS Tarybos Pirmijos 1946.VIII.31 posėdžio nutarimas /
Nepastovus, be aiškios ateities perspektyvų, prieglaudiškay lietu

vių tremtinių gyvenimas yra daugelį iškreipęs iš tiesaus kelio ■vėžių, nu- 
hlsnkinęs principingumą ir kilnius idealinius polėkius pakeitęs kasdieni
nio gyvenimo smulkmenimis. Tokioje aplinkoje auganti mūsų jaunuomenė neju
čiomis yra žalojama, negauna sveikų ir aiškių kriterijų gyvenimo faktams 
vertinti, savo elgesiui kontroliuoti ir savo vietai ją supančioje visuome
nėje surasti. Todėl skautų vadai rarinami nedelsiant suintensyvinti visuo
meninį skautų auklėjimą, ypatingą dėmesį kreipiant į šiuos momentus:

I. Šeima • ,
švelEa šeima - sveika visuomenė. Skautiškasis auklėjimas turi ugdy

ti skauto meilę ir pagarbą savo tėvams. Skauto meilė ir pagarba savo tė
vams turi pasireikšti kiekviename jo žodyje ir psstelgime. Tėvai skautai 
privalo žiūrėti, kad jų elgesys būtų vertas jų vaikų nuoširdžios meilės 
ir pagarbos. Jeigu skauto tėvai nėra skautai ir jeigu<jų elgesys nesudaro 
pagrindo nuoširdžiai vaiko meilei ir pagarbai savo tėvams, skautų tėvų bū
reliai turėtų rasti būdą ir kelią padaryti teigiamos įtakos tokiems tėvams 
ir padėti atstatyti jų autoritetą vaiko akyse.

II_._Mokjrkla
Mokyklos jaunuomenė sudaro bendruomenę, dirbančią pagal nustatytą 

tvarką ir papročius. Skautas turi būti pazityvus tos bendruomenės narys. - 
. ..lokyklos bendruomenės tikslas: įvykdyti nustatytus mokymo ir auklėjimo už

davinius. Tuos uždavinius formuluoja mokyklos vadovybė. Skautas privalo 
stengtis juos įvykdyti paveikslingiau už ne skautus. Skauto santykis su mo
kytojais turi remtis pagarba vyresniajam amžiumi ir patyrimu ir dėkingumu , 
už jų teikiamą gerą. Santykiuose su draugais griežtai vadovautis skautų į- 
statais. Skautai mokyklos bendruomenėje turi būti keliančiu, tą bendruo
menę turtinančiu veiksniu, kilnaus būdo ir pavyzdingo elgesio.

III±_Bažnyčia ' (
Tikinčiųjų bendruomenei vadovauja bažnytinė vyresnybė. Skautai, 

kaip tikinčiųjų, bendruomenės nariai, sąžiningai atlieka Bažnyčios ir jos 
vyresnybės uždedamas pareigas, Bažnytinės vyresnybės žodis -religinio - do
rinio auklėjimo klausimuose yra lemiantis. Vienos konfesijos skautų santy
kis su kitų konfesijų asmenimis grindžiamas tolerancija. Skautų santykis 
su savo konfesijos dvasininku grindžiamas pqjgarba amžiui, patyrimui ir pa
saukimo kilnumui.

įVJ__<Jaunuomenės_ organizacijos
Santykiai su kitomis jaunuomenės organizacijomis /meno, kultūros, 

sporto, religinėmis, visuomeninėmis/ grindžiami tolerancija. Skauto laisvė 
nevaržoma būti ir kitos skautybei nepriešingos ideologijos organizacijos 
nariu. Su tokiomis organizacijomis galimas ir bendradarbiavimas. Skautų
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Skautų vienetų konkurencija su kitų jaunuomenės organizacijų vienetais 
grindžiama riteriškumu ir pozityvia veikla: veikti ir daryti tai, kas 
aukština ir kilnina skautų vienetą, nežeminant konkurento autoriteto 
nei žodžiais, nei veiksmais.

V. Lietuvių tremtinių bendruomenė
Lietuvių tremtinių bendruomenę sudaro stovyklose ir atskilai ry- 

veną lietuviai, neatsižvelgiant į tai, ar jie turi DP statusą ar" jo ne
turi. Lietuvių Skautų Sąjungos nariais gali būti visi lietuvių tremti-’ , 
nių bendruomenės jaunuoliai ir jaunuolės. Lietuvių Skautų Sąjungos vie- 
,netų santykis su bendraisiais lietuvių tremtinių bendruomenės organais 
/Komitetais, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Valdybomis/ grindžiamas nuo
širdaus bendradarbiavimo dvasia." Kiek atskirų skautų ir vienetų pajė
gumas leidžia, stengiamasi talkininkauti ir padėti bendriesiems lietu
vių tremtinių organams atlikti jų uždavinius.

VII_Kitataučiai
Lietuvių bendruomenei tremtyje tenka gyventi tarp kitataučių ir 

būti mažumoje. Tremtiniai lietuviai iš dominuojančios ir vadovaujančios 
tautos savo nepriklausomoje valstybėje yra tapę mažumos tauta svetimoje 
valstybėje. Ši ypatinga padėtis verčia atkreipti dėmesį į šiuos momen
tus: 1/ nenutautėti, 2/ neprarasti tautinės garbės, 3/ įsigyti kitatau
čių simpatijos. Visuomet vadovautis dėsniu: daugiau draugų, mažiau prie
šų. To reikalauja iš mūsų lietuvių tautos aspiracijos.

VII^-Darbas -
' Tiek atskiro žmogau?,tiek visos tautos egzistencijos pagrindas 

yra darbas. Tačiau, darbas nelygus darbui: kvalifikuotas darbas aukš
čiau vertinamas už paprastą darbą. Asmuo, mokąs dirbti kvalifikuotą dar
bą, pralenkia asmenį, mokantį dirbti tik paprastą darbą. Tauta, kurios 
kvalifikuotos darbo jėgos fondas, santykyje su paprasto darbo jėgos fon
du, yra didesnis, turi didesnes geresnės egzistencijos galimybės. Skau
tai, norėdami užtikrinti savo asmeninės egzistencijos pagrindus ir pozi
tyviai prisidėti prie savo tautos egzistencijos išlaikymo ir tautinių 
aspiracijų įgyvendinimo, privalo aktingai rūpintis išmokti kvalifikuoto 
darbo, t.y.: įsigyti specialybę bei profesiją. Didžiausias darbo prie
šas yra apsileidimas ir tinginystė. Su šiomis blogybėmis energingai ves- 
tina individualinė ir kolektyvinė kova.

+ A. H + ,

LĮĘTUVIŲ_SKAUTV_SĄJ2NGOS_MOKĘSČIAI 

/ LSS.Tarybos Pirmijos 1946.VIII.10-11 posėdžio nutarimas/
Lietuvių Skautų Sąjungos reikalams nustatomi šie mokesčiai:

• 1. Nario mokestis
■TTTTTTTrTTrTTTT-rT '

Kiekvienas Lietuvių Skautų Sąjungos narys, moka metinį,nario mo
kestį: a/, skautininkai /paskautlninkiai, skautininkai ir vyresnieji 

skautininkai/.....  ...▼.,..... .. .......................... - po KM 10,-
' t/ skautai vyčiai ir vyresniosios skautės............ t... - " " 10,-

c/ skautai_ir_skautės ..................................................................... “ " " 3,-
d/ jiaunesniejiqiosids^skautal^es .................... <................... - ” " 1,-
Nario mokesčio surinktos sumos paskirstomos tokiu būdu:

- a/ Pirmi jai ........................  ...... - 30 %
b/ Brolijos-Vadijai arba Seserijos Radijai .. - 00 %
c/ tuntui .......................... ’.......... ............~ 10

Jei tuntas mišrus, tai Brolijos Vadimai skiriama bo nuo sumos, ' 
surinktos iš Brolijos narių /skautininkų, skautų vyčių, skautų ir jaun. 
skautų/, o Seserijos Radijai - 60 / nuo sumos, surinktos iš Seserijos na 
rių /skautininkių, vyr. skaučių? skaučių ir jaun. skaučių/.
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Nario mokestį surenka ir nustatytu laiku paksirsto gavėjams tun- 
tininkai.
< Pirmas nario mokestis mokamas už. 1946 metus.

2. Nario liudijimų mokestis - '
ttttttttttttttTttttttttttttt

Nario liudijimų mokestis yra:
a/ pąrrindinis - KM 4,----- sumokamas gaunant nario liudijimą ir
b/ pratęslmo_mokestis - KM 1,----- sumokamas pratęsiant liudijimo

galiosimą.
Nario liudijimus išdavinėja Brolijos ir-Seserijos Vadijos ir Šio 

mokesčio pajamos eina jų reikalams.
3. Apyvartos mokestis
TTTTTTT'TTTTTTTTTTTTTT

Brolijos ar Seserijos žinioje savarankiškomis sąmatomis veikiane- > 
čios skautiško pelno įmonės /prekybos ar gamybos/ moka 3 / apyvartos mo
kesčio Pirmijos naudai.

Apyvartos mokestis sumokamas tirmijai jos nustatytomis ratomis 
pradedant 1946 metais. ' . .<

• X. .5 - • . t ’

; • + B. 9 +
N__U__E__O__D__Y__M_._A__Į 

_ — — . — — s / 
ILS mokesčių surinkimo reikalu_______

1. Mokesčių_reikalas
- Dar Nepriklausomoje Lietuvoje buvo praktikuojama įvesti skautų 

mokesčius, kad tokiu būdu orpanozaciją išlaikytų patys jos nariai. Tai 
turi didelės reikšmės organizacijos savarankiskomui užtikrinti. Nors mo
kesčiai sudaro ne vienintelį organizacijos pajamų šaltinį, tačiau jie tu
ri parodyti organizacijos nariams, kad jie ne tik naudojasi L.S. Sąjun
gos jiems teikiama globa ir patarnavimais, bet ir patys aktingai'prisi
deda prie organizacijos medžiaginio pagrindo sudarymo. Savaime supranta: 
ma, kad LSS vadovaujančių organų veikla be minimalinių lėšų būtų neįma
noma. .paryįOS pirmijos š.m.VIII.10 d. nutarimu įvedami šie mokesčiai: 

a/ nario_mokestis, 
b/ /ir 5h pratęsimo/_mokestis,

' ir c/ apkartos mokestis^
Šių trijų mokesčių pajamos'skiriamos Pirmi'jos, Brolijos Vadijos, 

Seserijos Vadijos ir dalis tuntų reikalams.
Neliačiami ir tuntų bei, draugovių reikalams paliekami šie pajamų 

šaltiniai: skąutų_tėvų_būrelių_nario_mokesčių_pąjateos /zdLūr. Skautų
tėvų organizavimo nuostatų,’ISS Tarybos priimtų 1946.V.

, 31, § 4/,
2/ ruošiamų švenčių bei pramogų pajamos,
3/ 2^os_6ęį_pąsalpos_įr_k_.

LSS Tarybos Pirmija, darydama nutarimą mokesčių reikalu, tikėjo, 
kad visi LSS nariai pilnai supras šio nutarimo reikšmę ir noriai atliks 
skiriamas prievoles organizacijos labui.

Skautų vadai /t.untininkai, draugininkai, atskirų vienetų vadai/ 
yra prašomi mokesčių reikalą išaiškinti visiems vadovaujamų vientų : 
nariams. • 2, Nario mokestis

TTTTTTTTTTTTT7TTT

Tuntininkai yra prašomi surinkti nario mokestį iš savo tunto skau
tų bei skaučių už 1946 metus ir nustatytu santykiu paskirsčius ligi s.m. 
spalių mėni_15 d_. atitinkamas sumas perduoti: Kirmijai /skfrn. B. Kliorė, 
l3H~IiugŠBurg_--_nochfeld,' Baltic Camp, Block 16/, Brolijos Vadijai / 21a, 
Detmold, w’iesenstr. 57 ir Seserijos Vadijai /vyr.sktn. D. Kėsiūnaitė, 16 
HanąųV Lith. DP Camp/. ( // 11
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Galimiems nesusipratimams išvengti ir apsaugoti Jaunesniuosius 
skautų vadus nuo netvarkingo piniginių reikalų tvarkymo, nario mokes
čio surinkimo atskaitomybė vedama tunto vadijoje.

3. Nario liudijimų mokestis
TTTTTTTTTTTTTT.T7/“TTT7TTTT

Nario liudijimų išdavimo ir pratęsimo surinktos mokesčių sumos 
paskirstymo ir atsiskaitymo tvarką nustato Brolijos Vadija ir Seseri
jos Vadija.

4. Apyvartos mokestis
7777777^7777777777777 I

Apyvartos mokestis už 1946 metus sumokamas Pirmijai šia tvarka: 
už I pusmetį - ligi š.m. spalių men. 15 d., 
už II pusmetį - ligi 1947 m. vasario mėn. 1 d.

Augsburg, 1946.VIII.15. įSS_Tarybos_Pirmiją

+ B. 10 +
\. A ■

PĄKĖLĮMĄĮ_į_SKĄUTININKŲ_LĄĮPSNĮUS
LSS Tarybos Pirmijos į skautininkų laipsnius pakelti: 

_į_skautininkO£_
1. psktn. Vaclovas Augulis,
2. psktn. Petras Balčiūnas,
3. paktn. Steponas Kolupaila;

į paskautlninklo:
1. Vytautas Cheinauskas,

•* 2. Kostas Jurkevičius,
3. Julius Milius,
4. Kostas Nenortas, . ■
5. Juozas Panavas,
6. Aleksandras Plateris,
7. Juozas Sodaitis.,
8. Kazys Vaitkevičius,
9. Balys Vosylius.

į_skautininko;
1. psktn. Elena AbeIkienė-Jakutytė,

■ ' ' 2. psktn. Eugenija Bogutienė,
, psktn. Domicėlė Kunskaitė,
• ' 4. psktn. Marija Milienė-Plyčiuvaitytė,

5. psktn. Stasė Lizdelnienė-Lazdauskytė,
■ 6. psktn. Eleną Strikienė,

7. psktn. Ona .Ščiukaitė,
8. psktn. Bronė Variakojienė;

_į_paskautĮninkiO£_
1. Genė Balsytė,
2. Danguolė Bartnikaitė,
3. Bronius Burba,

, 4. Bronė Česnienė,
5. Albįna Lukoševičienė-Račiūtė,
6. Vanda Paletienė,
7. I^nas Pranulis, _ —
8. Stefanija Radzevičiūtė,

/ 9, Teresė Reizgienė-Daukaitė,
10. Irena Ruseckienė-Tarabildaltė,

< 11. Petrė Vildžienė-šabaniauskaitė.

4



S_K_A_Ų_T_I_N_I_N_K_V__R_Ę_&_Į_S_T_R_Ą_ę_Į_J_Ą

LSS Tarybos Pirmija 1946.VIII.31 nutarę paskelbti visų laipsnių 
skautininkų ir skautininkių registraciją.;. • - • 

: Ii-' 4 ■ ’
Kiekvienas škautlninkas-ė, registruojamasis, turi raštu- 

L&ft Tarybos Pirmijai / 13b Haunstetten/Augsburg, Lith. DP Camp / pra- 
jiefrti savo: — -

a/ vardąę pavardę, gimimo datą; 
b/ tikybą, tautybę, pilietybę; 
c/ mokslą, profesiją, dabartinį užsiėmimą; 
d/ įstojimo į skautų organizaciją datą;

. s e/ pakėlimo į paskautininkio, skautininko ir vyresniojo
’ skautininko laipsnius datas;

f/ kokias pareigas dabar eina LSS;
g/ kokiam tuntui priklausė; 
h/ tikslų savo adresą.

II.
Užsiregistruoti reikia ligi š.m. spalių mėn. ji d.

III.
Ligi to laiko neužsiregistravę, nebus įtraukiami į LSS skautinin

kų ir skautininkių sąrašus ir neturės teisės vadintis skautininkų var
dais. IV

Tuntininkai ir vienetų vadai prašomi skubiai pranešti savo vieto
vėse esantiems skautininkams apie LSS skautininkų-ių registraciją.

Augsburg, 1946.VIII. 31. į§S_Tarybos_PįrmiJĮą

+ B'. 12 +
SKĄUTIŠKy__SPĄUpiNI į! ___RE6ISf RACIJĄ

/ ' ■

LSS Spaudos Biuras įpareigotas suregistruoti retesnius ir svar
besnius skautiškus spaudinius.

Registruotini visi svetimomis kalbomis skautiški leidiniai, taip 
pat ir anksčiau išleisti lietuvių kalba skautiski spaudiniai - ypač kny
gos ir laikraščių komplektai.

Registraciją vykdo tuntininkai visame savo tunto rajone. Regis
truoti gali taip pat kiekvienas, kieno žinioje yra spaudinys.

Registruojama LSS Spaudos Biure / 13b Haunstetten/Augsburg,l'lachs 
str. 48 / raštu apie spaudinį pranešant maždaug tokias žinias:"

1. spaudinio pavadinimas,/galima nurašyti-visą titulinį pus-
2. autorius / ir vertėjas/, / lapį/,
3. kalba, -~
4. leidėjas ir išleidimo metai,
5. puslapių skaičius, leidinio formatas,
6. kieno nuosavybė arba kieno žinioje yra spaudinys

/pavardė, adresas/
7. Ar galėtų paskolinti /arba visai perleisti/ LSS Spaudos

Biurui pasinaudoti ir kuriam laikui.
8. kitos pastabos.

Augsburg, 1946.VIII.20. • LSS .Spaudos Biuras
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+ C. 13 +
į§S_SgAUpOS_BIUEO_yAOyYpi

pagal LSS Tarybos nustatytas LSS Spaudos Biuro taisykles LSS 
Tarybos Pirmija sudarė LSS Spaudos Biuro vadovybę:

1. vedėjas - vyr. sktn. A, Saulaitis,
2. narys - vyr. sktn. D. Kėsiūnaitė,
3. nyrys - sktn. St. Jakštas.

LS& Spaudos Biuro adresas: 13b Haunstetten/Augsburg, Flachsstr
48.

C. 14 +
PATVIRTINTI TUNTIMNKAI

- LSS Tarybos Pirmija yra pavirtinusi tuntininkais:
- Oldenburgo,
- Lttbecko,
- Detmoldo,
- Eeppnerio,
- Blombergo,
- Itfemmingeno, 

/skautų/ ffflrzburgo
- /skaučių/ "
- Mttncheno,
- ffiesbadeno,

1. sktn. Iranas Karalius
2. psktn. Algirdas Statkus
5. sktn. Romualdas Giedraitis
4. -psktn. Vanda Paletienė
5. sktn. Felicijus Prekeris
6. sktn. Jadvyga Gulbinienė
7. -psktn. Vladas Venckus
8. ̂ sktn. žarija Milvydaitė
9. psktn. Aleksandras Urbonas

10. sktn. Stasys Jakštas - uiesoaoenu,
11. »vyr.sktn. Dominika Kėsiūnaitė-/skaučių/ Hanau
12. •psktn.
13. psktn.
14. psktn.
1§. -psktn.
16. psktn.
17. psktn.
18. sktn.

- kempteno,
- Puidos,
- Schweinfurto
- Ingolstadto,
- Dillingeno. ■.

Ignas Laukus - Rebdorfo,
Vaclovas Tallat-Kelpša- Seligenstadto, 
Pranas Urbutis 
Bronius Burba 
Juozas Sakalas 
Juozas Vilimas

Valerija Barmienė
+ D. 15 +

S2ĘĮ&ĮĄiĮĮ_SKĄyČĮV_TUNTĄI

LSS Tarybos Pirmijai pritarus, kur yra tinkamos sąlygos, steigia
mi atskiri skaučių tuntai. Seserijos Vadijos paskirtos rajonų vadeivos 
lanko dabartinius tuntus ir tiria sąlygas skaučių tuntams steigti.
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