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IŠVYKSTANTIEMS IR. IŠVIRUSIEMS LSS NARIAMS

Bulletin of the Lithuanian
Leidžia:
LSS Tarybos Pirmija.

Boy-Scouts and
AčLx*cshs • 
/13b/ AUJSBURu—hochfeld 

Lithuanian DR Camp 
Germany, US-zone.

Mūsų skautybės sąjūdis turi nepaprastai didelio inte
reso, kad į kitus kraštus įšvykstą ar.jau išvykę.vadovai—ės ię ; 
skautai-ės nenutrauktų santykių su lietuviškąja skautybe

Liteuvių Skautų Sąjungos veikimo, plotas padidėjo ir—'' 
jo ribos pajuosia visą žemės kamuolį. LSS organizacinė struk
tūra jau p?*LtąiSyta pereinamajam laikui naujose šųlygose. Ki
tuose ■ kracpucse. atsidūrę lietuviai skautai-ės ir vadovais—ės 
palieka LSS nariais.

Išvykstantiems ar jau išvykusiems LSS na r i a m s 
LSS Tarybos Pirmija skelbia šias įuformacijąs:

1. Visi išvykstą vadovai-ės ir skautai-ės apie savo is--’ - 
vykimą /kur ir kada išvyksta, koks bus adresas ir p./ praneša 
savo .tiesiogiai vadovybei ir atitinkamai /Skaučių Seserijos ar 
Skautų Brolijos/ Vadijai; o visų laipsnių skautininkai-ės ir 
LSS Vadovybės organų nariai turi būtinai dar pranešti ir LSS 
Tarybos Pirmijai. Jei išvykstąs savo būsimo nuolatinio adreso 
dar nežino, ’prašoma nuvykus, kaip galima greičiau, jį pranešti.

2. ' Išvykstą ar išvykę LSS nariai, kad kituose, kraštuose
galėtų būt-i pripažinti skautais-ėmis, turi turėti galiojančius 
centrinių LSS Vadovybės organų išduotus liudijimus bei rekomen
dacijas. . - -

-3. Nuvykę į kitus kraštus LSS nariai turi stengtis tuoj 
pat susisiekti su kitais ten esančiais mūsų vadovais-ėmis bei 
skautaiš-ėmis, užsiregistruoti atitinkamo LSS-rajono vadijoje 
ir palaikyti ryšius su LSS .Vadovybės organais.

4. Skautininkai-ės ir kiti vadoaai-ės, nuvykę kitur, tu
ri burti lietuvius skautus-es ir jiems visaip padėti išlaikyti 
lietuvišką skautavimo dvasią.

5. Skautininkai ir skautininkės prašomi susiburti į LSS 
skautininkų ramoves.- .

6. Jei vietoje, į kurią nuvyksta LSS narių, dar nėra su
darytos, patvirtintos ar paskirtos lietuvių skautų ir skaučių 
vadovybės, visi toje vietoje vadai-esĮ žiūrėdami vietos sąlygų, 
gali sudaryti Laikinąsias vietines vadovybes lietuviškajai skau- 
tybei.išlaikyti; tos vadovybės subordinuojamos LSS disciplinai 
ir jos turi būti .tuoj pat pristatytos LSS Tarybos Pirmijai ar
ir kitam statutiniam LSS. organui. ------—»

Licitr.cs i 
Naclona'inėJ 
M.’Oi’ .ydoj
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- v.
ruu.avlii.vs paprastas ir aiskus: pačiam būti sąmoningu ir susipra- 'k 
tusiu lietuviu, suprasti’ ir atjausti lietuvių tautos istorinius ~ 
uždavinius ir atlikti lietuvio misiją - garsinti lietuyių 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- 
turtiinąi 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 naria'i ir skautų-čių tėvai 
bei rėmėjai. Mūsų skautininkai ir skautininkės turi suprasti,kad 
išsisklaidymas panaikins dabar esančius sksf&tfhinkų-ių telkinius 
atskirose'vietose ir vadinamųjų pasyviųjų skautininkų-ių laiko
tarpis bus pasibaigęs. Kiekvienas-a skautininkas-ė naujoje vie
toje įsikūres-usi privalo susirasti skautiškojo darbo 
■dirva ir įsijungti į bendrąjį sąjūdį. Atėjo skautininkų ir skau- 
tininkių, kaip kvalifikuoto ir atrinkto vadovų sąstato, bandymo 
laikas. Laikas, kada sąjungalankia is jų didžiausio įsitempim* 
ir didžiausio pasiaukojimo. Šiandien skautininkas, turės'būti 
skiltĮninkąs, jeigu nebus sąlygų suorganizuoti draugovės. Apie 
skautininką turės telktis ir lietuviškoji jaunuokenė, ir jų tė
vai. Jis - šio sambūrio širdis ir siela.

Tą patį reikia pasakyti apie akademikus, vyčius ir vy
resniąsias skautes. Tai sąmoningieji PLSS nariai. Jų požiūris 
į organizaciją yra subrendęs. Iš jų jau galima reikalauti ir 
subrendusiu darbų. Jeigu ligi šiol jie neturėjo progos tapti 
skautininkais, nes neturėjo progos.dirbti vadovaujamo darbo, 
tai dabar atėję jų laikas tapti vadais..Jie turi vadovauti kaip 
skautininkai ir papildyti išsisklaidžiusios organizacijos vadų 
sąstatą. Is jų turi išaugti pionieriai, kūrė jai,. visuomeninkai 
skautininkai.

Išsikklaidymas pasaulio erdvėje neturi pakrikdyti 
organczacijos vieningumo. IV-asis Suvažiavimas tvirtai užak— 
centavo PLSS vieningumo mintį: y i e_n a t v irta o r - 
g_a_n_i_z_a_c_i j_a, 2_a__I I n I J a, 3ar"n_I
r_e_k_f_y_y_a ir Y_į_£_n_I_n_g_a_s__Y_5_5_o_y_a_v_I_m_a s.
Brolija ir Seserija, neprarasdamos savarankiškumo specifiniame 
se auklėjimo reikaluose, organizaciniai dšr labiau susiriša 
kaip ligi šiol, dar vieningiau ir sutartiniaisiekia 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 

Žergdami tvirtu žingsniu ateitin, budėkime7
Vyr.sktn. /-/’K. Palčiauskas

• LSS Tarybos Pirmijos Pirmininkas.
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LSS GARBĖS. 4&AKLAIS APDOVANOJIMU AKTAS ' 

Augsburg, 1949.IV.25. __
LSS Tarybos Pirmi ja, pas^fi’ėffųsi LSS Ta^yąg 1948.XII.

18 d. nutarimu, nutarė paskelbti, kad *K?S Tag-yįj^g Pi£®&ainjos 
Pirmininkas vyresnysis skautlifinkas -KazMĖ&ė^as P a 1 & i a u s- 
k a s už nepaprastai didelius nuopelnus skautybei apd^V^btiaSL 
LSS Garbės ženklu - GEDIMINO VILKO ženklu.

Vyr.sktn. /-/ Br. Kliorė.
Už Sekretorių.

Vyr.sktn. /-/ Ant. Saulaitisu
E . P i r m i- n i n k o p-.

+ 237 +
LSS GARBĖS ŽENKLAIS APDOVANOJIMO AKTAS

Augsburg, 1949.IV.23.
'• LSS Tarybos Pirmija nutarė nuo 1949.IV.23 LSS Gar

bės ženklu - LELIJA apdovanoti- pšktn. Algirdą L i u - 
b'-i n s k ą ^/Australijoje/.

• ,T ,, , / t, Vyr.sktn. /-/ Ant. Saulaitis. Vyr.sktn. /-/ Br. Kllore E. Pirmininko p.
Uz S e k r e t o r i ų. r

+ 238 +
/ PINIGINIUS' REIKALUS REIKIA .SUTVARKYTI

LSS organams, vienetams, vadams ir vadovėms, skau
tams ir skautėms teko turėti įvairių medžiaginių santykių, ves
ti pinigines ir daiktines sąskaitas, mokėti mokesčius, išlygin

ėti skolas ir t.t.
Musų organizacijas veikimas Vokietijoje jau labai 

siaurėja; čia musų sąjūdis palaipsniui likviduojasi. Prie . 
likvidacijos darbų, priklauso ir visokie daiktiniai ir pinigi
niai atsiskaitymai. /■ .

• ' Vieni LSS nariai turi dar sumokėti nario mokesčius, 
kiti atsiskaityti skolas už gautus spaudinius, ženklus ir t.t. 
ir t.t. >

Skautiškoji garbė reikalauja, kad ne tik butų atsi
skaityta, bet kad būtų tvarkiny a’i ir laiku 
atsiskaityta.

•LSS.Tarybos Pirmija kreipia visų LSS narių ir.vadų 
‘ dėmesį, kad ši prievolė, kur ji yra, būtų pavyzdingai atlikta. 
Žiūrėkime, kad viskas^butų tvarkinga ir aišku.

LSS Tarybos Pirmijai priklausančius atsiskaitymu pi
nigus Ir toliai siųsti į Augsburgą: LSS Tarybos Pirmija, /13b/ 
AUgSBURG - Hochfeld, Lithuanian DP Camp.

LSS Tarybos Pirmijai priklausą atsiskaitymai iš už
sienių turi būt i .siunčiami į JAV. /ž. LSS Biuletenio 34,-*226+/.

į§S_Tarybos_Pįrmįją
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Skautų Vadų 'MIŠKO ŽhkK£O mokykla lietuviams
■ V I . ' ■ . • •

Jilwellio kursai yra žinomi visiems s kantrybės veikė
jams. Daugelis mūsų 'vadovų yra buvę Londone, Dątvljojė ar čia 
tremtyje anglų, latvių ar estų vadinamuosiuose Miško ženklo 
mokyklos, kursuose.

Kursų centras ir jo širdis yra prie Londono. Kursų 
skyriai, Tarptautiniam Skautų Biurui leidus, steigiami įvai
riuose .kraštuose. " /

Buvo siekiama ir lietuviams-'gauti leidimą įsteigti 
savo u-ilwellio kursų skyrių. Labai neseniai toks leidimas 
/Deputy Camo Chief - DCC/ buvo duotas vyr.sktn,. A. Saulaičių!.

Dėl emigracijos praktiškai visų savo kursų ligi galo 
gal būt taip greitai išraidyti nebeteksbet lietuviams vado-' 
vamš jau bus didelis palengvėjimas savo kalba atlikti kai ku
riuos darbus ir būti savo vadovų globoje.

■ / Orėta DCC, šioje srityje dirba ir kiti jau Jilwellio
kursus baigę ir turį diplomą, būdami»ihstrukt oriais-

II.. ' ' * '
• ' .. \.

Kursų_tikslas yra supažindinti kursų dalyvius su skau-ų 
bybės sąjūdžio tikslais, principais ir metodais, drauge Juos 
paruošiant praktiškam vadovo darbui.' - , .

-Kursų skyriai yra trys:
a/ jaunesniųjų skautų vadams ir vadovėms

• . b/ skautų vadams;
c/ skautų vyčių vadams.

Kursų dalys: kursai susideda iš trijų dalių: 
a/ rašto /teoretinės/ dalies, iš principo atliekamas prieš

II—ą3ą dalį, atsakinėjant raštu į studijų klausimus; • •
b/ stovyklos dalies /atliekamos MŽ kursų stovykloje/;
c/ praktinės dalies /stažas/, is principo atliekamos po pir

mųjų abiejų dalių.

I. Kašto daliai atlikti, kurisininkai turi sėkmingai 
parašyti tris studijas /vieną po kitos/, šios dalies tikslas 

• paskhtinti kuršininkus galvoti, patikrinti savo žinias ir na
grinėti s kautyb ė s sąjūdžio idealus, principus ir metodus jaun. 
skautų, skautų ir skautų vyčių auklėjimė’. ‘ .

Studijų temas, jų izsiuntimo laiką ir•smulkmenas skelbia 
kursų vadoyvbė. ’

Paparsstai pirmoji kursų dalis atliekama prieš antrosios 
pradžia. įjstovyklos dalis atliekama spec, stovykloje,' kuri 
skautų vadams tęssiasi 10 - 14 dienų, skautų vyčių vadams taip 
pat 10 - 14, o jaun. skautų vadams - 7 - 10 dienų. y"

- Stovykloje išeinama atitinkamos sakos patyrimo laipsnių 
• programos, žaidimai, metodinė sisitema ir t.t. - _ ;

III. Praktinė dalis turi parodyti ar kuršininkas tei-
- singai sugeba panaudoti įgytas žinias ir ar.gali sėkmingai 

pritaikyti darbe patirtus metodus.
Praktinės dalies vykdymą kontroliuoja tuntisjiKfcMs ir pati 

kursų vadovybė. Tik sėkmingai 3 ar 6 /kaip nustatyta/ mėnesių 
stažą atlikęs vadovas gali būti pristatytas pripažinti jam 
Miško Ženklą. • > ' , • •
iI2_ZZ - • ■ ' .
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IV.
Kuirri dalyviai: Kuray/y,y? gali skautininkai,

dfėu^IHInkal'^r kiti gįgįytĄį v£u£K41. t .
Kurt/ą dai^y$^k2S paprastai, statomos ^$r~°s‘ sąlygas;
a/ turi būti l»§*Qjęs parengiamuosius Kursus?
b/ turi būti 21 metų amžiaus /ypatingai^.a^YeJ®ls gS-ų.

• Ii būti daroma išimti ir gali būti p'raps j- .
<••-■• ’ , riais ar keleriais metais jaunesni vad€#&^j .

c/ būti 2 metus dirbus vadovo /sakysime, ^draugininko 
ar jo pavaduoto j o/darbų; o-

d/ kursų dalyvis turi pristatyti sav,o tuntininko re
komendaciją, kad jis tinka kanduoti; tuntininko ic-i—> 
dimas /raštu/ galioja visam kursų laikui, bet tun- 
tininkas jį gali ir atšaukti, tuo atveju kuršininko 
darbas nutrūksta automatiškai. : ■ 1

Kursų pažymėjimai; Kiekvieną dalį sėkmingai išė,jęs, 
kuršininkas gauna atitinkamą kursų vadovybės duodamą pažy
mėjimą, o kai jis pabaigia visas 3 dalis, tada gauna ūilt< 
wellio kursų /Londone/ diplomą.

Kursus baigęs gauną dar miško ženklo kaklaraištį su 
miško ženklu.

. Kaklaraištis ir miško ženklas gali būti atimtas.
lilwellio skautų tuntas; Jilwellio kursus baigę skau

tų vadovai sudaro Jllwelllo tuntą; Jie visi yra registruoti 
centrinėje šio tunto kartotekoje ir įvairiomis.progomis bent 

‘trumpam laikui J-ilwellio skautai,- kiek jų yra toje vietoje, 
susirenka į specialią sueigą.

. . V.
/t_o’_darbai turi būti /paprastai/ pristatomi tam 

tikrais laikotarpiais ir kiekviena studija,/jų yra 3/ atski- 
rai* Studijų atsakymai, rašomi arba sąsiuvinyje ar kitame po- 

- p'iėriuje. Kiekvienas klausimas pradedamas atsakyti iš naujo 
puslapio ir paliekama gale klausimo pusė ar vienas pilnas 
puslapis neprlpašytas;-studijos tikrintojo pastaboms.

Studijų klausimus kuršininkai turi taip suprasti, lyg 
jie t.ąikomi kuršininko veikimo sųlygoms. • .

Studijas reikia rayyti savarnkiskai ir pagal savo.su— 
pratimą* Jų atsakymai turi derintis su kuršininko galvojimu, 
su kuršininko darbo sąlygomis, su vietos aplinka ir LSS 
nuostatais.

Studijos nėra egzaminai, bet yra jau pats aktingas ir 
mąstantis dalyvavimas kursuose. Todėl į reikalą turi pats 
kuršininkas tinkamai įsigilinti. Jei kuršininkui kyla abe
jonių ar jis tebeieško kelio problemai spręsti, jis gali 
atsakydamas studijos klausimą tinkamai tą išreikšti, stu
dijos skaitytojas /tikrintojas/ gal būt padės jam šią pro
blemą išspręsti ir, gaudamas savo raštus, gaus ir atsakymą.

Studijoms ‘rašyti reikia naudotis ir literatūra.
Pagrindiniai veikalai yra R. Baden-lowellio knygos. 

Lietuvių kaita yra SKAUTY.BE BERNIUKAMS, SKAUTŲ VADOVUI ir 
SKAUTYBE MEoAITEMS /kaip pagelbinė knyga/. Jali būtį nau-- • 
dotasi ir kitomis knygomis ir knygomis kitomis kalbomis.

Studijose šaltinio nurodyti nereikalaujama.
“Knygos padeda giliau įsijausti ir daugiau patirti.
Studijų rašymo nereikia nudelsti. Juo anksčiau prad.e----

dama, tuo pats kursų pasisekimas gilesnis.
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S t o_y_y_k_l_a± Iries kurį laiką buvo manoma, kad 
šią vasarą-3aū-5alės įvykti ir lietuvių Minko Ženklo kursų sto
vykla. Buvo planuojamas net ir laikas jai /man teko tik nese
niai patirti, kad jau net gegužės mėn. įtraukta į planą tokia 
stovykla/. Bet kai kurių stovyklai pravesti būtinų asmenų emi
gracija sutrukdo/bent gegužės mėn./ MZ stovyklai įvykti.

Tačiau yra susitarta su latvių /Jarezerio/ ir estų 
IvlZ kursų vadovybėmis, kad antrąją MŽ kursų dalį /stovyklavimą/ 
lietuviai vadovai ralės atlikti jų stovyklose, jei jos dar 
ralėš įvykti, nes ir jų kai kurie svarbus vadovai stovi emigra
cijos kelyje._

x A. Latvių /larezerio/ MŽ kursų stovyklos įvyks prie 
Kassėlib:

a/ VII. 4-10: jaunesniųjų skautų vadams;
b/ VII. 11-24: skautų vadams;
c/ VII. 11 - 24: skautų vyčių vadams.

Be to ten pat VII. " - 10 įvyks stovyklautojų kursų^stovykla 
/vyresniesiems skautams ir jaunesniesiems skautų vadovams/. Ši 
Stovykla nėra tikra MZ stovykla ir jos dalyviai nerašo studijų.

J-arezerio MZ kursų vedėjas: Mr. V. Klėtnieks
/13a/ HĖBSBEUGK -

Lettenlacero
B. Estų /tik skautų vadams/ MZ kursų stovykla įvyks 

birželio mėn. prie Hanau.
Estų Mzi kursų vedėjas: Mr. H. Michelson

/13b/ AUdSBURū- - Hochfeld
.. • ' Estonian DP Camp.

VII.
Kas lietuvių vadovų norėtų lankyti *z> kursus, turi 

tuoj pat: • - 
a/ pradėti rašyti /atitinkamo Skyriaus/ kųrsų_studijas ir 
b/ užsiregistruoti /per savo tuntininką, o skautininkai 

gali Ir'tleslog/ jei nepriklauso tuntui/:
Sktn. M. Jurkšas .

/13a/ EICHSTATT - Kebdorf
Lithuanian DI Camp. > 1 -

Užsiregistruojant reikia pateikti tokias žinias: 
ą/ vardas, pavardė, gimimo data;
b/ laipsnis, pareigos, skautavimo ir vadovavimo stažas;
c/ kokius kursus /jaun.sk., skautų ar sk, vyčių/ nori lan

kyti ir kokioje stovykloje /estų, latvių, jei, nebūtų 
šią vasarą lietuvių stovyklos/ dalyvauti;

d/ adresas, IEO team /ir stovykla/, Id. C’.hr.
Studijas /rasom, darbus/ tuo tarpu reikia siųsti: 

Ant. Saulaitis,/Miško Ženklo kursai/, /13b/ AUuSBUKJ-hochfeld. 
Lithuanian DP Camp.

VIII.
Musų organizacijos vadovai, ypač vyresnieji ir 

labiau patyrę, raginami lankyti Mz» kursus. įgiję Mz>, jie 
bus skautiškoje veikloje visai kitaip traktuojami isemigrave 
ir tuo didžiai pasitarnaus lietuviškosios skautybės reikalui.

Neturėtų būti pasi gailėta pastangų, laiko, kiek 
išlaidų ir vargo, kad.būtų pasinaudota šiomis puikiomis 
progomis pasitobulinti. • :

Skautiško pasisekimo!
Vyr.sktn./-/ Ant. Saulaitis 

Lietuvių MZ kursų vedėjas.
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SKAUTU MIŠKO ŽENKLO STUDIJŲ KLAUSIMAI 

'• - i

Įi__Stųdija / '/
1. Kokios yra charakteringos skilčių sistemos žymėsi 

Kaip ji veikia jūsų draugovėje?
2. "Skautas naudingas ir padeda artimui". Ką darai, kad padė-, 

turn pats sau ir kitiems vykdyti šį uždavinį?
5. Kaip geriausiai galima skautus supažindinti su Baden- 

Powelliu, skautybės įkūrėju? ' - ■
4. Aprašyk paskutinę jūsų draugovės-/paties pravestą/ suei

gą. Ką ateityje darytumei kitaip? *,
5. Kaip pasielgtume! šiais atvejais?

a/ Kas nors is dr-vės tėvų būrelio narių nuolat stengiasi tau 
duoti suprasti, kad jo sūnus būtų neblogesnis skiltininkas už 
tuos, kurie dabar yra draugovėje.

b/ Vienas jūsų darugovės skiltininkų nemėgsta vykti stovyklon, 
nes esą ten viskas vyksta "pagal švilpuką".,

A. Kokie LSS uždaviniai tremtyje?
B. Kur II—ojo patyrimo laipsnio skautas geriausiais jau

čiasi?
C. Koks yra sunkiausias I-ojo skautų patyrimo laipsnio pro

gramos reikalavimas? ....
D. Kas„svarbu nuolat turėti galvoje skautų draugovės gyve

nime? - ' J'
E. Kokia sudėtis ir kokios draugovės vadijos pareigos?
F. Kokios yra ligų priežastys stovykloje?

ĮĮi_Stųdiįa
6., Kokiu būdu ragini savo skautus būti ištikimais Dievui?
7. a/ Ką darote, kad jūsų skautai palaikytų ryšius ir bi

čiulystę su kitais apylinkės skautais?
b/ Ką darote ir ką dar galėtumėt daryti, kad jūsų drau

govės skautai, jau- išemigravę, nepražūtų tremties kelyje?
8. Ką darai, kad jūsų draugovės skautai jaustų, jog jie 

yra plačiosios- pasaulio skautų brolijos nariai?
9. Kaip jūsų draugovėje skautams padedama išaugti sveikiems?

' 10. Kokie įvyksta lauko užsiėmimai jūsų draugovėje, kad 
skautai pakartotų stovyklavimo meną? Aprašyk jų paskutinįjį.

n
J. Ko laukiama iš lietuvio skauto emigracijojet
H. Ką jaučia bailiai?
I. Kuo turi rūpintis berniukai ir vyrai nelaimės atveju?
J. -Kaip paprastas gatvės berniukas tampa jaunu pionierium

• gamtoje?
K. Kokį jaunuolį laikytum nevykėliu ir kokį "visuomenininku".

ĮIĮ-t-Stųdija
11. Ką darai, kad vyresniojo amžiaus /sakysime,^15-os ir 

daugiau metų/ berniukai nenustotų domėjęsi skautybe?
12. a/ Kaip-dravtg-ovės—užsiėmimai- paruošia Berniukus vasaros,

stovyklai? _ ,
b/ Sudaryk 2-jų savaičių skautų stovyklos užsiėmimų pro

gramą.
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13. "Skautas pastabus". Trumpai aprašyk 3_draugovės užsi- t
ėmimus būkle ir 3 lauke, kurie,tavo nuomone, būtų naudingi 
skautų pastabumui lavinti. £

14. Kaip gali savo skautams padėti būti skaistiems mintyse,
žodžiuose ir veiksmuose? t ■;

15. Kaip pasielgtume! šiais atvejais? //
a/ Vienas skilties skautas pasisavina pinigų ir daiktų, kurie

priklauso kitiems skautams. ■ ‘ Y'”
b/ Vienas skautas blogai mokosi mokykloje, o tuo tarpu visa 

siela atsidavęs skautų darbui. - . .
L. Kokiu būdu geriausia galima apjungti lietuvius skautais

emigracijoje? ■ _
M. Kokie yra skautybės sąjūdžio tautiniai ir tarptautiniai

principai? auklėjimo, -
N. Kokios pareigos:

a/ LSS Tarybos Pirmijos ir LSS Tarybos Pirmijos Pirmininko?
b/ LSS Skautų Brolijos Vadijos ir Vyriausio Skautininko?
c/ LSS Skautų Brolijos' Garbės Gynėjo?
d/ LSS Eajonų vadijų? ’ •
c/ tunto vadijos? r ' ■

O. Skautybės pradžia Didž. Britanijoje.ir Lietuvoje?
P. Kada ir kur įvyko:

a/ Tautinės lietuvių skautų organizacijos stovyklos?
b/ Tarptautinės viso pasaulio skautų stovyklos-jamboree?

: ‘ ' MŽ kursų vedėjas.

+ 241 + . ' -
SKAUTŲ VYČIŲ ’MIŠKO ŽENKLO STUDIJŲ KLAUSIMAI

I ....Studija . ' .

1. Ką gali daryti, kad pasiektum savo skautų vyčių gi
lesnį gyvenimo prasmės supratimą?

.2. Koks,rtavo nuomone, yra sk. vyčių budėjimo /prieš 
įžodį/ tikslas? Kai kuriose organizacijose budėjimo lapo klau
simai is anksto kandidatams nežinomi, kai kuriose gi iš anksto 
jie žinomi. Kokias turi pirmenybes viena ir antra siatema?

3. a/ Aprašyk paskutinę savo sk. vyčių būrelio sueigą. 
Ką ateityje tvarkytumei kitaip ir kodėl?

b/ Ar turi jūsų bk. vyčių būrelis šūkį kuriam metų 
laikotarpio veikimui ir kaip tą šūkį paaiškini?

- . c/ Kokiu principu skirstoma jūsų sk. v. draugovės ir 
būrelių užsiėmimų medžiaga?

4. ••, Draugovėje yra vienas vyresniųjų skautų /ne sk. V./ 
būrelis. Kaip siūlai išvystyti jo veikimą?

5. a/ Vienos vakarinės sk. v. dr-vės sueigos, kuriai va
dovavai, diskusijų galutinė išvada buvo: "Jūs, vyresnioji kar
ta, mūsų jau nebesuprantate?" Ką galvoji apie tokią išvadą?

b/ Kaip pasielgtumei tokiu atveju: jaunuolis, nevedy— 
binio vienos mergaitės vaiko tėvas, nori įstoti į jūsų dr-vę2

A. Keks šūkis kasdien randa šimteriopą atgarsį?
B. Kokie lietuvio skauto vyčio uždaviniai tremtyje?
C. Kaip jaunuolis gali tapti "pienburniu"?
D. Kas yra skautybės raktu skautams vyčiams?
E. Ką kiekvienas gali ir turi puoselėti, jėis jie nori 

įgyti’charakterį?
174 //
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— - II. Studija
• 6. Mūsų laikais religiniais klausimais pastebimas didelis
* individualizmas ir savitas galvojimas. Ką ir kaip darote savo 

draugovėje religiniam auklėjimui?
Kokiu būdu gali sk. vyčiams padėti pilnai pajusti pareigą 

Lietuvai? , x ,
8. a/ Ką manai apie sk. vyčių zvalgymos žygio /sk.vyčių 

lauko žygis/ uždavinį?.
b/ Ką galėtų tremties sk. vyčiai daryti lietuvių kapams 

svetimuose kraštuose surašyti, juos tvarkyti ir palaikyti?
c/ Koks gerų darbų ir kasdieninio gerojo darbelio skir

tumas?
9. Ką patarsi savo sk. vyčiams, kurie išemigruoja?

* Kiek jūsų dr-vės sk. vyčių jau išemigravo?
Ką jūsų dr-vė padarė, kad išemigravę liktų skautais vy

čiais? Ką ateityje dar geriau reikėtų padaryti?
10. Kaip pasielgtum šiais atvejais:

a/ Tūlas skautininkas rimtai įtaria, kad daugelis jūsų dr-vės 
sk. vyčių pradėjo rūkyti?

b/ Paaiškėjo, kad daugelis jūsų dr-vės sk. vyčių susidomėjo 
kortomis: kai kurie tik "dėl žaidimo", bet kiti ir del pinigų.

P. Kokios yra vyresniųjų skautų, skautų vyčių ir senųjų 
skautų amžiaus ribos?

J. Kodėl sk. v. būrelio uatronu parenkamos lietuvių tautos 
istorinės asmenybės? , j

H. Kokie patarimai padėtų sk. vyčiams lauko ir žvalginejimo
užsiėmimuose? > j , , . «

I. Koks yra sk. vyčių iskylavimo tikslas?
J. Koks yra sk. vyčių vadovo darbas?

ĮIĮi_StųdĮ^a
11. B,P. sako: "Kad darbe žengtumėme pirmyn, būtinai reikia

charakterio, t.y., patikimumo, energingumo ir tvirto laikymosi". 
Ką dr-vėje darote ir ką dar galėtumėte daryti šių charakterio 
ypatybių ūgdymui? »

12. a/ Ar sk.v., dr-vės sueigose žaidžiate ir kiek laiko. 
Aprašyk kokį vieną paskutinės sueigos žaidimą.

b/ Aprašyk kokį dr-vės studijavimo /tėvynės, tautosakos, 
ar p./ darbą, kurį jūsų sk, vyčiai atliko susidomėję.

c/ Jaunatvė nori džiaugtis. Ką savo dr-vėje darai ir ką 
dar galėtum daryti, kad būtų patenkintas sis jaunuomenės troški
mas ir kad jis būtų vedamas teisinga kryptimi?

IJ. Kokie lauko užsiėmimai /ilgesni negu 24 vai,/ buvo jūsų 
dr-vėje per paskutinius 12 mėn.? Ką dar reikėtų daryti?

14. Kaip supranti ir kaip sk. vyčiams paadkintum budėjimo 
nakties posakį " Kuo žmogus labiau sensti, tuo tau greičiau pra
bėga laikas"?

15. Kaip elgtumeis, jei tavo drvės sk. vyčių dvasinis susi
domėjimas nuslinktų:

a/ seklaus turinio kinų seansų lankymas;
b/ kavinių stiliaus melodijų traliavimas;
c/ miesto padugnių stiliaus vakarėlių lankymas.

K. Koks yra skautų vyčių įžodis ir kokie sk.v. įstatai?.
L. Kokios svarbiausios sk. vyčių dr-ves vndo pareigos?
M. Ar jūsų dr-vėje yra prityręs sk, vytis ir kokiomis 

priemonėmis sk. vyčiai siekia įsigyti pr.sk. vyčio vardą?
N. Kaip, manai, apjungtum vienoje apylinkėje išblaškytus 

sk. vyčius į būrelį emigracijoje?
O. Kada įvyko tarptautiniai skautų vyčių sąskrydžiai? Ar 

domimasi tarpt, sk. vyčiu sąskrydžiu 1949 m. Norvegijoje? Ką 
galėtų padaryti musų skautai vyčiai?
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ALp(LKA)3246 ,
' ” 1949 Nr 35MŽ kursų_įąnkymo_įr_bąi3įmo_reįkaįu ’ 111 į Į

T. Kas nori lankoti Mz> kursus, tas turi išanksto 
t xuot i, kaip šiame LŠS Biul. Nr. skelbiama. Skautų ir sk. vyčių ' 
kursų lankytojams studijų klausimai paskelbiami, jaun. sk. kyr— 
su lankytojams klausimai bus prisiųsti užsiregistravus. Garezerio 
ktrw negalės lankyti tie, kurie ligi kursų pradžios nebus parašę 
stif'l.Jų. Ts viso su studijomis reiktų baigti galimai anksčiau.

• II. Pernai ir anksčiau lankiusieji Garezerio kursus, jei dar 
neparašė studijų pagal anksčiau gautus klausimus, dabar turi ra
šyti pagal čia paskelbtus klausimus. Aš labai prašau tai galimai 
greičiau atlikti.

III. Pernai lankiusieji estų Mi kursų stovyką, bet dar nepa
rašę studijų, jas gali rašyti jau lietuviškai ir siųsti man. Skt. 
H. Miohelsonui prašant, sutikau jas perskaityti ir su Juo drauge 
išspręsti, kieno darbus pripažinti. Atlikte tai galimai greičiau. 
Klausimus tie kuršininkai yra gavę is Sktn. Michšlsono.

IV. Pernai lankę Garezerio kursus ir dar neatlikę stažo da
lies, pranešimus /apyskaitėles/ su tdntininko atestacija turi jau 
man pristatyti. Bet pirma jie turi atlikti II-aja dalį.

Vyr.sktn. /-/ Ant. Saųlaitis

* 143 + y . '
IŠEMIGRUOJANTIEMS VaDAMS-OVĖMS NURODYMAI

A. Kiekvienas vadovas-ė, emigruodamas, turi pasirūpint i,kas 
perima jo pareigas. Jei nėra nurodymų iš viršaus, gali nuspręsti 
vietinė vadija ar ir pats tsvykstąs vadovas persuoti Jas geriau
siam ir tinkamiausiam kanldatui. Perduoti reikia ir pareigas su 
atskaitomybe, turtu, lėžomis ir k. Viskas turi būti atlikta tvar
kingai, Jei galima, ir formaliai.

B. Visi išvykstantieji turi žinoti, kur ir kaip jie turi 
registruotis ir kokios jų pareigos emigracijoje. Nenutraukti 
ryšio su išvkuslals.

C. Vietovėje skautų-Čių skaičiui sumažėjus, vienetai gali 
susl'-laudinti /skautų ir skaučių, tačiau, atskirai/. Veikti gali 
ne tik viena skiltis, bet ir bent keli skautai.

L. Likviduojantis pasirūpinti turto, pinigų ir dokumentų bei 
kitų dalyku likimu. Archyvą, sutvarkius, galima perduoti LTB 
įstaigoms, tuo užsiimančioms; galima pasiųsti į JaV žinomiems 
skautų veikėjams ar kitaip padcti į saugią vietą. Visi vietovės 
vadovai-ės ir skautai-ės turėtų būti painformuoti, kur nueina 
istorinės vertės medžiaga. Nevertingi popieriai gali būti likvi
duoti. Būtų gerai, kad LSS centras būtų painformuotas, kur ir 
kaip patenka vietovės archyvinė medžiaga.

E. LSS Tarybos Pirmijos korespondenciją ir pinigus Augs
burge /Hochfelde/ priiminės psktn. Alf. Kerelis; .o LSŠ Garbės 
ženklų, kitų ženklų atsiskaitymus ir loterijų reikalus tvarkys 
^kįn^, į. vŠ^m$U£, vl^. t v.

LŠS BIULETENIO Nr.^5/1949.IV.25/ turinys: /pslp/
233 - Išvykstantiems Ir isvykusiems LSS“narlamš”.777.........
234 - Lietuviams skautams ir skautėms visame pasaulyje ..

. : j ............ .............
apdovanojimo aktai ...Ią,..

- Piniginius reikalus reikia sutvarkyti ...........................
- Gilwellio kursų reikalu......... ................t................................

». *» • y, _ rr 1 J J J ________A 

- Skautų vyčių Miško ženklo"studijų klausimai ..............
- MŽ kursų lankymo ir baigimo reikalu ................................
— Išemigruojantiems vadams-ovėms nurodymai ..............

235 - į skautininkų laipsnius pakėlimo aktas 
236-237 - LSS Garbės ženklais apdovanojimo a 
2J8

240 - Skautų Miško Ženklo studijų klausimai
241 ~ 1 ..............
242
243
v .v
176 /,/

167
168
168
169
169
170
173
174
17b
176 

W-iv.no
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