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1940 metų pavasarį išėjo paskutinieji skautų vadų Ir 
vadovių žurnalo "Skautybės" numeriai Lietuvoje.Metus iš me
tų varė "Skautybė" savo kuklų darbų - tiekė"metodiškai> ap- 

'dirbtos skautavimo medžiagos skautų-čių vadovams,papildyda
vo jų žinių bagažų, kad ji^ms palengvintų pertiekti tole - 
rantiškas, prieš niek;* nenukreiptas pasaulinio skautų sąjū
džio idėjas bebrestančiara, gėrio ir grožio teieškančiam jau 
T-nlmui.

Kaip gajus giliukas, prigijo, sužaliavo ir ųžuolu iš
sišakojo skautybė pasaulio jaunime,taip pat ir Lietuvoj.JJe- 
•vetintas buvo žurnalas "Skautybė" Lietuvos skautams.

Kai šiandienų iš palaužtos Lietuvos skautų organizaci
jos kelmo gajai atgyja naujos atžalos, kai skautiškos drau
govės nuberia lietuviškas stovyklas Vokietijoj, kai gelto-

1 našai kaklaraištis vėl ima mirguliuoti miniose,laikas, kad 
M ■”

- Skautybė" ir vėl pasirodytų, kad ir ne tokia prašmatni išo
riniai, kaip buvo, viehok verta senosios "Skautybės" atžala 
savo turiniu, o gal net jų prašokanti. »

Būtų klaidinga manyti, kad lietuvių skautų organizaci-
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Jos Išplėtimui stovyklose pakaktų lazdelės mostelėjimu su
šaukti norinčius ir Juos apvilkti uniforma. lies būtume tada 
uniformuoti, bet dar ne skautai. Kelias tapti skautu eina 
per nuolatinį tramdymą savęs paties,per kasdieninį valios 
įtempimą, per įsisarabnlnimąskautybės idealo savyj. Tai te
galima pasiekti, nuosekliai ir neperskubIntai perduodant 
skautavimo programas skiltyse. Tad per sustiprėjusias skil 
-tls į draugoves, bet subrandintas draugoves, į tunto ir 
sąjungos stiprybę! .

Daugelių vadų su tuo sutiks, tik šaukte šauks - duokit 
mums medžiagos, literatūros, o mes Jau rasim būdų skilčių 
sistemai pritaikinti, per Ją - ir kandidatams suskautintl • 
šį rėkiantį skautiškos literatūros trūkumą, neproporcingą 
prasidėjusiam skautų kilimui, imasi šalinti "Skautybė", už
sibrėžusi tiekti praktiškos skautavimo medžiagos bei teori
nių samprotavimų iš pirmųjų šaltinių, i'š Baden - Powell’ io 
"Skautybės Berniukams" ir kitų Jo knygų.■

Čia Jai ir Josios redaktoriui nuoširdžiausiai linkiu 
sėkmės ir ištvermės!

Svetimoje žemėje toliau tiesiant skautiškąjį kelią, Iš
kyla gyvas reikalas atgaivinti "Skautybę", kuri padėtų mūsų 
vadams /ypač Jaunesnleaėms/ne tik prisiminti senuosius lai
mėjimus, bet kartu ir skatintų ieškoti naujų kelių, nes gy
venamas, mus išraudamas iš rainių sodybų, pastatė reikalavi
mus, kurie Lietuvoje buvo nebeaktualūs* i.'es dabar be lais
vos tėvynės, svetimoje žemėje, gyvename lageriuose tarp iš
vargusių bei suabejojusių žmonių ir be tlnka.ių kultūrinių 
įstaigų. x

Tokioje atmosferoje skautų vadai, siekdami Idealų, turės 
sukaupti visas Jėgas ir surasti tinkamų metodų,kad skautybė ■ 
neliktų tuščias beprasmis žodis.
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Kiekvienas naujai atrastas kelias į jaunuolių širdis , 
kiekviena originali mintis - turės "Skautybėje’plačiai vie
tos. '

Todėl,skautininkai-ėa, draugininkai-ės, skiltininkai-ės, 
rėmėjai ir visi mūsų draugai, nuoširdžiai ir nekantriai lau
kiame jūsų pastabų, nuotrupų ir straipsnių, nes tik tada 
"Skautybė " bus gyva ir pajėgs atlikti jai statomus dide
lius uždavinius.

Sktn.Spalis

SKAUTŲ UŽDAVINIAI IŠ3IVIJ0J3.

19UO metais birželio inėn/13 dleną'visoje nepriklauso
mo ję Lietuvoje, mūsų v&lstybės tamsių dienų išvakarėse, su
liepsnojo paskutinysis skautų laužas LSS Šefo garbe/.^^JJar 

laužavietėms nesuskubus užšalti, Juoda ranka iš rytų ėmė 
smaugti mūsų tautos gyvybę. Antaninių laužo šventų pasiža
dėjimų pačiame užsidegime, svetimieji,įsibrovę 1 mūsų kraš
tą, užgniaužė ir nutraukė bet kokį skautų veikimą. Skaudus 
likimas ištiko mūsų tautą. Svetimųjų priespaudos metu labai 
pašlijo jaunuomenės auklėjimas. Daug blogų nesveikų įpro
čių ir įvairių blogybių užvaldė mūsų jaunimą ir suaugusius.

Štai jau šeštieji metai to tamsaus laikotarpio slenka . 
Mūšų šalelė ir šiandien dar verguvės pančių surakinta, pri
slėgta,svetimųjų niokojama. Skautų laužavietės žolėmis ir 
samanomis jau apaugo. Tik mūsų brolių širdyse slaptai ruse
na kibirkštys. , . ■'

Mes, išeivijos skautai, turime visai kitas veikimo są
lygas. Štai sąjungininkai leido mums laisvai veikti. Jau 
įsteigta Laikinoji Vyriausioji Skautų VadiJa. Skautai or
ganizuojasi visose anglų,-amerikiečių ir prancūzų valdomų 
Vokietijos zonų lietuvių stovyklose. Skautų organizacija1 , 
turėdama iš vakarų sąjungininkų didelio pritarimo, gali ‘$a-

Lietuvos nacionalinė 
M-Mažvydo biblioteka
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lankiai augti, stiprėti ir suvaidinti svarbų vaidmenį mūsų 
tautai, besiveržiančiai vėl į laisvą nepriklausomą gyvenimą. 
Mums,skautams, tenka tinkamai įvertinti tas geras aplinky
bes ir dideliu užsidegimu stvertis darbų ir pareigų, kurių 
laukia jaunimas ir visa lietuvių tauta, lies turime toliau 
vykdyti- savo šventus įžodžio pažadus, iškilmingai duotus 
Palangos, Panemunės ir kituose TTemuno šalies pušynuose.

Tad kokie uždaviniai laukia mūsų? Pirmiausia turime su 
-atburti visi į didesnius ar mažesnius skautų vienetus. Te- 
nepalieka nė vieno mūsų brolio nuošaliai stovinčio ir na- 
grįžtančio prie skautų organizacijos. Atgaivindami ir plės 
darni savo veikimą, turėsime įtraukti savo tarpan visus iš
eivijoje esančius berniukus ir mergaites, dar nebuvusius 
skautais. Saulėtu užsidegimu einant savo-pareigas, lengvai 
pasiseks suburti visą lietuviškąjį išeivijos jaunimą ir su
laukti palankumo, pritarimo bei paramos iš visuomenės.

Skautybė, būdama vispusiško auklėjimo sistema,gali daug 
didelių žaizdų,padarytų mūsų jaunimui okupacijos metais, 
užgydyti.

Hūkymaa, girtavimas, dorinis pakrikimas bei kiti blogi 
įpročiai smarkiai sukrėtė ir mūsų jaunimą. Šio karo audros 
atnešė daug neigiamybių ir mums. Pavienio asmens ir tautos 
gyvenime daug kas'pasikeitė. Labai trokšdami savo tautai 

neprlklausom'o gyvenimo, turime būtinai augti dvasi oje,''sun
kiose dienose nenuleisti rankų ir visa širdimi vykdyti gy
venimo uždavinį, savo gyvenimo ir visos tautos. Todėl gyven 
-darni dabar stovyklose ir turėdami nemaža laisvo laiko, tu
rime jį tinkamai sunaudoti. Skautiški užsiėmimai, žaidimai , 
dainos, laužai ir kiti darbai, atlikti visa širdimi,teužde- • 
ga mūsų dvasią, teugdo mūsų asmenybę ir išblaško iš vienodo 
gyvenimo snaudulio. lies,skautai, turime stropiai- budėti 
šiuo metu, kada iš karo griūvėsiu keliasi tautos laisvam 
neprilčlausomam gyvenimui. Todėl jaunimas turi apleisti pri-
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troškusias, prirūkytas kortavimo patalpas, girtavimo ir 
gašlumo landynes. Save nuodydami liekame bukapročiais ir • 
nejautriais kilnesniems uždaviniams siekti. Skautų • orga - 
nlzacijoje, kur tiek daug Jaunatvės, saulėto gyvumo ir vis 
-pusiško pasiruošimo gyvenimui,yra vieta'mūsų Jaunimui. - 

Gražiai, tinkamai veikdami, kelsime Lietuvos vardų sve 
-timųjų tarpe. Būdami pavyzdingai susiorganizavę.galėsime 
daug gražių darbų atlikti. Tautos,kurios nesprendžia savo 
gyvenimo uždavinio, išbraukiamos iš nepriklausomų tautų 
šeimos tarpo. Ues patys kuriame savo tautai likimų. Mūsų 
ateitis miglota, bet skautai ir sunkiausiomis valandomis 
nenusimena ir nenustoja vilties. Prieš mūsų akis turi vi
suomet šviesti Lietuvos gražesnė ateitis. Jų pasieksime , 
pašvesdami visas savo Jėgas DI3VŪI, TŽVTC13I ir A2TIMUI.

, • Psktn.Vyrvaldas.

TBU. SKILTIIHHKE!
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SKILTININKAS DRAUGOVĖJE
Kiekvienas draugininkas trokšta,kad jo draugovė "būtų pa

jėgi, bet dažnai pastebi, kad visos dedamos pastangos vėjais 
eina. Kur gi pagaliau yra klaida, klausia dažnas jaunesnis 
draugininkas. Juk,rodos, nesigailiu nei laiko,nei- darto;pats 
tieką stengiuos aprėpti, net kiekvieną skilčių sueigą patik
rinu, o pastebiu, kažkas nesiseka ir baigta.

Taip,draugininke, viena yra maža pasisekimo paslaptis, 
- tavo skiltininkas. Nori turėti stiprią draugovę-kiekviena 
proga didink skiltininko autoritetą. 0 tam išnaudok kiekvie-r 
ną tinkamą momentą. Ypač draugovės sueigos tam tinka, kada k
kaip ant delno iškyla visi tarpusavio santykiai.

Tu pats vadovaudamas,leisk ir jam vadovauti,kiekvienas 
tavo Įsakymas, žaidimas turi būti taip parinktas,kad daug 
vietos liktų skiltininko iniciatyvai.nepaversk jo bevale ma
šina, tik klausančia tavo įsakymų.

Kuo greičiausiai atsisakyk nuo kareiviškos rikiuotės pa- 
gal ūgį, bet pereik prie skilčių sistemos,kuri turi žymiai 
gilesnį prasmę /prie progos gal kada grįšime prie tos temoę' 
labiau sucementuoja skiltį ir iškelia skiltĮninką kaipo vadą.

Tavo kreipimasis į skiltininką turi būti nuoširdus, turi 
jaustis,kad tu jį gerbi ir tas kelia jį skautų tarpe,' augs 
ir tavo autoritetas.

Venk viešai jam pastabų,jei per nelaimę ir suklystų,/ne
bent įvyktų kas nepaprasto ir reikėtų tuoj reaguoti/, taip 
pat nesikišk į skilties vidaus gyvenimą, nes skiltininkas at 
-rodys nebereikalingas ar netikęs, o tu pats nuobodus.

Teisybė, turi pažinti kiekvieną skautą,bet tam užtenka 
draugovės ir štabo sueigų. Aš pažinojau draugininkų, kurie 
pirm pamatydami skauto veidą, jau žinojo pagrindinius .jo 
charakterio bruožus ir_vien iš štabo sueigų.

Tarp skiltininkų venk nesveikos konkurencijos,' bet sti
prink jų tarpusavio drauglškimą,kad nuotaika susirinkus būtų
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nuoširdi ir pakili, o ne įtempta.
Ir ųiatysi: tavo draugpvė žydės, visi, jos- žygiai bus len

gvučiai, o tavo darbas malonus. -įt
Bktn.Spalis.

Toli nuo gimtosios pastogės, likimo išvyti iš tėvo na- . 
mų, mes lūkuriuojame, kol nurims paskutinieji karo verpetai, 
kol nusigaidrys tėviškės dangus.

Prisiminimai žadina ilgėsį,gailesį.liūdesį. Bet...skau 
-tas linksmas,susivaldo ir nenustoja vilties,- kadaise Ba
den-Powell ’ i s įrašė šį dėsnį į skautų įstatus, kadaise mes • 
jį mokėmės ir jo mokėme.

Ir iš tikrųjų, skautai liko linksmesni ir nenustojo vii 
-ties. Kas pavažiuoja po lietuviškas stovyklas Vokietijoj , 
tas bus girdėjęs jau ne vieną skaidrią damą prie skautiško 
laužo, besiveržiančią iš vėl uniformuoto skauto krūtinės•• 

’Atsieit, skautai atgijo,atgijo ištrėmime be raginimo ir .be 
propagandos. įvairios jų būties sąlygos, bet visų vienodas 
tikslas -Dievu i,Tėvynei ir Artimui, 
vykdant skautų įstatus..

Lietuvos Skautų Sąjungos Vadi joje, jungtinėje Seserijos 
ir Brolijos reikalams, jau yra susirbgistravę du tuntai ir 
12 draugovių. Besisteigiančių draugovių bei tuntų skaičius 
yra žymiai didesnis Ir vis dar didėja.

Tad natūraliai kyla reikalas susiburti visiems bent po
rai dienų, aptarti lietuvių skautų reikalus, išspręsti or- • 
ganizacinius rūpesčius ir, kaip skautų sąjungos statutas nu 
-mato, išsirinkti bendrą vadovybę, kompetentingą tarti žodį 
visų lietuvių skautų Vardu.

Tam reikalui Detmolde, vadi jos būkle, Bahnhofstr.o., • š.ia 
spalių mėn. 25 - 28 'dienomis šaukiaaas skautų- čių vadų su
važiavimas, į kurį pirmoj eilėj kviečiami atvykti visi tie 
skautai,kurie jau vadovauja įsisteigusiems tuntams bei drau- ■

8

8



govėma, ar kurie yra pradėję jas organizuo‘ti. Nuo tunto 
Stabo kviečiami tuntĮninkąs ir du tunto štabo sueigoj,rink
ti atstovai, nuo draugovės kviečiami draugininkas ir vienas 
draugovės štabo sueigoje rinktas atstovas. Taip pat kvie
čiami dalyvauti visų laipsnių skautininkai- ės.

Kadangi skautų vienetai šiandienę yra mišrūs, tame pa
čiame tunte ir toje pačioje draugovėje dar dažnai būna skau 

•-tų ir skaučių, jaunesniųjų skautų ir skautų vyčių,jūros ir 
oro skautų, tai pageidaujama, kad 4 suvažiavimų būtų pa
rinkti atstovai iš įvairių šakų.

Gyvenimas Detmold’e, kaip ir kitur, nėra rožėmis klotas. 
Todėl į suvažiavimų vykstu prašomi paimti iškylos aprangų : 
antklodę,pagalvėlę^puodukų,rankšluostį,maisto ir t.t. Kad 
galima būtų išrūpinti Detmolde maisto korteles bent penkiom 
dienom, reikia atvežti su savim pažymėjimų, iš kurio būtų 

-matyti, kad kalbamasis asmuo yra siunčiamasDetmoldų ir 
yra aprūpintas maistu iki spalių mėn. 25 d. Su tomis kor
telėmis bus galima pavalgyti vietos valgyklose. \

Jei ir teks pavargti kelionėje, jei ir turėsim neprie- 
•teklių Detmolde, bet kų tai reiškia: juk skautas...linksmas 
ir nenustoja vilties.

Tad,iki pasimatymo! Detmolde! Spalių 26 d.i
Vyr.sktn.V.Gruodžius.

įsakymų* t.—

į j> _ą. k y m a s Nr. 5» Detaoldas, 1945«9.22- skelbia, kad 
lietuvių ekautif draugovės Vokietijoje numeruojamos iš eilės, 
jų įsisteigimo tvarka. Pilnosios trys vietos paliekamos ne 

. -užimtos iki bus išaiškintos visos Vokietijoj įsisteigusios 
draugovės. Toliau pažymima,kad yra įsisteigusios ir Vadi- 
joj užsiregistravusios šios draugovės: 4*Margio dr-vė Ol
denburge nuo 1945.7*26; 5 GEDIMINO dr-vė Oldenburge nuo 26. 
7.1945; MINDAUGO dr-vė Blomberge nuo 1945-8-12; 9-BIBUtii 
dr-vė Oldenburge nuo 1945*9.16; 10*sk.vyčių dr-vė Oldenbur
ge nuo 1945.9*16 d; 11. PKHKUNO DIEVAIČIO dr-vė Plensbur- 
ge nuo 1945.12.1.
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t s a k y m ą a Hr.7, Detmoldas, 1945-rugsėjo mėn.29 d.
Skautą vadų rengimo darbui padėti vykdyti,instrukcijoms 

ir medžiagai iš VadiJos perteikti vienetams ir padėti savi- 
tarpy bendrauti, atgaivinu visų šakų skaučių ir skautų vadų 
laikraščio "S K A U T Z 3 S S”

2-ojo „ ’Skautytėj’nu.m.eįio

SKAUTAS GAMTOS DRAUGAS. ,
Žmogų galima gerai pažinti iš Jo elg'esio su gyvuliais 

ir kitais gamtos padarais. Kursai žiauriai elgiasi su gy
vuliais, Juos kankina, tas yra menkos dvasios,piktos valios 
žmogus. Jonas Žiaurusis, Rusijos valdovas, Jau vaikas būda
mas, su didžiausiu malonumu gyviems kačiukams išbadinėdavo 
akis ir mėtydavo Juos nuo Kremliaus bokšto. Užaugęs ir ta
pęs valdovu, nė kiek nebuvo švelnesnis ir saviems valdi
niams., Priešingai, didieji, mokslo ir meno kūrėjai, dvasios 
ir sielos didžiūnai buvo Jautrios širdies gyvuliams ir ki
tiems nebyliams .gamtos padarams. Gyvulių ir gamtos meilė 
yra didelė žmogaus sielos puošmena.

Skautų sistema, būdama pilnutinio auklėjimo sistema,la
bai Įvertina skautų santykius su gyvuliais ir gamta. Šešta
sis skautų Įstatas skamba: Skautas gamtos 
draugas. Taip pat antrame įsakyme dar kartę pabrė
žiamas bei praplečiamas tas santykis, būtent: Gyvenk tėvy
nei, -žmoni Jai ir~ b,ūk gamtos ir gyvulių 
d r auga s. Šia glūdi gili prasmė.

Bet kaip dažnai žmogus nusikalsta žmogiškajai savo pri
gimčiai! Štai, vežikas, norėdamas kuo daugiausiai’užsidirb 
-ti, perkrauna vežimų. Jo arklys dažnai nepajėgia patraukti, 
ir, baisiu botago smūgiu čaižomas, parpuola žemėn, susikru
vinęs po sunkia našta, n kiek prislkenčia arklys,tas išti
kimas žmogaus bičiulis, girtuoklio vežiko arba girto žmo
gaus rankose. Už savo ištikimų darbų Jis turi pakęsti bo
tago, baslio ar kojų smūgius, arba valandų valandomis, šal
čio metu, laukti savo girto šeimininko iš smuklės išeinant , 
be saujos avižų, be šieno pluoštelio! Taip! Žmogus,gamtai 
pats, 'labai dažnai nusikalsta prieš gyvulius ir pažemina 
save žiauriai elgdamasis.

Kiekviename žingsny skautui yra progų pasireikšti.Pama
tęs arklį, nepajėgianti vežimo patraukti, Jis sutelks žmo
nes pastūmėti 1 kalnų ar užtikęs žmogų žiauriai.neleistinai 
besielgianti su gyvuliu, JI perspės, arba paprašys liautis 
gyvuli kankinus, o užkietėjusi ir nesukalbamų kankintojų
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policijai perduos* Jokie, turi būti sudrausti ir nubausti 
pagal gyvulių .globos įstatymu. Padykę Vaikai prasiinano į- 
vairių neleistinų žaidimų, būtent: kačių ujimas,šunų pjudi- 
mas ir pan. Skautas tokiuose žaidimuose neturi dalyvauti, 
bet sugalvoti savo draugams neskautams gražesnių,padoresnių 
žaidimų, kuriuos žaidžiant nekanklnaaį gyvulėliai ir kiti 
gamtos padarėliai-

Skautas privalo visuomet vengti žiaurumų, bet tuo skau
tiška pareiga dar neatlikta. Jis turi gyvulį ir gamta glo
boti. Šuo,tas ištikimas namų.sargas, aklųjų vedžiotojas , 
bandos saugotojas, kario ir vaikų draugas, užtai reikalin
gas tinkamos pastogės ir maitinimo. Skautas sukals jam bū
dų, priklos šiaudų ir prĮkaišys visus plyšius,kad žiemų mū
sų keturkojis 'draugas nesušaltų. Nepamirš kasdien pašerti , 
kad jis nealktų ir galėtų mums tinkamai tarnauti. ūišanų 
šunį bent valandėlę paleis nuo grandinės pasilakstyti.

Gal kai kas pasakys/ kad čia keliamos mintys negyveni
miškos,- šiandienų mpras neaktualios. < Visi tie'klausimai gal 
nustoja prasmės: juk šiandienų milijonai žmonių nukankinami 
žiauriausiu būdu, aukščiausios gamtos būtybės kraujas upė
mis teka. Mes netekome tėviškės, netekome namų, nebeturime 
ir jokių gyvulių. Tiesas bet mes neturime sudėję rankas 
laukti. Jau didžioji karo audra praūžė. Mes turime ruoš-, 
tis pokariniam taikos gyvenimui. Mes neturime teisės už
gniaužti žmogaus prigimties ir nutraukti santykius su gyvu
liais, su gamta. Tvirtai tikėkime, kad sugrįšime į tėvelių 
namus. Nors ten mus ir belauktų tik išguitas,benamiu tapęs 
mūsų šunelis, mes turime ruoštis gyvenimui, kurs vertas gam 
-toa Viešpačio vardo.

• Daug tuo klausimu galėtų rašyti ir išnagrinėti įvairias 
gyvulių globos mintis, pasirinkti siauresnę temų ir jų pla
čiai nušviesti, bet šį kartų čia pateiksiu minčių pluoštų , 
apimantį bendrais bruožais visas skauto pareigas gyvuliams 
ir gamtai. Skiltlninkai ir draugininkai galės jomis pasi - 
naudoti, nagrinėjant šeštųjį skautų įstatų ir antrųjį įsa
kymų. Daugiau šiuo klausimu medžiagos ras jau paruoštoj 
spaudai mano knygoj "APLEISTŲJŲ DALIA", kuri netrukus pa
sirodys knygų rinkoj.

Šiuo tarpu pateikiu šias skauto pareigas gyvuliams^ ir 
gamtai: -
1. Maloniai elgtis su visais gyvuliais, o į tuos, kurie su

pranta žmogaus kalbų, visada švelniai pratarti.
2. Naminius gyvulius /šunįs,katės,triušius,paukščius ir kiy 

nustatytu laiku ir tinkamai aprūpinti maistu ir vandeniu
ir gerove rūpintis.
3* Nelaikyti pas save jokio naminio gyvulio, jeigu nepajėgi

• jo išlaikyti taip, kaip jo prigimtis reikalauja.
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4- Sergančius gyvulius slaugyti; Jeigu jie priklauso kokiam 
žiaurias žmogui,prašyti Jį,kad su gyvuliais maloniau elg 
-tusi; išimtinais atvejais prašyti leisti ligotus gyvu
lius drauge prižiūrėti. __ z

5» Jokio gyvulio, koks Jis bebūtų,neerzinti,negęsdinti, ne- . 
sielgti su Juo žiauriai, Jo nekankinti.

S. Užtarti visus gyvulius.kuriuos kas nors kankina, perse
kioja, sūkuriais žiauriai elgiasi; pavyzdžiui, niekados 
nedalyvauti kačių ujime, šunų pjudime ir kit.

7* Ypatingai globoti, užtarti tuos gyvulius, kurie žmonių 
labiausiai yra neapkenčiami, bet iš tikrųjų mums nau

dingi, t.y. smulkūs gyviai: varlės,rupūžės, šikšnospar
niai, driežai ir kiti.

8. Niekados nedalyvauti.žaidimuose, kur kankinami ar žudomi 
gyvuliai •

9. Nedalyvauti gyvulių kankinamose pramogose: meškerioti, 
gaudyti palaidinėmis žuvis, išdykaujant gaudyti mažus gy 
-vulėlius, imti Juos į namus., nešti įspraustus į ankštas

» dėžutes,stiklines,butelius, išdykaujant užmušinėti ir tt.
10. Negaudyti paukščių giesmininkų, nedėti Jų į ankštus nar

velius, nevagiliauti, neišimlneti' kiaušinėlių ir nedras
kyti paukščių lizdų.

11. Saugoti,kad pririšti šunes nebūtų alkani ir -troškulio ’ 
kankinant, nešaltų,negulėtų purve, nešvarumuose ir kad 
Jie kasdien kelias valandas būtų paleisti nuo raiščio.

12. Prižiūrėti, kad sukaitę,suprakaitavę arkliai ir kiti 
gyvuliai, kurie po darbo stovi pastatyti atvirame ore ,

' tuojau būtų pridengti, kad neperšaltų.
13- Ypatingai prižiūrėti 'gyvulius, vežančius šunkiai pri

krautus vežimus, ir visais atvejais,kada arklys nepajė
gia vežimo patraukti, prašyti praeivių padėti pastūmėti .

14* Pastebėjus, kad su gyvuliais žiauriai elgiasi suaugę žmo 
-nes,mandagiai prašyti Juos liautis gyvulius kankinus.

15. Prižiūrėti, kad pakinktai arkliams ar kitiems vežantiems- 
gyvuliams netrintų,neveržtų ar kaip kitaip Jų nekankintų; 
tatai pastebėjus, atkreipti vadovo arba savininko dėmesį.

16. Saugoti,kad Joks gyvas paukštis nebūtų nešamas nutvertas 
už sparnų arba žemyn nuleista galva, arba stipriai su
veržtas, arba įspraustas į ankštę vietę /krepšį, dėžę, 
narvelį ir kit./.

17- Prašyti,kad turguje pirktos gyvos žuvys'pirkimo vietoje 
stipriu smūgiu į galvę tučtuojau būtų apsvaigintos,o ne
leisti Jotas benešant gyvoms užtrokšti. ,

18. Rūpintis, kad gyvuliai,kurie yra paskirti skersti namie,
12 •• - . --
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kuogreičiausiai Ir be skausmo butų papjauti.
19. Prižiūrėti,kad tik kų papjautam gyvuliui nebūtų žemyn 

■ nusvirusi galva,nes tada gyvulys ilgiau kenčia, /jaučia
skausmų/, kadangi kraujas puikiau nubėga iš smegenų.

20. Paveikti,kad koks kenksmingas gyvulys,jį gaudant ar žu-' 
dant, nebūtų dje reikalo kankinamas.

21. Sipintis, kad jauni šunyčiai arba kačiukai būtų atiduo
ti geriens žmonėms auginti; o kai tokių neatsiranda,per 
-duoti suaugusiems,kad tokius gyvulius greitai ir '■ be 
skausmo užmuštų stipriu smūgiu į galvų<

22- Išvytus,pamestus paklydusius šunis ir kates nevyti to
liau, bet priviliojus pamaitinti ir prašyti tėvų arba 
gyvulius užtarančių žmonių pasirūpinti jų likimu. ~

23. Žiemos metu badaujantiems paukščiams ir'laukiniams gy
vuliams paberti tam tikro -maisto, vasaros kaitros metu 
parūpinti gėrimo trokštantiems paukščiais.

'24.* Vasaros metu kaip galint daugiau pririnkti maisto paukš 
-■čiams ir laukiniams gyvuliams žiemai misti /agurkų,ar
būzų, saulėgra’žų. sėklų,grūdų,sėlenų,piktžolių sėklų,kaš
tonų,gilių ir fcit./.

25. Pastebėjus įstatymais draudžiamas kilpas ir spęstus,pas
-tatytus paukščiams ir žveritoą gaudyti,pranešti apie 
tai suaugusiems, kad jie sukliudytų panašius piktus 
darbus. . _ ■ , - '

26- Uždraustu laiku nežvejoti.negaudyti vėžių, o tatai pa
stebėjus kitus darant, perspėti arba pranešti vyresnie
siems,kad sudraustų .piktadarius.

27. Pavasarį sukalti, inkilėlius varnėnams ir zylėms ir tin
kamai juos įkelti.

26. Rūpintis, kad šeštasis skautų įstatas ir antrasis įsa
kymas būtų tinkamai skautuose įsąmonintas.

29- Susipažinti su leidžiamaisiais įsakymais, taisyklėmis 
gyvulių ir gamtos globos reikalu.

30. Per ekskursijas, gegužines neskinti gėlių,nelaužyti me
džių šakų, o ypač nežaloti medžių ir gėlių, pasodintų

> pagražinimo tikslais /parkuose,šaligatviais, pakelėmis
. ir kit./, neteršti pramogų vietų popiergaliais, butelių 

skeveldromis ir t.t.
Psktn.Vyrvaldas.

Hedaktoriaus pastaba.
Straipsnių autorių pavardės skelbiamos tik gavus raš

tiškų autoriaus sutikimų. x
Siunčiant straipsnius redakcijai, žinoma, reikia ir ti

krųjų pavardę pažymėti. ,
X 13
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UPĖ_S PIEČIO SURADIMAS GĖOLBĮglNIU BODŲ.
Reikiamos išmatuoti upės priešingame krante surandame 

netoli vandens kokį nors ryškensį daiktų - žyminį "x” /medį, 
didelį akmenį,kuolų ir panašiai/. Atsistojane-lygiai prie
šais /brėž.taške A/ einane lygiagrečiai.upės 10,20,40 ar 50 
žingsnių /brėž.iki taško B/. Pažymime tų vietų sk. lazda ar 
panašiai ir einane ta pačia kryptimi pusę tiek /brėž. iki 
taško C; AB BC/, kiek prieš tai buvo nueita. Pasukame^ Sta
čiu kampu nuo upės ir einame tol, kol per anksčiau nužymėtų 
vietų /brėž. taškas"B"/ matysime anksčiau pasirinktų žyminį, 
/brėž. "x"/.

t / jy, z// z Iš "Robert Baden-Powell»io
. S'' ' 9***/ 'S ' knygos "Scouting for boys".

ojF

ŠIAURĖS SURADIMAS PAGAL LAIKRODĮ, dį

suradimo būdas turi tų ni-

rodyklę 
turį> 

tarps

Ieškant šiaurės ir pietų krypties laikrodžio pagalba,ni 
-nutinis laikrodžio rodiklis jokios reikšmės neturi.

Šiaurės ir pietų kryptys
randamos,valandine;
nukreipus į saulę ir 
jos ir 12 vai.esantį __ _
padalinus pusiau /žiūr.brėž/ „

, Per gautąjį taškų ir laikro
džio’ centrų /rodyklių įtvir
tinamųjų vietų /išvestos tie 
-sios vienas galas rodys.

.pietus /būtent,tas,kuris ei
na per rastųjį taškų,o kitas 

•- šiaurų-
Šis šiaurės ir pietų krypčių

nusų, kad gali būti panaudotas tik saulėtų dienų. ’
■Iš Robert Baden -.Powell’i o 
knygos "Scouting for boys"

Į JŪR'J SKAUTUS.
Tauta be laivyno - 
tauta be ateities.

> Napoleonas
42 Būdami ištrėmime ir gyvendami mums itin nepalankiose

14
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čių, teikia norą gyventi ir pasiaukoti kitiems.padaro jį 
jautrų bendriems mūsų tautos siekimams ir suformuoja pilnu
tinę, veržlią ir energingą asmenybę. Veiksnys tokį indivi
dą suformuoti yra skautybė per jutą, atsieit,' Jūrų skautai . 
Taip skautybė, taip jūra ugdo asmenyje'drąsą.pasiryžimą ne
palaužiamą valią,draugiškumą,drausnę ir kitas jaunuoliui bū 
-tinas dorybes. Tokiomis dorybėmis apsišarvavęs, jaunuolis 
gali drąsiai žengti kietuoju, gyvenimo keliu,nebodamas jokių 
audrų ir netikėtumų,drąsiai žvelgdamas ateitin. Tai gyve
nimiška ateities asmenybė. ITe^nuostabu* dėl to,kad kažheno
yra pasakyta, kad kas valdo jūrą, tas valdo pasaulį.Šio po
sakio prasmingumu galėjome įsitikinti per dabartines didžia 
-jų tautų gruntynes.

•Jūrininkų tautos visais laikais gyveno ir gyvens tur
tingesnį, kultūringesnį ir pilnesnį gyvenimą, negu sėslios 
kontinentinės tautos. Jūra teikia visus žinomus galimumus 
pasiekti to,kad atskiras asmuo, taigi ir valstybė galėtų 
ekonomiškai ir-politiškai išsikovoti ir užtikrinti sau pri
deramą vietą kitų - didžiųjų tautų tarpe.

Lietuviai nuo seno gyveno tokioje geografinėje padėty'- 
je, kuri neleido lietuviams pasidaryti veržlia jūrininkų 
tauta. Tačiau lietuvis yra visiems žinomas kaip .taikingas 
ir sumanus ūkininkas.' Mūsų visų pareiga yra įskiepyti, lie
tuviuose daugiau meilės ir prisirišimo jūrai, tai jūrai.ku
rioje glūdi neišpasakyti turtai ateities Lietuvai.

Jūrų skautų tikslas ir yra per skautybę paruošti jau
nuolį ne būtinai jūrininku, bet būtinai jūriniūkiškai gal
vojančia asmenybe.

Jūrų skautus reikiamai paruošti mes dabar neturime 
kaip. Tam trūksta skautiškos -bei jūriškoą medžiagos, jūrų 
skautųppatyrimo laipsnių, progos bei tinkamų sąlygų. -Todėl 
būtų visiškai tikslu naujai steigiamiems jūros skautų vie
netams prisilaikyti Vyriausiojo Skautininko įsakyme Hr. 1. 
1945 m. duotų nurodymų. -Būtent, pirmiausia bendrose viene
tą sueigose išeitį skautiškosios ideologijos pagrindus ir 
skautų patyrimo laipsnių programas

Saujai įsisteigiančios jūrų skautų valtys turėtų ; sau 
varaus pasirinkti iš jūros ar upių paukščių, žuvų ar kitų 
gyvių, pav., žuvėdrų, lydžių, ruonių, šapalų, pingvinų ir 
pan. Didesnis vienetas - laivas renka sau Didž.Lietuvos ku 
-nigaikščių ar kitų įžymių Lietuvos vyrų vardus.

Visų buvusių jūrų skautų /kurie turi bent kiek žinių 
iš jūrininkystės, pareiga,jei leidžia vietos sąlygos,atgai
vinti jūrų skautų vienetus - valtis.laivus ir pan.

Atgaivinamojo vieneto didžiausias darbas,kaip minėta, 
pasiruošti sekančiai pavasariui skautiškai ir jūriSkaisteo-

■' .15
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ALp(LKA)2117
1945, Nr. 1-2retiškai ir praktiškai dažyti žygių įsi 

jūrų skautų buklų. Bukli? papuošti įvit 
šūkiais, paveikslais, f otogr. nuotraukos 
modeliais ir kit.

Tie vienetai,kuri e turi’priėjimų-prie jūros, upės, ežer<V 
turėtų per žiemų visokiais galimais būdais įsigyti ar iš- 
slnoiauoti irklinį /geriausiai 6-8 irklų/ ar būrinį pastatų, 
kad pavasariui atėjus, galima būtų ir praktiškus 'darbus 
atlikti.
, Šiuo kart, kad besisteigiantians jūrų skautų vienetams 

būtų lengviau atlikti sueigas iš praktinės jūrininkystės , 
duosiu keletu temų grynai garinėms paskaitoms ar darbams.

I. Žinios apie laivus:
a/ laivų statyba,.b/laivų suskirstymas, c/laiVų take - 

lažas ir rangoutas.
II. Jūrininkystė:

a/ laivų ir takelažo parengimas plaukiojimo sezonui ir 
žiemojimui, ' b/mazgai, c/inkarai ir jų rūšys, d/ir- 
klavimo komandos, e/ prielaivis.

1. Buriavimo teorija.
2. Buriavimo praktika:

a/burlų parengimas, b/burių iškėlimas ir nuleidimas, 
c/burlavlmais įvairiais kursais, d/įvairūs buriavi
mo manevrai, e/buriavlmo komandos.

3« Ypatingi manevrai:
a/inkaravimasis, b/šviesos stovint ant inkaro,c/žmo 
-gus už borto,, d/buksiravimas, e/laivo nuvilkimas 
nuo seklumos.

III. H avigacija. '
1. Navigaciniai ir pagalbiniai prietaisai: 

a/kompasas, b/Jūrlapiai, c/pakraz^ių ir -farvaterio 
šviesos ir ženklai, d/logas, e/lotas.

2. Praktinė navigacija:
a/geografinės žinios, b/laivo vietos nustatymas..

IV. Meteorologija:
a/audrų ir vėjo signalai.

V. Jachtų ir, laivų papročiai:
a/vėllavos ir Standartai, b/saliutavimas, c/apranga, 
d/etikėtas, e/bendri mandagumai.

VI. Prekybinis ir karo laivynas.
VII. Jūrų teisė.

ITesant iš skautų asmenų, sugebančių populiariai ir su
prantamai ątlikti paskaitas iš čia patelkiamų temų, galimą 
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