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Viltingai sveikiname 
mielus skaitytojus ir 
bendradarbius sulau
kusius Sv. Kalėdų, 
švenčių ir Naujų 
1951 metų.

Linkime, kad šie metai būtų 
išblaškytųjų Tėvynės vaikų jon 
grįžimo metai.

"SKAUTŲ AIDAS" ir "RŪTA"

NAUJUS METUS SUTINKANT

Nelengvi buvo šie metai 
"Skautų Aidui", tačiau dėka 
brolių ir sesių talkos ir nenu
galimo ryžto, kliūtys buvo 
nugalėtos. Nors ir neperiodiš
kai, nors ir su trūkumais , 
vistik "Skautų Aidas" mielus 
skaitytojus lankė ir stiprėjo.

Ir štai, baigiantis metams, 
galime džiugią žinią pranešti, 
1951metais "Sk. Aidas" 
išeis reguliariai kas 
mėnuo, nauju rūbu apsivil
kęs, kuris, kaip matote iš šio 
numerio, bus pranašesnis.

Tačiau, mielos seses, mie
li broliai, be jūsų efektyvios 
paramos neapsieisime: reikia 
"Skautų Aido" šeimynėlę dar 
praplėsti, reikia, kad ne vieno 
brolio neliktų be "Sk. Aido". 
Taip pat reikia, kad ir jo turi
nys kas kartą vis gerėtų. Kad 
jame būt randama vis naujos 
mintys, nauji vaizdai ir at
spindžiai skautiškosiosveiklos. 
O tai galime atlikti suburto
mis visų sesių ir brolių pa - 
stangomis.

Jei mes tikime skautiškosios 
idėjos didingumu, mes turime 
tikėti ir "Sk.Aido" reikalingu
mu, kaip tos idėjos skiepinto- 
ju ir ryškintoju.

Tad į darbą, į darbą didį ir 
garbingą.

Visiems sesėms ir bro
liams, sveikinusiems mus 
sutuoktuvių proga, skautiš
kai dėkojame.

Genė ir Algis Valiūnai
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TU UŽMIRŠAI WAIVE ~~~~~ “S™

Iš "Užmirštų laiškų"

Juodoj dienos seselių prieblandoj 
užgęsta vakaro saulė ir ilgom pa
švaistėm nudažo dangų kruviną ii' 
susimąsčiusį. Prie kiemo vartų ošian
tys klevai, lyg paskutiniam atsisvei
kinimui nulenkia galvas ir tylos ramy
bėje užmiega. Gatve nuburzgia auto
mobilis, nudūsauja alėjos prietemom 
keleivis.

Jau baigėsi atostogos. Auksinių 
varpų gelsvumu dažosi peisažai, 
grįžta liūdesys į nerimstančią sielą. 
Vėl plyšta trumpos dienos ir barsto 
rudenį rausvom šermukšnių uogom . 
Kodėl taip greit, kodėl taip skubinai 
išbėgo vasara tuo mažu, gluos - 
niais nusodintu mano kaimo keleliu, 
kodėl taip greitai juokas užlūžo besi- 
varstancių klėčių duryse ? Kodėl ?

Šlamantys už lango medžiai ir. 
mano neišbaigtos mintys pinasi vie
non, plačion ir gaivalingon simfoni - 
jon...

"Tu užmiršai mane ir tos Žydinčios 
pabarių lankos išblėso Tau iš atmin
ties. Aš sėdžiu ir klausaus virpančių 
žvaigždžių, o, rods, kalbi Tu, kalbi 
apie plakančią širdį, žibuoklių žie
dus, mėlynas dangaus gelmes, kalbi 
apie pačią gražiausią meilę ..."

Aš užmiršau Tave ? . .
Ach, ne. Būtų per daug skaudu, o 

tu man rašai tokį liūdną, lyg rudens 
melancholija, laišką . . .

Mes sėdime ir skabome ramunių 
žiedelius. Šnara plaukiantys rugiai, 
skambina padangėj vieversys . ..

- Vytuk, papasakok man gražiausią 
pasaką.

- Tau gražiausią pasaką, Eliut ? 
Bet apie ką?

- Juk tu žinai . ..
- Žydėjo vieną vasarą rugiai. Žy

dėjo pievos ir dobilėliuose dūzgėjo 
bitės, ieškodamos medaus . . . Paba
rėm tolyn, lyg jaunas Dievas, kelia-

i 
BUDĖJIMO LAUŽELIS

Lauželis kaitriai dega,
Ir tu klausyk, ką kalba jis:
Jei tave rūpesčiai ir vargas slegia, 
Jei ardo nuotaiką sunki tremtis - 
Žinok, gyvenimas tave kovoti šaukia 
Ir kovon tu vienas išeini,
Nušvisk džiaugsmu, tos valandos sulaukęs .., 
Plieninę valią tu tokioj kovoj laimėsi 
Ir žengsi per pasaulį atvirom akim. 
Tikrosios laimės amžinuos pavėsiuos 
Sustosi pakartoti sau ir pasakyt: 
Laimingas aš, laimėjęs kovą, 
Laimingas, gėrį kai nešu - 
Dabar savęs taurus valdovas 
Didžiąja pergale tikiu.

Skin. C. S.
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vo vėjas nerūpestingas ir šaunus. 
Radęs vosilkėlį bučiavo jį ir glamonė
jo, o nuskynęs segėsi į šviesias 
garbanas .. . Taip štai vieną kartą 
jis prikeliavo ežerą. Šlamėjo ajerai, 
lingavo baltosios lelijos, virpėjo 
saulė ir plaukė debesys per jį. Pami
lo vėjas baltą lelijėlę ir išbučiuot su
mojo ją. Brido jis gilyn į melsvus 
vandens rūmus, spaudė prie širdies 
sidabro galvutes, tačiau gražiausios 
iš jų pasiekti neįstengė. Ji bėgo vis 
tolyn, vis gražiau šypsojosi ir vyliojo 
vėją jauną ir padūkusį, Kada netekęs 
vilties pagauti ją, jis grįžo vėl kran- 
tan, pamatė dainuojančią geltonplau
kę, žydrių akių mergaitę.

- Ateik prie melsvo ežero, gra
žuole geltonplauke, - šūktelėjo jai. 
Bet ji dainavo sau toliau, rinko pievų 
žiedelius, žaidė su drugiais . . .

Prisiartino prie josios vėjas, neš
damas lelijų žiedus,nekaltus ir nenu- 
vytusius. Mergaitė pažvelgė į jį. Jos 
glėby žydėjo meironėliai, baltgalvės 
ramunėlės, saulutės ašarėlės ir dau
gelis kitų melsvų ir ružavų žiedų. Ji 
pažvelgė į jį, ir jis sustingo. Jos 

akyse bangavo ežeras, toks pat vylio- 
jantis ir gilus. Užsimiršęs skendo 
jis jose, alpo, jautė, kaip švelniai 
bangos merkia jo akis, o karštam al
savime užminga besiblaškanti širdis.

Pamilo vėjas ją, žydrių akių, ži
buoklių dukterį . . .

- Ach, bet kam, Eliut, tos pasakos. . .
- O tu taip pasakoji šelmiškai . . .
- Ir pasaka niekada nebus gyveni- 

nimu . ..
- Kodėl? Tu būk vėjas tas šaunus 

ir padūkęs.
- O tu, gilių akių gražuolė ir vėjo 

ši daina . . .

"Tu užmiršai mane ir tos žydinčios 
pabarių lankos išblėso jau iš atmin
ties . . . Aš sėdžiu ir klausaus virpan
čių žvaigždžių, o, rods, kalbi tu, 
kalbi apie plakančią širdį, žibuoklių 
žiedus, mėlynas dangaus gelmes, 
kalbi apie pačią gražiausią meilę . . . 
Bet Tujen užmiršai mane . ,. "

Šlamantys už lango medžiai, mano 
neišbaigtos mintys ir Tavo laiškas , 
mylima, pinasi vienon plačion ir gai- 
valingon simfonijon . . .

Albinas Vilniūnas

TREMTINIŲ GIESMĖ

Išklydę Lietuvos vaikai 
Šventosios žemes nepamirš, ne ! 
Būt be prasmės tautos vargai 
Jei jie negrįžtų į Tėvynę ...

Kalba sava didžiuotis reikia, 
Mums praeitis suteiks jėgų, 
Tik kelt vieningai naštą klaikią 
Laisvų sulauksim vėl laikų ...

Jaunimas mūsų ateitis,
Jis visada turės atminti
Tėvų jiems įdiegtas mintis:
Vertais save namo grąžinti .

Vėl sužydės prie kelio sodai 
Karšta malda pas Dievą kils 
Kapais pilkų didvyrių plotai, 
įprasminti laikams paliks.
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JUOZAS VAIŠNYS S. J.TIKROJI SKAUTYBĖ
Pats Baden - Powell ne kartą yra 

pasakęs, kad vienintelė skautybės 
sistema yra skilčių sistema. Jeigu 
kas nors mano steigti skautus, neno
rėdamas prisilaikyti šios sistemoąjis 
nęįsteigs. skautų organizacijos, bet 
tik jos karikatūrą. Skautybė ir skilčių 
sistema yra tas pat.

Turiu prisipažinti, nors tai yra 
labai nemalonu, kad tarp lietuvių 
skautų, net tarp skautininkų ir baigu
sių įvairius vadovų kursus, beveik 
neteko sutikti tokio, kurs pilnai su
prastų ir ne tik teorijoj, bet ir prak
tikoj stengtųsi šią sistemą pritaikyti. 
Ši, mano manymu, yra viena svar
biausių priežasčių, kad mūsų skautiš
kasis veikimas dar yra toks skurdus.

Skaitydamas ketvirtame "Skautų 
Aido" numeryje straipsniuką apie 
skilčių sistemą, labai nudžiugau ir 
bent savo širdyje norėjau sušukti; 
"Pagaliau, bent vienas!" Tuoj ver
čiau puslapį, norėdamas pažinti au
torių. Deja, tai buvo vertimas iš 
anglų kalbos . . . Kad anglai gerai 
pažįsta skautybę, tai jau žinojau. Bet 
malonu, kad atsiranda bent vertėjų, 
kurie stengiasi mūsų skautus supažin
dinti su tikrąja skautybė.

Teko pažinti skautų judėjimą tose 
šalyse, kur jis yra gerai išbujojęs , 
kaip Prancūzijoje, Belgijoje, o pasku
tiniu laiku ir Italijoje. Visur tenka 
pastebėti tą patį: vyriausi vadai, 
kurie skautybė gyvena ir ją gerai 
pažįsta, net nė neabejoja, kad būtų 
galima atsisakyti skilčių sistemos, 
už šią sistemą jie, atrodo, būtų pa
siryžę ir galvą guldyti. Tačiau visur 
tenka sutikti ir tokių, kurie dar ne
pažinę, kaip reikiant, skautybės ir 
nesusigyvenę su jos pagrindiniais 
principais, nors teorijoj ir pripažįs
ta, bet praktikoj, žiūrėk, tai vienur, 
tai kitur nuo šios sistemos atsisako, 
manydami, kad-kitaip daryti yra ge
ri au.

Norint rašyti apie skilčių sistemą, 
reikėtų paliesti daug įvairių klausimų: 
skilties sudėtis, jos vaidmuo drau
govėje, skiltininko skyrimas (o gal 
rinkimas?), skilties inventorius 
(palapinės ir indai bei kiti reikmenys 
turį priklausyti skilčiai ar draugo - 
vei?), ar geriau tinka "mišrios", t. y. 
įvairaus amžiaus skautų skiltys ar 
vienodo amžiaus ir 1.1.

Trumpo straipsnio rėmuose visų 
šių klausimų paliesti yra neįmanoma, 
todėl šiuo kartu pakalbėsime tik apie 
vieną gal labiausiai diskutuojamų ir 
mažiausiai praktikoje vykdomų skil
ties virtuvę stovykloje.

Kas nori ne tik teorijoje pripažinti, 
bet ir praktikoje vykdyti skilčių siste
mą, jokio klausimo čia nekelia jam yra 
aišku, kaip dieną, kad gali būti kalba 
tik apie skilties virtuvę, nes skiltis 
turi būti, kaip galima labiau nuo kitu 
nepriklausoma maža bendruomenė.

Kai kurie stovyklose praktikuoja 
bendrą virtuvę dėl šių priežasčių:

1. Sako, kad verdant skiltimis pra
leidžiama daugiau laiko, maža laiko 
telieka kitiems skautiškiems užsi
ėmimams.

2. Stovykloje būna daugiau nešva-

Eilutėje prie pietų
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Skautai labiau nuvargsta.
4. Daugiau išeikvodama maisto pro

duktų.
5. Bendroj virtuvėj maistas yra 

geriau pagaminamas.
Trumpai atsakysime iš daugiame

tės praktikos į šiuos priekaištus.
1. Verdant skiltimis, praleidžiama 

mažiau laiko ir galima daug daugiau 
laiko pašvęsti kitiems skautiškiems 
užsiėmimams. Kai yra bendra virtu
vė, viena skiltis, kuri tą dieną yra. 
paskirta virti, beveik visą dieną ne
gali dalyvauti jokiuose kituose užsi
ėmimuose, nes vieni eina rinkti mal
kų, kiti pirkti maisto, treti skuta 
bulves ir plauna indus ir t.t. Išvirti 
pietus visam tuntui, reikia daug dau
giau laiko, negu vienai skilčiai.

Ta skiltis, kuri Šiandie dirba vir
tuvėje, rytoj turės turėti atskirą 
programą, nes tai, kas šiandien buvo 
veikiama su kitom: si.:'- mis, i 
turi taip pat žinoti. Kitą dieną bus pa
našiai su kita skiltimi ir t.t. Vienu 
žodžiu, bendra virtuvė labai trukdo 
kitus skautiškus užsiėmimus. Žino
ma, jeigu tie "užsiėmimai" yra tik 
futbolo žaidimas, tada šios kliūties 
nėra . ..

Verdant skiltimis, pakanka dviejų 
valandų pietums pagaminti ir pietau
ti.' Tas dvi valandas visi stovyklos 
skautai turi tą patį užsiėmimą ir po 
to visi yra kitiems užsiėmimams . 
Stovyklos programos vykdymas eina 
daug sklandžiau.

2. Stovykloje būna daugiau švaros, 
nes kiekviena skiltis, būdama atsa
kinga už savo "teritorijos" švarą, 
daugiau ja ir rūpinasi. Juk kiekvieną 
dieną būna patikrinimai, ir kiekviena 
skiltis stengiasi pasižymėti didesne 
švara, už ką gaus taškų. Ta skiltis, 
kuri šiandien surinks daugiau taškų, 
rytoj bus garbės skiltis, jai teks 
garbinga pareiga pakelti ir nuleisti 
vėliavą.

3. Skautai mažiau nuvargsta, nes 
pagaminti pietus skilčiai yra tik nie
kis, o pagaminti visam tuntui kainuo
ja daug prakaito Taip pat, kai dir-

Ucuiiiž* 3 i ne f ■-Vckr j* ~ * <5 m c
negu dirbam "kitiems . Ir keliaujant 
į stovyklą ar iš stovyklos skautai ne 
tiek nuvargsta, nes nereikia vilkti 
tokių sunkių indų.

4. Galėtų būti išeikvojama dau
giau maisto produktų, jei nebus 
griežtos tvarkos. Turi būti geras
’ūkio ministeris", kuris kiekvienai 

SKiičmiį ■■ įkirstam tikrą kiekį mais
to, tada tr.-ous jokio eikvojimo. Kar
tais galėtų ir pati skiltis rūpintis 
maiste pirkimu, bet tai priklauso nuo 
įvairių aplinkybių. Kartais geriau 
yra taip, kartais kitaip. Stovyklos 
viršininkas turi prieš stovyklą tas 
aplinkybes gerai išstudijuoti ir nu
statyti, kaip bus daroma.

5. Skilčių virtuvėje maistas gali 
būti geriau pagaminamas, nes gami
nant mažą kiekį yra lengviau geriau 
pagaminti. Kai kas galėtų gal sakyti, 
kad bendroj virtuvėj skiltis stengsis 
pagi. ninti geriau, nes žino, kad visi 
valgys ir jei dus negerai pagaminta, 
skilčiai bus gėda. Kai gaminama tik 
saviesiems, nekreipiama tiek daug 
dėmesio. Bet reikia atsiminti, kad 
kiekvienoje skiltyje kasdien bus 
pakviestas koks nors "svečias": sto- 
vykios viršininkas, adjutantas, ūkio 
ministeris ir kiti vadovybės nariai, 
kurie savo virtuvės neturi, bet "vie
ši" tai vienoj, tai kitoj skilty. Be 
abej~, kiekviena skiltis stengsis 
geriau šiuos garbingus svečius pa
vaišinti (čia vėl taškų klausimas).

Kas niekados skilčių virtuvės ne- 
praktikavo, tur būt, ne labai norės 
sutikti su šiais argumentais. Paban
dykite ir įsitikinsite! Pamatysite, 
kad stovykloje bus daug geresnė dva
sia, bus mažiau murmėjimo dėl pri
svilusios sriubos ar nedavirusios 
kosės, nes kas tą košę išvirė, tas ją 
ir išvalgys.

444
Žmogaus valioje 
giamų - šviesių

turėti tei-
minčių. -

Vydūnas
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Vytautas Tarvainis KAM YRA ŽINOMA, KAD . . .

VIENKIEMIO TRIOLETAI

1. Pavasaris

Kai gervės parneša pavasarį, 
Sužydi vienkiemis baltai, baltai, 
Ir paupio beržai kaip pasakoj, 
Kai gervės parneša pavasarį, 
Švelniai žali, o dar į vakarą 
Dainuoja alpstantys laukai ... 
Kai gervės parneša pavasarį, 
Sužydi vienkiemis baltai, baltai ...

2. Saulėlydy

Ant linažiedžio tavo veido, 
Numirt saulėlydžio sapne, 
Gelsvi drugeliai nusileido ...
Ant linažiedžio tavo veido, 
Surinkt skausmus klajūno aido 
Ir ten palaidoti save, 
Gelsvi drugeliai nusileido 
Numirt saulėlydžio sapne.

3. Uosiai

Ten prie kelio žaliai pasipuošę, 
Dar vis laukiat sugrįžtant manęs, 
Dangą siekiantys tėviškės uosiai, 
Ten prie kelio žaliai pasipuošę, 
Rudenio vėjuos galingai suošiat 
Ir išstatę audroms krūtines, 
Dangų, siekiantys tėviškės uosiai 
Dar vis laukiat sugrįžtant manęs .

"Dainavos" skaučių tuntas tautinėj 
stovykloj 1948 m.

* Pirmas reguliarus laikraštis Ame
rikoje pasirodė 1704 m.,Bostone.
* Per Amerikos televizijos stotis, 
vienos savaitės laikotarpyje duota 91 
radio vaidinimas, kurių svarbiausia 
mintis buvo paprastos žmogžudystės ,
* Tykiausias Amerikos miestas 1949 
m. pripažintas Los Angeles, o triukš
mingiausias Pitsburgas.
* Nuo 1752 Naujieji Metai pradėti 
švęsti sausio pirmą.
* Graikų filosofas Teoprastus jau 
300 m. pr. Kr. studijavo elektros 
reiškinius.
* Didžiausi pasaulio ežerai yra Supe
rior, didesne dalimi Amerikoje; Vik
toria, Rytu Centr. Afrikoje; Arai, Ru
sijoje; Michigan, Amerikoje ir Huron 
tarp Kanados ir Amerikos.
* Tuometinis didžiausias transatlan
tinis laivas "Titanic" nuskendo 1912 
m. balandžio mėn. 15 d., su 1.513 
keleivių.
* Japonijoje yra 33 veikiantieji ug- 
niakalniai.
* Olandų kalbą pasaulyje naudoja 
10.000.000 žmonių.
* Romos Colisiejus didžiausias ir 
garsiausias romėnų teatras atidarytas 
naudojimui 80 m. pr. Kr. Jis turėjo 
iki 50.000 sėdimų vietų.
* Pietinėje Amerikoje nei Paragva
jus, nei Bolivija neprieina prie jūros 
ir neturi jokio uosto.
* 1815 metais Belgija ir Olandija 
buvo sujungtos į vieną valstybę, bet 
belgai sukilo ir pasiskelbė nepriklau
somi.
* Windsoras yra skaitomas daugiau
sia į pietus išsikišęs Kanados miestas.
* Quebeco miestas įkurtas 1608 me
tais.
* Pirmoji vilkiukų vadovų konferen
cija įvyko Gilwell Parke 1937 m. 
S. m. nuo birželio 31 iki rugpiūčio 
mėn. 5 d. įvyko antroji vilkiukų vado
vų konferencija Škotijoje, Edinburge . 
Dalyvavo iš įvairių kraštų vadovai. Ta 
proga buvo suorganizuoti miško ženklo 
kursai savaitę anksčiau prieš konfe
renciją.
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A. A. vyr. sktn. M. KUKUTIS ^^^^*t**$*

Vyr. Sktn. Ats. Kap. Mikas Ku - 
kutis gimė 1900 m. spalių mėn. 8 d. 
Lietuvoje, Ukmergės apskr., Pa
baisko valse., Vaitkuškyje. Ukmer
gėj baigė pradinį mokslą ir pradėjo 
lankyti gimnaziją. Po kelių metų, 
prasidėjus pirmajam pasauliniui ka
rui, persikėlė į Vilnių ir tęsė moks
lą Vilniaus lietuvių gimnazijoje. Bu
vo gabus ir mokslas jam nesudarė 
jokių sunkumų. Be to nuo pat jaunų 
dienų pradėjo reikštis ir visuomeni
niame gyvenime: aktyviai dalyvavo 
mokinių bažnytiniame chore, akto
riaus Vaičkaus dramos studijoje, bei 
pirmoje lietuvių skautų skiltyje.

1919 m. vasario mėn. pradžioje, 
sužinojęs, kad Kaune organizuojasi 
Lietuvos kariuomenė, tuoj supranta 
savo pareigą ir nedvejodamas lei
džiasi į kelionę Kaunan. 1919 m. va
sario mėn. 11 d. prisistato Kauno 
Miesto Komendantui ir paskiriamas 
į mokomąją kuopą. Nuo 1919 m. kovo 
mėn. 10 d. lanko Karo Mokyklą ir 
1919 m. liepos mėn. 6 d. baigia jos 
pirmąją laidą. Tą pačią dieną pake
liamas į pirmąjį karininko laipsnį 
karužį ir paskiriamas tuoj į frontą. 
1919 m. rugsėjo mėn. 13 d. pakelia
mas į leitenanto laipsnį. Nuo 1920 m. 
sausio mėn. 27 d. iki 1920 m. liepos 
mėn. 12 d. lanko ir baigia tankų kur - 
sus Rygoje. Vos grįžęs, 1920 m. 
liepos mėn. 14 d. dalyvauja ties 

Bieloliese kautynėse prieš lenkus, 
vėliau dirba Vilniaus komendantūroje, 
Kaune, Alytuje ir Biržų pasienio 
pulke. Nuo 1922 m. sausio mėn. 4 d. 
iki 1922 m. spalių mėn. 6 d. lanko ir 
baigia Kaune Aukštųjų Karininkų kur
sų II-ją laidą. 1923 m. lapkričio mėn. 
16 d. perkeltas į Klaipėdos 7 Ž. K. 
Butegeidžio pėst. pulką, o nuo 1934 
m. balandžio mėn. 7 d. - į 6 P. K. 
Margio pėst. pulką. 1923 m. gruo
džio mėn. 17 d. perkeltas į vyr. lei
tenantus, o 1927 m. vasario mėn. 
16 d. - į kapitono laipsnį. 1928 m. 
gegužės mėn. 15 d. apdovanotas 10 
metų Lietuvos Nepriklausomybės 
medaliu, 1928 m. gegužės mėn. 30 d.
- Lietuvos Savanorių - Kūrėjų meda
liu, o 1928 m. lapkričio mėn. 23 d. -
- už ypatingus nuopelnus Lietuvai -
- Gedimino orderiu 4-jo laipsnio. Bū
damas kariuomenėje, ilgą laiką eina 
ir karininkų garbės teismo nario pa
reigas. Taip pat randa laiko dalyvau
ti karininkų dramos mėgėjų būrelyje, 
bei kurį laiką, atitrukdamas nuo tie
sioginių pareigų, lanko Klaipėdos 
Konservatorijos dainavimo klasę. Be 
to įdomaujasi sportu ir visą laiką, 
tiek kariuomenėje, tiek vėliau guber- 
natūros tarnyboje būdamas, yra ak
tyvus Klaipėdos įgulos ir vietos lietu
vių sporto sąjungos KSS narys ir 
rėmėjas.

1935 m. vasarą, tuometiniam Kiaip. 
Krašto Gubernatoriui Kurkauskui pa
geidaujant, laikinai komandiruojamas 
į gubernatūrą, o nuo 1935 m. rugsėjo 
mėn. 19 d., nors jam ir labai sunku 
buvo skirtis su kariuomene, tačiau 
suprasdamas, kad gubernatūroje yra 
reikalingas, išeina į atsargą ir visai 
pereina dirbti į Kiaip. Kr. Guberna
tūrą Reikalų Vedėju. 1936 m. rugsėjo 
mėn. 8 d. apdovanotas Vytauto Di
džiojo ordinu IV-ojo laipsnio. Kiaip. 
Krašto Gubernatūroje dirba iki 1939 
m. balandžio mėn. 8 d., o vėliau -
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- gabi matūros likvidacijos darbus 
Kaune. Atgavus Vilnių, tuoj persike
lia ten gyventi ir eina Prekybos, Pra
mones ir Amatų Rūmų Reikalų Ve
dėjo pareigas, kol raudonasis rytų 
siaubas nepriverčia, kaip ir daugelio 
kitų, pasitraukti iš savo tarnybos, 
nes troško dar būti naudingas savo 
Tėvynei, o nežūti Sibiro taigose.

Dar gimnazijoje būdamas įstojo į 
pirmąją liet, skautų skiltį Vilniuje ir 
per visą savo gyvenimą dirbo Lietu
vos Skautų Sąjungoje. Ypač daug 
pasidarbavo skautijai būdamas Klai
pėdoje, o vėliau - Hanau. Būdamas 
karininku, nuo pat pradžios lygiagre
čiai dirbo ir Brolijoje, eidamas 
Klaipėdos Rajono tunto tuntininko pa
reigas. Darbui su mūsų jaunimu bu
vo tikrai nuoširdžiai atsidavęs ir 
jam paaukodavo visą savo laisvalaikį. 
Dar Kaune davė sk. vyčio įžodį. 1927 
m. pakeltas į paskautininko, o 1930 
m. - į skautininko laipsnį. 1933 m . 
vasarą, lankantis Lietuvoje SkautijoS 
Šefui Lordui R. Baden-Powell'iui, su 
Klaipėdos tunto reprezentacine drau
gove pasitinka Klaipėdos uoste, o 
vėliau su tuntu dalyvauja sąskrydyj e 
Palangoje.

Gyvendamas Klaipėdoje, labai pa - 
milsta jūrą. Taip pat aktyviai vado
vauja jūros skautams. Daug darbo ir 
rūpesčio įdeda taisant ir remontuo - 
jant jūros skautų laivą "Budį", su 
kuriuo, neskaitant begales mažų, 
atlieka ir keletą didesnių kelionių, 
kaip :į Karaliaučių, Rygą, Švediją ir 
1.1. 1937 metų vasario mėn. 16 d., 
už nuopelnus Lietuvos Skautijai, ap
dovanotas skautų garbės ženklu Svas
tika, o 1938 m. - Lelijos ordenu. 
1936 m., pėrė jęs dirbti į Gubernatū- 
rą, pasitraukia iš tiesioginių Klaip . 
Rajono tunto tuntininko pareigų, tar 
čiau visą laiką su juo palaiko glau
džius ryšius ir lieka jo nuolatinis 
globėjas - rėmėjas. Ypač tamprius 
ryšius palaiko su jūros skautais, 
kuom galėdamas jiems vyresnio bro
lio patarimais ir materialiai padėda
mas. Didele dalimi jo rūpesčių ir 
pastangomis iš įvairių šaltinių gauta 

lėšų, ko pasėkoje, jūros skautai laike 
3-4 metų įsigyja 3 jachtas: "Budys 
I", "Budys II" ir "Baltoji Lelija 
dėka kurių skautai, turintieji noro ir 
besiįdomaują jūrininkystės srityje, 
turėjo puikią progą arčiau pažinti 
jūrą ir specializuotis buriavimo sri
tyje.

Tremties gyvenimas jau 1945 m. 
rugsėjo mėn. 27 d. atbloškia į Hanau 
stovyklą. Čia kviečiamas iš jau su
siorganizavusios ir vis beaugančios 
draugovės organizuoti tuntą. 1945 m.

Vyr.Skltn. M. Kukutis 1946 m.

spalių mėn. 18 d. įsteigia mišrų 
"Geležinio Vilko" tuntą, iš kurio, 
jaunimui vis dažniau veržiantis į 
skautų eiles, išauga Hanau "Geleži
nio Vilko" berniukų ir "Neringos" 
mergaičių tuntai. Tremties jaunimo 
auklėjimui jis įdeda daug energijos , 
sveikatos ir darbo. 1947 m. pakeltas 
į vyr. skautininko laipsnį. ’Geležinio 
Vilko" tunto tuntininko pareigas ėjo 
visą laikąiki 1948 m. liepos mėn. 11 
d., o vėliau dirbo savo pamiltoje ša
koje, kaipo Jūros Skautų Skyriaus 
Vedėjas. Be to kurį laiką ėjo LSS 
Garbės Teismo nario, bei Hanau 
Skautininkų Ramovės seniūno parei- 
gas .

Salia taip gausaus ir daug sveika
tos ir atsidavimo reikalaujančio 
tremties visuomeninio darbo, visą 
laiką nuo pat 1945 na. rudens dirbo

9



Nevėžis Juozas PAŽINKIME GAMTĄ
PRIESAIKA

Tai ne beržo šakas lankstė.. 
Tai nelinko rugių laukas, - 
Prie paminklo auštant anksti, 
Nenutilo Vytis šaukęs:
Dievui, Tėvynei, Artimui budžiu !

Plaukė gretos nerikiuotos.
Nieks neklausė: Kur eini?
Į skautybę ! Širdis, protas, 
Šaukte šaukė: Idealai mūs seni, - 
Dievui, Tėvynei, Artimui budžiu !

Nulingavo daugel metų
Ir su jaisiais daug žmonių, 
Žengia Saulėn skautų gretos, 
išblaškytos be namų, -
Dievui, Tėvynei, Artimui budžiu !

pastoviai IRO Zone Ware-House po
licijoje, o paskutiniu laiku ten pat 
priešgaisrinės apsaugos viršininko 
pareigose.

Visą savo gyvenimą dirbo tyliai, 
bet pasišventusiai ir su tikru atsida
vimu savo brangiai mylimai Tėvynei 
Lietuvai, dėl kurios niekados, nuo 
pat savo vaikystės iki mirties nė mi- 
n utės nieko negailėjo: nei gyvybės, 
nei darbo, nei sveikatos, nei energi
jos, nei gabumų, nei savo asmeninio 
laiko bei gyvenimo, kol 1950 m. sau - 
šio mėn. 13 d. 22 vai. staiga ir ne
tikėtai negailestingo likimo yra prieš 
laiką svetimoje šalyje išplėštas iš 
gyvųjų tarpo. O jis dar taip troško 
išvysti Nepriklausomą Lietuvą ir dar 
nors kuom nors būti jai naudingas '. .

1950 m. sausio mėn. 17 d.šeimos, 
dar esančių Hanau stovykloje skautų, 
bendradarbių bei lietuvių visuomenės 
palydėtas Į amžinojo poilsio vietą 
Hanau Miesto Kapinėse

VORAS
Šeimininkės ir bendrai visi žmonės, 

nemėgsta vorų, manydami, kad jų 
Įkandimas yra mirtinai pavojingas. Iš 
tiesų jie tokie nėra, išskyrus keletą 
rūšių, ir verti mūsų dėmesio ir pagar
bos.

Nuodingiausias iš visų vorų yra 
’’Juodoji Našlė" Floridoje; laike 1726- 
-1943 metų yra užregistruota 126 mi
rimai nuo šio voro Įkandimo. Šis vo
ras mėgsta gyventi vienišai. Turi juo - 
dai blizgančią nugarą. Kita jo pusė 
apdengta rausvu "stiklu"

Visi vorai priklauso Aranlida gru
pei. Kambariuose gyvena dažniausiai 
tik trys rūšys, - sudėtingos akies voras 
mažas ir šokinėjąs voras (mėgsta iš 
savo tinklo pašokti ir sugauti auką) ir 
ilgakojis voras, kurio kojos siekia iki 
2".

Kiekviena vorų rūšis savo tinklus 
mezga kitaip. Plačią apie vorų tinklus 
studiją yra išleidęs prof. E. L. Palmer 
iš Kornelio universiteto.

Vorai mėgsta gaudyti muses ir ki
tus minkštakūnius vabzdžius, todėl jie 
yra naudingi gyvūnai ir neverta jų 
naikinti.

"Jei nori gyventi ir judėti 
eik vorui tinklą megzti pradėti. "
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BRUNO S.

NAVIGACINIAI REIKMENYS
Sakoma, jog nei vienas meisteris 

nieko gero nepadaro be atatinkamų, 
įrankių. Bet jūroje pasitaikydavo, 
jog žemės rutulį apiplaukdavo tik su 
paprastu kompasu, stebėdamas 
dangų ir su jūrininko instinktu. Šie 
laikai navigaciją padarė tikslesne ir 
paprastesne, bet reikalaujančia aty- 
dumo.

Nežiūrint visų įrankių ir lentelių, 
pats svarbiausias dalykas vis dėlto 
liko "pajausti navigaciją", o ne gry
nai išmokti.

Kompasas. Praktiškam reika
lui diametras negali būti mažesnis 
negu 6 coliai, bet jeigu jūsų pastatas 
turi 12 colių kompasą, tai tuo ge
riau, nes kuo didesnis, tuo tiksliau 
galima atskaityti. Dažniausiai var
tojami skysčių kompasai, kurie pri
pildyti mišiniu iš 45 % alkoholio ir 
55 % vandens. Magnetinės adatėlės 
būna pritvirtintos po kompaso rože, 
tarp savęs sujungtos šilkiniais siū
lais. Katilėlis pastatomas ant stovo 
Kardan'o žieduose taip, kad prie bet 
kokio laivo pasvyrimo kompaso kati
liukas lieka horinzontalėje padėtyje. 
Kompaso rožė nesisuka ir rodo 
magnetinę šiaurę, tuo tarpu katiliuke 
yra du brūkšniai, kurie rodo laivo 
priekį ir užpakalį. Seniau buvo 
įprasta kompaso rožę dalinti į 32 
rombus ir smulkiau, dabar vartoja - 
m as padalinimas į 36o°. Tikrai yra 
lengviau pasakyti kursas 301°, negu 
"šiaurės vakarų, prie vakarų, ket
virtadalis vakarų"(NW by W 1/4 W)"

Kadangi skysčių kompasas rodo 
ne geografinę, bet magnetinę šiaurę, 
tad didesniuose pastatuose vartojami 
vad. "Gyro" kompasai, kurie tiesiog 
rodo geografinę Šiaurę ir tuo išven
giama deviacijos ir variacijos skai
čiavimo. Kiekvienas kompasas turi 
pastato metalines dalis.

Jūrlapiais Turėti naujausius 
jūrlapius yra daug svarbiau, negu 
sausumoj kelių žemėlapis, nes jū

roje kelio nepasiklausi. Atskiri 
jūrlapiai vartotina jūroje, vėl kiti 
uostuose ir upėse. Nuo jų paskir - 
ties ir mąsteliai bus įvairus. Jūr
lapiai sulankstomi ir įdedami į ne- 
peršlampamas makštis su permato
mu priekiu, taip jog galima naudoti 
jo neišimant. Nepatartina ant jūr
lapio braižyti kurso. Atstumas ma
tuojamas skriestuvu ir atidėję kairėje 
arba dešinėje gausime atstumą jūr
mylėmis. Prie jūrlapio būna smul
kūs piešiniai svarbesnių uostų, švy
turių, visur duotas jūros gylis, pa
skendę laivai, seklumos ir 1.1.

Skriestuvas . Tai būtinas 
priedas prie jūrlapių. Įvertinsi tai 
esant neramiai jūrai, kai reikės ma
tuoti. Jeigu bus menkavertįs, tai 
teks nusivilti. Žinoma, juo negali
ma bandyti jūrlapių, nes is jų pasi
daro rėtis.

Lygiagretės liniuotės.
Didesni pastatai yra aprūpinti mo
dernesniais prietaisais, bet vis tik 
daugumas, ypatingai jau mažieji 
pastatai, vartoja seną palikimą - 
lygiagretes liniuotes. Padarytos iš 
gero kieto medžio gali jums tar - 
nauti ilgus metus.

Pačios naujausios yra pagamintos 
iš plastikos.

Navigacijos knygos. Juo 
daugiau jūs turėsite įvairių naviga
cinių lentelių, juo mažiau jums 
reikės skaičiuoti. Tokių knygų su 
apskaičiavimais yra daugybė. Svar
biausia turėti gerą navigacijos kny
gą, šviesų knygą ir signalų knygą.

Jungtinėse valstybėse populiar 
riausios knygos sutrumpintai vadi
namos pav. A. A. Ageton's: Manual 
Celestial Navigation žinoma kaip 
H. O. 211, toliau vartojamos Nautical 
Almanac, Dreisonstok's Navigation 
Tables - arba kitaip H. O. 208, dar 
H. O. 214 ir kitos.

Pakrančių plaukiojimui ypač svar
bi yra šviesų knyga.
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L o g a s .. Matuojamas laivo nuei
tas kelias. Geriausiai tinka patenti
nis logas, nes kiekvienu metu gali 
atskaityti. Painiau yra su rankiniu 
logu, bet patyrusio rankose nedaro 
didelės klaidos. Turint gerą laikro- 
dį (bet vis tik chronometras būtina 1) 
ir žinant nueitą kelią greitai apskai
čiuosime laivo greitį.

Lotas. Vartojamas svetimuose, 
nepažįstamuose uostuose, pakrantė
se, arba norint pasitikrinti savo 
esamą poziciją. Gylio matavimas 
svarbus, nes nuo to gali ir gyvybė 
pareiti. Galima jį ir pačiam pasi
daryti. Imama ilga medvilninė vir
vė, sužymimi atstumai, pririšamas 
švininis svarstis 5 - 10 svarą ir 
jau turite. Svarsčio dugne duobelė 
pripildoma riebalais, patikrinimui 
ar tikrai buvo pasiektas dugnas.

Žiūronai. Jau iš tolo jus pas
tebėsite kranto ženklus, bojus,švy
turius, pirma negu pastebėtumėte 
su beginkle akimi. Kartais jums bus 
įdomu ir praplaukiančius pastatus 
stebėti - vien tik dėl įdomumo.

Barometras. Aišku, nevisada 
jūs turėsite su savimi radio, tad 
barometras visados neprošali turėti . 
Jų yra įvairiausių rūšių, bet patiki
miausios yra gyvsidabrio. Nepa
mirškite, jog būtina ištaisyti jo 
paklaidą, priklausančią nuo jūros 
lygio.Žinant barometro stovį, tem
peratūrą ir vėjo kryptis, galima 
spręsti apie oro atmainas.

Sekstanas. Vienas iš svarbiau
sių navigacinių įrankių, kuriuo ma
tuojame kampus mūsų esamai pozi
cijai patikrinti. Niekam nepatikėk 
sekstano, nes tai jautrus prietaisas, 
Modernus mikrometras kai kur jau 
išstūmė sekstaną. Principe abieji 
tie patys, tik mikrometre lengviau 
apskaičiuoti.

UODAS

Keturiolika dienų 
gamtoje

Į dešinę nuo žvyruoto, retai apso
dinto medžiais kelio, baltavo saulės 
įkaitinto smėlio sklypelis, už kurio 
tartum lenktyniuodami stiebėsi ža
liais garbiniais pasipuošę, plonyčiai 
medeliai. Žemėje viešpatavo lapai. 
Supustyti kaip smėlis, gulėjo jie ko
pomis, apsėmę mažesnius krūmokš
nius, lyg norėdami juos gyvus supū
dyti .

Už tų lieknaliemenių staibūnų, 
apsikarsčiusi žalumynais, vingiavo 
kalva. Tartum storomis virvėmis ri
šo ją prie žemės, per jos kuprą bė
gantys smėlio takeliai. Kitapus ža
liuojančios kalvos, gulėjo didžiulė 
žaluma, ant kurios basą koją nesau
gu užkelti. Tą žalumą vietomis den
gė mėlynuogių šakelės, kitur kaktu
sai, tartum stori nykštukai, išskėtę 
savo spygliuotas rankas, šildėsi sau - 
Įėję.

Tarp kalvos ir žvyruoto kelio, per
šokus per įkaitintą smėlį, tarp lai- 
baliemenių staibūnų, išsitiesė žalių 
palapinių miestas.

Atvykom ir nusiminėm. Argi taip 
mes stovyklaudavom?Dangus, žemė, 
gamta ir mes, tai būdavo stovyklavi
mas, o ne kada žingsnio laisvai 
žengti negali. Ir kurgi galėsi; reikia 
saugotis, kad ant svetimos palapinės 
neužsikerepėtum. Užsikerėplinęs 
gali palapinę nuversti, pats susi
žeisti ir dar lazdų nuo jos gyventojų 
gauti .. .

Taigi, palapines pasistatėm, bet 
juk tai dar neviskas. Gur, gur . . . 
mala pilvas, valgyti prašydamas. Šit 
jau sekantį darbą žinai:statyk ugnia
vietę, jei valgyt nori. Ir švaistosi 
kastuvas rankoj, berdamas dulkantį 
smėlį. Neužilgo tingiai spragsi ugne
lė, laižydama puodą. •

Tū, tū ,.. švilpukas, išlėkęs iš 
vadų palapinės, skverbiasi miega
liams į ausis, keldamas juos iš kieto
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guolio. Verčiasi lauk broliukai, skau
dančių, kaulų mankštinti. Ir kur ne
skaudės, išlepę, mamyčių rūpestin
gomis rankomis klotose lovose mie
godami, turėjo kietu guoliu pasiten
kinti. Atvilko lapų "saujelę", užklojo 
antklode ir miegojo kaip užmušti. 
Tedėkoja darbui, kurs leidžia ir kie
tam guoly gerai išsimiegoti.

Mankšta pramiklino sustingusį kū
ną, o šaltas vanduo jį visai atgaivino.

Už tos žaliuojančios kalvos, kuri 
vingiuojąs! ir savo dalimi prisiploja 
prie Michigan ežero, ryto saulė ap
švietė gražią aikštelę, kurioje tarp 
trijų medelių švietė baltutėlis altorius 
atsiradęs tik vakar, skautams atvy
kus. Ir dabar ten sukinėjosi kapelio
nas, prie kurio uniformuota skautų 
grupė, persiritus per kalvą, greitu 
žingsniu artinosi. Sustoję pusračiu, 
pasinėrė gamtoje, klausėsi medžių 
šlamėjimo, kurs lyg vargonavo, lyg 
pritarė jų mąstymui, leisdamas jiems 
arčiau pažinti Dievo esybę . ..

Stovyklos rajone knibžda, darbuo
jasi, dainuoja. Tyla įžengia į jį tik 
naktį ir skautams išvykus į ežerą ar 
šiaip kur toliau.

Vakarais, kada jau tamsa apgau
bia žemelę ir miško gyventojai su
lenda olosna, tada mes susirenkam 
aplink ugnelę dienai užbaigti. Atsi
lanko į laužą ir aplinkinių kaimynų.

Kai vakaro maldos garsai aptilda
vo, miške pasidarydavo tylu, tylu: 
tik medžiai šnabždėdavosi, tik mė - 
nuo negirdimai per dangų riedėdavo, 
žvaigždutes vyliodamas.

Gal būtų ir visas stovyklos laikas 
taip ramiai prabėgęs, jei audra nebū
tų mūsų aplankiusi. Atskrido ji pla
čiais padangių keliais, juodais spar
nais uždengdama saulę ir pridarė ne
maža vargo.

Tuo metu buvom išėję morzės 
pasimokyti, bet neilgai tegavom: 
parvarė mus namo, kaip ančiukus . 
Nepraėjo kelių minučių, kai pradėjo 
semti rajoną. Stabas, jo laimei, 
aukščiau stovėjo. Pusplikis skautas 
iššoko iš štabo ir, sugriebęs pagalį, 
išrausė mažų grioviuką, leisdamas 

vandeniui planingai atsitraukti. Daug 
didesnis pavojus grėsė palapinėm, 
stovėjusiom žemesnej vietoj. Greit 
išsinėrė iš uniformų keli padėjėjai ir 
padėjo tvarkyti rajoną. Vieni griovius 
kasė, kiti duobes rausė, idant van
duo turėtų kur pasidėti. Bet štai dar 
viena srovė iš aukštesnių vietų, pu
todama įsiveržė į rajoną. Čia tai jau 
ir duobės nebepadėjo. Pradėjom kąs
ti kanalą į dar žemesnę vietą. Sis 
turėjo išgelbėti stovyklą. Švytuoja 
kastuvai, laksto žemės į šalis, o 
lietus per nugarą žliaugia. Kastu
vams padeda kirviai, ir kanalas be
žiūrint ilgėja.

"Vyrai, jau vandens nėra ..." 
nuskambėjo balsai.

Ir tikrai, vanduo rajone jau buvo 
nusekęs. Baigėm darbą, bet vanduo 
kanalu niekad ir nepasinaudojo. Su
smeigę kastuvus į žemę nuspaudėm 
ežeran, purvų nusiplauti, sutrintų 
pūslių atvėsinti, nors lietaus •• lašai 
vis dar prausė žemelę.

Artėjo laukiamas sekmadienis, 
ryškiausiai turėjo atsispindėti mūsų 
darbo vaisiai. To tai sekmadienio 
rytą turėjo būti įšvęsti į "ritierius" 
jaunesnieji, kiti gi pakelti į vyrės - 
niškumo laipsnius, žinoma, jei to 
užsipelnė.

Sekmadienis praėjo tikrai šventiš
koj nuotaikoj. Džiaugėsi gavusieji 
šlipsus, džiaugėsi ir jų draugai, kad 
jų būrys padidėjo.

Antradienį jau paskutinį kartą be- 
sigrožėjom šia aplinka, nes vakare 
trim mašinom išdardėjom Čikagon, 
jausdami nuoširdžiausią padėką 
skautų vadovybei.

Idėja ir amžinybę sveria, 
ne kažkoks žmogus ir kažkoks 
laikas ----

Lagarde
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SKTN.VASTAPAS

ĮSTATAI - KAIP SKAUTIŠKOSIOS IDEOLOGIJOS TURINYS
Skautybė formuoja žmogaus -džen

telmeno tipą, atsiremdama iš vienos 
pusės krikščioniškąją idėją, iš antros 
pusės doro, dar nesugedusio jauno 
žmogaus kilniu pasiryžimu tobulėti 
ir tobulinti visa tai, kas jį apsupa, su 
kuo jis savo gyvenime susiduria. Gal 
viena iš skautybės pasisekimo pa
slapčių ir glūdi kaip tik tame, kad ji 
sugeba nurodyti konkretų kelią į to
bulėjimą. Ir tai pasiekiama aiškiu 
suformulavimu skauto įstatų. Paste
bėkime: nė vienas iš 10 įstatų nėra 
negatyvios prasmės, tariant, nėra 
draudimas. Ir čia glūdi gili psicho
loginė ir pedagoginė išmintis! Nesgi 
negana uždrausti jaunimui tą ir tą 
daryti, negana įsakyti jam to ir to ne
daryti, reikia pasakyti jam konkre
čiai, ką jis turi daryti, koks 
jis turi būti. Ta prasme skauto 
įstatai vertintini, kaip pilnai atbaig
tas ir tobulas pedagoginis kūrinys.

Be jokios rizikos galiu tvirtinti: 
parodykite man žmogų, pilnai ir sąži
ningai pildantį gyvenime visus skauto 
įstatus ir jūs man parodysite tobulo 
krikščionies žmogaus idealą.

Daug reikėtų rašyti, norint pilnai 
aptarti tokį žmogų! Gal pakaks tik 
keleto sakinių, nepasižyminčių nei 
filosofinėm nei retorinem mandry- 
bėm, o tiesiog paprastais žodžiais 
išreiškiančių normaliai galvojančio 
ir jaučiančio žmogaus jausmą. Koks 
žmogus atrodytų einąs tobulybės ke
liu:

Atsakymas: tai yra žmogus, kurs 
nuosekliai palaiko santykius su savo 
pažintuoju Dievu, kurs nesvyruoja 
tais atvejais, kada reikia aukotis 
tėvynei, kurs yra ištikimas jos sū - 
nūs, malonus ir branginamas kitų 
žmonių tarpe ir galiausia, kurs yra 
išmintingas, tvarkingas ir blaivus 
savo paties asmens atžvilgiu.

Vadinasi, paliesti keturi momentai: 
1/ Žmogaus santykis su Dievu (reli

ginis momentas)
2/ Žmogaus santykis su tėvyne (pa
triotinis momentas)

Gamtos prieglobstyje

3/ Žmogaus santykis su kitais žmo
nėmis (socialinis momentas) ir
4/ Žmogaus laikysena savo paties 
asmens atžvilgiu(egoistinis momentas)

Pažiūrėkime, kaip gražiai ir išsa
miai pabrėžtini šie keturi momentai 
skauto įstatuose.

2-ju įstatu (skautas ištikimas Die
vui ir Tėvynei)nustatoma skauto san - 
tykis su tikėjimu ir tėvyne. Ir čia 
lemiamasis žodis yra ištikimybė ! 
Vadinasi, jeigu aš Ištikimas Dievui, 
tai aš ir ištikimai laikausi tų nuosta
tų, kurie išplaukia iš Dievo pripaži
nimo fakto).

Ištikimybė tėvynei lygiai ta pačia 
prasme yra įsipareigojimas savo 
gimtai šaliai gyventi, dirbti ir auko
tis. Kelius ir būdus jau pasirenka 
kiekvienas pagal savo supratimą ir 
sąžinę. Svarbu tik, kad visa tai, ka, 
jis darys kaip žmogus ir kaip pilietis, 
eitų į naudą, bet, gink Dieve, nekenk
tų tėvynei.

Socialinis momentas yra labai 
pabrėžtinas skauto įstatuose.

Pirmuoju įstatu (skautas teisus ir 
laikosi savo žodžio)paruošiama dirva
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teisybei ir garbingumui ateiti 
į žmonių santykius - tom dviem do
rybėm, te kurių negali būti pasitikę - 
jimo ir nuoširdumo.

3- ju įstatu (skautas naudingas ir 
padeda artimiesiems) iškeliamas tas 
svarbus altruizmo pradas, kuris gali 
būti laikomas 'kertiniu .akmeniu socia
liniuose žmonių santykiuose.

4- uoju įstatu (skautas draugas sa
vo artimui ir brolis kitam skautui) 
pabrėžiama žmonijos gero draugiško 
sugyvenimo idėja, kuri tobuliausiai 
sprendžia visas žmoniją varginan
čias problemas.

5- ju įstatu (skautas mandagus ir 
riteriškas) pabrėžiamas tas gražusis 
socialinių santykių pradas, riterišku
mas, kuris pratina žmogų užstoti 
silpnuosius, skriaudžiamuosius, pa
galbos reikalingus.

7-uoju (skautas paklusnus savo 
tėvams ir vyresnybei)iškeliamas pa
klusnumo ir drausmės pradas, 
antrasis kertinis akmuo socialiniuo
se santykiuose.

Ir galų gale likusieji trys įstatai 
nukreipiami skauto asmens reikalams 
(egoistinis pradas). 8-tame pabrė
žiama geros nuotaikos optimizmo 
momentas, 9- taupumo momentas 
(ne vien pinigų taupumo!) ir 10 - 
- blaivumo ir skaistumo. 6-uoju 
įstatu (skautas gamtos draugas) deda
mas svarbus ramstis asmenybės 
charakterio ugdymui. Gamtos drau
gas negali būti jos skriaudėjas ar 
naikintojas, bet jos puoselėtojas. 
Per gamtos meilę mes einame prie 
žmonių meilės, prie jos kūrėjo 
meilės. Taip pat šis įstatas yra lyg 
jungėjas egoistinio prado su religiniu 
ir su socialiniu pradu.

Po šių pastabų pasidėkime atsi
skleidę prieš akis įstatus ir pagalvoki
me: o kaip čia būtų, jeigu bent vienų 
kurį iš jų išbrauktume? Ar Skauto 
tipas nuo to nepasikeistų, ■ ar jis pa
blogėtų?

Teapmąsto pats skaitytojas 1 Ir jis 
pamatys, kokią didelę spragą asme
nybės ugdyme sudarytume, leisdami 
jam, sakysime, būti melagiu, kitų 

apkalbinėtoju, savo žodžio nesilaikan
čiu plepiu. Arba ko vertas būtų, kad 
ir geriausias skautas, kurs kartais 
per daug pavartojęs svaigalų, praras
tų savo žmogiškąjį orumą ir taptų 
besivaipančiu gyvulėliu? Arba vėl: 
ko verta taptų asmenybė, kuriai ne
egzistuoja dievybės ir tėvynės mei - 
lės idėjos ?

Va kodėl skauto įstatai sudaro ne
išardomą vienovę, kuri formuoja 
atbaigtą tobulybės siekiančią asme
nybę. Ir todėl sąžiningas ir atsakin
gas skautų vadovas turi būti griežtas 
prižiūrėtojas, kad jo skautai vykdytų 
visus skautų įstatus, o ne tik jų 
dalį. Skautas, kurs numoja ranka 
nors į vieną tų įstatų, - jau nėra 
tikras skautas.

Skautiškoji ideologija, trumpai 
išreikšta skautų šūkyje "Dievui, tė
vynei ir artimui", kaip tik ir atspindi 
skauto įstatuose, kurie rodo skautui 
kelią ir būdus, kaip tarnauti Dievui, 
tėvynei ir artimui.
. Gerai nesusipažinusiam su skauty- 
bės ideologija, galėtų susidaryti 
įspūdis, kad pernelyg, sakytume, 
lakoniškai ir trumpai akcentuojama 
tarnyba Dievui ir tėvynei, nes juk 
vienų vienam įstate užsiminta apie 
ištikimybę Dievui ir tėvynei. Atrodo, 
kad visas dėmesys sukauptas į tarny
bą artimui ir bendruomenei. Kitaip 
tariant, daugiau akcentuojamas so
cialinis ir egoistinis pradas ir per 
mažai užsimenama apie Dievą ir tė
vynę .

Šiuo opiu klausimu diskutuojant, 
pravartu būtų pirmiausia išsiaiškinti 
ar bent surasti bendrą plotmę pažiū
rose į tarnybą Dievui, arba tarnybą 
tėvynei. Čia susiduriame paprastai 
su dvejopomis pažiūromis: vieni žmo
nės tą tarnybą įsivaizduoja kaip nuo
latinę maldą, apeigas, iškilmes ar 
deklamaciją (žodžio šalininkai - ver- 
balistai), kiti gi linkę daugiau pozity
viu gyvenimu, veiksmais išrodyti 
savo prisirišimus prie dievybės ar 
tėvynės. Gal daugiau praktiškai šį 
klausimą sprendžiąs vakarietis gal
voja, kad tikroji ištikimybė Dievui
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bus įrodoma ne vien malda, ne vien 
žodžiu Jo garbinimu, bet ir pačiu 
gyvenimu, tai yra harmoningu prisi
taikymu prie Dievo sutvertosios 
žmonių bendruomenės ir prie gamtos, 
sąžiningu ir uoliu pildymu artimo 
meilės įstatymo, kurs ir dekaloge, 
kaip žinome, yra vienas svarbiausių 
įstatymų. Pildydamas Dievo įstaty
mus, žmogus vykdo jo valių. Tvari
ny5, gyvendamas pagal Tvėrėjo valią 
ir daro jam garbę. Taip pat jaunuolis, 
kurs pasirinko skaistybės ir blaivu
mo kelią, kurs yra mandagus ir rite
riškas, kurs kiekviena proga pasiry
žęs ištiesti ranką pagalbos reikalin
giesiems, kurs nepripažįsta melo, 
kurs visus žmones laiko savo drau - 
gaiš - toks jaunuolis gyvena pagal 
Dievo įstatymus. Ir čia yra vakarie - 
čio supratimu Dievo garbinimas , 
gražiai papildus maldą ir apeigas, 
kurioms daugiau reikšmės teikia 
rytietis.

Visiškai analogiškai galima svars- 
Mi ir tėvynės tarnybos klausimą. 

Žodžio šalininkai didelę dalį darbo 
ir dėmesio suspietę retorikai, de
klamacijai, išugdo labai silpną tėvy
nės mylėtoją, nes nesirūpina išmo
kyti ir įpratinti tėvynei konkrečiau 
tarnauti. Kas iš tų visų gražių eilė
raščių ir deklamacijų, jeigu jaunimas 
tiesiog nežino, kaip jis savo tėvynei 
tuo ar kitu atveju galėtų būti nau
di n ga s ?

Skautybė ir čia atstovaudama vaka
rietiškąjį realizmą, nurodo tuos ke
lius tėvynės tarnybai. O tat ir yra 
gerosios dvasios nešimas į savo 
aplinkinių žmonių, savo tautiečių 
bendruomenę, skiepijimas jaunuome
nėje gerų papročių, sąžiningumo, 
riteriškumo, taupumo, blaivumo, 
stiprinant jaunuomenės charakterį, 
šalinant iš jo tarpo bloguosius po
linkius. Kova su piktu pasaulyje - 
Sv. Jurgio pavyzdys - yra juk skautų 
idėja. Skautiškąją sistemą mes gali
me visiškai pagrįstai laikyti geriau
sia jaunuomenės mokykla, paruo- 
šiančią žmogų tautinei bendruomenei.

T r u m p a i
* Rugpiūčio mėn. pirmomis dieno
mis 30 lietuvaičių skaučių Cleveland© 
apylinkėje stovyklavo. Stovyklą orga
nizavo ir laužus pravedė sktn. Radze
vičiūtė.

Užkandžius ruošiant

* Švedijos Skautu Sąjunga š.m. lie
pos 21 - 31 dienomis ruošia didelę 
stovyklą 25 km. nuo Stockholmo prie 
Baltijos krantų, Stovykla padalinta į 
tris pastovykles: skautų, sk. vyčių ir 
jūros skautų. Svešių bus iš kitų Euro-

> pos kraštų bei Amerikos.
* Tautinė Olandų Skautų Taryba ruo
šia š.m. rugpiūčio mėn. 1-10 dieno
mis tautinę stovyklą 40 skautavimo 
metų paminėti. Ji įvyks rytiniame 
Zuider Zee krante, netoli Ommen.
* Graikų Skautų Sąjunga nugalėjusi 
kliūtis ruošia Š.m. rugpiūčio mėn. 
10-20 dienomis tautinę stovyklų netoli 
Atėnų. Pakviesti Europos ir kiti Vi
duržemio jūros kaimynai.
* Naujosios Zelandijos skautai keta 
suruošti tautinę stovyklą š.m. Kalėdų 
atostogų metų. Taip pat Cūbos skautai 
ateinančią vasarą ruošia savo tautinę 
stovyklą.
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PO SVETIMU DANGUM
BaMBCBBMMWMWS——MMM— Į*

KANADOS RAJONAS

* Kanados Rajono Vadijos įsikūri
mo data skaitoma 1948 m. balandžio 
mėn. 23 d.
* Kanados Rajono 1950 m. rugpiū- 
čio mėn. 1 d. veikiančių vienetų ir 
narių sudėtis atrodė šitaip: skautų 
vienetų 8, skaučių 7, mišrių 4, iš 
viso 19 veikiančių vienetų.

Vienetai turėjo narių: skautų 175, 
skaučių 135. Iš viso Kanadoje skautų 
ir skaučių 310. Iš jų - skautų kandi
datų 2, skaučių kandid. 10, vilkiukų
28, paukštyčių 24, skautų 37, skaučių 
49, skautų vyčių 54, vyresn. skaučių
29, jūros skautų 34, jūros skaučių 11, 
skautininkų 2o, skautininkių 12.
* Įvykusiame Kanados Rajono vadų 
ir vadovių suvažiavime 1950. IX. 2-3 
d. d. Toronte dalyvavo 49 atstovai - 
vadai - vadovės. Iš jų - skautininkų 
13, skautininkių 12, skautų vyčių 14, 
vyresn. skaučių 3, jūros skautų 1, 
jūros skaučių 2, "Vyčio" korp. atsto
vų 3 (vienas iš Chikagos), Tėvų ko
miteto 1 atstovas.
* Atsiradus Toronte nemažam skai
čiui skautininkų ir skautininkių, ža
dama imtis iniciatyvos steigti Toron
to skautininkų ramovę.
* Sktn. V. Šarūnas savo skautiškų 
knygų rinkinėlyje turi vyr. sktn. P Jur- 
gėlos parašytų ir jam dovanotų pir
mųjų lietuviškų skautiškų knygų k. t. 
Pirmieji skautų žingsneliai, Lietuvos 
ateitis, skautų tarnavimas tėvynei, 
skautystė, skautų vadovas ir kt.

Esant reikalui, Kanados skautų - 
čių vadovai galėtų jas pasiskolinti.
* Kanados Rajono Vadas nesenai 
išleido savo paskutinįjį biuletenį 
skautų-čių vienetams. Kanados Rajo
no Vadija imsis savo tiesioginio 
uždavinio vykdymo - skatinti derinti 
ir plėsti Rajono Vadeivų veiklų. Nuo 
šiol visi skautų-čių vienetai visais 

reikalais kreipiasi betarpiai į vadei
vas:

Brolijos vienetai į Brolijos va
deivą pasktn. Z.Paulionį, 49 Dover- 
court Rd. Toronto, Ont.,

Seserijos vienetai į Seserijos va
deivų pasktn. I. Kemežytę-Lukoševi- 
čienę, 6951 MazarinSt., Ville Emard, 
Montreal, Que.
* Toronto skautų tunto tuntininko 
pareigas laikinai eina pasktn. J. Gai
žutis.
* Toronte rudeniop vėl prasidėjo 
vedybų sezonas. Malonu, kad ir skau- 
tai-ės tarpusavy kuria skautiškus 
šeimos židinius. Spalių 28 d. tapo su
tuokti pirmojo Kanadoje įsteigto "Da
riaus-Girėno "skautų vyčiųbūrelio va
das ir jo steigėjas pasktn. Kalinaus
kas su Toronto skaučių tunto garbės 
skaute, vyr. skaute M. Baranauskaite.
* Sktn. V. Šarūną ir vyr. sk. vyr. 
skilt. Aldoną Šarūnienę aplankė gar
nys ir atnešė sūnų.
* Š.m. spalio mėn. 8 d., dalyvau
jant visiems Montrealyje esantiems 
skautų-čių vienetams, įvyko iškil
minga Tunto sueiga. Joje dalyvavo ir 
Quebec provincijos Katalikų Skautų 
Federacijos Skautininkas Jean-Louis 
Houle.

Sueigos metu skautui vyčiui 
skilt. J.Piečaičiui buvo įteiktas Pa
sižymėjimo ženklas, kuris buvo užsi
tarnautas jau Vokietijoje, bet dėl 
emigracijos nebuvo jam įteiktas.

Po sueigos sesės "Vainos" pa
vaišino visus skaniais sumuštiniais 
bei stovykline kava. Nuotaikai paki
lus paskiri vienetai parodė savo su
gebėjimus.
* Montrealyje susibūrė jūrų skautai, 
įkurdami D. L. K. "Gedimino" valtį. 
Jos įgulą sudaro 9 skautai, kuriai 
vadovauja Leopoldas Balsys. Netoli
moje ateityje užsibrėžta įsigyti plau - 
kiojimo priemonę.
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* "Vanagų" skilties skiltininkui vyr. 
skilt. J. Ramanauskui pasitraukus, 
skiltininko pareigoms Montrealio 
Tuntininkas paskyrė skautą Algirdą 
Kliūčių.
** S. m. spalio mėn. 3 d. įvyko 
Montrealio Katalikų Skautų Federaci
jos vadovų suvažiavimas, skirtas Jo 
Ekselencijos Montrealio Archivysku- 
po Paul-Emile Leger pagerbimui. 
Lietuvių skautus atstovavo Montrea
lio Tuntininkas s. v. vyr. skilt. S.Na- 
ginionis.

Pobūvio metu buvo parodytas 
ypatingas susidomėjimas lietuviais 
skautais. "La Canada" laikraščio 
korespondentas pasiinformavo apie 
lietuvius skautus-tes bei pačią Lietu
vą-

VOKIETIJOS RAJONAS 
Skautiškoji veikla Welmen'o stovykloje

Welmen - tai viena iš didžiausių 
Britų zonoje lietuvių stovyklų, kurio
je šiuo metu gyvena apie 700 lietuvių.

Prieš kurį laikąčia skautiška veik
la buvo pasižymėjęs "Pilėnų"tuntas, 
kuriam vadovavo energingas tuntinin
kas pasktn. V. Tamulaitis. Prasidė
jus intensyvesnei emigracijai šio tun
to narių skaičius vis mažėjo, kol pa
galiau teliko tuntininkas ir keli skau
tai. Pergrupuojant stovyklas, čionai 
buvo atkelta ir Watenstedt'o lietuvių 
stovykla, kurioje visą laiką sėkmin
gai veikė "Švyturio" tuntas. Atvykę 
švyturiečiai ėmėsi iniciatyvos atgai
vinti stovykloje skautišką veiklą. 
Abiejų tuntų vadovybė nutarė atgai
vinti "Pilėnų" tuntą, į jį įjungiant 
švyturieČius. Atgaivintam tuntui va
dovauti sutiko "Pilėnų" tunto tuntinin
kas. Bet reikia apgailestauti, kad po 
keletos savaičių beliko vėl tiktai tun
tininkas ir švyturiečiai. Švyturiečiai 
- vyčiai nenusiminė ir dirba toliau 
savo būrelio "Laisvės Kovotojas"ri- 
bose. Būreliui vadovauja sk. vyt.skilt. 
J. Preikšaitis.

Ruošiant Birželio 14 d. minėjimą, 
broliai vyčiai paruošė Lietuvos Par
tizano kapą ir sutvarkė vėliavos 
aikštelę, kurioj ir vyko pats minėji
mas. Rugsėjo 8-tąją vyčiai pakėlė 
vėliavą ir minėjimo metu salėje pa
laikė tvarką. Be to, buvo suruošta 
keletą iškylų, kuriose buvo atlikta 
daug praktišku ir teoretiškų darbų su 
jaunesniaisiais švyturiečiais.

AUSTRALIJOS RAJONAS

* Neseniai įvykęs visu Australijos 
provincijų australų skautininkų su
važiavimas Adelaidėje leido lietu
viams skautams veikti tautiniais vie
netais, kurie turi registruotis vietos 
australų tuntuose, dėvėti australų 
skautų uniformas. Leidžiama tik lie
tuvišką lelijėlę ir kaklaraištį dėvėti.
* Rašant Rajono Vadui prašoma 
naudotis šiuo nauju adresu:

Mr. B.Dainutis, 314 Albert Rd. , 
South Melbourne, Vic.
* Norėdamos sesės registruotis ir 
palaikyti ryšį su seserija Melbourno 
ir apylinkės sesės rašo seserijos 
atstovei šiuo adresu:

Miss D. Giedraityte, 26 Northcote 
Rd., Armadale, Vic.
* Somers šeimų stovykloje, Victo- 
rijoje, skautų vadovo v. skltn.Alg 
Karpavičiaus paraginti įsikūrė dvi 
berniukų skautų bei vilkiukų skiltys 
"Gaidžių" ir "Vilkų" bei dvi mergai
čių - "Kregždžių" ir "Voverių” . 
Skaučių yra 17 ir skautų 13. Jiems 
vadovauja ir visą veiklą vykdo sk. M. 
J ankutė.
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* Viktorijos-Tasmanijos tuntininkas 
pasktn. J.Makulis perėmęs tuntą va
dovauti sudarė šios sudėties tunto 
vadovybę: vyr. valt. Vac. Tamošai- 
tis-adjutantas, pasktn. D. Giedraity
te - skaučių vadovė, valt. Alg. Rau- 
linaitis - jūros sk. vadovas, vyr. 
skltn. Alg. Karpavičius - skautų va- 
dovas(draugininkas), vyr. skltn. Vyt. 
Didelis - sk. vyčių vadovas, pasktn . 
P. Morkūnas - parengimų ir meno 
vadovas.

* Viktorijos - Tasmanijos Vietinin- 
kijos Melbourno vyčių būrelis, vado
vaujamas v. skltn. Karpavičiaus, 
įsteigė sekmadienio lietuvišką mo - 
kyklą lietuvių vaikams. Kaip mums 
praneša, darbas vyksta labai sėkmin
gai.
* Adelaidėje šiuo metu veikia skau
tų skiltis, vilkiukų draugovė, vyčių 
draugovė ir skaučių draugovė. Visi 
vienetai sudaro mišrią yietininkiją, 
priskaitančią jau virš 70 narių, ku-

Sydnejaus, Australijoj, tunto lietuves skautes

riaivadovaujapasktn. Jonas Vildžius.
* Š.m. liepos 16 d. Pietų Australi
jos Vietininkij a švente savo įsisteigi- 
mo metines. Ta proga Vietininkija 

suruošė arbatėlę Adelaidėje, kurion 
buvo atvykęs rajono vadas s. B.Dai- 
nutis ir Brolijos vadeiva ps. V. Neve- 
rauskas.

* Portugalijoje rugsėjo vidury įvyko 
tarptautinis užsienio dalies vedėjų 
sąskrydis. Prieš porą metų panašus 
suvažiavimas įvyko Šveicarijoje.

* PLSS Australijos Rajono vadija 
nutarė per Kalėdų atostogas suruošti 
stovyklą ir tapačia proga sušaukti va
dovų suvažiavimą.
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KANADOS RAJ. LIET. SKAUTŲv A D V •••SUVAŽIAVIMO PAGEIDAVIMAI •••

L. S. S. Kanados Rajono I-jo Vadų 
Suvažiavimo, įvykusio Toronte 1950 
m. rugsėjo mėn. 2-3 d., dalyviai, 
išklausę pranešimų apie skautišką 
veiklą tremtyje, priėmė šią rezoliu
ciją L.S.S. Dvasios Vadovų 
dėmesiui:

1. Pageidaujame nuoširdesnio bei 
tampresnio ryšio ir bendradarbiavi
mo su skautų-čių vadovais, skautu- 
-čių vienetais skautiškoje ir religinio 
dorinio auklėjimo srityje.

2. Pasigendame didesnio suprati
mo ir įvertinimo skautybės kaip vie
nos iš krikščioniškojo auklėjimo 
veiksnių.

3. Pasigendame efektyvesnės gali
mos moralinės ir materialinės para
mos skautiškąjai veiklai.

Skautų Tėvų dėmesiui:
1. Iš mūsų svarbiausiųjų užtarėjų 

- tėvų pageidaujame leisti savo vai
kus į skautų eiles, kur, šalia naudin
gai praleidžiamo laiko, susiformuoja 
jaunuolio būdas ir savųjų tarpe nėra 
toks baisus nutautimo pavojus.

2. Pageidaujame padėti išugdyti 
jaunuolius tikrais skautais, įverti
nant ir kreipiant jų dėmesį į sueigo
se skiepijamus skautybės idealus ir 
papročius.

3. Mielus tėvelius prašome nuošir
džiau bendradarbiauti su skautų-čių 
vadais, o radus bendrą kalbą ir dar
bas bus našesnis.

Skautininkų-kių dėmesiui:
Sesės ir Broliai 
Skautininkai 1

Mes, šio suvažiavimo dalyviai, 
kreipiamės į jus, prašydami:

1. Nestovėti nuošaliai skautiško 
judėjimo tremtyje, bet aktyviai įsi
jungti į skautišką darbą.

2. Neleisti skautiškam patyrimui 
ir žinioms, susirinkusioms per ilgus 

skautavimo metus, nugrimsti į už
mirštį, bet jas perduoti tų žinių 
trokštantiems jaunesniesiems - se
sėms ir broliams.

3. Visados turėti prieš akis, kad 
tik tada mūsų pasitraukimas be kovos 
iš Tėvynės bus pateisintas, kada mes 
dieną ir naktį, protiniai ir fiziniai 
kovosime už savo Tėvynės išlaisvi
nimą.

4. Niekados nepamiršti, kad, pa
tekėjus mūsų Tėvynės Laisvės Rytui 
kiekvieno iš mūsų pirmoji ir geležinė 
pareiga bus skubėti į Talką Naujai 
Tėvynei atstatyti.

Ne skardūs žodžiai sukurs di
dingą mūsų tautos ateitį, bet 
tik gilus pasirengimas ir gau
sūs vertingi darbai. -

Dr. A. Juška

Žmonių, Kuriuos vadina asmeny
bėmis, svarbiausios žymės yra šios: 
savarankiškumas mąstyme bei dar
buose ir nepriklausomumas nuo to 
laiko opinijos bei aplinkos. -

R. Gerlingas
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V a d o v ų dėmesiui:
Sesės ir Broliai Vadovai, 

stovėdami mūsų skautavimo prieša
kyje, jūs dirbate atsakingą, bet nau
dingą. darbą. Jums tenka padėka už 
lietuvišką skautybės tremtyje išva
rytą barą. Tęsdami savo darbą, jūs 
ateityje:

1. įdėkite daugiau entuziazmo ir 
pasiryžimo \ skautišką darbą,

2. prisiminkite visados, kad žodžiai 
pamoko, bet pavyzdys patraukia,

3. dirbkite Skautijos ir mūsųbran- 
gios Tėvynės labui.

Tarybos Pirmijos dėmesiui:
1. Pageidaujame dažnesnio, regu

liaresnio ryšio ir informacijų aktu
aliaisiais L. S. Sąjungos reikalais 
per "Skautų Aidą", biuletenius, ap
linkraščius ir pan.’

2. Reguliamino dėl skautiškosios 
■programos praplėtimo (atsižvelgiant į 
vietinio krašto sąlygas ir reikalavi
mus).

3. Naujojo L.S. Sąjungos statuto 
paruošimo, atatinkančio faktinąją 
L. S. Sąjungos padėtį ir struktūrą.

4. Efektyvesnės veiklos ir konkre
tesnių nurodymų bei taisyklių dėl 
skautavimo emigracijoje.

5. Paruošti atitinkamus nuostatus 
aiškiai nusakančius ir reguliuojančius 
skautininkų institucijos vaidmenį 
L. S. Sąjungos veiklos bare, apibrė
žiant pasyviųjų skautininkų teisę ir 
svorį organizacijoje, pasyvumo lai
ką ir 1.1., ir įtraukiant šįuos nuosta
tus į naująjį statutą arba statutiniai 
paskelbti organizacijos nariams.

Seserijos V adi j o s dėmesiui:
1. Pageidaujame didesnio bendra

darbiavimo tarp skaučių vienetų per 
"Skautų Aidą", ir reguliaresnių in
formacijų per biuletenius ar aplink
raščius.

2. Prašome peržiūrėti ir pritaikyti 
patyrimo laipsnių programas dabarti
niam gyvenimui ir sąlygoms. Ypatin
gai prašomas atkreipti dėmesys j vy
resnių skaučių programą.

Brolijos Vadi j o dėme iui:
1. Pageidaujame tampresnio, re

guliaresnio ryšio ir informacijų ak
tualiaisiais Brolijos reikalais per 
"Skautų Aidą", biuletenius aplink
raščius ir pan.

2. Galimais būdais ir priemonė
mis daugiau lavinti vadus ir teikti 
instruktažą vienetams.

3. Rasti kelių ir priemonių sustip
rinti, paįvairinti ir padaryti regulia
riu skautų-čių laikraščiu "Skautų 
Aidą".

4. Esant galimybėms veikti per 
Tarptautinį Skautų Biurą ar atatinka
mo krašto Asociaciją, padedant iš
gauti atatinkamam rajonui teisinį ar 
pan. Rajono Vado, ryšininko, lietu
viškų vienetų pripažinimą.

Skaučių-tų dėmesiui: 
Sesės ir Broliai Skautai!

Mūsų Tėvynei nešant sunkų pries
paudos jungą ir mūsų broliams ken
čiant Tėvynėj ar Sibiro taigoj, mes, 
susispietę po skautiškos lelijos 
ženklu, pasižadėkim:

1. Tarnauti Dievui ir tikėti į Jo 
amžiną teisingumą,

2. Kovoti, dėl Tėvynės išlaisvinimo 
visomis savo jėgomis,

3. Kovoti su pavojingu mūsų prie
šu tremtyje - nutautėjimu, įtraukiant 
kuo daugiau lietuviško jaunimo į tau
tiškas organizacijas,

4. Parodyti dar daugiau idealizmo 
skautavimo.
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KNYGŲ LOTERIJOS LAIMĖJIMAI

Duonelaičio Metai Nr. 691

Vysk. Bučys Apreiškimai Liurde Nr. 682

Tremties Metai Nr. 682

F. Kirša Tolumos Nr. 924

V. Ramonas Kryžiai Nr. 10, 361

R. Spalis Trylika nelaimių Nr. 693, 961

P. Orentaitė Marti iš miesto Nr 5-'7

Tulpė Kalnų dvasia Nr. 283

Aistis Pilnatis Nr. 821

kun. Yla Meilė Nr. 705

r ulgis Andriušis Esperanto k. vadovėlis Nr. 373

J. Kmitas Kvieslys į laisvę Nr. 513, 591, 681, 868

Lietuvos vaikučiams Nr. 818

Pulgis A. Ir vis dėlto juokiamės Nr. 85, 101, 310, 556, 626, 653, 
803

A. Krauza Tau skiltininke Nr. 43, 88 212, 320, 503, 507, 627,657,664, 
720,867,986 

"Skautas" komplektas Nr. 5, 8, 108, 193, 214, 218, 285, 301, 379, 512, 
552, 560, 5 81, 584, 599, 63 1, 647, 7 14, 805, 809, 831, 848, 87 8, 941, 943, 

992
M. Brolis Ramybės uostas Nr. 4, 36, 42, 101, 119, 210, 283, 311, 375, 
501, 508, 517, 541, 542, 553, 640, 642, 661, 707, 712, 727, 880, 928, 552, 

948, 960

Buvo parduota 349 bilietėliai. Knygų s-kirta 89, kurios jau išsiun
tinėtos. Nuoširdus ačiū visiems bilietėlių platintojams ir juos pir- 
kusiems. Už keletą knygelių neatsiskaityta, kurios neįrašytos į lai
mėj imiį traukimą.

RŪTA
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