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SKAUČIŲ ŽAIDIMAI IR PRATIMAI *)

Raidžių dėjimas.
Žaidžia draugovė. Kiekviena skiltis turi kortelių, kuriose parašytos 

alfabeto raidės, komplektą. Draugininke šaukia kokį nors žodį ar sakinį. 
Laimi skiltis, pirmoji sudėjusi reikalaujamą žodį ar sakinį.
Uždaviniai. "

Žaidžia draugovė. Kiekviena skiltis turi visas alfabeto raides, 
išrašytas po vieną ant atskirų kortelių. Draugininke šaukia kokį nors 
žodį. Tas žodis turi turėti tiek raidžių, kiek yra skilty skaučių, ir tos 
pačios raidės negali kartotis. Laimi skiltis, kuri pirmoji surenka raides 
ir išsirikiuoja taip, kad iš laikomų rankose kortelių būtų galima išskai
tyti reikalaujamą žodį.
Sumaišytos raidės.

Žaidžia skiltis. Vadovaujanti parenka keletą žodžių ir jų raides 
tyčia sukeičia vietomis. Lapelius su tokiais žodžiais padeda eilėj ant 
žemės. Mergaitės stovi nuo jų tam tikram atstume. Davus ženklą, 
mergaitės bėga prie kortelių, sudaro reikalaujamus žodžius ir atiduoda 
jas vadovaujančiai. Laimi — pirmoji.
Skiemenų galvosūkis.

Žaidžia skiltis. Vadovaujanti rašo kortelėse, kiekvienai skautei 
atskirai, kokį nors žinomą posakį ar skautų įstatą, Tame sakiny žodžiai 
padalinti į skiemenis, o skiemenys sumaišyti, pav.: „tas — tau — skau 
—pus.“ Laimi skautė, kuri pirmoji sudeda jai duotą sakinį.

Sudėkim žodžius.
Žaidžia skiltis. Skiltininkė duoda mergaitėms grupę raidžių žodžių. 

Laimi sudėjusi daugiausia žodžių.
Literatūrinis dauginimas.

Žaidžia skiltis. Skiltininkė diktuoja mergaitėms kokį nors vieną 
galimai ilgą, žodį, pav., nepriklausomybė. Iš sudarančių tą žodį raidžių

*) Nasze gry i cwiczenia, Janiny Twerkowskiej.

1



reikalinga sudaryti galimai didesnį skaičių įvairių žodžių, pav.; priklau
somybė, ne, klauso, auklė, laimė, ir pan. Laimi tos mergaitės’, kurios 
balsiai perskaičius visas korteles ir išbraukus vienodus žodžius, turi 
daugiausia sudarytų 'žodžių.

Spaudos klaidos.
Žaidžia skiltis. Vadovaujanti išdalina skautėms lapelius, kuriam 

parašytas eilėraščio ar dainelės tekstas, tačiau yra daug praleistų ar per- . 
statytų raidžių. Mergaitės turi suskaityti pastebėtas klaidas. Laimi 
radūsioji daugiausia klaidų.

Klaidinga patarlė.
Žaidžia skiltis. Viena žaidėjų parenka keletą patarlių ar priežodžių 

ir surašo jas ant tiekos kortelių, kiek yra skaučių skilty. Rašydama, 
kiekvienam žody praleidžia balses ar šiaip kelias raides. Laimi tos, 
mergaitės, kurios pirmos perskaito savo patarles.
Priešingumai.

Žaidžia skiltis. Skiltininkė signalizuoja kokį nors būdvardį, pav., 
ilgas, žemas. Laimi mergaitė, kuri pirmoji tą žodį išskaito ir parašo jam 
priešingą žodį, pav., aukštas — žemas, ilgas — trumpas.
Pasakyk tą patį kitaip.

Žaidžia draugovė. Draugininke signalizuoja kokį žodį, pav., tifoba. 
' Kas pirmas pasakys tą pačią reikšmę turintį žodį,' pav., namas, laimi 

skilčiai tašką. ,
Įsakymas.

Žaidžia draugovė. Skiltys stovi eilėse. Signalizuojančioji duodą įsa
kymą, kuris turi būti mergaičių perskaitytas ir tuojau išpildytas, pav., 
nuimk kepures, vėliavą gerbk ir pan. Laimi skiltis, kuri pirmoji išpildo 
įsakymą.
Sunkūs žodžiai.

Žaidžia draugovė. Skiltys stovi viena šalia kitos eilėse. Visos mer
gaitės, išskyrus pirmąją,' stovi nusisukusios nuo signalizuojančios, kuri 
perduoda telegramą, susidedančią iš tiek raidžių, kiek yra skaučių kiek
vienoj skilty. Pirmoji skaito pirmąją raidę ir bėga į skilties eilės galą, 
suduodama per petį antrajai skautei. Ta atsisuka, skaito antrąją raidę 
ir, kaip pirmoji, bėga į eilės galą, ir. t. t. Skiltis, kuri pirmoji sudeda 
signalizuojamą žodį, laimi.

Penkios minutės.
Žaidžia skiltis. Skiltininkė įsako mergaitėms penkių minučių bėgyje 

paruošti sąrašą paukščių, gyvulių, daržovių, vaisių, arba kasdien varto
jamų daiktų pavadinimų, prasidedančių nurodyta raide. Praslinkus pen
kioms minutėms kiekviena mergaitė skaito balsiai savo sąrašą, ir visos 
išbraukia bendrus žodžius. Laimi ta, kuri gale turi' daugiausia neiš
brauktų žodžių.
Vardai.

, Žaidžia draugovė. Draugininke duoda skiltims tam tikrą temą, pav., 
Žalgirio mūšis, Lietuvos Nepriklausomybės atstatymas, Lazdynų Pelėdos
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raštai ir pan. Keikia surašyti kuo daugiau vardų ir pavadinimų, surištų 
su ta tema. Laimi skiltis, daugiausia surašiusi vardų ir pavadinimų.
Sudraskytos dainos.

Žaidžia skiltis. Skiltininkė surašo ant atskirų lapelių įvairių tautinių 
dainų tekstus, lapelius suplėšo ir sudraskytų lapelių gabaliukus paslepia 
salėj, aikštėj ar miške nedideliam plote. Mergaitės turi surasti visas 
lapelių dalis ir pilnai sudėti paskiras dainas.

Atmaina: Skiltininkė rašo keliom kortelėm po vieną Tautos Himno 
žodį, korteles paslepia, o skiltis' turi surasti visas korteles ir atatin
kamai sudėti.

Pusė laiško.
Žaidžia dvi skiltys, Draugininke sulenkia pusiau labai aiškiai 

parašytą laišką, perplėšia jį ir vieną pusę duoda vienai skilčiai, kitą 
kitai. Laimi skiltis, kuri iš turimos laiško pusės tinkamai nusako 
laiško turinį. " v

Tikra telegrama.
Žaidžia draugovė. Skiltys stovi šalia viena kitos eilėse. Drau

gininke visoms skiltininkėms parodo parašytą telegramą. Kai skil- 
tininkės jau įsidėmėjo telegramos turinį, sustoja prieš savo skiltis per 
5—10 žingsnių. Davus draugininke! ženklą, bėga prie savo skilčių pir
mosios mergaitės; skiltininkė pasako- telegramos turinį, tos mergaitės 
apibėga aplink savo eilę ir stoja skiltininkių vieton. Prie jų bėga 
antrosios mergaitės, sužino telegramos turinį, bėga aplink savo eilę 
ir t. t. Laimi skiltis, kurios paskutinioji mergaitė tiksliausiai pakartoja 
telegramos turinį. Telegramų pavyzdžiai: „Susirinkimo vieta miške, 
100 žingsnių į rytus nuo seno ąžuolo“, „Nepriklausomybės šventės dieną 
susitiksim 9 vai. rytą bažnyčioj“ ir t. t.

Logiški sakiniai.
Žaidžia draugovė. Skiltys stovi eilėse. Kelių žingsnių atstumu prieš 

kiekvieną skiltį ant kėdės padėtas popieris ir pieštukas. Davus ženklą 
kiekvienos skilties pirmosios skautės bėga, parašo kokį nors žodį, grįžta 
į eilės galą, pakeliui duodamos ženklą bėgti sekančioms skautėms. Tos 
bėga, parašo sekančius žodžius ir t t., kol visos sudaro sakinį. Laimi 
skiltis, kurios parašytas sakinys geriausiai sudėtas ir-turi prasmę.
Raidė ir pasakojimas.

Žaidžia draugovė. Draugininke įsako skiltims parašyti atpasakojimą, 
nurodydama raidę, kuria turi prasidėti visi atpasakojimo žodžiai. Laimi 
skiltis, -kuri pirmoji parašo geriausią ir ilgiausią pasakojimą.
Gera telegrama.

Žaidžia draugovė. Draugininke diktuoja 12 raidžių. Skiltys turi sure
daguoti telegramą, kurios visi žodžiai turi prasidėti viena iš padiktuotų 
raidžių. Apsunkinimui galima iš anksto nurodyti telegramos tipą. Laimi 
skiltis, parašiusi geriausią, telegramą.
Tik 50 žodžių.

Žaidžia draugovė. Draugininke paveda skiltims parašyti nurodyta
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tema 50 žodžių atpasakojimą. .laimi skiltis, kuri nurodytu laiku parašo 
atpasakojimą, geriausią turiniu ir stilumi. ,
Pamesta mintis.

Žaidžia skiltis. Skiltininkė parenka kokias nors žinomas patarles 
ar priežodžius, rašo jas kortelėse taip, kad kiekvienas žodis būtų atskiroj 
kortelėj, maišo jas ir liepia mergaitėms iš tų kortelių surinkti priežodžius. 
Laimi ta, kuri greičiausiai atspėja savo priežodi ir jj sudeda. Pastaba: 
visos dalyvės gali gauti tą patį arba skirtingus, vienodo ilgumo prie
žodžius.
Siūlu iki kamuolio.

Žaidžia keletas asmenų. Viena mergaitė išeina iš kambario, likusios 
parenka kokią nors patarlę ir pasiskirsto tos patarlės žodžiais. Išėjusi 
grįžta ir paeiliui duoda visoms įvairius klausimus. Kiekviena atsako 
taip, kad atsakyme būtų jos gautos patarlės žodis. Tuo pagrindu klau
sinėjanti turi atspėti patarlę.
Daug triukšmo.

Žaidžia skiltis. Viena skautė išeina, likusios pasirenka po'žinomą 
patarlę ar priežodį (kiekviena skirtingą). Po to įvedama anoji skautė ir . 
skiltininkė duoda ženklą. Visos iš karto sako kiekviena savo priežodį. 
Spėjančioj! turi išgirsti bent vieną patarlę. Jei įspėja, išeina ta, kurios 
patarlę atspėjo, jei ne — išeina antrą kartą.
Dainos pašnibždom.

Žaidžia skiltis. Vadovaujanti tyliai niūniuoja kelių dainų melio- 
dijas. Skiltis turi atspėti dainų pavadinimus ir autorius.

Pastaba: Melodijas galima groti kokiu instrumentu.
Knygų kimas.

Žaidžia skiltis. Pametama ant stalo 10—12 knygų taip, kad būtų 
matomi jų pavadinimai. Leidžiama mergaitėms 2—3 minutes pasi
žiūrėti, po to pareikalaujama surašyti visas matytas knygas. Vyresnėms 
galima liepti nurodyti autorius ir veikiančius asmenis. 
Klausimas — atsakymas.

Žaidžia skiltis. Dalyvės sėdi ratu. Žaidimą pradeda viena dalyvė, 
mesdama į kurią nors skautę nosinę, sakydama: „Tau rašė“. Sugavusi 
nosinę klausia: „kas?“ Pirmoji atsako, pav. „Maironis“ ir klausia „ką?“ 
Antroji turi pasakyti kurį nors to autoriaus veikalą. Kas atsakyti nesu
geba, duoda fantą. Išperkant fantus reikalaujama deklamuoti eilė
raščius,
Rašytojų lenktynės.

Žaidžia kelios skiltys, turinčios vienodą narių skaičių. Žaidėjos sustoja 
virtinėmis. Prieš kiekvieną virtinę stovi kėdė, ar suolas, ant kurio guli 
popieris ar pieštukas. Davus ženklą, pirmosios skautės bėga prie joms 
skirtų rašymo priemonių ir parašo kokių nors žinomų lietuvių rašytojų 
pavardes. Grįždamos, duoda pieštukus sekančioms ir tos bėga rašyti, o 
jos stoja virtinės galan. Laimi skiltis, kuri pirmoji parašo visus žinomus 
rašytojus (tiek, kiek virtinėj yra mergaičių).
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Pakeitimas I: Pirmosios mergaitės parašo rašytojų pavardes, kitos 
rašo po vieną jo veikalą.

Pakeitimas II: Pirmosios rašo rašytojų pavardes, "kitos rašo po trumpą 
sakinį apie jo gyvenimą. Tuo būdu sudaroma rašytojo biografija.

Kas autorius?
Žaidžia viena ar dvi skiltys. Žaidėjos gauna korteles su veikalų 

ištraukomis. Turi parašyti autorių ir veikalo pavadinimą. Laimi viene
tas, pirmasis surašęs autorius.

Laikraštininkų konkursas.
Žaidžia draugovė. Draugininke skelbia žurnalistų konkursą. Darbų 

atidavimo terminas: praslinkus 45 minutėms ar kitam draugininkės nusta
tytam laikui. Kiekviena mergaitė turi parašyti iš šių sričių: 1) kronikinę 
žinutę iš draugovės gyvenimo, 2) kelių straipsnių apie skautybę pava
dinimus, 3) žinutę apie reikšmingiausius politinius įvykius, liečiančius 
Lietuvą, paskutinio mėnesio bėgyje, 4) praktišką nurodymą šeimininėms 
„moterų skyriuje“, 5) bet kurios knygos recenziją, kurią siūloma pers
kaityti. Konkurso vertinime dalyvauja visos draugovės skiltininkės:

Sekretorė.
Žaidžia skiltis. Skiltininkė skelbia sekretorių konkursą. Kiekviena 

dalyvė turi trumpu laikotarpiu (pav., per 15 min.) parašyti reikalaujama 
tema laišką, pav., prašymą įstaigai pašo gavimo reikalu. Laimi dalyvė, 
parašiusi geriausią prašymą jo turiniu ir stilium ir atatinkantį valdiškos 
korespondencijos reikalavimus.
Paveikslo ieškojimas.

Žaidžia skiltis. Skiltininkė padeda ant stalo arba pakabina sienoj 
paveikslus ar fotografijas, vaizduojančias Lietuvos didvyrius, užsitarna
vusius lietuvius. Po to skiltininkė įsako surasti kurį nors atvaizduotų 
asmenų ir parašyti kokį nors faktą iš jo gyvenimo. Laimi greičiausiai 
atsakiusi dalyvė.
Paveikslų kimas.

Žaidžia skiltis. Skiltininkė parodo mergaitėms 5 paveikslus, vaiz
duojančius lietuvių istoriją. Mergaitės žiūri į paveikslus 2 minutes, po to 
kiekviena aprašo paveikslus, nurodydama, kas jai -daugiau, žinoma apie 
paveiksluose vaizduotus įvykius.

Ką žinai apie tą datą.
Žaidžia skiltis. Skiltininkė padalina mergaitėms korteles, kuriose 

parašyta kokia nors istorinė data: Mergaitės turi tuojau nurodyti tos 
datos istorinį faktą.

Pakeitimas: kortelėse nurodyti faktai, mergaitės turi nurodyti datas.
Kas tai?

Žaidžia draugovė. Skautės stovi laisvai virtinėmis. Virtinėse turi 
būti vienodas mergaičių skaičius. Visoms pirmosioms virtinių mergai
tėms priskiriami įvairūs istoriniai faktai, pav.: Žalgirio mūšis, antrosiom 
— Lietuvos krikštas, trečiosioms — Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimas ir pan. Draugininke, stovėdama prieš žaidėjas, signalizuoja skai-
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čiais atatinkamas datas. Kai mergaitės perskaito datą, visos virtinių antrosios mergaitės bėga iš dešinės pro virtinės priekį aplink visą virtinę. Išbėgdamos, šaukia surištą su nurodyta data istorinį faktą, sto- damos vėl į savo vietą, pakelia ranką. Laimi skiltis, greičiausiai perskaičiusi datą ir apibėgusi virtinę.
Kas, kur, kada. 'Žaidžia skiltis, stovėdama ar sėdėdama ratu. Kuri nors mergaitė pradeda žaidimą, mesdama į kitą žaidimo dalyvę nosine ir sakydama kurio nors Lietuvos kunigaikščio vardą. Iššauktoji nurodo iš to kunigaikščio viešpatavimo laikų kokį nors faktą ir meta nosinę į kitą, žaidėją, klausdama, kada tai buvo. Pastaroji atsako ir meta nosinę į kitą, sakydama vėl kurį kunigaikščio vardą. Jei paklaustoji nemoka atsakyti, galvoja ar blogai atsako, gauna minusą. Laimi mergaitės, negavusios nė vieno minuso. Žaidimas turi eiti gyvai.
Kortelių rinkimas.Žaidžia skiltis. Ant stalo guli išmėtytos kortelės. Jų yra penkios rūšys: 1) kunigaikščio vardas, 2) istorinis faktas, 3) pavardės asmenų, surištų su tuo faktu, 4) atatinkami vietovardžiai, 5) atatinkamos datos ar šimtmečiai. Mergaitės surenka penkias korteles, turinčias tarp savęs sąryšį. Laimi skautė, surinkusi daugiausia komplektų po 5 korteles.
Įspėk, kas esu.Žaidžia draugovė arba skiltis. Pusė žaidžiančiųjų susėda ratu, kita pusė stovi už jų pečių. Sėdinčios mergaitės pasirenka sau po vieną istorinę asmenybę ir kiekviena paeiliui, nesakydama, kas esanti, papasakoja charakteringus' bruožus, surištus su pasirinkta asmenybe. Stovinčios užpakaly mergaitės spėja, kas ji yra. Kuri įspėja pirmutinė, kei- ' čiasi su tąja vietomis.
Alfabetas.Žaidimas, tinkąs skilčiai. Paeiliui kiekviena mergaitė išvardina kokią nors istorinę asmenybę, kurios vardas prasideda raide A. Pav.:- „Vadinuos Aldona, lietuvių kunigaikštytė, duktė . ■. . (tokio tai kunigaikščio“), arba „Antanas Smetona, kilęs iš . . . buvau Lietuvos prezi- >. dentu nuo ... iki ... ir t. t. Kas nurodyta raide nieko negali pasakyti, gauna minusą. Pasisakius visiems žaidėjams, einama prie sekančios raidės'. Laimi, kas visai negauna minusų.
Kunigaikščių eilė.Žaidžia skiltis. Kiekviena mergaičių pora gauna korteles su žinomų Lietuvos kunigaikščių vardais. Laimi pora, kuri pirmoji sudės chronologine tvarka tas istorines asmenybes. . >Pastaba: Jei žaidžia draugovė, tada gauna korteles sudėti kiekviena skiltis.
Diplomatų kelionės.Žaidžia skiltis. Skautės stovi po vieną ar po dvi įvairiose pasaulio šalių kryptyse, kurios žemėj atvaizduotos. Vidury, Vilniuje, stovi škilti- ninkė, kaip stoties pranešėja ir praneša: „Alio, alio, minutei praslinkus
6
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prasilenkia traukiniai, vežantieji rumunų diplomatą į Latviją ir priešingai." '' *Tuo metu skautė, stovinti pietuose, pasikeičią vietomis su skaute, stovinčia šiaurėj. Kas suklysta krypty, apleidžia žaidimą. Laimi ta, kuri nesuklysta krypty.
Paslaptinga kelionė po žemėlapį . ..Žaidžia skiltis. Mergaitės susėda prie didelio Lietuvos žemėlapio ir skiltininkė pasakoja: „Važiuoju iš miesto, kuris pagarsėjo, kaip Lietuvos uostas ir plaukia upe į miestą, kuriame praleido savo paskutines dienas ir mirė Tumas — Vaižgantas.“ Mergaitės tuojau rašo, pro kurias vietoves vykstama, nurodydamos miestelius, upes, kalnus, žymias istorines vietas ir pan. Laimi geriausiai tai atlikusi skautė.
Gyvas Lietuvos žemėlapis.Žaidžią draugovė. Kiekviena skiltis ant grindų ar žemėj piešia Lietuvos sieną ir Nemuno kohtūras (atatinkamai pasaulio šalims) Mergaitės, vaizduojančios Nemuno intakus, davus signalą, sustoja atatinkamose vietose prie „Nemuno“. Laimi skiltis, teisingai sustojusi ir nurodžiusi daugiausia intakų.
Pažinkįm Nemuną.Draugovės žaidimas. Mergaitės sustoja į tris vienodas eiles. Prieš jas ant suolo ar kėdžių guli kortelės ir pieštukai. Pirmoji eilė — kairieji Nemuno intakai, antroji —• miestai, esą prie Nemuno, trečioji — dešinieji Nemuno intakai. Davus signalą, kiekvienos eilės bėga po vieną mergaitę ir rašo, pay., pirma eilė —■ „Šešupė“, antra — „Alytus“, trečia Neris“ ir t. t. Eilės tris kartus keičiasi rolėmis. Laimi eilė, greičiausiai ir geriausiai parašiusi miestus ir intakus.
Intakai.Žaidžia draugovė. Dvi eilės stovi viena j kitą užpakaliu. Draugininke nurodo, kad viena eilė — kairieji Nemuno intakai, antroji — dešinieji. Draugininke pradeda žaidimą, iššaukdama kurį nors Nemuno intaką, pav., Nevėžį. Tuo atveju eilė, vaizduojanti dešiniuosius Nemuno intakus, bėga, o kita eilė vejasi. Sugautos mergaitės pasitraukia iš žaidimo. Iššauktoji eilė visada bėga. Laimi eilė, kurioj liko daugiau mergaičių.Pastaba: vedanti žaidimą sau iš anksto pasižymi vienodą kairių ir -dešinių intakų skaičių, kad žaidimas .vyktų teisingai. Galima taip pat išvardinti visai kitą upę, pav., Šventąją, tada eilės turi nejudėti.
Iškyla baidarėmis. 'Žaidžia viena ar dvi skiltys. Dalyvės, sėdėdamos ar stovėdamos, ratu, pasirenka Lietuvos miestus, esančius prie vienos upės ar prie jos intakų, pavadinimus.' Saukia, .pav., „plaukiu iš Ukmergės į Kauną.“ Tada tie du miestai turi pasikeisti vietomis, vienkart, sakydamos, kokiomis upėmis plaukia. Jeigu iššaukiami miestai, tarp kurių vandens keliu susisiekti negalima, mergaitės pasirinkusios tų miestų vardus, nejuda iš vietos. Jeigu pajuda, duoda fantą. Stovinti vidury stengiasi tada užimti pajudėjusios vietą. Tada ji vaizduoja tą miestą, o netekusi vietos šaukia. - ' ■
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Kuo važiuoti.
Žaidžia draugovė: Žemėje nupieštas didelis žemėlapis su žinomomis 

mergaitėms vietovėmis. Kiekvienam tokiam punkte vedančioji žaidimą, 
patalpina po kelias mergaites: viena jų vaizduoja autobusą, antra gelž- 
kelį, trečioji — vežiką ir pan. Po to šaukia: „Keleivis važiuoja iš Vil
niaus į Panevėžį garlaiviu.“ Jei tarp išvardintų vietovių yra susisiekimas 
garlaiviais, mergaitė, vaizduojanti garlaivį, pabėga iš Vilniaus į Pane
vėžį, po to nueina nuo žemėlapio ir stoja nugalėtojų pusėj. Jei susisie
kimo garlaiviais nėra, turi pasilikti vietoj ir kuomet draugininke šaukia 
jau ką kitą, gali pereiti pas nugalėtojus. Jei: 1) žaidžiančioji negirdi, 
kad ją šaukia, 2) pataiko ne Į nurodytą vietą, 3) išbėga nebūdama iš-' 
šaukta, 4) pajuda iš vietos, kai jis vaizduojama susisiekimo priemone 
negalima keliauti — visais tais atvejais pereina į nugalėtų pusę. Visas 
susisiekimo priemones iššaukus, skaičiuojama, kuri skiltis turi dau
giausia savo narių nugalėtojų pusėj.
Padėk man pažinti.

Žaidžia skiltis ar draugovė, sėdėdama ratu. Viena žaidžiančiųjų meta 
į ką nors nosinę, sakydama, pav.: „Padėk man pažinti Vilnių.“ Gau
dančioji nosinę atsako: „Yra ten Aušros Vartai“, arba „ten yra Gedimino 
kalnas“ ar pan., ir meta nosinę toliau, klausdama ką kitą. Kas duota 
tema nieko nemoka atsakyti, duoda fantą.
Audra jūroj.

Žaidžia draugovė. Visos dalyvės sėdi kėdėse, kurios sustatytos dviem 
eilėm, užpakaliu viena į kitą. Viena žaidžiančioji vaikšto aplink ir sako, 
pav.: „Plaukia laivas iš Klaipėdos į Londoną, pakrautas raide i.“ Sėdin
čios stengiasi pasakyti, kuo laivas pakrautas. Pirmoji pasakiusi eina 
prie vadovaujančios žaidimui ir vaikšto su ja aplink, pasakodama apie 
kitą laivą, pakrautą kita raide. Kai jau visos žaidžiančios prisijungė 
prie žygiuojančio žalčio, vadovaujanti šaukia: >,audra jūroj.“ Tada 
visos skautės sėdasi į kėdes. Kuri negavo vietos, vadovauja toliau žai
dimui. Kas . nesugeba pasakyti duota raide jokio krovinio, pasitraukia 
su savo kėde iš žaidimo.

Iš lenkų kalbos vertė ir parinko J. B.
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I-JO ORO SKAUTŲ VADŲ SUVAŽIAVIMO BUXTEHUDEJE 
NUTARIMAI.

A. Oro skautai.
1. Uniforminiai marškiniai paliekami išeivijoje, kaip ir skautų den

giamos spalvos. Kad oro skautai skirtųsi nuo kitų šakų, oro skautams 
įvedamas šviesiai mėlynas (žydras) kaklaraištis ir tokios pat spalvos 
švilpuko virvutė.

2. Oro kiautų specialus ženklas nustatomas lelijėlė su sparnais 
(siuvinėtais — baltos salvos, metalinis — sidabrinės spalvos). Projektas 
pateikiamas atskirai. Ženklelis dėvimas kaip antras ženklas 2 cm. virš, 
kairės kišenės per vidurį.

3. Oro skautų specialiai programai patiektos šios sąlygos — reika
lavimai:

a) Turi būti priedas prie skautiškosios programos.
b) Privalo supažindinti su aviacijos pagrindais nesileidžiant į 

smulkmenas.
c) Teoretiški dalykai turi būti išdėstyti populiariai ir suprantamai 

berniukams nuo 11—16 m.
d) Programon įtraukiami aviacijos pagrindai, teorija, sklandymas ir 

aeromodelizmas, paliekant praktiškąjį aviacijos pagrindų paži
nimą spec, oro skautų specialybėms.

Kadangi L. S. Brolijos Vadijos jau patvirtinta programa atitiko šiuos 
reikalavimus, todėl ji palieka, įnešant šiuos priedus:

III patyr. laipsniui -
7. Pastatyti ir startuoti aitvarą ir bent 2 popierinius aeromodelius.
I patyr. laipsniui
5. Įsigyti oro skautų specialybes.
Pastaba: Atžymėti spec, oro skautų patyrimo laipsniams laikytis jau 

paskelbtos instrukcijos.
4. Nustatyta įvesti 10 oro skautų specialybių: * .

1. Radistas.
2. Aerodromo pagelbininkas.
3. Variklių mechanikas.
4. Lėktuvų mechanikas.
5. Avigatorius.
6. Aerodinamikas. • r
7. Konstruktorius.
8. Orlaivininkas.
9. Aviacijos informatorius.

10. Meteorologas.
Specialybių sąlygas nustatyta parengti, kiek sąlygos leis, greičiau. 

Specialybių ženklai yra mėlynos spalvos ant dengiamos spalvos dugno. 
Dėvimi virš skautiškųjų specialybių ženklų.

5. ir 6. Dirbti pagal paskelbtas tūo reikalu „Skautų Aide“ instruk
cijas. Instruktorių organizavimas aptariamas atskiru skyriumi.

7. Jokia oro skautų kandidatų atranka nedaroma.
8. Spec patyrimo laipsnių ir specialybių egzaminams vykdomas 

pagal paskelbtas „Skautų Aide“ instrukcijas.
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9. Į oro skautus priėmino ceremonijos paliekamos patiems vienetams 
nusistatyti.

10. Oro skautų šūkis paliekamas nenustatytas, trūkstant tinkamų 
pasiūlymų.
B. Oro Vyčiai. '

1. Uniforma ta pati kaip skautų—vyčių.
2. Papildomas oro skautų ženklas dėvimas kaip ir oro skautų.
3. Oro vytis privalo įsigyti pasirinktinai aviacinę specialybę — 

amatą, patvirtintą valdinių aviacijos įstaigų, organizacijų ar įmonių.
Išpildęs prityrusiam skautui — vyčiui statomus reikalavimus ir 

įsigijęs aviacinę specialybę pervedamas į prityrusius oro vyčius.
4. Oro vyčių vienetų santvarka ta pati kaip ir skautų vyčių.
5. Į oro vyčius priimami I oro skautų patyrimo laipsnio oro skautai,

išpildę statomus sk. vyčiui reikalavimus. _
C. Oro Skautininkai.

1. Uniforma ta pati, kaip ir skautininkų.
2. Dėvi kaip oro skautai papildomąjį ženklelį.
3. Į oro skautininkus gali būti keliamas tik oro vytis, įsigijęs avia

cinę specialybę — amatą.
D. Specialioji Literatūra.

1. Prašoma nuotraukų ir žinių iš oro skautų veikimo ir aktyvaus 
bendradarbiavimo „Skautų Aide“, kurio oro skautų skyrių tvarkyti pa
vesta si. V. Tamulaičiui.

2. Nutarta išleisti knygutę tikslu supažindinti lietuviškąjį jaunimą 
su oro skautų siekimais ir patiekti apdirbtą oro skautams medžiagą paty
rimo programai. Pasiskirstyta medžiagos paruošimu, i,
E. Specialieji Aviacijos Dalykai.

1. Esantieji oro skautų eilėse buvę LAK jaučiasi pakankamai kom
petentingi nustatyti aeromodelisto ženklo normas pagal FAI nurodymus:

A. ženklui 1. Sklandytuvo modeliui 1:00
2. Gumos varikliui 0:30-

• -1. Sklandytuvo modeliui 2:30
2. Gumos varikliui 1:00

B. ženklui 3. Pasirinktinai arba
mikromodelis; 2:30

1. Sklandytuvo modeliui 2:30
benz arba variklio modelis 1:30

C. ženklui 1. Sklandytuvo modeliui 5:00
- 2. Gumos variklio modeliui 3:00

Pastaba: modelis su gumos varikliu ir benzininiu varikliu startuo
jamas žemės startu, sklandytuvo modelis aukštuoju startu. Benzininiu! 
varikliui leidžiama veikti 0:30.

2. Sklandytojo ženklui įsigyti normos yra tarptautinės, nustatytos 
ISTUS.

3. Per varžybas (aeromodelių) su kitataučiais ant modelio sparno 
dedami ženklai: vienoj sparno pusėj LY —, kitoj trys raidės, kurių pir
moji žymi modelio rūšį (S- — sklandytuvo, G — su gurnus varikliu,
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B — su vidaus degimo varikliu), kitos dvi — vardo ir pavardės pir
mosios raidės (pav. LY — SVT). Raidžių aukštis % sparno pločio, storis 
1/« raidės aukščio. Oro skautų ženklas gali būti dedamas ant kylio.
F. Oro Skautų Instruktorių ir Rėmėjų Organizavimas.

Tuo reikalu pridedamas Meppeno aviacijos darbuotojų projektas 
juos suburti į „Lituanica“ vardo broliją.

OREIVYBES BROLIJOS „LITUANICA“ 

pagrindiniai nuostatai.

Lietuvos oro skautų ir buvusių aviacijos darbuotojų suvažiavimas 
Buxtehudeje 1947. balandžio mėn. 11 d. įsteigė pasaulinę lietuvių orga
nizaciją vardu „Oreivybės Brolija Lituanica“ ir priėmė šiuos nuostatus.

1.
Oreivybės brolija „Lituanica“ yra pasaulio lietuvių — oreivybės 

darbuotojų vieningumo simbolis.
2.

Oreivybės brolija „Lituanica“ yra apolitinė. Jos nariai . yra visų 
pirma lojalūs tam kraštui, kuriame gyvena.

3.
Oreivybės brolijos „Lituanica“ tikslas yra:
a) skatinti lietuvių išeivių jaunimą mokslintis oreivybėje ir besi- 

mokslinantiems padėti..
b) teikti savitarpinę pagalbą, parūpinant tautiečiams darbo oro 

transporte, aviacijos pramonėje .ir kitose oreivybės šakose.
c) ruošti išeivijoj esančius tautiečius atkurti ' lietuvišką, aviaciją 

Nepriklausomoje Lietuvoje.
d) palaikyti lietuvių veržlumą oreivybėje, lygiuojantis su pirmau

jančiais. -
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4.
Oreivybės brolija „Lituanica“ savo centro neturi, kol Lietuvos vals

tybė yra svetimųjų užgrobta. Atstačius Nepriklausomą Lietuvos vals
tybę, brolijos atstovų suvažiavimas įkuria brolijos centrą.

5.
Kiekviename savarankiškame krašte, susidaro oreivybės brolijos 

„Lituanica“ skyriai, kurie vadinasi eskadrilėmis.
Eskadrilė gali susidaryti, kai tame krašte atsiras bent penki lietu

viai, kvalifikuoti oreivybės darbuotojai.
6.

Kiekviena brolijos eskadrilė yra savarankiškas vienetas ir veikia 
pagal savo statutą, priderintą šiems nuostatams.

7..
Kad palengvinus eskadrilėms tarpusavio ryšį ir bendradarbiavimą, 

viena eskadrilė laikoma vadovaujančia. Vadovaujančios eskadrilės titu
las pavedamas kraštui, kuriame yra didžiausia lietuvių išeivių kolonija.

8.
Oreivybės brolijai „Lituanica“ gali priklausyti visi lietuviai ir lietu

viškos kilmės oreivybės darbuotojai profesionalai ir mėgėjai, kurie tokiais 
buvo ar tebėra.

Pastaba: Brolijos nariais negali būti asmens, žeminą lietuvio vardą 
ir priešingo Lietuvai nusistatymo.

9.
Brolijos narių tarpusavio pažinimui kairiajame švarko atlape nešio

jamas brolijos ženklelis.
Apie brolijos veiklą skelbiama- visuose lietuvių išeivių laikraščiuose 

ir informuojamos lietuvių išeivių organizacijos.
Oficiali brolijos kalba yra lietuvių ir gyvenamo krašto kalba; tar

pusavio susižinojimui vartojama lietuvių ir anglų kalba.
10. ’ - .

Pirmo lietuvių transatlantinio skridimo diena, liepos mėn 15 d yra 
lietuvių oreivių diena. Tą dieną kiekviena brolijos eskadrilė organizuoja 
savo narių sąskrydį.

11.
Brolijos steigėjas — Lietuvos Skautų Sąjunga — organizuoja bro

lijos užuomazgą lietuvių tremtinių tarpe ir rūpinasi eskadrilių įsteigimu 
lietuvių išeivių kolonijose.

12.
Šie nuostatai pateikiami registruoti vyriausiam Lietuvių Tremtinių 

Organui.
Brolijos eskadrilės prašosi globojamos savo krašte veikiančio vy

riausio lietuvių išeivių organo ir atitinkamo krašto oreivybės organi
zacijų. ’ ’ . . ' '
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SPECIALIOJI ORO SKAUTŲ PROGRAMA.

Oro skautų vadų ir instruktorių darbui palengvinti, žemiau patiekiama 
smulkiau išdėstyti oro skautų specialiosios programos rekalavimai.
III spec. pat. laipsnis

1. Žinoti oro skautų tikslus ir įsikūrimą Lietuvoje.
2. Žinoti aviacijos istoriją.
3. Žinoti Lietuvos aviacijos istoriją.
4. Bendros žinios apie skraidančius prietaisus:

A. Lengvesni už orą: a) Orpūslė. Laisvoji sporto ir mokslo reika
lams, pririšamoji karo reikalams, b) Orlaivis.

B. Sunkesni už orą: a) Sklandytuvas, b) Lėktuvas, c) Malūnspar
nis. d) Kopėjas, e) Plasnotis.

C. Lėktuvų rūšys: a) Sausumos lėktuvai, b) Hidroplanai. c) Skrai
dantieji laivai, d) Amfibijos.

D. Ypatingieji lėktuvų tipai: a) Beuodegis, b) Antis, c) Tandem.
Lėktuvų paskirstymas pagal jų panaudojimą:

Civiliams reikalams: a) sportiniai, b) susisiekimo, c) mokslo 
reikalams, d) rekordiniai.
Karo reikalams: a) naikintuvai, b) slinkieji naikintuvai, 
c) žvalgybos lėktuvai, d) bombonešiai, e) ryšių lėktuvai.
f) transporto lėktuvai.

■ 5. Bendros žinios apie aeromodelizmo, sklandymo ir parašiutizmo
sportą.

6. Žinoti pagrindines lėktuvo bei sklandytuvo dalis ir jų paskirtį.
7. Pastatyti bei startuoti aitvarą ir bent 2 popierinės konstrukcijos 

modelius
II spec. pat. laipsnis

1. Žinoti skridimo technikos pagrindus:
A. Bendras supratimas apie valdymo sistemą ir veiksmus vairais.
B. Žinoti kaip sklandytuvu bei lėktuvu kylama, tūpiama, daromi ’ 

posūkis, vairų, pamaina, slydimai, kilpa.
2. Žinoti aerodinamikos pagrindus:

A. Kūno pasipriešinimas oro srovėje.
B. Keliančios formos ir sparno profilis.
C. Keliamoji jėga ir atakos kampas.
D. Spaudimo centras ir momentas.
E. Pasipriešinimo, kėlimo, momentų ir _Lilienthal‘io kreivės.
F. Indukuotas pasipriešinimas.
G. Sparno ir viso lėktuvo pasipriešinimas.
H. Lėktuvo skridimo pusiausviros jėgos.
I. Sklendimas ir Reynold'o skaičius.
K. Propeleris.

3. Pastatyti sklandytuvo modelį (atitinkantį FAI taisyklėms) ji, atsi- 
reguliuoti ir mokėti startuoti rankiniu bei aukštuoju startais.

I spec. pat. laipsnis
1. Bendros žinios apie meteorologiją:

A. Oras, troposfera, tratosfera. '
B. Pagrindiniai meteorologiniai reiškiniai.
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C. Pagrindinės debesų rūšys.
D. Meteorologiniai žemėlapiai.

- E. Meteorologijos reikšmė aviacijoj.
2^ Bendros žinios apie avigaciją:

A. Bendras supratimas apie aviacijos žemėlapius ir vadova 
vimąsi jais.

B. Bendras supratimas apie aviacini kompasą ir kurso nustatymą.
- C. Bortiniai instrumentai. ,

D. Bendras supratimas apie radio ryšį.
. 3. Bendros žinios apie aviacijos variklius: '

A. Bendras supratimas apie vidaus degimo variklį.
B. Žinoti pagrindinius aviacijos variklių tipus ir jų skirtumą nuo

kitų tos pat rūšies variklių. . ... ~
C. Reaktyvūs varikliai. .

4. Įsigyti bent 2 oro skautų specialybes.
5. 'Išpildyti

arba a) aeromodelisto A laipsnio sąlygas: '*•
su modeliais, atininkančiais FAI taisykles, pasiekti išsi
laikymą . - . . . •

1) sklandytuvo mod. (aukštuoju startu) 1 min.
' 2) gumos variklio rriod. (žemės startu) 30 sek.

arba b) sklandytojo A laipsnio sąlygas:
normaliu greičiu, nesiblaškant ir išlaikant duotą kryptį 
išbūti ore nemažiau 30 sek.

14

14



BRANGUS BROLIAI VADOVAI!

Pradedant naują darbo -barą, norime pasakyti kelis žodžius apie 
L. S. B. Vadijos Instruktavimo Dalies paskirtį ir uždavinius.

Minėtos dalies egzistavimas visai nereiškia kokio nors „perversmo“ 
L. S. B. Vadijos darbe. Priešingai, mes tęsiame toliau tą patį darba, tik 
patobulintomis priemonėmis, kurių imtis skatina mus gyvenamojo laiko 
reikalavimai.

Pasižiūrėję mūsų tremtyje išeitąjį kelią, galime su džiaugsmu kon
statuoti, jog medžiagos skautiškam darbui vis daugėja. L. S. S. Tarybos 
biuleteniai, „Skautija“, „Skautybė“, „Gairės“, mūsų mielasis „Skautų 
Aidas“- broliams skautams. Todėl medžiaga vadams nėra mūsų pirmasis 
uždavinys.

Pirmoje eilėje mes norime palaikyti ir pagyvinti kontaktą su visais 
mūsų skautiškos šeimos nariais. L. S. B. Vadija iki šiol per mažą žino 
apie Brolijos vienetų ir paskirų brolių veiklą bei sunkumus, su kuriais 
tenka jiems susidurti. Iš kitos pusės ir patys broliai nekartą yra pagei
davę užmegsti artimesnius santykius su Vadija,. kad galėtų išsiaiškinti 
kylančius neaiškumus ir broliškai pasidalinti nuomonėmis. Taip pat 
neturime užmiršti, kad dalis brolių išvyksta (ar jau išvyko) į užjūrį, ir 
mums nieko daugiau nelieka, kaip tik šiltas draugiškas ryšys, kuris mus 
jungia ir daro visus viena šeima. Sis ryšio palaikymas, anot Vyriausiojo 
Skautininko, yra gyvosios skautybės laidas. Tad mūsų pagrindinis už
davinys ir skamba: tarnauti šiltu cementuojančiu brolišku ryšiu skautų 
tarpe. Instruktavimo Dalis tampa tuo būdu L. S. B. Vadijos jautrioji 
dalelė, gyvai reaguojanti į visokias skautiškojo gyvenimo apraiškas; ji 
Vadijai tas pats, kaip skruzdėlei jos liestukai.

Kad tie liestukai gerai atliktų savo paskirtį, reikalinga Brolių pa
rama. Trumpai formuluojant, mums įdomu visa, kas Broliams spaudžia 
širdį. Iš jaunesniųjų laukiame klausimų bei pageidavimų, vyresniųjų 
Brolių Vadų prašome įnešti pataisų, pasiūlymų bei papildymų skautiškam 
darbui patobulinti. Į klausimus pasistengsime tuojau atsakyti, gi Brolių 
Vadų pastabas (už kurias iš anksto dėkojame!) papildę Vadijos nuomone, 
šalia minėto broliško ryšio gausime tikrai puikų abipusį pasikeitimą min
timis. Tai turėtų būti ir pati tinkamiausia instruktavimo forma, nes 
kai instruktuojama neturint tinkamo kontakto ir aiškaus esamos padėties 
vaizdo, toks instruktavimas virsta sausa teorija. Mes gi norime teorijos 
įgyvendinimo praktikoje ir todėl reaguosime kaip tik į tuos klausimus, 
kurie Broliams svarbūs ir aktualūs, gyvenimiški.

Kreipiantis į Instruktavimo Dalį, prašome liesti tik tuos klausimus, 
kurie yra L. S. B. Vadijos kompetencijoje. Dar kartą pabrėžiame, kad 
mūsų tiesioginis uždavinys yra. ne tiek skautiškosios ideologijos nagri
nėjimas, kiek praktiški klausimai, susiję su jos realizavimu. Pagal tai 
tektų Broliams orientuotis. Taip pat prašome nesikreipti į mūsų dalį 
grynai administraciniais reikalais, nes tai neįeina Į mūsų veiklos ribas.

Ta pačia proga kreipiamės į L. S. S. Seseriją. Būtų malonu išgirsti 
Sesių nuomonės ir sužinoti, ko jos pageidauja iš Brolijos. Bendromis 
jėgomis visuomet greičiau pasieksime tikslą! Tik čia viena pastaba: mes 
palaikome tamprų ryšį su L. S.'S. Seserijos Vadija, kuri yra pažadėjusi 
savo pagalbą. Todėl sesių pasiūlymai ar užklausimai turėtų būtį siunčiami 
per L. S. S. Seserijos Vadiją. Priešingu atveju atsakysime į tai kaip į
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asmenišką nuomonę. Savaime suprantama, ir tokios Sesių nuomonės 
mums yra brangios ir už jas būsime nuoširdžiai dėkingi!

Baigdami reiškiame viltį kad šis mūsų darbas susilauks tinkamo atgar
sio ir paramos. Jei visi kibsime „judinti žemę“, jei mūsų pastangos dar
nioje Brolių ir Sesių sutartinėje atneš nors vieną saulės spindulį ken
čiančiai Tėvynei, jei prisidės prie skautų tarpusavio meilės ir susiklau
symo, naikins mumyse tamsius debesėlius ir ugdys vienybės dvasią — 
mūsų tikslas bus pasiektas.

Tad su Dievo palaima į darbą!
L. S. B. Vadijos Instruktavimo Dalies Vedėjas.

Adresas: V. A. Mantautas, (13a) EICHSTATT, Leonrodpl. A. 19, 
Priesterseminar.

šventas Kazimieras
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L. S. B. Vadijos
Instruktavimo Dalis

APLINKRAŠTIS nr. 1/19471 12. 1.

Brangūs Broliai!

Visa eilė laiškų ir keli naujai įvykę faktai verčia mus pakartotinai 
išdėstyti mūsų Credo jau ne sykį paliestais klausimais.

Broliai klausia apie taktiką su mūsų priešais
Kas gi yra tie priešai? Trumpai tariant, mūsų priešas yra blogis, 

vistiek kurioje formoje jis bepasireikštų. Ir su tuo blogiu, su tuo baisiuo
ju slibinu, mes vedame kasdien Švento Jurgio kovą.

Patsai mūsų kovos charakteris tačiau nėra griaunamojo pobūdžio. 
Mes negaištame laiko tuščiam ir beprasmiškam puolimui. Priešingai: 
būdami skautais esame tuo pačiu pionieriai ir statome Gėrio ir Grožio 
puošnų rūmą. Mes puikiai žnome, kad tai pats geriausias kovos būdas 
kai visi ims tarnauti Gėriui, blogis savaime sugrius. Neveltui Skautybės 
įkūrėjas R. Baden Powell’is primygtinai pabrėžia pacifistinį skautybės 
charakterį!

Savo kūryba ir darbu, savo teigiamais kovos metodais naikindami 
blogį, mes nekovojame prieš tuos, kurie klysta. Juk visi klystame, visi 
klumpame savo kelyje. Klystantieji broliai yra kaip tik mūsų pagelbos 
labiausiai reikalingi. Ir mes jiems padedame, mes jiems tiesiam brolišką 
ranką, nes anot R. Baden Powellio pagrindinis mūsų tikslas — tarnauti 
kitiems.

Draugiškos pastabos iš šalies, savaime suprantama, mums netik 
malonios, bet ir pageidautinos. Mes prašome ir laukiame jų! Netgi išgir
dęs vieną kitą priekaištą skautų vadovas nesupyks. Priešingai, jis bus 
už tai labai dėkingas, nes kiekviename žmoguje galima ko nors gero iš
mokti, savo klaidas pataisyti. Todėl mes branginame ir vertiname kiek
vieną nuomonę apie mus.

Į vieno draugininko klausimą, kaip atskirti draugiškus patarimus 
ir pastabas nuo piktų užsipuolimų, atsakyti nesunku. Prisiminkime Evan
gelijos žodžius: ,,Kiekvienas, kuris daro pikta, nekenčia šviesos ir neina 
į šviesą, lead jo darbai nebūtų peikiami. Kas daro tiesą, tas eina j šviesą, 
kad jo darbai pasirodytų, nes jie padaryti Dievuje“ (Jono 3,20) Manome, 
komentarai čia nereikalingi . . . Garbingas žmogus, ką nors turėdamas 
prieš mus, ar matydamas, kad netinkamai elgiamės, nekalbės tamsoje, 
neskleis • šmeižtų pakampiais, bet ateis pas vieną iš skautų vadovų ir 
pasakys jam visa atvirai į akis. Gi jei bėgama nuo vadovaujančių 
asmenų ir pasislėpus kuriame nors užkampyje agituojami skautukai 
(broliai skundžiasi, kad tai dažnai pasikartoja!) tuomet toks elgesys yra 
ne kas kita, kaip jaunimo demoralizacija ir tokiais atvejais mes turime 
pasidaryti išvadas. (Apie tai plačiau kalba vyr. sktn. Vyt. Gruodžius 
„Skautų Aido“ 8 nr. 1946 m., todėl toliau šio klausimo neliesime).

Atrodo, Brangūs Broliai, kad mūsų taktika iki šiol yra davusį daug 
gerų vaisių. Tad jos manome laikytis ir toliau. Kaip dabar, taip ir 
ateityje į tikrai betikslius užsipuldinėjimus atsakome draugiška šypsena. 
Prisiminkim! — tas, kurs nieko nebijo, bijo juoko! Šypsena tai didžiau
sias skauto ginklas ir prieš ją niekas pasaulyje negali atsilaikyti. Jinai
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laimės mums tuos, kurie tyra širdimi į mus žiūri, ji nuginkluos ir 
pritrenks tamsoje, už nugaros mus puolančiuosius, nes tokie atviro saulėto 
žvilgsnio negali pakelti.

Taip, kol mes eisime Dievo, Tėvynės ir Artimo meilės keliu, kol 
mumyse liepsnos šventų idealų ilgesys, kol ramiai ir patvariai sieksime 
savo šviesaus tikslo, tol jokie užsipuolimai mums nebaisūs! Į vieno 
priešo smūgį atsakys šimtai gerų darbų, į kiekvieną piktą žodį galingas 
šauksmas: — me s buclime!

Nebaisus mums piktasis slibinas, kai jis puola mus iš šalies, nes jį 
pasitinka tvirta, nugalėti pasiryžusi valia. Šimtą kartų pavojingesnis 
tačiau tampa jis tuomet, kai jam pavyksta įsiskverbti į mūsų šeimos 
tarpą ir pulti mus iš vidaus. Jis čia dangstosi įvairiausiais pavidalais,’ 
pasivadina visokiais gražiais vardais, bet iš arčiau pasižiūrėjus galima 
po visu tuo tuojau pažinti jo purvinus nagus bei suprasti jo puolimo 
tikslą. Devyngalvis slibinas stengiasi bet kuria kaina sukelti nesutari
mus b roliųtarpe.

Vadija turi jau kelis liūdnus faktus, kurie kalba apie nesugyvenimą 
tarp mūsų.

Tai yra asmeniškų kivirčių ar partinių vaidų pasekmės.
Ir vienu ir antru atveju priežastis glūdi nesupratime skaii- 

tiškosiosideologijos ar nenorėjime jos vykdyti. '
Visokiems peštukams mes primename 6 sk. jsak.: naikinkime piktą 

visų pirma ne pasaulyje, ne kitame brolyje, bet pačiam savy! Tik tapę 
valdovais viso to pasaulio, kuris yra mūsų sieloje, galėsime kalbėti apie 
tolimesnius darbus. Tai yra pirmoji mūsų darbo pasisekimo sąlyga.

Kiekvieno šeimoje, broliai, yra nesutarimų. „Nėra trobos be 
dūmų!“ sako sena lietuviška patarlė. Mes nesakome, kad tokių ne
sklandumų pas mus būtų galima išvengti. .Ne! Kas dirba, kas žengia į 
priekį, tas visuomet turi nugalėti ir kliūtis Tiktai tos kliūtys, tie mažy
čiai debesėliai mūsų šeimos gyvenime turėtų mus ne stabdyti, bet duoti 
dar daugiau energijos visiems sunkumams nugalėti. Todėl nieko baisaus, 
jei broliai susipykę broliškai „apsibpksuoja“. Jei po to jie su taikos 
šypsena paduoda vienas kitam rankas ir tampa dar geresniais broliais, 
tai viskas tvarkoje. Tokiems tegalima tik palinkėti tik gero vėjo!

Blogai yra tuomet, kai toks ginčas nesibaigia ir iš šeimos tarpo 
ribų išeina. Mums labai skaudu prisipažinti, kad apie daugelį panašių 
nesusipratimų išgirdome iš visai mums svetimų asmenų lūpų. Čia jau 
kažkas netaip, Mieli Broliai! Toks elgesys visai neskautiškas ir mums - 
neleistinas. Į tokių peštukų širdis, kurie savo ginčą skelbia visam pa
sauliui ir niekad nenori jo užbaigti, yra tikrai įsiskverbęs pyktis. Tokie 
broliai yra pralaimėję savo kovą su slibinu.

Prieš tokius pykčio pasireiškimus Vadija yra griežtai nusistačiusi. Mes 
perspėjame visus ir kartu prašome nešti į pasaulį ne neapykantos, bet 
taikos dvasią! Mes kovosime visomis priemonėmis už vienybės išlaikymą. 
Visokie pykčio skelbėjai bus negailestingai šalinami iš mūsų tarpo.

Tą patį sakome ir tiems, kure nesilaiko L.S.B. Tuntininkų suvažia
vimo Buxtehudeje rezoliucijos nr. 1. Partijos mums nepakeliui! ir, ačiū 
Dievui, dauguma partijų savo suvažiavimuose yra pabrėžtinai atsisakiusios 
nuo tiesioginės ar netiesioginės įtakos skautų organizacijai, (plg. Social
demokratų Partijos suvažiavimo rezoliuciją-Liet. Žodis). Mes, gink Dieve,
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nieko nesakome prieš pačias partijas. Skautams neuždrausta susibrandinti 
politinę pasaulėžvalgą ir ją išpažinti politinės partijos rėmuose. Bet tokie 
skautai, ateidami į sueigą, turi palikti už durų savo partinius kaliošus. 
Jei partiniai reikalai bei vaidai prasisunkia į skautiško veikimo plotmę 
— reikia operuoti, ir tai nedelsiant. Žmonės, kurie užmiršta, kad mūsų 
pirmoji pareiga nešti meilę ir pavasarį Artimui, kurie — vietoje vedę . 
jaunimą aušros keliais į šviesią ateitį — nusivelka skautišką uniformą, 
ir skautišką leliją pakeičia partijos ženkliuku ir duoda per galvą kitaip 
galvojantiems, netinka mūsų Sąjungai .negali būti Lietuvos Skautų Bro-, 
lijos nariais. Ateityje mes pasistengsime tokį elementą kuo greičiau 
izoliuoti ir padaryti nkenksmingą.

Tikimės, kad esame teisingai Brolių suprasti! Šiuo sunkiu metu mes 
negalime kitaip kalbėti elgtis. Kai eina kova už Tiesą kai šimtai 
tūkstančių šaukiasi mūsų broliškos pagelbos rankos, kad galėtų atsispirti 
neapykantai kaip sako Sena giesmė „nulaužti velniui ragus“ mes turime 
visi kaip vienas stovėti savo idealų sargyboje. To laukia iš mūsų Kristus 
to tikisi kraujuose skęstanti Tėvynė. Būkime savo skautiškos Lelijos 
verti ir nepadarykime gėdos mūsų Patronui — Šventajam Jurgiui!

Visiems Broliams — dideliems ir mažiems — kartojame Vlado Pūt- 
vio žodžius, kurie nuostabiai mums šiandien tinka:

„Siaurinkim savo asmens reikalus, pamirškim asmens ir partinius 
vaidus, dėkimės į bendrąjį darbą.

Tegul pavojaus supratimas sutvirtins mūsų širdis, ir, patys sutvirtėję, 
tvirtinkim nusiriiinėlius, įtikinkim netikėlius, sujudinkim apsnūdėlįus, 
taikykim, susivaidijusius, mokykim neišmanėlius. Tegul visos jėgos su
sivienys bendrajam didžiajam savo laimės gynimo darbui ...

Neieškokime privilegijų nes jos neša nelaimę.
Teveda mus lietuvių tautos žvaigždė — idėja pro šalį partinės kofros.

Žiūrėkime į tolimą ateitį ir ženkime jon drausmėje ir vienybėje!“
Ateitis, Broliai, priklauso nuo mūsų. Ji bus tokia, kokie mes patys 

dabar esame. Ji bus graži ir saulėta, jei eisime tuo keliu,kurį Viešpats 
mums nurodė. O rasti tą kelią nesunku, nes jisai slepiasi mūsų širdyje. 
Paklausykime -kaip plaka ji ir išgirsime:

— Visi už vieną, vienas už visus!
Visi kaip vienas budėkime!
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