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TRADICINE
Girdžiu nesyk, balsą klausyk:

Kovok, kariauk, nelaisvę griauk,

Šventi darbai, eime draugai,

pradėt, krutėt.Reikia

Šviesti mažus, šelpti vargšus —

Tai mus darbai, tai reikalai.

Tavęs, brolyt, reiks atsakyt,

Kodėl gerai jai nedarai.

Ką tu i tai, ką tu į tai?

Tėvynė klaus, pareikalaus

Nors tu ir viens, būk kaipo pliens,

Ženk vis pirmyn, aukštyn, aukštyn.

Brangūs broliai
Pirmą kartą Lietuvos sk. vyčių istorijoje pasirodo 

mūsų spaudos organas, skirtas vyčių reikalams. Ne
priklausomoje Lietuvoje mes tokio organo neturėjome, 
nors skautybės istorija Lietuvoje nebuvo trumpa. Ko
dėl taip įvyko, mes čia šito dalyko nespręsime, mums 
svarbu, kad šitoji spraga šiuo leidiniu bus bandoma 
užkišti.

Šio laikraščio tikslas yra duoti progos sk. vyčiams 
patiems kelti, ryškinti ir nagrinėti mūsų, vyčių ideo
logiją, pasidalinti sumanymais, sekti kitų vyčių vie
netų gyvenimą, mokytis ir mokyti. Tremtyje į sk. vy
čių eiles stoja nemažai vyresniojo amžiaus jaunimo, 
kuriam organizaciniame darbe gali pagelbėti tik se
nesni vyčiai. Bet kadangi vyčių kadras tremtyje nėra 
didelis, tai norint pasidalinti patyrimu, tenka griebtis 
spaudos pagalbos. Šiaip vyčių darbui daug pagalbos 
suteiktų vyčių sąskrydžiai, bet gyvenamos sąlygos ne
leidžia šių sumanymų įvykdyti. Mes, „Žalgirio“ sk. vy
čiai, ryžomės, su Vyr. Skautininko pritarimu, leisti šį 
laikraštį, kuris turėtų sudaryti glaudesnį ryšį tarp

•

I Lietuvos”
*| NA C.'ON A LINE

skautai vyčiai!
paskirų vyčių vienetų, turėtų sujungti mus į darnią 
vyčių šeimą, kurios neskirtų atstumai ir kontakto 
neturėjimas.

Nepaslaptis, kad mes šiandieną permažai žinome 
apie kitų vienetų būvimą, permažai orientuojamės 
vyčių gyvenime, jų veikloje, nepalaikome jokių ryšių. 
Tiesa, „Skautų Aidas“ kartais įdeda kokį straipsnį, 
skirtą vyčiams, bet to permaža. O reikalauti daugiau 
negalima, nes „Sk. Aidas“ turi tarnauti visoms skauty
bės šakoms, ne vien vyčiams. Mes tikimės, kad „Gai
rės“ ras vyčių pritarimą, kuris šį laikraštį įgalins tapti 
įdomiu.ir naudingu kiekvienam vyčiui. ■ '

Kiekvieną sk. vytį, ypatingai senesnį, kviečiame 
bendradarbiauti. Juo daugiau bendradarbių, juo įdo
mesnis bus mūsų laikraštis. Siųskime straipsnių, nuo
traukų, kronikinių žinučių. Dalinkimės patyrimu, 
įspūdžiais ir nuomonėmis. Būkime draugiški ir korek
tiški. Aiškinkimės, ko nesuprantame. Suprasdami, to- 
bulėsime ir greičiau tapsime LAIMINGAIS, SVEIKAIS 
IR NAUDINGAIS piliečiais!
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Religija ir skautybėKiekviena religija savo esme yra daugiau, ar mažiau auklėjamasis veiksnys Ypač stiprus ir ryškūs auklėjamasis pradas glūdi krikščionybėje: auklėjamoji krikščionybės galia yra labai didelė.Bet krikščionybė, tas didysis ir amžinasis Kristaus testamentas, tik tada tikrai apvaldo ir pakeičia „senąjį žmogų“, kai ji yra išgyvenama, kai ji nėra vien popieriaus, metrikų krikščionybė, o gyvenimo, kai ji yra kasdien gyvenama visomis progomis.Skautybei jos įsteigėjų duotas gražus šūkis: „Dievui, Tėvynei, Artimui“. Vadinas, skautybės pagrindai yra skauto religija, jo meilė tėvynei ir rūpestis artimui. Todėl ir skautas tiek tėra tikras skautas, kiek jis priartėja prie šių skautybės pagrindų, kiek jis pagal šiuos pagrindus pats gyvena.Kas liečia skautų religinį pagrindą, vadinas, Dievą, reikia pasakyti, kad šis religinis pagrindas, skauto religinis gyvenimas, negali būti tik bendras religinis prisipažinimas, juo labiau čia nepakanka tik nekovo- jimo prieš religiją.Skautybė nėra skirta kuriai nors vienai religijai. Praktikoje kiekvienas skautas religinį savo gyvenimą turi išgyventi savo religijos • šviesoje. Jei skautai Dievą ir iš viso religiją pradėtų išgyventi tik bendrais religiniais pareiškimais, tai skautybė, užuot leidusi ir padėjusi kiekvienam skautui savo religijos dvasioje, gyventi, galutinėje sąskaitoje skautus atitrauktų nuo jų išpažįstamos religijos dvasios, juos religiniu atžvilgiu menkindama ir, iš viso, juos padarydama bet kokiai religijai šaltus ir abuojus. Tada iki praktiško netikėjimo jau beliktų mažas žingsnis. Tuo būdu skautybė liktų griaunąs veiksnys skauto religiniame gyvenime.Tikroji skautybės dvasia ne tik ragina, bet ir reikalauja, kad skautas savo religiją išgyventų savo religijos dvasioje. Skautybė nėra kurios nors vienos religijos ar kurios nors vienos galvosenos nuosavybė. Tokia iš savo esmės nebūdama, ji kiekvieną skautą atiduoda jo religijai, kad ji savo dvasioje skautą formuotų.Skauto išpažįstamoji religija įkvėpia jo skautišku- mą. Jei skautas negyventu savo religijos gyvenimo, jo skautiškumas nebebūtų tikras ir netektų vidinio pajėgumo. Jei skautas netektų savo tikėjimo, jis netektų skautiškumo: jis tada nebegalėtų vadintis skautu, — jis turėtų pasirinkti kitokį pasivadinimą.Dėl to nebus per griežtas ir neteisingas pasakymas: netikįs į Dievą ir savo religijos nesilaikąs „skautas“ tėra žmogus skautų uniformoje, bet ne skautas savo dvasia. Skautybė neatskiriama nuo jos šūkio tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui. Tai ir skautas negali iš šio šūkio išplauti savo tikro tarnavimo Diėvu:. A.
2

Mes tarnaujame Dievui, Tėvynei ir Artimui

Vyčio įžodisJei įžodis skautams sudaro labai svarbų gyvenimo momentą, tai kaip į jį žiūri vyčiai, kurie yra vyresni,' labiau protiniai ir dvasiniai subrendę?Skautas vytis yra vyras arba netrukus juo taps. Jo, suaugusio žmogaus, pažiūra į gyvenimą žymiai skiriasi nuo jaunesnio skauto. Ir garbę jis vertina dar daugiau, nei ją vertina koks paauglis.Sk. vytis kandidatas prieš duodamas įžodį, tiksliai. įvertina savo jėgas, rimtai apsisprendžia ir konferuoja su savo sąžine. Reikalavimai, kurie vyčiams yra taikomi, nėra lengvi, o juk ir čia vytis pasižada savo garbe juos tesėti. Todėl tenka rimtai ir giliai apmąstyti savo būsimą gyvenimą, apžvelgti veikimo dirvą ir įvertinti savo jėgas.Į savo garbę sk. vytis žiūri daug rimčiau nei skautas. Į skautybę, jos idealus ir reikalavimus jis žiūri kaip vyras. Ir iš viso į visą gyvenimą jis žiūri jau kaip vyras, jam gyvenimas yra tikrovė, žiauri realybė, kur nėra sentimentų, kur laukia nepaliaujama kova. Bet į tą kovą jis eina ryžtingai ir kovoja džentel-
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meniškai, visur {nešdamas skautybės elementus ir 
praktiškai vykdydamas skautiškuosius principus.

Žinome, kad skautas gali išeiti iš skautų eilių. 
Vytis šitaip nepasielgs. Jo įžodis, rimtai apgalvotas 
pasižadėjimas, yra duodamas visam gyvenimui ir duo
damas tik kartą gyvenime. i

Todėl tad iš jo tiek daug ir reikalaujama prieš 
įžodį. Vyčiui įžodis yra šventas dalykas, kuris negali 
būti lengvai duodamas.

Skautų įžodis nuo sk. vyčių įžodžio mažai kuo ski
riasi, Juose' yra ta pati mintis ir ta pati dvasia, tik 
jų programa yra platesnė, ji praturtėja vienu speci
finiu dalyku — Tarnyba Artimui. Praplėstai programai 
ir praplėstam ideologiniam pagrindui reikalingas ir - 
truputį kitoks įžodis. Bet esmėje lieka tie patys skau
tybės principai, tik čia jie paverčiami gyvu kūnu, iš 
daugiau teoretinės plotmės pas vyčius pereinama į 
praktinį vykdymą viso to, ką jis pažadėjo kaip skau
tas ir ką pasižadėjo kaip vytis.

Vyčio įžodis yra labai rimtas žingsnis, šitai reikia

tvirtai atsiminti. Tur būt visi sutiksime, kad garbės 
nuovoka, ar mes tai suprantame ar ne, yra pas kiek
vieną ir ji diriguoja visus mūsų veiksmus. Kiekvienas 
jaučia, kas yra garbinga, o kas ne, ir kiekvienas 
stengiasi nesielgti negarbingai. Vyčio įžodžio svarbu
mui pabrėžti, jis duodamas slaptai, su tam tikromis 
apeigomis. Tatai gali kam atrodyti vaikiška ir ne
rimta. Bet taip nėra. Baden-Powell ne be reikalo 
rekomenduoja slaptumą. Viešas įžodis nereikalauja 
tiek susikaupimo, o neviešas — reikalauja didelio susi
kaupimo. "

Sitai kiekvienas vy,tis yra pats pergyvenęs ir pa
tvirtins. Įžodžio turinys, forma ir apeigos turi vyčiui 
priminti tuos uždavinius, kartais labai nelengvus, ku
riuos jis gyvenime sutiks ir kuriuos turės įveikti.

Tik kaip vyras, rimtai, garbingai žiūrėdamas į savo 
įžodį, skautas vytis eis teisingu keliu, eis pakelta 
galva, su gera nuotaika, su šypsena, pasiryžęs korek
tiškai kovoti gyvenimo kovą ir ją laimėti.

Ir tada jis tą kovą laimės! psktn. K. Vidugiris

Kas yra skautai vyčiai?
- Pr. sk. v. R.

Jei mes bandytume kelis skautus vyčius paklausti 
kas tokie jie yra, neabejotinai susilauktume įvairių 
atsakymų, dargi daugeliui tektų nemažai palaužti 
galvą. Susidaro vaizdas,- kad tai yra sunkus klausi
mas. Norint išgirsti autoritetingą klausimo paaiš
kinimą, tikriau sakant, turėti autoritetingą atsakymą, 
geriausiai būtų paskaityti ką tuo reikalu kalba Skau
tybės Įkūrėjas Baden-Powellis, kaip jis pats skautus 
vyčius apibudina.

B.-P. skautus vyčius apibudina (žiūr. Sk. A. 13 Nr.) 
kaip stovyklautojus ir Tarnybos Artimui vykdytojus. 
Šitokia yra mūsų paties B.-P. duota definicija, kuriai 
netenka bet ką pridėti. Susipažinkime arčiau su ši
tuo turiniu, paviršutiniškai žiūrint, lyg ir nesunkiomis 
sąlygomis.

Pirmoje vietoje B.-P. stato stovyklavimą, bet įdo
mu— kodėl? Iš „Skautybės berniukams“ sužinome, kad 
stovyklavimas, gyvenimas miške, turi ne vien norą ir 
tikslą maloniai praleisti laiką, bet turi ir gilesnę 
prasmę. Stovyklavimas yra dalis tos mokyklos (ir 
labai svarbi dabs), kurią skautas turi išeiti, norėdamas 
tapti geresniu žmogumi. Stovykloje berniukas turi 
parodyti savo būdą, sugebėjimus, polinkius, inteli
genciją, sumanumą ir kitas savybes. Maža to, jis ne 
tik turi parodyti, ką jis jau dabar turi, bet ir dar 
daugelio dalykų išmokti. Jame turi gimti pasitikė-

N. VYTIETIS __________________________________

jimas savimi, savo jėgomis, orientavimasis, draugiš
kumas, nagingumas, rūpinimasis savo sveikata.

Pasak B.-P., stovyklinis gyvenimas turi berniukui 
padėti pasiekti 4 tikslų: išlavinti būdą ir inteligenciją, 
nagingumą ir sumanumą, sveikatą ir jėgą, tarnavimą 
ir pilietiškumą.

, Visų šitų gudrybių berniukas mokosi, būdamas 
skautu, t. y., apie 5 metus, o gal ir ilgiau. Kai ber
niukas užauga, pasiekia 17 metų amžiaus, jis jau daug
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Visi jie — bičiuliai ir broliai

yra išmokęs. Tačiau tų 4 stovyklavimo tikslų reikia 
siekti visą amžių, nes jų negalima visiškai išsemti per 
5—6 metus. Be to, kiekvienas aukščiau pažymėtas rei
kalavimas turi dar daug niuansų, taip, kad susidaro 
labai plati darbo dirva. ' Skautui vyčiui gyvenimas 
miške padeda pagilinti ir papildyti tuos reikalavimus, 
praplėsti jų rėmus, paįvairinti ir praturtinti jų turinį.

Todėl skautai vyčiai yra ne bet kokie stovyklau
tojai! Gyvenimas miške jiems nesudaro nė mažiausio 
vargo ir nėra apsunkinimas. Jie lygiai moka išsiversti 
minimumu reikalingų dalykų, lygiai ir geriausiose 
stovyklavimo sąlygose, kokias tik gali suteikti šių 
dienų civilizacijos laimėjimai. Vyčiai privalo mokėti 
patys viską pasigaminti, net gyventi Robinzono gyve
nimą. Jei kartais ir iškyla kokių sunkumų, jie su
manių jaunuolių nesunkiai yra įveikiami. Nuolatinis 
fizinių ir proto jėgų įtempimas lavina būdą, grūdina 
valią, skatina išradingumą.

Tokia būtų viena šios sąlygos — stovyklauti — pusė.
Bet yra ir dar vienas sumetimas, kuris verčia iš 

vyčių reikalauti gyvenimo laisvame ore.
Kadangi sk. vyčiai yra vyresniojo amžiaus ber

niukai, jaunuoliai (į vyčius tegalima priimti tik 18 metų 
amžiaus sukakus), tai labai dažnam jų jau tenka gy
venti suaugusiojo gyvenimą. Jie eina tarnauti, prakti
kuoja amatą arba jo mokosi, kartais studijuoja. Tie
sioginės pareigos užima daug laiko ir atostogos sudaro 
didelį įvykį. Įtemptas darbas, gyvenirrias bendruo
menėje, kasdienos rūpesčiai pareikalauja daug sveika
tos, nusekina jėgas, išvargina protą ir silpnina valią.

Visam tam blogiui atitaisyti turi būti racionaliai iš

naudojamos atostogos. Man atrodo, kad kaip tik šitą 
stovyklavimo reikšmės momentą ir turėjo galvoje 
Baden-Powellis.

Praleisti atostogas vasarvietėje arba likti mieste 

būtų labai neprotinga; tatai pareikalautų daug pinigų, 
bet nieko neduotų sveikatai.

Kas kita miške. Jame stovyklaujant, pasilsi nervai 
ir grįžta sveikata, atsigaivina ir sustiprėja ryšys su Pa
saulio Kūrėju, atsigauna siela ir po truputį grįžta idea
lizmas, kurį taip i sugraužia žmonių santykių tikrovė 
Tiesa, sk. vyčiai stovyklauja kiek kitaip, nei skautai. 
Iš savo patyrimo žinome, kad skautai papratę rengti 
nuolatines stovyklas, atseit visą stovyklavimo laiką 
praleidžia toje pačioje vietoje, nors savo stovyklavietes 
ir keičia. s

Sk. vyčiai daro kilnojamas stovyklas, jie nelieka il
gesnį laiką toje pačioje vietoje. Pėsti ar dviračiais jie 
keliauja per savo kraštą, ieškodami jiems nežinomų 
vietų, geriau pažindami savo kraštą, jo praeitį ir giliau 
suprasdami tautos sielą.

Tokios stovyklos reikalauja daugiau patyrimo ir 
sumanumo, bet vyčiai turi tokių savybių pakankamai.

Antra definicijos pusė sako, kad vyčiai vykdo tar
nybą artimui, kitaip sakant, jie turi būti šios dienos 
garbingi riteriai.

Jaunuolis, kol jis yra skautų eilėse, mokosi, 
kaip tarnauti, skautas vytis šitai jau išmokęs, jis 
jautąrnauja.

Tarnavimas gali pasireikšti įvairiomis formomis ir 
prasideda jau savo šeimoje. Kokią formą tarnavimas 
.beturėtų, visais atvejais jis privalo būti daugiau nei 
skautų „kasdieninis geras darbas“. Tarnauti, kitaip 
sakant, padėti savo artimui, galima arba atskiram 
individui, arba vienam ar kitam jų kolektyvui. Vyčiai 
savo šitą pareigą atlieka arba kaip paskiri asmenys, 
arba kaip tam tikras kolektyvas, vienetas.

Vyčių tarnavimas, pagalba, yra sąmoningas, ne 
automatinis tam tikrų įsakymų, turinčių gerą tikslą, 
vykdymas, bet širdingas patarnavimas tai bendruome
nei, kurios dalelę ir jis pats sudaro.

Vyčiai gali savo ideologiją visur pareikšti, bet leng
viausiai jiems tatai sekasi, jei jie ją palydi tarnavimu 
artimui. Turėtų būti net dar daugiau: iš jų tarnavimo 
turėtų nežymiai, bet pakankamai .stipriai pasireikšti 
jų ideologija, kuri, tokiu būdu, be klaidinančios rekla
mos, daug tikriau pasiektų žmonių širdis ir priverstų 
dėl daugelio dalykų susimąstyti.

Atliekant didesnio masto gerus darbus, kaip mes 
sakome, tarnavimą, skautai vyčiai parodytų nesupran
tančiai visuomenei, kad skautų organizacija turi kilnių 
ir rimtų tikslų, siekiančių pagerinti žmonių savitarpio 
santykius, sukurti naują žmogaus tipą ir prisidėti prie 
geresnio pasaulio sukūrimo, o ne vien tik žaidimus bei 
smagų laiko praleidimą. »

Baden-Powellis nurodo, jog kiekvienam skautui 
vyčiui geriausia tarnavimo dirva yra skautų sąjunga, 
kurioje, įvairias pareigas eidamas, jis geriausiai pa-

l
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tarnautų jaunajai savo tautos kartai, vestų 'juos į ge
rėjimą, tobulėjimą, padėtų tapti tikrais vyrais.

Taip pat plačią dirvą galima rasti švietimo bei so
cialinio aprūpinimo srityse.

Tokiu būdu, apibendrinant, galima sakyti jog skau
tas vytis yra modemus riteris, kuris visiškai naujose 
XX-jo amžiaus sąlygose, sugeba pritaikinti senovės 
riterių (geriausia prasme riterių) idealus bei principus.

Netenka abejoti, jog toks, riteriškas gyvenimas yra 
sunkus, toli gražu ne kiekvienam skautui prieinamas, 
kadangi tenka nuo daugelio smagumų atsisakyti. Užtat 
į skautus vyčius ne be pagrindo žiūrima, kaip į stip
riausią skautijos armiją, kaip į skautiškąjį elitą.

Baigiant, reikėtų paminėti dar vieną dalyką, kurio 
B.-P. iš vyčių reikalauja. Jo knygoje „Kelias į laimę“ 
mes randame parašyta, kad skautai vyčiai sudaro 
dar ir linksmą broliją.

Šitai yra svarbi sąlyga. 'Iš skautų taip pat reika
laujama šypsenos bei geros nuotaikos, bet galima at
sakyti, bepigu jiems, vaikams, šypsotis ir turėti gerą 
nuotaiką, juk jie dar nepažįsta gyvenimo tikrovės, 
nežino kas yra gyvenimo smūgiai.

------------------------------- Į—

Bet tenka pastatyti kontrklausimą: ar, susidūrus 
su sunkumais, mums lengviau, jei mes rūsčiai bandome 
įvykius pakeisti? Ar kartais uždaviniai nepasunkėja, 
jei mes neįnešame kruopelytės jumoro, geros nuotai
kos?

Ne! Joks daiktas neatrodys sunkesnis, jei mes nu- 
sišypsosim. Atvirkščiai. Gera nuotaika ir šypsena 
padeda lengviau nugalėti bet kokią kliūtį. Veidas yra 
žmogaus sielos veidrodis, sako patarlė. Kas yra veide, 
tas yra ir sieloje. Giedri, išlyginta, gera siela šitas 
savybes atspindi veide. Todėl, stengiantis gerėti, to
bulinant save, vyčio veidas turėtų šitai atvaizduoti.

Linksmumas mums yra būtinas. Rimtas veidas dar 
neparodo rimto žmogaus. Tad su giedria nuotaika, 
draugiška šypsena, su atvira širdimi eikime į gyveni
mą, lyginkime nelygumus, tobulėkime patys ir savo 
pavyzdžiu patraukime kitus.

Atsiminkime, kad gyvenimas turi ne vien tamsias 
puses, bet ir šviesias. Mes turime ir daug draugų. Visi 
jie mums linki

GERO STOVYKLAVIMO!

--------------------------- ---

Skautybė ir tautinis auklėjimas
Skautų organizacija yra tarptautinis jaunimo sąjū

dis, įkurtas anglo lordo Baden-Powell. Būdama tarp
tautinė, skautybė nėra internacionali komunizmo pras
me. Ji, priešingai, pagal savo obalsį — Dievui, Tėvy
nei, artimui — iškelia ir tautiškumo pradą. Skautas 
tuo būdu yra praktikuojąs savo konfesijos narys, geras 
savo Tėvynės sūnus, pasiryžęs visiems ir visuomet pa
tarnauti. Mūsų tema apima obalsio antrąją dalį — 
Tėvynės meilę ir su ja surištą tautinį auklėjimą.

Jaunuolį tautiškai subrandinti turi pareigą mokykla. 
Tačiau mokyklinį auklėjimą retu atveju galima laikyti 
pilnutiniu. Skautų organizacija čia ateina mokyklai 
talkon, o dažnu atveju ir pati viena imasi jaunuolių 
auklėjamojo darbo, paimdama savo nuožiūron jos narių 
laisvalaikio ir atostogų meto dalį.

1. Programos rengimas. Dalis skautiškos 
patyrimo laipsnių programos paliečia tuos pačius klau
simus iš istorijos, geografijos, literatūros ir kt., savo- 

. tlškai, pagal reikalą interpretuojant ir pritaikant. Čia 
kaip tik kreiptinas dėmesys į tautinės minties pradą, 
jį išryškinant. „Tautiškumas yra konkreti mūsų vei
kimo lytis“ — sako Prof. S. Šalkauskis. Skautiškasis 
veikimas turėtų tuo kaip tik kuo daugiausia remtis ir 
rasti kuo daugiausia pritaikymo. Tautinio susipratimo 
reikšmė ypatingai turi būti aiški visiems šiandien, 

esant toli nuo savo krašto, neturint laisvos Tėvynės ir 
norint ją vėl atgauti.

2. Iškylos i r stovyklos. Skautybės įkūrėjas 
yra ypatingai pabrėžęs iškylų ir stovyklų reikšmę skau
tiškame gyvenime. Iš tikrųjų skautas čia įžiūri ne 
vien pramogavimą, bet turi ir uždavinių. Tarpe jų 
nemenką vietą užima gamtos ir krašto pažinimas ir 
meilė. Skautas — gamtos ir gyvulių draugas. Jis iš
kylauja, keliauja po savo gimtąjį kraštą, jį pažįsta 
ir pamilsta. „Iš kraštovaizdžio dvasios išauga tautų 
sielos“ — sako W. Schubart’as. Ir tikrai, tautinė indivi
dualybė kaip tik ir yra pagrįsta aplinka, kurioje tauta 
gyvena, jos (tautos) bendra praeitimi ir siekimų bendru
mu. Todėl šis tautinio auklėjimo būdas ypatingai išryš- 
kintinas. Čia nereikia nei gražių žodžių, nei didelių 
vadų sugebėjimų. Gamtos veikimas į jautrią vaiko ar 
jaunuolio sielą yra milžiniškas.

Tremtyje stovyklavimo prasmė smarkiai pasikeičia, 
bet neatpuola, kaip kai kas mano. Stovyklavimas.yra 
specifinis skautavimo bruožas. Nekalbant jau apie 
stovyklavimo reikalingumą skautiškam patyrimui įsi
gyti, stovyklaujant net čia, tremtyje, galima tautinio 
auklėjimo momentą įvesti. Netekusiems Tėvynės, 
mums ypatingai brangus jos prisiminimas. Ilgainiui 
šiuo atžvilgiu net suaugusieji tampa vaikais. Todėl
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Wurzburgo skautų dovana dir. W. G. Cargill

stovyklose reikalinga ypatingai stengtis sudaryti nuo
taiką, primenančią mūsų Tėvynę. Turint galvoje mūsų 
skautiškąsias — lietuviškąsias tradicijas ir patyrimą, 
tas dalykas nėra jau toks sunkus. Mūsų stovyklų pa
puošimuose vyrauja kaip tik skautiškos ir tautinės 
emblemos, kurios visiems daro įspūdžio.

3. Stovykliniai laužai. Plati veikimo dirva 
— stovykliniai laužai. Skautiškas laužas -nėra vien 
atskirų pokštų arba vadinamų skautiškų išdaigų rody
mas žiūrovams. Laužas turi gilesnę prasmę. Liaudies 
dainos — tai yra fonas visos laužo programos. Dai
noms galima pajungti ir svečius, jei tokių yra. Gerai 
sudaryti ir nuotaikingi laužai turi didelės naudos, jų 
įspūdis pasilieka gyvas labai ilgą laiką.

4. Šventės ir minėjimai. Skautų organi
zacija, kaip ir kiekviena kita, turi savo metines šven
tes, kur taip pat atsiranda nemažai progos iškelti 
tautinio auklėjimo momentui. Labai tinkamas tau
tiniam auklėjimui tautos istorijos faktų nagrinėjimas, 
ypatingai tokios turtingos, kaip mūsų.

Skautai vyčiai į organizacinį gyvenimą žiūri dau
giau ar mažiau subrendusiomis akimis. Šiandien kiek
vienam aišku, kad mūsų maža. tauta yra kaip lašas 
jūroje. Bet tai dar nereiškia, kad mes turime mažiau 
teisių į gyvenimą, kaip didieji. Mes kaip tik turime 
parodyti savo tautinį susipratimą. Skautų vyčių užda
vinys ne tik patiems persiimti tautiniu auklėjimu, bet 
padėti šioje srityje ir jauniesiems savo, broliams. 
Šiandien pirmoje eilėje mes turime 
būti lietuviais, tauriais savo krašto 
patriotais. vyr. skltn. Kostas Dabulis

Ar vykdom obalsi?
Savo obalsį mes visi žinome. Bet ar vykdome? 

Jei bandytume tvirtinti, kad vykdome, aš šitai pa
neigčiau. Paklauskime, kaip mes vykdome antrąjį 
obalsio žodį „Tėvynei“?

Esame girdėję daug gražių pavyzdžių, kaip auko
jamasi Tėvynei, girdėjome apie karžygius, girdėjome 
apie žmones, mokėjusius pasiaukoti dėl tėvų žemės. 
Bet šalia šitų didvyrių gali būti ir tyliųjų didvyrių, 
kurie kitaip dirba savo Tėvynei, iškelia jos vardą ir 
garbę, tik jų darbai ne taip greit pastebimi.

Man, senam skautui, stebint dabartinio jaunimo, jų 
tarpe ir skautų, gyvenimą, darosi liūdna. Ir liūdna 
visai ne todėl, kad aš jaū pasenęs, bet todėl, kad jau
nimas nebeteko tautinės savigarbos, todėl, kad jis eina 
šunkeliais tautinės lietuvių garbės prasme.

Per UNRRA esame gavę, visokių švilpynėlių. Jau
nimas tuoj skuba pramokti jomis išgroti kokį 
šlagerį. Taip jaunimas ir išklysta iš lietuviško kelio. 
Modernūs šlageriukai visi yra labai trumpo amžiaus, 
čia atsirado, čia ir išnyko. Bet jaunimas, netekęs at
sparumo, siekia vis dėlto jų pramokti ir tokiu būdu 
atšąla savo tautinėms dainoms.

Pakartokime antraštės klausimą — ir atsakysime 
„Ne!“. '

Dabar paklauskime, kur dingo mūsų nepalygina
mos liaudies dainos?

Daugelis atsakys, nemokame, nes nėra kas pa
moko. Gal būt nurodys ir daugiau priežasčių, bet per 
visą tų priežasčių sąrašą aš raudonu rašalu parašy
siu: „Skautui nieko nėra negalima, skautas visuomet 
randa išeitį“.

Nusikeikime keletą šimtmečių atgal į praeitį, pa
žvelkime į didingas Lietuvos girias. Ką mes jose ma
tome? Sėdi sau piemenėlis tarp savo bandos ant kel
mo ir drožinėja-skaptuoja visokias- dūdeles, skudu
čius ir raliuoja, pamėgdžiodamas įvairius miško gy
ventojus, arba apdainuoja savo skurdžią dalią. Saky
kite, kas jį išmokė? Ilgesys, vienuma ir gamta jį iš
mokė. Jis pats buvo kūrėjas.

Aš čia išdrįsiu pasakyti, kad jie ir buvo pirmieji 
lietuviai skautai, tik nevisai šiandienine prasme. Jie 
pažino kiekvieną miško gvyentoją, kiekvieną paukštį, 
gyvulį, augalą, medį ir žolę. Jie žinojo kiekvieną 
neišbrendamų girių takelį ir gal, ne kartą priešams 
puolant mūsų šalį, jie būdavo vadovais saviesiems 
pasislėpti, jiems vieniems žinomais paslaptingais neį
žengiamų girių takeliais.

Štai, broliai skautai, mūsų obalsio kelias: atkurti 
liaudies muzikos instrumentus, atkurti mūsų skam
bias dainas ir jas išsaugoti sekančioms kartoms. Tegul
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skamba mūsų gražios dainos, bet ne pigūs, trumpa- kojai šlageriai. Teklesti mūsų dainos, gražiausios ’.visame pasaulyje. Ar ne keista ir ar nėra paradoksas, kad mūsų dainos su pasigėrėjimu priimamos viso pasaulio, bet jos mažai populiarios mūsų pačių tarpe. Šiandieną lietuviška daina skamba ne tik lietuviams, kur jie bebūtų, bet girdime jas ir iš amerikiečių, ir iš vokiškų radijo stočių. Retas užsienietis nesusižavi nuostabiomis liaudies meliodijomis, kurias sukūrė mūsų protėviai, retas svetimšalis susilaiko nepareiškęs savo entuziazmo. Mes ir patys turime daugiau dainuoti liaudies dainų ir nepamiršti liaudies muzikos instrumentų.Bet seni žmonės, moką senas dainas, po truputį išmiršta, o su jais miršta ir tas neįkainojamas turtas, liaudies dainos. Tat gelbėkime šį neįkainojamą turtą, nes gyvenamos nenormalios sąlygos baigia iš mūsų tą turtą išvogti. Kaip organizuoti tą gelbėjimą? Labai paprastomis priemonėmis: mūsų stovyklose dar 

gyvena senų žmonių, kurie moka arba padirbti kokį liaudies muzikos instrumentą, arba moka padainuoti senų liaudies dainų. Kreipkimės nieko nelaukdami į juos. Paskelbkime konkursus būreliuose, skiltyse, kuriuose daugiau išmoks senovės liaudies dainų. Kai mes tokias dainas išmoksime patys, galėsime išmokyti ir kitus, be to, atsiras ir tokių, kurie iš jūsų tas dalinas ir užrašys. Šituo keliu mes ir patys tapsime tyliaisiais didvyriais, kurie gelbsti tautos turtus.Teprabyla mūsų tarpe vėl skudučiai, rageliai, trimitai. Apsirūpinę liaudies muzikos instrumentais, galėtume juos demonstruoti užsienyje, arba galėtume vieną-kitą komplektą pasiųsti kitų kraštų skautams ir tokiu būdu pareklamuoti ir mūsų tautinę muziką ir mūsų skautus.Neabejoju, kad tokiu būdu mes sukeltume platų atgarsį užsienyje. Nepasigailėkime darbo, energijos ir pastangų. Visa tai dirbsime Lietuvai ir mūsų amžinai tautai. skltn. muzikas V. S.

Žygiuojami . . .

Uniformos keitimo klausimu
(Diskusinė tema)Kiekviena organizacija turi savo ženklus, uniforminių drabužių spalvą ir pasiuvimo formą. Skautai, kaip tarptautinės organizacijos nariai, dėvi maždaug vienodą uniformą.Kai kam kyla klausimas, ar nekeistina mūsų uniforma. Atsiranda pagunda ją keisti, motyvuojant tuo, kad esanti perdaug apkrauta blizgučiais. Bet juk skautų uniforma yra prasminga. Kiekvienas ženklelis turi savo paskirtį ir reikšmę, gi juos panaikinus, uni- 'forma nubluks. Metinės žvaigždutės, vyresniškumo ir patyrimo ženklai, kuo visa tai atžymėsime?! Skiltiniai (skalpai), lazdos, trumpos kelnaitės ir kaklaryšiai skiria mūsų organizaciją iš daugelio kitų organizacijų. Kiekviena, nors ir kukliausia uniforma turi kokius nors atžymėjimo ženklus. Jei kas nori pasijuokti ir pavadinti „blizgučių karaliais“, visuomet ras progų 

tatai padaryti, nors ir kukliausią uniformą nešiotume. Jei per 20 metų nešiojome trumpas kelnaites bei „blizgučius“, kodėl čia, tremtyje, sugalvojome ją sukuklinti?Tuo tarpu šiai uniformai reikėtų nustatyti tvirtas pagrindines taisykles. Daugelis skautų dėvi nevienodo sukirpimo uniformas ir įvairiose vietose ženklus. Ar daug skautų turi lazdas? O tuo tarpu jos yra labai reikalingos: gaisro metu, kelionėje, neštuvams, miniai sulaikyti ir t. t. Bet šiuo lazdos naudingumu mažai kas naudojasi. Šitas trūkumas turėtų būti papildytas. Tremtyje leidžiama dėvėti ilgas (žiemines) kelnes ir tokios spalvos palaidines, kokių tik galime gauti. Pakeitus ar atmetus kokius ženklus, iš mūsų nevienodos uniformos iš viso nieko nebeliks. Tokiu atveju jau geriau iš viso civiliai drabužiai su skautiškuoju ženkleliu.
sk. v. vyr. skltn. J. U.
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VISATOS STRUKTŪRA VYDŪNO 
PASAULĖŽIŪROJE

JUDRUSIS ASKETAS

Menka, asketiško žmogaus išvaizda. Suvelti plau
kai. Plačios akys. Ryškūs, švelnumu dvelkią veido 
bruožai. Judrus kiekvienas kūno sąnarys.

Kam nežinomas šis. žmogus? Kas negirdėjo jo kal
bų? Kas nematė jo gestikuliacijos? Kas neskaitė jo 
raštų? — Kam nežinomas Vydūno vardas?

Nemaža yra jaunų idealistų, kurie apie jį svajoja, 
kaip apie šventąjį pranašą Jis daugiausia jiems ir 
suprantamas. Didingas jo pasaulėžiūros rūmas su 
paslaptingais labirintų labirintais gal daugiausia ati
tinka jaunuolio idealisto svajingąjį dvasios polėkį. 
Pagaliau apie tuos, kurie dega jaunuoliško 
idealizmo liepsna, ir sukosi jo kas
dieninės mintys. Tiems leistas „Jaunimas", vėliau 
„Naujovė“, kuri su amžiumi subrendo į „Darbymetį“. 
Jaunystės idealizmo dvasia dvelkia kiekvienas jo raš
tas, kaip „Amžinoji ugnis“, „Tautos Gyvata“, „Svei
kata, Jaunumas, Grožė“, „žvaigždžių Takai“, „Mūsų 
Uždavinys" ir kiti. Praeitis Vydūnui tokia pat gyvybės 
versmė, kurianti gyvenimo jaunystę. „Prabočių Šešė
liai“, amžinųjų „Jūrų Varpai“, „Likimo Bangos“ aidi 
nepaliaujama gyvybės giesme.

Tačiau daugeliui jis lieka nesuprantamas. Tik nedi
delė dalelė jaunuolių lieka jam ištikima iki galo. Jo 
paslaptys ne vieną jaunuolį priveda prie apkvaišimo. 
Ir toks meta jį. Tolimaš jo idealizmas lieka visiems, 
kurių protui jis nerealus, kurių vaizduotė neįstengia 
savyje atkurti plačių idėjinių rūmų su paslaptingais 
labirintų labirintais. ,

VISATOS SUPRATIMAS

Pats didysis Vydūno pasaulėžiūros rūmas yra vi
satos supratimas. Šiuo atžvilgiu negalima dalinti jo 
raštų į kosmologinius ir metafizinius. Jo pažiūros 
griežtai monistinės. „Nėra priešingumo tarp dvasios 
ir materijos.“ (V. S. 24 p.) „Visa iš Jo, Jame ir į 
Jį“ — Vydūno mėgstamiausia Šventojo Rašto citata. 
Galima tik kalbėti apie kosmometafizines jo pažiūras.

Šių pažiūrų supratimas yra raktas į visų Vydūno 
raštų supratimą. Tie patys principai, tos pačios idėjos 
visur kartojasi. Toji pat meliodija aidi „Jūrų Var
puose“, toji pat ranka judina „Likimo Bangas“, tas 
pat atspindis. matyti „Sąmonėje“, „Slėpiningoje Žmo
gaus Didybėje“ ar pagaliau „Žmogaus Keliuose“. Net 
jo tautinės idėjos be šių pažiūrų sunkiai suprantamos.

8

Tautos gyvena, kad joms tartų savo žodį „ritmas iš 
amžinosios esties“.

REGĖJIMO GAMTA

Ji pati mažiausia būties sritis Vydūno pasaulė
žiūroje. Tai žemės rutulys su savo atmosfera. Jis yra 
kaip ir pagrindas kitoms būties sritims suprasti. „Tai, 
ką vadiname žemės rutuliu, kurio skersinis 12.724 km, 

> yra tik žemės branduolas. Bet žemę apgobiantis oras 
yra taip pat didelė žemės dalis. Todėl negalima sa
kyti, kad mes gyvename ant žemės. Mes gyvename 
žemėje apie 6000 km nuo žemės vidurio, o 32.000 km 
nuo viršaus.“ (V. S. 12 p.) '

Pats žemės gyvenimas yra mažiausiai savaran
kiškas. Jis pareina nuo aukštesnių būties sričių. Pir
moji tokių yra

ETERIO SRITIS

Sakoma, kad eteras pildo erdvę. Tačiau ši erdvė 
yra ribota. Žemė ir kitos planetos plaukia etere aplink 
saulę. Saulė yra etero srities branduolas. „Planetos 

• skrenda tikrame etero sluoksnyje, kaip gyvi daiktai 
ant žemės gyvena savo sluoksnyje." (V. S. 16 p.) Vy
dūno teigimu pagal šių dienų mokslą žemės materija 
susideda iš 92 elementų. Eteras —■ iš kokių 200 ele
mentų. Šie elementai nėra kokie atskiri kūnai. Iš 
vieno elemento yra galima gauti tam tikrose aplinky
bėse kitas elementas. Pvz., iš radiumo gaunamas 
heliumas. Visas eteras, kurio branduolu yra saulė, 
sudaro taip pat didžiulį rutulį. Jame vyksta planetų 
gyvenimas.

Kitaip etero sritį dar būtų galima pavadinti fizinės 
jėgos sritimi. Šios jėgos persunkia žemę ir ją veikia. 
Tačiau ir ši sritis yra tik aukštesnė būties pakopa. 
Pats etero rutulys su visu savo turiniu su kitais tokiais 
rutuliais plaukia dar smulkesnėje materijoje. Šią 
materiją būtų galima pavadinti vitaline sritimi. s

VITALINĖ SRITIS

Vydūnas šią sritį vadina sanskrito kalbos žodžiu 
Kama-Prana. Čia yra kaip ir gyvybės diegai. Šiai 
sričiai veikiant, apsireiškiant per eterinę ir žemiškąją 
sritį, gimsta įvairių pavydalų gyvija, kaip augmenija 
ir iš dalies aukštesnioji gyvūnija. Vitalinė būtis taip 
pat sudaro rutulį, kurio branduolas yra astronomo 
Herschel’io minėta žvaigždė Alkyonė. Eterinis rutulys 
su savo turiniu skrenda Alkyonės vitalinėje sferoje.
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Vydūnas pagal senovės mokslą, kurį jis dažnai mini, 
nurodo, kad Eterinis rutulys apsisuka vieną kartą apie 
save per ilgesnį laiką kaip per 20.000 metų. Apie Al- 
kyonę jis apskrieja vieną kartą .per 8640 milijonų 
metų.

JAUTULINGOJI SFERA

Vitališkasis Alkyonės rutulys, kuris savo didumu 
sunkiai begali būti įsivaizduojamas’, priklauso dar di
desnei sferai. Šią būtų galima, rodos, tiksliausiai pa
vadinti jautulingąja sfera. Vydūnas ją vadina Kama- 
Manos sritimi. Ji vėl turi savo branduolą. Tačiau 
šiame rutulyje nyksta laikas ir erdvė. Jo materijos 
subtilumas nebeleidžia šios srities vadinti materialine 
sritimi, nors ji dar priklauso materialinei būčiai. Kūno 
jausmais š’ sritis nebesuvokiama. Jos jėgos per kitas 
materijas gali apsireikšti norais, troškimais, aistromis, 
pykčiu, pavydu, geismais ar- net mąstymo galia. 
Tikriau pasakius, šią sritį būtų galima vadinti gyvu
liškosios sielos sritimi. Ji rieškiasi per gyvulio gyvybę 
ir sąmonę. Tiek pat per žmogų, kiek žmogus yra pri
valomas ir priklausomas šios srities.

AUKŠTOJI DVASIA

Visos keturios minėtos sferos priklauso dar fiziniam 
pasauliui. Aukštesniosios sferos jėgos persunkia že
mesniąją ir per ją apsireiškia. Kartu šie sferoidai 
neskrieja apie vienas kitą, bet vienas kitame apibrėž
tose ribose nuo branduolo. Dar tiksliau branduolus 
būtų galima pavadinti statiškosiomis sferų jėgomis, 
o juos gaubiančias jėgas veikiančiosiomis. Saulė jokiu 
būdu nėra ugninis rutulys, kaip iki šiol buvo tikima. 
Jei galima būtų nuo žemės pakilti į erdvę tarp saulės 
ir žemės, nematytumėm saulės. Ji savo jėgas, būtent 
šviesą, šilimą ir 1.1, tiktai žemėje apsireiškia. (V. S. 
16 P.)

Už šitų keturių sričių yra dar trys aukštesnės dva
sios sritys. Sunku jas viena nuo kitos beišskirti. Tai 
yra trejopa būtis. Gal ją tiktų pavadinti Meilės, Iš
minties ir Valios arba Visagalybės vardais. Sanskrito 
kalba išreiškiama Atma-Buddhi-Manas. Krikščioniš
kosios religijos prasme gal tai atitiktų Švenčiausiąją 
Trejybę.

Ši sritis yra visumos pagrindas. „Visa visuma yra 
švitėjimas septyneriopos šviesos, septynių spalvų, ji 
yra skambėjimas septynių balsų.“ (V. S. 18 p.) Ji yra 
ir žmogiškosios esybės pagrindas. Jos jėgos reiškiasi 
per tobuląją žmogaus asmenybę.

GYVENIMO RITMAS

Šiandien jau mokslas neabejoja^ kad žemės ma
terija yra sudaryta iš atomų. Bet patys atomai nėra 
medžiagos pasidalinimo riba. Jie sudėtingi. , Jie turi 
savo branduolą, apie kurį skrieja elektronai. Tokiu
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būdu atomas prilygsta didiesiems dangaus rutuliams. 
Kadangi atomai su savo branduolais ir palydovais- 
elektronais yra be galo maži, galima sakyti, kad savo 
didumu jie taip pat toli nuo vienas kito, kaip ir pa
dangių rutuliai. Pagaliau, pagal Vydūną, atomas ir 
yra ne kas kita, o ne visai tiksliai išsireiškiant, su
tirštėjęs eteras. Tokiu būdu žemės medžiaga yra to 
paties etero kitoks pasireiškimas. Žemės materijos 
esmę sudaro tas pats eteras.

Bet ir eteras savo esmėje nesavarankiškas. Jo 
atomai susidaro iš vitališkosios (Kfama-Pranos) srities 
medžiagos. O pats vitališkosios medžiagos vienetas, 
koks būtų galima suprasti, susidaro iš jautulingosios 
srities jėgų. Tas pat pasakytina ir apie likusias 
aukštesniąsias dvasios sritis. „Septynios Visumos sritys 
nesiranda kiekviena atskiroj vietoj, bet viena kitoje", 
viena per kitą reiškiasi.' Iš tiesų, visuma tai ne sep
tynios sritys, bet septyneriopas bangavimas, atsispin
dėjimas.

Šių dienų mokslui neprieštarauja teigimas, kad 
žemės materijos pagrindu yra eteras. Nuo fizinės 
materijos, eteras skiriasi savo greitesniu ritmu. Tiek 
pat skiriasi savo ritmu vitalinė sritis nuo etero. „Se
novės mokslas sako, kad kitų Visumos sričių materija 
juo ji aukštesnė, juo greičiau virpanti, esanti gyvesnė. 
Pradedant iš aukšto, galima sakyti, kad įsikūrus dva
sinėms Visumos sritims, nežinomasis Tat apreiškė 
aukščiausiąją materinę būtį ypatingu virpėjimu.“ (V. 
S. 23 p.)

,-,Kartu su šitų didžiu ritmu teka naujas ritmas 
per Visumos sritis. Ir jisai yra tat,,iš ko gaminasi 
atskiri pavidalai, gyviai.“ (V. S. 25 p.) „Atskirus pa
vidalus gaminąs ritmas gali būti palyginamas su spin
dėjimu, kuris liejasi iš Visumos gilybės. Tasai spin
dėjimas savo šaltinio artybėje yra vienybė. Toliau 
jisai skirstosi į atskirus spindulius. O kaip saulės 
spindėjimas sukelia debesis ir jos spinduliai sutelkia 
dujeles į ypatiškus pavidalus, . . . taip ir tas spin
dėjimas iš Visumos esmės kuria pavidalus, gyvius." 
(V. S. 26 p.)

GYVENIMO PRASMĖ

Aukščiausiąjį Būties ritmą galima pavadinti Lo- 
gosu, žodžiu. „Pradžioje buvo Žodis, kuris tapo kūnu 
ir gyveno tarp mūsų.“ Logoso apsireiškimas arba visu-

Esmiškai garbingesnis yra tas žmogus, kuris 
nesijaudina, kada kitos tautos žmogus jį pasi
tinka su pasididžiavimu. Tikrai didingas žmo
gus vertina tai kaip nesusiturėjimą ir savo gy
venimo uždavinio nesuvokimą ir stengiasi savo 
ramiu, kukliu elgesiu pareikšti gelbantį pavyzdį.

. Vydūnas
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Lietuvių bičiulis W. G. Cargill skautų tarpemos atsiskleidimas įvairiais ritmais yra dangaus žemės įkūrimas. Visumai atsiskleidžiant randasi vis didesnis įvairumas, didesnis vienybės pasidalijimas. Dvasia tarsi sutirštėja įvairiose būties srityse, tuo apreikšda- ma save. Vydūnas tai palygina su iškvėpimu ir įkvėpimu. „Jis amžinybėje kartojasi.“ „Mažesnieji bangavimai yra tarsi to didžiojo įvykio atsidūsėjimai.“„Kaip Visuma radosi, taip ji vėl ir gaiš.“ Žemesniosios būties sritys susilies su aukščiausiąja. Daugybė virs Vienybe. „Grįžimas į pagrindinę būtį yra tat, ką vadiname pažanga, kilimu, evoliucija.“ Pasirodo dvejopas gyvenimo uždavinys: per žemesniąsias būties sritis apreikšti hukščiausias ir grįžti į pirmapradę savo priežastį. Aukštesniosios sritys gali apsireikšti per žemesniąsias tik tuomet, kai žemesniosios pasiduoda aukštųjų veikimui. Išmintis tik tuomet gali tarti savo žodį, kai jai yra paklusnios aistros ir įgeidžiai. Gyvenimo prasmė Vydūno nusakoma šiuo posakiu: „Iš nežinomos Vienybės per sapnuotąjį tūleriopą pasiekti sau žinomąją Vienybę.“Grįžimas į pirmapradę būtį vyksta žemesniųjų sričių išnykimu. Žmogus miršta pirma netekdamas kūno. Bet jis dar gyvena eterinėje srityje. Čia miręs, ilgai dar gyvena vitališkoje ir gaivalingoje srityje. Tik pasiekus tobulumo su mirtimi paskutinioje srityje, jo dvasia gali pasilikti pirmapradės amžinybėje. Be abejo, savo srityse, po regimosios savo mirties, gyvuliai ir augalai dar gyvena. •
VYDŪNO PASAULĖŽIŪRA FILOSOFIJOS

MOKSLO ŠVIESOJEAr šios Vydūno pažiūros yra realios, ar jos atitinka gyvenimą? Per drąsu būtų dėl jų pasisakyti skeptiškai. 

Juo labiau, kad jos tarnauja kilniam žmoniškumui ugdyti. Vydūnas yra žinomas kaip žmoniškumo auklėtojas ir mokytojas. Prisimena paties autoriaus vaizdelis apie neigiamąją turtuolio kritiką, kuris, iško- neveikęs beturčio kambario papuošimą, nieko geresnio vietoje menko apstatymo neduoda. O šios pažiūros nepasižymi savo menkumu. Ne griauti jas galima, bet nurodyti jų vietą pasaulėžiūros mokslų visumoje.Vydūnas pats ne kartą prisipažįsta, kad čia jis nėra originalus. Jis nuolat mini, remiasi indų pasaulėžiūros ir senovės mokslais. Tik pažiūras, kurias paduoda, pritaikąs pagal savo dvasios supratimą. Bet gaila, kad savo šaltinių Vydūnas konkrečiau nenurodo. Kas giliau yra studijavęs Vydūną, lengvai gali susidaryti įspūdžio, kad tokie autoriai, kaip Fr. Hartmann, R. Hartmann ir E. Boehme, yra turėję daugiau įtakos negu senovės mokslai. Šių autorių yra leidinėlių, kurie savo turiniu visiškai primena Vydūno filosofinius leidinėlius, kaip antai, „Leben nach dem Tode“, „Der Weg“ ir kt.Užsimindamas senovės helenų mokslą, autorius nepasisako kokius autorius turi galvoje. Emanacijų teorija, kuri visiškai primena Vydūno būties struktūros pažiūras, filosofijos istrorijoje yra nemaža gvildenta !r žinoma. Platonas su savo idėjų hierarchija yra šių pažiūrų šalininkas. Dydžių vaizdais jas yra plėtoję pitagorininkai. Daugiausia jas yra apdirbęs Philonas Žydas. Ir bendrai panteistinė pasaulėžiūra visą laiką sukosi apie panašius būties struktūros vaizdus. Šiandien šias pažiūras daugiausiai sukonkretino teosofija. Ji sukūrė tikrą, vaizdų ir pasakišką šios pasaulėžiūros rūmą, su visokiais dvasios labirintais, kur, atrodo, visa iki detalių yra žinoma, išmatuota, apskaičiuota. Žinomas laikas, kiek mirusi būtybė turės kurioje būties srityje gyventi, kiek trunka pats amžinybės kelias. Atrodo, lyg būtų gyvenimo problema išspręsta ir baigta. Tokiomis pažiūromis ir yra persiėmęs Vydūnas. (Prisimintina jo „Mirtis ir kas toliau?“).Vydūnas mažiausia ir beatsikiria savo kūrybos pačiam būties klausimui nagrinėti. Visa jo filosofija išdėstyta keliose menkose brošiūrėlėse. O ir šių tikslas ne klausimus nagrinėti, bet pačias pažiūras propaguoti — žmoniškumui ugdyti. Kitais savo veikalais šias pažiūras jis tik garbina, mistifikuoja, poetiniais vaizdais vainikuoja. Ir čia visiškai pagrįstai gali būti klausiama, ar Vydūnas gali būti laikomas rašytoju-poetu, kuris tam tikrą pasaulėžiūrą vainikavo ir skeidė kūrybiniu žodžiu.Yra trys kūrybos sritys, kur Vydūnas iškyla kaipo didi asmenybė. Ir jos leidžia kalbėti kaip apie: 1) Žmo
niškumo mokytoją, 2) Tautinės idėjos kūrėją ir 
3) Dramaturgą, poetą.
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GAMTOS PAŽINIMAS
sk. v. VANAGASDžiaugiamės ištrūkę miškan. Tik įeini į žaliąją karalystę, tuoj visos bėdos ir rūpesčiai palieka kažkur toli, krūtinė laisvai alsuoja gaivu miško orą, išsilygina kakta, pasijunti toks laisvas, laisvas!Iš visų pusių apstoja aukšti medžiai, paslaptingai čeža po kojomis žolė, kažkur čiulba nematomi paukščiai, o krūmuose greit dingo kažkoks gyvulėlis. Brolau, ar nėra smagu miške?!Su mišku yra surišta daug malonių prisiminimų, tuoj atgyja stovyklų vaizdai, prisimeni laužus ir budėjimus. Kaip visa tai toli šiandieną!Bet nors ir nemažai stovyklavę, nemažai laiko pra- ' leidę šiame skirtingame pasaulyje, vis dėlto vargu ar drįstume tvirtinti, kad pažįstame mišką bei jo gyventojus. Man, senam skautui ir gamtos mylėtojui, norisi tvirtinti, kad mes mišką mažai pažįstame, nors ir nemažai laiko jame praleidžiame. Paklauskime, ką gi mes veikiame miške? Ogi išdykaujame, žaidžiame dienos ar nakties žaidimus, pavalgome, pasilsime ir — keliaujame namo. Taip darydami, mes niekad nepažinsime tikrosios gamtos, kuri yra pernelyg įvairi ir sudėtinga, kad ją būtų galima pažinti per trumpas stovyklas bei iškylas. Vyčiai gali miško gyvenimą jau geriau tyrinėti, kadangi jau ir jų stovyklavimo pobūdis yra kitoks nei skautų, ir jie yra gudresni. Sakysime, keli vyčiai susitaria padaryti kelių dienų iškylą į mišką. Norėdami pažinti tą mišką, vyčiai netyrinės apylinkių, bet atsidėję stebės, kas miške auga, kokias sudaro bendruomenes, kokie paukščiai ir žvėreliai ir kuriuo laiku pasirodo miške, ką veikia, kaip laikosi. Patyrinėkime pėdsakus ir iš likučių bandykime atspėti, ką tie žvėreliai ar paukšteliai čia veikė, ką ėdė ar lesė, gal kas išgąsdino, gal įvyko kova?Nustatykime medžių rūšis, atkreipkime dėmesį į amžių, į jų situaciją; bandykime pažinti žoles. Jei patys jų pavadinimo bei jų naudingumo nežinome, paklauskime netoliese gyvenančių vietinių žmonių arba miškininko. Šitie asmenys tikriausiai jums pasakys visa, ką jie patys žino, o jie žino daugiau nei mes patys. Ypatingai reikėtų sužinoti, kokią naudą teikia augalai. Būdami vaikai, mes be abejonės buvome skaitę vaikų literatūroje atsitikimų, kada koks žmogus, patekęs į sunkias aplinkybes, likęs gyvas tik todėl, kad maitinęsis augalais bei šaknelėmis. Ar mes, tokiose aplinkybėse atsidūrę, mokėtume pasinaudoti augalais? Juk jų tarpe gali būti ir nuodingų, kurie į aną pasaulį nuvarys greičiau ir tikriau nei badas. Jų tarpe gali būti ir vaistingųjų augalų, kurie ligoje gali

OPSRAS
psktn. R. N. Vidugiris

išgelbeti gyvybę. Main Ridas aprašo atsitikimą, kada vienas pabėgęs iš vergijos negras, vardu Bambara, išgelbsti baltajam žmogui gyvybę. Šis žmogus bemedžiodamas pasiklydo miške ir užmynė labai nuodingą gyvatę, kuri jį tuoj ir įgėlė. Medžiotojas nepažino jokių vaistingųjų augalų, todėl po pusvalandžio turėjo mirti. Jo laimei, jo šauksmą išgirdo Bambara, kuris stebėjo visą įvykį ir net savo laisvės ir-gyvybės kaina nusprendė pagelbėti nelaimingajam. Bambara tuoj suieškojo reikalingą augalą ir jo sultimis patepė žaizdą. Baltasis buvo išgelbėtas. Vėliau Bambara padarė ypatingą instrumentą, kurio pagalba iš uoksos išviliojo gyvatę ir ją užmušė. Bambara buvo tikras gamtos vaidas ir ją pažino bei sugebėjo ja pasinaudoti, o baltasis, miesto vaikas, buvo galingas tik .tol, kol jo rankose buvo naikinantis civilizacijos įrankis — šautuvas. Visa tai yra aprašyta romane „Kvarteronė“.Paukščių stebėjimas yra kita labai įdomi sritis. Jų čiulbesys, gyvenimo vietos, lizdai, skraidymo pobūdis, spalvos, kiaušiniai, visa tai duoda daugybę progų parodyti kantrybę ir sumanumą.Žvėrelius stebėti jau yra sunkiau. Viena, kad jų yra nedaug ir tie patys rūpestingai slapstosi, o antra, jie yra gyvenimo skaudžiai pamokyti, atsargūs, neiš- siduodą. Tačiau ir juos galima sekti, ypač naktį, kada ramu ir kada vėjas nepučia nuo mūsų į jų pusę. Tada, dažniausiai kada mes ramiai sėdime prie kurio medžio, galima pastebėti tuos paslaptingus miško gyventojus. Visas tas stebėjimas, kuriam nereikalinga kraujo praliejimo, suteikia daug vidujinio pasitenkinimo, praturtina stebėtojo siėlą. Atsiminkime, kad skautai nemedžioja ir nežudo, o tik stebi — ir džiaugiasi.Glaudus bendravimas su gamta ir jos tvariniais parodo, kokie mes esame menki, o koks didis yra Dievas, kuris sukūrė visą šitą milžinišką gyvenančių formų įvairumą. Puiku gamtoje, šioje milžiniškoje Dievo šventovėje, todėl eikime į ją ir stebėkime.

Kartą, man bestovyklaujant sk. vyčiams įprastu būdų — buvome keturi ir keliavome per Lietuvą — naktį pastebėjau tarp medžių kažkokį gyvulį. Švietė mėnulis, medžių šešėliai ant žemės išdėjo fantastinius raštus, o tarp jų lėtai judėjo stambokas sutvėrimas. Sunerimau ir pajudėjau. Gyvulys pakėlė galvą, pasuko ją į mano pusę ir, matyti, pajutęs mane, tuoj išnyko tarp medžių. Niekad prieš tai nebuvau matęs tokio gyvulio, tačiau galvoje dingtelėjo mintis ar "tik ne opšras? Vėliau, paskaitęs zoologijos vadovėlyje apie opšrus, įsitikinau, kad buvau teisingai atspėjęs. .
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Kadangi ir kitiems br. sk. vyčiams gali tekti su opšrų 
susitikti, noriu apie jį daugiau papasakoti. Paprastasis 
opšras (Meles taxus L.), neretas žvėris Lietuvos 
miškuose, priklauso kiaunių šeimynai* kurią be jo su
daro kiaunės, šeškai, širmonėliai, žebenkštys, audinės, 
erniai, ūdros. Dydžiu opšras prilygsta stambiai lapei 
arba vidutiniam šuniui, tik jis kur kas lėtesnis. 
Galva nedidelė, pailgu snukiu, akys — mažos, ausys — 
nedidelės ir stačios. Galvos plaukai yra balti arba 
pilkšvi, tik ausų ir akių srityje plaukai yra juodi. 
Kūnas stambus ir žemas, plačiu užpakaliu, kojos 
trumpos ir stiprios, aprūpintos ilgais aštriais nagais. 
Kūno plaukai yra pilkos spalvos, o papilvėje ir galū
nėse— juodi. Uodegą turi trumpą, galvos ilgio, baltos 
spalvos. Eidamas opšras remiasi visa letena, kaip 
meškos, todėl jo pėdsakai yra ryškūs ir lengvi pažinti.

Nuo kitų kiaunių opšras skiriasi ne tik savo iš
vaizda, bet ir būdu. Jis nėra nei vikrus, nei paslan
kus, jis mėgsta patogų, gyvenimą. Palinkimas į plėši
kavimą irgi žymiai mažesnis už kitų kiaunių. Opšras 
minta ne tik gyvuliniu, bet ir augaliniu maistu, bet 
čia gana • griežtai prisilaiko kalendoriaus: pavasarį ir 
vasarą jis minta sliekais, šliužais, vabzdžiais bei jų 
vikšrais, nevengia susidoroti su gyvate, nutveria kokį 
beperintį paukštį, išgeria kiaušinius, pagauna kurmį, 
pelę, arba net ir kiškį; atėjus rudeniui, opšras ieško 
uogų, vaisių, grybų ir gilių.

Nors žmonių opšras ir vengia, bet savo urvą kasa 
kur nors miške, netoli dirbamų laukų, kuriuos jis 
mėgsta aplankyti.

Urvai yra kasami giliai žemėje, kartais net iki 
5 m. gylio. Urvas susideda iš kelių galerijų ir centri
nės olos, kurioje opšras ilsisi. Urve viešpatauja pa
vyzdinga tvarka ir švara. Opšras gamtos reikalus 
atlieka tik lauke ir tam reikalui išsikasa duobutę, 
kurią, vėliau rūpestingai užkasa ir net sugrįžta pa
tikrinti, ar gerai viską sutvarkęs. Savo urvą opšras 
rūpestingai vėdina ir pašalina mažiausias šiukšles. 
Dėl savo švarumo opšras gali būti pavyzdžiu dau
geliui žmonių.

Nors ir didelis opšro urvas, bet jame jis vienas 
ir tegyvena. Jis nemėgsta kompanijos, jis tikras atsi
skyrėlis. Būdo atžvilgiu opšras yra nedraugiškas gy
vulys, jis nieku nepasitiki, paniuręs, gana piktas, tin
gus ir patogumų ieškąs miško gyventojas.

Maisto ieškoti jis išeina vėlų vakarą arba naktį ir 
aplanko visą apylinkę, rūpestingai išvarto lapus ir 
apžiūri visus užkampius. Jei apylinkė yra rami, opš
ras mėgsta ir dieną išeiti į žemės paviršių ir pasi
šildyti saulės atokaitoje.

Šaltoms rudens dienoms atėjus, opšras pradeda 
tingėti, mažai pasirodo iš savo urvo ir pradeda ruoštis 
žiemos įmygiui. Urvo angas užkaišo šienu ir sama-
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nomis, prisineša nedidelę maisto atsargą ir, susirietęs 
į kamuolį, užmiega. Jei pasitaiko ilgesni atodrėkiai, 
opšras nubunda ir išeina laukan vidurių valyti. Ka
dangi jo lašiniai yra sumažėję, o jis jaučia alkį tai 
jis iškasa kokią šaknį ir ją smaguriauja. Reikia paste
bėti, kad rudenį opšras yra riebus ir užsiaugina ne
mažus lašinius, bet jie per žiemą yra suvartojami, 
todėl pavasarį opšras pasirodo ir vėl sulysęs. Žiemos 
įmygis baigiasi kovo mėnesį, apie tą laiką padidėja ir 
opšro šeimyna. Patelė atveda apie 4-5 jauniklius, ku
riais arba ji viena, arba kartu su patinu, rūpinasi 
iki rudens.

Nors opšras vengia susitikti su žmogumi, tačiau 
užpultas ryžtingai ginasi. Jo aštrūs nagai ir dantys 
gali smarkiai sužaloti neatsargų užpuoliką ir jau ne 
vienam neatsargiam teko palikti savo mėsos opšro 
dantyse. Nuo Šimų jis ginasi visomis keturiomis ko
jomis, gulėdamas ant nugaros. .

Jauniklius galima prisijaukinti, jie nuo juos už
auginusio žmogaus nebėga. Bet daug geriau ir skau- 
tiškiau būtų palikti opšrus ramybėje, leisti jiems 
džiaugtis laisvu gyvenimu. Skautas turės daug dau
giau malonumo ir parodys savo sumanumą juos ne
žymiai stebėdamas.

DAUGIAU PAGARBOS 
SKRUZDEI

———— Miškininkas R. Brazikonis —

Skautas yra gamtos ir gyvulių draugas, atseit, 
gamtą jis pakankamai turėtų pažinti, kitaip jis nega
lėtų būti josios draugu. Gerai pažinti gamtą yra labai " 
sunku ir neįmanoma. Net ir tie asmenys, kurie visą 
savo gyvenimą gamtą tiria ir studijuoja, nedrįsta tvir
tinti, kad jie ją būtų visai ištyrę ir gerai pažintų. Tad 
ką ir bekalbėti apie eilinį žmogų, kuris turi mažiau 
progos ir laiko pasiįdomauti miškų flora ir fauna.

Skautas, dažniau atlankydamas mišką, turi daugiau 
progų ir galimumo stebėti miško gyvenimą, tad jis tu
rėtų daugiau pasiįdomauti ir daugiau žinoti už eilinį 
asmenį apie miškų augalus bei gyvūniją; jis turėtų' 
bent skirti miško kenkėjus nuo geradarių.

Paprastai, daugiau miškui žalos yra padaroma tiktai 
dėl nežinojimo, o ne iš blogos valios.

-Čia noriu bendrais bruožais pakalbėti apie nuolat 
miške skautų sutinkamą vabzdį — raudonąją miško 
skruzdę. Pirmoj eilėj norėčiau skautus supažindinti su 
šiuo, o ne kitu vabzdžiu todėl, kad jis dažniausiai jų 
sutinkamas ir neretai keikiamas, o antra, kad jis 
miškų ūkiui teikia didelę naudą.

Reikia pasakyti, kad skruzdė miške skautams ne
mažai ir įkyri. Labai sunku rasti miške stovyklai bei'

Bi 4 r*
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Prie laužo malonu . . . 
ir nebaugu

iškylai vietą, kurios skruzdė nepasiektų: įlenda ji į kiekvieną mažiausią kampelį, įkopia į aukščiausio medžio viršūnę. Erzina ji skautą stovintį poste, trukdo prie pietų stalo, neduoda ramybės ir palapinėje. Neveltui ją skautai gerokai pakeikia ir laiko mažoje pagarboje. Vis dėlto, jeigu kiekvienas skautas žinotų kokią naudą ji teikia miškų ūkiui, daug daugiau ją gerbtų ir mažiau ją burnotų.Raudonoji miškų skruzdė laikosi daugiausia spyg-. liuočių veislių bei mišriuose medynuose. Ji gyvena kolonijomis. Dažnas skaitytojų, manau, bus tokių kolonijų lizdus matęs dar Lietuvos miškuose. Vokietijos miškuose jie rečiau sutinkami, mat Vokietijoje miškų skruzdė yra vos nebaigianti išnykti. Svarbiausia jos išnykimo priežastis yra gaminimas iš jos skruzdžių rūgštins medicinos reikalams. Šiam tikslui skruzdė Vokietijoje pradėta naikinti jau net prieš keletą šimtmečių. Be to, jos kiaušinėliai buvo naudojami žuvų bei paukščių maitinimui, taip pat jos lizdai buvo draskomi pakratams ir kt. tikslams. Paskutiniu laiku jų kiekis Vokietijos miškuose yra palikęs labai negausus.Kaip pamatysime, šis miško skruzdės išnaikinimas turėjo milžiniškų pasekmių Vokietijos miškų ūkiui.Bendrai imant, Vokietijos miškai nėra taip atsparūs įvairiems kenkėjams, nes daugumoje jie nėra natūraliai išaugę, o yra sodinti. Sodinti medynai paprastai yra vienaamžiai, daugiausia vienos veislės. Tokie sodinti medynai, būdami nenatūralūs, nebeturi tos, gamtos teikiamos, atsparumo jėgos. Priešingai, mišriuose bei įvairiaamžiuose natūraliuose medynuose laikosi daugiau naudingų vabzdžių, kaip pav., urvinių vapsvų, blakių, vorų bei kitokių plėšriųjų vabzdžių, kurie savo maistui sunaikina milžinišką kenksmingų insektų skaičių. Tokiuose medynuose laikosi daugiau 

ir paukščių, kurie taip pat atlieka dalį to milžiniško miškų apsaugos darbo.Dr. K. Gosswald mini, kad Vokietijos miškuose dėl stokos natūralinės atsparumo jėgos, masiniai kenkėjų užpuolimai ant miškų be pertraukos tęsėsi ir kaip pavyzdį duoda 1922/24 metų katastrofą.Tais metais Vokietijos pušynus 500.000 ha plote masiniai apniko kenkėjai, iš kurių 170.000 ha ištisai sunaikino (nugraužė). Iš kenkėjų čia minimi: pušų ver- pikas, sprindžius (Kiefernspanner), pušinis vienuolis, žievgraužiai ir kt. Nuostolių padaryti už 700—800 milijonų P.M.Charakteringa, kad tuose plynai nugraužtuose plotuose išliko pavienės visai sveikos žalios oazės apie 3 ha dydžio. Pasirodo, kad šios oazės išliko sveikos tik dėka čia buvusių raudonosios miško skruzdės kolonijų. Čia skruzdės sunaikino nesuskaičiuojamus kiekius kenkėjų lervų ir miško plotus aplink savo lizdus pilnai apsaugojo. Tokiu būdu prie didesnio skruzdžių kiekio tokia katastrofa visai nebūtų įvykusi, nes visų kenkėjų lervos pačioje pradžioje būtų sunaikintos ir 170.000 ha pušynų tebežaliuotų, kaip tos atskiros oazės.Miško skruzdės rtauda miškų ūkyje pasireiškia keleriopai.Pirmiausia ji naikina pačius kenkėjus. Kaip jau minėjau, yra patirta, kad šios skruzdės 3 ha plotą apie savo lizdą absoliučiai išvalo nuo kenkėjų, esant net masiniam kenkėjų kiekiui. Atseit, ji sunaikina tiek miško kenkėjų, kiek pajėgia jų sunaudoti savo maistui. Schulz (1924) pasakoja savo patyrimus apie skruzdės sugebėjimą apsaugoti mišką nuo kenkėjų. Jis dirbtiniu būdu buvo įrengęs (apgyvendinęs) antros amžiaus klasės (20—40 metų) pušyne, 20 ha plote 40 skruzdžių kolonijų. Pasirodo, kad per pušinio vienuolio masinį puo-
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lirną šios skruzdės tą 20 ha ploto pušyną pilnai apsau
gojo nuo sunaikinimo.

Esčherich duomenimis (1909) vienas didelis raudonųjų 
skruzdžių lizdas per vieną dieną pareikalauja sau gro
bio 100.000 įvairių insektų, o per metus net 10 milijonų. 
Žinoma, klaidinga būtų manyti, kad skruzdė naikintų 
tik kenksminguosius miško vabzdžius. Savo grobiui ji 
sunaudoja nemažą kiekį ir naudingų vabzdžių.

Eidemann stebėjimo duomenimis skruždės grobiui 
patenka 42 % miško kenkėjų, 28 % indiferentinių ir 
16 % naudingų vabzdžių, likusi dalis nenustatyta; an
trojo jo stebėjimo duomenys jau kitoki, būtent: 76% 
kenkėjų, 14% indiferentinių ir 10% naudingų. Tas, ži
noma, priklauso nuo to, kiek ir kokių vabzdžių skruzdė 
savo rajone sutinka. Pav., Berndt stebėjimo duomenys 
(1933) jau žymiai skiriasi. Jis darė stebėjimus kaip tik 
tuo metu, kada toje vietoje buvo masinis kenkėjų 
puolimas. Pagal šiuos jo davinius skruzdės grobiui 
atiteko "90% miško kenkėjų, 7% naudingų insektų ir 
3% indiferentinių. Bendrai, skruzdė naikina vabzdžius 
visose jų stadijose: imago, lervos ir net lėliukės. Taip 
pat jos grobiui patenka ir vabzdžių kiaušinėliai.

Miško skruzdė daug prisideda ir prie miško dirvo
žemio pagerinimo. Bestatydania sau lizdus, ji giliai 
išurvuoja žemės paviršių pasiekdama net gruntinį 
vandenį.' Po savo lizdu (skruzdėlynu) ji įsirausią ir 
išurvuoja žemą iki 2 metrų. Išurvuotas dirvožemis yra 
sumaišomas, pakeičiama jo struktūra, gauna jis dau
giau oro bei organinių medžiagų ir prašalinamas per 
didelis rūgštingumas. Senų apleistų skruzdėlynų vieto
vės dar ilgus metus būna kaipo derlingiausia vieta 
augalams.

Mayer (1926) paduoda savo stebėjimo duomenys, kad 
medžių lapai po kuriais randasi skruzdėlynai pasižymi 
savo dydžiu, šviežumu ir spalvos tamsumu bei veš
lumu. Taip pat ir pušys, augančios prie skruzdėlynų 
turi tamsiai žalius spyglius ir puikiai išvystytas lajas.

Skruzdės naudingumas pasireiškia ir tuo, kad ji 
padeda miškui apsisėti, išnešiodama medžių sėklas. 
Šiandieną tam teikiama didžiausia reikšmė ypač kal-

Skautai vyčiai yra iškylautojai, sugebą viską 
patys pasigaminti, bet lygiai sugebą ir pasirengę 
patarnauti kitiems.

Vyčiavimo tikslas yra įgalinti jaunuolius iš
augti sveikais, laimingais ir naudin
gais piliečiais ir kiekvienam duoti galimybę 
pasidaryti naudingą karjerą.

Baden-Powell 

nuotose vietose. Ypatingai tą pabrėžia Semander 
(1906). Jis yra nustatęs, kad vieno lizdo skruzdės per 
vieną vegetacijos periodą išnešioja 30.480 sėklų.

Neretai tenka matyti skruzdę su didžiausiu vargu 
velkant pušų, eglių bei beržų sėklas, skujas bei šiaip *
šapelius. Medžių sėklos iš dalies joms tarnauja kaipo 
maistas, mat jos turi savyje aliejaus ir iš dalies jas 
panaudoja statybos reikalams. Dažnas skaitytojų, ma
nau, bus matęs kokius masyvius lizdus jos yra su- 
nešusios. Per ilgą kelionę dalis sėklų išsprūsta, dalį 
pameta dėl nuovargio ar dėl kitokių priežasčių, ir taip 
padeda miškui apsisėti. Tokiu būdu, skruzdžių kruopš
taus darbo dėka, statūs skardžiai ir plikos atkalnės 
apsidengia žaliu miško kilimu.

Iš čia suminėtų pavyzdžių matome, kad miško 
skruzdė teikia miškų ūkiui ypatingai didelės naudos. 
Dėl to ji yra verta didelės pagarbos.

Jlr jau žinai...
1) ...........................  kad ilgiausias pasaulyje tiltas yra

San Franciske, kuris turi 6900 m ilgio ir kurį per
eiti trunka virš valandos laiko?

2) ..........................  kad dabar žymiai pakeliama vilnų
produkcija, duodant avims prie pašaro papildomai 
raginės medžiagos, suskaldytos į sudėtines dalis, 
nes tokio šėrimo išdavoje kiekvienas paskiras plau
kas išauga trečdaliu storesnis?

3) ........................   kad saulė yra 125.300 kartų didesnė
ir 333.470 kartų sunkesnė už žemę?

4) ............................ kad žinomos gyvatės Kobros įkan
dimas yra pavojingas: geluonies nuodai priverčia 
kraujo dažo medžiagą apleisti raudonuosius kraujo 
kūnelius? '

5) ........................   kad vokiečių 1 pfenigo mcneta sve
ria 2 gr., 5 pfenigų moneta — 2,5 gr. ir 50 pfenigų 
moneta — 3,5 gr? Aišku, tiek sveria tik naujos ir 
švarios monetos.

6) . . .................... ... kad pasaulyje yra šeši kontinen
tai? Šeštasis yra Arktika.

7) ............................kad stipriausias lietus Vokietijoje
buvo 1920 m. gegužės mėn. 20 d. Fūssene (Bava
rijoje). Čia iškrito per 8 minutes 126 mm kritulių 
arba 15,75 litrų per vieną minutę į kiekvieną 
kvadratinį metrą.

8) ...........................kad yra žuvų, kurių tam tikri kūno
organai pagamina elektros srovę kelių šimtų voltų 
įtampos?

9) ........................, kad laikraščio skyrius „AR ZINAI,
.............................. “ bus ir sekančiuose numeriuose?

sk. v. vyr. skltn. L. P.
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As tiesiog dievinu šunis
Na, pasakė mano draugė iš Vancouverio, vieną 

šeštadienį papietavau Klube, žinai, Moterų Klube, 
rengiaus išvažiuoti ir buvau tik ką užsukusi už Oxford 
Avenue kertės, eidama į Centre Street (tai mūsų 
svarbiausioji prekybinė gatvė), ir ten, tiesiai ant šali
gatvio, šalia banko rūmų, prie Oxford Avenue ir 
Centre Streeto, šiek tiek paėjus Oxford Avenue, gulėjo 
visas pastyrąs, didžiulis geltonais gaurais, matyti, labai 
senas band-šunis. Gražus negyvas šuo.

Nieko nebuvo arti, išskyrus seną ponią su regzti- ' 
nuku ir mažais ryšuliukais, ir ji badė šunį savo laz
dele ir sakė: „Vargšas šunytis, vargšas šunytis, 
kokia gėda jį čia palikti.' Aš irgi jaučiau tą patį ir 
pasakiau: „Ak, Dievuli, vargšas šunytis, ką mums da
ryti?“ Ir ji pasakė: „Nežinau, širdele, bet kas nors tu
rėtų iššaukti Gyvulių Globos Draugiją.“ „Taigi,“ pasa
kiau, „kas nors turėtų tuojau paskambinti inspektoriui 
Snapei.“ (Aš norėjau jai parodyti, kad ir aš nusimanau 
apie G. G. D., žinau kas jai vadovauja, ir taip toliau). 
Senė .paprastų paprasčiausiai pasakė: „Inspektorius 
Snape mirė, jau šeši mėnesiai, kaip jis mirė.“ £š kiek 
sutrikau, nes buvau buvusi tokia patenkinta, kad žinau 
apie inspektorių Snape, bet pasakiau: „Na, tai nėra 
prasmės skambinti inspektoriui Snapei.“ Visą tą laiką 
senoji ponia badė šunį į įvairias vietas, bet jis nė 
krust. Mums buvo siesiog skaudu, jis buvo toks 
gražus.

Tada senoji ponia pasakė, ka<Į reikia kreiptis į inspek
torių Perkinsą, jis dabar draugijai vadovaująs. Ir aš 
pasakiau: „Taigi, kas nors turėtų paskambinti inspek
toriuj.“ Ir senoji ponia pasakė: „Na, širdele, aš bematant 
nueičiau ir paskambinčiau inspektoriui Perkinsui, tik 
mano vyras serga, jis jau trys dienos serga. Gauna 
tokius priepuolius, todėl inspektoriui Perkinsui vargiai 
galėsiu paskambinti. Ar negalėtum to padaryti, šir
dele?“ Aš mėginau jos pasiūlymą suvirškinti, kai priėjo 
ponia ryškiai raudona skrybėlaitė. „Vaje“, pasakė ji, 
„žiūrėkita į tą vargšą šunytį! Ar tai nebaisu, ir dar 
toks gražus šuo. Ak, aš tiesiog dievinu šunis. Iš 
proto kraustaus dėl šunų. Man šunys daug daugiau 
patinka, kaip žmonės.“ Mudvi su ponia su regztinuku 
pasakėme „taip, iš tikrųjų“, mums irgi, ir mums visoms 
po to, rodėsi, pasidarė geriau. Bet šuo, vis tiek, ten 
klaksojo, visas pastyrąs.

„Tai baisu“, pasakė ponia ryškiai raudona skrybė
laitė, „čia guli tas gražus šuo negyvas, o niekas ničnieko 
nedaro“. Ir ji apvedė akimis mane ir senąją ponią su 

regztinuku, kuri vis badė šuniui į paausį savo lazdele. 
Nežinau, kam ji tai toliau darė.

Tada pasakiau: „Taip, iš tikrųjų, tai baisu, kas nors 
turėtų paskambinti G. G. D.“ Tada ponia ryškiai rau
dona skrybėlaitė padarė labai rūsčią ir labai praktišką 
miną ir pasakė: „Taip, kas nors turėtų tuojau paskam
binti inspektoriui Snapei.“ Tada mudvi su senąja po
nia, sušnekusios abidvi kartu, pasakėme, kad 
inspektorius Snape yra mirąs, jau šeši mėnesiai kaip 
jis miręs. Sulig tuo ponia ryškiai raudona skrybė
laitė, atrodė, kiek suglumo. Bet, mudvi pasakėme, 
kad yra inspektorius Perkinsas, ir ji pasakė, jog tu
rime tuojau paskambinti inspektoriui Perkinsui.

„Na, širdele“, pasakė sena ponia, kuri vis badė šunį, 
— šuo tikrai buvo gražus, — „aš eičiau, tik, tur būt, 
negalėsiu. Kaip mat nueičiau, tik mano 
vyras serga ir guli lovoje. Jis serga jau trys dienos, 
ir man rodosi, kad būtų geriausia, jei tamsta ir ši 
jauna panelė (ji turėjo galvoje mane) nueitumėte.“

Kaip tik tada priėjo keli jauni vyrukai ir pasakė, 
„šimts pypkių, pasižiūrėkite į tą padvėsusį šunį“, bet 
jie, atrodė, ir nemanė dėl to kokių nors žygių daryti. 
Jie tik stypsojo ir špoksojo į šunį. Tai ponią ryškiai 
raudona, skrybėlaitė, atrodė, labai, labai supykino ir 
ji pasakė, „na, vis tiek, eisiu paskambinsiu inspektoriui 
Perkinsui“, ir aš pasakiau, kad eisiu ir aš. „Eime kar
tu“, pasakiau, „pereikime į Neprilygstamąją Vaistinę ir 
paskambinkime inspektoriui Perkinsui iš automato.“ 
Ir senoji ponia pasakė: „Taip, nueik, širdele, o aš čia 
pabūsiu su šunim.“

Taigi, mudvi su ponia su ryškiai raudona skrybė
laitė leidomės per gatvę į Neprilygstamąją Vaistinę, 
palikę senąją ponią ir jaunus vyrus, stovint prie šunies. 
Senoji ponia dar vis badė jį tai šen, tai ten savo laz
dele, ir dabar atrodė, lyg tas šuo jai priklausė, ir sa
votiškai jis, tur būt, jai ir priklausė, nes ji pirma jį 
atrado. O aplink šunį dygo vis didesnė minia, ir žmo
nės sakė, „ak, kaip gaila, toks gražus šuo, kodėl niekas 
nieko nedaro?“

Bet mudvi su ponia ryškiai raudona skrybėlaitė 
jautėme, kad esame iš tų žmonių, kurie kai ką nu
veikia, nors tikrai nebūčiau žinojusi, ką daryti kad ne 
ji. Na, mes nusiskubinome per gatvę į Neprilygsta
mąją Vaistinę, visu keliu ji sakė, kaip ji mėgsta šunis, 
ir aš, sakiau, kad aš irgi mėgstu. Ir ji sakė, kad ji 
savo šunytį myli daug daugiau už žmones. Tiesa pa
sakius, savo šunytį ji myli kur kas, kur kas daugiau
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už savo vyresnįjį brolį, ir aš mėginau sugalvoti ką 
lygiai stipraus pasakyti,' tik mes neturime šunies, ir 
kol mudvi priėjome automatą Neprilygstamojoje Vaisti
nėje, galėjai pamanyti, kad mudvi abi nekenčiame 
žmonių padermės ir esame įsitikinusios, kad šunys turi 
įeiti į parlamentą atstovais.

Ar šiaip ar taip, aš droviuos kalbėtis su nepažįsta
mais, labai droviuos net telefonu kalbėtis, todėl pa
sakiau: „Prašau man leisti duoti tą nikelį *), ir tada 
tamsta galėsi pakalbėti su inspektoriumi Snape — ne 
Perkinsu.“ Ir ji pasakė, o ne, su tuo negaliu sutikti ir 
aš pasakiau, ne, .iš tikrųjų, tamsta turi. Taigi, kai ge
rokai pasiderėjome dėl nikelio, ji įmetė mano nikelį 
į automatą ir ^paskambino ,į inspektoriaus Perkinso 
biurą. Jo nebuvo biure, nes buvo šeštadienis. Tada 
suradau kitą nikelį, ir ji paskambino jam į namus, 
bet jis buvo išvažiavęs savaitės galo praleisti užmies
tyje, o su juo buvo išvažiavusi ponia Perkins ir tar
naitė.

Ji labai, labai perpyko dėl to, ir aš irgi buvau per- 
širdusi, ir ponia ryškiai raudona skrybėlaitė pasakė, 
kad tai gėda, ir kas gi gali sukliudyti brangiam šuniui 
pastipti šeštadienio popietę, jei G. G. D. viršininkas 
važinėjasi savaitės galo. Tada ir aš pasakiau, kad tai 
gėda ir ką gi mums daryti?

Tada ji pasakė: „Nueisiu tiesiai į Centre Streetą, už 
dviejų kvartalų prieisiu eismą tvarkantį policininką ir 
atitempsiu jį čia, ar jis norės, ar ne, ir pasirūpinsiu, 
kad kas nors čia ką padarytų, ir tai tuojau.“ Ji buvo 
labai, labai perpykusi. „Gerai“, pasakiau, nes aš žinojau, 
kad niekad neatrodysiu tiek perpykusi, kad eismą tvar
kąs policininkas mestų savo pastovį, aš tik apsikvai
linsiu, todėl pasakiau, „taip, nueik, o aš grįšiu pas 
šunytį“.

Dabar mudvi su ponia ryškiai raudona skrybėlaitė 
jautėmės labai svarbios, tik ji jautėsi svarbesnė, kaip 
aš kad jaučiaus, nes man niekad nepavyksta jaustis 
tokiai svarbiai, kaip kitiems žmonėms, nors ir sten
giuos, ir ji leidosi į žygį žaižaruojančiomis akimis, už
suko už kertės ir nusiyrė Centre Streetu, kuris buvo 
pilnas prisigrūdęs žmonių, o aš grįžau pas šunytį.

Kada grįžau pas šunytį, buvo susirinkusi didelė 
minia, ir senoji ponia su regztinuku viems laikė lyg 
ir paskaitą, vis badydama savo lazdele, o kada pamatė 
mane ateinant, parodė į mane lazdele, ir visi žmonės

*) Nikelis — Amerikos penkių centų moneta (nu
kalta iš nikelio). .

atsįsuko ir sužiuro, ir aš vis stengiausi jaustis svarbi. 
Bet visiems žmonėms sužiurus, aš iš karto nustojau 
aplombo, paraudau ir paaiškinau, kad ponia ryškiai 
raudona skrybėlaitė nuėjo policininko, ir visi žmonės 
pasakė, o, kaip puiku, ir koks tai brangus šuo, ir ar 
negaila!

Kaip tik tą akimirką išgirdau labai keistą švilpte
lėjimą, žinai, tokį švilptelėjimą, kokių šeimos, ypač 
berniukai turi susižinoti. Na, tai buvo toks ypatingas 
šilptelėjimas ir buvo dusyk pakartotas. Mes visi at
sisukome ir sužiurome, ir ten iš Oxford Avenue į 
Centre Streetą slinko didelis limuzinas, vairuojamas 
jauno vyro, ir jo užpakalinės durelės buvo atviros. 
Privažiuodamas minią, jaunasis vyras ėmė lėčiau ir 
lėčiau mašiną varyti, ir tuo pačiu laiku, kuriuo jau
nasis vyras sušvilpė antrą kartą, šuo stybtelėjo ant 
kojų, suvizgino uodega, — Dievuli, ir puiki gi uodega 
buvo, — ir nėrė pro minią, į automobilį. O vaikinas 
trinktelėjo durelėmis ir greitai nuvažiavo šalin. Auto
mobilis buvo su Oklahamos valstijos numeriu. Visi 
buvo per daug nustebę, kad galėtų žodį 
ištarti. Jausmas buvo labai keistas. • Prieš 
akimirką štai buvo, taip sakant, negyvas šuo, ir 
mes visi buvome kaip vienas, jausdamiesi labai svar
būs, ir labai apgailestavome šunį, o kitą akimirką šuo 
buvo gyvas ir dingęs, ir mes visi jautėmės ff musę 
kandę.*

Na, neturėjau laiko galvoti, kaip visa tai keistai 
išėjo, ir atsisukau pakalbinti senosios ponios su regzti
nuku. Bet ji jau skuto Oxford Avenue, pasiramsčiuo
dama savo lazdele. Ir visa minia buvo tiesiog tirpte 
sutirpusi, ir kur šuo buvo buvęs, nieko nebuvo, buvau 
tik aš viena. Ir aš greitai žvilgterėjau į Centre Streetą, 
pažiūrėti, ar ponia ryšifiai raudona skrybėlaitė neatei
na, labai perpykusi su, greičiausiai, irgi labai perpy
kusiu policininku, bet negalėjau įžiūrėti jos miniose 
žmonių, kurie siuvo iš vieno galo į kitą Centre Streetu. 
Todėl smukau greitai į vietą, kur mano automobilis 
buvo pastatytas, ir nuvažiavau namo.

Ir kada tą patį vakarą tą dalyką papasakojau savo 
vyrui, jis tik man pasakė, kad kai ko galėčiau iš to 
šunies pasimokyti. Jis pasakė, kad tas šuo turėjo 
puikių savybių. Bet aš jaučiausi suglumusi ištisas 
dienas. O kada nustojau jaustis suglumusi, aš baisiai 
perpykau ant savęs, kad net neužėjau į kokią krautuvę 
ir nepalaukiau I tos ponios ryškiai raudona skrybėlaitė 
ir policininko. Bet net ir tada nebūčiau išgirdusi, ką 
jie vienas kitam pasakė.
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Vyčių draugovės sueigosNeabejotina, kad kiekviena vyčių d-vė savo sueigas praveda skirtingai, pagal savo darbotvarkę, ir turi motyvų taip daryti. Atsižvelgiant į tai, kad atskirose vietose vyčiai turį ir skirtingų uždavinių — natūralu, kad jų sueigos skiriasi. Man atrodo, kad kaip tik ir yra gera, kad nėra nustatyta stereotipinio sueigų plano, kuris tik varžytų vienetus.Šitoje vietoje norėčiau papasakoti, kaip vienoje vyčių d-vėje praeina sueigos ir panagrinėti jos elementus.D-vė susideda iš dviejų būrelių ir turi 28 narius. Į pirmąjį būrelį susibūrė vyresniojo amžiaus vyčiai (vyriausias turi 42 metus), į antrą — susimetė jaunesni, daugumoje aštuntokai. Šitoks padalinimas buvo padarytas tik laikui bėgant, kada po ilgesnio laiko buvo konstatuota, jog šitas, principas (amžiaus) vietinėse sąlygose yra produktingiausias.Vyresnieji per savo sueigas nagrinėja įvairias specialias problemas, skaito pranešimus, paliečia ir pasaulėžiūros klausimus. Debatai kartais būna karšti, bet niekad neišeina iš draugiško ir korektiško tono. Sueigos yra paįvairinamos dainomis, be to, vietoje žaidimų, nors ir jų nevengiama, atliekama gimnastika ir pasivaikščiojimai.Antrojo būrelio nariai yra ekspansyvesni, judresni, todėl jų programa yra artimesnė skautų programai. Šis būrelis suteikia d-vei jaunatviško impulsyvumo, duoda progų skautiškai pasireikšti gerais darbais, įneša vertingų pasiūlymų, kurie vėliau paverčiami kūnu.D-vės sueigų uždavinys yra suderinti abiejų būrelių veiklą, duoti progos jų nariams pasireikšti bei papildyti veikimą.D-vės sueigos vykšta kartą per mėnesį. Jas praveda pats d-vės vadas, kuris pasitelkia atskiriems darbotvarkės punktams pravesti ir daugiau padėjėjų. Šiaip šios sueigos primena kiek studentų skautų korp! „Vytis“ sueigas ir tatai nenuostabu, nes ir buvęs ir dabartinis d-vės vadai yra vytiečiai. Sueigos pradžioje yra skaitomas referatas, kurį kartais skaito patys vyčiai, o kartais pasikviečia ir pašalinius asmenis, kurios nors šakos specialistus. Stengiamasi šiais referatais visus sudominti, kas dažniausiai ir pavyksta, ir prelegentas gauna atsakyti į papildomus klausimus. Vadovybė stengiasi išplėsti skaitomų temų apimtį, o neapsiriboja viena kuria sritimi. Todėl vyčiai gauna susipažinti su įvairiomis technikos ir mokslo šakomis bei klausimais. Antai, vienas vytis — inžinerius supažindino d-vės narius su statyba povandeninių tilto ■ dalių, kitas — mokytojas — papasakojo apie žmogaus, 

kaip rūšies, geologinį amžių, vytis — elektrotechnikas referavo Lietuvos elektrifikacijos uždavinius ir t. t.Svečiai paskaito taip pat įdomių paskaitų. Pavyzdžiui, vienas miškininkas papasakojo apie mišką (kokia dėkinga ir neišsemiama tema!) ir jo gyventojus, jūrų kapitonas — apie laivų orientavimąsi jūrose ir navigacinius įrankius ir t. t.Šitoji sueigos dalis reikalauja susikaupimo ir dėmesio, todėl po jos seka dainos, kurias bedainuodami vyčiai protiniai pailsi. Toliau seka d-vės nario — žurnalisto pranešimas aktualiais dienos klausimais ir politinė praėjusio mėnesio apžvalga. Šitoji dalis taip pat sekama su suprantamu susidomėjimu.Dabar visi sueigos dalyviai tikrai jau pavargę, apie valandą atsidėję sekė prelegentus, tad būtina pajudėti, nes dainavimas mažai tegalėtų išblaškyti. Tuoj pravedamas vienas-kitas žaidimas, kuriame mielai dalyvauja visi, tiek jaunesni, tiek senesni vyčiai. Net malonu žiūrėti, kaip senesnieji vyčiai, kurių ne vienas yra pater familiae, stumdosi lyg skautai. Šitoks „senių" aktyvus dalyvavimas žaidimuose yra visais atžvilgiais sveikintinas. Jei pastebima, kad, nežiūrint žaidimo, vyčiai vis dar ne formoje, vienas vyčių visus kitus apveda skautiškuoju žingsniu apie stovyklos aikštę. Dabar į sueigą vyrai grįžta jau sušilę, paraudusiais veidais, kraujas sruvena greičiau, taigi ir galvojimas bus spartesnis. Kol lauke, šaltyje, patirti įspūdžiai dar neišdilo, yra duodamas vaidinimas (jei antras būrelis turi ką parodyti), arba vėl nagrinėjamas koks klausimas. Viena iš tokių įdomių temų buvo mūsų sueigose: „Kas yra tauta, kokie jos elementai?“. Taip vieningos nuomonės ir nepavyko prieiti, bet užtat kilo gyvos diskusijos.

Ir jie bus vyčiai

S
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Sueigai baigiantis, yra skaitomi pranešimai ir 
aptariami einamieji rekalai. Paskutiniuoju punktu 
darbotvarkėje yra Vyčių Tradicinė.

Sueigų darbotvarkė keičiasi, žiūrint kokiam reikalui 
sueiga yra šaukiama. Kartajs yra skaitomi įsakymai, 
d-vė vykdo kokį darbą, skaitomas dienoraštis. Prie 
d-vės darbo mielai prisideda ir tunto dvasios vadovas, 
kuriuo yra buvęs skautas, malonus, draugiškas ir 
didelės kultūros kun. S.

D-vės nariai yra patenkinti tokiomis sueigomis ir 
aktyviai jose dalyvauja.

Tokiu būdu, panagrinėję sueigą ir ją konkretizuo
dami rasime, kad čia yra iš vienos pusės savišvieta 
(specialistų paskaitos) ir švietimas; toliau, nepamirš

tama dainų, ypač skautiškų; žaidimai yra praktikuo
jami ,ne vien dėl malonumo, bet ir, kad išmokus 
naujų, o vyresnieji — įgautų iš jų ir energijos; 
plečiamas politinis horizontas, ypač kur jis liečia mus 
pačius; nagrinėjami skautybės klausimai; bendradar
biaujant ugdomas draugiškumas, artimesnis vienas kita 
pažinimas; atliekami bendri darbai.

Taip planuoja ir praveda savo sueigas viena vyčių 
d-vė. Būtų įdomu šio laikraščio skiltyse patirti, kokias 
sueigas praveda kitos vyčių d-vės. Taip, bendradar
biaujant šiame laikraštyje, mes pažinsime kitų vyčių 
vienetų sueigų planus, prisitaikinsime kas mums atro
dys naudinga, pasidalinsime patyrimu ir tokiu būdu 
sieksime tikslo — tapti laimingais, naudingais ir svei-' 
kais piliečiais. sk. vytis V. R.

Dainos ir žaidimai sk. vyčių sueigose
Kartą aš ir mano draugas, taip pat sk. vytis, vaikš

čiojome po gražų, ’lyg sodintą pušynėlį ir kalbėjomės 
apie mūsų būrelį. Staiga mūsų klausą pasiekė tolumoje 
sklindančios dainos garsai. „Nusileido saulužėlei. .“ 
Mudu automatiškai pasukome ton pusėn. Praėjus ga
liuką, tarp pušų pasirodė palapinės ir prieš akis 

.atsiskleidė puikiai sutvarkytos stovyklos vaizdas. Ne
toli nuo vėliavos stiebo, viduryje stovyklos, žaidė ir 
dainavo jaun. skautės, mūsų tunto pačios mažiausios 
sesės, vadovaujamos mūsų gerai pažįstamos vyr. 
skautės X.

— Neinam artyn, kam čia trukdyti, — tariau aš ir nu
kreipiau žingsnius į šoną. Bet jau buvo pervėlu. Sesė 
X, pastebėjusi bendros idėjos brolius, kažką pasakė 
savo mažosioms ir visa krūva „paukštyčių“ leidosi į 
mus krykštaudamos: „Pagauti brolius! Pagauti bro
lius!“ Beregint mus apsupo jaun. skautės, o jų spin
dinčios akutės rodė begalinį džiaugsmą, kad mes vis 
dėlto turėjome joms pasiduoti.

— Sesutės, veskit čia, nepaleiskit, — šaukė sesė X.
— Matai, brolau, sakiau, neikim per arti, o dabar 

žiūrėk, ką nori su mumis padaryti.
Sesės X akys šelmiškai šypsojosi ir aiškiai matėsi, 

jog ji nori mudu išprovokuoti, kad kuo nors padė
tume jai mažąsias seses palinksminti.

— Sodinkite čia, dabar mes jums padainuosime, o 
paskui jūs turėsite mums padainuoti, — diktavo vyr. 
skautė sesė X ir linksmai dairėsi į mūsų gana keblią 
padėtį išreiškiančius, nors ir besišypsančius veidus.

— Gerai, gerai! — šaukė visos mažosios sesutės ir 
skubėdamos bei linksmai į mus žvilgčiodamos, traukė 
skautišką dainelę, su smalsumu laukdamos, kada ateis 
mūsų eilė joms padainuoti. Nors jau jų dainelė ėjo 
prie galo, bet mes abu nelaimingieji dar nebuvome 

sugalvoję kuo, būtent, galėtume tuos pipirus palinks
minti. 1

— Nebijok, brolau, aš jau sugalvojau, gal išeis, — 
ramino mano draugas, žiūrėdamas į mano panikos pa
gautą veidą, ir pradėjo panosėje „derinti stygas“, ma
tyt, vis neatitikdamas tikrojo tono.

Visas pusšimtis jaunųjų sesių, baigusių dainą, su
žiuro į mus, smalsiai sublizgo jų akutės, jos patogiau 
pasitaisė ir laukė.

— Laukiam, lau — kiam... — nuaidėjo per pušyną 
sesės X užkomanduoto šūkio garsai.

— Eik, eik, brolau, juk tu turi, — badžiau draugą, 
vis dar „tebederinantį stygas“. O sesė X su pasiten
kinimu sekė mūsų nervavimąsi ir provokavo toliau. 
Jai buvo taip pat įdomu, ką gi tie nepaslankieji vy
čiai galėtų pačių mažiausiųjų sesių palinksminimui 
sukombinuoti. Jai atrodė, kad tie vyčiai pasenę, viską 
pamiršę, per savo sueigas susirenka pafilosofuoti, ma
žai tesidomį skautiškuoju gyvenimu, daugiau politi
kuoją, ir štai, prašau, juk jie mažiesiems nieko įdo
maus •negali duoti. Šias mintis aš aiškiai išskaičiau 
sesės X akyse. Mane paėmė apmaudas už tylų mūsų 
sk. vyčių niekinimą ir lyg pajutau užgautą sk. vyčio 
garbę. Mano galvoje įsitempė smegenys ir dilgt! „Aš 
esu muzikontas...“ iškilo iš pasąmonės kadaise taip 
su ūpu dainuoti žodžiai. Beregint man atsirado drą
sos, stojau į vidurį rato, trumpai paaiškinau dainą ir' 
pradėjau:

— Aš esu muzikontas, aš einu iškylon...
Mažosios sesės su džiaugsmu smuikavo, dūdavo, 

pūtė fleitą ir mušė baraboną.
Broliai vyčiai, ar mes nepapuolame dažnai į pana

šią situaciją, ar kartais nepasijuntame stokoją žinių 
iš skautiškų dainų ir žaidimų repertuaro?! Gal seniau 
ir labai gerai žinojome, gal visi dainų posmai ir įvai-
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rūs žaidimai buvo mums lyg penki pirštai žinomi, bet, nekartojant, viskas pamažu užsimirštama. O iš mūsų, kaip iš vyriausių, visi laukia ir tikisi, kad mes, praėję visą skautavimo programą, turime ir šioje srityje būti pavyzdžiu. O reikia su apgailestavimu konstatuoti, kad daugelis sk. vyčių šiam dalykui skiria labai maža reikšmės teisindamiesi, kad tai esąs ne vyresniųjų, bet vaikų darbas. Atminkime, kad, jei tėvas — pasakorius, vaikai taip pat moka gražiai pasakas sekti, jei motina — dainorė, dukterys taip pat puikiai dainuoja. Iš kur gi galėtų jaunesnieji semtis Sau žinių, jei ne iš vyresniųjų?Štai dėl šito tad reikalo ir reikia sk. vyčių sueigų programose visuomet įvesti žaidimų ir dainų punktelį. O kaip šį programos punktelį pravesti, kad jis būtų visiems prieinamas, aš čia paduosiu keletą savo samprotavimų. Mano nuomone, yra netikslu skirstyti, kaip kad iki šiol daug kur yra daroma, sk. vyčių d-vę į būrelius pagal išeitos skautiškos programos patyrimą: sk. vyčių kandidatų (dabartiniu metu į sk. vyčių eiles daug kur stoja vyresniojo amžiaus vyrai, anksčiau visai nepraėję skautų programos), sk. vyčių būrelis, prityrusių sk. vyčių ir t. t. Nežiūrint į išeitos skaut. programos patyrimą, draugovėje reikėtų grupuoti būrelius vienodesnio amžiaus vyrų. Juk sk. vyčių organizacija neturi jokių paslapčių, kurių neprivalėtų žinoti sk. vytis kandidatas, o ar suaugęs žmogus negali pilnai sekti to mūsų taip nesudėtingos ideologijos aiškinimosi sk. vyčių ir prityr. sk. vyčių tarpe, atseit jų būreliuose?Būreliai sugrupuoti pagal amžių, sudarytų daug glaudesnį ir natūralesnį vienetą ir tokiam būreliui 

būtų daug lengviau veikti. Jaunuoliai iki 20 metų su entuziazmu ir noru laike sueigų imsis žaidimų.' Jiems tiks įvairūs kautynių žaidimai: virvės traukimas, varlių muštynės, išstūmimas iš pusiausvyros, gaidžių peštynės, šokimas per vienas kitą, eilių stumtynės ir ktTuo tarpu vyresnių amžiumi sk. vyčių sueigų programoje dainų ir žaidimų punktelis taip pat turi būti įvestas, tik jis, gal būt, turėtų kitokį tikslą ir kitokią reikšmę negu pas jaunesniuosius amžiumi. Kai jaunesniųjų amžiumi vyčių būrelis su malonumu žais, kad išlietų savo, per rimtąją sueigos dalį susikaupusią, energiją, senesniųjų vyčių būrelis šių žaidimų nebesiims.Dėlto per sueigas su vyresniais amžiumi šį žaidimų punktelį reikėtų kitaip pravesti. Vienas kuris iš vyčių smulkiai nupasakoja žaidimą, jei galima jį pademonstruoja, ar net praktiškai visas būrelis pažaidžia (pvz.. Kimo žaidimas), o po to seka aiškinimas, kuriai lyčiai ir kuriam amžiui jis tinka, kaip jis turi būti pravestas, kur pravestas, koks žaidimo tikslas ir 1.1. Ir taip per sueigų eilę įvairiausi skaut. žaidimai būtų pagrindinai ir metodingai praeinami. Taip pat per šias žaidimų valandėles turi būti išaiškinami ir naujai skaut. spaudoje pasirodę žaidimai.Tokiu būdu skautai vyčiai neatsiliktų šioje srityje ir visuomet būtų formoje. Per šias žaidimams skirtas valandėles vyr. amžiumi sk. vyčių sueigose galima pravesti keletą mankštos dalykėlių.Dainos sk. vyčių sueigose turi skambėti nė kiek neprasčiau kaip skautų ar jaun. skautų sueigose. Sk. vyčiai turi ne tik gerai dainų žodžius mokėti, bet ir melodijas teisingai dainuoti. Dėlto kas sueigą dainos, ypatingai skautiškos, turi būti kartojamos, kartu mo-

Jaunimas lieka visuomet tas pats — kad ir tremtyje
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Simpatiškos sesės ... a?

kantis ir naujų. Taip pat per šias valandėles, skirtas dainoms ir žaidimams, turi būti kartojami įvairūs skautiški šūkiai, raketos ir sutartinės.Skautas vytis visur ir visada turi sugebėti greit surasti kokią nors pramogėlę, tinkančią tiek savo bendraamžiams, tiek jaunesniesiems, tiek patiems jauniesiems. O tai jis galės visuomet padaryti, jei jo galvoje bus pilna įvairiausių skaut, žaidimų, skaut. dainų, šūkių ir sutartinių. Dėlto skautų vyčių sueigų metu šis dalykas turi būti į programą įtraukiamas ir vienokiu ar kitokiu būdu atliekamas. Dainų ir žaidimų punktelis sk. vyčių sueigoje turi būti lygiai vertinamas ir išsamiai atliktas kaip ir kiti punktai, pvz. ideologijos aiškinimasis ir kt.Baigdamas sutrauktai padarysiu išvadas iš savo straipsnelio: *1. Sk. vyčiai turi puikiai mokėti skautiškus žaidimus, skautiškas dainas, sutartines ir šūkius patys atlikti ir juos pravesti ne tik berniukams, bet ir .mergaitėms.2. 'Sk. vyčiai būreliais grupuojasi pagal amžių, o ne pagal skaut. patyrimą.3. Jaunesniesiems amžiumi sk. vyčiams per sueigas

IškylavomeSusitarėme sekantį sekmadienį padaryti iškylą į kiek toliau nuo mūsų stovyklos esantį mišką. Tame miške beveik niekas iš mūsų d-vės dar nebuvo buvęs. Visą savaitę rūpestingai sekėme dangų, klausėmės radijo prognozių ir tik vieno tetroškome: saulėtos dienos. O tuo tarpu gamtoje viešpatavo vėlyvas ruduo. Maino krantai margavo įvairiaspalviais medžių lapais, kurie rodė nepaprastą rudens išlaidumą. Lapai, kurie turėjo netrūkus nubyrėti, saulės šviesoje sudarydavo pasakiško kilimo vaizdą. Saulė nebebuvo toks dažnas svečias, kaip kitąkart. Tačiau, lyg pritardama mūsų sumanymui, saulė majestotingai sušvito danguje ir apibėrė žemę, stovyklą ir mišką auksinėmis gijomis. Puikus tai buvo sekmadienis!Reikia pasigirti ir mūsų vyrų diplomatiniais sugebėjimais: vietoje, kad į tą tolimą mišką eitų pėsti, jie prasimanė nuvažiuoti sunkvežimiu. Ir jiems pavyko „suorganizuoti“ (kaip keičiasi žodžių reikšmė atominėje gadynėje!) sunkvežimį, kurin iki viršaus prisigrūdo garbingųjų garbingosios d-vės vyčių. Mums važiuojant per kaimus, vietiniai „baurai", su nustebimu atsigrįždavo ir ilgai lydėjo akimis šiuos nežinomos rasės sutvėrimus, dargi nežinoma kalba dainas dainavusius. Gi mes Iškylai buvome ir tinkamai pasirengę: vienas vytis gabenosi visą džiazą, kurį jis pats vienas ir aptarnavo, kiti pasirūpino kamuoliais, o treti (iš visa ko sprendžiant-egoistai) pasirūpino konsvervuotomis kalorijomis. Kelionė buvo linksma ir gera, bet dar tinkamesnis žodis būtų jai—krati kelionė. Štai pravažiavome vieną mišką, paskui kitą, pagaliau sustojome trečiame. Keisti tie vokiškieji miškai. Nėra gyvybės, negirdėti paukščių, net medžiai ir tie stovi sustyrę,Sustojome ir išsikrovėme. Žvalgai išėjo paieškoti tinkamos vietos, o likusieji surengė bokso rungtynes. Tuo tarpu pasigirdo žvalgų švilpukas. Žinojome jo reikšmę ir pasekėme jų, žvalgų, pėdomis. Aha, štai ir aikštelė. Žvalgai jau trūsėsi apie laužą. Sausų šakų nepavyko surasti, tačiau mes buvome įgudę ir laužas netrukus liepsnojo. Kadangi kelionėje sustyrome, tuoj paleidome į. darbą medicininį kamuolį, kuris, ei- 
gali būti žaidimai pravedami praktiškai, bet po žaidimų būtina juos išnagrinėti ir iš teoret. pusės.4. Vyresniojo amžiaus sk. vyčių sueigose žaidimai pravedami, juos nagrinėjant teoretiniai ir diskutuojant, o kai kuriuos protinius žaidimus atliekant praktiškai. Vietoj žaidimų, praktiškai, taikintina daugiau lengva mankšta.5. Dainos, šūkiai, sutartinės kiekvienoje sk. vyčių sueigoje yra būtini programos dalykai. psktn. P. S.
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damas per bičiulių nugaras, visus pavertė vaikais. 
Buvo nepaprastai malonu matyti kaip kai kurie vy
čiai, palikę Vaikus namuose, patys pavirto vaikais ir 
lakstė neprasčiau už savo įpėdinius. Žaidimas sekė po 
žaidimo, kol mūsų jėgos gerokai išseko. Tada sukri
tome ant lapų krūvų ir pradėjome „šlovinti“ atsi
gabentus angliavandenius, baltymus ir riebalus. 
Viešpatavo puikiausia nuotaika, visi jautėsi tikrais 
broliais.

Tuo tarpu laikas slinko kaip vagis, tyliai, nežymiai. 
Saulė pasislėpė už medžių, pagaliau išnyko už kalnų. 
Jautėme, kad netrukus reikės rengtis namo. O namo 
grįžti dar taip nenorėjome! Suskambo viena daina, 
paskui kita, po jos trečia . . .

Vado švilpukas vėl visus surinko prie laužo. Iš
klausėme pašnekesį apie vyčių vietą gyvenime ir susi- 
mąstėme. Kaip sunku būti tikru vyčiu, bet ir kaip 
kilnu! Nutilo paskutiniai žodžiai, visi tylėjo, ir mąstė.

Bet mums tikrai jau reikėjo vykti namo. Temo. 
Sustojome ir sudainavome Vyčių Tradicinę, paskui 
žąsele, lyg indėnai, nuslinkome prie mašinos. Grįž
dami ir vėl dainavome ir vėl stebinome „baurus“. 
Štai tolumoje sužibo stovyklos žiburiai. Mūsų džiazi- 
ninkas pasirengė kovai ir, kai privažiavome vartus, jis, 
lyg Kvazimodo, šoko darbuotis visomis turimomis 
galūnėmis. Reikia pripažinti jo didelius sugebėjimus 
šioje srityje ir pagirti už nuoširdžias pastangas, nes, 
įsivaizduokit, subėgo visa stovykla klausdama, ką, ir 
vėl kokia skryningo komisija?! ■

Mistifikacijai paaiškėjus, garbūs piliečiai atlaidžiai 
nusišypsojo ir kiekvienas grįžo į savo palocius. Grį
žome ir mes. Bet iškyloje patirti įspūdžiai ir nuotaika 
mūsų neapleido ir kai vėl susieiname ir tariamės dėl 
sekančios iškylos, visad sakome: žiūrėkim, kad tik 
ši iškyla nebūtų prastesnė, kaip anoji. O anoji iškyla 
tikrai buvo puiki. Ar ne? sk. v. Kovas

Atsargiai! Čia — ne mergaitės, bet vyčiai išdaigauja

Saulis ir
Po pietų atvyko kėdės: visas didelis vežimas, pilnas 

mažų, auksuotų, aukštyn riogsančiomis kojomis. O 
paskui atvyko gėlės. Žiūrint žemyn iš balkono į ne
šančius jas žmones, gėlių puodai atrodė tarsi juokin
gos, labai gražios skrybėlės, kinkčiojančios taku.

Mėnulė manė, juos esant skrybėlėmis. Jinai tarė:
•— Žiūrėk! Ana, žmogus, užsimovęs palmę ant galvos.

— Bet ji niekad neatskyrė tikrų daiktų nuo netikrų.
Nieko nebuvo, kas prižiūrėtų Šaulį ir Mėnulę. Auklė

IKenule Kallierine Mansfield

nuėjo padėti Onytei taisyti motinos suknelę, kuri buvo 
kur-kas-per-ilga-ir-per-ankšta po pažastimis, o mo
tina lakstė po visus namus ir skambino tėvui, kad 
tas tikrai nepamirštų daiktų. Jinai teturėjo laiko 
šaukti:

— Vaikai, lauk iš po kojų! v
Jie bėgo jai iš po kojų — bent Saulis stengėsi. Jis 

taip nekentė būti palieptas kobrinti atgal į vaikų 
kambarį. O Mėnulė niekam nė nerūpėjo. Jei ji pa-
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sipindavo kam po kojų, tai tas pakeldavo ją už pa
karpos ir kratydavo, ligi ji imdavo spiegti. Saulis 
buvo per sunkus tam. Jis buvo toks sunkus, jog 
riebusis žmogus, kuris sekmadieniais ateidavo pas juos 
pietauti, gebėdavo sakyti:

— Na, vyruk, pabandysime tave pakelti.
Po to jis sukišdavo nykščius Sauliui po pažastimis 

ir imdavo stenėti ir rąžytis, bet ilgainiui nustodavo 
sakydamas:

— Jis sunkus, kaip sunkiausia tona plytų!
Beveik visus baldus išnešė iš valgomojo. Forte

pijoną pastatė kampe, tada ten išsirikiavo ■ eilė gėlių 
puodų ir tada jau atvyko auksuotos kėdės. Tai buvo 
koncertui. Kai Saulis žvilgterėjo į vidų, kažkoks 
žmogus baltu veidu sėdėjo prie fortepijono — neskam
bindamas, bet daužydamas jį ir paskui žiūrinėdamas 
į vidų. Jis turėjo maišą įrankių ant fortepijono, o 
savo skrybėlę buvo pakabinęs ant statulos prie sienos. 
Kartkarčiais jis tik pradėdavo skambinti ir tuoj vėl 
pašokdavo ir žiūrėdavo į vidų. Saulis tikėjosi, kad jis 
nebuvo koncertas.

Bet vieta, kur tikrai reikėjo būti, buvo, be abejo, 
virtuvė. Ten buvo atėjęs padėti vyras su kepure kaip 
blancmange, ir jų tikroji virėja, Minė, buvo visa už
kaitusi ir kikeno. Visai nepikta. Jinai davė jiems 
kiekvienam po migdolinį pirštuką ir užkėlė juodų ant 
miltų dėžės, kad jie galėtų stebėti visus nuostabius 
daiktus, kuriuos ji ir tas vyras buvo begaminą vaka
rienei. Virėja nešė tuos -daiktus, o jis dėliojo juos 
ant padėklų ir puošė. Visas žuvis, su sveikomis gal
vomis, akimis ir uodegomis, jis barstė raudonais, 
žaliais ir geltonais trupiniais. Jis pridirbo dribsnelių 
ant košelienų, kumpį padabino apikakle ir įkišo į jį 
kažkokias plonytes šakutes; kremus nusagstė migdo
lais ir mažyčiais apvaliais sausainiais. O daiktų vis 
daugiau ir daugiau atvykdavo.

— O, bet jūs dar nematėt ledų pudingo, — tarė 
virėja. — Eikite čia!

— Kodėl ji yra tokia gera? — galvojo Saulis, kai 
jinai ištiesė jiedviem rankas. Ir jiedu pasižiūrėjo į 
šaldytuvą.

O! O! O! Tai buvo mažas namelis. Tai buvo mažas 
rožinis namelis su baltu sniegu ant stogo, žaliais 
langais ir rudomis durimis, o į duris įsegtas riešutas, 
buvo rankena.

Kai Saulis pamatė riešutą, jis pasijuto visiškai nu
vargęs ir turėjo atsišlieti virėjos.

— Leiskite man jį paliesti. Leiskite man tiktai 
padėti pirštą ant stogo, — tarė Mėnulė šokinėdama. 
Ji visada norėjo paliesti kiekvieną valgį. Saulis ne.

— Na, panele, eik greičiau žiūrėti stalo, — tarė 
virėja, kai įėjo kambarinė.

— Minute, tai tiesiog paveikslas, — tarė Nelė. — 

Eikš pažiūrėk. — Tad visi jie nuėjo į valgomąjį. 
Saulis ir Mėnulė beveik išsigando. Iš pradžių jiedu 
nenorėjo prieiti prie stalo; jiedu tik stovėjo prie durų 
ir spoksojo į jį.

Dar nebuvo tikros nakties, bet užuolaidos jau buvo 
nuleistos valgomajame ir šviesa uždegta — ir visos 
lempos buvo raudonos rožės. Raudoni kaspinai ir 
puokštės rožių rišo salę per kampus. Vidury buvo 
ežerėlis su rožių lapeliais, plūduriuojančiais ant jo. -

— Štai, kur turės būti ledų pudingas, — tarė virėja.
Du sidabro liūtai su sparnais laikė vaisius ant nu

garų, o druskinės buvę mažyčiai paukšteliai, gerią iš 
dubenėlių.

Ir visos mirkčiojančios stiklinės, ir žvilgančios 
lėkštės, ir žibantys peiliai, ir šakutės — ir visi valgiai. 
Ir mažytės raudonos servetėlės, suklostytos rožėmis ...

. — Ar jie tuos valgius valgys? — paklausė Saulis.
— Manau, kad jie rengiasi juos valgyti, — nusijuo

kė virėja, kikenanti su Nele. Mėnulė irgi juokėsi; 
jinai visada darydavo tai, ką kiti daro. Bet Saulis 
nenorėjo juoktis. Jis vaikščiojo ir vaikščiojo aplinkui 
salę susidėjęs rankas ant nugaros. Jis, gal būt, niekad 
nebūtų sustojęs, jei auklė nebūtų staiga sušukusi:

— Na, vaikai. Jau laikais jus greičiau prausti ir 
rengti. — Ir juodu išginė į vaikų kambarį.

Kai jiems atsagstė sagas, pro duris pažvelgė mo
tina su kažkokiu baltu daiktu ant pečių; jinai kažkuo 
trynėsi veidus.

— Aukle, aš paskambinsiu, kai man reikės jų. Ir 
tada jie galės tiktai ateiti pasirodyti ir tuojau turės 
grįžti atgal, — tarė jinai.

Saulis buvo nurengtas, iš pradžių beveik nuogai, ir 
vėl apvilktas baltais marškiniais, nutaškuotais raudo
nomis ir baltomis ramunėmis, kelnaitėmis su raikš
čiais iš šonų ir petnešomis per pečius, baltomis kojinė
mis ir raudonais bateliais.

— Dabar tu aprengtas savo rusišku kostiumu, — 
tarė auklė plodama jo brindas.

— Rusišku? — tarė Saulis.
— Taip. Atsisek ramiai kėdėje ir žiūrėk į savo 

sesutę.
Mėnulei ir dienos būtų maža. Kai jai užmovė 

kojines, jinai tyčia krito aukštielninka ant lovos ir 
ėmė auklei mostaguoti kojomis, kaip visuomet; o kai 
tik auklė bandydavo padaryti jai garbinius su pirštu ir 
šlapiu šepečiu, jinai atsigręždavo ir prašydavo auklę 
parodyti, jai savo sagtį su fotografija ar ką kitą, pa
našaus. Bet ilgainiui ir ji buvo aprengta. Jos suknelė 
purenosi, su kailiu, visa balta; kažkokia pūkuota me
džiaga buvo net ant jos kelnaičių. Jos bateliai buvo 
balti su dideliais guzulais.

— Na, matai, pupute, — tarė auklė, — dabar atro
dai kaip mažas angelėlis iš paveikslo ant pudri-
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o
nės pūko. — Auklė šoko į duris. — Ponia, prašau čia 
truput}.

Motina atėjo vėl su puse palaidų plaukų.
— O! — sušuko ji. — Kokia graži!
— Ar ne tiesa? — tarė auklė.
Ir Mėnulė pakėlė kraštus suknelės galais pirštelių 

ir palenkė vieną koją. Saulis neužsigaudavo, jei žmo
nės jo nepastebėdavo — ne labai...

Po to jiedu žaidė švarius, gražius žaidimus už stalo, 
o auklė atsistojo prie durų ir, kai vežimai ėmė važiuoti 
ir apačioje pasigirdo juokas, balsai ir švelnūs čežė
jimai, ji šnabždėjo:

— Vaikai, sėdėkite ramiai!
Mėnulė visą laiką trukčiojo staltiesę, tad visa ji 

nukaro jos pusėje, ir Sauliui jos visai nebeliko. Ji 
dėjosi, tai netyčia padariusi.

Pagaliau suskambėjo skambutis. Auklė šoko prie 
jų su galvos šepečiu, priplojo jam brindas, pataisė jai 
kaspiną ir sujungė jų rankas.

—■ Eikite žemyn? — pašnabždėjo jinai jiems.
Ir jiedu nuėjo žemyn. Saulis nesmagiai jautėsi taip 

laikydamas Mėnulės ranką, bet Mėnulė atrodė tuo 
patenkinta. Jinai mosavo ranka, ir jos karolinės apy
rankės varpelis dzinguliavo.

Prie saliono durų stovėjo motina vėdindamas! 
juoda vėduokle. Salionas buvo pilnas gardžiai kvepian
čių, šilkinių, čežančių ponių ir juodų ponų su juokin
gomis uodegomis prie švarkų —■ kaip grambuoliai. 
Tėvas buvo tarp jų; kalbėjo labai garsiai ir barškino 
kažką kišenėje.

—■ Kokie gražūs! — sušuko ponios. — O, balandė
liai! O, puputės! O, mažyčiai! O, meilučiai!

Visi svečiai, kurie negalėjo prisiskverbti prie Mė
nulės, bučiavo Šaulį, o sena, kengra ponia su barškan
čiais dantimis tarė:

— Toks rimtas, mažas lėlė, — ir pakalė jam per 
pakaušį kažkokiu kietu daiktu.

Saulis pasižvalgė, ar nepamatys to paties koncerto, 
bet jis jau buvo išėjęs. Vietoje jo riebus žmogus ro
žine galva stovėjo užsigulęs ant fortepijono ir kalbė
josi su panele, kuri laikė smuiką prie ausų.

Ten buvo vienui vienas žmogus, kuris Sauliui pa
tiko. Tai buvo mažas žilas žmogelis ilgais žilais ūsais, 
kurs ir vaikštinėjo vienas. Jis priėjo krie Saulio, labai 
gražiai išvertė akis ir tarė:

— Sveiks, vyruti) — Ir po to nuėjo sau. Bet greitai 
jis vėl grįžo ir paklausė: — Myli šunis?

Saulis atsakė:
— Taip.
Bet tuo metu jis vėl nuėjo, ir nors Saulis ieškojo 

jo visur, jis jo niekur negalėjo surasti. Jis pagalvojo 
sau, kad jis, gal būt, išėjo laukan atnešti jam šunyčio.

— Labanakt, brangūs mano vaikeliai, — tarė mo

tina, glėbdama juos nuogomis rankomis. — Skriskite 
į savo mažus lizdelius.

Tada Mėnulė ėmė ir vėl padarė iš savęs kvailutę. 
Jinai ištiesė rankas prieš visus ir tarė:

— Tėvelis turi mane nunešti.
Bet jiems tai, matyt, patiko, ir tėvelis pasilenkė ir 

pakėlė ją kaip visada.
Auklė taip skubėjo paguldyti juos į lovą, jog net 

pertraukė Sauliui maldą, tardama.
— Kalbėk greičiau, vaikeli. Greičiau.
Ir po valandėlės jiedu buvo lovoje ir tamsoje, 

apšviestoje tik nakties lempos mažoje lėkštelėje.
— Ar tu miegi? — paklausė Mėnulė.
— Ne, —•. atsakė Saulis. — O tu?
— Ne, — tarė Mėnulė.
Po ilgos valandėlės Saulis vėl pabudo. Žemai buvo 

girdėti garsus plojimų ūžimas, lyg lietus. Jis išgirdo 
Mėnulę vartantis lovoje.

— Mėnulė, ar nemiegi?
— Ne, o tu?
— Ir aš ne. Zinai ką? Eikime pažiūrėti ant laiptų. 

* Nespėjo jiedu gerai įsikurti ant aukščiausios pakopos, 
kai saliono durys atsidarė, ir jiedu išgirdo visus sve
čius einant į valgomąjį. Paskui tos durys užsidarė; 
pasigirdo sproginėjimų garsai ir juokas. Paskui tai 
nutilo, ir Saulis pamatė juos visus vaikščiojant aplink 
tą gražųjį stalą su sudėtomis ant nugaros rankomis, 
kaip ir jis buvo daręs . . . Jie vaikštinėjo ir vaikš
tinėjo aplinkui žiūrėdami ir spoksodami. Vyrui žilais 
ūsais mažasis namelis labiausiai patiko. Kai jis 
pamatė riešutą, kur buvo durų rankena, jis išpūtė akis, 
kaip pirmiau kad buvo padaręs, ir tarė Sauliui: >

— Matei riešutą?
— Mėnulė, ko tu taip linkčioji galvą!
—■ Aš nelinkčioju. Tai tu linkčioji.
— Ne. ne aš. Aš niekad nelinkčioju galvos.
— O, linkčioji. Tu ir dabar linkčioji.
— Netiesa. Aš tik rodau tau, kaip to nereikia da

ryti.
Kai jiedu vėl pabudo, jie tegalėjo išgirsti labai 

garsų tėvo balsą ir garsiai besijuokiančią motiną. Tė
vas išėjo iš valgomojo, šovėsi eiti laiptais ir vos ne- 
pargriuvo ant jųdviejų.

— Na, kas čia dabar! — sušukti jis. — Dėl Dievo 
meilės. Kite, eikš čia, pažiūrėk!

Išėjo motina.
— O, jūs išdykėliai! — tarė jinai iš apačios.
— Veskimės juos žemyn, ir duokim jiems po kaulą, 

— tarė tėvas. Saulis dar niekad nebuvo jo matęs tokio 
smagaus.

— Ne, jokiu būdu! — tarė motina.
—■ O, tėveli, veskis! Veskis mus žemyn! — prašėsi 

Mėnulė.
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— Vesiuos, kad ir kažin kas! — sušuko tėvas. — Aš 
čia šeimininkas. Kite, iš kelio! — Ir jis nutvėrė juodu, 
kiekvieną po pažastimi.

Saulis manė, kad motina baisiai pyks. Bet ji ne
pyko. 'Ji vis tebesijuokė iš tėvo.

— O, tu pagedęs vaike! — tarė- ji. Bet ne Sauliui
— Eikite, vaikučiai. Einam, paieškosime kas liko, — 

tarė tas smagusis tėvas. Bet Mėnulė sustojo valandėlę.
— Mamyte, tavo suknelė nusmuko nuo vieno 

peties.
•— Nusmuko? — tarė motina.
O tėvas pasakė „taip“ ir dėjosi norįs kąsti jai J 

baltąjį petį, bet jinaLjį atstūmė.
Ir taip jie grįžo į gražųjį valgomąjį.
Bet — o! o! kas ten atsitiko. Kaspinai ir rožės 

buvo nutraukti, neatrišti. Mažosios raudonos servetė
lės gulėjo ant grindų, visos žvilgančios lėkštės buvo 
purvinos, ir visos mirkčiojančios stiklinės. Gražieji 
valgiai, kuriuos anas vyras buvo išpuošęs, gulėjo išmė
tyti, ir visur ten buvo kaulų, ir trupinių, ir vaisių 
žievių, ir lukštų aplinkui. Ten net gulėjo išverstas bu
telis, iš kurio sunkėsi skystis ant staltiesės, bet niekas 
jo nenorėjo vėl pastatyti.

O rožinis namelis sniego stogu ir žaliais langais 
buvo suardytas — pusiau sutirpęs vidury stalo.

—Eikš čia, Sauli, — tarė tėvas, dėdamasis nematąs.
Mėnulė pakėlė savo pižamos galus ir nustypino iki 

stalo ir atsistojo ant kėdės, spiegdama, baisiausiai.
— Paragaukite šitų ledų, — tarė tėvas, lauž

damas stogą.
Motina paėmė mažą lėkštelę ir pakišo ją jam; kita 

ranka jinai apkabino jam kaklą.
—Tėveli! Tėveli! — suspiegė Mėnulė. — Maža ran- 

kenukė — dar liko. Mažas riešutas. Ar man galima 
jį suvalgyti? — Ir jinai ištiesė ranką ir išsiėmė j-į iš 
durų ir ėmė jį grukšnoti, net merkdamosi.

— Se ir tau, mano vyre, — tarė tėvas.
Bet Saulis nė nekrustelėjo nuo durų. Staiga jis iš

kėlė galvą ir garsiai suraudojo.
. — Juk tai bjauru — bjauru — bjauru!

— Na, matai. Ar nesakiau! — tarė motina. — Ar 
nesakiau!

— Lauk iš čia! — tarė tėvas jau nebesmagus. — 
Tuojau lauk!

Ir garsiai raudodamas Saulis nukobrino į vaikų 
kambarį.

Iš 95-tos vyčių
• 95-ji sk. vyčių d-vė Kalėdų I dieną surengė lab

daringą išvyką į Lohro sanatoriją, kurioje gydosi apie 
30 lietuvių. Vyčiai savo netikėtu atsilankymu ligo
niams sudarė malonią staigmeną, kurios įspūdis dar 
sustiprėjo, kai vyčiai parodė savo atsivežtą programą. 
Be pačių vyčių programoje dalyvavo dar sesės vyr. 
skautės ir dvi žinomos dainininkės. Ligoniai buvo ap
dalinti R. Kryžiaus pakietėliais, kuriuos ruošiant akty
viai dalyvavo vyčiai. Atsilankymas paliko ligoniams 
malonų įspūdį.

* 95-ji sk. vyčių d-vė savo stovyklos gyventojams

dr-vės kronikos
rengia paskaitas, kurių tikslas yra apsaugoti tautiečius 
nuo susmulkėjimo. Paskaitos liečia įvairias gyvenimo 

• sritis ir suranda klausytojų pritarimą.
* Praėjusia vasarą „Žalgirio“ Tuntas gavo iš D. Bri

tanijos Skautų Sąjungos Vyr. Vadijos labai vertingą 
dovaną — tautinę lietuvišką vėliavą. Lietuviai atsidė
kodami pasiuntė padėkos laišką.

* Kaip pranešė Luksemburgo radijas, š. m. rugpjū
čio mėn. Prancūzijoje įvyks šeštasis pasaulio skautų 
sąskrydis. Paskutinis toks sąskrydis įvyko 1937 m. 
Olandijoje.
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