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būtų kviesti prelegentų iš stovykloje ar lageryje esančių 
visuomenininkų.

Kituose”Skautybės ‘ numeriuose pasistengsiu jūrų skau
tams pateikti jūriškų žinių plačiau ir vaizdžiau atskiroms 
jūrų sueigoms. Po ilgesnio laiko iš šių atskirų žinučių 
susidarys visai gražios medžiagos jūrų skautams praktiškai 
lavintis-

Tad pradėkim.vyrai, steigti jūrų skautų vienetus. Ši 
darbą dirbdami,turėsime sau daug naudos ir geriausią poil
sį bei malonumą.

Gero vėjol
, Psktn. VI. Šarūnas- 

Hatnluig 36t HfLitentv**. 1. U*n.C»i*p-

KREGŽDŽIŲ" SŪBIGA L. Liepsnelė.
"Vyt, vyt - tinginius vyti" sušunka skautės,suėjusios 

į sueigą- Šiais žodžiais, sustojusios rateliu ir sueiki - 
busios rankomis, jos pradeda ir pabaigia sueigą*

Ką gi jos veikia, išvijusios tinginius iš savo tarpo?
Agi kiekviena jų atsinešė kojinių, kiaurų, pairusių,ir 

šią jaukią sueigos valandėlę skuba jas suadyti-
Sesė skiltininkė tuo tarpu skaito joms ištrauką 

"Rimties valandėlės", Šatrijos Raganos, apie "žolynų 
dus ir mergelių žiedus".

"Kaip žolynas iš juodos žemės sukuria žiedą, taip 
-viena mergelė privalo perdirbti kasdieninio gyvenimo 
durną, perdirbti į švelnumo-meilė s žiedą,kad pajustų i
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miejl, Jog Jų tarpe gyvena ne patvorių dilgė,bet saulėta gė 
-lėlė."

Galvoja Marytė, dūmoja sau, traukdama siūlą iŠ kojinės: 
"Kodėl jai nesiseka būti visada maloniai? Šiandien supykau 
net kelis kart, ir vakar."

"Skautė linksma, susivaldo ir nenustoja vilties", sakė 
sesė skiltininkė. Tebūna šis aštuntasis įstatas mūsų šios 
savaitės obalsiu. Mėginkim ir pamatysim, kaip lengva ir 
gera,kai nugali save, kai skleidi nuotaiką aplink.

Ta proga išmoksim naują dainelę:
1. Sesės skautės,saulutė mums nušvito.

Drąsiai visos sutiksim džiaugsmo rytą 
ir, žygiuodamos šauniai, 
uždainuosime linksmai.

2. Mes nueisim, kur kvapios pievų gėlės, 
žalias miškas.lakštutės, volungėlėe, 
kur degs traškantys laužai,
ten bus džiaugsmo nemažai.

3. Skautė myli ir Dievą ir Tėvynę, 
darbą, dorą ir tiesą gins, kaip gynė. 
Kas kilnu, tai pamylėk,
Skaute, visados budėki

Kad skautė budriai budėtų, Ji turi būt pastabi. ITe vi
si žmonės yra vienodai pastabūs. Pastabumą galima išlavin
ti, žaidžiant įvairius skautiškus žaidimus.

1/ X i m a s. Ant stalo išdėstomi įvairūs daiktai . 
Skautės stdbi Juos 1 minutę. Po to nusisuka ir užrašo, ką 
mačiusios. Paskui pačios patikrina, ar viską atsiminė.

2/ Slėpti daiktą. Viena skautė, visoms nematantį 
paslepia matomoje vietoje kokį mažą daiktelį, k.a.sagą, špū
lę siūlų, žirkles, pirštuką. Paslėpusi, duoda ženklą ieško
ti. Visos ieško. Pastebėjusios paslėptą daiktą, nieko ne- 
sakydamos ant grindų atsisėda. Kas anksčiausiai pastebės?

3/ Parinkti spalvą. Pievoje ar kieme
lyje,mergaitėms nematant, išmėtomi gabalėliai spalvotų siū
lų. Kiekviena žaidėja į rankas gauna taip pat siūlelį ku
rios nors spalvos. Davus ženklą ieškoti, leškoma.Kuri skau 
-tė daugiausia surinks savo spalvos siūlų? /kiekvienos 
spalvos išmėtana 10 siūlelių/.

U/3stafetė. Skautės sustoja dviem eilėm.Prieš 
Jas kitam gale aikštės ar kambario ant suolo padedamas lakš 
-tas popieriaus ir‘pieštukas. Susitariama nupiešti namą . 
Kiekviena dalyvė turi teisės nubr-*ėžti tik vieną liniją.Da
vus ženklą, skautės iš eilės po vieną bėga, nupiešia liniją, 
grįžta atgal, bėga kitos. Katra eilė greičiausiai 1r įdo
miausiai nupiešia namą?

Pažaidžiusius šiuos žaidimus, skautės sutvarko sueigos 
vietą: kiemą ar kanbarį, kur dirbo. Po to sustoja rateliu 
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ir visos pakartoja aštuntu įstatu ir sušunka savo šūkį:"Vyt 
tinginį, vyti"

Šioje "Kregždžių" skilties sueigoje mes matome valandė
lę skautiškojo gyvenimo, kuris tvarkomas pagal tam tikrą 
darbo planą. Sueiga atlikta, numatant šiuos dalykus:

Į. Sueigos pradžią, /išdirbamas skilties sueigos pra
džios ceremonialas/.

2« Darbas - kojiniu adymas. Skautės ado savo kojines , 
talkininkauja savo sesėms ar Šiaip šeimai, kur yra daug dar 
-bo ir trūksta rankų tiems darbams nudirbti. Skautės per 
savo sueigas galėtų palopyti, paadyti ir net kai ką pasiūti. 
Viename lageryje skaučių draugovė apsiuvo visus lagerio vai 
-kus. Tuo būdu jos pačios išmoko siūti bei perdirbinėti se 
-nūs drabužius ir padėjo artimui, įgyvendindamos trečiąjį 
įstatą: "Skautė naudinga ir padeda artimui".

Tra skaučių, kurios į savo darbo planą įtraukė vadinamą 
"darbo tarnybą": kartą savaitėje ir, būtent, penktadieniais 
po dvi Jos lankydavo savo skautiškos šeimos šeimas ar kitas 
ir padėdavo Joms namų ruošoje ar prižiūrėdavo vaikus,išves- 
damos pasivaikščioti ar žaisdamos. Niekada taip nebuvo 
reikalingos skautės, kaip šiuo metu, kada kiekvienas mūsų 
artimųjų kenčia ir reikalingas pagalbos. Šitai mes,skautės, 
turim itin atsiminti, dirbdamos skautišką darbą.

Šimtas savo pareigų atlikimas nė kiek nevaržo mus būti 
linksmoms. "Skautė linksma" sako aštuntojo įstato pradžia. 
Tačiau tas linksmumas, nereiškia, kad skautė nuo ryto ligi 
vakaro tauškia niekus ir kur reikia ar nereikia Juokiasi . 
Tai būtų dirbtina, nenuoširdu. Skautės linksma nuotaika ky
la iš nugalėjimo savęs, iš nugalėjimo nemalonumų,Juos per
dirbant į žiedą. Skautė linksma. Stengdamasi būti vis ge
resnis žmogus, padėdama ir užjausdama kitą, ji ir negali bū 
-ti kitokia, tik linksma.

Sueiga turi duoti skautei jėgų ir nurodyti kelią save 
auklėti, visų pirma-save.

g. Sueigoje skautės žaidžia. Žaidžia žaidimus,kuri.ė pa
laiko jų dvasios budrumą, lavina dėmesį, atmintį, klausą ir 
t.t. Žaidimai parenkant iš anksto,ruošiantis sueigai, pa
renkant jiems įvykdyti reikalingą medžiagą- Sunkesnį žai
dimą turi pakeisti lengvesnis, ir baigiama žaisti primina - 
muoju žaidimu, kurio tikslas sutelkti skautes sueigos pa
baigai ir skautiškoms pareigoms, iš sueigos išėjus. Ramus 
koks darbas taip pat tinka atlikti. Skautės gali pašvęsti 
15 min- sueigos lagerio.kiemui aptvarkyti ar padėti.lagerio 
pareigūnams jų daroe. žinau skiltį, kuri tvarkydavo komi
teto patalpą, ją iššluodama ir išplaudama. Gi mūsų pirma
sis įsakymas mus įpareig^oja^nelaukti iš kitų nieko, bet 
duoti visa,kas galima, kitiems".

Skiltininkė, ruošdamasi į sueigą, Ją paruošia taip, kad
3
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skautės iš sueigos išeitų geresnės bei giedresnės, nei į jį
atėjusios.

r
ŽAIDIMAI

Mazgų estafetė ■ " —
Žaidėjų skaičius - nemažiau kaip dvi

Paruošė sklt.Voveraitė 

lygios skiltys.
Priemonės - po virvelę kiekvienam žaidėjui. 
Vieta - lauke arba salėj.

Draugovės sustoja skiltimis. Prieš kiekvieną skiltį 
apie 10 ž. atstumu sudėtos virvelės ir sąrašas mazgų. Vadui 
davus ženklą, pirmi skilčių numeriai bėga prie virvelių,su
riša po pirmąjį mazgą, jį čia pat padeda ir bėgdami atgal, 
suduoda antriesiems per ranką. Tada bėga antrieji ir t-1. 
Laimi skiltis, greičiausiai ir teisingiausiai surišusi maz
gus.

Lavina miklumą ir padeda išmokti mazgus.

• Balsų kiiaaa. fį.
Žaidžia skiltis. •'Co
Vieta - kambaryje.

Vienas žaidėjas išeina iš kambario, likusieji susitaria, 
kurį žvėries ar paukščio balsą kiekvienas pamėgdžios. Tada 
pašaukiamas išėjusia. Skiltininkas duoda ženklą pradėti- 
Klausytis duodama apie 10 sekundžių, po to anas žaidėjas 
turi-pasakyti, kokius balsus girdėjo-Tada eina kitas-

Lavina klausą ir atmintį.

Veidrodis.
Žaidžia skiltis

Vienas žaidėjas - veidrodis. Prieš jį atsistoja kitas.kuris 
žiūri V'veidrodį"- taisos rūbus, visaip kraiposi ir vaiposi- 
Veidrodis turi pakartoti tą patį. Iš eilės eina kita pora-

Lavina akylumą, orientaciją ir miklumą

Lapės uodega.
Žaidžia skiltis. ^-** "^*
Vieta - lauke arba salėj.
Priemonės - skautiškas kaklaraištis arba skarelė.

Vienais žaidėjui /lapei/ už diržo užpakaly užkišamas kak • 
-laraištis /uodega/. Davus ženklą, v-isi jį vejasi ir sten
giasi sugauti uodegą - ištraukti kaklaraištį.Sugavusis už-
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sikiša Bai kaklaraištį ir virsta lape, o kiti jį vejasi* 
Žaidžiant nesigrūsti visiems į vieną vietą* Lapės negalima 
liesti nei laikyti. Taip pat ir lapė neturi kliudyti ranko
mis atimti jai kaklaraištį.

Sstafetė su indeliu vandens-
Žaidžia nemažiau kaip dvi skiltys.
Vieta - salėj arba lauke, kur yra siena, tvora ar panašiai. 
Priemonės - kiekvienai skilčiai po lygų indelį vandens.

Bent 10 ž. nuo sienos nurėžiaraa linija- Sustojama skil
timis už jos, kiekviena skiltis gauna po indelį vandens.Su
švilpus pirmieji bėga prie sienos, ją paliečia indeliu ir 
skuba atgal, perduoda indelį kitam, o tas vėl bėga- Laimi 
skiltis, greičiau atlikus uždavinį ir mažiausiai išlaisčiu- 
si vandens*

Lavin a judesių lengvumą ir vikrumą-
,z *

Pūkelį varinėti*
Žaidžia bent dvi skiltys-
Vieta - kambary- z
Priemonės - skilčiai po pūką.

Skiltys sustoja estafetės tvarka. Pirmieji gauna po pū
ką- Sušvilpus, pūkus išmeta į orą ir pūsdami varo juos li
gi nurodytos vietos /nepertoli/. Tada pūkelis atnešamas at 
-gal ir perduodamas kitam-

Jei pakeliui nukrinta, pūsti vėl iš pradžios. Laimi 
greičiausiai atlikusi uždavinį skiltis.

Lavina taiklumą, miklumą.

Kas čia?
Žaidėjų skaičius - skiltis.
Priemonės - skarelė akims užrišti.
, Vienam užrišamos akys. Kiti po vieną eina prie jo. o 
aklasis" turi j> pažinti, liesdamas rankomis. Jei neatspė
ja iš karto, eina kitas; jei atspėja, šiam užrišamos akys . 
Žaidėjai gali susimainyti rūbais, persišukuoti plaukus.pri
tūpti, išpūsti veidus ir pan-

Lavina lietimo pojūtį.

■j u Kaita finu dafy fius.
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I Š_ V - S. ĮSAKYMŲ : jT

Į s a k y m.a s Nr. 9, Detmoldas,1945«X.16 d-
Skelbiu įsisteigusias šias draugoves:

12* Skautų, draugovę G-e nuo 1945 m.rugsėjo mėn. 20 d.;
13- Skautų draugovę M-e nuo 1945 m.rugsėjo mėn. 25 dienos;
14. Vytauto Didžiojo dr-vę M-ke /prie S-no/ nuo 1945-IX-30d- 
20. Birutės skaučių dr-vę B-ge nuo 1945. spalių mėn. <0 dien.

įsakymas Nr. 10, Detmoldas, 1945-X.17 d.
Skelbiu ^sisteigusię Blombergo vietininkiję nuo 1945 m 

spalių mėn. <3 d., kurion priskiriamos G MINDAUGO ir 20 Bi
rutės draugovės.

Įsakymas Nr. 11, Detmoldas, 1945.X.19 d.
Skelbiu Įsisteigusias šias draugoves:

15. KĘSTUCIOI skautų draugovę nuo 1945-9-7 d. L-ke, 18. ŠA
RŪNO skautų draugavę L-ke nuo 1945-9.22, 17.KĮSTUOIO a-vę 
Sch-ge nuo 1945.9’25; 18- VAIDILUTĖS dr-vę L-ke nuo 1945.
9»27; 19 MINDAUGO dr-vę, H-ge nuo 1945-10.4.; 21. Juros 
skautų laivę L-ke nuo 1945.10.6; 22-BIRUTĖS dr-vę H-e nuo 
1945.10.10; 23. GRAŽINOS dr-vę H-ge nuo 1945-10.10; 24.VZ- 
TAUTO dr-vę H-ge nuo 1945-10.10; 25. jaun.skaučių draugovę 
L-ke nuo 1945.10.10; 26-jaun.skautų draugovę l-ke nuo 1945 
10.16; 27. vyčių draugovę L-ke nuo 1945.10.10; 28.BIRUTES
draugavę R-fe/B-joj/ nuo 1945-9-8; 29.KĘSTUČIO i draugovę 
R-fe nuo 1945.9.8; 30- VYTAUTO draugovę 0-ge /Oh-de/ nuo
1945-9.25; 31.jaun.skautų draugovę 01-ge nuo 1945.9-28 d

Sktn.Vastapas
Likimas lėmė mūsų organizacijai atgyti pabėgėlių sto

vyklose. Stovyklos turi neabejotinai teigiamos įtakos musų 
kultūrinian gyvenimui, skautų likime jos įgyja ypatingos 
reikšmės. Apie tai tat čia ir norime pakalbėti.

Apie musų susibūrimo stovyklose teigiamumus neteks 
daug ir kalbėti: kiekvienam aišku kaip yra patogu organi
zuotis ir dirbti, kai visi gyvena vienoj stovykloj,kur per 
5-10 min. galima visę vienetę "ant kojų pastatyti". Ryšių 
plano sudarymas čia nėra jokia sunkenybė. Čia galima net 
sutartinius ženklus /gongas, lenton barškinimas,trim!tas ir 
pan./ greitam vieneto sušaukimui pavartoti.
6
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Sueigas, laužus čia galima taip pat dažniau sušaukti, 
negu normaliose gyvenimo sąlygose gyvenant, čia ir to laiką 
skiriamo nuvykimui ir parvykimui.nereikės imti dėmesin.

Kiekvieno stovyklos gyventojo budę., jo gėrusias ir blo 
-gusias ypatybes čia,stovyklose, taip pat lengva pažinti ir 
pastebėti. Skautų vieneto vadai gali gėriau stebėti savo 
skautus jų asmeniniam gyvenime, gali jų charakterį bei jo 
vystimųsį sekti ir koreguoti. Čia taip pat yra puikios są
lygos tarpti skautų broliškumui, jų solidarumui ir geram 
tarpusavio sugyvenimui-

Trumpai tariant, mūsų pabėgėlių stovyklos teikia daug 
tų pačių teigiamumų mūsų darbe, kaip ir tikrosios skautų 
stovyklos.

Taigi yra puiki ir reta proga išaugti musų sujungsi 
ant tikrų pagrindų, ant pagrindų, kuriuos teikia kolektyvus 
gyvenimas.

MeNorėtume,žinoma, išleisti išakių ir tų neigiamybių,ku
rios yra neišvengiamos bendruose lageriuose, kur gyvena daž 
-nai gan tirštai sukimšti įvairaus amžiaus,įvairaus išsila
vinimo ir įvairių pažiūrų žmonės.

Čia mato mūsų bręstantis jaunuolis visę šeimos gyveni
mų "en bloc", čia yra jis liūdininku įkaušusių triukšmo,čia 
girdi jis šnabždėjimų įsimylėjusios porelės kambario kampe 
ant lovos ir t.t.
Mes skautai sutiksim čia"senojo raugo"žmonių, kurie į skau
tus vis dar nesiliauja žiūrėje, kaip į tam tikros politinės 
grupės įrankį, čia matysime senus pašaipos žvilgsnius tų, 
kuriems iš viso mūsų idėjos "ne prie širdies".

Visa tai turime atsiminti, su tuo kiekviename žingsny
je skaitytis.

’ Ypač svarbus gyvenimas lageriuose tuo, xaa jis teikia 
daugybę progų pratinti skautus vykdyti įstatų: skautas nau
dingas ir padeda artimiesėms. Išplečiant šį įstatų, galima 
būtų pasakyti: "skautas naudingas ir padeda bendruomenei, 
kurioje gyvena".

Kuricciis formomis galėtų biiti ši idėja realizuojama?
Klausimų tektų skirti į dvi dali: !• skauto veikla 

lageryje kaip atskiro individo ir 2. skautų vieneto veikla.
1. Atskiras skautas gali daug progų rasti padėti lage

ryje gyvenantiems pagalbos reikalingiems ligoninis, paliegė
liams, seneliams, daug vaikų turinčioms našlėms ir 1.1.Nors 
lagerius globojančios įstaigos teikia visokios galimos pa
ramos, tačiau šiokiadieniniam gyvenime yra daug rūpesčių 
-rūpestėlių, kurie tūlam ir gana sunku nugalėti. Daug kur 
turi patys gyventojai pasigaminti kuro. Kokiai nors ligotai 
senelei ir daug vaikų turinčiai našlei tatai yra sunkiai 
įveikiana problema- Kodėl negalėtų laisvo laiko turįs skau
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-tas pagelbėti? Įvyksta gyventojų persikraustymas iš buto 
į butą. Silpnoms moterims be pašalinės pagalbos tai tikrai 
sunku. Skautas ir čia kaip gelbėtojas gali ateiti. Va vaiz
delis, kurį pats šių žodžių parašytojas neseniai matė vie
noj stovykloj: atvyksta į lagerį naujas gyventojas.Daug ma
žų vaikų, dar’daugiau įvairaus dydžio dėžių ir ryšulių-Rei- 
kia daiktus iškraustyti iš sunkvežimio ir sunešti į paskir
tu kambarį- Krausto žmogelis savo mantą,prabaituoja, žmona 
jo užimta su mažais vaikais. Aplink sustoja žiūrovai lage
rio gyventojai... Jauni žaliūkai stovi rankas kelnių kiše
nėse susikišę ir niekuo, nė piršto nepajudina tautiečiui pa 
-dėti- Sugraudino,matyt, tas vaizdelis vieną vokietį,kuris 
atsitiktinai važiavo šiuo sunkvežimiu- Ir jis padeda šeimai. 
Žinoma, ką jis paskui namuose pasakos saviškians apie lie
tuvių visuomeninį solidaruną - nereikia ilgai spėlioti. Va 
čia skautas ir turėtų panašiais atvejais ir užpildyti tą 
spragą mūsų tautiečių charakteryje, kuri galima charakte
rizuoti posakiu: "Tesižinai! Bile man gerai". Šis charakte
rio bruožas būdingas yra Rytuose, nežiūrint į jų taip pagar 
-Bėjusį vaišingumą. Vakarietis šiuo klausimu yra paslankes 
-nis- Skautus turime auklėti ta kryptimi. Per juos juk ar- 
tėjane su Vakarų kultūra. Aš laikau šį įstatą, kuris liepia 
būti naudingu ir padėti artimui, be galo svarbiu. Jo dėka 
skautai visuomenėj gali įgyti daug simpatijų.

2- Jeigu pavienis skautas gali daug pasireikšti, tai ką 
jau bekalbėti apie skautų vienetą! Skautų skiltis arba_ 
draugovė lagery gali labai daug ir naudingo atlikti. Štai 
keletas pavyzdžių:
a/ Yra stovyklų, kur suaugę skautai eina stovyklos polici
jos pareigas. Uždavinys gana gražus, t!ors ir nelengvas.
b/ Daugelyje, stovyklų skautai kas rytas, kas vakaras pake

lia ir nuleidžia vėliavą stovyklų aikštėse. •
c/ Stovyklose visada matysite būrius vaikų, kurie ištisas 

valandas be priežiūros laksto,žaidžia, ha ir, žinoma,pa 
-siduoda tamsių elementų įtakai. Ar negalėtų skautai 
toms valandoms skirt pareigūnus-dežuruotojus, kurie pa
dėtų vaikams organizuojant pramogas, kurie užkirstų ke
lią pasireikšti jų žemesniems instinktaas? Hitų, kaip 
sakant didelių ir mažamečių policija ar auklėtojai.

d/ Kone visuose stovyklose veikia skaityklos. Budėjimą 
skaityklose gali lengvai perimti skautės.

e/ Ateina Kalėdos. Kuo pradžiuginsim savo mažuosius?Reikė- 
tų žaislelių pridirbti. Ar tuntas negalėtų paskelbti 
konkurso skiltyse ar draugovėse, kas daugiau ir gėrės -

, nių žaislelių prigamins stovyklos mažiesiems.Būtų pro - 
/ ga parodyti Skautų išradingumui.
1/ Žinau vieną jaun.skautų draugovę, kuri nuėjusi pas la

gerio darbų vadovą, pasisiūlė nuskusti bulves visai sto
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vykiai, kad tuo budu daugiau žmonių galėtų išeiti į. kitą 
reikalingesnį darbą.

Taip bevykdant šį įstatą, paaiškės kaip patiens skau
tams, taip ir visuomenei jo naudingumas ir jų darbo prasmė.

Geibstančios skautų rankos, skautų širdys turėtų būti 
mūsų išeivijoje tik tas skatinantis elementas, kuris ragin
tų kitus mūsų tautiečius viens kitam padėti,viens kito ne
apleisti.

Juk svetur likimo išblaškyti turime tapti tokia šeima , 
kurios solidarumo nei vienybės neišdraskytų nei didžiausi 
atstumai, nei mus skirią kalnai nei okeanai.

NBPaiMIRSKIMK SAVO KALBOS-ovova»o«» ....
- ---------------------------------------------- .*'*>*J2 V • •• -- G Irmantas

*. "Ą-too,s, ■ . --------------------
Gera’-.svetimčmis kalbomis kalbėti , 
didi gėda savos gerai nemokėti . 

/Kažin kieno pasakyta/.
Iš kalbos pažinsi tautą. Kalboje visa tautos istorija . 

Bent mes apie savo kalbą taip galime pasakyti.
Musų mokslo žmonės teigia, kad lietuvių kalba yra gana 

gryna išlikusi iš senų senovės- Ta mūsų kalba, tautos,liau 
-dies kalba, paimta pagrindu mūsų rašomajai kalbai-Mūsų ra
šomoji kalba nieko nesiskiria nuo liaudies, žmonių kalbos, 
tik papildyta naujais žodžiais, naujais terminais.

Ar neturime gerai mokėti savo kalbą? Ar neturime jos 
branginti, kai ji pats gražiausias mūsų senolių palikimas - 
- didžiausias tautos turtas dabar?

Miela paklausyti, kai kalba senas lietuvis ar lietuvė 
iš Lietuvos kaimo: grynai.aiškiai, be svetimo atspalvio. Ir 
kokia įvairi ta kalba - ir žodžiais, ir sakiniais! Pasitai
ko barbarizmų - teisybė. Bet barbarizmai nėra pati didžioji 
blogybė: jie greit išgaudomi ir pašalinami, kaip piktžolės 
iš darželio. Sunkiau išlyginama pati kalba, sakiniai, sin
taksė.

Mūsų išeiviai, ypač jaunimas, jau neretai savo mintis 
pasako nelietuviškai. Vieni dar iš Lietuvos atsinešė sla
vizmo /miestiečiai/, kiti jau čia įsigyjo germanizmų.

Neužmirškime lietuviškai galvoti ir lietuviškai kalbėti. 
Kontroliuokime patys savo kalbą- Klausykimės,kaip kalba gry 
-ni Lietuvos kaimo žmonės. Sakykim patarlių ir mįslių; dai
nuokim dainų, sekim ir klausykimės pasakų* Tautosakoje- di
džiausi tautos lobiai.

Tačiau neužtenka tiktai išgirsti, kaip kalba_ Lietuvos 
kaimo žmogus. Jų kalbą reikia juste pajusti. Neužtenka vie
ną kitą patarlę prisiminti, vieną kitą dainelę padainuoti • 
Keikia į jas įsijausti,jų prasmę suvokti.kalbos dvasią pa-
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Justi.
Poetai ir rašytojai taip pat dideli kalbos mokytojai•De

ja, čia sunku Jų raštų gauti. O kai galima, atsidėję skai
tykla Vincę Krėvę, Žemaitę, Valančių, Maironį, Vidunę,Šatri
jos Raganę ir kitų gražiai lietuviškai rašiusių rašytojų,kai 
-bininkų, mokslininkų raštus.

Taigi susirūpinkim.
Skautai daug gražių darbų pasiryžę nudirbti,daug gražių 

minčių išlaikyti ir įvykdyti. Tenepamiršta ir to didžio 
reikalo - lietuviškai galvoti, kalbėti, rašyti.

JURŲ SKAUTAMS.
Psktn.VI.Šarūnas

Jūrų skautų mažiausias organizuotas vienetas yra valtis 
Iš 8-12 Jaunuolių. Jūrų skautams,atlikti praktiškiems dar
bams, yra būtina sęlyga turėti 6-10 irklų Jūrinę valtį arba 
atitinkamo dydžio būrinį pastatę.

Turėdami savo nuoeavę vandens pastatę / šiuo atveju 8 
irklų Jūrinę valtį/, privalėme žinoti visus valties atskirų 
dalių pavadinimus, o taip pat pažinti visas irklavimo koman
das. Žinant valties dalių pavadinimus ir sutartines irkla
vimo komandas, bus visiškai lengva atlikti įvairius valties 
darbus denyje.

Kiekvienam Jūrų skautui yra būtinai žinotini laivų,Jach
tų, valčių ir kitų vandens pastatų dalių pavadinimai.Jie dau 
-giausiai yra paimti iš anglų, vokiečių,olandų ir kitų kalbų 
Jūrinės terminologijos Šie tarptautiniai vandens pastatų 
bei' Jų dalių pavadinimai prigijo ir buvo naudojami Lietuvoje 
mūsų Jūrų skautu, karo ir prekybinio laivo tarnyboJe-Kadangi 
lietuviškoji Jūrinė terminologija buvo nenustatyta ir nesu
tvarkyta, todėl ir čia mano duodami terminai bus daugiausiai 
tarptautiniai - naudojami visuose kraštuose ir visų Jūrinin
kų. Kaip galėdamas, pasistengsiu /kiek man pačiam žinoma/ 
duoti ir lietuviškus valties dalių pavadinimus.

Valtis ir Jos dalių pavadinimai.
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Prieš pradedant darbą su valtimi /irklavimą/ 
sutvarkyti pačią valtį, kad, į ją įsėdus, galima būtu tuč
tuojaus, atsipalaidavus nuo krantinės, išplaukti. Tam tiks
lui vienas i? paskirtų jūrų skautų valtį atatinkamai sutvar 
-ko: 1/ ją gražiai išvalo ir išsemia vandenį /jėi jo val
tyje yra/ 2/ sudeda visus valtyje esančius daiktus į pas
kirtas vietas, 3/ gražiai sutvarko visas virves, l±/ sudeda 
busoką ir irklus, kaip parodyta piešinyje:

a/ busokas dedamas valties viduryje , 
kapliu į baką,

b/ irklai dedami plokštėmis į baką 
pagal numerius.

Irklavimo komandos.
1. "Valtis irklavimui eilėn stok".

Prieš pradedant irklavimą visi vai 
-ties žmonės išrikiuojami, valties 
vadui duodant pažymėtą komandą.

2."Valtis irklavimui išsiskaičiuok".
■Davus šią komandą, išsirikiavusi valties įgula išsiskai
čiuoja, kaip nurodyta brėžinyje-

3."Į valtį". 0 0 0 0
Davus šią komandą, visi ramiai bet grei- 2 4 6 6 
tai užima savo vietas valtyje. Po to į 0 
valtį pradeda lipti irkluotojai nr-7,8 - - “
5,6 ir t.t. Numeriai 1,3,5,7 užima vai- x p p r 
ties bakbort pusę, numeriai 2,4,6,8 puse stoerbort.
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K
#. "Atatumk" •’

Darus šią kanandą, vienas iš bako irkluotojų / 7 ar 8 / 
atpalaiduoja nuo krantinės valtį ir su busoku ją atstu
mia nuo krantinės. Visi kiti irkluotojai.pradedant nr.l, 
2,3,4 ir t.t., sutartinai paima savo numeruotus irklus 
ir sudeda juos ant planšyriaus /borto/ krašto,kiek užpa- 
kaliau nuo dilių, laikydami juos horizontaliai, kaip pa
rodyta brėžinyje.

5. "Irklus 1 diles".
Davus šią komandą, visi irkluotojai'deda irklus į diles 
ir, laikydami juos horizontaliai, pasiruošia irklavimui, 
laukdami kitos komandos.

6- " Irk ".
Davus šią komandą, visi irkluotojai 
sutartinai, lygiuodami pagal pirmą
jį ir antrąjį irkluotoją, irkluoja.

7. "Užgulk”.
Davus šią komandą, visi irkluotojai 
iriasi smarkiai, panaudodami visą 
jėgą.

8. "Dėžinis užgulk".
Davus šią komandą, dešiniajame 
/stoer-/bortė Sėdintieji irkluoto
jai irkluoja, panaudodami visą jėgą

9. "Kairia užgulk"
Daroma atvirkščiai 8-tai komandai.

10. "Džiauk".
Davus šią komandą, visi irkluotojai nustoja irklavę ir , 
irklus neištraukę iš dilių, laiko juos horizontaliai.

11. "Stabdyk"
Davus šią komandą, visi irkluotojai sumerkia irklus 1 
vandenį ir stabdo valties bėgimą.

12. "Dešinis stabdyk" arba "kairia stabdyk".
Davus šią komandą, visi dešiniojo arba kairiojo borto ir
-kluotojai stabdo valties bėgimą.

13«"Atgal".
Davus šią komandą, visi irkluotojai sutartinai irkluoja 
atgal.

14. "Dešinis pirmyn, kairia atgal" arba atvirkščiai.
Davus šią komandą, dešiniojo borto irkluotojai irkluoja 
pirmyn, kairieji atgal - arba atvirkščiai.

15. "Irklu gerbk".
Davus šią komandą, visi irkluotojai sutartinai ir vieno-
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dai Išsiima irklus iš dilių ir pastato juos statmenai ant
valties dugno. Irklų plokščiosios briaunos turi būti at
suktos 1 jut®.Kairiojo borto irkluotojai laiko dešini®j® 
ranką pečių aukštumoje už irklo koto; dešiniojo borto ir
kluotojai laiko kairiąją ranką pečių aukštumoje už irklo ko 
-to- 
16. "Pagerbta".

Davus šią komandą, visi irkluotojai be triukšmo,vieno
dai ir staigiai paleidžia irklus į vandenį / irklo 
plokštis, leidžiant į vandenį, turi būti horizontaliai 

vandeniui/ ir tuoj pat,iškėlę irklus iš vandens,deda į di
les, laikydami horizontaliai .planšyriui /bortui/, laukdami 
komandos "Irk"•
17. "Baigta".

Davus šią komandą, visi irkluotojai nustoja irklavę , 
išima sutartinai irklus iš dilių ir, pradedant irkluo

tojais nr- 7,8, deda juos tvarkingai valties vidurin/plokš 
timis į baką/, kaip buvo sudėti prieš pradedant irkalvimą 
-plaukiojimą. Bako 7-tas ar 6-tas irkluotojas pritvirtina 
prie krantinės valtį ir ją sutvarko. Visi kiti irkluotojai,
pradedant 1-ju ir 2-ju, tvarkingai apleidžia valtį

JAUKESNIŲJŲ SKAUTŲ-ČIŲ VADAMS

Jaunesniųjų
Jaunesniųjų
Jaunesniųjų

skautų-čių šūkis: Dievui ii* Tėvynei M
skautų-čių pasveikinimas: Vis budžiu!
skautų-čių įstatai:

1. Jaunesnysis- loji 
2« Jaunesnysis- ioji 

būti geras-a-

skautas- ė klauso vado, 
skautas- ė stengiasi

Jaunesniųjų skautų-čių įžodis: Aš pasižadu stengtis:
mylėti Dievą, Tėvynę, pildyti jaunesniųjų 
skautų-čių įstatus ir kasdieną padaryti gerą 
darbelį.

Jaunesniųjų skautų-čių patyrimo laipsnių programos- 
III, pat.laipsnio:

į III pat. laipsnį egzaminus gali laikyti kandidatas-ė ne 
anksčiau kaip po ū mėn. įstojus į organizaciją ir kuris-i 
rūpestingai lankė, sueigas.
1. Moką Lietuvos himną. Žino vasario 16-tos dienos šventę 

ir jos reikšmę. Žino Lietuvos sostines. Moka pagerbti^vė 
-liavas.
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t- Žino,kai p elgtis bažnyčioje. Moka pagerbti bažnytinius 
ženklus. Moka skautų rytmetinę ir vakarinę maldę.

J. Susitaupo mažiausia 30 pC. ir juos paaukoja labdarin
giems tikslams-

!+• Moka patarnauti sau ir mandagiai elgtis namie ir mokyk
loje.

5. Moka jaun. skautų-čių įstatus, įžodį,šūkį,pasisveikinimu 
saliutą. Moka papasakoti apie savo uniformą ir jos dėvė
jimą.

6. Moka rišti ir pritaikyti gerąjį mazgą ir piemenų mazgą.
Žino švilpesius "ramiai", "išsiskirstyt", "subėgt'J"pavo
jus" . *

7- Moka papasakoti apie vieną gyvį.
8. Moka įsiūti sagą ir susiūti iširusią siūlę.
9- Moka paaiškinti, kodėl reikia kvėpuoti pro nosį,kaip va

lyti dantis, praustis veidą, kaklą ir nosį.
10. Moka tris žaidimus, tris pasakas, tris mįsles.
11. Moka gerai gaudyti sviedinį.

II pat, laipsnio:
į II pat-laipsnį egzaminus gali laikyti jaun.skautas-ė, ku
ris-! stengėsi vykdyti savo įstatus, ne. anksčiau,kaip po 4 
mėn.- davus įžodį.
1. Moka papasakoti padavimą apie Vilniaus įkūrimą. Moka

bent vieną patriotinę dainą, padavimą apie Lietuvos did
vyrius. s.

2. Žino dįdžięsias bažlytines šventes ir jų reikšmę.
3. Žino skautų-čių papročius ir moka juos vykdyti.
4. Moka mandagiai elgtis svečiuose, krautuvėj.gatvėj.įstai

goje.
5. Moka skautų himną* Moka papasakoti apie berniuką- mer - 

gaitę, kurie moka būti gerais skautais. Žino savo ir sa-
. vo draugininko adresą.
6. Moka rišti ir pritaikyti slankiojamą kilpą, marke. Moka 

sutartinius kelionės ženklus: "šiuo keliu eik"," paslėp
tas laiškas", "pavojus", "lauk mūsų čia".

7. Moka pasodinti ir auginti vieną naudingą augalą ir papa
sakoti apie vieną augalų kenkėją.

8. Moka parašyti ir išsiųsti laišką.
9« Moka aprišti lengvą žaizdą, vartoti jodą.
10.Nušoka į tolį: berniukai nemažiau kaip ixm, mergaitės - 

- 1,0 m. Moka du gimnastikos pratimus. Moka sustoti ei-
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lėn, linijon, moka sukinius, stovėti rainiai .lygiuoti.išsis
kaičiuoti- Moka žygiuoti į koją.
11- Uoka tris skautiškus žaidimus, tris daineles.
12. Turi įsigijęs-usi bent vieną specialybę.

I pat, laipsnio:
1 I pat-laipsnį egzaminus gali laikyti ne anksčiau, kaip U 
mėnesiams praėjus po II pat.laipsnio egzaminų jaun. skautas 
-ė, kuris-i tiksliai moka vykdyti vado įsakymus,moka ir 
stengiasi visur tinkamai elgtis, yra tvarkingas- a ir pa
klusnus- i.
1. Moka papasakoti apie Lietuvos nepriklausomybės atgavimą. 

Pažįsta paskutinio Respublikos Prezidento atvaizdą ir 
gyvenimą. Moka bent du patriotinius eilėraščius.

2. Žino, kokią religinę praktiką turi atlikti jaun.skautas 
-skautė•

3. Pats -i užsidirba 1 2M ir skiria ją draugovei.
4. Moka būti naudingas- a -kitiems. Žino ir moka nurodyti 

adresus: gydytojo, vaistinės, ugniagesių, policijos.
5. Žino, kas yra Lietuvos skautų Šefas, Vyriausias Skauti

ninkas. Žino, kas ir kur įkūrė pirmuosius skautus.Žino , 
kur ii* kada susikūrė pirmieji skautai Lietuvoje-

6. Moka pirštų kalbą. Moka rišti gelbėjimo kilpą, virvės 
trumpinimą.

7. Pats-i turi padaręs-usi inkilėlį arba paukščiams lesyk
lą.

8. Moka užsakyti laikraštį, išsiųsti siuntinį, registruotą 
laišką.

9. Moka sustabdyti kraujo bėgimą iš nosies,ištraukti rakš
tį, gydyti sumuštą guzą, suskirdusias kojas.

10- Dalyvauja iškyloj su nakvyne, moka parinkti laužui vie
tą. Šoka į aukštį: berniukai 70 cm, mergaitės 30 cm. 
Moka žygiuoti su daina-

11. Saulės ir kompaso pagalba moka surasti pasaulio šalis.
12. Moka adyti kojines.
13- Turi įsigyjęs-usi bent 3 specialybes.
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A.W1"' ALp(LKA)2117
1945, Nr. 2-3

SUTARTINIAI PĖDSAKAS ŽSNKLAĮ.

"1

TietAi

taukiau namo.
(čik name)

/ilgas/ 
/neribotas/ 
/neribotas/

Ramiai, dėmesio 
Prie manęs 
Išsiskirstyt —
Skautininkai prie manęs - - 
Kairėn - - Dešinėn

aio-sas
iu.no tunto Vdi-irė> 

kupinu, ptuLiltininkai

SUTARTINIAI ŠVILPESIAI.

Žengte /bėgte/ marš, sustok 
Aplink --------------
Pav o j us; budė k ------------- ----------/neribotas/ •
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