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LSS Tarybos Pirmininkas šiuos 1980-sius yra 
paskelbęs JAUNŲJŲ VADOVŲ METAIS. Tikslas — 
atkreipti didesnį dėmesį į jaunuosius vadovus: jų 
paruošimą, jų pastangas ir jų norus. Kartu su jais ir per 
juos stengsimės užtikrinti tvirtą savo Sąjungos ateitį, 
įvykdyti tą, mes turime naudotis visomis esamomis 
priemonėmis ir vis stengtis rasti naujų.

Janesnių vadovų paruošimas nėra vien tik LSS ir 
jos šakų Vadovų Lavinimo skyrių reikalas. Tuo turėtų 
rūpintis kiekvienas vadovas-ė, kuriems rūpi mūsų 
ateitis. Kiekvienas draugininkas, tuntininkas, rajono 
vadeiva ir rajono vadas turėtų rimtai apmąstyti savo 
dabartines ir numatomas pastangas ruošti naujus ir 
tobulinti esamus jaunus vadovus. Neužtenka vien 
suruošti kelis kursus, nors jie sudaro svarbias sąlygas 
vadovavimo žinioms įgyti. Neužtenka retkarčiais 
apdovanoti ar pakelti jaunesnį vadovą, nors tuo 
parodoma, kad jo pastangos buvo pastebėtos. Neužten
ka jauną vadovą vien tik paskirti atsakomingoms 
pareigoms, nors taip darant praveriam jam duris į 
subrendusio vadovo pasaulį.

Kiekvienam vadovui patinka progomis padiskutuoti 
ir pasidalinti savo žiniomis. Tas yra ypač svarbu 
jaunesniam vadovui, kuris daug ką mėgina įvykdyti 
pirmą' kartą. Tokiems vadovams svarbu pajusti, kad 
kas nprs visada yra pasiruošęs su jais išdiskutuoti 
kilusias problemas ir pasiūlyti žinių iš savo patirties. 
Jiems yra svarbu taip pat pajusti, kad toks žinių 
pasidalinimas vyksta tarp dviejų ar daugiau vaddvų, o 
ne tarp mokytojo ir mokinio. Jis nenori pamokslo 
kiekvieną kartą, kai kas nepasiseka. Jis nori vyresnio 
draugo, kuris savo patyrimu galės padėti jam pačiam 
suformuoti ir įvertinti savo mintis.

Naudodamas savo skiltį ar draugovę kaip vadovavi
mo laboratoriją ir vyresnį vadovą kaip patarėją, 
jaunesnis vadovas stiprėja, tobulėja, peržengia į 
suaugusių vadovų eiles pilnai pasinlošęs dvasiškai ir 
protiniai tobulinti jaunesnius brolius ir seses.

Šis jauno vadovo lavinimas turi prasidėti nuo pat 
pirmos dienos, kai jis įstoja į skautų skiltį. Dirbdamas 
su kitais, jis įgyja geresnį atsakomybės ir pareigingumo 
jausmą. Jis išmoksta, kad vienam dirbti yra sunku, 
vaisiai menki, greitai pritrūksta minčių ir žinių. 
Jungiant jėgas ir mintis su kitais, jis daug daugiau 
pasiekia, turi daug tobulesnę ir reikšmingesnę skautišką 
veiklą. Susipažinęs su skilteis veikla, jos dvasia ir 
reikalavimais, skautas pasiruošia lipti ant pirmos 
vadovavimo kopėčių pakopos — tapti skiltininku!

Kadangi skilčių sistema yra mūsų ir visų kitų skautų 
sąjungų veiklos pagrindas, kadangi ji yra esminė 
charakterio lavinimo sistema, kadangi ji suteikia mums 
geriausias galimybes išlaikyti suįdomintą lietuvišką 
jaunimą, kadangi ji duoda mums aiškų ir konkretų 
būdą ruošti ateities lietuvių visuomenei tvirtus, susipra
tusius vadovus, pašvenčiam šio Skautų Aido numerio 
puslapius tai sistemai gvildenti. Tikimės, kad pateiktos 
žinios padės jaunesniems vadovams gpriau suprasti, 
kaip ji veikia ir kaip ją panaudoti savo veiklai. O gal ir 
vyresnieji vadovai turės progos prisiminti kai kuriuos 
dalykus, kuriuos {ter ilgus metus primiršo.

Stiprėkime, dirbdami kartu!
s. fil. Gintaras Plačas

LIETUVOS
NAC OMALINĖ 
M MAŽ YDO 
BIBLIOTEKA
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SKILTIES DVASIA
Kas ji yra? Skilties dvasios paveikslų ar brėžinių 

niekur nerasite knygose ar skautiškuose žurnaluose. Tai 
yra jausmas, kuris_jungia visus skilties skautus į vieną 
bendrą grupę. Skilties dvasia duoda skautams tą 
reikalingą energiją laimėti lenktynes ar konkursą 
skilties gerovei. Skilties dvasia suburia visus skautus j 
savaitines sueigas ir j vasaros stovyklą. Skilties dvasia 
padeda skilties skautams užstoti vieną iš jų narių, jei jis 
yra kitų stumdomas ar pravardžiuojamas. Skilties 
dvasia yra . . . vienas už visus ir visi už vieną.

{kurdamas skautus 1907 metų rudenį Anglijoje, 
Baden-Powell gerai išstudijavo gatvės „gengių” pa
pročius- ir veikimo būdus. Pastebėjo, kad tos grupės 
dažniausiai turėjo nuolatinę susirinkimo vietą, kur visi 
sueidavo prieš pradėdami savo numatytą „veiklą”. Jie 
taip pat turėdavo įprastus naujų narių priėmimo būdus, 
tradicijas, ženklus bei sutartinius signalus. Naujas narys 
turėdavo įrodyti savo „lojalumą” gaujai ir parodyti, 
kad kiti nariai gali tikėtis jo paramos ar pagalbos 
reikalui esant. Jie darė viską kartu, nariai gerai 
susipažino ir susidraugavo. Laikui bėgant, jie sužinojo 
vienas kito silpnybes ir kaip vienas kitam gali padėti. 
Kiekvienas grupės narys žinodavo, kad iš kitų gali gauti 
paramos, ir jausdavosi daug saugiau ir geriau.

Rašydamas „Scouting for Boys”, B-P stengėsi kiek 
galint daugiau šių jaunimo socialinių principų pritaikyti 
skautų skilčiai. Jo tikslas buvo lavinti jaunuolius gerais 
ir naudingais piliečiais, naudojant tuos principus ir 
metodus, kurie geriausiai jaunimą sulipdo į vieningą 
grupę. Užtat skilties dvasia yra labai svarbi skilčių 
sistemos dalis, be kurios labai sunku veikti.

Kaip galite žinoti, ar jūsų {skiltyje yra skilties dvasia? 
Gerai apie ją pagalvokite:

— Ar visi jūsų skautai mielai renkasi į skilties ar 
draugovės sueigas?

— Ar jie gerai yra susidraugavę?
— Ar skiltis tuoj pat jungiasi į darbą ar uždavinį, 

kai skiltininkas pasako, kas turi būti padaryta?
— Ar skiltis stengiasi laimėti konkursus ir pralenkti 

kitas skiltis žaidimuose ir rungtynėse? Ar skilties nariai 
bendrauja, mokyklose,, namuose ir kitur (ne sueigų 
metu)?

Jei galite atsakyti „TAIP” į šiuos klausimus, tai jūsų 
skiltis tikriausiai turi daug skautiškos ir skilties dvasios!

O jei jūsų skiltis visai atvirkščiai atrodo? Kas, jei ji 
nieko nenori daryti kartu, visada pešasi, nesugyvena, 
neatvyksta į sueigas, nenori „gaišti laiko skautuose”?

Skilties dvasia neatsiranda per kelias sueigas ar net 
kelis mėnesius. Skilties dvasia reikalauja daug darbo ir 
gudrumo iš skiltininko pusės. Pagrindinis žodis skilties 
dvasiai įgyvendinti yra „VISI”. Dar pridėkime „kartu”. 
Be šių dviejų žodžių negali būti skilties dvasios. 
Organizuokite visą skilties veiklą taip, kad visi skautai 
turėtų progos kaip nors prasmingai prie jos prisidėti. 
Kai visi pradės jausti, kad jie atlieka svarbią rolę 
sueigose, turėsite skilties dvasios pradžią.

Stenkitės organizuoti skilties sueigas patys, ne 
draugovės sueigų rėmuose, kad skautai turėtų daugiau 
progos viens kitą arčiau pažinti, vienas kitu pasitikėti. 
Įveskite įvairių tradicijų į skilties veiklą: tradicijos skirs 
jūsų skiltį nuo kitų, duos skilčiai savą „charakterį”. Ir 
skautai greit pasijus, kad jų skiltis yra geresnė ar 
įdomesnė už kitas. Tą pajutę, jie norės padėti skiltį 
padaryti dar geresnę; skilties dvasia dar daugiau 
sustiprės.

Pagaliau, pradėkite įsigyti savo skilčiai kokio nors 
turto, kaip stovyklavimo priemonių, sueigų rankdarbi
ams medžiagos ir t.t. Jei įmanoma, stenkitės kur nors
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įrengti savo skilties būklą, nes vienas maloniausių 
jausmų- yra skilčiai susirinkti į vietą, kurią gali 
pavadinti savą.

Svarbiausia: Stenkis būti draugas ir brolis visiems 
savo skautams, ir reikalauk, kad kiti skilties skautai 
taip pat darytų. Jei kuris skilties narys pasijunta, kad jo 
niekas nemėgsta ar j jį nekreipia dėmesio, jam yra labai 
sunku tokioje skiltyje dirbti ir pajusti tos skilties dvasią.

SKILTIES ŠŪKIS
Skilties šūkis yra skilties suvienijimo ir dvasios 

kėlimo metodas. Angliškai šūkis yra „patrol yell” (arba 
net kartais vadinamas „battle-call”). Šūkiuose dažniau
siai yra minimas skilties vardas, kas nors pasakoma 
apie skiltį ir jos skautų būdą ar charakterį. Šūkis 
naudojamas sueigos metu, stovyklose, iškylose kaip 
skilties garsinis ženklas arba „trademark”. Šūkis turi 
būti garsiai sušunkamas, — tiek, kiek visi skilties 
skautai gali „išrėkti”. Kai visi skilties nariai stengiasi jį 
garsiai išreikšti, skautas pasijunta tos bendros pastan
gos dalimi: tai jo grupė, jo draugai. Šūkis sugalvojamas 
visų skilties skautų (kaip ir visos skilties tradicijos), nes 
tada jie jaučiasi pareiškę savo nuomones ir mieliau 
priima grupės nutarimus.

Šalia žodinių šūkių yra ir skilties gyvio šūkis. Šis. 
dažniausiai pamėgdžioja skilties gyvio išreiškiamus 
garsus ir yra naudojamas kaip susižinojimo signalas 
išvykose arba net ir vietoje žodinių šūkių sueigose.

Keli skilčių šūkiai, sugalvoti v.s. V. Vijeikio:

į mūs puikų Bridžių būrį
Visos sesės labai žiūri!

Mes ne arkliai,
Mes ne kumeliai:
Mes Žirgai.

Vytis ant širgo joja, 
Rankoje laiko kardą, 
Todėl mes pasirinkom 
Žirgų vardą.

Jei vargai jus sunkiai spaudžia 
Ir negalit nugalėti, 
Tai žinokit: broliai Kurmiai 
Pasirengę jums padėti!

Ei, brolyti, ar žinai?
Kur ateina Lapinai, 
Ten bus linksma būtinai.

Ką darai, daryk gerai — 
Šitaip sako jums Arai.

Pasitraukit, vabalai —
Čia padangių Sakalai!

PAREIGOS SKILTYJE.
Pagrindinės pareigos skiltyje yra:
1. Skiltininkas
2. Paskiltininkis
3. Sekretorius
4. Iždininkas
5. Ūkio vedėjas (intendantas)
6. Virėjas
7. Laužavedys
8. Korespondentas
9. Bibliotekininkas
10. Fotografas
Mažose skiltyse galima sujungti dvi ar tris pareigas. 

Pavyzdžiui, sekretorius gali taip pat būti skilties 
korespondentu ar fotografu, ūkvedys gali tvarkyti 
skilties biblioteką, nes jis atsakingas už visą skilties 
turtą; skiltininkas ir paskiltininkis gali pasiskirstyti 
likusiomis pareigomis, jei yra daugiau pareigų, negu 
skautų.

Retai atsiranda skiltis, kurioje yra daugiau kaip 
aštuoni skautai. Jei skiltis išauga iki devynių ar 
dešimties, geriausiai ją skelti į dvi naujas skiltis ir iš 
naujo paskirti pareigas.

Pareigų skirstymas tūrėtų būti skiltininko žinioje. 
Jis nusprendžia, kuris skautas geriausiai tinka kuriom 
pareigom. Paskyręs skautą pareigoms, gerai išaiškina:, 
ką tose pareigose turi daryti, kurias knygas vesti ir kaip. 
Geriausia, jei skiltininkas ir paskiltininkis kartu su 
kiekvienu skautu bent kelias savaites dirba ir aiškina 
pareigų detales ir seka skauto pažangą. Kai skiltininkas 
ar paskiltininkis jaučia, kad skautai savarankiškai 
sugeba vykdyti savo pareigas, vesti knygas, daryti
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rinkinius ir pan;, tada gali palengva mažinti savo talką, 
o skautams pripratus prie pareigų, skiltininkas tik 
retkarčiais turės patikrinti skilties knygas, kad skautai 
nepradėtų tingėti ir apsileisti.

Taip pat patartina palengva duoti daugiau atsako
mybės kiekvienam skautui. Kai gerai supras vieną iš 
savo pareigos uždavinių, galite užduoti kitą, tol, kol 
pagaliau žinos ir pilnai vykdys visus įpareigojimus.

Pažvelkime į pavyzdį:
Skiltininkas kelias savaites vis prašė Jono aprašyti 

skilties sueigas ir grąžinti jam sekančioje sueigoje. 
Pasitaręs su savo paskiltiriinkiu, skiltininkas nutarė, 
kad Jonas gan įdomiai sueigas aprašo ir jo lietuvių 
kalba yra gan taisyklinga. Jo raštas yra dailus ir lengvai 
įskaitomas. Jonui net patinka piešti mažus škicus 
sueigos metu. Skiltininkas paprašo Jono pasilikti po 
sueigos ir jam paaiškina, kaip gerai organizuota skiltis 
turėtų veikti ir 'kaip kiekvienas skautas privalėtų 
vykdyti tam tikras pareigas. Skiltininkas Jonui taip pat 
paaiškina, kad sekančių kelių mėnesių laikotarpyje jis 
skirstys skilties skautams pareigas, todėl su juo kalbasi 
ir prašo, kad sutiktų apsiimti sekretoriaus pareigas. 
Taip pat paaiškina, kodėl.nusprendė Joną kviesti šiems- 
pareigoms ir jį pagiria už gerus sueigų aprašymus. Gerai 
išaiškinęs skilties sekretoriaus pareigų uždavinius, 
skiltininkas paklausia, ar Jonas įdomautųsį šiomis 
pareigomis, ir pasako, kad jis kartu dirbs bei padės, kol 
Jonas pripras. Bekalbant, skiltininkas parodo Jonui 
kelias skilties knygas, kurias pasiskolino iš kitų skilčių, 
ir paaiškina, kaip jos vedamos. Jonui sutikus, pasikal- 
bėjiųjąs baigiasi.

Sekantį kartą Jonas atvyksta į sueigą 10—15 min. 
ankščiau. Skiltininkas duoda jam skilties knygą ir 
parodo, kaip sudaryti ir vesti lankymo lentelę, kokios 
žinios turi būti surinktos asmens žinių lapams. Sueigai 
prasidėjus, Jonas pažymi, kas dalyvavo, kas pasivėlavo 
ir kas neatvyko. Sueigos metu jis paprašo, kad visi 
skilties skautai namuose surašytų žinias, kurios reika
lingos asmens žinių lapams. Po sueigos skiltininkas 
patikrina lankymo lentelę ir pataria Jonui, kaip 
suorganizuoti skilties knygos asmens žinių lapus. 
Trumpai pasikalba apie praėjusią sueigą ir duoda 
patarimų, kaip ir kurioje skilties knygos dalyje ją 
aprašyti.

Sekančioje sueigoje Jonas užpildo lankymo lentelę, 
parodo skilties sueigos aprašymą ir iš skautų surenka 
praėjusioje sueigoje prašytas žinias.

Taip ir vyksta Jono ruošimas sekretoriaus parei
goms. Prieš ar po sueigos skiltininkas pamoko Joną ir 
įvertina jo įdėtas pastangas. Jis leidžia pačiam Jonui 
kiek galint daugiau dalykų pravesti (ar žinių surinkti iš 
skautų) sueigos metu. Kitaip sakant, jis pamoko Joną, 
bet neatlieka jam pareigų. Tokiu būdu Jonas įgyja 
daugiau pasitikėjimo savo gabumais, o kiti skilties 
skautai išmoksta, kad tam tikrais reikalais turi kreiptis į 
Joną, bet ne į skiltininką.

Panašiai skiltininkas ir paskiltininkis lavins visus 
skilties pareigūnus. Pradės su vienu ąr dviem, o šiems 
pradėjus geriau suprasti savo pareigas, ims lavinti dar 
kelis. Todėl svarbu pasirinkti gerą paskiltininkį, kuris 
padėtų lavinti kitus skautus. Su paskiltininkiu gali 
dvigubai greičiau paruošti skautus pareigom, negu 
vienas!

Iš pradžių bus daug darbo. Tai nėra viena iš 
lengviausių skiltininko pareigų. Po pusmečio, skiltis 
daug ką pati galės padaryti be skiltininko ar paskiltinin- 
kio priežiūros. Tada skiltininkas galės atsikvėpti ir 
daugiau dėmesio kreipti į skilties veiklos planavimą, 
tobulinimą- ir kitus dalykus, kurie skiltį glaudžiau 
sujungtų į tikrą skautišką „gengę”.
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SKILTININKO PAREIGOS
1. Paskirsto pareigas visiems skilties skautams ir 

prižiūri, kad jos būtų vykdomos tvarkingai.
2. Vykdo draugovės vadijos įsakymus ir nutarimus 

skiltyje.
3. Suplanuoja, paruošia, praveda ir įvertina skilties 

sueigas.
4. Lavina savo paskiltininkį ir ruošia jį skiltininko 

pareigoms.
5. Astovauja savo skilčiai ir jos nuomonei draugovės 

vadijos ar kituose posėdžiuose.
6. . Stengiasi turėti aukštesnį patyrimo laipsnį, 

daugiau žinių, daugiau specialybių už savo skilties 
skautus, ir jiems vadovauti savo geru pavyzdžiu.

7. Prižiūri savo skautų elgesį ne vien, skilties, bet ir 
draugovės ar tunto sueigose.

8. Stengiasi lankyti vadovavimo kursus ir tobulinti 
savo skautiškas žinias.

SKILTIES PAREIGŪNŲ 
SKYRIMAS

Skiltininkas, vos pradėjęs vadovauti naujai skilčiai, 
turėtų pirmiausia paskirti tik vienų pareigūnų — savo 
paskiltininkį. Jei jis nelabai gerai pažįsta skilties 
berniukus, gali net palaukti kelias savaites, kol patirs, 
kuris iš skautų geriausiai tinka paskiltininkio parei
goms. Pasirenkant paskiltininkį, skiltininkas turi 
objektyviai įvertinti visus skilties skautus. Savo pava
duotojo pasirinkimas turėtų būti gerai apsvarstytas, 
galvojant, ne apie asmeniškus norus, bet visos skilties 
gerovę.

Pasirinkite skilties narį, kuris galėtų geriausiai vesti 
skiltį, o ne tų, kuris yra geriausias draugas (nebent tas 
draugas savo gabumais įrodo esąs tinkamiausias toms 
pareigoms).

Nuo to laiko abudu viskų planuokite ir diskutuokite 
kantų, kad, reikalui iškilus, jis galėtų perimti skiltį ir jai 
vadovauti.

Prieš skirdami kitus skilties pareigūnus, gerai 
apgalvokite jų gabumus, noriią ir charakterius. ^Mėgin
kite kiekvienam pritaikyti pareigas, kurios jam labiau
siai tinka: sekretorius turėtų būti'raštingas, iždininkas 
— taupus, ūkvedys — tvarkingas, laužavedys —; 
linksmas ir pilnas energijos. Retai atsiranda ideali 
skiltis, kurioje skautai aiškiai tiktų įvairioms pareigoms, 
bet dėdami pastangų ir atidžiai stebėdami savo skautus, 
galėsite jiems pritaikyti tinkamas pareigas.

Iš pradžių galite naudoti „rotation” metodų, kur 
skilties skautai keičiasi pareigomis kiekvienų savaitę. 
Tuo būdu galėsite pamatyti, kas geriausiai kuriom 
pareigom tinka. Veskite užrašus, pasitarkite su savo 
paskiltininkiu ir tada paskirstykite nuolatines pareigas.

Niekada nesakykite skautams, kad vienos pareigos 
yra svarbesnės už kitas! Gali atsirasti pavydas, kad 
„Jonas gavo aukštesnias pareigas, o mane paskyrei į 
pačias prasčiausias”. Pačioje pradžioje, kai pradėsite 
skirstyti ir aiškinti pareigas savo skautams, turėkite 
mintyje (ir skautams priminkite), kad vjsos pareigos yra 
lygiai svarbios skilties gerovei. Vieni turės daugiau 
darbo sueigų metu, kiti iškylos metu, dar kiti per 
iškilmingų sueigų ar ceremonijas. Tuoj pat sustabdykite 
„pasigyrimus” arba ginčus, kad kurio nors pareigos yra 
svarbesnės už kito pareigas. Svarbu stengtis priminti 
skautams, kad visi savo pareigas vykdytų skilties 
bendram labui. Ginčydamiesi ir kariaudami tarp savęs, 
skilties skautai tik griaus skilties dvasių, veikla 
pasidarys nemaloni. Dirbant kartu — skiltis stiprės!
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KUR RASTI
VEIKLOS IDĖJŲ?

Geriausias pavyzdys yra knyga arba skautiška 
biblioteka. Surinkus arba nusipirkus keturias ar 
penkias knygas apie skautavimą, galima rasti įvairių 
idėjų sueigom, iškylom, stovyklom, žaidimam ir veiklai 
namuose. Ieškant idėjų knygoje, svarbu panaudoti 
vaizduotę. Jei pamatote įdomų užsiėmimą, pagalvokite, 
kaip galite jį pakeisti, kad tiktų jūsų skilčiai. Pamėgin
kite vieną idėją, paskui kitą, kol pagaliau pritaikysite 
savo pratyboms.

Kita priemonė gauti idėjų sueigai yra pasikalbėjimas 
su kitais skiltininkais ir su draugovės vadija; Paadali- 
nus nuomonėmis ir nuotykiais, gal kils ir jūsų mintyse 
naujų užsiėmimų ar paįvairinimų, kuritį nebijokite 
perteikti savo skautams skilties posėdžio metu ir 
įtraukti į veiklos planą.

Kartais pamatote paveikslą arba daiktą: tuojau kyla 
mintis, kaip jį galėtumėte panaudoti užsiėmime. Čia yra 
svarbus kūrybingumo elementas — gabumas rasti naują 
užsiėmimą arba naudą iš seno užsiėmimo, arba dalyko, 
kuris yra visai kitiems tikslams naudojamas. Nebijokite 
apie šiuos dalykus pagalvoti ir, jei nauja mintis kils, 
nepalikite jos nepamėginę.

Kitas idėjų radimo būdas yra skilties posėdis. Duok 
pagrindines temas bei idėjas ir paprašyk skautų, kad jie 
iš anksto pagalvotų ir duotų įdomių pasiūlymų 
užsiėmimas sekančiame posėdyje. Tada padiskutuokite 
tas idėjas ir iš jų mėginkite sugalvoti dar įdomesnių. 
Surašykite viską, o tada peržiūrėkite sąrašą ir atrinkite 
mintis, kurios tinka veiklai; kurios netinka, gali būti 
padėtos į bylą, — gal vėliau bus reikalingos. Šis 
metodas yra vadinamas „Brainstorming”.

Peržiūrėkite senas skilties knygas ir rasite gerų idėjų 
skilčių sueigų aprašymuose.

Sueigom minčių galite gauti iš radijo programų arba 
televizijos scenų. Tas idėjas tuoj užsirašykite į savo 
užrašų knygutes, kad neužmirštumėte.

Patyrimo laipsnių ir specialybių programose yra 
labai daug idėjų skilties veiklai, — tik netingėk 
peržiūrėti ir pagalvoti. Paimkite tuos dalykus, kurie turi 
būti atlikti laikant egzaminus, kaip medžių pažinimas, 
aukščio matavimas, skautišku žingsniu bėgimas, pirma 
pagalba, mazgai, morzė, rankdarbiai, Lietuvos vaizdų 
rinkimas, topografijos žemėlapiai; visus šiuos dalykus 
atlikite kartu skilties sueigoje žaidimų, konkurso, ar 
užsiėmimų forma.

Iš specialybių programos galite rasti užsiėmimų: oro 
spėjimo stoties pastatymas, morzės signalizavimo 
(buzzer) prietaiso pasigaminimas, paukščių ar gyvulių 
pėdų įgipsavimas, gamtos fotografijų gaminimas ir 1.1.

Daugiau įdėjų galima rasti bibliotekoje, pavarčius 
knygas apie rankdarbius, drožinėjimą ar kitus užsiėmi
mus. Ten taip pat galima daug dalykų rasti apie 
įdomius žaidimus, bendras sueigas su sesėmis, su 
kitomis skiltimis, kitų tautų skautais, ir daug daugiau.

Neužmirškite, kad veiklos idėjų yra daug daugiau 
negu bet kokia skiltis gali per skautavimo dienas 
nuveikti, tik reikia noro jas suplanuoti ir joms 
pasiruošti. Galite net taip padaryti, kaip vienas pasaulio 
keliautojas yra padaręs. Būdamas mažas, jis surašė sau 
ilgą sąrašą labai sunkiai atliekamų dalykų, o užaugęs iš 
eilės juos visus stengėsi atlikti. Ir jūsų skiltis gali 
pasidaryti daug įdomių ir sunkiai atliekamų užsiėmimų 
sąrašą ir_ pasiryžti juos visus atlikti.
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TAUTINIAI UŽSIĖMIMAI 
SKILTYJE

Tautinių skilties užsiėmimų tikslas yra supažindinti 
berniukus su Lietuvos tautosaka, tautiniais šokiais, 
tautodaile bei kitais dalykais, kurie surišti su lietuvių 
tautos ir jos gyvenimo pažinimu. Mes skautai turėtu
mėm didžiuotis esą lietuviai. Pažiūrėkime, ką lietuviai 
sugeba šiomis dienomis padaryti kultūrinėje, mokslinėje 
ir visuomeninėje srityje ir palyginkime visa šita su 
kitataučių veikla. Pamatysite, kad lietuviai beveik visur 
pirmauja ir duoda kitataučiams daug kuo grožėtis.

Tautinio lavinimo srityje skiltininko rolė nėra 
mažesnė už jo kitus skilties darbus. Kaip skautai 
reaguos į lietuviškumą ir tautinius užsiėmimus, priklau
sys daug nuo jūsų sudarytos lietuviškos dvasios skiltyje. 
Stenkitės kalbėti lietuviškai su savo skautais, nors jie ir 
angliškai atsakytų. Tą darydami, patys geriau išmoksite 
lietuviškai ir, tikriausiai, gana stipriai paveiksite savo 
skautus.

Salia lietuvių kalbos naudojimo sueigoje, jūs galite 
paveikti savo skautus, duodami jiems progos susipažinti 
su įvairiais tautinio pagrindo užsiėmimais, kurie gali 
būti skautams gana įdomūs ir gali jiems padėti tapti 
geresniais lietuviais.

Seka keli pasiūlymai jūsų skilties tautinio pagrindo 
užsiėmimas:

1. Suruoškite Velykinę sueigą (vieni arba su skaučių 
skiltim) ir pakvieskite ką nors pakalbėti apie Lietuvoje 
buvusias velykines tradicijas. Paskui pamėginkite dažyti 
margučius ir padarykite konkursą: kas sugebės gražiau
siai padaryti. Galite padaryti kianšinių ritinėjimo 
žaidimą.

2. Sužinokite, kodėl lietuviai sukūrė tiek daug 
tautinių šokių ir ką jie vaizduoja. Aptarkite darbus, 
apeigas ar įvykius, kuriuos tie šokiai išreiškia. Tada 
galite išmokti tuos šokius ir gauti tautinių šokių šokėjo 
specialybę. (Pasikvieskite sesių skiltį mokytis kartu.)

3. Prieš Kaziuko mugę suraskite kelis lietuviškų 
kryžių rinkinius, sužinokite, ką nors apie kryžių 
dirbimo istoriją ir jų tikslus. Tada su visa skiltim 
pamėginkite pagaminti kelių kryžių modelius iš medžio. 
Stenkitės kuo dailiau papuošti lietuviškais motyvais ir 
gal net įstatyti į kokią Kaziuko mugės parodą.

4. Pakvieskite ką nors pakalbėti apie lietuviškus 
muzikos instrumentus ir tada pasigaminkite tuos, 
kuriuos įmanoma pagaminami. Išmokite groti kelias 
lietuviškas dainas ir pasirodykite draugovės ar tunto 
lauže.

5. Paprašykite, kad koks geras pasakotojas trumpai 
paporintų įdomių lietuviškų legendų apie senovės 
Lietuvos miestus, piliakalnius ir didvyrius. Pabandykite 
vieną šių legendų inscenizuoti. Taip pat galite mėginti 
palyginti lietuviškas legendas su panašiom amerikietiš
kom arba angliškom legendom.

6. Padarykite „mįslių vakarą”. Surinkite kelias 
mįslių knygutes ir pamėginkite vienas kitam duoti šias 
mįsles spėti. Parinkite kelias geresnes ir juokingesnes ir 
suruoškite kelis pasirodymus laužo programoje.

7. Tautinės juostos yra įdomus ir kūrybingas menas; 
jas daro ne vien moterys, bet ir vyrai. Pakvieskite 
asmenį, kuris moka austi juostas, kad jus pamokytų. 
Tada išauskite kelias juostas savo skilties spalvomis 
papuošti skilties gairelę, arba nešioti ant uniformos 
antpečių (su draugininko ar tuntininko leidimu). Šį 
juostos nešiojimą galite padaryti skilties tradicija.

8. Pamėginkite sužinoti ir surašyti visas lietuviškas 
organizacijas, kurios veikia jūsų mieste. Tada trumpai 
surašykite jų tikslus ir narių skaičių. Šiam užsiėmimui 
atlikti, galite pasiskirstyti: vienas parašo jaunimo, 
antras — politines organizacijas, kiti kultūrines, 
profesines ir 1.1. Paprašykite tėvelių ir vadovų pagalbos. 
Turėdami visus duomenis, galite juos pristatyti per 
Vasario 16-tos minėjimą ar kitą iškilmingą sueigą.

9. Sužinokite, kaip lietuviai yra susiorganizavę 
išeivijoje ir padarykite sarašą tų įvykių, kurie yra
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laikorfii svarbiais jūsų miesto lietuviškame gyvenime.
10. Suraskite lietuviškų žaidimų (tokių, kurie jau 

nuo senų laikų yra žaidžiami) ir išmėginkite kelis jų 
savo sueigose. Sužinokite apie jų varijacijas ir spėjamą 
kilmę.

11. Sudarykite lietuviškų . liaudies dainų rinkinį ir 
sužinokite jų melodijas.

SKILTININKO PAREIGOS .
STOVYKLOJE

Skiltininko pagrindinė pareiga yra vadovauti savo 
skilčiai. Šios pareigos reikšmė žymiai skiriasi sueigose, 
kur skautai susirenka vienai ar dviem valandom, ir 
stovykloje, kur skiltininko priežiūroje skilties skautai 
dirba, žaidžia, iškylauja, valgo ir miega 24 valandas kas 
dieną nuo vienos iki trijų savaičių.

Mieste skautai susirenka į sueigas išsimiegoję, 
pavalgę, apsirengę ir susitvarkę. Tėvai juos prižiūri, 
saugo nuo pavojų ir blogų įpratimų, prižiūri, kad gerai 
pavalgytų ir tvarkingai atrodytų.

Stovykloje nėra tėvų ar globėjų. Skautai yra 
vadovybės žinioje. Kadangi vyresni vadovai dažniausiai 
negali visko matyti, kas darosi kiekvienoje skiltyje, yra 
ypatingai svarbu, kad skiltininkas savo pavyzdžiu ir 
apgalvotais patarimais padėtų savo skautams laikytis 
tvarkos, atlikti sayo pareigas ir prižiūrėti savo sveikatą. 

Nors skiltininkas negali pakeisti skauto tėvų, jis yra 
tiesioginis ’ skilties vadovas ir turėtų sąmoningai šias 
pareigas eiti. Tai nereiškia, kad skiltininkas turi 
įsakinėti savo skautams ką daryti, būti visų „bosas”, bet 
turėtų su jais pasitarti ir dažnai pasikalbėti.

Stovykla suteikia skiltininkui geriausią progą 
„sulipdyti” savo skiltį ir išvystyti skilties dvasią. Skilties 
skautai niekur nepraleis tiek daug laiko kartu ir niekur 
neturės sąlygų artimiau viens su kitu bendradarbiauti, 
kaip stovykloje. Šalia kiekvieno skauto gerovės priežiū
ros, skiltininko pareiga yra taip pat prižiūrėti visą skiltį 
kaip vienetą ir dėti pastangas, kad visi kartu dirbtų, 
vienas kitam padėtų;, kad draugystė vystytųsi tarp 
skilties narių. Kaip skilties skautai sugyvena stovykloje,

taip jie dirbs ir per visus metus. Artimas bendradarbia
vimas gali „suartinti” skiltį arba gali ją išardyti.

Stenkitės dėmesį kreipti į sekančias ypatingas 
problemas:

1. Jauną skautą, kuris pirmą kartą palieka tėvus ir 
išvažiuoja į stovyklą;

2. Skautą, kuris mano, kad viską žino, ir pradeda 
stumdyti ar įsakinėti tiems, kurie turi mažiau patyrimo;

3. Lėtesnius skautus, kurie bijo, jog jie per mažai 
žino, kad pritaptų prie kitų skilties narių. Nelaukite 
kelias dienas, kol problema -pasidaro labai aiški, nes 
gali būti per vėlu.'
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Tartis-mokyti nėra lengva, bet skiltininkas turėtų 
stengtis įtraukti ir draugauti su naujais ar nepažįstamais 
skilties nariais, kol šie pripras ir su kitais susipažins. Jis 
turėtų atsisėsti ir pasikalbėti su skautais, kurie pradeda 
jaunesnius (ar mažiau už juos mokančius) stumdyti. 
Dažnai tokie skautai net nepajunta, kaip jie pradeda tų 
daryti. Jei paaiškinsi, kodėl „stumdinėti” yra blogai, 
dažniausiai jie stengsis pasitaisyti. Skiltininkas taip pat 
turėtų daugiau padėti tokiems, kurie turi mažiau 
patyrimo, ar yra trumpiau stovyklavę. Padėkite jiems 
pasijusti, kad jie irgi gali įgyti patyrimo, kad kiti skilties 
skautai yra pasiruošę su jais kartu dirbti ir padėti. 
Kitaip sakant — skiltininkas yra skautiškos šeimos

mus.
Neužmirškite: jei ko negalite • patys. patarti ar 

sutvarkyti, nebijokite pasikalbėti ar pasitarti su vyres
niais vadovais! Jie gali duoti gerų patarimų ar net 
pasikalbėti su visa skiltim apie sugyvenimų ar problemų 
išsprendimų.

Kaip ir mieste, skiltininkas atstovauja'savo skilties 
skautams, stovyklos vadįjos pasitarimuose. Iš anksto 
sužinoję, kas bus sekančios dienos programoje, kurios 
problemos bus diskutuojamos vadįjos pasitarimuose, 
jas svarstykite su savo skiltimi ir sužinokite jų

nuomones ar pageidavimus. Neužmirškite, kad pats 
skiltininkas yra tik vienas tarp šešių ar aštuonių skilties 
narių. Jei skiltis nori kų nors daryti, o skiltininkas turi 
kitokių nuomonę, jis turėtų stengtis rasti visiems 
tinkamų išeitį. Žinoma, tas nereiškia, kad skiltininkas 
neturi klausyti savo skilties skautų „įsakymų”, bet jis 
turėtų reikalus išdiskutuoti su jais ir prieiti prie 
daugumai priimtino sprendimo. Skilčiai kų nors 
nusprendus, skiltininkas tuo nutarimu remiasi vadįjos 
pasitarime ir stengiasi savo asmeniškus norus palikti 
antroje vietoje.

Skiltininkas taip pat išsiaiškina visus vadijos 
diskutuotus reikalus ir savo skilčiai stengiasi perteikti 
visas svarbias mintis bei žinias. Skiltininkas ne vien tik 
atstovauja savo skilčiai vadijos posėdžiuose, bet taip 
pat skautų akyse skiltyje atstovauja stovyklos vadijai ir 
jos nustatytai tvarkai.

Taip, kaip tėvai namuose prižiūri savo namus ir jų 
gyventojus, stengiasi apsaugoti juos nuo pavojaus, taip 
ir skiltininkas prižiūri savo skilties rajonų skautų
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stovykloje. Patikrinkite, kad priešgaisrinės priemonės 
(smėlio dėžės, „fire extinguisher”) būtų pilnoje tvarkoje. 
Žiūrėkite, kad skautai žinotų ką daryti palapinei 
užsidegus. Prižiūrėkite, kad įrankiai nebūtų išmėtyti 
rajone, kur kas nors gali ant jų užlipti ir susižeisti. 
Laikykite juos tvarkingai savo vietoje ar paskirkite 
skilties skautą, kuris bus už juos atsakingas. Prižiūrė
kite, kad maisto nebūtų palapinėje ar rajone, nes tuoj 
pat atsiranda musių, kitokių vabalų, o su jais įvairių 
bakterijų. Laikykite savo laužavietę tvarkingai, kad nuo 
jos neužsidegtų žolė, lapai, palapinė ar net skautų 
drabužiai.

Skiltininkas ar kitas skilties skautas privalėtų turėti 
sanitaro — pirmos pagalbos specialybę ir gerai 
aprūpintą pirmos pagalbos vaistinėlę. Vaistinėlė turėtų 
kartu su skiltim keliauti iškylose už stovyklos ribų ir 
naudojama kam nors susižeidus.

Raginkite s'kautus dalyvauti sporte ar žaidimuose. 
Pagirkite juos, kai laimi, ir paskatinkite juos nepasiduo
ti, jei pralaimi.

Skilties skautai (ypač jaunesni ar nauji skautai) žiūri 
į skiltininką kaip į pavyzdį ir stengiasi jį sekti. Todėl 
svarbu, kad skiltininkas savo skautams duotų gerą 
oavyzdį, kuriuo jie galėtų sekti. Skiltininkas, kuris 
iepia savo skautams laikyti tvarkingą rajoną, o pats 
minėta popieriaus gabalą ar kitą šiukšlę ant žemės, 
>amatys, kad jo skautai nekreips daug dėmesio į jo 
urodymus. Tas pats ir su visais kitais nurodymais, 
uriuos skiltininkas duoda savo skautams: jie pasidaro 
rasmingi, jei pats skiltininkas parodo gerą pavyzdį.

Berniukui nepriavlu būti baigtu kompikuotus 
kursus, jis neturi būti baigęs psichologijos mokslų, jam 
nereikia būti stovyklavus daug metų, kad turėtų 
užtektinai žinių stovykloje vadovauti skilčiai. Niekas 
nesitiki to iš skiltininko. Skiltininkas taip pat neturi 
būti prie savo skilties pririštas 24 vai. kiekvieną 
stovyklos dieną, nes jis yra stovyklautojas kaip ir kit. 
Jis irgi nori bent truputį laiko asmeniškai praleisti. Jei 
laikysite šias mintis galvoje ir bent dėsite pastangų šias 
pareigas vykdyti, jūsų ir jūsų skautų stovyklinis 
gyvenimas bus daug draugiškesnis ir malonesnis. O 
skautai grįš į miestą artimesni draugai ir bus dvasiniai 
stipresnis vienetas — skiltis.

KAIP VESTI
SKILTIES SUEIGĄ

Sudarę skilties sueigos planą, pasiskirstykite tarp 
savęs visus numatytus sueigos punktus, kad visi turėtų 
progos kokią nors sueigos dalį pravesti. Tuo būdu bus 
skiltininkui mažiau pasiruošimo, o skautams įdomiau 
sueigoje dalyvauti.

Posėdžio metu, kai pasiskirstote sueigos pravedimo 
pareigom, gerai išsiaiškinkite, ar visi supranta, ką reikės 
sueigoje daryti, ir paklauskite, ar' jie turi kokių 
klausimų. Tada duokite jiems idėjų ir pasiūlymų, kur 
rasti žinių apie programos punktus. Kelias dienas prieš 
sueigą pasitikrinkite telefonu, ar pagrindiniai sueigos 
pravedėjai jau pasiruošę ir ar neiškilo jiems klausimų. 
Tokiu būdu žinosite, ar skautas pasiruošęs sueigai, o 
tuo pačiu leisite jam žinoti, kad jo neužmiršote.

Sueigai praisdėjus, stenkitės kontroliuoti kiekvie
nam punktui skirtą laiką, bet stenkitės netrukdyti ir 
nepertraukti to skauto, kuris veda sueigą (nebent 
pradėtų nuklysti nuo temos). Jeigu per mažai laiko 
numatyta, duokite dar kelias minutes; atidėkite kokią 
dainą arba trumpą dalyką kitai sueigai, arba (jeigu 
laikas ir sąlygos leidžia) pratęskite sueigą.

Jeigu kas nors yra blogai pasiruošęs ir neužpildo
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skirto laiko, galite pravesti trumpas diskusijas, pats 
pridėti prie to, ką jis pasakė, arba eiti toliau programą.

Visada būkite pasiruošę atvejui, kai skautas ateina 
nepasiruošęs sueigai arba visai neateina. Tokiu atveju 
jums reikės tą programos punktą pravesti. Perspėkite tą 
brolį, kad jis kitą kartą geriau pasiruoštų arba iš anksto 
praneštų, kad nesugeba. Neleiskite tokiam dalykui 
užsitęsti, nes skautai tuojau pamatys, kad jie labai 
lengvai gali iš pareigų išsisukti. Jei jūs randate sunkumų 
susikalbėti su kokiu nors skautu, jį perspėkite, o jei dar 
neklauso, pasitarkite su draugininku.

Po sueigos padarykite skilties posėdį įvertinti visą 
sueigą ir pagirti tuos, kurie buvo gerai pasiurošę ir 
pravedė dalykus. O jei kas nelabai sugebėjo ką pravesti, 
duokite jam patarimų, kaip kitą kartą geriau pasiruošti. 
Taip pat perspėkite kitus skilties skautus, kad jie 
stengtųsi padėti kitiems vesti sueigą, o ne trukdyti.

Posėdžio pabaigoje suplanuokite sekančią sueigą ir 
raginkite visus gerai pasiruošti, įdomiai pravesti.

SUEIGOS PAVYZDYS

tvarkingumą, kaip buvo praeitoje sueigoje sutarta. 
Taškai duodami skitlies konkurso metu. (Praveda 

. skiltininkas.)
1:05 Skilties posėdis:

a) Nario mokestis.
Skautų pažangumo raportai.
Draugininko pranešimų skaitymas.
Skilties einamieji reikalai.

b) Visdarbio ar Ugniagesio specialybė paskiriama 
kaip speciali šio mėnesio specialybė; aptariamos 
pasiruošimo detalės.

c) Sekančios sueigos plano pristatvmas. tvirtinimas 
ir pareigų pasiskirstymas, (praveda sekr., iždin. 
ir skilt.)

1:20 Žaidimas — „Šaulys"
Skiltis pasidalina į dvi grupes. Vienas skilties 
skautas užrištom akim atsisėda kambario viduryje. 
Rankoje laiko žaislinį šautuvuką ar kitą panašų 
daiktą. Antroje rankoje laiko skardinę (tin can) ar 
kitą dalyką, kuris padaro daug triukšmo.

Dvi skilties komandos išsirikiuoja žąsele („in 
relay race formation") viename kambario gale. 
Žaidimo vedėjui davus signalą, kiekvienos 
komandos pirmieji skautai pradeda tyliai slinkti 
į kitą kambario pusę. „Aklas" šaulys, kai tik 
išgirsta beslenkantį skautą, atstato į jo pusę 
„šautuvą” ir sutrenkia skarda į grindis. Jei 
žaidimų vedėjas nutaria, kad nematantis „patai
kė” į skautą, šis turi vėl iš naujo pradėti. 
Žaidimas tęsiasi tol. kol viena iš komandų 
sėkmingai perslenka per kambarį „saugiai”.

1:30 Diskusijos:
Ponas N. N. (L. B. Apygardos valdybos narys ir 
lituanistinės mokyklos mokytojas) koordinuoja 
skilties diskusijas. Kiekvienas skautas aptaria savo 
studijuotus žymius lietuvius, o svečias N. N. prideda 
žinių arba pataiso klaidingas žinias. Po visų skautų

Tema: Lietuviai rašytojai, dailininkai, visuomenininkai 
ir jų darbai.

Pritaikyta: Skilčiai, kuri ruošiasi į pirmo patyrimo 
laipsnį.

Pasiruošimas: Kiekvienas skautas iš anksto pasirenka 
vieną viršuje minėtų žymių lietuvių grupių ir 
paruošia trumpą aprašymą („outline”) apie tris ar 
keturis asmenis.

SUEIGOS EIGA

1:00 Atidarymas:
Visi skilties skautai stoja aplink skilties gairelę ir, 
viena ranka laikydami gairelės kotą, sušunka kartu 
skilties šūkį. (Praveda paskiltininkis.)

1:02 Inspekcija:
Sjdltininkas tikrina skautiškas kojines ir batų
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2:40 Daina — „Vis Pirmyn”:
Žodžius išmoko- ir dainų pravedaJaužavedys.

2:50 Naujas Mazgas — „Half-blood Knot”
Žiūrėkite knygų „Knots and Splices” by P. W.
Blandford, psl. 44 (praveda )

2:57 Sueigos uždarymas:
Visa skiltis susikabina rankomis aplink gairelę, kuri 
stovi viduryje raitelio specialiame stove („stand”). 
Paskiltininkis taria kelis žodžius, pritaikytus šios 
sueigos temai.

Broliai sudainuoja savo skilties dainų ir atsisvei
kina tradiciniu rankos paspaudimu, jei tokį skiltis 
turi, (praveda psklt. ir laužaved.)

s. fil. Gintaras Plačas

pasisakymų (kiekvienam po 4—5 min.) kiekvienas 
paklausia po du klausimus, kuriuos paruošė 
berašydami žinias, o kiti skautai stengiasi atsakyti. 
Sueigos svečias duoda taisyklingiausiai atsakiusiems 
skautams taškų skilties konkurse, (praveda p. N. N. 
ir skiltininkas)

2:05 Žaidimas — „Vargas”
Su kreidos gabaliuku nupiešiamas ratas ant grindų. 
Jame atsitupia du skautai ir, laikydami savo riešus 
(„ankles”), stengiasi vienas kitų parversti ant žemės 
ar išstumti iš rato. Žaidžiama, kol randamas skilties 
čempionas.

2:15 Užsiėmimas:
Paruošta 20 numeruotų paveikslų, 'kuriuose yra 
žymių lietuvių atvaizdai ir pavardės. Ant atskirų 
kortelių yra sužymėta žymūno
1) Gimimo’ ir mirties .metai,
2) Jo profesija (mokslininkas, rašytojas ir t.t.),
3) Vietovė ar pastatas, su kuriais asmuo yra istorijos 

rišamas.
4) Jo veikalo pavadinimas ar koks nors jo pasieki

mas.
5) Žyftiūs jo pasakyti ar parašyti žodžiai.
Kitaip sakant, prie kiekvieno paveikslo tinka po 
penkios kortelės su atatinkamom iriformacijom. 
Skautai iš kepurės traukia po tris numerius ir 
stengiasi pagal ištrauktus numerius atatinkamiem 
lietuviam pritaikyti jų penkias informacines kor
teles. Skiltininkas turi bendrų sųrašų su visom 
informacijom ir praveda žaidimų.

Skautas, kuris paskutinis baigia, yra laikomas 
blogai pasiruošusiu; skiltis sugalvoja jam kokių nors 
„bausmę”.

Pastaba! Kadangi šis užsiėmimas yra gan sunkus 
vienam skautui paruošti, visi gali prisidėti, pasiim
dami savo tris ar keturis žymūnus ir parašydami 
jierns atatinkamas korteles. Duokite šį užsiėmimų 
kitom skiltim pamėginti! (praveda skiltininkas.) ’
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ARTĖJA
TARYBOS
- Y'BjL.

LSS Pirmija skelbia, kad aki
vaizdinis LSS Tarybos posėdis 
įvyksta Chicagoje š.m. gegužės 17— 
18 dienomis.

TIKSLAS: diskutuoti Sąjungos 
reikalus, aptarti ir nustatyti Sąjun
gos kelrodžius, susitikti, pabendrau
ti.

METODAS: akivaizdiniai posė
džiai, prelegentų temų išklausymas, 
diskusijos, nutarimai.

DALYVIAI: LSS Tarybos na
riai, Garbės Teismo nariai, Kontro
lės Komisijos nariai, šakų Garbės 
Gynėjai ir kiti LSS pareigūnai.

SVEČIAI: vietovės tuntų vadijų 
nariai, LSS skautininkai,-ės, kiti 
LSS’ vadovai.

RUOŠIA: LSS Tarybos Pirmija.
GLOBOJA: LSS Vidurio Rajo

no vadija.
VIETA: Chicagos Jaunimo Cen

tras, 5620 So. Claremont Ave.oooooooo
UŽ DARBĄ

LIETUVYBEI
Mieli Skautų Aido Leidėjai —
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Los Angeles apylinkės vardu siunči
ame 20 dol. auką už Jūsų gerą 
darbą lietuvybei. Linkime sėkmės ir 
toliau jį tęsti.

Su pagarba,
Rymantė Barauskaitė, ižd.

JAV L.B-nės LA Apylinkės. Valdy- 
'' ba

Iš darbotvarkės ryškėja šie 
pagrindiniai posėdžio punktai:

1. LSS aukšč. vadovybės veiklos 
apžvalga;

2. Sąjungos šakų vadovų bei 
rajonų vadų pranešimai;

3. Liet. Sk. Fondo p-ko, Sk. 
Aido administratorės, „Mūsų Skau- 
tybės” knygos redaktoriaus praneši
mai;

4. Bendri posėdžiai su Vidurio 
Rajono tuntininkų suvažiavimo dal
yviais;

5. Diskusinės temos: pristaty
mas, diskusijos, nutarimai. Yra 
pateiktos šios temos: Skautiškoji 
ideologija šių dienų Sąjungoje, 
Lietuviškosios sąmonės ugdymas 
LSS jaunime, Jaunųjų Vadovų 
Metai ir vyresnio skautiško jaunimo 
veiklos sustiprinimas, Lietuviškai 
nekalbančių įjungimas į LSS;

6. Posėdžio įvertinimas, rezoliu
cijos. Sesės Audra Apanavičiūtė ir Vija 

Bublytė.

15

DVI SESĖS
GARSINA 
LIETUVĄ

Clevelando katalikiškoje Dievo 
Motinos N. P. parapijos mokykloje 
mokosi nemažas būrys lietuviu 
kilmės vaikų. Jau darosi tradicija, 
kad įvairių klasių mokiniai praveda 
Vasario 16-sios minėjimus.

Mokytojai skiria tam tikslui 
pamoką patiems mokiniams šį įvykį 
paruošti ir pristatyti savo klasės 
draugams. Tuo būdu mūsų 
jaunuoliai,-ės supažindina kitatauči
us su praeities Lietuva, jos kultūri
niais laimėjimais ir pan.; taip pat 
papasakoja, kad dabar Lietuva yra 
pavergta, religija ten suvaržyta, o 
žmonės negali laisvai keliauti. Mo
kiniai net paruošia lietuviškų valgių 
ir pavaišina visą klasę.

Vėliau mokytojai duoda klausi
mus mokiniams ir tuo būdu dar 
plačiau supažindiną su anuo tolimu 
tolimu kraštu — Lietuva.

Šiais metais šeštame skyriuje 
tokį minėjimą pravedė sesės Audra 
Apanavičiūtė ir Vija Bublytė. Joms 
abiem — skautiškas AČIŪ!
(VI. Bacevičiaus nuotrauka ir kores- 
pionjdenjcencija)
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SVEIKINU
BROLĮ STASĮ

Su Stasiu Ilgūnu mane riša ilgas 
bendrų skautiškų nuotykių kelias. Į 
mūsų kauniškę « Dariaus-Girėno 
draugovę (j kurių aš buvau įstojęs 
metais anksčiau) brolis Stasys įsi
jungė 1934 metais. Draugovei 
anuomet. puikiaj,, vadovavo karo 
aviacijos lakūnas Itn. ps. Zigmas 
Drunga. Draugininkas buvo labai 
mėgiamas tų skautukų, kurie atėjo 
„iš gatvės”, tad ir jaunas Stasys 
sėmė, telkė skautybę širdies gilum
om Jis sumaniai skautavo, kopė 
aukštyn pakėlimais ir pareigomis; 
vienu metu buvo net tos garsios 
draugovės draugininku.

Antroje Tautinėje Stovykloje 
(Aukšt. Panemunėje 1938 m.) Sta
sys buvo pionieriumi ir buvojo 
rajone ' visą mėnesį, statydamas 
stovyklos įrangas, o pasibaigus — 
jas išmontuodamas.

Atsikūrus Sąjungai išeivijoje, 
Stasys vėl įsijungė į aktyvią veiklą, 
visur ir visada sumaniai, darbščiai 
atlikdamas prisiimtas pareigas bei 
nemažėjančiu ryžtu žengdamas 
Dievd-Tėvynės-Artimo tarnybos ke
liu.

v.s. VI. Bacevičius

oooooooo
SENIAUSIAS SKAUTŲ 

ŽURNALAS
THE SCOUT, oficialus savaitinis 

žurnalas Didž. Britanijos skautams, 
yra seniausias skautų žurnalas pa
saulyje.

THE ŠCOUT pradėtas leisti paties 
lordo B.-P. po to, kaip jo pasiro
džiusi knyga SKAUTYBĖ BERNIU
KAMS susilaukė didelio pasisekimo 
ir žmonės laiškais ėmė prašyti, kad 
jos autorius papasakotų dar daugiau 
apie savo skautus. Taip ir pasirodė 
žurnalas THE SCOUT, kurio tiražas 
1918 m. siekė net 100,000 egzem
pliorių.

PRISIMENAME
a.a. ST. JAKŠTĄ

Žinios Skautų Aidą kartais 
pasiekia labai įdomiais keliais: apie 
a.a. brolio Stasio Jakšto mirtį (jis 
amžinybėn iškeliavo praėjusių metų 
liepos 28 d.) sužinojome iš „Darbi
ninko” laikraščio iškarpos, kurią 
atsiuntė žmona Isabel Ramiu Jakš
tienė iš . . . Ispanijos.

Kaip pamename, v.s. Stasys 
Jakštas gyveno New Yorke, o 

Pirmasis žurnalo numeris išėjo 
1908. IV. 18 C. Arthur Pearson lei
dykloje, kuri tebetvarko jo ekspedi
ciją. Pats žurnalas 1940 m. perėjo 1 
Britanijos skautų sąjungos rankas. 
THE SCOUT per visą laiką teturėjo 
5 redaktorius, vienas kurių, Haydn 
Dimmock, dirbo 36 metus (1918-54).

Pirmasis žurnalo straipsnis buvo

“Kaip pradėjau skautavimą”, jo au
torius B.-P. Po to jo savaitinis origi
nalus straipsnis buvo labai populia
rus ir ėjo beveik iki B.-P. mirties 
1941 m.

pasitraukęs į pensiją, persikėlė 
Ispanijon ir ten pastoviai apsigyve
no.

Brolis Stasys 1930 m. kartu su 
dr. K. Avižoniu suredagavo leidinį 
„Kelias į laimę”, 1947 m. redagavo 
„Skautų vadovo” antrą leidimą. 
Vokietijoje buvo VS pavaduotojas 
ir LSS Tarybos narys. Mėgo kurti 
poeziją, Sk. Aide yra tilpę nemažai 
jo sukurtų skautiškos tematikos 
eilėraščių.

Tebūna Tau, Broli Stasy, lengva 
svečioji Iberijos žemė!
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nnasujaL
fią vasarą vėl sta- 

tgsime signalizacijos bokštus, 
tiesime tiltus, kelsime į pa
dange stovykla vartus. 
Pakartokime šia proga 
dažniausiai naudojamus 
nionerijos mazgos.

mazgas yra vienas nau
dingiausiu pionerijos sūri-

risimas: pradėk piemenų mazgu, 
apvyniok}suvmk ta pačia virve 

tarp pagalia,užbaik piemenę mm 
fTR,iKO)OMKl4k$ naudojamas 31F 
rišti t riju lazdų viršūnę trikojui 

Į pdanjlhdvį lazdos sudedamos ly
giagrečiai* viena kruptimlcentrine 
lazda-priasingu galu.Pradek 
ir užbaik piemenų mazgais- brofcZū

STAClK- 6" * >ir
KMWS SURISIHM 

naudojamas sutv'irtinti du 
rąstus, kurie kryžiuojasi 
stačiu kampu.

Pionerijos pratybos Rako ąžuolyne

kartis,kurio; saw įtal
pa bando skirtis tolintis 
nuo viena kitos,.tinka
miausias yra ĮtkMNHiS 
surišimas.

i r tuvos 
NA C NA LINE 
Al MAŽ Y DO 
BĮ f lOTZKA Į
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mušti didžioji siiau
TORONTO
KAZIUKĄ 

PRISIMINUS
Šių metų kovo 2 dieną Toronto 

Prisikėlimo parapijoje buvo pamin
ėta Tikinčiosios Lietuvos Diena ir 
taip pat labai gražiai atšvęsta šv. 
Kazimiero Diena. Šv. Kazimiero 
Diena — jaunimo šventė.

Šventas Kazimieras buvo 
Lietuvos-Lenkijos valdovo sūnus, 
jaunystės dalį praleidęs Vilniuje, 
pavaduodamas savo tėvą kai ku
riuose pareigose. Šv. Kazimieras 
nemėgo didikų pramogų, jų pramo
ginio gyvenimo papročių bėi tradici
jų. Kazimieras dažniausiai laisvą 
nuo tarnybos laiką praleisdavo 
bažnyčioje, Vilniaus katedroje. Tar
nai jį dažnai naktimis rasdavo prie 
uždarytų bažnyčios durų besimel
džiantį.

Vilkiukų draugininkas K. Batūra, 
vytis L. Grybas ir vilkiukai Freima- 
nas su Batūra prekiauja . . .

Kazimieras buvo švelnaus būdo, 
globojo neturtinguosius ir vargšus. 
Jis buvo silpnos sveikatos ir mirė 
turėdamas vos 25 metus. Neužilgo 
bažnyčios vyriausybė Romoje pas
kelbė jį šventuoju; ši žinia Lietuvoje 
buvo priimta su dideliu džiaugsmu.

Vilniaus krašte šv. Kazimieras 
buvo labai populiarus. 1925 m. 
lapkričio 22 d. buvo įsteigta Šv. 
Kazimiero Draugija. Steigėjų tarpe 
buvo jauni žymūs lietuviai: 
muzikas-kompozitorius Julius Sim
us, jauna studentė, darbšti ir pasiau
kojusi veikėja Veronika Maminskai- 
tė, advokatas Antanas Juknevičius 
(dabar gyvenantis JAV) ir daugelis 
kitų. Draugijos skyriai greitai papli
to po visą Vilniaus kraštą.

Priešpaskutiniausiais prieškario 
metais Vilniaus krašte buvo 476 šv. 
Kazimiero skyriai su tūsktančiais 
vilniečių jaunimo. Draugija turėjo 
39 skaityklas, 47’6 knygynėlius, 
išlaikė 26 vaikų darželius.

* * *

Šv. Kazimiero dienos tradicija 
nuo seniausių laikų Lietuvoje, 
okupuotame Vilniaus krašte ir 
išeivijoje jaunimo, ypač skautų ir 
skaučių, yra tęsiama ir dabar.

Kaziuko mugė pas mus Toronte 
yra rengiama artimiausią sekma
dienį prieš ar po šv. Kazimiero 
dienos. Mugėje visų tuntų skautai 
pasirodo su savo „gabumais”, ku
riems ruošiasi per visus metus. 
Mugėje galima pamatyti ir nusipirk
ti skautų gamintų dirbinių: tautinių 
lėlių, įvairių dirbtinių gėlių, medžio 
drožinių, metalo dirbinių, paveiks
lų, įvairiausių tortų, pyragaičių, 
lietuviškos giros ir pan.

Taip pat yra proga stebėti 
skautų pramoginius žaidimus. Laike 
mugės jaunimas praveda įvairius 
žaidimus: „Laimės Ratą”, „Laimės 
Šulinį” ir kitus. Vyksta ir loterija. 
Šiais metais pagrindinis laimikis

Vyr. skaučių Kun. Birutės d-vės 
buvusios vadovės ps. E. Simona- 
vičienė ir ps. G. Baltaduonienė.
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Mugės paraStėje pozuoja Rambyno 
tunto broliai.

Pirkite musų tortų, — kviečia vyr. 
skautė A. Paliulytė.

Ar ne smagu Toronto skautų 
mugėje! — sako šie veidai.

buvo nedidelis burinis laivas. Mugės 
pelnas yra naudojamas skautų 
reikalams. Mugėje apsilankė iki 
800—1000 žmonių.

* ♦ ♦

Oupuotame Vilniuje j Kaziuko 
mugę suvažiuodavo iš viso Vilniaus 
krašto jaunimas ir ūkininkai su savo 
prekėmis. Iš Smurgainių „meškų 
akademijos” būdavo atgabenamos 
„mokytos” meškos, kurios savo 
gimnastika stebindavo mugės lanky
tojus.

Gražios tradicijos. Išeivijoje 
ruošiamos Kaziuko mugės nevie
nam iš vyresniųjų atskraidina malo
nius jaunystės prisiminimus. Kol čia 
gyvuos skautai, lietuvybė nepražus 
po jų prasmingu šūkiu: Dievui, 
Tėvynei ir Artimui.

Stepas Varanka 

19

Prašome aplankyti ir mūšų-prekys
talį! Paukštyčių d-vės adjutantė su 
jaunosiosmis sesėmis.

Stepo Parankos nuotraukos
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STASYS ILGŪNAS - 
SUKAKTUVININKAS

Praėjusį vasarį Stasys Ilgūnas 
Rochesteryje atšventė 60-jį gimta
dienį. Visi pažįstame darbštųjį brolį 
Stasį, per ilgę dvidešimtmetį suma
niai vedusį Dainavos vietininkiję 
lietuvišku-skautišku keliu. Šia pro
ga pažvelkime ir į kitę jo gyvenimo 
pusę, kuri nemažiau judri ir pras
minga kaip ir skautiškoji.

Gimęs 1920 m. vasario 27 d. 
Miksiškių kaime, Kėdainių apskri
tyje, Stasys Ilgūnas jau pradžioje 
savo jaunystės atsirado Kauno 
Valstybės teatre mokiniu grimuoto
ju, vėliau grimo skyriaus vedėjo 
pavaduotoju, o jau 1940-43 m. 
Vilniaus teatro grimo skyriaus vedė
ju.

Pažymėtina, kad Stasys — 
pirmas profesinio lygio lietuvis, 
išmokęs teatro grimo ir. perukų 
darymo specialybės.

Vokietijoj 1945-48 m. jį matome 
Veiičkos-Sodeikos sambūriuose: gri
muotojas, šokėjas ir dainininkas. Be 
ta, dar dirbo su Augsburgo ir 
Hanau lietuvių teatrais.

JAV su savo grimo kūryba 
dirbo su Chicagos, Rochesterio, 
Montrealio, Hamiltono liet, teatro

Tokią gintaro lelijėlę suprojektavo 
ir padarė brolis VI. Bacevičius 
jaunystės dienų draugui v. s. St. 
Ilgūnui.

kolektyvais. Rochesteryje 1949-64 
m. tautinių šokių grupės vadovas, 
skautų vietininkas, radijo pranešė
jas, choro narys. Tautinių šokių, 
įvairiais atvejais, yra mokęs moks
leivius ateitininkus, lit. mokyklos 
mokinius.

Nuoširdūs sveikinimai prasmin
gos sukakties proga: ilgiausių metų 
skautų ir scenos darbe!

Worcesterio Dainavos vietininkas 
v. s. St. Ilgūnas su brolio Vlado 
dovana.

VASARIO 16 
HAMILTONE

Vasario Šešioliktosios minėjimas 
Hamiltono skautų NEMUNO tunte 
įvyko mėnesio 10 dieną. Organizuo
tai, su vėliava, broliai dalyvavo šv. 
mišiose o po pamaldų iškilmingoje 
sueigoje. Šios sueigos metu įžodį 
Have šie vilkiukai ir skautai: Petras 
t, Seckas, Viktoras Ramaset, Algis 
RuaJ’is, Ričardas Bagdonas, Aras 
Kvedaras, Petras Otto ir Darius 
Ramaset. Vilkiukų eiles papildė du 
nauji nariai: L. Kudaba ir T. Kekys.

Naujai atgaivintas vienetas dirba 
antrus metus; jam vadovauja s. Reg. 
Bagdonienė.

R.
NEMUNO tunto skautai Vasario 16-sios sueigoje.
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AUSTRALIJOS
RAJONE

Sydney

* Sausio 26—28 - d. įvykusioje 
Sydnejaus egzilų skautų džiamore- 
tėje lietuviams atstovavo 24 sesės- 
broliai, vadovaujami t.n. Vidos 
Viliūnaitės. Džiamboretė suruošta 
Sydnejaus Aušros tunto stovykla
vietėje, Ingleburne, N.S.W. Tarp
tautinėse skilčių varžybose lietuvai
tės laimėjo antrų vietų.

* Kovo 2 d. įvykusioje Kaziuko 
mugėje aušrietės skautės dirbo 
virtuvėje, maitindamos išalkusias 
minias, vyr. skautės buvo išstačiusi- 
os savo prekystalius su įvairiausiom 
prekėm, o akademikės suruošė 
loterijų. Apie brolius koresponden
tui taip ir neteko nieko sužinoti.

* Skautų Vyčių Geležinio Vilko 
būrelis kovo 8—9 d.d. suruošė 
nuotykingų iškylų Currawong apy
linkėse (prie Nowros). Dalyvių — 
berods 12. Girdėta, kad labai sekėsi 
žūklė, o tų žuvų' skanumas — 
negirdėtas . . .

B. Ž.

* Sydnejaus egzilų skautų plauky
mo karnavalas įvyko kovo 2. d. 
Birrongo olimpiniame baseine. Dal
yvavo 12 sesių ir 14 brolių: ir sesės 
ir broliai laimėjo trečių vietų (iš 
septynių dalyvavusių tautybių).

Aukso medalius už pirmas vietas 
gavo: Vida Viliūnaitė, Vida Bliokai- 
tė, Kristina Cox, Tomas Pullinen.

Skautės laimėjo ir estafetes. 
Žemiau 16 m. grupės estafetę — V. 
Bliokaitė, J. Stašionytė, R. Šepo- 
kaitė, L. Bieliūnaitė; virš 18 m. 
estafetę — V. Viliūnaitė, V. Bliokai
tė, K. Cox, C. Bieliūnaitė (nors trys 
iš jų 18-kos neturėjo). Skautai 
laimėjo žemiau 18 m. estafetę (R. 
Jurkšaitis, A. Vingilis, T. Pullinen, 
M. Šepokas). Taip pat daug antrų ir 
trečių vietų.

Gražus būrys lietuvių tėvų-žiū- 
rovų suteikė gerų nuotaikų.

P. P.

Raportai B A ĮJBLIO stovykloje
Australijoje.

Adelaide

* Nuo kovo 15 d. Adelaidės 
Vilniaus tunto tuntininke (atsistaty
dinus vyr. sk. Laisvei Daugalienei) 
paskirta ps. Elena Bulienė, ilgametė

levų komiteto p-kas J. Gudėnas 
BLYNŲ VAKARAS dėkoja s. A. Balašaitienei.

Per ilgus metus Clevelando 
skautų tėvų komiteto pastangomis 
rengiamas tradicinis Užgavėnių 
blynų balius. Visad užpildoma 
Lietuvių Namų salė: tai .skautų 
gerbėjai, tėvai ir jaunimas.. Svečiai 

šio tunto skaučių vadove, i ūme 
veikia skaučių-skautų vienetai ir sk, 
vyčių būrelis.

Tuntas -ilgesnį laikų buvo reor
ganizacinėje '< stadijoje, bet dabar 
ryžtasi pajudėti, pertvarkydamas 
vienetus, priimdamas naujus narius 
irpjin.

pasidžiaugia skautų paruošta pro
grama, kuri dažnai pradžiugina iki 
ašarų . . .

Šių metų progai scenos vaizdėlį 
parašė s. A. Balašaitienė, režisavo-
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Į Blynų Balių susirinko ir veteranai, 
prieš 20 metų darbščiai vadovavę 
Cleve lando skautams: dr. Matai, A. 
Šenbergas, Grinos, R. Minkūnas, 
D. Orantaitė ir A. Taliai Kelpša.

Pagal komandą Pilėnų broliai 
pristato svečiams blynus . . .

v.s. J. Budrienė, o broliams j talką 
atėjo ir skautės: kokia būtų vaidyba 
be sesių?

Prie stalų patarnavo skautai: 
tvarkingai, pagal komandas sukio
josi jie apie svečių stalus ir nešė 
kalnus blynų.

Šokiams grojo skautų orkestras, 
vadovaujamas R. Strimaičio, o 
šoko visi — jauni ir seni! Taip pat 
veikė suaukota turtinga loterija, 
kuri davė gražaus pelno.

Clevelando Pilėnų tunto broliai 
labai dėkoja tėvų komiteto p-kui J. 
Gudėnui ir nariams: M. Puškorie- 
nei, E. Nagevičienei, S. Mainelienei, 
J. Biliūnui bei visiems, prisidėju- 
siems prie sėkmingo vakaro. Vėl 
bus lėšų tuntui vykti vasarą j 
Wasagą stovyklauti: pažaisti, pagi
linti skautamokslj ir dar arčiau 
pažinti kaimynę Kanadą.

VI. B.

Svarstome vieneto veiklą; vytis v.si. 
D. Kačinskas ir prityr. skautas psl. 
A. Tamošiūnas.

Prie Dainavos (Rochester) v-jos 
vėliavos broliai A. Olis, D. Kačins
kas ir A. Tamošiūnas.

Deklamuoja: D. Kiršteinas, L.
Alvarado ir R. Kiršteinaitė.
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Chicago! Lietuvos Gen. Konsule J. 
Daužvardienė prie Nerijos tunto 
prekystaliu.

VI. Bacevičiaus nuotr.
Chicago! Lituanicos ..Kapitonas’’ 
į.ps. K. Miecevičius pozuoja su 
svečiais amerikiečiais.

J. Tamulaičio nuotraukos

Chicago! Pardavimui: Aušros Vartų 
tunto rankdarbiai ir talkininkės.

Chicago! Į Kaziuką LITUANICOS 
tuntą veda vytis R. Orentas.
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Chicago! Į mugę atžygiuoja kerna- 
vietės.
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ALp(LKA)3083
1980, Nr.4

§ Will ASMS
6346 S. Washtenaw Ave. 
Chicago, Ill. 60629

BLUES
Maistas čia visai neblogas - 
Prisivalgome skaniai.
Bet kodėl kiekvieną rytą
Pasileidžia viduriai?

Siųskite patarimus:
Kaip prarasti Baublio Blues?

Intarpas:
Pastatėm tiltą - jis sugriuvo,
O flying fox” neskrido, 
Iš išviečių /be dangčių/ 
Vis keistas kvapas sklido...

Prausyklos pastatytos /BOP SH00-WUP/
Ant kalno per toli. /BOP SH00-WUP/ 
Per visą šią stovyklą 
Mes buvom murzini...
SHOO-WUP SH00-W00P SH00-WAH

Dabar jums yra aišku,

Atvažiavom į stovyklą, 
Čia praleidom daug dienų, 
Ir nuo pradžios ligi galo 
Mes turėjom daug vargų.

Siųskit mums patarimus: 
Kaip prarasti Baublio Blues?

Visą! dieną užsiėmę, 
Sunkiai dirbam kaip vergai, 
O kai vakaras ateina, 
Mes pavargę faktinai ...

Intarpas:
Buvo miško iškylų, 
naktinių iškylų, 
upės iškylų, 
prakeiktų iškylų...

Kodėl mes turim Baublio Blues: 
Bet kai namo važiuosim, 
Tai vėjas BLUES nupūs...

Sukūrė Andrius
Balnionis ir 
Pranckūnas

- . JO . 7 4 i ’ 9 3
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