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SKILTININKAS II? JO DARBAS
rp AVĖ išrinko skiltininkų.

Sveikiname!
Tavęs ir tavo berniukų laukia daug smagių pramogų, daug 

linksmybių ir nuotykių, daug darbo, daug žaidimo ir daug vieno 
z iš geriausių dalykų pasaulyje—bičiulystės. Gera skiltis — gerų 

bičiulių būrys. „Visi už vieną, vienas už visus“ — štai šūkis tikrai 
skilčiai, kuri pliš truks, stovės petys į petį.

Iš skiltininkavimo išgauk tiek smagumo ir patenkinimo, kiek 
tik galima — o išgauti daug galima. Bet neužmiršk, — geras 
skiltininkas, kaip kad laivo kapitonas jūroje, negali nė valandėlę 
užsimiršti, — skiltininkauti — tai ne ropę graužti.

Kiekvienas iš tavo vaikų padės padaryti skiltį tokią, kokia-ji 
bus, bet didžiausia atsakomybė bus tavo, svarbiausias darbas bus 
patikėtas tau. Tavo vadovavimas, tavo idealai sau pačiam ir skilčiai, 
tavo, kaipo skauto, pavyzdys ir nusistatymas, tavo simpatija ir 
supratimas skilčiai, — paskiriems jos nariams ir visiems kartu, — 
turės lemiamos reikšmės.

Doro skiltininko vadovaujama, kiekvieha skiltis gali tapti dora 
skiltimi. Taigi, pone skiltininke, nuo pat pradžios turėsi permanyti 

X sav’ darbo esmę.

Koks yra doras skiltininkas?
Na, visų -pirma, doras skiltininkas be galo tiki savo skiltimi. 

Jis jaučia tiek entuziazmo ir tikėjimo, iš anksto mato savo skilti 
geriausią draugovėje, susidedančią iš geriausių, visapusiškiausiai 
išsilavinusių skautų, vykdančių skautų įžodį ir įstatus ir einančių 

' vis tobulyn ir tobulyn. Šį idealą, šį galimumą jis taip tvirtai sau 
įsikala į galvą ir širdį, jog jis prasišviečia pro viską, ką jis sako 
ir daro ir kuo vra. Taip nusiteikęs skiltininkas ir nepajus, kaip ir 
kiti vaikai ims jausti visai tą patį, ką ir jis pats jaučia. Entuziazmas 
— užkrečiamas, ir jei norėsi išūkautų išgauti, kas juose yra 
geriausio, turėdamas entuziazmo, jau būsi gerokai į tą pusę nužengęs.

J

1 Skiltininkų Vadovėlis Į
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Vieną kartą draugininkas paklausė skautą, kodėl jis ir kiti jo 
skilties berniukai taip mielai ir uoliai pildo, vis tiek, ką skiltininkas 
prašo ir nori, kad jie padarytų.

Berniukas pagalvojo valandėlę.
— Aš gerai nežinau, — pagaliau jis atsakė. — Bet gal dau

giausia todėl, kad jaučiame, jog jis yra toks, kokie patys 
norėtume būti.

Tai teikia raktą į paslaptį. Taip pat priveda prie kito dalyko. 
Doras skiltininkas yra ir doras skautas.

Skiltininkas, kuriam vis tiek, ar jis pereis iš antro į pirmą 
patyrimo laipsnį, greičiausiai turės ir skiltį, kuri pasitenkins, 
trypdama vietoje, o jei atsiliks, nesisielos.

Skiltis yra labai panaši į traukinį. Jei garvežys juda, juda ir 
visas traukinys. Jei jis sustoja, sustoja ir visas traukinys. Jei jis 
nueina nuo bėgių, gali sudužti ir visas traukinys.

Tu esi garvežys savo skilties traukinyje. Jei eisi pirmyn, eis 
pirmyn ir tavo berniukai. Jei sustosi, sustos ir jie. Jei iš tinginio, 
apsileidimo ar abejingumo, ar dėl kitos kokios priežasties leisi sau 
nueiti-nuo bėgių, galės „sudužti“ ir tavo skiltis.

Pirmauk skautystės dalykuose

Stenkis būti pranašesnis už kitus berniukus skiltyje skautystės 
dalykuose. Lengviau ir naudingiau skiltininkui pasakyti: „Kibk“, 
kaip „Kibkite“. Jei būsi juos pralenkęs, jie norės pasivyti. Jei pats 
būsi atsilikęs, greičiausiai ir jie atsiliks. Būk toks skiltininkas, kaip 
tas, kurio vadovaujami berniukai norėjo būti tokie, koks jis buvo. 
O ■ tai galėsi geriausiai ‘pasiekti, jei pats parodysi energijos, ini
ciatyvos, ištvermės ir garbės visose skautiškos pažangos ir veiklos 
srityse. . _

Skiltininkas, kuris nuo pat pradžios yra pasiryžęs į aukštybes 
išsimušti, patirs, kad turi skiltį, kuri nori kartu su juo į aukštybės 
muštis. Ir čia entuziazmas bus užkrečiamas: niekas nenorės 
atsilikti, kada kiti kops aukštyn.

Pirmauk skautiška dvasia

Kaip patirsi, yra dar svarbiau būti vadui, o ne atsilikėliui, ir 
kitose skautų auklybos ir dvasios srityse. „Surūgęs“ skiltininkas 
galės turėti ir greičiausiai- turės „surūgusią“ skiltį, o linksmas 
skiltininkas, kuris daro, ką turi, mielai ir su entuziazmu, net jei 
darbas yra ir sunkus, greičiausiai turės skiltį, kuria draugininkas
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visados galės pasitikėti, skilti, kuriai malonu vadovauti, kuria 
galima didžiuotis.

Jei tavo berniukai pamatys, kad pats stropiai stengies vykdyti 
skautų Įstatus, jei pats žiūrėsi į gerus darbus kaip į rimtą pareigą, 
iš paskutiniosios stengsies save padaryti ir išlaikyti „stiprų, budrų 
ir tiesų“, ir kitiems atrodys verčiau to siekti. Tai yra vienas iš 
svarbiausių tau patikėto darbo dalykų. Negalėsi vadovauti skautams, 
jei pats nebūsi išmokęs perdėm gyvendyti skautų idealų. Jei būsi 
tikras įvadas, berniukai kreipsis į tave, kaip į vadą ir ims •'tave 
pavyzdžiu ne tik išorinėje skautų veikloje, bet ir vidujinėje dva
sios srityje. ' '

Skiltininkas supranta

Kartais girdime berniuką atsiliepiant apie vyresnį: „Et, jis 
nesupranta“. Na, labai svarbi skiltininko pareigų dalis — suprasti, 
taip prieiti prie berniukų protų ir širdžių, jog jie pajus jo 
palankumą — simpatiją ir suteiks jam savo pasitikėjimą.

Žinoma, viso to iš karto nepasieksi. Reikia laiko, kantrybės 
ir rimto atsidėjimo, o dažnai reikia patylėti ir palaukti. Pats iš 
savo prityrimo žinai, kad jei kas mėgins iš tavęs varu išgauti tavo 
pasitikėjimą, kada dar nesi- prisirengęs ji suteikti, tik susitrauksi 
į savo kiautą kaip šliužas, ir praeis nemaža laiko, kol tave iš jo 
vėl išvilios. Kada ateis laikas, — jei tik būsi skiltininkas kaip 
reikiant ir savo elgesiu ir nusistatymu, o ne žodžiais būsi 
kiekvienam berniukui skiltyje parodęs, kad jį palaikysi, jam 
padėsi, jei kils reikalas, būsi įtikinęs juos savo ištikimumu ir 
palankumu, — savaime įgysi kiekvieno iš jų pasitikėjimą. O kada 
būsi įgijęs, galėsi jaustis laimingas, nes būsi pasirodęs tikru vadu 
ir bičiuliu.

Skiltininkas įrodo, kad tikrai supranta savo vadovaujamus 
berniukus, jei sugeba įsigilinti į jų nuotaikas, taip sakant, žinoti ne 
tik, kaip tam tikru momentu berniukas jaučias, bet ir kodėl jis 
taip jaučias, pastebėti ne tik, kaip jis elgias, bet ir kodėl jis taria, 
kad turi taip elgtis.

Berniukus suprasti tau nemažai padės, jei nepatingėsi nueiti 
į savo berniukų namus, sužinosi visa, ką tik galėsi, apie jų naminį 
gyvenimą, tėvus, mokyklą, darbą, papročius, pamėgimus ir 
siekimus. Visam tam reikia takto ir pastangos, bet tai dalis tavo, 
kaipo skiltininko, darbo. Tik skiltininkas, kuris tikrai savo 
berniukus supranta, gali jiems vadovauti.

Bet tiek tos. Svarstydami skiltininko pareigas, esame iškėlę 
šiuos svarbius dalykus:

z
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Geras skiltininkas yra entuziastas, jaučia begalini pasitikėjinrą 
savo vadovaujamais berniukais ir skiltimi.

Jis pats traukia pirmyn skautų pažangos keliu ir savo pavyzdžiu 
skatina ir savo skilties skautus traukti pirmyn kartu su juo, taip 
greitai ir taip toli, kaip tik jie gali.

Jis pirmauja ne tik skautiška dvasia, bet ir skaūtystės dalykuose; 
nuoširdžiai stengias duoti gerą pavyzdį kitiems berniukams sekti.

Jis, kaip įmanydamas, stengias savo berniukus suprasti, kuo 
daugiausiai jiems pagalbos suteikti ir simpatijos parodyti, nes 
tikrai kiekvieną iš jų iš savo širdies gilumos myli.

Bet yra dar keli kiti dalykai, kuriuos turime trumpai 
panagrinėti.

Veikli skiltis
Esame palyginę skiltį su traukiniu. Aišku, kad traukinys, kuris 

niekur nenuvažiuoja, neturi kur nuvažiuoti, neturi tvarkaraščio, 
būtų visai nenaudingas. Ir skiltis, kurią būtų galima panašiai 
apibūdinti, būtų lygiai nenaudinga. Tiktai veikli skiltis, skiltis,- 
kuri turi daug darbo atlikti, turi planingą tvarkaraštį tam darbui 
atlikti, turi aiškių tikslų ir siekimų, yra gyva skiltis. Ir kaip tik 
skiltininko pareiga, ir tai didelė ir įdomi pareiga, prižiūrėti, kad 
čia skiltis būtų gyva. Jis daro planus sueigoms ir rengia programas, 
suranda gerų darbų ir sumanymų, sugalvoja visokių būdų, kad jo 
berniukai nuolat domėtųsi skautyste ir žengtų pirmyn, šį tą pa
siektų, šį tą padarytų, šiuo tuo taptų. Šis skiltininkų vadovėlis, 
turime vilties, nemažai padės šia kryptimi. Čia užtenka pažymėti, 
koks atsakingas yra skiltininkas, kaipo organizatorius ir admini
stratorius to būrelio, kuris yra pavestas jo vadovybei todėl, kad kas 
nors tarė, jog jis galės atlikti ir gerai atlikti tą jam pavestą darbą.

Dalinkis vadovybe

Tačiau tai nereiškia, kad skiltininkas — tiktai skilties viršinin
kas, kuris planuoja viską, ką reikia padaryti, įsakinėja, kad viskas 
būtų padaryta, kaip jis nori, vis tiek, ar kitiems patinka ar ne. 
Toli gražu ne. Viena'iš tavo, kaipo skiltininko, pareigų yra padėti 
berniukams išmokti vadovauti, taip pat duoti jiems progos pasimo
kyti iš jų pačių atliekamo darbo, leisti jiems padėti planuoti ir 
vykdyti suplanuotą darbą, žiūrėti, kad jie. prie kiekvieno atliekamo 
darbo prisideda, nori, kad jis pasisektų, nes tai yra darbas, 'kurį 
jie trokšta pamatyti atliktą, kurį dirba su malonumu, o ne darbas, 
kurį tu ir tavo padėjėjas, tarsi kokie ponai, nutarėte jiems užduoti
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atlikti. Atsimink, kad į skautus reikia kreiptis šūkiu „Kibkime“, 
o ne „Kibkite“.

Kai kurie skiltininkai taip susidomi savo skiltimis ir skilties 
darbu, jog kartais užmiršta, kad jų skiltis turi tam tikrą atsakomybę 
ir pareigą draugovei, kaipo visumai. Vadovavimas nėra vienašališkas 
dalykas. Jis yra daugpusiškas, turi veikti daugybe krypčių.

Jei savo skiltimi pasitiki ir nori, kad ji nusisektų, — apie tai 
kalbėjome aukščiau, — pasistengsi, kad tavo skiltis vaidintų veiklų 
ir gyvą vaidmenį visame draugovės gyvenime, darbe ir žaidime. 
Sieksi, kad tavo vadovaujami berniukai visi dalyvautų kiekvienoje 
draugovės sueigoje ir ne tik dalyvautų, bet ir uoliai, sąžiningai ir 
su susidomėjimu prisidėtų prie viso to, kas daroma draugovėje, iš 
visos širdies bendrabarbiautų su jūsų draugininku ir kitomis 
skiltimis, prisirengę patarnauti, draugiškai padėti ir, kur tik reikia, 
iš vieno veikti.

Atstovavimas skilčiai

Draugovės vadijoje atstovauji savo skilčiai ir atsakai už savo 
skiltį prieš ją. Ten, kartu su draugininku ir kitais skiltininkais, 
parengiami planai draugovės, kaipo visumos, gyvenimui, apsvar- 
stomi draugovei rūpimi klausimai. Ten tau padės tavo skilties 
reikalus vesti, ir iš ten parneši savo berniukams tų vadų sueigų 
dvasios, savo draugininko idealų ir pageidavimų draugovei, kurios 
veiklus ir ištikimas vienetas yra ir tavo skiltis.

\ ...

Tikrieji uždaviniai

Bet grįžkime prie tavo ypatingo, asmeninio, kaipo skilties vado, 
datbu. Nesiduok išgąsdinamas prieš tave esančio darbo didumo. 
Tai didelis darbas, bet įveiksi jį atlikti, jei imsies jo kaip reikiant, 
mokydamasis tuo tarpu ir visą laiką savo širdyje nešiodamasis 
idealą, net jei ir ne visados galėsi jį įgyvendyti, ar savo skiltį prie 
jo priartinti. Vengtina ne nepasisekimo, bet žemo tikslo. Galėsi, jei 
tarsi, kad gali.

Svarbiausia atsiminti, kad tavo svarbiausias uždavinys — padėti 
berniukams būti laimingiems, laimingiems savo skilties gyvenime. 
Tas vienas laimingumas daug padarys. Kažkas pasakė: „Laimingas 
pilietis — geras pilietis“. Laimingas skautas — taip pat 
neabejotinai geras skautas. Todėl tebūnie laimingumas pirmas 
tikslas tau pačiam ir kitiems, — ne savanaudiškas laimingumas, 
kuris visai nėra laimingumas, bet laimingumas, kuris patiriamas, 
patarnavus kitiems, iš bičiulystės, kuris yra tikras laimingumas.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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12 KLAUSIMŲ SKI LI’IN INK A MS
1. Ar pažįstu kiekvieną skautą savo skilty — kiekvieno 

berniuko stipriąsias ir silpnąsias puses — jo troškimus, šeimos 
gyvenimą ir ypatingus reikalavimus?

2. Ar sugebu suplanuoti ir vesti skilties sueigą taip, kad 
nė vienam mano skautų netektų gailėtis atėjus ir kad skauto 
tėvai, kurių namuose Įvyko sueiga, mane dar kartą pakviestų?

3. Ar galiu saliutuoti ir raportuoti „Visi atvyko“ kiek
vienoj draugovės sueigoj?

4. Ar moku taip sudominti savo skautus, kad jie nenu
ilstamai dirbtų skautybei ir drauge su ja žengtų pirmyn?

5. Ar moku sutvarkyti skilties vadovavimą tokiu būdu, 
kad kiekvienam tektų dalelė ruošiant sueigas, iškylas, žai
dimus, gerus darbus, naujus kandidatus ir t. t. ir kiekvienas 
galėtų lavintis vadovauti?

6. Ar moku kantriai elgtis su užsispyrėliais, pramušt
galviais arba „išminčiais“, įkvėpti jiems skautiškos nuotaikos 
arba, išbandęs visas priemones, atitraukti juos skilties ir 
draugovės gerovei?

7. Ar moku palaikyti gerųjų darbų idėją savo berniukų 
tarpe, kad jie virstų papročiu?

8. Ar moku dirbti taip, kad mano skautai didžiuotųsi savo 
skilties išvaizda, prisirišimu jr pažanga ir skilties dvasia būtų 
stipri ir sveika?

9. Ar sugebu suplanuoti skilties sueigą ir ją pakankamai 
gerai pravesti, kad draugininkas galėtų patikėti man skiltį 
vienai dienai be suaugusių priežiūros?

10. Ar sugebu vadovauti skilties darbams draugovės kon
kursų metu ir, be to, dar sugalvoti naujų uždavinių?

11. Ar galiu pateisinti draugininko pasitikėjimą mano 
rūpestingu ir ištikimu bendradarbiavimu su juo, kurio tikslas 
yra lavinti visą draugovė?

12. Pagaliau, ar sugebu gyventi pavyzdingu, kukliu gy
venimu, kuris padrąsintų kiekvieną skautą mano skilty ir 
užtikrintų man jo pagarbą ir pasitikėjimą?

! IG... ■■■ •
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Kurį laiką gausi būti judrių, gyvų, įspūdingų berniukų būrio 
vadu. Tavo pareiga — padaryti juos laimingais, susidomėjusiais, 
budriais skautais, padėti jiems, kiek jiems jų jėgos leidžia, vykdyti 
didžiuosius skautystės idealus.

Tai pareiga ir atsakomybė, dėl kurių verta padirbėti, atiduoti 
viską, ką turi geriausio. — „Budėk!“

10 SKTLTININKO UŽDAVINIŲ

1. Būti vadas, kuris tikrai vadovauja

Skiltininkas turi žinoti skautų užsiėmimą, kad galėtų mokyti 
skautystės savo skautus, tačiau jis privalo irgi vadovauti. Skiltis 
turi būti maža grupė, kurios skiltininkas yra. tikras vadas. Joje 
privalo viešpatauti didžiausios vienybės jausmas. Vienoje skiltyje 
skautai dirba vienam' tikslui; jie turi vieną šūkį; jiems reikia 
jungti savo pastangas, kad stiprintų savo skiltį. Visa tai daroma 
skiltininkui vadovaujant.

2. Pažinti savo skiltį

Kad galėtų gerai vesti skiltį, reikia pažinti skautus, iš kurių 
ji susideda. Pirmas dalykas — gerai sutvarkyti skilties knygutę, 
kurioje būtų užrašyta: skautų vardai, pavardės, adresai, amžius, 
užsiėmimas ir 1.1. Pirm visko reikia žinoti savo skautų išsilavinimą: 
kas kiek baigė mokyklos klasių, ar buvo kokioje specialioje 
mokykloje; taip pat jų norą dirbti kokioje nors specialybėje.

3. Parinkti specialybę

Kada skiltininkas gerai pažino medžiagą, kurią jis turi — 
skautus, jam reikia nustatyti savo skilties darbo planą. „Ką mes 
skiltyje veiksime?“ Nepriklausomai nuo pasiruošimo į patyrimo 
laipsnių egzaminus, skilčiai reikia parinkti kokią specialybę. Tai 
jai netrukdys užsiiminėti kitais dalykais, bet tai bus viena šaka, 
kurioje skiltis dirbs labiausia, kurioje dirbs visi kartu. Kada skiltis 
pasirinko specialybę, visi jos skautai, skiltininkas pirmoje eilėje, 
skuba įsigyti šią specialybę. Kai kuriose draugovėse skilties spe
cialybės ženklai yra nešiojami ant jos gairelės. Reikia stengtis, kad
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parinkta specialybė atitiktų skilties gyvuliui ir skilties Šukiui. Šie 
dalykai turėtų rištis.

4. Stengtis, kad viskas eitų gerai
Skiltininkas turi rūpintis bendra skilties gerove, skilties išvaizda. 

Reikia duoti skautams suprasti, kad jie yra skilties garbės saugoto
jai. Reikia reikalauti iš jų pilnos drausmės ir nuolatinio gero noro. 
Reikia norėti, kad jūsų skiltis būtų tvarkingiausia, aktyviausia, 
geriausia.

5. Rūpintis nesančiais
Kiekvienoje skilties sueigoje ar iškyloje skiltininkas patikrina 

ar visi skautai yra. Neturėtų būti į sueigą neatėjusių. Kartais, 
tačiau, svarbios priežastys neleidžia skautui atvykti į užsiėmimą: 
liga, laikinas išvykimas iš savo miesto ir p. Skiltininkas turi žinoti, 
kodėl skautas neatėjo j sueigą, kur jis yra, ką veikia. Rutinai rei
kalauti, kad skiltininkas būtų įspėtas ar atsiprašytas neatvykusio į 
sueigą skauto.

Jei koks skautas serga, ar namie ar ligoninėje, skiltininkui reikia 
juo rūpintis: nueiti jį aplankyti, rasti jam kokių pramogų, parašyti 
jam, jei pas jį nuvykti negali. Jei skautas tam tikram laikui 
persiskiria (išvažiuoja) su skiltimi, skiltininkas turi pareigos su 
juo bent susirašinėti. Jei skautas atrodo „apsnūdęs“, nesidomi 
skilties užsiėmimais, skiltininkas tuoj turi rasti to priežastį ir 
vaistų. Reikia padaryti viską, kad vėl įtrauktų į darbą tokį skautą. 
Negalima leisti, kad skiltyje būtų pasyvių skautų, kurie tik 
apsunkina jos darbą. Skautų, kurie yra tik tiek skautai, kad jie 
įrašyti į skiltininko knygutę, o skilčiai jokios naudos nesudaro nei 
jos darbu nesidomi, skilčiai nereikia! . ---- ----

6. Tartis su savo skiltimi
Yra gera, jei skiltininkas žino viską, kas dedasi jo skiltyje, žino 

kiekvieno skauto patraukimus, norus ir sumanymus. Tam reikia 
tartis su skautais per sueigas, bendrai apsvarstyti svarbesnius klau
simus. Tokie pasitarimai yra vadui nepaprasta proga sudominti 
skautus skilties darbu, duoti jiems entuziazmo savo sumanymams 
įgyvendinti.

7. Mokėti priversti savęs klausyti
Rolė, kurią lošia skiltininkas skautų organizacijoje ir drau

govėje, yra labai svarbi. Skiltininkas turi suprasti savo pareigos
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rimtumą. Jam yra pavesti skilties skautai, jis turi būti, pilna to 
žodžio prasme, vadas. Draugininkas juo pasitiki. Skiltininkas negali 
apgauti pasitikėjimo, jis privalo būti energingas vadas, rimtai 
naudotis savo autoritetu ir priversti skautą klausyti. Jei kas nors 
skiltyje nesiseka, reikia tuoj pranešti draugininkui.

Norėdamas priversti kitus savęs klausyti, turi žinoti daugiau 
negu kiti, mokėti viską padaryti geriau nekaip tavo skilties skautai. 
Skiltininkui reikia mokėti viską. Buvo pastebėta, kad fizinė jėga 
padaro didelio įspūdžio berniukams. Patariama skiltininkams 
lavinti savo muskulus.

Skiltininkas privalo būti sumaniausias, daugiausia nusimanąs 
skautystėje ir geriausias savo skilties skautas. Jis nesako, kai duoda 
įsakymą: „Padaryk tą..!“, jis sako „padarykim tą..!“ ir jis pats 
dirba sykiu su kitais skautais. Skiltininkas nenurodo žodžiu, kaip 
reika kas nors padaryti, ne tik duoda įsakymų, nekontroliuoja kitų 
atlikto darbo, bet viską daro ir pats sykiu su skautais, veda darbą, 
duoda pavyzdį, imasi viso ko pats pirmas ir patraukia paskui 
save kitus.

S. Įgyvendinti įstatus
Nuo to, kaip skiltininkas vadovauja, pareina skilties ateitis. 

Kaip gali jis iš savo skautų padaryti gerus, tikrus skautus? Jis gali 
pasiekti šių dalykų, jei domėsis visu tuo, kas dedas jo skiltyje. Jei 
jis sudarys aplink save gryno draugiškumo ir broliškumo nuotaiką. 
Visada, „skautas yra kitų skautų brolis“, bet vienos skilties skautų 
pasitikėjimo ir susigyvenimo--- visiškos vienybės.

Skiltininkas stengias iš savo skautų padaryti gerus skautus. Jis 
žiūri pats ir verčia kitus rimtai žiūrėti į visus skautų papročius. 
Jis turi būti griežtas visame, kas liečia skautiškas taisykles, ir 
reikalauti, kad viskas, ko reikalauja mūsų statutas ir įstatai, būtų 
visiškai išlaikyta. Pirmoje vietoje skautų įžodis ir įstatai. Jokių 
išimčių bei prasilenkimų su įstatais skiltyje. Griežtai laikytis įstatų, 
nuolat visur būti skautais. Kiekvienas skautų yra pasižadėjęs 
vykdyti įstatus: visa skiltis turi laikytis to, ką pasižadėjo kiekvienas 
jos narys, ir geriausioji skiltis yra toji skiltis, kurioje griežtai 
laikomasi įstatų, kurioje jie yra geriau įgyvendinti. Skiltininkas tai 
prižiūri. Jis kontroliuoja, ar kiekvienas jo skautų daro gerąjį 
darbelį — šventą skautų tradiciją.

9. Rasti gerą' darbelį visai skilčiai
Skiltininkas irgi turi rasti kokį gerą darbelį, kurį galėtų atlikti 

visa skiltis, t. y. darbelį, kurį visi skilties skautai galėtų atlikti
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kartu; pav.: Suruošti mažą šventę prieglaudoje ar ligoninėje, 
eglaitę neturtingiems vaikams ir t. p.

Tai iš šių gerų darbelių, kuriuos atlieka skiltis, sprendžiama 
apie šios skilties skiltininką.

10. Būti skautu — pavyzdžiu

Klausimas: kuo gi turi būti skiltininkas? Jei jis gali taip daug 
reikalauti iš skautų, ko jam reikia reikalauti iš savęs? Atsakymas 
paprastas: reikia tik sąžiningai laikytis skautų įstatų, juos taikyti, 
vykdyti, dažnai paklausti savęs: „ar aš tikrai gerai vykdau ir 
praktiškai atlieku tą, ką pažadėjau atlikti duodamas įžodį?“

Skiltininkas turi būti geras vaikas, teisingas vyras. Tai, ko jie 
reikalauja iš skilties, turi reikalauti ir iš savęs? Jei yra sunkumų, 
reikia prašyti Dievo pagalbos, jėgų ir drąsos. Jei nori turėti 
pasisekimo, melskis, pasimelsk ir už savo skiltį, paprašyk Dievo, 
kad iš tavo skilties Jis padarytų gerą skiltį. Jei tu radai džiaugsmo 
ir malonumo skautiškame gyvenime, pasistenk perduoti šį 
džiaugsmą ir savo skautams. Skiltininko paties ir jo visų skautų 
pastangose yra draugovės viltis ir geroji skilties ateitis.

SKILTININKO PASIŽADĖJIMAS

Pabaikime šį skyrių su skiltininko pasižadėjimu, kurį parašė 
tikras skiltininkas — toks pat berniukas, kaip ir tu —

Aš išugdysiu savo skilties dvasių

Nuolat būsiu linksmas. Būsiu ištikimas bičiulis kiekvienam 
skilties nariui ir visados būsiu prisirengus jiems padėti. Jie galės 
visados iš manus tikėtis naujos dainos, naujo sumanymo ar pramo
gos. Visi būsime neperskiriami draugai.

Kopsiu aukštyn skautų pažangos kopėčiomis

Nepalenkiamai žengsiu iš trečio patyrimo laipsnio į antrą, o 
iš antro į pirmą, laimėsiu visus specialybių ženklus, kol pasieksiu 
aukščiausią tobulybės laipsnį, kad galėčiau būti vadu ir, gal, 
pavyzdžiu kitiems savo draugams.
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Kasdien atliksiu gerą darbą - *

Pasistengsiu, kad gerą darbą idealas būtą panašus į manė 
geriausią kaklaraištį, kurį pasirišu tik tam tikromis iškilmingomis 
progomis. Taip automatiškai nenustosiu ieškojęs ir darąs gerą 
darbą, atlikąs kurią dieną, vieną gerą darbą. Kad jau atlikau gerą 
darbą tą dieną, dar nereiškia ,kad neturiu pasinaudoti proga padėti 
senelei susirasti akinius ar motinai indus suplauti.

Vykdysiu skautą įžodį ir įstatus

Visados atsiminsiu-, kad turiu būti ištikimas, ir nesmerksiu 
draugo, kada jis man bus ką blogo padarąs. Ir būsiu linksmas, net 
kada skauda, kada būtą malonu atsikirsti ir pašiepti ar net papykti. 
Kartas nuo karto atsisėsiu ir pagalvosiu, ką reiškia atlikti pareigą 
savo tėvynei, artimui ir Dievui. Toliau: po gerumo dorybės eina 
mūsą, sena bičiulė, švaros dorybė. Aš atsiminsiu, kad ji įeina ir į 
skautą įstatus, ir padarysiu muilą savo nuolatiniu draugu. 
Atsiminsiu, kad jis praverčia tiek pat mano uniformai, kiek ir 
rankoms ir kaklui, ir prie to prisitaikysiu. Būsiu taupus, net jei tai 
ir skaudės, o mano širdis trokšte trokš, pav., naujos teniso raketės 
ir kaip tik turėsiu reikiamus pinigus. Visados būsiu patikimas, ir 
mano draugininkas galės būt tikras, kad į kiekvieną sueigą ir iškylą 
ateisiu laiku.

Vesiu skiltį

Atsiminsiu, kad esu skiltininkas ir kad atsakau už tai, ką mano 
draugai daro ir kaip elgias, ir padarysiu, kad mano vadovavimą jie 
gerbtą. Rūpestingai planuosiu visas skilties sueigas ir tas draugovią 
sueigą dalis, už kurias būsiu atsakingas. Gyvai domėsiuos visais 
savo skilties sumanymais ir atliksiu teisingą savo skilties darbo dalį. 
Būsiu teisingas savo padėjėjui ir mokysiu jį vadovauti skilčiai, kiek 
pats išmanysiu. Atsižvelgsiu į visus savo skilties draugą gabumus 
ir dažnai prašysiu juos prisidėti prie skilties ir draugovės darbo.

Planuosiu darbą

Žinau, kad yra tiktai vienas būdas būti sėkmingam vadui, o tai 
yra — žinoti, ką noriu padaryti ir kaip noriu tai padaryti. 
Nešauksiu skilties sueigos, nenusistatęs, ką noriu duoti Jonui ar 
Algiui padaryti draugovės ateinančiai sueigai rengiamą dainą ir
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„numerių“ reikalu, ir kaip priteršti Pranį išlaikyti pirrposioš 
pagalbos egzaminą, kad galėtų pereiti į pirmą patyrimo laipsnį.

Būsiu duosnus ir pripažinsiu nuopelnus, kur dera juos pripažinti
Žinau, kad niekas taip nepadeda, kaip tarti padrąsinimo žodį 

ir pagirti, kada darbas gerai atliktas. Aš stengsiuos nepražiopsoti 
kada berniukas atliks daugiau kaip savo darbo dalį, ir jiems 
parodysiu, kad įvertinu jų pastangas. Nesisavinsiu nuopelno už jų 
darbą, ir kada Antanas nupieš ypatingai gerą žemėlapį, pasirū
pinsiu, kad visi skilties berniukai turėtų progos žemėlapį pamatyti 
ir savo draugą pasveikinti .

Jei šis pasižadėjimas ir tau tinka, tai puiku! Pasirašyk ant 
linijos:

19.....m...........  m... ...... d.

IR KIRKIME Į DARBĄ!

Straipsnis paimtas iš
SKILTININKŲ VADOVĖLIO, ' paruosto Vikt. Kamantausko ir
Antano Saulaičio,
naudojantis
Baden Powell SCOUTING FOR BOYS,
Wiliam Hilcourt HANDBOOK FOR PATROL LEADERS
Ernst Young HOW TO RUN A TROOP
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Ištraukos iš Vyriausiojo Skautininko įsakymų
•Nr. 54.
1946 m. balandžio mėn. 2 d.

Remdamasis suvažiavimo Įgaliojimu, nustatau šitokią Į vyresniš
kumo laipsnius kėlimo tvarką:

1. Į pirmuosius vadovių—vadų vyresniškumo laipsnius iki vyr. 
skiltininko imtinai, draugininkams pristačius, kelia Vietininkai 
ir Tuntininkai, jei jie yra skautininko laipsnio, nesikreipdami tuo 
reikalu Į Vadi ją.

Kandidatas i paskiltininkio laipsnį turi būti bent II—jo 
patyrimo laipsnio ir būti sėkmingai ėjęs paskiltininkio pareigas 
bent 3 mėn; kandidatas i skiltininko laipsnį turi būti I—jo patyrimo 
laipsnio ir būti sėkmingai ėjęs bent skiltininko pareigas nemažiau 

- • 4 mėn; kandidatas į vyr. skiltininko laipsnį turi būti I—jo patyrimo 
laipsnio, turįs bent dvi specialybes ir ėjęs sėkmingai bent draugovės 
adjutanto pareigas 4 mėn.

Jei Vietininkas ar Tuntininkas pats nėra skautininko laipsnio,, 
jis pirmųjų trijų laipsnių kėlimą pristato Vadijai.

2. Į aukštesnius vyresniškumo laipsnius kelti Vietininkai ir 
Tuntininkai pristato L. S. S. Vadijai.

Nr. 35
1946 m. sausio mėn. 14 d.

Skelbiu įsisteigusį W—o tuntą nuo 1945 m. spalių mėn. 15 d. 
Tuntui priskiriu 51—ją Birutės, 52—ją jaun. skaučių, 93—ą — 
Dariaus—Girėno, 94—ją — vyr. skaučių, 95—jį — vyčių atskirą 
būrelį ir 96—jį jaun. skautų draugoves.

Tuntininku skiriu ps. V. S—į, skaučių skyriaus vedėja s. M. 
M—ę, tunto adjutantu — sk. vt. A. C—ą ar skaučių skyriaus 
adjutante St. Š—ę.

Nuo š. m. sausi'o mėn. 20 d. ,atleisdamas 'pskt. V. S—į, išvykstantį 
iš W—o, iš tuntininko pareigų, tuntininku skiriu ps. R. N—ą.

Skelbiu įsisteigusias šias vietininkijas:
R—er nuo 1945 m. rugpjūčio mėn. 27 d., kuriai priskiriu 98—ją 

Birutės, 99—ją Vytauto'ir 100—ją jaun. skautų draugoves;
' . vietininku skiriu sk. vt. V. J—čiu, vietininkijos adjutante

Si. V. P—ę.
• W—dt nuo 1945 m. spalių mėn. 30-d., kuriai priskiriu 69 Gražinos, 

70 Juozapavičiaus ir 71 jaun. skautų draugoves; vietininku 
skiriu sk. A. B—čių, vietininkijos adjutantu v. si. R. K—ą.
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Nr. 37.
1946. I. 19.

Skelbiu įsisteiggusią D—o vietininkiją nuo 1945 m. rugpiūčio 
mėn. 15 d. Vietininku skiriu v. s. V. B—ę, adjutantu skiriu sk. st. 
M. S—ų. Vietininkijon priskiriamos 101 „Birutės“, 102 „Mindaugo“ 
ir 103—oji vyr. skaučių d—vės.

Nr. 39.
1946 m. sausio mėn. '20 d.

Remdamasis suvažiavimo pavedimu ir H—u Vietininko tiekimu, 
skelbiu iš H—u Vietininkijos įsisteigusį H—u Tuntą nuo 1945 m. 
lapkričio mėn. 4 d. kurin be vietininkijai priklausiusių 34—sios 
Basanavičiaus, 60—sios Birutės 61—sios Dariaus—Girėno draugovių 
priskiriu 106—ją jaun. skaučių, 107—ją vyčių draugoves ir 108—jį 
jūros skautų laivą.,

Tuntininku skiriu s. M. K—į, skaučių skyriaus vedėja v. s. D. 
K—ę, trinto adjutantu — sk. vt. v. si. K. L—čių.’

Nr. 41.
1946 m. sausio mėn. 22 d.

Remdamisis suvažiavimo pavedimu ir N—Mio vietininko 
tiekimu skelbiu N.—M—io vietininkiją persitvarkiusią į N—io 
tuntą nuo 1946 sausio mėn. 7 d. kurin priskiriu be vietininkijai 
priklausiusių 48—sios „Kęstučio“, 49—sios „Dariaus—Girėno“ ir 
50—sios „Margio“ dr—vių dar 11—ją „Perkūno“, 17—ją 
„Kęstučio“, 77—jį atskirąją vyr. skaučių skiltį ir Vietinikiją.

Tuntininku skiriu s. A. G—-į.
Skelbiu įsisteigusią K—io Vietininkiją, kurion priskiriu 73—ja 

„Margio“ ir 74—ją jaun. skautų draugoves, Vietininku skiriu v. si. 
K. B—ą. . -

Nr. 43.
' 1946 m. vasario mėn. 18 d.

Remdamasis Tuntininku Sąskrydžio ir A. zonos vadovų suvažia
vimo nutarimas, steigiu Am. zonoje 2 •skautų rajonus Maino rajoną 
ir Dunojaus rajoną.

Maino rajono Vadeiva skiriu s. S. J—tą.

Nr. 45.
1946 m. vasario mėn. 22 d.

Skelbiu įsisteigusius šiuos tuntus bei vietininkijas
UI—o tuntas, vietininkijoje padidėjus sk. vienetų skaičiui, nuo 1945 

.m. rugsėjo mėn. 27 d., kurin priskiriu be vietininkijai pri-
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klaususių 46—sios skč. ir 47—osios sk. draugovių, dar 
_110—ją jaun. skaučių, 111 vyr. skaučių, 144 atsk. jaun. 

**skautų skiltį ir 113—ją vyčių d—ves M—e ir 115—ją 
Kęstučio d—vę I—e, Tuntininkė ps. J. G—ė.

K—o tuntas, nuo 1945 m. gruodžio mėn 22 -d., kuriu priskiriu 
117—ją jaun. skautų, 118—ją skaučių ir 119—ją skautų 
dr—ves. Tuntininko pareigas einąs v. si. R.

/—o tuntas, iš vietininkijos nuo 1946 m. vasario mėn. 2 d. vietinin
kui s. P. Z—ui atsisakius iš vietininko pareigų, tuntininku 
skiriu v. si. J. V—ą. Skaučių sk. vedėją s. O. Z—ė, tunto 
adjutantas v. si. B. G—as.

F—os vietininkiją nuo 1946 m. sausio mėn. 9 d., kuriai priskiriu 
121—ją Birutės ir 122—ją Kęstučio d—ves. Vietininku 
skiriu skautų globėją v. si. B .B—ą. • ■

Š—o vietininkiją nuo 1946 m. sausio mėn. 26 d., kurion priskiriu 
124—ją vyčių, 125—ją skaučių ir 126—ją skautų dr—ves. 
Vietininku skiriu si. J. S—lą, Vietininkijos adjutantu, 
si. V. K—ę.

R—o tuntas, padidėjus buvusioje vietininkijoje sk. vienetų skaičiui, 
nuo 1946 m. vasario mėn. 22 d., kurin priskiriu be vieti- 
ninkijai priklausiusių 98—sios Birutės, 99—sios Vytauto 
ir 100—sios jaun. sk. draugovių, dar 129—ją Margio d—vę.

Tuntininkė, vietininkui sk. vt. J—čiui V. persikėlus 
kitur gyventi, skiriu buvusia vietininkijos ajdutantę, — si. 
V. P—ę. *

C—ės vietininkiją, nuo 1946 m. vasario mėn. 22. d. kurion priskiriu 
35—ją Gedimino ir 130—ją jaun. skautų draugoves.

H—o tuntas nuo 1946 m. sausio mėn. 22 d., kurin priskiriu 19—ją * 
Mindaugo, 22—ją Birutės, 23—ją Gražinos, 24—ją Vytauto į 
dr—ves H—-e, 56—ją Živilės ir 57—ją Šarūno V—e ir ! 
40—ją Vytauto dr—vę A.—G—e. j

Tuntininku skiriu s. R. A—ą, skaučių skyriaus vedėja 
v. si. P. B—ę, tunto adjutantu ps. VI. 'V—ą.

D—o tuntas, padidėjus buvusioje to vardo vietininkijoje skautų 
vienetų skaičiui, nuo 1946 m. vasario mėn. 16 d., kurin 
priskiriu be Vietininkijai priklaususių 101—sios Birutės 
skaučių d—vės, 102—sios Mindaugo ir 103—sios vyr. skau
čių draugovių dar 131—ją jaun. skautų ir 132— ji atskirą 
vyčių būrelį.

Tuntininku skiriu sktn. V. B—ę, bu v. tos vietininkijos 
vietininkę, tuntininko pavaduotoju psktn. M. S.—čių.
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1946, Nr. 8

B—ės vietininkija nuo 1946 m. vasario mėn. Z.
114—ją Šefo Prezidento Smetonos,
Brolijos- Vado Šarausko dr—ves. ~

Vietininku skiriu v. si. R. M—ą, Vietininkijos adjutantu
psl. F. R—į. '

Nr. 48.
1946 m. kovo mėn. 6 d.

Skelbiu Įsisteigusią K.— o vietininkiją nuo 1946 m. vasario mėn.
16 d.; vietininku skiriu ps. R M—į. Vietininkijon priskiriu 72—ją
Šarūno ir 137—ją Gražinos d—ves.

D—o tuntas pasirinko tuntui vardą ir nuo š. m. balandžio mėn.
1 d. vadinasi „AUŠROS“ tuntu.

Nr. 36.
1946. I. 18.

Skelbiu Įsisteigusias šias' draugoves: •
*98—ją „Birutės“ d—vę R—y nuo 1945 m. rugsėjo 2 d., dr—ė si.

Z. V—ė;
99—ją „Vytauto“ d—vę R—y nuo 1945 m. rugsėjo mėn. 2 d., 

dr—as sk. B. M—s;
100— ją jaun. skautų d—vę R—y nuo 1945 m. spalių mėn. 1 d.,

dr—ė sk. G. J—ė;
101— ją „Birutės“ d—vę D—e nuo 1945. rugpjūčio mėn. 25 d_,

dr—ė v. sk. A. B—ė;
102— ją „Mindaugo“ d—vę D—e nuo 1945. rugpjūčio mėn. 25 d.,

dr—as sk. vt. M. S—s; ,
103— ją vyr. skauč. d—vę D—e nuo 1945. rugpjūčio mėn. 25 d.,

dr—ė v. sk. V—ė;
104— ją skč dr—vę M—e nuo 1946. sausio mėn. 9. d., dr—ė sktn.

E. P—ė;
105— ją sk. dr—vę M—-e nuo 1946 m. sausio mėn. 9 d., dr—as sk.

J. C—as; '
106— ją jaun. skč. dr—vę H—e nuo 1946 m. sausio 12 d.;
107— ją vyčių dr—vę H—e nuo 1946 m. sausio mėn 12 d., dri—as

sk. vt. sl.JK. Š—is;
108— ją jūros skautų laivą H—e nuo 1946 m. sausio mėn. 12.,

dr—as vair. A. Z—as.
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