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Žodis skiltininkams
Aš noriu, kad jūs, skiltininkai, ateityje lavintumėte savo skiltis vieni patys, 

nes jūs galite prieiti prie kiekvieno skilties berniuko ir padaryti jį geru vyru. 
Nebus jokios naudos, jei tik vienas kitas berniukas bus išprusęs, o visi kiti bus 
niekam netikę. Turite stengtis padaryti juos visus įmanomai gerus.

Svarbiausias žingsnis į tai - jūsų, pačių pavyzdys, nes ką, jūs patys darysite, tą 
darys ir jūsų skautai.

Parodykite jiems, kad mokate vykdyti įsakymus, vis tiek, ar juos duoda žodžiu, 
ar jie išspausdinti ir taisyklėmis surašyti, ir kad juos vykdote, vis tiek, ar mato 
draugininkas ar ne.

Parodykite jiems, kad sugebate laimėti specialybių ženklų įvairiose srityse, ir 
jūsų berniukai, kiek pakalbinti, seks paskui jus.

Bet prisiminkite, kad turite juos vesti, o ne stumti.

Iš kn. „Skautybė Berniukams.”
Lordas Baden Powellis.

'■Z

Skautų, įstatai
Žvalgai visame pasaulyje turi nerašytu įstatų, 

kurie riša juos tiek pat, lyg jie būtų, išspaus
dinti juoda ant balto. Jie siekia žilos senovės.

Japonai turi savo bušido, ar senųjų samurajų, 
karžygių. įstatus, kaip mes turime viduramžio 
ritierių įstatus. Raudonieji Amerikos indėnai 
turi savo garbės įstatus. Zulai, Indijos gyven
tojai čiabuviai, Europos tautos irgi turi savo 
senoviškus įstatus.

Štai skautų įstatai, kuriuos pasižadate vyk
dyti, įstoję, į skautus, todėl ne pro šalį gerai 

■. juos išmanyti. Skautų šūkis
BUDĖK

reiškia, kad tavo kūnas ir protas visados budi 
pareigą, atlikti.

Budi protu išsilavindamas vykdyti 
kiekvieną įsakymą, taip pat iŠ anksto apgalvo
damas kiekvienąnelaimingąatsitikimąar padėtį 
kuri galėtų susidaryti, kad mokėtum pada
ryti atitinkamą dalyką atitinkamu laiku, ir tai 
noriai padaryti.

Budi kūnu, padarydamas save stiprų 
veiklų ir pajėgų padaryti atitinkamą dalyką 
atitinkamu momentu ir jį padarydamas.

SKAUTU ĮSTATAI.
1. Skautas tiesus ir tęsi žodį. 

Jei skautas pasako: „Duodu garbės Žodį, kad 
taip“, tai reiškia, kad taip yra, tarsi jis būtų 
iškilmingai prisiekę^.

Panašiai, jei skautininkas pasako skautui: 
„Esi davęp garbės žodį, kad tai padarysi“, skau
tas visomis savo jėgomis stengsis įvykdyti duotą 
įsakymą ir nežiūrės jokių kliūčių-visas įveiks.

Jei skautas sulaužytų garbės žodį-pameluotų 
ar neįvykdytų įsakymo, kurį davė garbės žodį 
įvykdyti, jam galėtų liepti gražinti skauto ženk
liuką ir amžinai uždrausti jį nešioti.

2. Skautas ištikimas Dievui ir 
tėvynei. Jis turi būti ištikimas, kad ir kažin 
kas atsitiktų ir ginti nuo visų priešų ir net 
nuo tų kurie blogai kalba apie juos.

3. Skautas naudingas ir padeda 
artimui. Ir turi pareigą pirm viso ko atlikti, 
fiet jei tektų atsisakyti nuo malonumų pato
gumų ir net saugumo. Kilus abejojimų katrą 
iš dviejų dalykų reikia padaryti, skautas turi 
save paklausti: „Kas mano pareiga?“ tai yra 
„Kas bus naudingiau kitiems ?“ ir turi padaryti 
kitiems naudingesnį dalyką. Jis turi visą laiką 
budėti gelbėti gyvybę, ar padėti sužeistiesiems. 
Be to, turi visomis jėgomis stengtis 
bent vieną gerą darbelį kam kas 
dieną padaryti.
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4. SKAUTAS BIČIULIS ARTIMUI 
IR BROLIS KITIEMS SKAUTAMS. 
Pavyzdžiui, skautas susitikęs su kitu skautu, 
net jei tas bus ir visai nepažįstamas, turi jį 
prakalbinti ir padėti jam, kuo tik galėdamas, 
ar atlikti pareigą, kurią, nepažįstamas skautas 
atlieka, ar duoti jam maisto arba, jei tik gali, 
bet ko kito, ko jam reikia. Skautas neturi būti 
snobas. Snobas, tai yra žmogus, kuris kitą 
niekina todėl, kad yra neturtingesnis, arba kuris 
yra neturtingas ir yra nepatenkintas, kad kitas 
yra turtingas. Skautas priima kitą tokį, koks 
jis yra, ir stengias pamatyti jo geriausias sa
vybes. Žvalgą „Kimą“ indai vadino „mažu visų, 
bičiuliu“. Tą vardą kiekvienas skautas turi sau 
nusipelnyti.

5. SKAUTAS MANDAGUS IR 
RITERIŠKAS. Jis mandagus visiems, 
bet ypatingai mandagus moterims ir vaikams, 
seniams ir invalidams, luošiams ir tt. Ir jis 
neprivalo imti atlyginimo už tai, kad patarnauja 
ar pasielgia riteriškai.

6. SKAUTAS GAMTOS BIČIULIS. 
Jis ypatingai stengias apsaugoti gyvulius nuo 
skausmo ir neprivalo, nebent yra didelis reikalas, 
žudyti gyvulių, nes ir jie Dievo padarai. Leis
tina užmušti gyvulį tik maistui ar tokį, kuris 
kenksmingas.

7. SKAUTAS PAKLUSNUS SAVO 
TĖVAMS IR VYRESNYBEI. Jei jam 
liepia net ką netinkamo padaryti, skautas turi 
pasielgti, kai kareiviai ar jūrininkai elgias, ir 
kaip pasielgtų, ką kapitonui liepus, futbolo 
komandoje, - turi, nieko nežiūrėdamas, padaryti, 
kaip liepiamas, nes tai jo pareiga. Padaręs, 
kaip liepiamas, jis gali ateiti ir pasisakyti, kodėl 
nenorėjo daryti, bet įsakymą turi tučtuojau 
įvykdyti. Tai drausmė.

8. SKAUTAS LINKSMAS, SUSI
VALDO IR NENUSIMENA. Ką įsakytas, 
skautas linksmai ir noriai padaro, o ne iš lėto, 
surūgęs ir paniuręs.

Skautai niekad nesiskundžia sunkumais, 
nesibara ir nemurma, kai kas nepasiseka, bet 
švilpauja sau ir šypsos.

Kada pavėluoji į traukinį ar kas nors nu
mina nuospaudą nors skautui nuospaudą visiškai 
nepritinka turėti, - ar kas nors nemalonaus at
sitinka, turi priversti save tuojau nusišypsoti, 
o paskui paniūniuoti, ir viskas bus tvarkoje.

Keikūnus ir nepraustaburnius kiti skautai 
baudžia supildami ąsotį Šalto vamdens įrankovę. 
Tą bausmę išgalvojo senas anglų skautas, ka
pitonas Jonas Smithas, prieš tris šimtus metų.

9. SKAUTAS TAUPUS, tai yra, taupo 
kiekvieną centą, kurį tik gali, ir neša į banką, 
kad turėtų, pinigų pragyvenimui, netekęs darbo, 
ir netaptų kitiems našta, arba kad turėtų pinigų 
kitiems duoti prireikus.

10. SKAUTAS BLAIVUS IR SKAI
STUS MINTIMI, ŽODŽIU IR VEIKSMU, 
tai yra, niekina tuos kvailus jaunuolius, kurie 
kalba nešvankiai ir nepasiduoda pagundai ką 
nešvankiai kalbėti, galvoti ar daryti.

Skautas skaistus, švariamintis ir vyriškas.

Skautiški žaidimai.
SKAUTAS SUTINKA SKAUTĄ.
Mieste ar užmiestyje.
Skautams, išvestiems pavieniui, pilnomis 

skiltimis ar poromis su 3 kilometrų tarpu tarp 
jų, pasakoma traukti tam tikru keliu ar į abiem 
pusėms nurodytą kraštažymę, kaip statų kalną 
ar aukštą medį, tiesiai kitos pusės užpakalyje, 
kas laiduos, kad abidvi pusės ilgainiui susitiks. 
Skiltis, kuri pirma pamato kitą laimi. Laimė
jimui pažymėti skiltininkas pakelia skilties 
gairelę, kad teisėjas pamatytų, ir sušvilpia švil
puku. Skiltys nebūtinai turi krūvoje laikytis, 
bet ta skiltis laimi, kurios gairelę pirma pakelia, 
todėl ne pro šalį skautams palaikyti kontaktą su 
skiltininkais signalais, balsu ar per pasiuntinius.

Skautai gali griebtis visokių vikrumo ir 
apsukrumo priemonių: gali lipti į medžius 
slėptis vežimuose ir tt., bet jiems nevalia per
sirengti, nebent tai būtų įsakmiai leista.

Žaidimą galima žaisti ir nakties metu.

Pasiuntiniai.
Į kokią žinomą vietą, sakysime, paštą 

kaimyniniame mieste (-lyje) ar apylinkėje, 
pasiunčiamas skautas su pranešimu. Pašte prie 
pranešimo prispaudus antspaudą, pasiuntinys 
leidžiasi atgal. Likusiuosius, skautus jų vadas 
išstato, kad sukliudytų jam sugrįžti. Tam jie 
saugo visus kelius ir takus, kuriais jis galėtų 
grįžti, bet nė vienas iš jų negali būti arčiau, 
kaip 200 metrų prie pašto. Pasiuntiniui lei
džiama bet kaip persirengti ir kaip tinkamam 
keliauti.

Užmiestyje žaidimą galima panašiai žaisti. 
Tik skautui pavedama nueiti į tam tikrus namus 
ar tam tikrą vietą

Skelbimų, žaidimas.
Skautams įsakoma nubėgti prie tam tikros 

skelbimų lentos, kur jau stovi pastatytas teisėjas 
laikui pažymėti. Skautams leidžiama vieną 
minutę pasižiūrėti į lentą, paskui jie tekini 
grįžta į būklą ir draugininkui praneša, kuriuos 
skelbimus lentoje matė.

Debatai, Teismai ir tt.
Nebloga pramoga žiemos vakarui praleisti 

būkle-surengti, draugininkui pirmininkaujant, 
debatus kuriuo nors įdomiu rūpimu klausimu. 
Draugininkas turi pasirūpinti, kad vienas kalbė
tojas būtų iš anksto pasirengęs vienai debatuo- 
jamo dalyko pažiūrai, kitas kitai pažiūrai iŠ-
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dėstyti ir ginti. Išklausęs juos, draugininkas 
pakviečia ir kitus išsitarti. Visiems išsitarus, 
pavedama balsavimu išspręsti, kas už, kas prieš 
pasiūlytą, rezoliuciją.

Iš pradžių berniukai drovis kalbėti, nebent 
draugininko parinktas dalykas jiems būtų tikrai 
įdomus ir jie užsimirštų.

Tačiau po vienų kitų, debatų berniukai 
išdrąsėja ir išmoksta aiškiai mintį reikšti, be 
to, išmoksta tinkamai susirinkimus vesti :pasiu 
lymus paremti, įnešti, klausyti pirmininko 
sprendimų, balsuoti, reikšti padėkų pirmininkau
jančiam ir tt.

Debatų vietoje įvairumo dėliai galima su
rengti ir teismą.

Sekite, kiek galima, teismų, posėdžius. Tegul 
kiekvienas pats susigalvoja, kaip išmano, savo 
parodymus, kalbas ir kryžminius klausimus. 
Parodymai turi atitikti pagrindinius pasakojimo 
bruožus, bet turi būti daug smulkesni. Kalti
namąjį -nebent valstybės gynėjas galutinai 
įrodo jo kaltę, -galima ir nepasmerkti.

Improvizuoti vaidinimai
Atpasakok trumpos, paprastos pjesės fabulą 

ir padalink vaidmenis, bendrais bruožais iš
dėstydamas, ką vaidilos turės daryti ir sakyti.

Tegul berniukai suvaidina, ką pasakojai, o 
vaidindami-sugalvoja reikiamus pokalbius.

Tokie vaidinimai, lavindami vaizduoklę ir 
sugebėjimą išsireikšti, yra svarbi auklėjimo 
priemonė.

Gera, imant ką vaidinti, neapžioti daugiau, 
kaip galima atkasti jau užteks ir to, kad du ar 
trys vaidilos tik pasikalbės tam tikra duota 
tema ir prieis tam tikrą iš anksto nustatytą 
išvadą. Kalbėdamiesi tegul jie pasisako savo 
žodžiais ir naudojasi savo vaidiniais.
Žiemai užmiestyje.

Ekspedicija į atšiaurų.
Kiekviena skiltis parengia roges su virvėmis, 

pakinktais, dviem nariams (arba šunims, jei jų 
turi, ir moka juos išlavinti tai daryti) traukti. 
Du skautai nueina kokį kilometrą su puse 
pirmyn, o likusieji išseka paskui, vadovauda
miesi pirmųjų šliuze ir jų paliktais ženklais. 
Visus pakeliui pamatytus piešinius reikia ištirti, 
įsidėmėti ir perprasti. Rogėmis vežama maisto, 
verdamų indų ir tt.

Pasistatykite trobeles iš sniego. Jas reikia 
padaryti siauras, pagal ilgi pagalių kurių galima 
gauti stogui uždengti. Stogą galima uždengti 
žagarais, ant kurių užverčiama sniego.
Sniego tvirtovė.

Sniego tvirtovę, skiltis pasistato taip, kaip 
išmano fortifikacijos meną su angomis ir tt. 
žiūrėti. Baigtą tvirtovę puola priešo skiltis, 
vartodama sniego gniūžtes, kaipo amunicija. 

Kiekvienas skautas, į kurį pataiko gniūžtė, 
laikomas užmuštu. Puolėjų paprastai turi būti 
dveja tiek, kiek gynėjų.
Sibiriška žmogaus medžioklė

Vienas skautas-pabėgėlis-bėga sniegu bet 
kuria kryptimi, kol susiranda gerą slėpynę 
ir ten pasislepia. Likusieji, davę jam dvidešimt 
minučių ar daugiau bėgti, išseka pėdomis. 
Prisiartinus prie slėpynės, pabėgėlis ima šaudyti 
gniūžtėmis. Kiekvienas, į kurį pataiko, turi 
kristi negyvas-išeiti iš žaidimo. į pabėgėlį 
reikia pataikyti bent tris-penkis kartus, atsis- 
Žvelgiant į sekėjų skaičių kad išeitų iš žaidimo.

Miestuose
Skautai gali pasitarnauti prisnigus, kaipo 

skiltis, skiltininkui vadovaujant, valydami sniegą 
nuo šaligatvių panamių ir tt. Jie gali daryti 
tai ar kaipo ’’gerą darbelį”, ar uŽ atlyginimą 
kuris atidedamas į skilties iždą

Iš kn. ’’Skautybė Berniukams”.

Skautai vyčiai išeivijoje
Skautai šiuo metu yra vienintelė ideologinė 

organizacija, turinti teisę veikti lietuvių išei
vijoje vakariečių sąjungininkų okupuotoje Vo
kietijoje. Tuo jai sudaroma išimtinė, privilegi
juota padėtis kitų idėjinių grupių atžvilgiu. Tuo 
pačiu skautų organizacijai uždedamos ir sunkios 
bei atsakingos pareigos lietuviškosios išeivijos 
ir visos lietuvių tautos atžvilgiu. Kaip sąmo
ningiausias ir labiausiai subrendęs elementas, 
šias pareigas bei atsakomybę LS Sąjungoje pir
moje eilėje turi nešti skautai vyčiai.

Nesant kitų organizacijų, ne tik jaunimo, 
bet ir suaugusiųjų dėmesys skautų atžvilgiu yra 
žymiai pagyvėjęs. Mes turime tai išnaudoti 
gražiajai skautybės idėjai lietuviškoje visuome
nėje plačiau paskleisti. Tai turi būti veiksmo, 
pavyzdžio propaganda mūsų idėjai.

Pirmoje eilėje vytis turi būti pavyzdingas 
skautas visur, visada ir visų akyvaizdoje, o ne 
tik tada, kai dėvi uniformą, ženklelį ar šiaip 
oficialiai atstovauja skautiją „Skautas kartą 
skautas visada.“ z

Antras svarbus dalykas yra tas, kad kaip 
tik šiuo metu vyčiai turi ypatingai daug progų 
vykdyti savo šūkį „tarnauti“.

Tarnauti Dievui tuo metu, kada žmogui 
Jo įdiegtieji kilniausieji pradai, žmogų išskiria 
iš gyvulių tarpo, nuolat niekinami, mindžio- 
jami-vyčiui vykdant gyvenime kaip tik tuos 
dėsnius, kuriuos tie pradai diktuoja, nežiūrint 
iš to kylančių išorinių sunkumų nemalonumų
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nedarant kompromisų, su savo principais-tai ir 
bus moderniai suprastas riteriškumas, reikalaująs 
iš vyčio ištikimybės Dievui. Tačiau ir čia tik 
veiksmas, o ne tušti žodžiai.

Tarnauti Tėvynei Šiuo metu yra taip pat 
daug progų. „Ne vien ginklu savo Tėvynę, 
vaduosi“ -tai yra obalsis, kuris buvo įrašytas 
mūsų kariuomenės vieno pulko vėliavoje. Jį 
turėtų, įsidėmėti tie, kurie tarnavimą Tėvynei 
supranta tik su ginklu rankoje. Dabar mes 
gyvename dvasinės kovos laikotarpį. Palai
kyti savo tautiečiu tarpe tikėjimu savo tautos 
ir valstybės laisva ir šviesia ateitimi, skiepyti 
savo tautiečių, tarpe vienybės ir tarpusavio 
tolerancijos mintį, nežiūrint politinių pažiūrų 
skirtumų, jaunesniųjų, tarpe auklėti tvirtas as
menybes, sugebančias pasiaukoti Tėvynės rei
kalams, nelaukiant atlyginimo už tai, pagaliau 
visomis tinkamomis progomis ir tinkamu būdu 
svetimųjų tarpe pabrėžti mūsų tautos laisvo 
gyvenimo viltis, teises ir mūsų kovas bei aukas 
del jo-štai platus laukas, kur skautai vyčiai 
gali pasitarnauti Tėvynei. Vyčiai patys ieškos 
galimybių ir stengsis jas išnaudoti.

Padėti silpniesiems, vargstantiems ir 
skriaudžiamiesiems-štai tas ritierių dėsnis, kurį 
modernusis riteria-skautas vytis turi progos ypa
tingai plačiai vykdyti. Gyvendamas išeivijoje, 
pats vargdamas tą patį vargą, vytis tik neturi 
užsimerkti ir jis matys kur, kam ir kuo gali 
padėti. Kaip daug vargo, skausmo ir sunkumų 
atskiras vytis ar vyčių būrelis gali pašalinti 
savo darbu atliekamu laiku ar net tik vyrišku 
padrąsinimo žodžiu. „Laimės ieškojau kitiems- 
tapau pats laimingas“ -tie Vaižganto žodžiai 
turi savyje daug gilios tiesos. Tokia tarpusavė 
parama yra geras cementas kartais dėl smulkaus 
egoizmo gręsiančiai byrėti išeivijos tautinei 
vienybei. O vyčiai turi stengtis tapti tuo 
cementuojančiu veiksniu. Kur tik yra sąlygos, 
vyčiai turėtų neapsiriboti tarnavimu artimui tik 
lietuviškoje visuomenėje. Kiek galėdami, tin
kamomis progomis jie turėtų iščiti su pagalba 
ir į kitataučių tarpą, tuo įrodydami skautybės 
idėjos universalumą. Mes turime progos skiepyti 
mūsų principą, kad žmogus žmogui yra brolis, 
o ne vilkas, kaip kai kurios nelaimingos at
minties doktrinos mokė ir dar dalimi tebemoko.

Tokie galėtų būti bendrais bruožais skautų 
vyčių veiklos pagrindai išeivijoje. Jie neapima 
visų galimybių, susidarančių atskirose vietovėse, 
skirtingose aplinkybėse.

Kurios turėtų, būti vyčių organizacinės 
formos? Atrodo, čia reikėtų skirti skautus 
vyčius ir vad. senuosius skautus, apie kurių 
buvimą pvz. Anglijoje, teko patirti prieš prasi
dedant šiam karui. Skautais vyčiais jau Lietu
voje išbandyta forma ir programomis, turėtų 
būti vyrai nuo 16-18 iki kokių,25 metų amžiaus. 
Atseit: būreliai ir draugovės, patyrimo laipsnių 
programos ir rimtai pastatytos, specialybės. 

Patyrimo laipsnių programų vedamoji mintis 
turėtų būti: skautiškosios minties palaikymas, 
asmenybės tvirtinimas, pilietinio sąpioningumo 
ir veiklumo ugdymas, tautinio solidarumo įdie
gimas. Specialybės turėtų vyčiams duoti pakan
kamai teorinių ir praktinių įvairių amatų žinių, 
įgalinčių juos reikalui esant dirbti to amato 
darbą ir pelnytis sau pragyvenimą

Skirtingi reikalavimai turėtų būti statomi 
seniesiems skautams. Atrodo, dauguma jų ateitų 
į skautų organizaciją anksčiau smulkiau nesusi
pažinę su skautybės ideologija ir sistema. Sakau 
„ateitų”, nes tenka pastebėti, kad nemaža sub- 
brendusiųvyrųpradeda skautybę aktyviai domėtis 
ir, davus atitinkamą formą netektų ilgai laukti 
juos prisidedant prie skautiškos veiklos. Nors 
skautų organizacija yra pirmoje eilėje jaunimo 
organizacija, tačiau jos ideologija yra universali 
ir tektų tik džiaugtis jei ji mūsų tautoje pla
čiausiai prigytų Taigi,seniesiems skautams tektų 
statyti reikalavimą nuodugniai pažinti skautybės 
ideologiją susipažinti su jos sistema ir reikšme 
jaunimui auklėti. Toliau, jiems turėtų būti 
taikomi sąmoningam tautiečiui ir piliečiui tai
komi reikalavimai. Būtina sąlyga : skautybės 
dėsnių vykdymas asmeniniame gyvenime, tačiau 
nereikalaujant asketinio griežtumo, pvz., alko
holio, rūkalų vartojime, o tik santurumo, lygiai 
kaip ir nereikalaujant nuolatinio dalyvavimo 
jaunesniųjų šakų skautų vienetų gyvenime. 
Senųjų skautų veiklai galima būtų ir netaikyti 
būrelių sistemos, kaip kad ji nebuvo taikoma 
kad ir Vytauto D. Un-to stud, skautų korpo
racijoje „Vytis”, kuri vis tik puikiai veikė. 
Žodžiu, seniesiems skautams liktų tas pats ide
ologinis pagrindas, tačiau forma turėtų būti jau 
visai skirtinga, pritaikinta suaugusiems žmonėms.

Kodėl skirtini senieji skautai nuo 
skautų vyčių? Vyčių amžiaus vyrai dai nėra 
visai susiformavę gyvenimui, todėl ir jųinteresai 
ir reikalavimai yra skirtingi nuo interesų ir 
reikalavimų, rūpimų jau visai savarankiems, 
nusistovėjusiems žmonėms.

Reikalinga, kad LS Sąjungos Vadija galimai 
greičiau duotų trūkstamas skautų vyčių patyrimo 
laipsnių programas ir sudarytų bent laikinį 
senųjų skautų veiklos statutėlį. LSS Šiuo metu 
neša didelę atsakomybę už mūsų išeivijos akty
viosios dalies energijos pakreipimą ir koordina
vimą skautiškosios ideologijos linkme, ar už to 
palankaus momento praleidimą. Rėmėjų veikla 
ne visus vyresniuosius patenkina. Skautininkai 
ir senieji vyčių vadovai turėtų Vadijai padėti 
šias programas ir veikimo gaires nustatyti.

LSS dabar gali platesnei išeivijos masei 
nurodyti siektiną idealą ir parodyti kelią bei 
priemones jam siekti. Idealizmas dabar neina- 
doje, o tačiau ir dabar tik idealistai didžius 
darbus nuveikia. Skautai vyčiai ir senieji skautai 
turėtų būti idealistai.

Vyr. skit. St. Vytietis.
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Visiems jurų, ir oro skautų, 
vienetams

L. S. S. Jūrų, ir Oro Skautų, Skyrius, norė
damas koordinuoti atskirų, vienetų, veikimų, 
užmegsti tampresnius ryšius su jūrų ir oro 
skautais, su jūrų, ir oro skautų vienetais ir jiems 
efektingiau padėti, kviečiai

1. Visus buvusius Lietuvoje jūrų, ir oro 
skautus imtis iniciatyvos (ten, kur vietos sąlygos 
leidžia) kurti jūrų ar oro skautų vienetus.

2. Ten, kur tokie jūrų ar oro skautų viene
tai įkurti (neatsižvelgiant kuriuo laiku buvo 
įkurti) ar dar bus kuriami, prašomi neati
dėliojant Jūrų ir Oro Skiiutų Skyriui 
(21- Detmold, Bahnhofstr. 6) pranešti:

a) vieneto (valties, laivo, skilties, draugovės) 
pilną pavadinimą ir tikslų adresą,

b) įsikūrimo datą,
c) kas vienetui vadovauja (laipsnis, pavardė, 

vardas ir adresas),
d) vienete esančių skautų skaičius.
3. Dažniau informuoti skyrių apie savo 

vieneto veiklą, prisiunčiant trumpas mėnesines 
veikimo ataskaitas.

4. Aktyviai dalyvauti skautų spaudoje 
straipsniais ir iliustracijomis, teikiant jūrų ir 
oro skautams reikiamų teoretinių bei praktinių 
žinių.

5. Dirbant su vienetais, pasitaikius bent 
kokiems neaiškumams, pageidavimams, primir- 
šus ar nežinant ko nors, prašome užklausti 
skyrių. Jis mielai padės Jums sėkmingiau veikti.

Kuirer yawl

*
Keisch Schoner

2. Aukštasis (Marconi) takelažas

1. halsas (Hals)
2. fokas (Stag arba Vorsegel)
3. stiebas (Mastbaum)
4. vorŠtagas (Vorstag)
5. fligelis’skraiduolė (Flieger)
6. vimpilas (Wimpel)
7. didžburė (GroBsegel)
8. Šothornas (Schothorn)
9. dirkė (Dirk)

10. besanstiebis (Besahnmast)
11. besanburė (Besahnsegel)
12. nokas (Nock)

13. besanšotas (Besahnschot)
14. vairas (Steuerruder)
15. grosšotas (Grofischot)
16. grosbaumas (GroBbaum)
17. vantai (Wanten)
18. fokšotai (Eock arba Vorschot)
19. priekis (Bug)
20. užpakalis (Heck)
21. žalingas (Zaling)
22. bakštagas (Backstag)
23. kylis (Schwert)

Jūrų ir Oro Skautų Skyrius.

3. Rėjinis takelažas-tristiebės 
barkos
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1. foko stiebas (Fockmast)
2. didysis stiebas (Grofjmast)
3. besano stiebas (Besahnmast)
4. rėjos (Rahe)
5. bramsfokas (Bramsegel)
6. marsfokas (Marsscgel)
7. stagselfokas (Vorstagsegel)
8. stagselfokas (Vorstagsegel)
9. kliverbaumas (Kliiwerbaum)

10. besanburė (Besahnsegel)
11. besano bramstagselia (Besahn Bramstagsel)
12. besano homo stagselis (Besahn Stengstagsel)
13. besano stagselis (Besahnstagsel)
14. didžiosios bures (GroBsegel)
]3. didysis branstagselis (GroBbramstagsel)

Gandras
Baisus gaisras mūsų, sodžiuje atsitiko. 

Liepsna bėgte bėgo nuo vieno Šiaudų stogo prie 
kito, nuo vienos pirkelės prie kitos. Jau di
džiąją. sodžiaus dalį apėmė ugnelė, bet liepsna 
bėgo ir bėgo tolyn, griebdama vis naujus stogus 
ir pirkeles, ir nieku būdu negalima buvo jos 
sulaikyti. Nelaimingi sodžiaus gyventojai nu
leido rankas ir džiaugėsi tik savo kūdikius iš 
baisiosios nelaimės išgelbėję. Toliau liepsna 
pasiekė ir klojimų kur buvo gandro lizdas, 
lizde-gandreliai tupėjo. Gandras visaip stengėsi 
gandrelius išgelbėti: snapu paėmęs vieną kitą 
paukštelį, mėgino skristi ir tuo būdu išnešioti 
visus, po vienas kito, ramion vietelėn, bet viskas 
buvo veltui : paukšteliai buvo per sunkūs, 
gandras per silnas.

Tuo tarpu liepsna apėmė klojimo stogą ir 
lizdą.

Ką gi gandras darė? Jis šoko prie lizdo, 
ištiesė sparnus, pridengė lizdą ir drauge pražuvo 
liepsnose.

Iš ’’Skaitymų” kn.
Turgenevas

Žvirblio meilė
Grįžau iš medžioklės ir ėjau sodo takeliu. 

Šuo bėgo pirma manęs.
Ūmai šuo sustojo ir ėmė selinti, tarytum 

ką pajutęs.
Pažvelgiau išilgai takelio ir išvydau jauną 

žvirbliūkštį, pūkuota galvele, geltonu snapeliu. 
Matyti, jis buvo iškritęs iš lizdo (vėjas smarkiai 
siūbavo beržus) ir dabar kiurksojo nekrutė

damas, bejėgiškai išskėtęs vos pradedančius 
dygti sparnelius.

Šuo palengvėle slinko į jį; tik ūmai iš gre
timo medžio purptelėjo senis žvirblis juodu 
gurkliu, kriste nukrito prieš patį jo snukį ir, 
visas pasišiaušęs, sušiuręs, gailiai čirkšdamas 
straktelėjo kartą kitą tiesiai į grasomai išžiotus 
nasrus.

Jis puolė gelbėti, savim pridengė vaiką, o 
visas jo mažutis kūnelis virpėjo išgąsčiu, balselis 
gergždė ir švokštė, žvirblis tirtėjo, pats save 
aukojo.

Koks baisus žvėris turėjo jam atrodyti šuo! 
Ir vis dėlto jis negalėjo tupėti aukštoje nepa
vojingoje šakelėje. Stipresnė už valią galybė 
nutraukė jį žemyn.

Šuo sustojo, ėmė trauktis atatupstas . . . . 
Matyti ir jis pajuto tą galybę.

Pasiskubinau atvadinti sutrikusį šunį ir 
nuėjau savo keliu.

- Meilė, - galvojau sau, - galingesnė už mirtį 
ir mirties baimę. Tik ji, tik meilė laiko ir 
valdo gyvenimą.

LSS Vadija
Detmoidas. 1946 m. balandžio mėn. an

troje pusėje, kaip buvo nutarta pirmajame 
skautų vadų suvažiavime Detmolde, bus šau
kiamas antrasis lietuvių skautų vadovių 
ir vadų suvažiavimas.

Tie tuntai, kurie norėtų ir galėtų suorgani
zuoti šį suvažiavimą savo apylinkėse, prašomi 
apie tai pranešti LSS Vadijai, Detmold, Bahn- 
hofstr. 6.

Wiesbadonas. Wiesbadene veikia 2 sk. 
dr-vės: „Birutės“, vad. psktn. Uogintaitės-Jaude- 
gienės ir „Kęstučio“ dr-vė, vad. skili. Zabarskio. 
Abejose dr-vėse yra viso 100 skautų, Skautiš
kam darbui vadovauja kun. Jakubaitis. psktn. 
Jaudegienė, Jakštas, Rėkus, Rinkūnas ir kit.

Liibeckas. Sktn. Pauža yra skautų vadų 
suvažiavime išrinktas anglų zonos vadeiva. Jo 
adresas: Lubeck, Untertrawe 111/112.

Sktn. Pauža buv. Tuntininko pareigas per
davė psktn. Statkui.
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Gr. Hesepe. Neseniai įvyko skautų šventė, 
kurios metu buvo tautiniai šokiai, baletas ir 
kita. Šventė praėjo pakilioje nuotaikoje. Čia 
veikia 32-ji berniukų „Geležinio vilko“ ir 76-ji 
mergaičių „Živilės“ d-vės.

FlensburgOS. Čia skautai pavyzdingai 
bendrauja su kitų tautų skautais. Jau praeitų 
metų lapkričio mėn. 11 d. mišri skautų „Per
kūno Dievaičio“ draugovė turėjo iškilmingą, 
sueigą-laužą. Organizuotai pasimeldę bažnyčioje, 
skautai vakare su Tautos Himnu nuleido tau
tinę vėliavą. Vėliau įžodis ir sveikinimai. Ypač 
nuoširdžiai sveikino danų skautų vadas Futtrup. 
Po to laužas su dainom ir pasirodymais. Sve
čiai danai, lenkai, ir latviai aktingai prisidėjo 
prie pagyvinimo mūsų programos dainomis ir 
savo šūkiu.

Danų skautai parodė didelį nuoširdumą ir 
susidomėjimą mūsų skautais; jie mokėsi mūsų 
tautinių šokių, dainų ir sūkių Atsisveikindami 
užkvietė pas save lapkričio mėn. 28 d.

Mūsų skautai, tinkamai pasiruošę, dalyvavo 
danų suruoštame tarptautiniame lauže, į kurį 
atvyko dar ir estų, latvių bei lenkų skautai. 
Viso dalyvavo apie 200 žmonių. Iškilmingai 
įnešus scenon visų penkių tautų vėliavas, danų 
skautų vadas tarė žodį.

Lietuvių skautų vadas padovanojo danų 
skautams menišką vimpilą su danų kalba įrašytu 
Lietuvos Himnu. Laužo dalyviai, tiek šeiminin

kai, tiek svečiai, labai gražiai pasirodė prie 
laužo savo meniniais šokiais ir dainomis. Visi 
svečiai laužui prisiminti buvo apdovanoti po 
daniška vėliavėlė. Visų tautų skautai jautėsi 
kaip viena šeima.

„Perkūno Dievaičio“ draugovę įkūrė pasktn. 
A. Petruitis. Dabar jis studijuoja Bonoje. Šiuo 
metu jai vadovauja skltn. Vyt. Vyšniauskas.

Sesutės ir broliai skautai!
1941 m. sustojo ilgai Lietuvos Skautų širdis gaivinąs „SKAUTŲ, AIDAS“. 

Tačiau atgijusi L. S. S. - ga tuojau vėl ryžosi ir savąjį žodį-laikraŠtį atgaivinti. 
Leidimas jau gautas. Dabar tik nuo Jūsų - Broliukai ir Sesutės - priklauso jį 
padaryt gržzų, įdomų ir plačiai skaitomą. Tuojau ryžtingai griebkitės plunksnos, 
pieštuko, foto aparato ir kuo gausesnes medžiagos siųėkite „SKAUTŲ AIDUI“, 
tada jis bus įdomus ir visiems atšvies mūsų - Lietuvos - skautų gyvenimą, laimė
jimus. ir vargo kelius svetimam krašte.

Vadai, dalinkimės per „SKAUTŲ, AIDĄ“ savo patyrimu su jaunesniaisiais, 
gaivinkime gražias lietuvių skautų tradicijas. Rašytojai, duokit žodinio grožio 
turinį, tautosakininkai iš mūsų lobyno semkit dainų, patarlių, mįslių, specialistai- 
dalinkitės praktiškomis žiniomis su jaunesniaisiais.

Medžiagą siųskit taip: (g) Detmold-Lippe,
Bahnhofstr. 6
Lithuanian Scout Association

ir budėkit
Jūsų „Sk. Aido“ Redakcija

o' /
Technikine spaudos priežiūra 11 11 sav. Kapočiaus Juozo.
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