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NAUJUOSIUS METUS PRADEDANT.
Naujųjų Metų varpai gaudžia ir skelbia visam pasauliui, kad 1947 prasidėjo. Visi žmonės, visos 

tautos ir visa žmonija su didžiausiu ilgesiu laukia laimingesnių laikų, laukia šviesesnio amžiaus. 
Žmonijos dangus tamsus, apsiniaukęs. Niūrūs debesys storu klodu užstoja naujojo amžiaus brėšką ir 
sargdina tautas įvairiom tamsybės ligom. Mes, lietuviai, skautai tremtyje pradedame Naujuosius Metus 
viltingai, šviesiu tikėjimu, pakelta nuotaika, meilės ir pasiaukojimo ugnį kūrendami savo širdyse. 
Mus lydi per gyvenimą tikroji skautiška dvasia, kuri ir sunkiausiems laikams užgriuvus skatina nenu
siminti, žadina į tamsybėse paskendusį pasaulį nešti meilės ir artimo pagalbos šviesą, ragina nušluo
styti kenčiančiam ašaras ir nuraminti jį varge, primena padėti tremtiniui lietuviui, sunkias dienas 
gyvenančiam. -Skautiškoji dvasia kelia ir duoda mums jėgų ir paskatinimų tų pasaulio blogybių, 
įvairių negerovių ir apgaulės bei melo jūroj įžiūrėti tolumoj žmonijos pasveikimo uostą ir. uždegti 
švyturio bokšte naujojo amžiaus šviesas.

Skautų uždavinys -būti naujojo amiaus šviesiu žvalgu, meilės ir pasiaukojimo nešėju žmonijai, 
būti ryšininku tarp tautų ir vienyti viso pasaulio tautas vienybės ir sugyvenimo ryšiais. Eidami į 

* tą kilnų naujojo amžiaus tikslą pasiaukojimo taku nesustokime pusiaukelėj, bet kas akimirksnį prieš 
akis laikydami savo vėliavą, kurioje įrašytas pats gražiausias obalsis: Dievui, Tėvynei, Ar
timui, stenkimės, kad tas obalsis liepsnotų ir mūsų pačių širdyse. Tuomet tas dygus ir eršketas šio 
pasaulio takas rožėmis pražys. Tada ir tamsiausią naktį saulėtas pasitikėjimas neišblęs mūsų širdyse, 
o suliepsnos nušviesdamas mūsų šeimos, mūsų kenčiančios tautos bei tremtinių niūrias dienas.

Budėkime naujojo amžiaus brėškos rytą. Laisvės varpas ima gausti Kauno Karo Muziejaus bokšte. 
Lietuvos Vytis kyla nušviestas betekančios saulės spinduliuose iš kapinių. Žuvusių partizanų ir sava
norių dvasia byloja iš jū ir ragina dar didesne meile pamilti Tėvynę, svetimųjų pavergtą ir nua
lintą. Lietuvos šalelė kapinėmis paversta ir nušlakstyta broliu krauju šaukiasi mūsų pagalbos. Mes, 
skautai, tvirtai tikime, kad laisvės rytas užtekės, kad mes grįšime į savo mylimą Nemuno šalį. Tam 
aukščiausiam tikslui skiriame visus savo darbus ir mintis!

„Skautų Aidas" švenčia metines sukaktuves. Jo kelias į skaitytoją nebuvo lengvas. Tik spaudos 
darbą dirbantysis gali suprasti tuos sunkumus, kurie užgula beleidžiant laikraštį. Daug spragų ir trū
kumų surastume jame, bet džiaugiamies ir tokį galėdami leisti. Šiuo tarpu dėl įvairių sunkumų susto
jus „Skautybei", „Skautų Aidas" turi tiekti medžiagos ir vadams jaun. broliukų ir sesučių sąskaiton. 
Mūsų laikraštįs yra toks, kokie mes patys esame. Negalėdami jo praplėsti ir dažniau jį leisti, turime 
tenkintis tokiu, koks jis dabar išeina. Tikimės per ateinančius metus patiekti maloniems skaitytojams 
būtiniausios skautavimo medžiagos. Visiems bendradarbiams, straipsniais ir nuotraukomis prisidėju- 
siems prie „Sk. Aido" leidimo, nuoširdžiai dėkoju ir kviečiu per ateinančius metus dar kruopščiau ir 
atkakliau bendradarbiauti. Kviečiu ir naujus bendradarbius prisidėti prie mūsų „Sk. Aido“ patobu
linimo. Saulėtu žvilgiu į Naujuosius Metus!

2

2



71?

S? W’®' W W

TEBŪNIE 1947 M. LAISVĖS IR TĖVYNĖN GRĮŽIMO METAI! MALONIUS „SKAUTŲ 
AIDO" SKAITYTOJUS IR BENDRADARBIUS NAUJUOSE METUOSE .SAULĖTAI IR VIL
TINGAI SVEIKINA. REDAKTORIUS
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Vėliavos pakėlimas Maino pakrantėse. Nuotr. Plėnio.

MIELAJAM „SKAUTŲ AIDUI" IR JO KRUOPŠČIAM REDAKTORIUI.

' Kai kai kam žybtelėjo drąsi mintis — išleisti skautišką laikraštį tremtyje ir prieš metus, laiko 
kai kas ėmėsi ją įgyvendinti, tur būt nei sumanytojams, nei vykdytojams nesisapnavo, kad jo išeis 
net 1.4 puošnių numerių. O vis dėlto taip įvyko! Džiugu ir malonu.

„Sk. Aidas" sėkmingai skleidė gražią tolerancijos idėją, tą artimą krikščioniškosios meilės seserį. 
Mokėdavo kantriai susilaikyti nuo piktesnio žodžio net ir tada, kada kai kas sąmoningai ir be pagrindo 
jį niekino ir dergė. Kantrybė darė bičiulius iš buvusių priešų.

Tai bus bene gražiausieji žiedai „Sk. A." išeitojo metinio kelio vainike.
Jei savo! spalvinigumu ir mielais gimtojo krašto vaizdais jis glosto mums širdį ir patraukia dažno 

svetimtaučio akį, ko gi mes galime iš jo daugiau benorėti? Tik tai, kad „Sk. A." ir toliau lydėtų 
mūsų skautybę tremties kelyje. Vyriausias Skautininkas.

PASAULIO VYRIAUSIOS SKAUČIŲ VADĖS O. BADEN POWELL LAIŠKAS PABALTĖS SKAUTĖMS.

Nors aš neturėjau progos aplankyti jus, tačiau siunčiu jums šitą laišką, norėdama pasakyti, kiek 
aš apie jus galvoju visą šitą laiką. Žinoma, kadangi aš esu kaip ir visų skaučių motina, aš kiekvieną 
savaitę, dieną ir net kiekvieną valandą aplankau savo mintimis vieną ar kitą vienetą mūsų didelės 
šeimos, kurioje nors pasaulio dalyje. Taip pat ir jums, nors jūs apie tai nieko negalvojate, aš 
dažnai siunčiu savo rūpesčio pilnas mintis, taip pat širdingą užuojautą-simpatiją šiais sunkiais laikais, 
kuriuos jūs visos išgyvenate. Jūs priklausote prie tos didelės šeimos ir įrodėte, kad esate vertinga, 
jos dalis. Aš norėčiau, kad jūs suprastumėte, kaip mes gėrimės jūsų drąsa ir ištvermingumu. Tai yra 
jūsų didelis įnašas, visos skaučių šeimos tvirtinimui. Aš norėčiau, kad jūs suprastumėte, koks didelis 
skaičius skaučių rūpinasi jumis ir kurips yra, taip sakant, susietos draugystės ryšiais su jumis. Mes 
visos esame susifetos drauge darydamos tuos pačius dalykus skautystėje, turėdamos tuos pačius 
interesus ir idealus ir kiekviena iš jūsų yra labai svarbi ne tiktai man, bet ir kiekvienai jūsų nepažįs
tamai sesei-skautei. Aš tvirtai įsitikinusi, kad tas padės jums imtis 'bet kokio darbo jūsų kelyje. 
Gal kada nors aš galėsiu pamatyti jus ir pasveikinti asmeniškai, vietoje, negu siųsti jums svei
kinimą, tokiu būdu, popieryje. Jus mylinti O. Baden Powell World Chief Guide.

WvGS 
NASir.TFjJ • 
M. y.w.. roo 
BIEL.. ; ALL

3



KAS- AŠ.
f

A. Užgimdami žmonės patenka į juslėms prieinamą būvą. Ir tše jie visaip apsireiškia. Bet keista 
labai, kaip jie prasitaria. Vienas sako apie save: aš ūkininkas, kitas — aš amatininkas arba aš 
valdininkas, aš mokytojas, aš gydytojas, aš teisėjas, aš mokslininkas, aš menininkas, aš rašytojas, 
tarsi žmogus būtų koks nors veikimas.

Kartais jau ir giliau siekiama. Pamanoma, nors ir nepasakoma: aš .geras ūkininkas, aš miklus 
amatininkas, aš sąžiningas valdininkas, aš įtakingas mokytojas, aš apšviestas kunigas, aš .teisingas 
teisėjas, aš vaizduot galįs menininkas, labai ryškint sugebąs rašytojas. Visaip ir įvairiai žmonės 
save kaip kokį numano.

Dažnai ir girdėt, kaip vienas kitas pareiškia, kad norėtų būti kita - kas negu jis yra savo 
apsireiškimu. Būdamas amatininkas norėtų būti menininku, būdamas valdininkas norėtų būti valdytojas, 
viešpats, būdamas kunigas norėtų būti kovotojas, ir t. t. Matyt, jie tiki galį pakeisti savo esmę, savo 
aš, kaip kokį daiktą, baigti tai, kas jie yra, ir kita-kuo pasidaryti.

Taip kalbėdami žmonės sieja savo aš su savo veikimu ir jo tobulėjimu arba pakeitimu, su savo 
apsireiškimais. Į patį aš, į tai, kas apsireiškia, jie nekreipia dėmesio. Jie jo nepagauna savo dvasios 
žvilgiu. Jie seka tiktai savo veikimą ir jo išdavas. Neklausia, kas sukelia ir vykdo visa-tai. Su savo 
veikimu jie lyg nuslinksta nuo saves, nuo savo aš, į paviršutinumą.

B. Dar ir kitaip' žmonės save paskelbia. Jau vaikai kalba, kad esą vaikai. Daugiau suaugusieji va
dinasi jaunuoliais. Kiti laiko save vyrais, moteromis, tėvais, motinomis. Žiūrėdami į viens kitą, sako: 
aš jo brolis, jo sesuo, aš jo tėvas, jo motina, jo dėdė, jo teta.

Vieni kiti pareiškia dar ir norą asmeniškai tapti kita-kuo. Sako vaikas: aš noriu būt jaunuoliu, 
jaunuolis: aš noriu būt vyras, vyras: aš noriu būti tėvas ir t. t.

Taip kalbėdami žmonės žiūri į savo’ kūną, į savo asmenį, kaip kad tarsi jis būtų jie patys, jis būtų jų 
aš. Nenumano, kad kūnas yra dygęs, augęs, pribrendęs ir pasidaręs priemone visokioms patirtioms 
ugdyti ir visokiems apsireiškimams vykdyti. Bet kas juo patiriama ir apsireiškiama, tai jiems pasilie
ka už jų susipratimo.

C. Labai pastebėtina, kaip žmogus visam tokiam manymui atsibunda ir įpranta taip apie save kal
bėti. Kada maži vaikai jau gali šį-tą pasakyti, girdisi iš jų: Burna nori valgyti, ranka nori imti, kojos 
eiti. Po tam tikro laiko girdėję save vadinant vardu, jie sako: Gervydas, Algė nori obuolio, saldainio, 
pieno. Gerai apmąstius, iš to matyt, kad vaikai stebi savo veikimą kaip kūno nario dalyką, kad 
vaikams jų aš yra kita-kas negu tai, kuo jie veikia. Asmens reikalai jiems yra skirtingi nuo esmės.

Tik visai išlengvo vaikai įpranta į tuos vyksmus save įstatyti ir vartoti žodį aš, lyg būtų įsmukę 
į tai, kas jų daroma. Tūliems atrodo, kaip vaikai tada tėra tapę asmenybėmis, kiekvienas pasidarąs 
tuo, kam skiriamas žodis aš,

Bet rodos, kad lietuviai seniau nedažnai vartodavo žodį aš su veiksmažodžiu. Sakydavo: esu, ar 
dar geriau: esmi ūkininkas, ar kita-kas. Iš td galima spręsti, kad seniau ne tiek stebėtas apsireiškimas, 
darbas, veikimas, kiek jo kilmė, pats žmogaus esimas.

Visa-tai, kas lig šiol pasakyta, galėtų būt įrodymas, kad žmogus įaugdamas į žemiškąjį gyvenimą 
vis pilniau atsiduoda daiktiškiems įspūdiams. ir savo atsiliepimams į juos, ir tuomi nusikreipia nuo 
savo esmės, kuriai turėtų būti .skiriamas žodis aš, kad vis mažiau nusimano esmiškai. Dažnai tiesiog 
tikima, kad veikimas, kad kūnas esąs žmogaus esmė, jo aš. Todėl žmogus sutapdina savo aš su. 
asmens augimu, su jo laipsniais, vadindamas save vaiku, jaunuoliu ir t. t.

D. Visa-tai žmonėms nėra sugebama paprastai. Ir nėra lengva save, savo aš numanyt, kaip kas 
jis yra gyvenime, būtent veiklusis veiksnys. Todėl dažniausiai žmonės save tenuvokia kaip savo 
veikimą, savo apsireiškimą arba savo asmens būtį. Bet geriau įsigalėjus nuotaikos būsenoms, turtėjus 
ir turėjus mintių gyvenimui, visame ir tame žmogus save patį mato.

Tik ir taip jis savo esmės tikrai dar neprisimena. Ji liekas jam vis dar paslėpta. Bet numanydamas, 
kad jo esmė yra slėpinys, žmogus jau atsibunda. Jis pajėgia kreipties jau į savo apraiškų kėlėją. Bet 
žmonių dauguma, rodos, dar toli nuo tokio nusimanymo. Jis jiems yra dar lyg negalimas.

Patyrė tai ir žinomas vokietių filosofas Arthur Schopenhauer. Vaikštiodamas sau vienas giraitėje/ 
parke/ vietovės Frankfurt a. M., jis savo mąstymus garsiais žodiais apreikšdavo. Tai buvo keista 
giraitės užvaizdai. Ir jis priėjęs filosofą, norėdamas pasitikrinti, kas jam darosi, klausė jį, kas jis esąs. 
Filosofas pakėlė žvilgį į jį ir, kiek patylėjęs, atsakė: ,,Je, kad aš tai žinotiau."

Toks atsakymas užvaizdą patikrino, kad jis iš tikrųjų tše užtikęs pamišėlį. O tik buvo tas atsi
liepimas įrodymas, kad filosofas nusimanė esantiu save esmėje slėpiningu.
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Amerikietės skautės prie laužo.

E. Prisimindami, kaip mes apie numirusius kalbame, galėtume sakyti, kad lietuviai žmogaus esmę 
aiškiau numano. Jie kalba apie vėlių santykiavimą su gyvenantiais, nors vėlės yra jiems žmogus, 
kurs atsikliudęs yra nuo kūno. Vis dėlto vėlę reikėtų suprasti, kaip žmogaus' apstabinimą, po mirties 
nuotaikos gyvenimo srytyje. Ir jis paveikia kūnu gyvenantiuosius.

Bet nėra tas apstabinimas amžinas. Jis paliekamas žmogaus esmės po laiko. Tada ji dar būva įgobta 
į mintių švytrėjima, kol ir tasai nėnuslenka, ir žmogaus aš nusimano visai vienu ir ieško sau 
prieglaudos, santykio.

Į šitą savo vienatvę žmogus turėtų atsižvelgti norėdamas savo aš pasiaiškinti.. Bet nereikia tuo 
jau ir tenkintis. Norėdamas esmiškai atsibusti ir gyvėti, būtina per savo esmės slėpiningumą kilti į 
Didįjį Slėpinį, iš kurio kyla ne vien žmogaus esmė, bet ir visas patiriamas gyvenimas, visa Visata, ir l 
kurs tegali būti nuvokiamas, kad atsikreipiama nuo daiktiškumo ir pasišventiama tam dvasiškumui, ' 

, kurį vadiname žodeliu Dievas.
F. Į šį nenuvokiamą Dievą reikia visiškai atsidėti, Juopi kreipti savo širdį, jam pasišvęsti su savo 

siela. Tada pradedama numanyti ir sužinot, kas žmogaus aš yra. Daro tai išmintiai taip seniai, kaip 
tik žmoniškumas veikia Kūrybos atsiskleidime. Todėl galėjo ir jau prieš tūlus tūkstantmetius Rytuose 
būt apreikštas labai reikšmingas žodis apie tai, kas yra žmogus, kas jis yra, kurs sako apie save: aš. 
Pasikartosime ir savo kalbą, kas seniai sakyta.

„Spindulys esmi tos begalinės šviesos, kurioje gyvenu, kurioje mano esmė gyvėja,
. Amžinas keleivis aš, kurs keliauja amžiais ir ant amžių aukštumos stato šį šventnamį, pasišvęsti 

Aukštiausiajam.
Amžiai nesustabdys mano tvirto žengimo į neapribotas esimo sritis. Nesą aš esmi taipgi be pradios 

kaip ir patys amžiai. Ir tokia valanda, kuri galėtų būti man paskutinioji, niekuomet neužeis.
Tik mano kūnas man kas kartą nuslinksta mirtyje. Bet aš, kurs nėra pasiekiamas nykstantių, 

praeinamų, dingstantių amžių srovės, geriu iš amžino jaunumo šaltinio.
Mano pasiryžimas nėra palaužomas. Ir savo drąsos bei tvirtumo galia aš pasiekiu Amžinumo 

slėpinį.
Ir nusivokiu slėpiningame Aukštiaųsiojo gyvume, iš kurio amžinai švietia Galia, Išmintis ir Meilė".

VYDŪNAS. '
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PAMILK DARBĄ — MYLĖS TAVE ŽMONĖS.
Lietuviai buvo visados darbštūs. Darbą jie 

mėgo. Darbo jie nevengė. Darbą jie susirasti 
mokėjo. Ir pats darbas juos atrasdavo. Taip apie 
lietuvius kalbėjo kiti. Jie tokie tikrai ir buvo.

Tą savybę lietuviai paveldėjo iš savo protėvių. 
Ją jie saugojo — puoselėjo patys. Ją jie perdavė 
ir savo ainiams.

Mūsų jaunąjai šių dienų, kartai Įgimta į darbą 
žiūrėti atvirom akim. Nuo pat mažens mūsiškius 
darbas traukia į save, tarsi vilioja, kažką žadė
damas. Jau vaikai ne tik patys darbo graibstosi, 
bet šokasi ir kitiems padėti.

Gaila būtų, kai su laiku ar dėl aplinkybių ši 
kilni — brangi žmogaus savybė mūsuose imtų 
mažti. Ir pavieni žmonės ir visa tauta sumenkėtų
— nuslugtų kur kas žemyn, atsiliktų nuo kitų.

Gimtasai kraštas, pats neturėdamas gerybių, 
tiesiog jų mums teikti neišgali. Tik darbu, per 
darbą turtai iškeliami iš mūsų žemelės. Ir sunkus 
šis kelias pas mus. Jis daug sunkesnis kaip kitur. 
Didelio atpildo reikalauja mūsų žemė už savo 
negausias dovanas. Tiesa, gana pastovias, labai 
vertinamas.

Taip tai paprastu metu dailiai gyvenimo keliui 
tįstant tolyn. Kai iš dienos į dieną, kai iš metų 
į metus lašas po lašo, žingsnis po žingsnio 
einama, kad ir negreitai, bet vis pirmyn.

Suirutėms iškilus vis vien ar jos kiltų iš sa
vųjų tarpo, ar jos būtų atneštinės, leistinos prie
vartų — pažabų, ir gyvenimo paprastasis kelias
— ne kelias, ir darbas — nebe darbas. Nei tą 
dirbi, ką reiktų dirbti, bei ką dirbai. Nei pats 
darbas neduoda tai, ką turėtų duoti, bei ką duo
davo.

Juo labiau dar karams atūžus, karo nelaimėms 
apnikus. Net vietos sau, ar net niekuo nedė
tiems vaikams, nebesurandi. Svetimiems įsibrovus
— besišvaistant, ugnis — prapultį bešvaistant, 
visus tik priešus bematant, tik vien nusikaltėlių 
teieškant, krinta darbas iš rankų. Baisiausios 
nelaimės, šlykščiausios neteisybės apsvaigina 
galvas — protus, pakerta kojas, apžilbdo akis. 
Dingsta viltis. Mintys dėl geresnės ateities pra
puola.

Ką ir besakysi apie atsidūrusius tremtyje. 
Tamsu, vien tamsu. Ir saulėtą dieną tikrosios 
šviesos nebematai, tik šešėliai — šešėliai.

Slegia ir mačiusius gyvenimo sunkumų. Ir pro 
visokias spragas, pro visokias ugnis praėjusius. 
Ir tokiem susikaupti. Ir tokiems dažnai nelengva 
tikrąjį save kitų tarpe ar varguose — nelaimėse 
įžiūrėti. ■ i ęi

Ypač sunku tuomet jaunuomenei, skaisčiai, 
viltingai, tik šviesas prieš save tematančiai, vien 
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apie gėrį galvojančiai. Gyvenimas — grožis, vis 
vien ar grožiu laikytumėi sklandų formų derinį, 
minčių tobulumą, ar darnią proto bei jausmų 
sajamą. Gyvenk ir norėk, svajok ir tobulėk, lauk 
ir tesėk. Ateis, ateis svajonių tikrovė, nugalės, 
tikrai gėris nugalės. Yra pasauly tiesa. -Ir įgy
vendins lūkesčius — viltis. Tik svajokim, tik 
neužmerkim prieš šviesą akių, tik eikim vis 
tolyn ir tolyn ir tikrai atrasim žmonijai šviesesnį 
rytojų. Ir pats šviesoj — skaistybėj, lakioj vil- 
tyj, žavioj laimėj, tik tarp gerų žmonių. O žmonės 
ten bus geri — geri.

Kai sunkumai galvos neleidžia pakelti, kad 
aukštyn — į dangų kad pažiūrėtumei, geriausia 
tada darbas. Ir visada darbas padeda. Darbas 
kuria jėgas, ir proto ir raumenų jėgas, ir gebė
jimą — sumanumą, ir lankstumą —- patvarumą. 
Ir šiandien tu gyvas — drąsus. Ir rytoj tau 
sunkumų mažiau tebus. Ir ateityj vilties nenus
tosi. Dirbk darbą. Rask darbą. Susidaryk sau 
darbo. Ir sveikata ir atspara tavęs neapleis. Ir 
sau ir kraštui, tautai naudingesnis tapsi.

O to darbo daug visur aplink. Pasidairyk — 
tikrai atrasi. Atradęs — neprarask. Darbas padėjo 
mūsų seneliams. Darbas lietuvių vardą tebekelia. 
Darbas padės tau. Darbe laimę sau rasi. Darbe 
gyvenimo prasmę atrasi. Darbas tave išlaikys — 
sustiprins, iškels. Darbas tavuosius išsaugos. 
Tavo gimines, tavo kraštą, tavo tautą.

Dirbk, jaunuoli, dirbk. Del tavo darbo apie 
tavo tautą, tavo gyventąjį laiką būsimos kartos 
kalbės. Jei tau ir netektų tavo darbo išdavų 
matyti, būsimos kartos jas atras. Nelauk šiandien 
už savo darbą, kad kiti tau ačiū sakytų. Būsimos 
kartos tai pasakys ir dar pakartos, jei darbas bus 
buvęs geras, jei darbas bus buvęs su meile, su 
noru artimam padėti.

Patį darbą tu pats matai. Nereik jo ieškoti. 
Tik nesikratyk. Daugiausia kol jaunas, dirbk pats 
sau — krauk į save turtą, kad tavo žodis būtų 
judresnis, kad tavo raštas 'būtų turiningesnis, - 
kad geriau žmones pažintumei, kad pasiruoštumei 
mokėti savo kraštą, savo tautą mylėti, jai pasi
švęsti. Dirbdamas jau vien savo tautai — tuo 
pačiu dirbsi ir visos žmonijos labui, keldamas 
savo tautos gėrį, slūgdydamas žmonijos blogį.

Pramok, išmok, įsigyk gebėjimų dirbti. Mokė
damas dirbti, laimę sau atrasi, gyvenimo tikslą 
suprasi. Paaugęs džiaugsies pats iš savo darbo. 
Džiaugsies, mokėdamas dirbti. Džiaugsies, pa
mėgęs darbą. Tu būsi del to drąsus. Mylės tave 
kiti. Meilė įžiebs tau skaisčių vilčių. Darbas tave1 
tikrai laimingą padarys.
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Tuoj imkis darbo ir dirbk — ir dirbk. Su meile 
darbas tavęs neapsunkys, nepažeis tavo jėgų. 
Taip tu vis stiprėsi — augsi, bujosi kūnu — 
siela. Tobulėsi. Turėsi pakeltą, nuotaiką. Tavo 

akyse žibės viltinga drąsa, ryški kibirkštis. Būsi 
laimingas sau, brangus kitiems. .

Pamilk darbą, mylės tave žmonės.
Ig.K.

SKAUTŲ VYČIŲ PLANAS
Iii. Mūsų Įkūrėjas skautus vyčius apibūdino kaip 

Atviro Oro ir Tarnybos /Tarnavimo/ Broliją. Šitaip 
pasiliko ir šitaip pasiliks ateityje.

l2l. Atviras Oras skautui vyčiui yra ir mokykla ir 
žaidimų vieta. Mokykla, kurioje yra sutvirtinamos ir 
sustiprinamos tos būdo /charakterio/savybės, kurias 
jis, būdamas j. skautu /vilkiuku/ ir skautu, išlavino, 
būtent-pasitikėjimas savo jėgomis, iniciatyva, pasta
bumas, . teisingumas, lojalumas, drąsumas, draugišku
mas ir pasirengimas pagelbėti kitiems, t. y. visos gero 
piliečio dorybės. Tai yra taip pat jo žaidimų vieta, 
kurion jis grįžta atsigaivinti /pasilsėti/ ir pasisemti 
stiprybės, ir sveikatos, kurių iš jo daug pareikalauja 
kasdieninis darbas.

/3/. Tarnavimas yra vyčio „nuoma, kurią jis moka 
už savo vietą ant žemės", sugrąžinimas to gėrio, 
kurį jis iš pasaulio patyrė. Tarnavimas yra vienin
telis-kelias į turiningą ir pasitenkinimą teikiantį 
gyvenimą; ir tai yra tokia gyvenimo forma, kokios 
valstybė -desperatiškai reikalauja iš savo piliečių.

/4/. Vyčių judėjimas numato gagelbėti savo na
riams vykdyti užsiėmimus atvirame or ir -pritaikinti 
juos fiziniai, dvasiniai ir protiniai efektyviems patar
navimams visuomenei atlikti. Vyčių veikimo ir lavi
nimosi planas, išaugęs iš vėlesniojo laiko patirties, 
išplėstas ir pritaikintas besikeičiantiems reikalavi
mams bei -aplinkybėms -sutikti, pasieks -tai ir nuves 
jaunuolį į suaugusiųjų bendruomenę, bet ne prie
šingai.- Vyčių judėjimas turi -savo tautinės atsakomy
bės dalį, besiunčiant vyrus į tą suaugusiųjų bendruo
menę, vyrus, kurie norės dirbti bendruomenės labui, 
savarankiškai -galvojančius vyrus, turinčius sveiką 
teisingumo jausmą; vyrus, pasisavinusius riteriš
kumo, tyro gyvenimo, tolerancijos ir -pagalbos arti
mui idealus; vyrus, -drąsiai turinčius savo nuomonę, 
kuri yra pagrįsta žiniomis ir patyrimu. Tokius vyrus, 
kurie savo gyvenime aukščiau visko, praktiškai, -be 
baimės ir tiesiai remiasi „Pareiga Dievui".

PAGRINDINIAI PRINCIPAI.
,/5/. Pirmas atsimintinas dalykas yra tai, kad 

Skautybė yra skiriama tik berniukams ir jaunuo
liams. Vyčiavimas apima tą periodą, kada jaunuolis 
„suranda save", t. y. išvysto savo būdą bei pajėgas. 
Vyčiavimas nėra skiriamas vyresniojo amžiaus 
vyrams. Tuo pačiu laiku būtų teisinga numatyti vietą 
tiems, kurie norėtų ir toliau likti Skautų Sąjungos 
nariais ir tęsti' skautiškąjį gyvenimo kelią, bet kurių 
veikimas galėtų būti ir už Skautybės ribų. .

/6/. Antras svarbus dalykas paliečia tuos jaunuo
lius, kurie „suranda save". Tai yra jų lavinimosi 
dalis, ir labai esminė dalis, kurioje jie mokytųsi 
tvarkyti /vesti/ savo reikalus, savo vadovo vado
vaujami.

BŪRELIO STRUKTŪRA.
I7l. Šioms pagrindinėms sąlygoms patenkinti, 

būreliu pagrįstas .progresavimas yra dalinamas trim 
laipsniais. Pirmiausia čia yra skautai vyčiai kandi
datai, kurie bando pažiūrėti ar skautų vyčių judė
jimas jiems tinka, ir ar jie tinka į skautus vyčius. 
Sekantis laipsnis yna lavinimosi /treningo/ laipsnis 
tiems, kurie ryžtasi užimti savo vietas gyvenime, 
kaip nusimaną, patikimi ir instruktuoti piliečiai. 
Pagaliau yra senjorų /vyr. vyčių/ laipsnis tiems, 
kurie jau yra užbaigę lavinimosi laipsnį, /nors jie 
mokysis ir toliau, mokysis visą savo amžių/ ir dabar 
gali sugrąžinti tai, ką jie yra skolingi Skautų Judė
jimui arba plačiajai visuomenei.

SKAUTAI VYČIAI KANDIDATAI.
/8/. Sąlygos sk. v. kandidatui į būrelį įstoti yra 

nurodytos §264. x/Jauniausias leidžiamas amžius yra 
17,5 metų, kas derinasi su bendra organizacija. Jis 
turi 6 mėn. laiko iki jis išeina į Tautinę Tarnybą, su 
sąlyga, kad yra koks nors būrelis, prie kurio įis 
gali prisijungti. Jeigu tokio būrelio ne-būtų, sk. v. 
kand. turėtų palaukti iki jam sukaks 18 metų. Prieš 
duodamas sk. vyčio įžodį, sk. v. kand. privalo įvyk-
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clyti §266 sąlygas xx/. Šis § yra papildytas, norint išbandyti ar kandidatas turi pašaukimą gyventi atvirame ore, jei jis nėra buvęs skautu. Ten skaitome: „Sk. v. kandidatas turi kartu su kokiu nors vyčiu, kuris apie tai vėliau referuos Būrelio /Dvės/Vadui, atlikti pėsčias arba jo paties buriuojamu arba irkluojamu laiveliu kelionę, nemažiau 18 mylių /28,8 km/, nešantis reikalingą mantą ir miegant gamtoje /palapinėje, pastogėje arba daržinėje, žiūrint metų laiko/ nemažiau 1 nakties, parūpinant maistą ir paruošiant jį sau ir savo bendrakeleiviui".
191. Sk. v. kandidatui padėti pasirengti įžodžiui, ypatingai jei jis nėra buvęs skautu, rekomenduojama paskirti vieną arba du sk. vyčius globėjais. Kandidato pasirengimo laikas, aišku, įvairuos, žiūrint jo turimo patyrimo ir jo jausmų. Jis nesiskubins daryti tokį svarbų žingsnį. Tuo pačiu laiku kandidatasX/. §264.Prieš duodamas vyčio įžodį, kandidatas turi įvykdyti šias sąlygas, patenkindamas Būrelį ir Būrelio /D-vės/' Vadą: 71. Perskaityti ir išstudijuoti „Skautybę berniukams" ir „Kelią į laimę".2. Išstudijuoti ir suprasti skauto įžodį ir įstatus, kiek tai liečia vyčius, ir pritaikant juos paprastame gyvenime, nesavanaudiško tarnavimo dvasioje. 

neturi vengti apsispręsti ir jei būrelis nėra juo patenkintas, o jis-būreliu, per tuos 6 mėnesius, kada jis rengiasi įžodžiui, jis turėtų apgalvoti, stoti ar nestoti į būrelį.
110/. Todėl kandidatų dauguma duos įžodį, būdami apie 18 metų amžiaus. Seniausias kandidatei' amžius į būrelį įstoti yra 23 metai.LAVINIMOSI LAIPSNIS.
1111. Lavinimasis sudaro atskirą būrelio laipsnį dėl dviejų priežasčių. Pirma, tai yra vyčio lavinimosi dalis, ir svarbi dalis, savo reikalams tvarkyti. Antra, yra patirta, kad jaunuoliai nėra linkę prisijungti prie vyrų bendruomenės, kurie, dažniausia, yra vyresniojo amžiaus ir, palyginti, dažnai yra keistuoliai.Bus dangiau)Vertė Psktn. Vidugiris.3. Turėti pakankamai žinių, kad galėtų parengti skautą kandidatą IlI-įo pat, laipsnio egzaminams.4. Išbūti tiek laiko kandidatu, kiek nustatys būrelis arba jo vadas.XX/. § 266.Joks sk. v. kandidatas negali duoti vyčio įžodį, jei jis neturi 17 metų. Pageidaujama, kad įžodis būtų atidėtas, kol kandidatas sukaks 18 metų.

SUEIGOS SU JAUNESNIAISIAIS.
.TRECIOJI

)Jaunesniųjų skaučių-tų šūkis.Dievui ir Tėvynei.Sueiga pradedama traukinio žaidimu/žiūr. II- •}!” sueiga/. Perėjus visiems per patikrinimo vartus būrelių galvos/iš anksto d-kė jas išmokina/ sušunka tokį šūkį: „Skautė klauso ir geraIr linksmutė visada!"Draugininke: Žaisime visi visiBūkime linksmi linksmi!
Žaidimai: 1. Rimti ūsočiai.Kiekvienas žaidėjas gauna virvelę, maždaug 20 cm ilgio. Žaidėjai paskirstomi į dvi grupes, kurios sustoja viena prieš kitą.Davus ženklą visi nusisuka į sieną /ir vėl pagal ženklą mėgina virvelę padėti tarp nosies ir lūpos. ■— kaip ūsus. Visi atsisuka ir nesijuokdami ir neišmes- dami virvelės žiūri viens į kitą.Kuris ilgiausiai išsilaikys su ūsais nesijuokęs -r bus laimėtojas.Užburtas kilimėlis.Vidury rato patiesiamas nedidelis kilimėlis, divo- nėlis ar maišas. Jis užburtas. Vaikai suskirstomi

SUEIGAdviem grupėm. Viena — saugoja kilimėlį, antroji — stengiasi pačiupti.3. Kursaldžiau?Draugininke paruošia sueigai stiklines su vandeniu ir pąsaldina jį, kas stiklinę stipriau: 1 šaukšt., 2,3,4,5, Stiklinės sustatomos bet kaip Žaidėjai turi sustatyti stiklines pagal saldumo laipsnį.„Kad kiekviena jaunesnioji skautė atsimintų savo įstatus ir būtų visada pasiruošusi juos vykdyti, budėti, yra įvestas slaptas skautiškas pasisveikinimas — saliutas, saliutuojam dešinės rankos dviem pirštais. Antras ir trečias pirštas iškeliami, sulenkus . alkūnę, į viršų, nykštis pridengia ketvirtą ir penktą pirštą — tai reiška, kad mes pasiruošę globoti jaunesniuosius. Vienas sako: „Budėk!" Kitas atsako: „Vis budžiu!" ’Šitaip nuo šiandien savo .tarpe ir- sveikinsimės. Šitas saliutas mums nuolat primins, kad mes turime stengtis klausyti vyresniųjų — savo vado, i ir stengtis būti gerais.Skautės ausys girdi, kas joms sakoma,Skautės akys mato, ką reikia gero padaryti.Pasiruoškit atsisveikinimui. „Ramiai! Jaunesniosios
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Sk.tn. Vanagas riša mazgelį, kad padarytų gerą darbelį. Nuotr. V. Kizlaičio.

skautės, budėk! Vaikai žengia vieną žingsnį pirmyn, 
saliutuoja ir atsako ,,Vis budžiui"

Draugininke komanduoja:„Laisvai — išsiskirstyti!"

4. Žirnius rinkti.
Kieti džiovinti žirniai išbarstomi kambaryje. Trims 

ar keturiems vaikam užrišamos akys. Jie nusiauna 
batus ir vaikščįoja po kambarį Jvairiomis kryptimis 
ir renka tuos žirnius, kuriuos užmina. Kas surinks 
daugiausiai?

6. Siūlą vynioti.
Kiekvienas žaidėjas gauna 20 cm. lazdelę ir 6 m. 

siūlą — geriau vilną. Dalyviai susėda ratu. Prieš 
kiekvieną guli lazdelė ir siūlas. Davus ženklą stveria 
kiekvienas už lazdelės ir siūlo, vynioja taip greit, 
kaip tiktai gali apie lazdelę.

Kuris pirmas apvynios siūlą?

D a i n o s.
ai Draugininke niūniuoja vaikams žinomą dainelę, 

kas Įspėja •— tęsia dainelę žodžiais.
Visi dainuoja kartu.
b/ Draugininke niūniuoja žinomą giesmę, k. a. 

„Pulkim ant kelių", ar kt. vaikams artimesnę. Visi 
gieda šią giesmę.

Pašnekesys.
Jaunesniųjų skautų šūkis yra: „Dievui ir Tėvynei!" 

Šitą šūkį skautai sau sušunka pabudę, iš ryto. Ir 
stengiasi taip daryti, .kaip Dievas i, tėvynė ko nau
dingo moko.

Tėvynei reikia . protingų, mokytų lietuvių. Tad 
skautai turi gerai ruošti pamokas. Dievas pasiuntė į 
žemę savo Sūnų, Kuris pamokė mus, kaip turime ir 
mes gyventi. Gyvendamas žemėje Dievo Sūnus 
mylėjo visus žmones ir padėdavo jiems. Mes priva
lome irgi visus mylėti ir vienas kitam padėti.

Sušukime visi savo šūkį, giliai įsidėdami širdin, 
kad pagal jį ir pasielgtume".

Visi garsiai pasako: „Dievui ir Tėvynei!" 
Užbaiga — malda.

Vaikai stovėdami rateliu kryžmai susiima rankomis 
ir sako skautišką maldelę:

Dieve, padėk man šiandien būti geresniam, nei 
vakar buvau! Budėk!

„Vis budžiu!'.' „Laisvai! IššiškirstytI“
Sktn. L. Liepsnelė.

SKAUTŲ VYČIŲ VEIKLA
Šiuo klausimu ir laisvoj tėvynėje buvo daug kal

bėta, daug diskutuota, tačiau vieningos nuomonės 
nebuvo prieita.

Neturint apibrėžto konkrėtaus veikimo . sk. vyčių 
būreliai nebuvo pilnai išbujoję, vietomis vos vege
tavo. Daug skautų buvę gana veikliais iš skautų 
eilių pasitraukdavo, nubyrėdavo. Vyčiai skųsdavosi 
tiesiog neturį ar nežiną ką veikti. „Žaisti mums jau 

nusibodo, o naujam veikimui kelių nesurandame."
Tiesa, daugelis galvojo, kad sk. vytis yra tik va

das, kad jo svarbiausias uždavinys yra auklėti, mo
kinti jaunesnius brolius. Daug šiuo keliu ir nuėjo, 
buvo pakelti skautininkais ir tapo gerais vadais. Bet 
tie, kurie neturėjo ,,vado gįslelės", kuriems nesisekė 
vadovauti, o būreliuose nerado konkretaus veikimo, 
nuo skautų atkrito.
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Sktn. Stp. Kairys „Mairinio dr-vės stovykloje, Tirolio Alpėse. Nuotr. ps. Vasiliausko.

Skautas vytis yra toks pat skautas, jo ideologija 
tokia pat — Dievui, Tėvynei, Artimui, tik jis yra pil
nai subrendęs plačią skautizmo mokyklą, sakyčiau 
lyg studentas baigęs universitetą su daktaro diplomu. 
Ir štai toks „daktaras" savo sryties specialistas, 
neturi ką veikti. Ar tai ne juokinga?

Tačiau taip nėra. Sk. vyčiui veikimas yra, ir jis 
neribotas. Dėl neribotumo ir įvairumo dažnai jis ne
pastebimas, susilieja su kitų asociacijų veikimu ir 
nekartą savo pusėn patraukęs sk. vytį.

Sk. vyčių ideologija yra labai plati, o žmogus 
daugiausia turi savo specifinius palinkimus ir jų 
vedamas nueina ta kryptimi.

Dievui — sk. vytis sužavėtas šia ideologijos šaka 
nueina į religinio pobūdžio draugijas, neretai ir į 
dvasines seminarijas ir taip dingsta skautas

Tėvynei — pas mus buvo nuomonė, kad tėvynei 
daugiausia galima patarnauti ginklu, todėl daug 
skautjj tapdavo kariais arba bent įsiliedavo į 
šaulių eiles.

Artimui — čia buvo visa eilė susibūrimų, kaip ta; 
Raudonasis Kryžius, Žmogaus, Kalinių, Gyvulių 
Globos Draugijos, Savanoriai Gaisrininkai ir kt. Šios 
visos organizacijos ne vieną skautą yra suviliojusios.

Taip būdavo laisvoje tėvynėje. Dėl to ir turė
davome tokį didelį nubirėjimą Sk. vyčių būreliai savo 
nariams nesugebėjo duoti tokio veikimo kaip kiŲ 
susibūrimai. Be to, jie ir negalėjo eiti į varžybas su 
kitomis organizacijomis. Tai jau prieštarautų skautų 
pasaulėžiūrai.

Dabar tremtyje yra kitaip. Čia neturime tų dau
gybės organizacijų, kurios būtų skautams „konku
rentės". Turime legaliai leistą tik vieną Skautų 
Sąjungą, todėl ir jaunimas ėmė taip veržtis į skautų 
eiles.

Vyčių būreliai yra papildyti net „naujokais" — 

nebuvusiais skautais. Šis jaunimas tikisi rasti savo 
sukilusiai energijai tinkamo veikimo..

Mūsų pareiga juos priimti ir patenkinti.
Pirmoje eilėje sk. vyčių būreliai turėtų savo 

narius apsaugoti nuo gyvenimo negerovių, turėtų 
jiems duoti moralinį atsparos pagrindą. Čia turėtų 
atstoti ir Lietuvoj veikusios Sveikatos ir Blaivybės 
Dr-jos. Tam tarnauja skautų įsakymai bei įstatymai, 
kurie privalomi ir sk. vyčiams. Toliau būreliams 
reikia rasti konkretų veikimą, įtraukiant kiekvieną 
narį į darbą, nepasitenkinti vien sueigomis. Čia

Tėvynei — reprezentuoti tikrai savo tautą, 
pamėginsim duoti keletą konkrečių pavyzdžių:

Dievui — rengti religinėmis temomis pašne
kesius, rekolekcijas, sudaryti bažny
tinį chorą.

Kodėl taip yra? Ar iš tiesų sk.. vyčių veikimui nėra 
įsitraukti į sportinį gyvenimą, su
daryti savo sporto komandas, ne
galint išmokti vartoti ginklą, mo
kytis šaudyti lanku, "Sudaryti lanki 
ninku sekcijas ir daryti varžybas, 
skleisti sveikatos ir blaivybės akciją.

Artimui — Čia plačiausia sk. vyčio darbo 
sritis, juk ir jis pats savo įžodyje 
pasižada „padėti artimui".

Stovykloje sudaryti gaisrininkų komandas, pasi
imti globoti sergančius ar kitaip į nelaimę patekusius 
/kad ir ne lietuvius/, kolektyviai padaryti ką nors 
gera /pvz. stovykloje, kur nėra, įrengti pirtį, skalbyk
lą, ar pan.)

Nesigailėkime darbo, o progų rasis šimtai. Tik. 
apsidairykime aplinkui.

Sk. vyčių draugovėms ir būreliams šiuo metu 
tenka tikrai dideli ir sunkūs uždaviniai — moraliai 
išsaugoti jaunimą, dirbti tą darbą, kurį laisvoje 
tėvynėje dirbo keliolika organizacijų. Vytis Pranas.
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SKAUTŲ - ClŲ
Skalbėjo - os.
1. Moka surūšiuoti įvairius rūbus ir baltinius, 

prieš juos skalbiant.
2. Moka mirkyti, skalbti, plikyti, virinti, perplauti, 

krakmolinti ir mėlynuoti baltinius,
3. Moka skalbti baltus ir spalvotus vilnonius, 

šilkinius ir megztinius rūbus, kojines, pirštines, 
paklodes, staltieses ir rankšluosčius.

4. Moka džiovinti baltinius, šilkinius, vilnonius ir 
megztinius rūbus ir juos lyginti.

Mezgėjo - os.
1. Moka megzti kojines ir pirštines, megztinį, 

sijoną, kepuraites bei beretę, šaliką, kūdikiui 
rūbelius ir kit. virbalais ir vąšeliu.

2. Turinumezgęs - usi kojines, pirštines, megztinį 
ir bent 10 įvairių pavyzdžių virbalais ir 
vąšeliu / tikromis ir išvirkščiomis akimis bei 
kiauraraščiu.

3. Moka megzti raštuotai.

Kambarinio - ės.
1. Moka plauti ir šluoti grindis, valyti sienas ir 

lubas ir šluostyti dulkes nuo įvairių daiktų.
2. Moka išimti dėmes iš rūbų, medžiaga muštų, 

poliruotų, dažytų ir nedažytų medinių baldų, 
šveisti įvairų metalą.

3. Moka dulkinti rūbus, minkštus baldus, vėdinti 
ir dulkinti patalynes.

4. Moka valyti stiklą: langus, veidrodžius, pa
veikslų stiklus ir kt.

5. Moka valyti paveikslus, pieštus aliejiniais 
dažais, ir įvairius rėmus.

6. Moka kloti lovas ir vėdinti kambarius.

Šeimininko - ės.
1. Turi kambarinio - ės, skalbėjo - os, virėjo - os 

ir kepėjo - os specialybes.
2. Moka vesti namų ūkį.
3. Veda namudės pajamų ir išlaidų knygą.
4. Moka priimti svečius, paruošti kuklias vaišes 

ir patarnauti prie stalo. Žino pagrindines 
gražaus elgesio taisykles.

5. Žino, kaip kada apsirengti.
Siuvėjo - os.
1. Moka sukirpti ir pasiūti ranka arba mašina 

sau pačiam tinkamus ne išeiginius rūbus.
2. Turi pasisiuvęs - usi skautišką uniformą.
3. Moka valyti dėmes, užadyti ir užlopyti skylę 

rūbuose siuvėjišku būdu.
Vertėjo - os.

Moka vesti kasdienišką pasikalbėjimą, pa
rašyti paprastą laišką, iš karto skaityti ir 
versti straipsnį iš knygos ar laikraščio į 
esperanto ar kitą (ne gimtąją) kalbą.

SPECIALYBĖS
Pastaba. Ši specialybė tikrinama kasmet. 

Specialybės ženklelio vietoje nešiojama 
juostelė su įrašu „SPEAK ENGLISH", „PARLE 
FRANCAIS" ir t.t.

Bitininko - ės.
1. Turi žinių iš praktikos apie bitę, bičių 

šeimyną, spiečių, medaus kopinėjimą, avilį, 
dirbtinį maitininmą ir apie bįčių priežiūrą.

2. Žino medaus kaip maisto ir vaisto savybes, 
iš ko bitės neša .medų, kaip atsiranda vaškas.

3. Žino, kaip elgtis, bitei įgylus.
4. Moka lietuviškus bičiulystės papročius, dainas 

ir pasakas apie bitę.

Šluotų rišėjo - os.
Moka rišti šluotas iš liepinių, beržinių ir 
kitokių šakelių ir tam tinkančių augalų, 
pasinaudodamas - a natūralia medžiaga, viela 
ar virvele.

Pėdsekio - ės.
1. Sugeba atsimintt Kimo žaidime per 3 min. 

25 iš 30 gerai parinktų daiktų po 1’ min. 
stebėjimo; kiekvieną daiktą tiksliai aprašyti.

2. Uostant pažinti 88 iš 10 parinktų skystų arba 
kietų valgomų daiktų.

3. Iš klausos pažinti 12 iš 15 parinktų daiktų.
5. Pažinti ir išaiškinti po 2 skirtingas ypatybes 

kiekvieno iš 5 įvairių žmogaus pėdsakų tipų.
6. Atpasakoti su- klaida iki 25 % 3 paprastas 

pėdsakų rūšis, pastebėtas smėlyje, sniege ar 
kitam tinkamam natūraliam pagrinde.

7. Pagaminti 6 rūšių gyvulių arba paukščių 
pėdsakų modelius; bent du iš jų turi būti 
laukinių gyvių.

8. Sekti paprastus pėdsakus mažiausia 1 mylią, 
apimančius bent 50 ženklų, iš kurių bent 35 
turi būti pažymėti; apsakyti žodžiu arba raštu, 
kada pėdsakai padaryti.

Pasaulio draugo - ės.
1. Turėti bendrų žinių iš geografijos ir istorijos 

bent trijų kitų valstybių ir gerai žinoti 
Lietuvos geografiją ir istoriją.

2. 4 mėnesius reguliariai susirašinėti su užsienių 
skautu - e arba būti stovyklavus daugiau 
kaip tris dienas iš eilės su užsienių skautais 
Lietuvoj ar kitur; b e t o , turėti bendrų žinių 
iš geografijos, papročių ir būdingų dalykų 
apie tą šalį, kurioje stovyklauta ar su kurios 
skautu buvo susirašinėta.

3. Turėti bendrų žinių apie Tarptautinę Skautų 
Organizaciją ir Pasaulio Skaučių Organizaciją.

4. Turėti bendrų žinių apie Suvienytų Tautų 
Organizaciją (UNO), jos kelią ir darbus.

11
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ORO SKAUTU SPECIALIOJI PROGRAMA.
Oro skautams privaloma šalia skautiškosios pa

tyrimo programos išeiti ir specialiąją. Tačiau ji yra 
tik priedas prie skautiškosios patyrimo programos. 
Oro skautas, dar neišlaikąs egzaminų į kurį skau
tiškąjį patyrimo laipsnį, negali laikyti egzaminų i 
tokį pat specialiosios programos patyrimo laipsnį t. y. 
į III /II ar 1/ oro skautų specialųjį patyrimo laipsnį 
galima laikyti egzaminus tik jau turint III / II ar 1/ 
skautiškojo patyrimo laipsnį. Tad trečio oro skautų 
patyrimo laipsnio skautą suprantame tokį, kurs yra 
išlaikęs egzaminus į trečią skautų patyrimo laipsnį 
ir j trečią specialųjį 'oro skautų patyrimo laipsnį.

Specialiosios oro skautų programos egzaminų ko
misija sudaroma iš oro skautų vieneto vado ir to 
vieneto instruktoriaus /jei jis yra/. Tačiau jei šis 
oro skautų vienetas yra skiltis .skautų draugovės 
sudėtyje, tai egzaminų išlaikymą tvirtina draugovės 
draugininkas. Jis gali dalyvauti ir egzaminų 
komisijoj. - ' ,' ’ /

Oro skautų vieneto vadas gali sudaryti egzaminų 
komisiją tik tam specialiosios programos patyrimo 
laipsniui, į kurį jis pats jau yra išlaikęs. Todėl ne
turėdamas III skautų patyrimo laipsnio, negali su

daryti komisijos egzaminuoti į III specialųjį paty
rimo laipsnį arba būdamas III oro skautų patyrimo 
laipsnio, negali kitų egzaminuoti į II specialųjį pa
tyrimo laipsnį. Tokiais atvejais arba tik įsikūrus oro 
skautų vienetui ir nesant nei vieno oro skauto, tik 
kandidatams, egzaminų reikalu kreipiamasi į Vadijos 
Oro Skautų Skyrių.

Laikant į specialųjį patyrimo laipsnį, sudaromi 
atskiri egzaminų lapai tik iš specialiosios oro skautų 
programos.

Atžymėti specialiosios programos patyrimo laips
niams ant skautiškų tam patyrimui atžymėti juosteliiį 
atitinkamai prisegamos ar išsiuvinėjamos baltos 
/sidabrinės/ spalvos žuvėdrėlės. III oro skautų pa
tyrimo laipsniui atžymėti prisegama žuvėdrėlė prie 
raudonos, II dar prie žalios, o I prie geltonos 
juostelių.
, Į vyresniuosius oro skautus priimami atitinkamo 

117 metų/ amžiaus I oro skautų patyrimo laipsnio 
oro skautai išjjj 'tumlhwyrdgovceniatxrdgovcrdgov 
daliosios vyr skautų ir vyr. oro skautų programų. 
Specialioji vyr. oro skautų /oro vyčių/ programa ir 
jai atžymėti ženklai bus paskelbti vėliau.

ORO SKAUTŲ SPECIALIEJI PATYRIMO LAIPSNIAI.
III spec. pat. laipsnis.

1. Žinoti oro skautų tikslus ir jų įsikūrimą Lie
tuvoje.

2. Žinoti aviacijos istoriją.
3. Žinoti Lietuvos aviacijos istoriją.
4. Bendros žinios apie skraidančius prietaisus.

Kanadoje naudojamas transportui hidroplanas Fairchild 
„Husky". Motoro galingumas 450 a. j., skridimo greitis 

210 km/val., veikimo spindulys 710 km.

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

6. Žinoti pagrindines lėktuvo ir sklandytuvo dalis 
bei jų paskirtį.

II spec. pat. laipsnis.
1. Žinoti skridimo technikos pagrindus.
2. Žinoti aerodinamikos pagrindus.
3. Pastatyti sklandytuvo modelį /atitinkantį FAI 

taisyklėms/ jį atsireguliuoti ir mokėti startuoti 
rankiniu bei aukštuoju startais.

I spec. pat. laipsnis.
1. Bendros žinios apie meteorologiją.
2. Bendros žinios apie avigaciją.
3. Bendros žinios apie aviacijos variklius.
4. Išpildyti

a/ aeromodelistams A laipsnio sąlygas,
b/ sklandytojams A piloto sklandytojo sąlygas. 

Pastaba;
aeromodelisto ir sklandytojo sąlygos bus pastelbtos 
atskirai. L. S. B. Vadijos Oro Skautų Skyrius.
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IŠ SKAUTOspalio 20d.Šiandien padariau tikrai gerą darbelį. Mūsų stovykloje yra labai nepadorus berniukas. Jis visuomet stengiasi kitą kuo nors užgauti arba akmeniu kam nors pramušti galvą. Man einant per kiemą, staiga akmuo skaudžiai pataikė man į nugarą. Aš atsisukau ir pamačiau šį nedorą berniuką, stovintį ir besišaipantį į mane. Manyje užvirė pyktis, norėjau pribėgti prie jo ir apkulti jį. Bet staiga atsiminiau vieną mūsų įstatą: skautas linksmas, susivaldo ir nenustoja vilties. Ir aš susivaldžiau. Priėjau prie berniuko ir pasakiau:— Jeigu tau sudaro tai malonumo, tu gali dar kartą mane užgauti akmeniu.Berniukas pažiūrėjo į mane, nieko neatsakė ir. norėjo nueiti.—■ Būkim mudu draugai,.—■ sulaikydamas jį pasakiau.Aš neturiu draugų, — piktai atšovė jis man.— Bet aš tau tikrai, būsiu draugas, — dar pasakiau jam ir pasiūliau pažaisti kartu.Žaidžiant jis grubiai elgėsi su manim, bet aš į jo grubumą atsakinėjau mandagumu. Ir kai praeinančią pro mus mergytę jis smarkiai pastūmė, aš pribėgau prie jos, pakėliau ją ir pasakiau, kad tai aš ją netyčia pastūmiau ir kad labai atsiprašau. Mergytė buvo bepradedanti verkti, bet mano nuoširdžiai kalbinama nusišypsojo ir nuėjo.Zaiskime toliau, — pasakiau nustebusiam berniukui, lyg nieko nebūtų buvę.— Kodėl tu pasakei jai, kad tu ją pastūmei? Juk tai padariau aš, — paklausė jis mane.— A§ nenorėjau, kad ji supyktų ant tavęs, —•. pasakiau jam. -— Juk aš tavo draugas. —Berniukas nieko neatsakė ir žaidė su manim toliau. Po valandėlės jis vėl jau buvo užsimojęs sviesti akmeniu vienam toliau nuo mūsų einančiam berniukui, bet staiga, pažiūrėjo į mane ir ranką su akmeniu nuleido. Mes dar kurį laiką žaidėme. Paskiau išsiskyrėm. Aš padaviau jam ranką, kurią jis nuoširdžiai paspaudė. Mes susitarėm rytoj vėl susitikti ir pažaisti. Mačiau, kaip jis nuėjo namo, linksmai šypsodamasis.Aš tikiu, kad šis berniukas atpras nuo savo nepadoraus elgesio ir bus geras mano draugas.spalio 21d.Šiandien buvau blogas. Mokykloj mokytoja uždavė namuose padaryti gana sunkius uždavinius. Parėjau iš mokyklos ir, sėdau prie uždavinių. Paskambino gongas pietums. Aš buvau pačiame uždavinių sprendimo įkarštyje.— Gal nubėgsi, vaikeli, pietus iš virtuvės atnešti,— pasakė man motutė.— Ne, mama, — atsakiau jai — turiu labai daug

DIENORAŠČIO.uždavinių spręsti. —— Gerai, vaikeli, — paglostė mano galvą, — aš pati atnešiu. — Paėmė ąsotėlį ir išėjo.Dieve, kaip prikaišioja man dabar sąžinė! Kiek gi aš būčiau laiko užtrukęs atnešti tiems pietums! Kodėl aš negalėjau pavaduoti jos! Juk ji daug daugiau už mane turi darbų.Bet aš pasižadu, kad tai paskutinis kartas. Savo kiekvieną ■ darbą aš galiu padaryti vėliau. Ir daugiau niekad, niekad mane gyvenime šitokio atsitikimo nebus. Visur ir visuomet stengsiuos padėti savo tėvams. spalio 22d.Buvau su tėveliu miške. Parinkome sausų šakų. Salta, stovyklos vadovybė dar neduoda mums malkų. Beeidami į namus, sutikome porą berniukų, kurie nešėsi varną. Ji smarkiai, spardėsi ir rėkė, kartais savo aštriu snapu stengdamosi įžnybti laikančiam ją berniukui ranką.—• Kur jūs nešate ją — paklausiau.— Gal nori pirkti? —- pasiūlė jie man. — Mes suga- 1 vome ją kilpomis.Neturėjau pinigų. Mano uždirbtos 3 markės liko namuose. Paprašiau tėvelį, ir jis nupirko tą varną man. Kai pinigai buvo sumokėti, paėmiau varną ir paleidau. Ji, džiaugsmingai surikusi, nuskrido. Vaikai nustebę pažiūrėjo į mane, o tėvelis nusišypsojo.Aš žinau, kad laisvė žmogui yra tas pats, kas laisvė paukščiui. spalio 26d.Šiandien mano tėvų visą dieną nebuvo namuose. Jie buvo Schlesvige su reikalais.Girdėjau, kaip už sienos mūsų kaimynai susibarė ir net susimušė. Girdėjau, kaip jie keikė vienas kitą pačiais bjauriausiais keiksmais, pačiais blogiausiais žodžiais. Man pasidarė liūdna ir skaudu. Ir aš pagalvojau: kokie geri turėtų būti visi žmonės, jei pasaulyje kiekvienas žmogus būtų skautas ir pildytų visus skautų įstatus . bei įsakymus. Tikrai tuomet nebūtų nei karų, nei žmogžudysčių, nei melo, nei klastos. Ir mes nebūtume čia tremtiniai ir nesėdėtume Tolko stovykloje. Aloyzas Aras.

Vyriausiojo Skautininko pašnekesys skiltininkams.
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Taip vežėm Kalėdų dovanas!

— Maryte, kur broliukas?
1. Mama jau žino.
— Jis yra sode, mamute.
— Bėk tuoj pažiūrėti, ką jis daro ir pasakyk, kad 

to nedarytų.
2. Diplomatas.
Mažasis Jonukas svečiuojasi pas tetą. Vakarie

niaujant teta jam paduoda duonos riekę, užteptą 
sviestu. -Jonukas, ją paėmęs, mandagiai padėkoja. 
Patenkinta teta pagiria:

— Man patinka mandagūs berniukai, kurie nepra
leidžia progos padėkoti.

Jonukas pažvelgia j indą su marmeliadu ir sako:
— Jei dar kartą norėtumėt išgirsti mane dėkojant, 

tai gal duotumėt truputį marmeliado.
3. Medžioklė.
Algiuko dėdė, ilgą laiką gyvenęs Indijoj, atvyksta 

pas to tėvus pasisvečiuoti. Visi susidomėję klausosi 
jo pasakojimų apie tolimą kraštą, jo neįžengiamas 
džiungles, tigrų medžiokles. Algiukas klausia:

— Sakyk, dėde, ar tigrų medžioklė yra toks jau 
malonus užsiėmimas?

—■ Taip, — atsako dėdė ■—• tai sudaro malonumo 
tol, kol pats medžioji tigrą, bet visai ne kas, kai tigras 
pradeda tave medžioti.

4. Geras berniukas.
Mokytojas: •—• -Aš jums sakiau, kad kiekvienas iš 

jūsų per pereitą savaitę pabandytų bent vieną žmogų 
nudžiuginti. Na, kuris jau tai padarė?

Jurgiukas: — Aš, pone mokytojau!
Mokytojas: — Tu puikus berniukas. Pasakyk, kaip 

tai padarei.
Jurgiukas: — Aš nuėjau aplankyti savo močiutės, 

kuri visad buna laiminga, kai pamato mane turint 
gerą apetitą.

5. Didvyris.
Prie čiuožyklos stovi būrys žmonių. Visi jie stebisi 

Petriuku, kad jis išgelbėjo savo draugą, čiuožusį ledu 
ir įlūžusį. Viena ponia klausia:

— Sakyk, kaip tu išdrįsai rizikuoti savo gyvybe ir
gelbėti draugą? >

—- Aš kitaip negalėjau, — dar pusiausvyros neat
gavęs atsako Petriukas — nes jis čiuožė su mano 
pačiūžom. '

6. Pirmoji.
Ponia Jonaitienė pasakoja kaimynei apie savo 

vaikus,. kurie mokykloje • yra pirmieji: Petriukas — 
skaičiavime, Onutė — skaityme, Jonukas — sporte, 
tik apie Marytę nutylėjo.

— Na, Maryte, o tu niekur nesi pirmoji? — klausia 
kaimynė.

— O, taip, — sako Marytė — aš pirmoji išbėgu iš 
mokyklos po pamokų.

7. Greitis.
Du darbininkai dirba prie naujai statomo aukšto 

namo virš judrios gatvės.
Apačioj pasigirsta greitosios pagelbos automobilio 

sirena.
—• Greitosios pagelbos mašiną pastebi vienas dar

bininkas:
— Šimts pypkių, kaip puikiai organizuota, — 

atsako draugas —■ Mano kūjis tik prieš dvi minutes 
nukrito žemyn.

Sportas stovykloje.
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Meerbeck.Ir „Gintaro" Tuntas sujudo.Perėmęs vadovauti vietininkijai pskt. E. Reikenis ją išplėtė iki tuntui. Naująjį tuntą pavadinome, prisiminti mūsų Baltijos pakrantėms „Gintaro" vardu.„Gintaro" Tuntas sumobilizavęs visas skautiškas ir pedagogiškas jėgas, suruošė skiltininkų-ių kurselius. Kurselius lankė ir baigė dešimt brolių ir tiek pat sesių. Buvo pravesta virš dvidešimt pašnekėsiu iš skautizmo ideologijos ir praktikos. Naujieji „vadai" jau įtraukti į darbą: „Gražinos", „Birutės", „Vytauto D." ir Jaun. Skautų Dr-vėse.Spalių mėn. 27 d? įsisteigė atspara — Skautų Rėmėjų Būrelis, kuris žada būti skautiška užveja.
Gražus skautų pasrodymas lohroj.Prieš kurį laiką mūsų spaudoje buvo trumpai paminėti Lohr ligoninėje besigydą mūsų tautiečiai, kurie, kaip ten paminėta, pasiilgę lietuviškos spaudos ir džiuginančio artimųjų apsilankymo.Seligenstadto skautai į tai gyvai reagavo. Neužilgo, po minėtos žinutės pasirodymo, kelios sesės nuvyko pas sergančius tautiečius Lohron čia juos paguodė gyvu žodžiu ir apdovanojo kukliomis dovanėlėmis —- vaisiais ir spauda.Š. m. lapkričio įnėn, 3 d. tuntas vėl suorganizavo ekskursiją į Lohr ligoninę aplankyti sergančiųjų, Šia proga nuvažavo skįautų meninės pajėgos ir sk. vyčiai 

su spausdinto žodžio dovanomis ■— knygomis ir lai- kraščais.Skautiški pasirodymai įvairiatautėje žiūrovų susilaukė didelio susidomėjimo. Audringi plojimai palydėjo br. jūrininkų: „Lietuva brangi..." Gyvo jumoro iššaukė „Malūnininkas" su savo trimis dukterimis. O sk. Aleksandravičius, išpildęs kelis dalykėlius akordeonu solo, užkariavo publikos simpatijas.Lapkričio mėn. 3 d. Seligenstadto stovyklos salėje sk. vyčiai suruošė viešą vakarą. Jis visuomenėje rado gyvą susidomėjimą, kas buvo matyti iš skaitlingo apsilankymo ir sk. parėmimo gausiomis aukomis.Vėlinių proga Seligenstadto skautai organizuotai nuvyko į kapines. Ant mirusių tautiečių kapo padėjo vainiką ir nuoširdžiomis maldomis kreipėsi į Aukščiausiąjį, prašydami jiems užtarimo. ISg.l

Frankfurt a. M.. Krutam ir mes.Š. m. spalių mėn. 16 d. sukviesta pirmoji studenčių skaučių sueiga Į ją atvyko 12 sesių /visos buvusios skautės jau Lietuvoje/. Skiltis pasivadino „Živilės" vardu.Vėliau įvyko skilties susipažinimas su vyr. sktn. dr. Kesiūnaite, skaut. Puskepalaitiene ir studentų bendrabučio, direktore p. Chamberlain. Nusistatėm darbo gaires ir pasiryžom tęsti skautišką darbą. IŠI

„Dariaus ir Girėno" skautų stovykla.Nuotr. I. Petniūno. Amerikietės skautės instruktorės pas „Tėviškės" tunto skautes. Nuotr. psktn. Pr. Urbučio.

7/
G

Pav.: Hugo van der Goes. Viršely: Trys Karaliai sveikina Kūdikėlį.
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