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SUKAKTUVINES SKAUTIŠKO GYVENIMO IR DARBIU PARODOS KOMISIJOS

INSTRUKCIJA Nr, 2.

/£. LSS Biuletenio Nr. 17,+112+ ir Nr. 21,+137+/.

I. Siųskite parodai eksponatus
Sukaktuvinės Parodos Komisija prašo ko greičiausiai siųsti eks

ponatus parodai, nes ligi šiol prisiųsta labai mažai ir tie patys be
veik vien fotografijos. Yra tuntų ir vietovių, iš kur dar nei'arima net 
jokios žinios,.ką jie siųs parodai.

I

II. Paminkite daugiau eksponatų _ •; -t
Parodos Komisija rūpinasi, kad sukaktuvinė paroda netaptų’t ik'... 

fotografijų paroda. Skautiško charakterio ji įgaus, jei bus daugiau 
rankdarbių, įvairių modelių ir k. Reikėtų jų daugiau gaminti ir nesi
drovėti juos siųsti parodai, jei jie ir neatrodytų siuntėjams jau pa
tys geriausi. Dabar svarbu, kad paroda būtų turiningesnė ir turtingesnė} 
o tokia ji tikrai bus, jei visi prisidėsime. . • . .

Atsiminkime, kad ši paroda „nėra kokia meno paroda, bet »ji 
yra skautiško jaunimo darbų paroda.

Kai kur nusiskundžiama, jog trūkstą įrankių, neesą tinkamos- me
džiagos; bet skautas ir skautė turi būti išradingi. Iš molio, smėlio, 
sąmanų, dėžių kartono, fanieros, stiklo, popieriaus ir k. medžiagos ga
baliukų galima juk daug ką pagaminti. Tik reikia daugiau noro, sumanumo 
ir skautiškos iniciatyvos.

Jei kiekviena^ vienetas /draugovė ar net skiltis/ pagamintų bent 
po vieną parodai eksponatą, jau susidarytų didelis rinkinys ir pratur
tėtų musų sukaktuvinė paroda.

III ±_Pąr odos laikao ; •'
Parodos atidarymas įvyks vėliau, būtent, š.m. gegužės mėn. 30 d. 

Schwabisch-Jmūnd lietuvių stovykloje. Mačdaug 2 savaitėm nukėlus paro- ~ 
dos atidarymo datą,turimu daugiau laiko geriau ir daugiau paruošti eks
ponatų. jaįįau reikėtų rūpintis, kad eksponatai prodos Komisijai butų ” 
prisiųsti ligi š.m.V,21.

iy_._Rankdarbių_vertinimas________
Parodai prisiųstus rankdarbius įvertins Parodos Komisija tr į— 

vertinimo duomenis pati tiesiog praneš Skautiško Pažangumo Varžybų ko
misijai, kad ši, pries skelbdama galutinius varžybų duomenis, priskai
čiuotų ir už rankdarbius, prisiųstus šiai parodai.,

Sukaktuvinės Parodos Komisiją
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PAKILIMAI Jį SKAUTIMINK? LATIBKIVS *
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>£Mitu Matron » Šv. Ju»,glo SvdnVfr® ptogfir nu« 1948.IV.25, XSS
TiarmiJoG į skautininkų laipsnius papildomai pakelt1« 

a/ į pasfcaut ininklo

1, Valentina BAUKWs /Pinneberg*/.
2, Kęstutis KQDATIS /Schw&bigch-imftnd©/.
3, Iranas Olšauskas /Landshute/«
4, Augustinas OBnNTAS /Dedelsdorf  e/.
5, herbertaa STkPAZTIS /Linze/.
6, Vladas UŽUBALTS /Waiterdingene/,

+ 1*4 *
_VY3ĮĄŪSI0S__VĄRįYBį__K0MSĮJ0S__

PRANEŠIMAS__ _________
■ »«■ ■ ■ ■«■ I «■—»■ ■ I I > Į I ■ .»«.■ >M !■■ M. .Wi

* I.
^įį^įsyt ina_korekturos_kiaida' , 1 “* •

Skautiško Pažangumo Varžybų nuostatuose /z, LSS Biulet. Nr.15,’ 
♦103+/ IV.8 /skilties vardas/ parašyta 12 taškų, o turi būti ligi jO 
taškų.

Vgržybų nuostatų vykdymo nurodymai
Ax_ S_ų_e_i_g o_S2

1. Nustatyta, kad už draugovės sueigą taškų negali būti užskai
toma dvigubai: ir už .draugovės sueigą ir tuo pačiu už skilties sueigą. 
Už dr-vės sueigą taškai teužskaitomi tik kaip už dr-vės sueigą. ;

_ I_ š k y 1 o s:
1. Nustatytas /prie sueigų skaičiaus/ didžiausias iškylų skai

čius per visą varžybų laiką;
a/ draugovės iškylų - ne daugiau kaip 2, 
k/ skilties iškylų, - ne daugiau kaip 6.

Taškų ęall būti užskaitoma ne daugiau, kaip už tokį iškylų skai
čių. Nustatytą, kad skilčiai per savaitę tegali būti uaskaityta 
taškai tik už abaigą arba tik uz Iškylą, jei būtų buvusios abi vieną 
savaitę.

3. Iškylomis tegali būti pripažįstamos tokios dr-vės ar skilties 
iškylos, kurios atitinka iškylų sąvokai /turi tikslą, turi planą, bu
ri programą, turi skautišką turinį, įrašomos į dr-vės dienyną bei skil
ties knygelę ir p./. Koks nors futbolo pasparįymas už stovyklos tvo
ros negali būti laikomas iškyla ir už tokias ar panašias "iškylas" ne
gali būti užskaitoma taškų,

£_.__S_g_e_c_i_a_į_y_b ė_S£
1, Išaiškinta, kad kai skilties visi nariai įsigyja tą pačią spe

cialybę, skilčiai jpendrąi pridoįama dar'’"tiek taškų, kiek taškų uz tą 
specialybę gauna narys /2U ar 15 t./. .

2. Jei šią specialybę kai kurie-skilties nariai butų įsigiję 
seniau, tai skilčiai taškai pridedami, kai' šią specialybę varžybų metu 
įsigyja paskutinieji jos nariai.
A22LX
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J p.__p ft j, n o s: Ž • .
1. Nustatyta, kad už ne savo šakos dainas /s specialaus dainų

sąrašo /z. LSS Biul, Nr. 17,+115+/ taškų tegali būti užskaitoma tiek, 
kiek jų užskaitoma už dainas, neįrašytas į spec, sąrašą /vadinas, ma
žiau/ , s _

2. Skatinama varžybų.metu išmokti daugiau senųjų musų dainų,-
rečiau bedainuojamų. -y • > * ‘

S. Kauk darbi a i:
~ l.*"Už rankdartiviu^taškai užskaitomi /kolektyviai/:

a/ skilčiai, jei rankdarbiai padaryti ne vj.eno, bet kelių tos skilties 
narių ir *

b/ draugovei, jei jie padaryti ne vienos skilties narių, bet kelių 
' skilčių narių. . w v ’ : ■ .

2, Pabrėžiama, kad už tą patį rankdarbį negali būti taškai už
skaitomi kelis kartus afrba kelioms asmenims.

3. Rankdarbius ligi. 50 taškų tegali’įvertinti tik Sukaktuvinės 
Tarodod Komisija; vietinės komisijos /kaip nustatyta ŠJf.Paž. Varžybų 
nuostatuos®/ tegali įvertinti ligi lt), taškų už kiekvieną rankdarbį. •

III. -7 '■ „ •i . ■'
Sudėt is^ir taškai palyginama jam rodikliui nustatyti-

A. Draugovės__sudėtis •
1. Nurodoma, .kad dr-vės palyginamajam.rodikliui nustatyti dr- 

vės sudėtis imama 1948,IV.5.
2. Po to dienos sumažėjusi dr-vės sudėtis nepriimama%dėmes£n.
3. Po tos dienos padidėjusi dr-vės sudėtis taip pat nepakai-

. čia 48.IV.5 sudėties skaičiaus. Tačiau vėliau į dr-ve įstojusių narių 
taškai priskaitomi draugiv®! /eventualiai ir skilčiai/, bet tų naujųjų 
narių skaičius nebepridodanas prie dr-yės narių skaičiaus, kuriuo da
lijamas dr-vės taškų skaičius. . . • . *

4. į dr-vės sudėtį įeina visi draugovės.nariai - skiltyse ir
ir n* skiltyse, , - ’ # .

1. braugininko-ės taškai priskaitomi vienetui.’ • ’ . *
2. Draugininkas-ė neįskaitomas į dr-vės narių skaičių, iš kurio 

dalijama dr-vės taškų skaičius palyginamajam rodikliui nustytati.
... ?»Jel draugininkas yra.ir kito vieneto, narys, taį jo taškai: .. .
a/ gauti draugovėje /pvz., už dr-vės sueigas, Įskyląs ir p./ priskai

tomi šiai draugovei;
b/ ’auti kitame jo vienete, priskaitomi anam vienetui;
e/3 jokiu atveju už tą patį dt.rbą ar reikalą negali biitl užskaityti 

dvigubai ar dviejose vietose.
IV. ' ;• • -- A • *■

’ Kiti nurodymai
A. ( . . ' • ” •

Šios varžybos yra skautiško pažangumo varžybos, to
dėl Vyr. Varžybų Komisija nurodo vietinėms komisijoms žiūrėti,-kad pa
žangumo varžybos netaptų vienašaližku taškų kalimu.

. Vyr. Varžybų Komisija rezervuijasi teisę nepripažinti pažangiau
sia draugove, pažangiausia skiltimi ar pažangiausiu skautu-e tokių, ku
rie taškų bandytų prisirinkti labai vienašališku jų kalimu, o nesudarą 
įspūdžio pasinaudoję Varžybų galimumais viSjUsiškai skautiškai pakilti.

B. - ■ . • . ■ '
Vyr. Varžybų Komisija, visiškai pasitikėdama vietinėmis varžybų'
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komis!Jcels, mano esant naudinga varžybų eigą ir jų užbaigimą vietos© 
stebėti įvairiais b .dais.

Vyr. Varžybų komisijos nariai įgaliot-i tuo reikalu lankyti vie
toves* ir ten infcrmuctįs.

Yra prašyti ir kiti vadovai—ės pasidomėti tais reikalais.

V.
Varžybų užbalgimo_kalendorius

A_._—
1, įįjį vienetų vadijes §avo vienetuose galutinai

suskaičiuoja: ' z
a/ kiekvienam skautui-el /ir už kiekvieną dalyką atskirai/ taskus;

. b/ kiekvienai skilčiai / " " ’’ " " / ’taskus;
c/ vigai draugovei / " " " ’* ” / taškus.

ir išveda palyginamuosius rodiklius. • .. «
įąetabat vienete vadijos . tskaitomybė tesudaro tik projektą vietinei 
_ varžybų komisijai spręsti.

2. Ligi 1948.VI.20 gali būti užbaigti formalumai kai kurių eg
zaminų /pvz,,"specialybių, patyrime laipsnių/.

b. Nuo 1948.V.31 ligi VI.20 nebegali būti užskaitomi taškai uz 
sueigas, iškylas, dainas, rankdarbius, skilties vardą, užrašus, skil
ties knygelę, dr-vės knygą ir tunto kronikos knygą.

iA_- ” • '
1948.VI.2^ visa Varžybų vienetu atskaitomybė perduodama vieti

nei varžybų komisijai. - ‘ .
C._- . . >■ -. • ■ - •

Ligi ly48*.VI.23 vietinė varžybų komisija:
a/ patikrina, vienetų vadijų pateiktą Varžybų atskaitomybę;
b/ išveda, palyginamuosius vidurkius; ’ . r . r

• c/ suprojektuoja, premijuotinuosius vienetus,, .skiltis, ir skautus-^s.- 
Pastaba: vietinėj varžybų komisijos sudaryta atskaitomybė oficia-

galios teį.gyja Vyr, Varžybų Komisijai patvirtinus ir paskel- •
P. - bus* • ‘

1171 1948.VI.28 vietinės varžybų komisijos pateikia, savo atskai
tomybę Vyriausiajai Varžybų Komisijai. .

įŠs~ĘĮUMKWIO___ Nr. 22 /1948.V.f>/ /pslp/ »
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LSS Biuletenį naudoti tik tarnybos reikalams.
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