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mokosi. Užsimezga ir čia draugystės ryšiai, bet palyginti, gana retai ir daug silpnesni, negu skautiškose stovyklose ir iškylose. Egoizmui gniaužti ir altruizmui ugdyti mokykla nėra tiek patogi, kiek skautiška stovykla. Mokykloje mokiniai būna kartu tik aprėžtą trumpą laiką, nors ir kasdien, o stovykloje jie visą laiką kartu gyvena. Mokykloje mokiniai dažniausiai jaučiasi paskirais individais, stovykloje jie sudaro bendrą kolektyvą, kartu, bendrai ir suderintai dirba, kartu miega, kartu keliasi, kartu valgo, kartu žaidžia. Ir čia kada kas ką nors dirba, tai jaučia, kad dirba ne sau vienam, bet visiems, jaučia, kad be kitų negali apsieiti ir yra reikalingas bendradarbiavimo.Stovyklos idėja pasiekia savo tikslą, jei paskiras asmuo visada budi už visus, jei jis tvarko ir atlieka savo darbą, atsižvelgdamas į kitus ir kitų gerovę. Tuo būdu susidaro savotiška šeima, kurios nariai glaudžiais ryšiais vieni su kitais surišti, kur visi yra broliai. Čia jie pamato, kad reikia bendrai dirbti, kad kiekvienas reikalingas kito pagalbos ir paramos. Čia jie išmoksta vieni kitiems padėti, stipresnis silpnesniam palengvina naštą, visi pajunta reikalą kuo geriausiai sugyventi, varžyti savo asmeniškus norus visumos labui. Ir tokiose stovyklose skautai taip gerai susigyvena, kad reikalui ištikus, nė vienas nepasvyruoja, o vienas už visus, visi už vieną stoja. Susidaro jauki altruizmo atmosfera, egoizmas beveik visiškai išnyksta. Vienas verda pietus ar vakarienę, kitas neša malkas, trečias vandenį, dar kiti taiso sumuštinius — visi įtraukti į bendrą sudėtinį darbą. Kiekvienas jaučia, kad tai daro ne sau vienam, bet visai stovyklai, ir tai jam sukelia malonumo. Juk ir iš tikro, niekas taip neriša jaunų širdžių, kaip bendri stiprūs įspūdžiai ir pergyvenimai, bendri darbai, vargai ir džiaugsmai. Bendri patyrimai, bendras gyvenimas, bendras žygis, bendri pietūs, bendra palapinė, bendros dainos, bendri žaidimai, bendri pergyvenimai, pasiaukojimas vienas kitam, pagaliau, ir bendrai perkąsti lietūs, audra, alkis ir troškulys — visa tai taip stipriai sujungia stovyklaujančius skautus, jog čia užsimezgę draugystės ryšiai dešimtmečiais nenutrūksta, o baigiant stovyklą ir skirstantis daugeliui net ašaros žiba; tuo tarpu baigę mokyklą mokiniai labai greit vieni kitus užmiršta, ir tik nedaugelis toliau tepalaiko draugystes. Visa tai ir traukia tokia nepaprasta jėga skautus į stovyklas. Tik, žinoma, viskas turi būti daroma tikrai skautiška dvasia, skautiškais įstatais, skautiškais idealais.Didelės reikšmės auklėjime turi sąveika tarp auklėjamo ir auklėtojo, kuri būna juo didesnė, juo amžiaus skirtumas mažesnis. Vienmečiai turi didžiausios įtakos vieni kitiems, ypač, jei tarp jų yra sąveika ir jei jie, būdami vienminčiai ir bendrų pažiūrų, ką nors kolektyviai atlieka. Šiuo atveju auklėjimui patogiausia dirva.Stovykla išmoko jaunuolį kuklumo, atpratina nuo didelių reikalavimų, išmoko suprasti ir vertinti nuoširdų ir su atsidėjimu dirbamą darbą, išmoko savarankiškumo, punktualumo ir atsakingumo. Pagaliau, ji ugdo aštuntame skautų įstate reikalaujama nuotaika, nes čia viskas dirbama linksmai ir džiaugsmingai.Skautų stovykla — tai maža valstybė, respublika. Greta didelės asmeniškos tobulėjimo ir plytėjimo

Mūncheno skautai vyksta stovyklon

Iš sk. vyčių sąskrydžio Offenbache: dalinami popiečiai 
skitn. J. Akšio nuotr.laisvės čia veikia ir savo taisyklės, savo normos, savo įstatymai, savo valdžia ir savo tvarka. Stovyklaudami skautai ne tik pratinasi bendradarbiauti ir sugyventi — stovykla yra kartu ir praktiška valstybiškumo mokykla. Kiekvienas skautas čia lyg pilietis, pasiduodąs laisva valia savo nustatytoms taisyklėms, normoms, įstatymams ir juos laisvai pavyzdingai vykdąs. Žymus pedagogas, prof. Šalkauskis, yra pasakęs: „Skautybė savo esmėje yra visuomeninio solidarumo mokykla, o skautas — visuomenininkas.“Kiekvienas žingsnis, kiekvienas darbas, kiekvienas kirvio pakėlimas stovykloje turi gilesnės reikšmės. Čia malkų skaldymas nelygus miesto darbininko malkų skaldymui. Virimas, ugnies kūrenimas, vandens nešimas nėra čia apmokamas samdinio darbas. Stovyklos darbe pasireiškia bendra stovyklos dvasia, nes šis darbas — bendras visų stovyklautojų reikalas.Kadangi stovykla yra nelyginant maža valstybėlė, tai čia jaunuolis patiria ir supranta, kaip kiekvienas ratelis turi suktis ir kurioje vietoje kiekvienas ratelis ir straigtelis turi būti dideliame valstybės mechanizme. Čia jis išmoksta daug ko, kas jam paskui valstybiniame, visuomeniniame ir pilietiniame gyvenime labai pravers, stengiasi stovykloj būti pavyzdingas pilietis, o pati stovykla — tai tikrai valstybinis gyvenimas miniatūroje. Stovykla turi savo vėliavą, savo „konsti-
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SKAUTU VYČIU HIMNAS
* s

PL. H. NAGYS

Broliai, mus likimo vėtros rūsčios
vandenynuos svetimuos nepaskandins.
Pikto slibiną po ilgo mūšio 
vėliai nugalės šviesi žmogaus širdis.

Viešpaties žvaigždynai švies mums kelią.
Mūsų vėliavos žėrės aušros ugny.
Mes suklupusius pakelsim ir bedalius.
Sutrupės vergų retežiai kruvini.

Ir skambės visam plačiam pasauly
amžinos brolybės mus daina laisva!
Ir liepsnos širdy šviesiau už saulę
amžinas ir vienas žodis — Lietuva!

tuciją“, savo „įstatymus“ ir „įsakymus“, savo „prezidentą“, savo „valstybės tarybą“ — stovyklos štabą; savo „ministerių kabinetą“, susidedantį iš „ūkio, švietimo, susisiekimo, vidaus reikalų ministerių“, kurie rūpinasi ūkio, mokslinimo, religijos, fizinio lavinimosi, susisiekimo (paštas, kelionė), tvarkos ir švaros dalykais. Stovykla turi savo „biudžetą“, savo „tiekimo skyrių“, kuris rūpinasi „prekyba“ (maisto supirkimas, pristatymas); gavo „medicinos departamentą“ sanitarijos ir higienos reikalams; savo „policiją“ — budinčią skiltį, tvarkdarius; savo „teismą“, savo įstaigas, savo namus. Pagaliau stovykloje yra savo mokslininkai, savo menininkai, poetai, „operos ir dramos artistai“, savo menas — laužas. Kiekvienam „valstybės piliečiui“ randamas atitinkamas darbas, atitinkama vieta valstybėje. Kiekvienas skautas turi savo pareigą, savo reikšmę, kiekvienas yra būtinai reikalingas. Jaunuoliai tai gerai supranta. Todėl jie stovykloj ir dirba su nuostabiu noru ir pasiryžimu, nes jie mato nuoširdaus darbo pasėkas. To trūksta suaugusių žmonių visuomenėje ir to išmoksta jaunuoliai tiktai stovykloje. Jie čia vaizdžiai įsisąmonina, kad valstybė ir visuomenė gali išsilaikyti ir tobulėti, tik visiems jos nariams nuoširdžiai ir su atsidavimu dirbant.Štai jums vieno stovyklautojo dienoraščio ištrauka, kuri aiškiai vaizduoja, kaip patys skautai tai supranta:„Nustebo- miškas, kai pastebėjo po savo šakomis naujai išdygusį „miestą“. Per 12 darbo valandų įkūrėm „miestą“ su visais patogumais ir vyriausybe, ministeriais, valdininkais, tvarkos saugotojais ir p. Tai manau, negirdėtas istorijoj įvykis, kurs reiktų įamžinti, kuo nors pažymėti, o gyvenimas mūsų naujame mieste buvo lyg medus, kurį laižai ir vis dar nori. Prie laužo tikras „valstybinis teatras“. Čia ir „drama“ figūruoja, čia ir „tragedija“ savo dūdą pučia, čia ir mūsų baletas savo meną kuria. Žodžiu viskas, kaip 

dideliuose miestuose. Žiūrai, žmogau, ir negali atsistebėti, iš kur čia tiek kūrybinių jėgų atsirado. Neiškenti ir pats prisidedi prie „teatrinio kolektyvo“. Mat, ir savyje jauti kūrybinio elemento . . . Žodžiu, gyvenau, tai gyvenau „mieste“, kaip pasakos užburtoj karalystėj! Gaila, kad tik dvi savaites . . .“Apie pedagoginę stovyklos reikšmę galima būtų visą knygą prirašyti. Pedagoginės galimybės čia labai didelės, auklėjamosios sąlygos labai palankios. Aš čia tik trumpai tepaminėsiu, koki jaunuolio savumai stovykloje ugdomi, smulkiau viso to nenagrinėdamas: tėvynės meilė, artimo meilė, altruizmas, bendradarbiavimas, sąveika, pareigos supratimas, pareigos gerbimas, nuoširdus darbštumas, darbo pamilimas ir gerbimas, ištikimybė, pasiaukojimas, atsidavimas, draugiškumas, broliškumas, nuoširdumas, savarankiškumas, ryžtingumas, narsumas, drausmingumas, klusnumas, tvarkingumas, susivaldymas, greitas susiorientavimas, vikrumas, prisitaikymas prie aplinkybių, savitarpio pagalba, pastabumas, išradingumas, kūrybiškumas, veiklumas, stropumas, riteriškumas, pasitikėjimas, mandagumas, garbės pajutimas, taurumas, visuomeniškumas, pilietiškumas, tobulumo, gėrio ir grožio siekimas. Be to, pedagoginė gimnastika ir žaidimais čia stiprinamas jaunuolio kūnas, kuris saulėje, lietuje ir vėjyje užsigrūdina ir darosi atsparesnis visokioms ligoms. Stovykloje išmokstame dar daugybės praktiškų smulkmenų, kurios vėliau taip labai praverčia kasdieniniame gyvenime. Tačiau, kaip matėme, čia netrūksta ir idealizmo.Jeigu reikėtų trumpai suglausti ir pedagogiškai apibūdinti stovyklą, pavartočiau vengrų prof. Siko žodžius: „Skautų stovykla yra gyvenimo mokykla, kurioje jaunuoliai miniatūroje pergyvena valstybės gyvenimą ir išmoksta bei sužino tai, ką jie darys, kai patys kartą pasijus suaugę esą.“
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PSKTN. ST. VYTIETIS

Skautų vyčių programos
Susipažinus su dabartinėmis vyčių programomis, o juo labiau, jas bandant taikyti gyvenime, kyla rimtų abejojimų dėl jų tinkamumo.Skautybė siekia duoti savo sekėjams tvirtą būdą, gerą sveikatą, inteligenciją. Žinių bagažo suteikimas apribojamas tuo, kas būtinai reikalinga šių aukščiau išvardintų tikslų siekiant. Baden-Powell įsakmiai pabrėžia, kad skautybė nėra mokykla ar jos pakaitalas. Tai reikia suprasti taip, kad teorinių, „gal kada nors, būsiančių naudingų“ žinių, skiriamų proto galioms vystyti, skautybė savo sekėjams nesiima teikti. Būdas, valia, inteligencija, sveikata ir tų visų komponentų darnus tarpusavis suderinimas — štai, čia skautybės rūpesčio sritis.Dabar paskelbtose vyčių programose kaip tik tenka pastebėti, kad išplėstas teorinių žinių komponentas, savo esme svetimas skautybės, kaip linksmo žaidimo ir tyro oro brolijos dvasiai ir pagrindinei minčiai. Reikalavimas, kad vytis būtų geras ir sąmoningas savo tautos narys ir savo valstybės pilietis, šio priekaišto nesusilpnina, nes šios savybės neįgyjamos abstrakčių žinių gausybe.Smulkiau mokslo žinių reikalavimų nenagrinėsiu, tai, kas dabartinėse programose yra nereikalinga, kiek teko klabėtis su kitais vyčių vadais, yra pajutę jų daugelisArčiau teks pasižiūrėti skautiškųjų žinių reikalavimus.
Skauto vyčio programoje su I ir II straipsniais galima pilnai sutikti ir jiems pritarti, tačiau jau III str. sukelia rimtų abejojimų, turint galvoje tremties ir emigracijos sąlygas. Tuo tarpu, kai I ir II straipsniams praeiti vadas gali pasiruošti iš savo skautiškojo „bendrojo išsilavinimo“, III str. praeiti jau reikalinga speciali literatūra, arba daugelio metų darbas su vyčiais Nepkrilausomoje Lietuvoje. Literatūros nėra. Senųjų vyčių vadų — maža, o tie patys savo patyrimu ir žiniomis su jaunesiaisiais spaudos skiltyse nepasidalina. Kodėl?!IV str. yra per daug išplėstas, pridedant temų, kurios su skauto vyčio, kaip vyresniojo skauto esmės apibrėžimu ir išryškinimu yra mažai susijusios. Čia užtenka žinoti pagrindines vyčio veiklos sritis: pilietinę, socialinę ir pedagoginę (kaip pavyzdingo skauto — jaunesnių autoriteto) ir iš to išplaukiančius vyčio uždavinius.V str. yra tik kazuistika — lygiai taip pat galima išvardinti eilę kitų svarbių faktorių. Vytis skautiškosios spaudos reikšmę tikrai supranta ir iš to daro visas praktines išvadas.VI str. taikytinas tik vadų mokyklos vyčių skyriaus klausytojams; ar gi eiliniui vyčiui, net kandidatui, būtinai reikalinga pažinti visas vadovavimo paslaptis? Juk ne visi lieka vadais, ne visi tam tinka, ne visi tokiais būti ir nori.VII str. yra pilnai reikalingas, tačiau senesnieji vyčių vadai turėtų tinkamu būdu su senosiomis tradi-
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cijomis supažindinti tų tradicijų tęsėjus. Jie to labai laukia!VIII str. reikėtų papildyti reikalavimu mokėti žaisti liaudies sportinius žaidimus (kiaulės varymas ir pan.) ir reikalauti, kad vytis reguliariai atlikinėtų sportinius pratimus. O pasirodymai ir laužai jau minimi IX str.g punkte!Su visu IX str. galima būtų sutikti, tik nereikėtų iš eilinio vyčio reikalauti labai smulkių žinių apie stovyklavimą ir keliavimą (bendrais bruožais jos reikalingos). Geriau reikėtų tą straipsnį papildyti reikalavimu išstovyklauti tam tikrą dienų skaičių ir, sakysime, dalyvauti tam tikrą laiką kilnojamose stovyklose, nes šios vyčiams daugiausiai pritaikintos.
Prityrusio skauto vyčio programai jau tenka pada- , ryti gilesnių priekaištų. Joje perkrovimas pašaline medžiaga ir neapibrėžtumai ypač ryškūs. Jeigu su I str. dar galima sutikti, tai jau II str. galėtų būti reikalingas skautininkams - jeigu, be to, galima būtų rasti kur nors medžiagos apie tuos suvažiavimus ir jų nutarimus. Gal senieji vadai, kurie visa tai atsimena, nepašykštės apie tai informuoti ir jaunesniuosius?III straipsnio įterpimo motyvai iš viso neaiškūs. Ar norima skautų vyčių šaką paversti „bėdos pedagogų“ rengiamąja institucija, ar, gal, psichologinių studijų susivienijimu? Ranka ant širdies — ar tai visa būtina „tyro oro ir keliaujančių riterių“ brolijai.IV str. reikalavimuose turėtų likti mokėjimas vesti vyčių būrelio sueigą ir bent vienos paros iškylą. Kiti reikalavimai paliktini atitinkamų šakų vadų mokyklai.V str. turėtų būti susiaurintas iki minimumo to, ką turi žinoti sąmoningas pilietis.VI str. yra labai svarbus. Čia vytis turėtų įrodyti savo sugebėjimą suprasti nuoseklumą, priežastingumą ir tarpusavio ryšį istorinių įvykių vyksme. Vytis turėtų suprasti visą Lietuvos istorijos vyksmą, istorines klaidas bei dydybės momentus, jų priežastis bei pasėkas ir mokėti iš to padaryti išvadas dabarčiai ir ateičiai.VII str., nušviečiant klausimą tinkamu būdu, eventualiai, papildžius pagrindinėmis žiniomis apie rezistencinę kovą (kas svarbu mūsų mažai tautai), galėtų likti, tuo tarpu, kai VIII iki IX straipsnio yra tik balastas, neturįs jokio tiesioginio ryšio su vyčiavimu. Paskutiniojo, XII str. reikalavimas yra geras tik turėtų būti tiksliai įvykdomas.Tenka pilnai pripažinti ir pagerbti šios programos autorių norą pakelti intelektualinį lygį. Matyti, tų gerų norų skatinami autoriai pervertinę galimybes, esančias daugumoje tremties tuntų. Stinga, labai stinga prityrusių vyčių vadų, o literatūros vyčiavimo klausimais net visai nėra, jei neskaitysime kelių pripuolamų straipsnių. Tai viena.Antra, tai vyčiai jokiu būdu neturėtų virsti kokia nors kasta, į kurią kelias yra apsunkintas kliūtimis, kurios yra nugalimos tik tam tikros klasės, šiuo atveju, aukšto bendrojo išsilavinimo vyrams. JukĮ ar

4



šiaip ar taip, dabar pateiktas vyčių programas norint 
išeiti rimtai, ne „dėl akių“, dalimi reikalingas net 
aukštasis mokslas. Tuo būdu, užkertamas kelias į 
vyčių tarpą žemesnio bendrojo išsilavinimo vyrams, 
kurie, „išgąsdinti“ jiems nesuvirškinamos materijos, 
užuot ėję į vyčių tarpą, prisiglaudžia kitose idėjinėse 
organizacijose. Nėra jokio pagrindo norėti iš vyčių 
padaryti kažkokį tobulą antžmogį ar jį gaubti kažkokio 
paslaptingumo šydu. Juk vytis yra tik skautas — 
berniuko amžių peržengęs jaunas vyras, kuris savo 
gyvenimą ir toliau tvarko skautybės siūlomais dėsniais, 
taikydamas jo amžiui ir gyvenamai aplinkai pritaiky
tus metodus. Bandymas vyčius skautų ar visuomenės 
akyse pavaizduoti esant kažkuo nepaprastu, yra tik 
nekuklumas ir tuštumas, primenąs riterių išsigimimo 
laikus.

Todėl ir „apsitvėrimas“ aukštais, nevisiems geros 
valios vyrukams nugalimais reikalavimais, yra ža
lingas. Būdami įsitikinę savo idėjų teisingumu, mes 
turime stengtis jas įdiegti kaip galima plačiau tarp 
jaunų vyrų, tuo padėdami jiems susirasti idėjinį pa
grindą gyvenimui. Tam tikras apsiribojimas, atranka, 
be abejo turi būti, tačiau jis neturi būti vykdomas a 
priori.

Kas norės sau bendrojo pobūdžio žinių kiekį pra
plėsti, tas jų ieškos ten, kur jos tikrai teikiamos, t. y. 
mokykloje, bet ne vyčių būrelyje.

Ir trečia. Skautų vyčių programą kandidatas išeina 
prieš duodamas vyčio įžodį. Kiek laiko reikia išeiti 
dabartinei programai, einant ją rimtai? Laikau — 8-15 
mėnesių, imant, kad būrelis savo sueigas daro kas sa
vaitę, plus vienokios ar kitokios neišvengiamos kliūtys. 
Toks ilgas kandidatavimo laikas niekuo nepateisina
mas ir tam pačiam kandidatui numuša nuotaiką dirbti.

Teiraujantis dėl šios programos Brolijos Vadijoje, 
buvo paaiškinta, kad ji nėra galutinė, tai esąs daugiau 
projektas. Ji turinti būti taikoma atsižvelgiant į vietos 
galimybes. Nemanau, kad tai būtų gera.

Programa juk sudaro kelrodį, kuriuo, dirbant, turi 
būti vadovaujamasi. Ji turi sudaryti minimumą rei
kalavimų, tačiau ji turi tūti privaloma nuo pradžios 
iki pabaigos, nes priešingu atveju nebus vieningumo ir 
tvarkos visoje organizacijoje. Leidžiant programą tai
kyti vienetų vadų nuožiūra, ji nustoja buvusi pro
grama, o lieka laisvų temų rinkiniu. Kaip toks laisvų 
temų rinkinys, kurios galėtų būti nagrinėjamos vyčių 
užsiėmimuose, dabartinės programos yra įdomios ir 
vertingos.

Turėtų būti sukurtos tremties ir emigracijos sąly
goms pritaikytos skauto vyčio ir prityrusio skauto 
vyčio programos - trumpos, aiškios, įmanomos praeiti 
ir be literatūros gausybės, apsiribojančios tik grynai 
su vyčiavimu susijusiais dalykais. Jų projektą turėtų 
parengti L. S. B. Vyčių Skyrius, patiekti nuomonei pa
sisakyti seniesiems vyčių vadams ir dabar veikian
tiems vyčių vienetams ir, po to, išleisti jau galutines 
programas.

Dabartinė padėtis toliau tęstis nebegali, nes ji kenkia 
vyčių veiklai. Nėra pagrindo galvoti apie kurios nors 
ilgaamžės programos sudarymą, nes mes nežinome net 
savo artimiausios ateities veiklos sąlygų.

Ilgą iešmą drožiant, šuo kepsnį nuneša — jau netru
kus pradėsime iš DP stovyklų judėti į pasaulį, o galįs 
mūsų visuomenei būti taip reikšmingas vyčių judė
jimas gali likti be aiškesnių gairių — programos.

L. S. B. Vyčių Skyriui būtų visai rimto pagrindo 
tuo pasirūpinti.

Skautų vyčių programa galėtų atrodyti, sakysim, 
šitaip:

1. 4-6 mėnesiai kandidatavimo būrelyje.
2. Visi trys skautų patyrimo laipsniai.
3. Skautų įstatai ir įžodis — jų supratimas ir taiky

mas suaugusio gyvenime.
4. Susipažinti su prieinama pagrindine skautiškąja 

literatūra.
5. Lietuvos valstybinio gyvenimo raida iki Nepri

klausomybės atgavimo (bendrais bruožais). Nepriklau
somybės ir Antro Pasaulinio Karo laikotarpis. Kova dėl 
laisvės.

6. Skauto vyčio tautinės ir socialinės pareigos 
tremtyje.

7. Svarbiausios vyčių tradicijos.
8. Dalyvauti bent vienos paros vyčių būrelio išky

loje. Orientavimasis vietovėje.
9. Bent vienos sporto šakos kultyvavimas. Liaudies 

sporto žaidimai.
10. Lytinė higiena.
11. Skautų tauptautinis bendradarbiavimas ir jo 

reikšmė.
Anksčiau buvusiems aktyviems skautams, išėju

siems skautybės mokyklą praktiškai, kandidatavimo 
laiką būtų galima sutrumpinti, nors, visais atvejais 
turėtų lemti tik kandidato būdo savybės: ar jis, bū
damas subrendęs, lieka ištikimas skautybės idealams.

Išlaikęs egzaminus ir būrelio sueigos pripažintas tin
kamu būti vyčiu, kandidatas duoda vyčio įžodį. Prity- 
rusiv skautu vyčiu turi būti pripažįstamas tik pilnai 
ir tvirtai įsisąmoninęs vyčių tradicijas ir kelią, sugebąs 
kitus juo vesti, gyvenime savarankus vytis. Jis turėtų 
atitikti šiuos reikalavimus:

1. Išbūti aktyviu vyčiu bent tris metus.
2. Pravesti vyčių būrelio sueigą ir bent vienos paros 

kelionę.
3. Lietuvių tauta istorijos eigoje, jos likimo savu

mai, tautos stiprybės bei silpnumo veiksniai.
4. Valstybinio gyvenimo formos ir elementai. Vals

tybės vaidmuo asmens gyvenime. Piliečio politinės 
pareigos.

5. Tėvynės tarnyba taikos ir karo metu. Ginklo ir 
rezistencinė (slaptoji) kova. Skautybė ir karas.

6. Bent vienos paros „robinzoniška“ iškyla dviese. 
Bent 40 km kelionė pėsčiam.

7. Mokėti bent vieną amatą, įgalinantį savarankiš
kai verstis.

- Šios programos jokiu būdu nepretenduoja į tobu
lumą — jos tik galėtų būti medžiaga, pagrindas dis
kusijoms, nustatant tikrąja, galutinę programą.

Broliai, pasisakykite!
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PSKTN. R. VIDUGIRIS

Skautiškojo darbo === 
= principai ir metodai

Skautų vadai — draugininkai bei skiltininkai, o ypač pastarieji, norėdami sėkmingai eiti skautiškąją programą ir pasiekti geriausių rezultatų, turi turėti aiškų supratimą apie skautiškojo darbo principus bei jo metodus, kurių yra keli.Dirbant su skautais, vadams reikia žinoti, kad jų darbo pasisekimas pareina nuo trijų dalykų, turinčių principinės reikšmės: susidomėjimo, aktyvumo ir pritaikomumo. Nekreipiant pakankamo dėmesio j šiuos reikalavimus, negalima tikėtis ir laukti našaus darbo. Šiuos reikalavimus turi vykdyti ne vien vadas, bet juos jis privalo taikyti ir savo darbe su skautais’. Skauto energija ir jo vaizduotė turi būti sukeltos, aktyvuojamos ir koncentruojamos ties išeitina medžiaga, atskira programos dalimi. Jokiu būdu negalima leisti, kad skautas laikytųsi pasyviai, būtų tik stebėtojas, o ne dalyvis. Priešingą!, jis turi būti aktyviai įtraukiamas į diskusijas, varžybas, žaidimus bei rikiuotę. Jis turi visur asmeniškai dalyvauti. Maža to. Įsigijęs teoretinių žinių, skautas turi mokėti šias žinias taikyti praktiniame gyvenime, ir ne tik mokėti, bet ir taikyti.
SUSIDOMĖJIMASKaip gi sukelti berniuko susidomėjimą? Yra žinoma, kad gana daug berniukų jau savo prigimtimi yra pasyvūs ir sunkiai išjudinami. Tai yra galvosūkis vadui. Tačiau jis jį galės išspręsti, jei pagalvos. O štai čia yra du iškeltini momentai, kurie nurodys kaip reikia sukelti susidomėjimą. Pirmiausia, berniuką patraukia ir suintryguoja įvairumas.Antras dalykas yra veiksmas, akcija. Jaunuolį patraukia visa tai, kas nėra kasdieniška, kas. išsiskiria iš jį supančios ir taip pažįstamos pilkos aplinkos. Jau tokia yra berniuko prigimtis, kad jis gali gyvai susidomėti tuo, kas jam yra nauja, nepažįstama, nežinoma. Skautiškoje programoje tokių dalykų yra apsčiai. Kada nežinomas dalykas yra sukėlęs susidomėjimą, yra būtina berniuką priversti pačiam dalyvauti, .bandyti, lavintis. Jei jam iš pradžių nesiseka, dar geriau. Tik retas neturės tiek sveikos ambicijos, kad nebandytų, kad ir iš paprasto užsispyrimo, suprasti jo nesuprastą dalyką bei jį išmokti. Vadas turi atydžiai stebėti, kad nebūtų tokių, kurie tik stebėtų, bet patys neprisidėtų. Visi iki vieno privalo dalyvauti. Labai gera, jei skautui pateikiamos mintys yra jam naujos, dėl kurių jis dar nebuvo turėjęs reikalo kvaršinti galvos.Susidomėjimas yra sukeliamas ir palaikomas įvairiomis priemonėmis: demonstravimu, žemėlapiais, piešiniais, modeliais, diagramomis, fotografijomis. Jei dar jam Vadas papasakoja, kad, sakysim, žemėlapį yra paruošęs toks ir toks skautas, arba piešiniai yra štai 

šito skauto, tuo vadas pasiekia dar didesnio efekto, nes jaunuolyje atsiranda savotiškas pavydo jausmas, kuris labai dažnai jį skatina padaryti ką nors panašaus. Labai daug yra pasiekiama žaidimais, kuriais užsiimdamas, skautas gali mokytis, nors jis pats to gali ir nepastebėti. Ir tai kaip tik gera.
AKTYVUMASNelaimingas yra tas vienetas, kuriame nėra aktyvumo. Ir pačiam vadui yra labai sunku šitokį pasyvumą jausti. Dažniausiai, jei vadas nesuranda pasyvumo priežasties ir neieško būdų jam pašalinti, jis atsisako vadovavimo. Tai yra ne kas kita, kaip ma- žavertiškumo ugdymas. Priešingai, reikia ieškoti būdų aktyvumi sukelti. Reikia sukelti susidomėjimą, pav. diskusijomis. Tokiose diskusijose dalyvaus visi skautai. Bediskutuodami, jie parodys kokių žinių turi, kaip suprato jiems aiškintus dalykus. Vadas jų žinių spragas ir papildo. Toliau, skautams reikia duoti įvairių įrankių, virvių, vėliavėlių ir pan., kuriais berniukas mielai praktiškai naudosis. Nieko rankose neturint, nieko ir nepadarysi. Berniukų iniciatyvos nereikia varžyti, priešingai, reikia jiems duoti progų ką nors daryti. Tik čia jau vado pareiga žiūrėti, kad jų aktyvumas būtų kreipiamas gerų darbų vaga.
PRITAIKOMUMASPamokymas labai daug laimi, jei tuoj parodoma, kaip tokį dalyką galima pritaikyti praktikoje ir kokią iš jo galima turėti naudą. Sakysime, mazgų mokymas tol nebus sėkmingas, kol skautas nepamatys praktikoje, kur ir kada toks arba kitoks mazgas yra pritaikomas. Tiėsa, ne viskas skautiškoje programoje gali būti pritaikinta praktiškai, tačiau joje yra pakankamai daug dalykų, kurių praktiškas pritaikymas nesudaro sunkumo.O dabar, kada jau esame susipažinę su tais trimis principais, pereikime prie skautiškojo darbo metodų, kurių yra devyni.Kiekvieną skautiškos programos dalyką galima eiti tų devynių metodų pagalba, tačiau ne visi jie vienodai berniuko mėgiami bei suprantami. Jie bus nagrinėjami tokia tvarka, kuri, kaip parodo praktika, atvaizduos berniuko susidomėjimo laipsnį. Taigi, pradėsime žaidimais, o baigsime mokslu iš knygų. Tačiau iš to, kad knygos šioje tvarkoje atsidurs paskutinėje vietoje, dar negalima daryti klaidingos išvados, jog jos turinčios mažiau vertės, anaiptol. Kaip tik knygų pagalba, paskaitomis, pasakojimais bei savotiškomis pamokomis galėsime jaunuolio įgytas žinias papildyti, patobulinti, nušlifuoti. Tik tokiu būdu bus pasiekta tobulo dalyko pažinimo.
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Dabar sustosime, kad ir trumpai, ties kiekvienu 
metodu.

Žaidimas, šis metodas geriausiai atitinka berniuko 
nerūpestingą prigimtį. Jis leidžia jam judėti, parodyti 
savo sumanumą, pralenkti kitus. Žaidimais galima 
išeiti visą skautišką programą. Geirausia tinka jais 
mokyti miško gyvenimo, pėdsekos ir pan.

Varžybos yra ne kas kita, kaip kova. Kova su kitu, 
kova su laiku ir kliūtimis, kova tarp skilčių bei drau
govių. Tik retas berniukas nenorės likti nugalėtoju. 
Noras laimėti, noras viešpatauti, noras būti geresniu 
nei kitas, šis noras yra natūralūs ir ypač stipriai 
reiškiasi kaip tik berniukų amžiuje. Tas noras yra 
tiek stiprus, kad net tenka vadui jį aušinti, kitaip jis 
gali pasireikšti netinkama forma.

Vaidinimas. Berniukai turi gyvą vaizduotę. Šią jų 
savybę galima labai gražiai panaudoti daugeliu atvejų, 
pav., mokant pirmosios pagalbos, skęstančių gelbėjimo, 
signalizavimo, orientavimosi su kompasu ir pan.

Bandymas. Jaunuoliui yra įgimta kiekvieną pa
tyrimą pasiekti' savarankiškai. Retas pasitenkina tik 
pamokymu. Geriausiai yra, jei skautas tuoj pats pa
bando jam perteiktas žinias pritaikyti praktikoje. Jau
nuolis entuziastingai griebiasi bandymo (eksperimen
to) ir jei jis jam išsyk nepavyks, jis jį kartos tol, kol 
pagaliau pasieks savo tikslą. Tegul jis pabando su
kurti laužą, išsivirti pietus, išbrėžti žemėlapį.

Stebėjimas. Tikras skautas turi būti labai pasta
bus. Jam būtų didelė gėda, jei kas kitas kokį daiktą 
ar įvykį pastebėtų pirmas ir jo dėmesį atkreiptų į 
tai. Jis pats turi būti pirmas, kuris viską pastebi ir 
atkreipia kitų dėmesį. Iš pastebėtų faktų reikia daryti 
išvadas. Baden-Powellis savo „Skautybėje berniukams“ 
skiria nemažai vietos kaip tik šiai skautų savybei. Ir 
iš viso, skautų programoje stebėjimas užima reikš
mingą vietą.

Demonstravimas. Sunku yra skautus mokyti tik 
žodžiais. Jaunimo prigimtis yra jau tokia, kad jie 
daug geriau atsimena ir pasisavina, jei jiems ne tik 
pasakojama, bet ir rodoma. Pasakojant apie žemėlapių 
sudarymą bei apie kompaso vartojimą, neįmanoma 
apsieiti be demonstravimo. Patyrę skautai taip pat 
galėtų vaizdžiai pademonstruoti ir pirmąją pagalbą.

Diskusijos. Berniukai mėgsta ginčytis ir pasigirti, 
turį savo supratimą bei žinias. Pravedant diskusijas, 
galima pagilinti berniukų žinias daugelyje sričių. Nau
dojantis šiuo metodu, galima pravesti žaidimą, kur 
yra duodami vis sunkesni klausimai, o teisingi at
sakymai yra vertinami taškais.

Paskaitos. Draugininko ar skiltininko žinių gali 
nepakakti, pagaliau nėra nė reikalo pačiam nusima
nyti absoliučiai visuose gyvenimo klausimuose. Skau
tai mielai klausysis autoritetingo asmens paskaitos bet 

. kuria tema. Viena, jie jau žinos, kad paskaitą skaitys
žinovas, o antra — kiekvienas naujas asmuo imponuos 
savo naujumu.

Skaitymas. Norint kuriuo nors klausimu turėti 
pakankamai žinių, reikia griebtis knygos. Bus skautų, 
kurie norės pagilinti savo žinias. Vadas turi jiems 
ateiti į pagalbą ir padėti surasti atitinkamos literatū
ros. Skaitydamas, skautas tikrai gerai įsigilins ir tikrai 
pasieks kapitalinių žinių.

Atsakymas br. Aitvarui
į mano kelias pastabas Sk. Aido 3 numeryje, at

siliepė br. s. v. Aitvaras. Šiaip man yra malonu, 
kad mano straipsnelis yra susilaukęs kritikos. Mano 
mokyktojas, prof. Šivickis, visuomet 'sakydavo, kad 
tiesa išryškėja tik per diskusijas, ir nelaimingas esąs 
tas autorius, kurio straipsnis nėra diskutuojamas, 
bet tyla sutinkamas. Savojo mokytojo nuomonę esu 
pasisavinęs, taigi, man yra malonu atsiliepti į br. Ait
varo straipsnį ir dar kartą grįžti prie šios nelaimingos 
programos.

Turiu pasakyti, kad aš, ne taip kaip br. Aitvaras, 
vyčių problemomis domiuosi jau seniai. Jomis susi
domėjau 1931 m., kuomet su vyčiais buvau susidūręs 
toje pačioje draugovėje. Tas domėjimasis nebuvo nu
trūkęs visą laiką, o dabar, kuomet gavau progos susi
durti su skautiškąja literatūra svetimomis kalbomis, 
mano atsidavimas vyčių problemoms yra dar labiau 
padidėjęs. Paprastai taip jau yra, kad juo labiau žmo
gus skaito ir į kokią problemą gilinasi, juo daugiau 
atsiranda klausimų ir abejonių. Mano galvoje liko 
vieno seno profesoriaus kalba, pasakyta išleidžiant 
jaunuosius gydytojus iš universiteto. Jis buvo pasa
kęs: „Nemanykite, kad jau viską žinote. Per pirmą 
dešimtmetį jums atrodys viskas aišku. Per antrą — jau 
kils kiek abejonių. Toliau — tų abejonių bus vis 
daugiau ir daugiau. O į gyvenimo pabaigą jūs įsitikin
site, jog nieko nežinote.“ Ir jis teisingai yra pasakęs. 
Tik tamsiems žmonėms, kurie niekuo nesidomi ir ne
protauja, viskas „yra aišku“, ir jiems nekyla abejonių.

O dabar pereikime prie br. Aitvaro straipsnio.
Jis laiko, kad pasiūlytoji programa yra tinkama 

ir gali būti išeita. Dėl jos tinkamumo pasisako psktn. 
St. Vytietis šiame „Gairių“ numeryje, kurio pastabos 
man atrodo pamatuotos ir aš joms pritariu. Faktas, 
kad šioji programa per suvažiavimą buvo kritikuota ir 
buvo nusistatyta ją peržiūrėti, rodo, kad daug kam 
krito į akis jos akademiškas pobūdis. Manąjį progra
mos škicą br. Aitvaras vadina „programėle“. Ką gi, su
tinku, apimtimi ji negali imponuoti.

Pervertinti savo jėgas yra jaunystės yda ir, atrodo, 
neišvengiama yda. Esu jau išėjęs iš laimingos ir nerū
pestingos jaunystės, todėl tos ydos nebeturiu. Turiu 
atvirai prisipažinti, kad, nežiūrint aukštojo mokslo, 
nesugebėčiau tokios programos perteikti kitiems.

Dabar toliau. Br. Aitvaras sako, kad vyčiui ne tada 
bus laikas bėgti namo susipažinti su skautiškąja ideo
logija, kada jis susidurs su žmonėmis, apie skautybę 
nenusimanančiais. Teisingai, tada jau pervėlu. Pagrin
dinai susipažinti su skautiškąja ideologija reikalauja 
jau 1 pl. 1. Gi vyčiai privalo savo žinias šioje srityje 
tik gilinti, bet ne pradėti susipažinti.

Savajame škice esu ne be pagrindo paminėjęs „Ke
lią į laimę“. Manasis škicas tėra tik pasiūlymas, kuris 
nėra privalomas, kaip kad tatai yra su jau paskelbta 
vyčių programa. Jei teisingai prisimenu, toji pro
grama buvo paskelbta jau prieš dvejus metus. Ji yra 
privaloma, bent jos laikytis man pasiūlė vyčių skyriaus 
vadas. Taigi, laikytis visų josios punktų. Savajame 
projektėlyje (po br. Aitvaro rūsčių žodžių nebėrizikuo- 
ju sakyti „projekte“) paminėjau „Kelią į laimę“ todėl, 
kad buvau numatęs tą knygą gauti ir ją išversti. Esa
mojoje vyčių programoje „Kėlias į laimę“ yra taip pat 
įrašytas.

Apie jaunuolo įtraukimą į skautų org-ciją anglų 
programoje nieko nėra pasakyta. Ten tik tiek tėra pa
sakyta, kad reikia turėti žinių sk. kand. į 3-jį pat. 
laipsnį paruošti. Tai jau ne tas pats. Taigi, tereikia 
atydžiai skaityti.

Mano pasiūlytieji punktai: b) ir c) anaiptol nenustoja 
prasmės. Eiliniai skautai apie vyčius tiek paprastai 
težino, kad jie yra vyresnieji skautai. Nejaugi to tiį- 
retų pakakti ir s. v. kandidatams?! Gaila, bet susidarau 
įspūdį, kad br. Aitvaro nuomone, tiek ir pakaktų.,.

Jei brolis Aitvaras tą didžiulę programą sugeba 
išeiti per 6 ar net 4 (sic!) mėnesius, tenka jį tik pagirti 
už turimas žinias. Tačiau kodėl jis neranda reikalo savo

(nukelta į 20 psl.)
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ŽMOGAUS PAŽINIMAS
PSKTN. VANAGASSkautybės {kūrėjas lordas R. Baden-Powell savo knygoje „Skau- tybė berniukams“ keliose vietose nurodo stebėjimo, pastabumo ir išvadų darymo svarbą. Jis moko, kaip reikia būti pastabiam, kaip iš pastebėtų smulkmenų sudaryti vaizdą, pasakoja, kaip vienas pastabus jaunuolis padėjo susekti žmogžudį.Stebėjimas yra labai įdomus ir patrauklus dalbas, kartais maloni pramoga. Žinoma, stebėjimas nėra taip jau paprastas dalykas, jo reikia mokytis ir nuolat praktikuoti.Vienas sunkiausių stebėjimo objektų yra pats žmogus; joks kitas padaras, be žmogaus, nesugeba taip tobulai apsimesti, taip keisti savo išvaizdą, savo elgesį, taip sulaikyti savo jausmų pasireiškimus, arba juos atvaizduoti visai kitaip, negu jis iš tikrųjų jaučia bei pergyvena. Tikrai, šitokios žmogaus savybės labai apsunkina jo stebėjimą ir teisingų išvadų darymą, tačiau dėl jų stebėjimas netampa negalimas. Prityręs stebėtojas tokį individą tik ilgesnį laiką stebės ir atspės jo esmę, jo charakterį.Žmogaus išorėje, jo išvaizdoje, elgesyje, kalbėjimo ir rašymo būde atsispindi jo vidinis pasaulis, jo paslėptas „AŠ“. Šitą paslėptą „aš“ ir reikia iškelti, išryškinti.

Kas gali taptiĮ šį klausimą atsakymas, rodos, trumpas ir aiškus: kiekvienas skau
tas, tapęs I-ojo patyrimo laipsnio skautu ir sukakęs 17 metų amžiaus.Bet ką daryti, kad kartais į sk. vyčius randa progą ateiti vyras 25 ar daugiau metų?Šiuo atveju iš 100 atsitikimų, mano nuomone, turi būti bent 95 atsitikimai sprendžiami neigiamai. Tai- 7 syklė: į skautus vyčius suaugę žmo- , nės nepriimami. ~Ko skautų “sąjūdyje ieško kelių dešimtų metų dėdė ir ką skautybė jam gali duoti?Vaikų susidomėjimas skautybė ir skautavimu yra suprantamas ir natūralus. Skautybė ir yra jiems! Natūralu, kad berniukas sėkmingai skautaudamas, išėjęs visus skauto patyrimo laipsnius, įgijęs krūvą specialybių ir peržengęs 17-18 savo amžiaus metų ribą, nori skautauti toliau ir eina į skautus vyčius. Taip ir turi būti.

Skautui, kuris turi būti pastabus jaunuolis, žmogaus stebėjimas >r iš pastebėto išvadų darymas yra svarbus mokslas, kuris daugeliu atvejų jam nurodys teisingą elgesį su suaugusiais ir su vaikais. Žmogaus pažinimas yra svarbus ir skiltinin- kui, ir draugininkui, svarbus ir kiekvienam kitam skautų vadui.Dabar pažvelkime į plačią žmogaus pažinimo sritį, patyrinėkime jos atskiras dalis ir pabandykime šias žinias taikyti kasdieniniame gyvenime.Platus žmogaus stebėjimo mokslas yra dalinamas į šias dalis:
Charakterologija arba mokslas apie individualias žmogaus savybes.
Mimika ir patognomika arba mokslais apie veido ir kūno judėsiu išraišką.
Fiziognomika arba mokslas apie veido išraišką.
Grafologija arba mokslas apie rašysenos išraišką.
Tipologija arba mokslas apie pagrindines žmogaus charakterio formas.Kiekvienas žmogus yra nedalomas vienetas, kitaip tariant — individas. Todėl, jį stebint ir norint daryti teisingas išvadas, reikia žiūrėti ne atskirų žmogaus savybių bei ypatybių, bet jų visumos. Kaip vėliau matysime, viena kuri savybė gali

skautu vyčiu?Suaugusiam žmogui, ypač mūsų sąlygose ir pagal mūsų lavinimo pajėgumą, skautybė vargiai gali ką beduoti ar padėti jo charakteriui. Jei kandidatų intencijos tikros ir geros, tai visgi daugelis kandidatų vėliau nutrupa iš sąjūdžio, jei jie nėra įtraukti bei lavinti vadovais.Todėl nereikėtų laužyti sąjūdžio veikimo metodų, nereikėtų kartoti jau žinomų eksperimentų ir nereikėtų į skautus vyčius (o jau apsaugok, Viešpatie, į skautus) angažuoti suaugusių vyrų. Tegu jie eina savo keliu ir tesijungia į kitas organizacijas, kurios jiems labiau atitinka.Skautų vyčių šaka lieka atsakinga, kad labai didelis skautų %, pasiekusių 17-18 metų amžiaus, nepasuka į skautus vyčius. Tai yra klausimas, kuriam reikia praktiškų bei konkrečių sprendimų ir skautų vyčių veikloje. Tai yra tiesioginė mūsų pareiga. vyr. sktn. Ant. Saulaitis

turėti, atskirai paimtos, gana skirtingos reikšmės, tačiau derinant visas savybes į vieną paveikslą, gausime tikrą vaizdą apie žmogų.Kiekvienas žmogus savo jausmuose bei iš jų išplaukiančiame elgesyje, reakcijose, parodo savo individualumą. Pasaulyje nėra ir negali būti dviejų visiškai tolygių ir panašių chrakterių. Žmogui charakteris yra prigimtas, tačiau jis nėra visiškai sukaustytas, absoliučiai nekintamas. Priešingai, jis gali tam tikrose formose ir ribose keistis.Individo sielos ypatybės reiškiasi jo veiksmuose, laikymosi ir elgesyje, kas visumoje ir sudaro tai, ką vadiname charakteriu. Charakterio savybės parodo, kaip žmogus reaguoja į įvairias situacijas, su kuriomis jis susiduria gyvenime. Kiekvienas žmogus į kiekvieną situaciją reaguoja savaip. Reakcija pasireiškia, dažniausiai, kūno dalių judesiais. Reagavimas, judesys, jei jis yra atsitiktinas, nepastovus, nenuolatinis, bent nedažnas, gali nepalikti pėdsakų žmogaus kūne; tačiau jis gali tokių pėdsakų ir palikti (žiūrint reakcijos dažnumo ir intensyvumo), pav., raukšlės tarp antakių, raukšlės burnos kertėse ir pan. ,Vienas lengviausiai stebimų dalykų yra žmogaus veidas, jo išraiška. Nagrinėdami žmogaus veidą, susiduriame su veido mimika ir su fiziognomika. Pirmuoju terminu yra vadinami tokie veido pakitimai, kurie nėra pastovūs, kinta žiūrint vietos situacijos ir pan.; antruoju terminu yra vadinami tokie veido pakitimai kurie lieka ilgam, yra reliatyviai pastovūs.Dabar panagrinėkime atskiras veido dalis. Pradėkime nuo akies. Kalbėdami apie akies mimiką, susiduriame su nenormaliai išplėstomis akimis, su pridengtomis akimis ir su primerktomis akimis.Čia dar kartą reikia atsiminti, jog vien iš akių, lygiai kaip ir iš kitų
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savybių, skyrium paimtų, negalima susidaryti tikro vaizdo apie žmogų. Kas taip darytų, tikriausiai savo išvadose suklystų. Pav., pridengtos akys vienu atveju gali reikšti pasipūtimą, o kitu dvasinį bukumą. Tik žiūrint kitų savybių, galima žinoti ar turime reikalo su pasipūtėliu, ar su siaurapročiu.
Akies mimika ,a) Nenormaliai atidarytos, išplėstos akys parodo, kad žmogaus ryšys su Išoriniu pasauliu yra jautrus, pabrėžtai didelis. Tokias akis turi žmonės, pergyveną didelį džiaugsmą arba godumą. Taip pat tokios akys pasitaiko pergyvenant baimę, siaubą arba nustebimą. Tokios akys parodo, kad žmogus lengvai netenka kontrolės ir yra nesunkiai įvairių kliūčių nugalimas.b) Pridengtos akys pasižymi tpo, kad viršutinis akies vokas yra tingiai nusileidęs ir iki pusės pridengia vyzdį. Tatai rodo, kad žmogus nesusidaro ryškaus išorinio pasaulio vaizdo, o pasitenkina miglotu, neaiškiu vaizdu. Šitokios akys gali reikšti pasyvumą, dvasinį ir protinį atbukimą, bet lygiai ir išdidumą, pasipūtimą ir aroganciją („niekas nėra vertas mano dėmesio“).c) Primerktos akys nuo pridengtų akių skiriasi tuo, kad šiuo atveju nėra akių vokų raumenų nusilpimo, bet vokai yra sąmoningai suglaudžiami ir į jas tyčia įleidžiama mažai šviesos, norint, tokiu būdu, aiškiau matyti daiktus. Šitokios akys reiškia, kad žmogus samprotauja, turi savo planus, blaiviai žiūri į įvykius, apskaičiuoja ir stengiasi apvaldyti.
Žvilgsnio pobūdis nurodo, ar charakteryje prevaliuoja vyriškos ar moteriškos savybėse Švelnus, atsi- duodąs, 'netvirtas žvilgsnis parodo moteriškas būdo savybes, o griežtas, susikaupęs, energingas žvilgsnis liudija vyriškų savybių viršų. Vyro žvilgsnis yra tiriąs, klausiamas, santūresnis, o moters — atviras, daugiau prieinamas pasauliui. (B. d.)

Dar vienas būdas aukščiui matuoti
psktn. Romas VytintisSkautiškoji lazda gali būti naudinga daugeliu atvejų. Žinome, jog ji turi būti padalinta centimetrais, kad ją būtų galima panaudoti aukščiams matuoti. Deja, šiandien mes tik retai kur rasime skautų, turinčių lazdas, nebent tik vyčiai jas iki vieno turi. Mes visi pažįstame vieną aukščio matavimo būdą, tačiau ten yra reikalinga lazda. Argi negalima išmatuoti aukščio ir be lazdos? Taip galima, tik čia turėsime pagalbon kviestis liniuotę, kuri turi būti padalinta centimetrais. Be to, čia būsime reikalingi dar vieno gana pastovaus dydžio, kuriam išmatuoti pasikvieskime bičiulį. Tegul jis rūpestingai išmatuoja mūsų ištiestos rankos ilgį, nuo akies linijos iki nykščio galo. Šis dydis tik nežymiai, beaugant, keičiasi. O dabar pasižiūrėkime į piešinį, kuris mums šį būdą visiškai aiškiai parodys:

Tarkime, kad norime išmatuoti bokšto aukštį (dabar turime pakankamai progų matyti juos). Atstumas nuo mūsų stovėjimo vietos N iki bokšto yra išmatuojamas žingsniais, kurie tuoj paverčiami metrais. Pažymėkime šį atstumą raide „D“. Tegul šis atstumas sudaro 200 m (arba 20.000 cm). Stovėdami taške N, ištieskime ranką su liniuote taip, kad jos viršūnė sutaptų su bokšto briauna. Žinoma, reikia žiūrėti, kad skaičiai prasidėtų liniuotės viršūnėje! Paskui per liniuotės kraštą žiūrėkime į bokšto pamatą i r šitą vietą liniuotėje pasižymėkime nykščiu. Tegul bokšto aukštis liniuotėje sudarys 4 cm. Žymėkime šį dydį raide „h“. Ištiestos rankos ilgi, kuris šiam pavyzdžiui tegul būna 64 cm, pažymėkime raide „d“. Dabar, norėdami sužinoti bokšto aukštį „H“, pasinaudokime formule
M —h,Darba, įstatę formulėn turimus dydžius, gauname:

H=4ž0000 m
64Aišku, kad visi dydžiai turi būti matuojami centimetrais arba dešimtainėmis metro dalimis. Juo tiksliau viską matuosime, juo tikslesnį gausime atsakymą. Reikia žinoti, kad šiuo būdu tinka matuoti toliau esantieji daiktai. Juo arčiau matuosime, juo mažiau sulauksime tikslumo.Liniuotę galime panaudoti ir dar vienam dalykui. Sakysime, norime sužinoti atstumą iki mūsų pažįstamo skauto, kurio aukštis mums yra žinomas. Šitą atstumą gausime, įstatę dydžius į formulę:skauto aukštis X rankos ilgio Atstumas — liniuotės aukščioŠitas, antras, liniuotės panaudojimo būdas logiškai išplaukia iš pirmojo būdo. Pagalvokime ir pabandykime praktiškai!
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PSKTN. R. N. VIDUGIRIS 
rašo apie mūsų krašto miškų, 
vešliųjų pievų ir žaliųjų lau
kų gyventojus.

Pirmasis Pasaulinis Karas, kuris 
taip žiauriai nusiaubė Lietuvą ir 
josios žmones, išbraukė iš gyvųjų 
tarpo retą Lietuvoje gyvulį-elnią, 
kurį galime be perdėjimo pavadinti 
jos gamtos puošmena. Jau ir prieš 
karą elnių Lietuvoje mažai tebuvo 
likę, o netvarkingai traukdamiesi 
vokiečiai ir paskutiniuosius iššaudė. 
Ir netik elnią, bet daug ir kitų 
retų gyvulių jie išnaikino: lūšis, 
stumbras, elnius-dama ir kt. Jei 
elnių būtų likę mūsų atsistačiusioje 
Tėvynėje, neabejotina, kad jie būtų 
apsaugoti įstatymų ir gal vienam 
kitam mūsų savo akimis būtų tekę 
matyti miške šitą kilnų gyvulį. O 
dabar, norėdami elnią pamatyti, tu
rime eiti į zoologijos sodą, kur jų 
dar galime rasti. Bet kadangi šiuo 
metu ir zoologijos sodai yra nusto
ję nemažos dalies savų gyventojų, 
turėsime pasitenkinti susipažinimu 
su elniu iš knygų. Tad kaip atrodo 
elnias?

Savo dydžiu elnias primena jauną 
žirgą ir ilgio turi 180—240 cm. Jo 
galva, palyginus su viso kūno ilgiu, 
nėra didelė, patinų papuošta gra
žiais plačiais ragais. Ausys gana 
smailos, siekia pusės galvos ilgio. 
Akys didelės, drėgnos ir viena nuo 
kitos toli susodintos priešinguose 
galvos šonuose. Akių vyzdžiai yra 
pailgi. Snukis nėra labai ilgas, siau
rėja j galą ir baigiasi plačiomis ir

apskritomis šnervėmis. Viršutinė 
lūpa nėra nukarusi, bet tampri ir 
apaugusi ilgais šereliais. Proporcin
gas kūnas remiasi kad ir neaukš
tomis, bet tvirtomis kojomis, ku
rių kiekviena turi po porą pailgų, 
siaurų nagų, kurios gyvuliui nelei
džia klimpti minkštoje žemėje. Uo
dega trumputė ir apie ją matome 
šviesią dėmę.

Elnio spalva yra pilkai-juosva, ta
čiau ji gali įvairuoti, žiūrint dauge
lio gyvenimo apystovų. Vasarą plau
kai yra trumpesni ir retesni, o ru
deniop jie iškrinta ir jų vietoje 
užauga ilgesni ir tankesni plaukai. 
Kaklas, ypač jo viršutinė dalis, o 
taip pat pakaklė, yra apaugę ilgais 
plaukais karčių pavidalo.

Patelės nuo patinų skiriasi tuo, 
kad neturi ragų, neturi karčių, yra 
mažesnės ir nepasižymi patinų tau
ria bei išdidžia išvaizda bei laiky
sena.

Ragai elniui yra reikalingi ne tiek 
dėl grožio, kiek kaip ginklas, kuriuo 
jis naudojasi ir nuo priešų atsiginti 
ir tarpusavio kovoms dėl patelių 
išspręsti. Jų ragai išauga iš dviejų 
kelmelių ir per visą savo ilgį yra 
apvalūs. Jaunų patinukų ragai pir
mais metais, kartais net antrais me
tais, dar nesišakoja ir turi durklų 
pavidalą; jiems beaugant, ragai pra
deda šakotis ir maždaug kasmet 
prisideda po naują šaką. Kai kurie 
žmonės bando iš ragų atsišakojimų 
skaičiaus nustatyti elnio amžių, bet 
tai nėra tikras dalykas, nes ragų 
augimas pareina nuo daugelio fak
torių. Ragai kad ir yra nešiojami 

visą amžių, tačiau yra kasmet kei
čiami. Keitimo mietas yra pavasa
ris, pradedant vasario, kovo mėne
siais. Ragai, kurie šiaip yra labai 
tvirti ir nelengvai lūžta, pavasariui 
atėjus, vienoje vietoje, prie kelme
lio, nusilpnėja ir elnias, trenkęs juos 
į kokį medį arba akmenį, lengvai 
jais nusikrato. Senų medžiotojų yra 
pastebėta, kad elniai dėl nežinomų 
priežasčių savo numestus ragus sle
pia žemėje.

Beragis elnias, kol jam užaugs 
kiti ragai, yra visiškai beginklis, 
todėl tuo metu jis slepiasi miško 
tankmėje ir niekur nesirodo. Nau
ji ragai, palaipsniui beaugdami, 
visiškai atauga po 3—4 mėnesių. 
Jais apsiginklavęs, elnias jau drąsiai 
išeina iš miško ir priešų nebebijo. 
Per vasarą jis ganosi, taisosi ir 
ruošiasi rudens vestuvinėms ko
voms. Maždaug rugsėjo mėnesį seni 
patinai, vadovaudamiesi uosle, pra
deda ieškoti patelių. Kiekvieną su
rastą patelę patinas prijungia prie 
jų būrio, kurį jis rūpestingai ir pa
vydžiai saugoja. Jei kur netoli pa
simaišo kitas raguotas gražuolis, 
patinas, begindamas savąjį patelių 
būrį, stoja į kovą, kurioje vienas 
jųdviejų tampa nugalėtoju, o kitas 
su gėda ir su išpertu kailiu turi kurti 
į mišką. Elnių kovos yra smarkios 
ir kovojamos iki galo. Atsitinka, kad 
elniai taip susipina ragais (o ragų 
galų gali būti net iki 66!), kad nebe
gali atsiskirti ir abu žūva badu.

Pavasariui atėjus, vasario-kovo 
mėnesiams praėjus, patelė atveda 
1—2 elniuku, kuriais ji gražiai rū-
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Daug kas- Lietuvoje pažįsta šį 

gražu paukštį. Jį galima matyti ly
giai prie didesnių upių, prie ežerų, 
lygiai ir pajūryje. Savo išvaizda ir 
skridimo pobūdžiu jis labai skiriasi 
nuo kitų paukščių, todėl ir atkrei
pia mūsų dėmesį. Žuvėdra nėra di
delis paukštis: jos dydis ne daug 
praneša strazdo dydį, bet ilgi spar
nai lyg padidina visą paukštį ir to
kiu būdu apgauna akis.

Jos snapas yra gana tiesus, kardo 
pavidalo ir pats galas nėra lenktas. 
Šnervės turi plyšio pavidalą ir pe
reina kiaurai per snapą. Kaklas 
sudarytas iš 15 slankstelių. Žuvėdra 
turi 6—7 šonkaulių poras. Kojos 
nedidelės, plonos ir silpnos, pirštai 
sujungti nepilna plaukiojamąja plė
vele. Sparnuose yra po 11 didžiųjų,, 
o uodegoje 12 vairinių plunksnų. 
Kūno temperatūra siekia 41 laipsnį. 
Sparnai ilgi, laibi, panašūs į kregž
džių sparnus. Uodega giliai įpiauta, 
labai panaši į kregždžių uodegą. 
Kūnas gana ilgas, laibas, apaugęs 
trumpomis, švelniomis plunksnomis.

Viršugalvis yra juodas, likusi vir
šutinė kūno dalis sidabriniai pilka, 
o sparnuose, pakraščiais yra juodų 

pinasi. Patelės su savo prieaugliu 
susimeta į būrelius, kuriuose joms 
lengviau gintis nuo priešo. Patinai, 
rudens įkarščiui praėjus, taip pat 
susirenka būreliais ir taikingai iki 
rudens rūpinasi bendrais reikalais.

Elnias minta vien augaliniu mais
tu, kurį sudaro grybai, samanos, 
kerpės, uogos, žolės, javai, daržovės 
ir jauni medžių ūgiai. Žiemą, bado 
prispaustas, elnias skabo įvairių 
medžių pumpurus bei ūgius, o taip 
pat ir žievę.

Geri žmonės miške, kur gyvenama 
elnių, žiemą išmėto šieno ir druskos, 
kuri elniams sudaro didelį gardu
myną. Už tokias dovanas elniai ne
abejotinai yra labai dėkingi.

Elnias mėgsta gyventi dideliuose 
ir tankiuose miškuose, ypatingai dar 
jei ten pasitaiko kalnuotų vietų. 
Tokiuose miškuose jie pasirenka 
aikštesnes vietas, prošvaistes, balas, 
krūmus. Dieną jie tik retais atve
jais teišeina pasiganyti; jie laukia 
sutemų, kada jų aikščiose vietose 
nebevargina sparvos ir kada priešai 
eina gulti.

Elniai pasižymi gera klausa, regė
jimu ir uosle. Pabaidyti bėga greit 
ir lengvai, ragus atmetę ant nu-

ŽUVĖDRA
plunksnų. Kūno apačia yra balta, 
tik krūtinė ir pilvas turi šviesiai 
pilką, kartais rausvą, atspalvį. Uo
dega balta, tik pakraščiuose pilka. 
Jaunikliai gana žymiai skiriasi nuo 
senių apiplunksnavimu, ypač pirmą 
vasarą. Žuvėdros šeriasi du kart 
per metus. Patinai ir patelės savo 
drabužiais beveik nesiskiria.

Žieminiai, antros pamainos dra
bužiai, skiriasi tuo nuo jau apra
šytų, kad galvoje atsiranda išbars
tytų Kaltų plunksnelių, krūtinės !r 
pilvo plunksnos yra baltos, o kojos 
ir snapas ne taip raudoni. Žuvėdros 
snapas yra šviesiai raudonas, o pa
čiame gale — juosvas. Akys tamsiai 
durpinės. Suglausto sparno ilgis sie
kia 26,5—27 cm, o kūno ilgis — 
35,2—37 cm.

Žuvėdros didesnę savo gyvenimo 
dalį praleidžia ore ir yra geros 
skraiduolės. Jų sparnų judesiai yra 
ritmiški ir lėti. Kiekvienas sparnas 
į sekundę plasnoja 3 kart, o vidu
tinis greitis siekia 10—12 metrų į 
sekundę.

Jos gyvena prie vandenų, vienos 

garos. Vandenų nebijo ir yra geri 
plaukikai, sugebą perplaukti per 
plačias upes ir ežeriukus.

Elnias nėra drąsus gyvulys, ne
bent rudenį, kada jis gali pulti ir 
žmogų. Šiaip jie yra atsargūs ir 
baikštūs. Elnias, jei jam negraso 
jo priešai — meškos, vilkai, lūšys, 
žmogus, gali išgyventi 40 metų, nors 
praktiškai tik retas elnias pasiekia 
tokį amžių.

Jo gyvenamas plotas yra nema
žas ir apima visą Europą, dalį Si
biro, Kaukazą ir Krymą.

Lietuvoje, kaip jau sakėme, jis 
yra išnykęs ir pasitaiko dar tik 
artimoje kaimynystėje Lenkijoje ir 
Vokietijoje. Reikia manyti, kad at
sikūrusi Lietuva pasistengs šį taurų 
gyvulį ir vėl įpilietinti. Tereikia el
nių nusipirkti pas- kaimynus ir pa
leisti į didesnius miškus. Kadangi 
jie pas mus priešų, palyginti, tik 
nedaug tesutiks (vilką, žmogų), at
rodo, kad jie galėtų ir vėl pas mus 
prasiplatinti. Tada mes galėsime 
juos matyti ne tik kaip iškamšą 
Gamtos Muziejuje Kaune, bet ir 
gyvus miške, kur jiems būtų pati 
tikroji vieta.

♦
daugiau mėgsta pajūrį, kitos laikosi 
prie didesnių upių ir jų intakų. 
Ypač mėgsta lėkštus, smėlėtus kran
tus. ir skaidrų, negilų vandenį. Vi
sas dienas skraido neaukštai virš 
vandens, kelių ar keliolikos metrų 
aukštyje ir stebi vandenį. Jų mais
tą sudaro daugiausia smulkios žu
velės, kurios laikosi arti vandens 
paviršiaus, pav. aukšlės, dyglės ir 
pan., o taip pat ir kiti nedideli 
smulkūs vandens gyvūnai — vikšrai, 
buožgalviai ir kt. Pastebėjus grobį, 
žuvėdra akimirkai sustoja ore, o 
paskui puola į vandenį. Žuvėdra 
leidžiasi ir pakyla lengvai, be triuš- 
mo ir be ypatingų pastangų Dėl 
silpnų kojyčių, ji krantu tegali tik 
lėtai vaikščioti. Ilsėtis mėgsta ant 
įvairių iš vandens kyšančių daiktų. 
Dažnai ilsisi vandenyje.

Jei žuvėdros prisilaiko pajūryje, 
perėti jos vis dėlto skrenda kur 
toliau, į upių, ežerų arba didesnių 
balų pakraščius. Lizdo krovimas 
joms galvosūkio nesudaro ir jos 
pasitenkina labai primityviais liz
dais: smėlyje prasikapsto nedidelę 
duobutę ir jon deda 2—3 kiaušinius. 
Balų pakraščiuose, kur yra mel
dynų, jos iš jų nuolaužų sukrauna 
paprastą, negilų lizdą. Krauna juos 
ir ant mažyčių plaukiojančių salelių, 
sudarytų iš vandeninių augalų rez
ginių. Į tokį primityvų lizdą jos 
deda kiaušinius, kurių dydis siekia 
40X30' mm, o spalva yra rausvai- 
rusva arba žalsvai-gelsva. Jų spalva 
nėra vienoda, bet išmarginta smul
kiomis dėmelėmis. Kiaušinio laib- 
galis yra gerokai smailas. Kiau
šinius pamainomis peri patinas ir 
patelė. Šalčio ir blogo pro kiau
šiniai nelabai bijo, todėl žuvėdros 
dieną lizde būna nedaug laiko. Pe
rėjimas trunka apie 16—17 dienų. 
Jaunikliai išsirita birželio, liepos, 
net rugpiūčio mėnesiais. Žemajame 
lizde jie neilgai tepalieka, netrukus 
pakrinka po apylinkę, kurioje juos 
dėl dengiamos spalvos sunku paste
bėti. Pirmą vasarą jauniklių plunks
nos labai skiriasi nuo senių: jų vir
šugalvis yra balsganas, pakaušis ir 
sprandas juosvi, kiek dryžėti, vir
šutinė kūno dalis, kuri suaugusių 
paukščių yra sidabriniai pilka, čia 
yra išmarginta palšomis dėmelėmis.

Žuvėdros yra bendruomeniniai 
paukščiai ir gyvena kolonijbmis. 
Šiaip jos yra monogamiškos ir su
daro pastovias šeimas. Gyvendamos 

(nukelta į 24 psl.)

13

11



Laiškas iš Paryžiaus

Tūkstančiai skautų Moissono miške
Paryžius, 1947 m. rugpiutis.

Moisson miškas rugpiūčio 9—21 d. 
d. priglaužia tūkstančius tuo pačiu — 
Dievui, Tėvynei ir Artimui — idealu 
degančių širdžių.

Moisson guli vienoje Senos kilpoje, 
apie 60 km pasroviui nuo Paryžiaus, 
tarp Nantes ir La Roche-Guiyon. 
Tenai jau prieš kelis mėnesius buvo 
karštai pradėta dirbti. Pati stovykla 
padalinta į visą eilę atskirų stovyk
lėlių, kuriose kiekvienos tautos bro
liai turi progos įsirengti pagal savo 
tautos papročius. Pagrindinis sto
vyklautojų užsiėmimas-sportas ir 
dainos ir, vakarais, laužų liepsnoms 
kylant aukštyn-įspūdžių dalinimasis, 
lyg vienoje milžiniškoje šeimoje.

Stovyklos įrengimas pareikalavo 
milžiniško darbo. Užmiršto miško 
kampe, kuris užima apie 600 ha, 
pirmiausia teko pratiesti gatves, 
bendro 12 km ilgio, pravesti bendrą 
kanalizaciją, geležinkelį traukinukui, 
kuris be pertraukos cirkuliuoja apie 
visą stovyklą, suorganizuoti vidaus 
susisiekimą, įrengti aerodromą turis
tiniams lėktuvams, tiltą per Senos 
upę, geležinkelio stotį su 17 vėžių 
nuolatiniams traukiniams iš Pary
žiaus. Ir pagaliau, automobilių parką 
4.000 mašinų.

Iš antros pusės, didelio dėmesio 
pareikalavo ir stovyklos administra
cija. Didžiulė telefono centrinė su 
450 lizdų vietiniam susižinojimui, 
kurią aptarnauja PTT (Postes, Tele- 
graphes et Telephones) valdininkai- 
skautai. Stovykla turi savo laikraš
čius įvairiomis kalbomis, kinus, tea
trą, cirką, sporto aikštę ir ligoninę. 
Visa tai vien tik Taikos Jamboree 
įamžinti.

Nemažiau rūpesčių kelia 40.000 
dūšelių maitinimas. Vidutinis dienos 
maisto kiekis siekia 120 tonų, iš 
kurių vien tik 20 tonų duonos.

Kiekvienos tikybos skautai sto
vykloje turi savo tikybines apeigas. 
Katalikams rugpiūčio 17 d. įvyksta 
pontifikalinės mišios, kurias laiko 
J. E. kard. vyskupas Mgr. Roland 
Gosselin. Sekmadienio evangelija 
skaitoma prancūzų, anglų, ispanų ir 
italų kalbomis. Pagrindinėje stovyk
loje įrengta koplyčia, kuri palikta 12 
skautų priežiūroje ir kurioje laiko
mas Švenčiausiasis. Katalikų kunigų,

Į Jamboree suskridę įvairių pasaulio tautų skautai pagerbia Prancūzijos
Nežinomąjį Kareivį („C. D. M.“)

Lietuviai skautai Taikos Jamboree
Visi apsidžiaugėme sužinoję, jog 

81 skautą iš lietuvių DP stovyklų 
Vokietijoje po atkaklių pastangų ir 
neaiškaus laukimo pagaliau priėmė 
atsivėrę Taikos Jamboree vartai. Nors 
dėl tam tikrų sumetimų mūsiškiai 
ir negalėjo pilnutinai pasireikšti, 
kaip broliai iš laisvų tėvynių, tačiau 
mūsų karčios nedalios ir neteisaus 
likimo supratimas ir atjautimas pa
saulio tautose sustiprėjo, o užmėgsti 
draugiški ryšiai su kitų laisvų ir ga
lingų tautų skautais, reikia tikėtis, 
pagelbės ir ne vien mūsų organiza
cijai. Aukštų nelietuvių svečių pa
rodytas dėmesys tremtiniams skau
tams neleidžia nusiminti, kad mes 

lydinčių savo skautus, laukiama apie 
150.

Stovyklos uždarymas įvyksta rug
piūčio 21 d., ir jau 23 d. vakare miš
kas ir vėl atgaus savo seną didingą 
ramybę.

Dar reikia paminėti, jog Prancū
zijos vyriausybė yra paskyrusi 110 
mil. frankų šio milžiniško palapinių 
miesto įrengimui.

J. K.

būtume pasaulyje pamiršti, gi sa
viškių, Nepriklausomą Lietuvą re
prezentuojančių, atstovų atsilan
kymas ir jų dovanos užsipelno dė
kingumo ir sustiprina mūsų viltis.

Šiuo metu daugelis jau skaitėme 
aprašymus apie skautiškąjį Moissono 
miestą, o kai kurie ir iš pačių da
lyvių lūpų esame išklausę ten pa
tirtus įspūdžius. Bet, atrodo, jog 
apie Jamboree, kur buvo suplaukę 
40.000 skautų iš daugiau kaip 40 
kraštų, vienu ypu visko išpasakoti 
negalima. „Gairės“ sekančiame nu
meryje taip pat pasistengs pateikti 
dalelę to pagaunančio Jamboree 
gyvenimo.
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Skautų vyčių sąskrydis 
OHenbache

Pasigendant aiškių gairių, 
mūsų vyčių judėjimas iki šiol 
negalėjo pilnai išsivystyti. 
Rugpiūčio 6—10 d. d. Offen- 
bache įvykusiu skautų vyčių 
sąskrydžiu pajudėta iš šios 
sunkinančios padėties, ir, nors 
dėl įvairių priežasčių nebuvo 
visiškai konkrečių tikslų at
siekta, bet atlikti darbai vy
čių broliją pakreipė trokšta
ma kryptimi, ir, sąskrydžio 
nutarimus realizavus, reikia 
tikėtis, pajusime tvirtą pa
grindą mūsų veiklai.Dar praėjusiais metais skautų vyčių skyriaus vedėjas sktn. J. Rim- kūnas kreipėsi į daugelį vietovių, prašydamas suruošti skautų vyčių sąskrydį, bet, deja, nė vienam sk. vyčių vienetui sąlygos neleido tai padaryti. Sąskrydžio reikalas kasdieną brendo, ir, pagaliau, atsk. sk. vyčių Eimučio būrelis Offenbache (jo sąstatas — 3 skautininkai ir 2 skautai vyčiai; vadovauja psktn. A. Jakštas) ėmėsi iniciatyvos sušaukti vyčius. Gavus pritarimą iš LSS Pirmijos, sąskrydis realizuojamas.Pagal išsiuntinėtus pranešimus rugpiūčio 6 d., nepabūgę vargo ir sunkumų, į buvusią vadų ir vadovių stovyklavietę pradėjo rinktis skautai vyčiai. Gaila, kad kai kurie iš sk. vyčių nesijautė esą čia reikalingi ir pabūgo kelionės arba ją pakeitė į 

Sąskrydžio dalyviai užkandžio metu. Nuo šio Vyčio kryžiaus stalo vyčiai trumpoms minutėms tepakildavo: čia, negailestingai kepinant saulei, buvo klausoma pranešimų, diskutuojami svarstomi klausimai,

vasaros poilsio stovyklas. Suskrido apie penkios dešimtys jaunuolių, jų tarpe keli skautininkai.Ilgai nedelsiant buvo prieita prie konkretaus darbo. Pranešimus iš vienetų sekė skautų vyčių programos, atrankos, uniformos ir kitų klausimų svarstymas bei diskusijos.Panagrinėjus jau anksčiau paskelbtąsias skautų vyčių ir pr. sk. vyčių programas bei peržiūrėjus kritikos ir antikritikos pasisakymus, projektas kiek pakeistas. Programą galutinai išdirbti ir suformuluoti pavesta L. S. S. vadų ir vadovių suvažiavime Kassely sudarytai sk. vyčių programų komisijai, kuri sąskrydžio papildyta dar dviem kandidatais. Vienas iš naujų ir svarbių dalykų, įvestų į programą, yra nuostatas, pagal kurį kiekvienas vytis- kandidatas privalo įsigyti praktišką amatą. Galutinai išdirbtą programą, prieš pristatant LSS Tarybos Pirmi- jai tvirtinti, turės priimti skautų vyčių vadų arba įgaliotinių suvažiavimas, kurį apsiėmė suskviesti Hanau sk. vyčių draugovė. Tame suvažiavime bus išrinkta ir skautų vyčių vadovybė, kurios sąskrydyje dėl įvairių priežasčių sudaryti nepavyko.Uniformos klausimu prieita prie maksimalinio uniformų suprastinimo bei suvienodinimo. Išreikštas pagei- 

skltn. J. Akšio nuotr.

Skubink, broli! Darbo įtempimas ir didžiulė sparta pagavo kiekvieną, sąskrydin atvykusį.
skltn. J. Akšio nutor.davimas, kad nustatant uniformą, būtų galimai arčiau prisilaikoma Lietuvoje nešiotų uniformų.Iškilus klausimui, ką daryti su tais sk. vyčiais, kurie, pasižadėję būti amžinais skautais ir dirbti Tėvynės bei skautijos labui, šiandien lieka visiškai abejingi arba net kenksmingi, nutarta tokius asmenis stengtis iš savo tarpo ir sąrašų išgyvendinti. „Geriau turėti vieną tikrą, negu dešimt abejojančių“, — prieita vieningos nuomonės.Įdomius pašnekesius — „Skauto vyčio sąvoką“ ir „Sk. vyčių tradicijos“ — pravedė vyr. sktn. M. Kukutis. Jo pasiūlytas naujos tradicijos — susimąstymo ir dvasinio ryšio valandėlės — projektas rado gyvą pritarimą. Tokia valandėlė kiekvienam sk. vyčių brolijos nariui, atsidūrus išsisklaidyme, turėtų suteikti progos prisiminti senuosios savo brolius ir bendrą darbą su jais, o taip pat duotų naujo įkvėpimo ateities darbams. Nutarta šį projektą plačiau išgarsinti ir išdiskutuoti.Iš vienetų pranešimų paaiškėjo, kad sk. vyčiai daugumoje yra asmeniniai įsitraukę į darbą tuntų vadovybėse, ir todėl vienetų, kaipo tokių, veikla efektingiau nepasireiškianti.Suskridus nelabai gausiai, buvo susilaikoma nuo daugelio sprendimų, tačiau, apskritai imant, darbo atlikta daug ir, galima sakyti, duotas impulsas naujam skautų vyčių veiklos etapui. Pasimokius vieniems iš kitų veikimo metodų, pasidalinus darbo įspūdžiais, sąkrydžio dalyviai išsiskirstė pakilia nuotaika, tikėdami, jog paruošiamieji darbai Hanau suvažiavimui perdaug ilgai neužsitęs, o tada, įgavus konkrečias formas, mūsų skautų vyčių judėjimas galės pilnai suklestėti.
sk. v. vyr. valt. P. P.
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KĘSTUTIS CERKELIUNAS

Į tikrąjį sporto 
supratimąModerniam gyvenime, auklėjant jaunus žmones, ne paskutinę vietą užima ir sportas, arba plačiau kalbant — fizinis auklėjimas. Savo laiku, ir ne vienam krašte, buvo ta prasme įpinta daug klaidų. Nors įvairių iškilmių proga oficialūs kalbėtojai labai mėgo paleisti į apyvartą senąjį pošūkį „sveikame kūne sveika siela“, bet praktikoje į tą sveiko kūno ir sveikos dvasios sąsają ne- visada buvo atkreiptas tinkamas dėmesys. Taip jau išeidavo, kad dvasia sau ir kūnas sau. Tas dvasios ir kūno išsklaidymas sėjo blogus daigus ir išvada buvo gana aiški — atsirasdavo asmenų, kurie spotininkus žymėdavo kaip tik tokius, kurie pasireiškia aikštėje ar plaukykloje, o jei būdavo užsimenama apie juos, kaip apie žmones, pažiūrima į jų privatų gyvenimą, pasidomima jų dvasia, tai tekdavo tik pečiais patraukyti ir pareikšti — kaip žmogus, kaip asmenybė sportininkas yra abejotinos vertės ir kaip toks kažkas neaiškaus, jei ne visai neigiamas.Būtumėm neobjektyvūs, jei su tuo nesutiktumėm. Panašių pavyzdžių buvo ir dabar dar yra. Vis dėlto tai nereiškia, kad taip turi būti. Kaip tik priešingai — tinkamai sportą ir iš viso fizinį auklėjimą suprantant, tokių reiškinių negali būti. Moder-

4X100 m estafetės 
bėgikas prie baigmės

V. Račkausko nuotr. 
t

Kliūtinis bėgimas 
Pab. Olimpijadoj 
Augsburge 1946 m.

V. Račkausko nuotr.niam ir sveikam sporto supratime dvasios ir kūno išskyrimas yra nusikaltimas, kurį pildome dažnai dėlto, kad stinga patyrusių ir tikrų sporto auklėtojų, ryškių asmenybių kūno kultūros mokytojų tarpe ir dėl to, kad patys sportininkai tuo nesirūpina, į tai dėmesio nekreipia.Neturime pamiršti, kad taip pat sporte, ypatingai lengvoj atletikoj, kuri daugiau nei kita šaka remiasi į klasišką graikų pavyzdį, galima kalbėti ir galima vertinti tik pilnutinį žmogų, kur kaupiasi visos tiek fizinės, tiek dvasinės pajėgos. Intiligen- cija, apskaičiavimas, greitas žvilgsnis, ryžtingumas, entuziazmas glaudžiai siejasi su fizine jėga, ištverme ir vikrumu. Tai yra viena fizinio auklėjimo ir sporto prasmės dalis, individualioji dalis. Ne mažiau reikšminga yra ir socialinė, bendruomeninė jėga, išplaukianti iš atskirų, savįtai stiprių individų, jėga, kuri apsiaučia visą bendruomenę, visą tautą.Tikrasis sportas turi būti laisvas, neprimestinis ir tik būdamas laisvas jis tarnaus auklėjant laisvės supratimą ir meilę laisvei. Sportas yra didelė charakterio mokykla, sporte pajuntamas gyvenimo džiaugsmas. Amerikiečiai savo jaunimui sporte palieka visišką laisvę. Jie yra įsitikinę, kad sportas veda į tikrą sa

viauklą. O tam pirmoji sąlyga — laisvė apsispręsti. Pats jaunuolis turi surasti save, kad ir sporte. Jaunimo auklėtojas Pestalozzi pripažįsta, jog vaikas pats turi susivokti kaip jis stovės prieš gyvenimą, prieš pasaulį. Yra skaudi klaida, kai sporto jaunimui iš viršaus primetama — tu turi tą ir tą atlikti, tiek ir tiek nušokti ir 1.1. Tokie masiniai bandymai, įvedant įvairius kūno kultūros ženklus ir pan., ne visada yra išganingi ir pasiekia norimą tikslą. Yra lengva, deja, negudru, masei pasakyti, kad ji turi išpildyti tokias ir tokias normas. Reikia prieiti prie kiekvieno atskirai, suprasti jį ir tinkamai jį išmokyti vieną ar kitą sportinį veiksmą tinkamai atlikti. Gali būti sričių, kur atskiras žmogus bus ne taip pajėgus išpildyti iš viršaus užmestą normą, bet jeigu jis ir kukliau pasireikš, su sąlyga, jog tai, ką jis atliks, pagrindinai išstudijavęs atliks, tai jau bus daug. Daug daugiau ir prasmingiau už tą, kuris be stiliaus ir didesnio supratimo, taip sakant,- kerėbliškai persiris reikiamą normą ir gaus pažymėjimą. Jis atliko, bet kaip jis tai atliko? Ar nuo to jo sportinis išprusimas paaugo? Tokių pavyzdžių daug randame totaliniuose kraštuose. Didžioji Rytų valstybė džiūgauja savo sportiniais pasiekimais, bet kai
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išeina j rungtynes su vakarų Europos atstovais, rytiečiai sugeba pirmauti tik ten, kur veža vien fizinė jėga, o tose srityse, kur be jėgos reikia ir galvos, reikia technikos, rytiečiai yra priversti supasuoti prieš tuos, kurie iš pažiūros ne tokie fiziškai galingi, bet vis dėlto . . .Niekas daugiau tikram sportininkui taip nerėžia širdies, kaip prievarta. Jis mielai klauso patarimų, bet niekad nesutiks su užmetamu stiliumi. Jis pats turi žinoti, ką jis gali, jis pats turi išstudijuoti savo fizines ir dvasines galias ir pagal tai reikštis, tobulintis ir, jei gali, rungtyniauti dėl sporto aukštybių. Čia nieku būdu nenuneigiama sporto mokytojų, sporto darbuotojų mokymas ir autoritetas, tik vadovaujantieji neturi prie atskiro mokinio eiti totalitariniu stiliumi, bet kaip žmogus j žmogų, suprasti, pažinti ir tinkamai jį paveikti, nurodyti kelią, kuriuo pats mokinys turi eiti, pats, bet ne aklai vedamas.Vienoje tremtinių stovykloje teko stebėti du kūno kultūros mokytojus. Vienas iš jų buvo seno stiliaus atstovas, jis pasitenkina šablonišku dėstymu iš ųž katedros ar sporto aikštėje, jis nuobodžiai beria besielius pamokymus, sausą teoriją, neturi ir neieško asmeninio kontakto su auklėjamaisiais. Mokiniai klauso jo tik iš prievartos, jis mokytojas, taip ir lieka atokiai, pats sau, bet ne mokiniams. Kitas mokytojas elgėsi kitaip. Pats išaugęs iš aktyviųjų sportininkų tarpo, jis pasirinko

Lietuvių-estų krepšinio rungtinių momentas Pabaltiečių Oiimpijadoj
Augsburge 1946 m. V. Račkausko nuotr.

Sporto margumynaiItalas Gino Bartali yra laikomas vienu iš pačių geriausių dviratininkų visais laikais. Tur būt, Europoje nėra buvę žymesnių lenktynių, kur Bartali nebūtų laimėjęs pirmąją vietą. Savo vardą pačioj garbingiausioj vietoj Bartali yra įrašęs pasaulio pirmenybėse, Tour de Franęe, Giro dTtalia, Tour de Suisse. Paskutiniąsias lenktynes aplink Šveicariją jis yra laimėjęs dvejus metus iš eilės (1946 ir 1947). Nežiūrint gausių tarptautinių pergalių Bartali yra kuklus ir nemėgsta reklamos. Jis vengia fotografų, laikraštininkų ir retai kada galima matyti jo nuotraukų ar skaityti pasikalbėjimų iš jo privataus gyvenimo. Šiemetinėse Tour de Suisse, lenktyninkui kitą, tikresnį kelią. Jis pažįsta kiekvieną mokinį, pažįsta ne tik klasėje, bet ir privačiam gyvenime, jis turi su jais gyvybinį kontaktą ir dėl to jo veikla sėkmingesnė. Mokiniai jį mėgsta, susižavėję apie jį kalba ir noriai jo klauso. Jis rado kelią į mokinio širdį ir čia jo pasisekimas.Vyresnieji skautai, turėdami savo rankose jaunesniuosius, jiems vadovaudami, ir sportiniam bei fiziniam auklėjime gali daug ko teigiamo nudirbti. Tebūnie tos kelios padrikos pastabos kažkas panašaus į kuklų kelrodį, kuriuo sportiniam gyvenime mes turime eiti. Tąsyk išvengsime nesveikų reiškinių ir jaunųjų piliečių auklėjime, kad ir sporte, būsime aktyviai bei pozityviai įnešę savo duoklę. Pagalvokime, pastudijuokime ir tuoj pat veikime! 

atvykus į Davos, minia norėjo jį pagerbti, bet Bartali jau buvo dingęs iš akių. Laimėtojas buvo pasprukęs į lenktynininkams skirtą viešbutį ir ilsėjosi. Organizatoriai pareikalavo, kad Bartali pasirodytų viešumai ir apvažiuotų garbės ratą. Tik ilgai prašomas ir spiriamas Bartali sutiko, patenkino žiūrovų norą ir vėl dingo viešbutyje. Iki kitos dienos pradmės, jo niekas viešumoj nematė.Nicos burmistras Cotta turi daug rūpesčių. Jam tenka vadovauti pasaulinio garso miestui, kur nestinga daug tarptautinių parengimų, karnavalų, festivalių ir kt. Nežiūrint to, burmistras rūpinasi rasti būdų, kaip pritraukti dar daugiau turistų ir apskritai daugiau išgarsinti savąjį miestą. Kadangi burmistras yra didelis sporto entuziastas, kartą miesto tarybai štai ką jis pareiškė: „Mano ponai! Geriausia mūsų miestui propaganda būtų iškili futbolo komanda. Devynis ar dešimt mėnesių visuose laikraščiuose skambėtų Nicos vardas. Visa tai kainoja pinigų. Ir dėl to, mano ponai, prašau pritarti mano pasiūlymui vietos futbolo klubui suteikti pašalpą, kad jis galėtų nusipirkti eilę gerų žai- dikų.“ Miesto viršūnės pasiūlymą priėmė, ir vietinis klubas galėjo savo sudėtį žymiai sustiprinti. To neužteko. Kartą pats burmistras nuėjo į rungtynes ir pastebėjo, kad vietinis stadionas yra per mažas. Jis pareikalavo 12,5 milijonų frankų stadionui pagerinti. Ir šis pasiūlymas buvo priimtas. Laimingi Nicos futbolininkai!Kaip ir buvo laukta, Anglijos futbolo pirmenybių pirmieji žaidimai sutraukė daugiau kaip milijoną žiūrovų. Kai kurie klubai sustiprino savo sudėtis naujais pripirkimais, nors tokių reiškinių šiemet nebuvo daug. Pirmojoj lygoj šiemet favoritais laikomi: Liverpool, Blackpool, Wolverhampton, Wanderers, Stoke City, Middlesbrough ir Manchester United. Žymesniems Londono klubams, Arsenal, Chelsea ir Charlton Athletie, neteikiama daug vilčių, nors kas gali žinoti? Popieriniai spėliojimai taip pat Anglijoj lieka vien popieryje!Nežiūrint visų sunkumų, Anglijos futbolo klubai negali skųstis. Praeitą sezoną daugis klubų baigė su pažymėtinu pelnu. Pavyzdžiui, Stoke City sugebėjo sugraibyti 32.000 svarų pelno. Liverpool ir Burnley papildė savo kasą po 17.000 svarų. Middlesbrough baigė sezoną su 15.000 svarų pelno, o Wolverhampton Wanderers turėjo pasitenkinti „tik“ 10.000 svarų. Daug geriau sekėsi Anglijos futbolo sąjungai. Vien iš tarpvalstybinių rungtynių sąjunga gavo 25.000 svarų pelno. Sąjungos turtas dabar siekia 80.000 svarų. Ck.LIETUVOS NAC'ON'ALINE •M MAŽ . VDO Bi3UOT;.KA
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Raketa ir rikošetas
. LAURENCE KIRK

(Pabaiga)

— Ir jie visi laimingai atsiskyrė nuo raketos, iš
skyrus Jimmy?

— Taip. Visi kiti yra laimingai sugrįžę į šią šalį.
— Bet tik ne Jimmy!
— Tikrai! Jimmy! Manau, kad jis sako tiesą, bet 

negaliu patikėti, kaip vyras galėjo užmigti tokią svar
bią akimirką.

— Nežinau, — tariau, — gal jis turėjo miegoti. 
Jis buvo ką tik grįžęs iš atostogų, ar ne?

— Prakeikimas! Negalima miegoti, kai praskrenda- 
ma pro mėnulį rūpestingai apskaičiuotu greičiu ir at
stumu, dargi su didelės svarbos uždaviniu. Tiesa, kar
tą buvau pramiegojęs ir aš — vietoj išlipęs Watforde, 
buvau nuvežtas į Eustoną. Bet, vis dėlto, tai yra skir
tingi dalykai.

— Nepasakyčiau. Jimmy mėnulis ir Watfordas 
buvo tas pats. O be to, jis turėjo paprotį užmigti ne
tinkamu laiku.

— Kaip Jūs galvojate, kur jis dabar iš tikrųjų ga
lėtų būti? — paklausiau aš.

— Nežinau, — ir sir Basilis bejėgiškai apsižvalgė. 
— Tai gali būti Marsas, ar kuri kita prakeikta pla
neta, apie kurią dar nesame girdėję. Bet, kur jis be
būtų, nepasakysiu, kad man patiktų, kas atsitiko.

Šios istorijos pabaiga yra paties Jimmy istorija. 
Nepasakosiu jos jo paties žodžiais, nes jo sakiniuose 
nėra nei pradžios, nei pabaigos, nei tarpų tarp jų. Bet 
jei jis pasakė tiesą — o jis buvo tokios rūšies bėdoje, 
kada žmonės sako tiesą — tai štai kas yra atsitikę 
po to, kai kiti penki atsiskyrė nuo raketos.

Kai Jimmy nubudo, jis neilgai trūko suprasti, kas 
yra įvykę. Mėnulis atrodė kaip didelis geltonas skri
tulys, palikęs tūkstančius mylių užpakaly. Į jo be
protiškus signalus vidaus telegrafu niekas nebeatsi
liepė. Raketa lėkė erdvėje į tuštumą ir jos laukė 
baisus nežinomos kometos likimas.

Šitokia padėtis buvo pakankamai įtempta, kad net 
tokį Jimmy būtų galėjusi ilgam sulaikyti nuo miego. 
Bet prieš akis nebebuvo nei mėnulių daugiau, nei ki
tokių dangaus kūnų. Jimmy po 10 ar 12 didžiulės 
baimės valandų ir vėl užmigo.

Kai jis antrą kartą prabudo, raketa lėkė į kažkokią 
planetą ar asteroidą, kuris raketos take radosi kaip 
koks kurčias keleivis. Jimmy tvirtai užsimerkė, kai 
raketa vos tik kelių tūkstančių pėdų atstume pralėkė 
pro asteroidą. Kai jis vėl atsimerkė, jis konsta
tavo, kad jau nebebuvo tuščioje erdvėje. Danguje 
prieš jį buvo pilna įvairių dangaus kūnų, ir jam buvo 
aišku, kad jei jis nesusidurs su vienu, tai būtinai su
sidurs su kitu kūnu. Jis tuoj sumetė, kad atėjo metas 
skirtis su raketa. Proga pasitaikė, kai jis atsidūrė 
tinkamame atstume netoli didelio kūno, kelis kartus 
didesnio už mėnulį.

Jis paspaudė paleidžiamąjį mechanizmą ir su pa
lengvėjimu pajuto, kad jau atsiskyrė nuo raketos. Jis 
neprisiminė parašiuto išsiskleidimo. Nieko nebepri

siminė, kol neatsidūrė ant žolėto upės kranto, apsup
tas pustuzinio jaunų, gražių moterų, iš kurių trys 
lenktyniavo dėl privilegijos nuplauti mažą įdrėskimą 
jo kaktoje.

Jis patenkintas atsiduso ir vėl užmerkė akis. Tai 
buvo geriau už bet kokį mėnulį, kurį jis buvo kada 
nors įsivaizdavęs.

Jaunos moterys pradėjo kalbėtis nežinoma kalba, 
tačiau jam tatai nesudarė galvosūkio. Tikrumoje, 
pastaruoju laiku jis priėjo išvados, kad lengviau yra 
mylėti moterį, kuri nesupranta, kas jai kalbama. Jis 
galėjo moteriai tyliai į ausį šnibždėti: „pusryčiams 
mėgstu bekoną ir kiaušinius“, ir tatai skambėtų jaus
mingai ir intymiai, ir ji galvotų, kad tai yra gražiausi 
žodžiai, kada nors jai ištarti.

Po kurio laiko jis truputį atsiduso, silpnai, — lyg 
jis vis dar buvo reikalingas didelio dėmesio. Jo daik
tai gulėjo žolėje visai arti ir jis ženklais paaiškino 
norįs, kad šię_ daiktai būtų nugabenti į saugią vietą, 
o jis pats — į patogią lovą. Jos tuoj suprato jo mintį. 
Netrukus gražuolės nukrypavo su jo sunkia našta, o 
jis pats kulniavo užpakaly, sunkiai atsirėmęs į pačią 
gražiausią moterį.

Vieta, į kurią jos jį atvedė, buvo kažkas panašaus 
į vasarnamį, prie pat upės, su puikiais baldais, su 
paukščiais, giedančiais lauke. Čia stovėjo paruošti 
valgiai ir gėrimai; gražuolės tiek jam dėmesio skyrė 
ir taip jį saugojo, lyg jis būtų kokia didelė brange
nybė. Visa tai taip netoli buvo jo dausų idealo, kad 
jis nebegalvojo nei apie nelaimingus kolegas, nei apie 
meteorologinius stebėjimus, kuriuos jis buvo turėjęs 
atlikti. Jis gulėjo lyg išlepintas šeichas ir kartas nuo 
karto tik klausė savęs: „argi nėra jokių vyrų šioje 
nuostabioje vietoje?!“

Taip, vyrų buvo. Jis patyrė tai po keliolikos dienų 
ir visa atmosfera staiga pasikeitė. Tą rytą, kai jis, 
tik ką užbaigė savo tualetą, staiga pasigirdo triukš
mas, kokį galėtų kelti dešimt vedusių vyrų ir moterų, 
turinčių šeimyninius nesusipratimus tuo pačiu laiku 
ir toje pačioje vietoje. Pasigirdo keli smūgiai; riks
mas, moterų riksmas; pagaliau, vyro skausmo šūksnis, 
lyg jis būtų stipriai įkastas. Paskui užstojo trumpa 
tyla, atsivėrė durys ir į kambarį vienas paskui kitą 
įžengė šeši vyrai, su didžiausia antipatija žiūrėdami 
į Jimmy. Kiekvieno jų amžius buvo apie 50 metų, 
truputį pražilusiais smilkiniais; visi dėvėjo gražiai 
pasiutus pilkus kostiumus. Pagaliau vienas jų pra
šneko prancūziškai.

— Je ne parle pas franęais, — du didelėmis pa
stangomis atsakė Jimmy, papildydamas mintį, — beau- 
coup.

— Tad esate be abejo amerikietis, — vyras perėjo 
į . anglų kalbą.

— Gaila, — Jimmy pakratė galvą, — esu anglas.
Vyras svetima kalba kažką pasakė kitiems vyrams, 

kurie tuomet susėdo kambaryje strateginėse pozici
jose. Jis mostelėjo Jimmy sėsti ir pats atsisėdo 
priešais.
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— Po Jūsų elgesio čia, — pradėjo jis su rūgščia 
mina, — Jūs be abejo atleisite mane spėjimą, jog esate 
prancūzas arba amerikietis. Kiekvienu atveju, tatai 
nesudaro didelės reikšmės, kokios tautybės esate.

— Visai teisingai, pone, — Jimmy pabandė nusi
šypsoti.

— Turėčiau paaiškinti, — tęsė vyras be šypsenos 
pėdsako, — kad esu mūsų Užsienių Reikalų Ministe
rijos Žemės reikalų skyriaus vedėjas, ir kad tai yra 
mano pareiga stebėti visus Jūsų darbus. Kadangi 
daugiau 1000 metų turėjome televiziją ir tai, ką jūs 
vadinate radaru, galėjome gerai informuotis apie Jūsų 
darbelius, — tokius, kokie jie buvo.

— Mano darbelius? — paklausė Jimmy pabūgęs.
— Darbelius ant Žemės, — šaltai jį pataisė vyras.

— Jums gal būt būtų įdomu žinoti, kad mes palaikome 
kontaktą dar su 180 kitų pasaulių. Man nemalonu 
pasakyti, kad jūsų civilizacija yra labiausiai atsilikusi. 
Neatrodo, kad būtumėt išsprendę bent vieną pasau
linę problemą.

— Labai apgailestauju, — už visą Žemę atsiprašė 
Jimmy.

— Vis dar tebesprendžiate problemas, kurias iš
sprendėme prieš tūkstančius metų. Pavyzdžiui, gal 
Jums būtų įdomu žinoti, kad sugebėjome panaikinti 
teismus ir kalėjimus. Neturime nei nusikaltimų, nei 
karų.

— Žiūrėkite, — Jimmy aiškiai nušvito.
Staiga vyras paklausė:
— Ar nebūtumėt geras pasakyti, kiek Jums yra 

metų?
— Dvidešimt trys, — atsakė Jimmy.
Svetima kalba tai buvo pasakyta kitiems vyrams, 

kurių išvaizdoje pasirodė dar didesnė antipatija, nei 
iki šiol.

— Ar nepastebėjote ko ypatingo čia esančiose są
lygose? — kantriai klausinėjo vyras toliau.

— Taigi, — pradėjo Jimmy, — žinoma, šalis yra 
puiki.

— Tikrai. Puiki šalis. O gal dar ką?
— Nepastebėjau senų moterų, nei jaunų vyrų.

— Jimmy pasakė tai atsargiai, bandydamas dirvą; jis 
nežinojo, kaip šie džentelmenai vertino savo amžių. 
Bet atsitiktinai jo atsakymas buvo visai teisingas.

— Teisingai, — vyras linktelėjo galva, — neturime 
senų moterų, nei jaunų vyrų.

Jimmy atrodė kiek sumišęs, gi vyras staiga tarė:
— Jei jūs tikrai norite panaikinti karą, ką būtu

mėt bandę?
— Taigi, aš . . . — pradėjo Jimmy.
— Turėtumėt eilę konferencijų? — tęsė vyras — 

Kaip jūs tai darote dabar. Bijau, kadetai nėra gera. 
Mes patys tatai esame išbandę.

— Nusiginklavimas, — pakišo Jimmy.
— Lygiai jokios naudos, — atsakė vyras. — Sitai 

irgi buvome bandę. Vienintelis kelias karui panaikinti 
yra vengti daiktų, kurie yra būtini karui vesti. Ir 

kas tai per daiktas? Atsakymas yra savaime aiškus, 
jei sugebate aiškiai galvoti. Jauni vyrai šaukiamojo 
amžiaus.

Jimmy spoksojo su nusistebėjimu.
— Mums tatai buvo nurodyta vieno mūsų didžiau

sio piliečio rašte, daugiau kaip prieš tūkstantį metų. 
Žinoma, tokia mintis iš pradžių atrodė kažkaip revo
liucinė. Tačiau, kai pradėjome nagrinėti šį klausimą, 
suradome ir daugiau vertingų momentų šalia karo 
panaikinimo. Senojoje sistemoje — jūsų sistemoje — 
kada kūdikiai gimsta skirtingų lyčių, niekas negali 
sakyti, turįs pilnutinį gyvenimą. Vyras nežino, kaip 
gyvenimas atrodo moteriai, ir atvirkščiai. Ir vėl, yra 
aišku, kad moters pirmoji gyvenimo pusė yra pilnesnė, 
gi vyro antroji gyvenimo pusė, be abejo, yra turtin
gesnė. Todėl visų idealas būtų gimti moterimi ir pa
sikeisti į vyrą maždaug apie 35 amžiaus metus, kada 
eilinė moteris pradeda meluoti apie savo amžių. Mes 
nusistatėme šitai išvystyti. Ir, prie progos, buvo ir 
dar vienas sumetimas, apie kurį Jūs galėjote nepagal
voti: moterys nėra nei pastovios, nei skrupulingos, 
nei tiesą mylinčios. Vyrui yra lengviau žinoti, kada 
jos yra neskrupulingos ir meluoja, jei jis pats buvo 
jauna moterimi ir žino, kaip jos tatai daro.

Jimmy kelis kartus nurijo sumišimą.
— Ar nebuvo visa tai, ė . . . labai sunku padaryti? 

— jis paklausė.
— Nepaprastai sunku, — sutiko vyras, — bet verta 

pastangų. Pasikeitimo patobulinimas iš mūsų pareika
lavo 100 žmonių kartų. Pirmiausiai turėjome pasiti
kėti medicina ir chirurgija; bet vėliau, laipsniškai, 
gamta pastebėjo pranašumą, kurio siekėme, ir atėjo 
mums į pagalbą. Šioje šalyje per ištisus 500 metų 
nebuvo gimęs nė vienas berniukas.

Ilga tyla sekė šiuos jo žodžius, tikrai, labai ilga 
tyla. Davęs, jo nuomone, pakankamai laiko, kad ši 
situacija su jos painiavomis tilptų Jimmy galvoje 
vyras lėtai atsikėlė, o jo pavyzdį pasekė ir kiti vyrai 
gerai pasiūtuose pilkuose kostiumuose.

— Manau, kad esu Jums pakankamai pasakęs, — 
užbaigė jis, — kad parodyčiau kad vargu ar tinkate 
mūsų santvarkai. Kaip Jūs buvote radę priemonių 
atvykti į čia, be abejo turite priemonių ir grįžti atgal. 
Bet nenorime Jus skubinti. Mes manome, kad kol 
būsite čia, geriausia būtų Jums duoti draugą — vyrą, 
kuris su Jumis būtų nuolat. —

Tokia, parafrazuota, buvo Jimmy istorijos pabaiga. 
Čia pasiliko tik jo paties žodžiai:

„S. O. S. S. O. S. Jimmy.“

Pažvelgiau į baronetą.
— Ar jis turi priemonių iš ten išvykti? — paklau

siau. . /
— Ne, — jis trumpai atsakė, — neturi. Kapitonas 

jas turėjo su savimi mėnulyje. Visa, ką Jimmy su 
savimi turėjo, buvo automatinio judėjimo cilindrai 
pranešimams, kurių šis yra paskutinis, Nr. 4. Ir, atsi
tiktinai, jis sugriovė visą ekspediciją, nes jie negalėjo 
siųsti pranešimų iš mėnulio, kadangi jis turėjo cilind
rus. Laisvai vertė R. N.
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Skauto atsiminimai VYT. SKIRGAILA

Įžodis caro priespaudos metais
Skautų organizacijon įstojau 1915 metų pavasarį. 

Tai buvo Pirmojo Pasaulinio Karo metas. Aš, su tė
vais pasitraukęs kiek nuo fronto pavojų, apsigyvenau 
Švenčionėliuose. Čia tuo metu buvo nemažai lietuvių 
ir lenkų pabėgėlių, daugiausia inteligentų. Švenčionė
lių miestelis yra nepaprastai gražioje vietoje prie 
milžiniško seno pušyno, ant gražiosios Žeimenos 
kranto. Vilniečių studentų ir vyresniųjų gimnažijos 
mokinių - skautų iniciatyva netrukus įsikūrė skautų 
tuntas, kuriam vadovavo lenkas skautininkas — tun- 
tininkas ir jo pavaduotojas lietuvis Matulaitis. Jiems 
puikiai ir sumaniai vadovaujant, skautų tuntas išaugo 
į labai pavyzdingą, organizuotą ir drausmingą vienetą.

Tame tunte aš, dešimtų metų gimnazistukas, pra
dėjau žengti pirmuosius skauto žingsnius. Mūsų vadai 
sugebėjo mums įkvėpti skautybės dvasią, sugebėjo 
atvaizduoti gražiausioje šviesoje kilnią skautybė idė- . 
ją, sugebėjo parodyti mums visą patrauklų romantišką 
skautų stovyklinį gyvenimą, ir mes, jaunieji skautai, 
gyvenome svaiginančiai gražų gyvenimą sename šile,

Atsakymas br. Aitvarui
(atkelta iš 9 psl.)

žiniomis dalintis su tais, kurie tokių fundamentalių 
žinių neturi? Negražu (mažiausiai!) slėpti tokį brangų 
turtą, kurio šiandien visi vyčiai pasigenda.

Kodėl br. Aitvarui yra „savaime suprantama, kad 
šios programos žinojimo iš sk. v. kandidato nebūtų ga
lima reikalauti papunkčiui“?. Man atrodo, kad kiek
viena akceptuota programa yra vykdytina visa, bet ne 
dalimis, arba išeinant tik tas jos dalis, kurios kai kam 
gali atrodyti tinkamomis. Tur būt nė br. Aitvaras nėra 
mokęsis III-jo, II-jo bei I-jo p. 1. programų tik ištrau
komis, bet yra jas išėjęs nuo „A iki Z“.

Apie tai, kad šioji programa būtų tik tam tikri 
rėmai, darbo gairės, deja, niekur neteko skaityti. Todėl 
jos ir negalima interpretuoti. Taip sakydamas, br. 
Aitvaras pats pripažįsta, kad programa visuose jos 
punktuose negali būti einama. Ergo, jis pripažįsta tai, 
apie ką ir aš buvau kalbėjęs savo ankstyvesniame 
straipsnelyje. Brolio Aitvaro straipsnyje pastebėjau 
tvirtinimą, kad „sk. vytis yra vadas“. Iki šiol šitai 
nebuvau žinojęs. Tuoj puoliau žiūrėti ką tuo 
klausimu rašo Baden-Powellis, kuris man skautybės 
klausimuose yra autoritetas. Neradau ten tokio tvir
tinimo. Todėl ir br. Aitvaro pateikto tvirtinimo 
negaliu priimti. Vytis nėra vadas. Jis juo gali būti. Yra 
visa eilė gerų vadų, kurie visai nėra sk. vyčiai, ir yra 
vyčių, kurie netinka vadovauti. Aš iš viso abejoju, ar 
ką nors galima išmokyti vadovauti. Vadu reikia gimti, 
bent turėti šio.sugebėjimo pradą ir tik tada būtų galima 
jį po truputį lavinti. Bet iš tokio, kuris tokio prado 
neturi, nebus jokio vado, kad ir kaip jį lavintum. Prisi
mename, kaip vienoje valstybėje buvo bandoma ugdyti 
vadus, bet negirdėti, kad iš to būtų kas išėję. Pro
gramoje gali būti įrašyti labai gražūs receptai vadams 
gaminti, bet iš to nieko neišeis, nes tai priešinga pri
gimčiai.

Tikiuosi, kad br. Aitvaras mane teisingai supras. 
Neieškau progų tik taip sau atsikirsti. Mano intencijos 
yra geros, bent tokios, kokias buvo turėjęs ir pats br. 
Aitvaras, rašydamas savo straipsnį. Dabar lauksime, 
kad šiuo klausimu atsilieps ir kiti Br. Aitvarui spau
džiu kairę. — Vidugiris
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lyg kažkokiame užburtame pasaulyje. Nepamirškime, 
jog tai buvo caro priespaudos laikai, ir mūsų organi
zacija buvo nelegali. Jau vien tas faktas mums vai- ’ 
kams davė nepaprastai romantiškų ir žavių pergyve
nimų. Prašau tiktai įsivaizduoti:

Vidury didžiulio seno pušyno, tolimiausiame ir 
sunkiausiai prieinamame kvartale, melodingai šniokš
damas teka mažytis sraunus upelis. Ant jo kranto, 
nedidelėje aikštelėje, didžiulių, senų pušų apsuptoje, 
dega laužas. Tylus, šiltas, vėlybas vasaros vakaras. 
Pro išsikerojusias milžiniškų pušų samanotas šakas 
matosi dangus, taip puošniai nusagstytas deimantinė
mis žvaigždėmis. Aplink laužą išsirikiavę stovi kelios 
skautų skiltys. Arčiau prie laužo tyliai šnekasi skautų 
vyresnybės būrys. Tylą nutraukia tik laužo liepsnos, 
kurios godžiai rydamos sausas šakas, šnypščia ir 
kartais išmeta į viršų didelius būrius žiežirbų

Staiga kažkoks šešėlis išneria iš miško tamsos. 
Bėgte pribėga prie vyresnybės būrio ir pusbalsiai ra
portuoja. „Broli draugininke, sargybų būrio vadas, 
leiskite pranešti: brolis tuntininkas jau atvyksta“. 
Tylus įsakymas, vadai šoka prie savo vienetų ir visa 
draugovė sustingsta, lyg suakmenėja. Aikštelėn įžengia 
jaunas, gražus juodbruvas vyras — skautininkas 
su keliais palydovais. Skubiais žingsniais prišokęs 
draugininkas raportuoja, kad draugovė paruošta jau
nųjų skautų įžodžiui. Negarsiai, slopinamai praskamba 
tuntininko pasisveikinimas. Vienas tuntininko palydo
vas, jo adjutantas, atsisega marškinių sagas ir išėmęs 
prie krūtinės saugomą tunto vėliavą, paduoda ją tun- 
tininkui. Vėliava rišama prie koto ir įbesta prie laužo 
rikiuotės priešaky aukso siuviniais sublizga laužo 
šviesoje. „Jaunųjų skautų būrys, pirmyn!“ — suskamba 
komandos žodžiai. Dešimts išraudusių iš susijaudi
nimo skautukų, su plakančiomis širdimis, žengia kelis 
žingsnius, sustoja, lyg numiršta vietoje. Kūnai sus
tingę, galvos pakeltos, akys įbestos į tuntininką. 
Paslaptinga būtybė tas brolis tuntininkas: brolis, 
skautas, taip artimas ir taip tolimas, taip mylimas ir 
taip bijomas, retai ir staiga pasirodantis ir staiga 
dingstantis, viską matantis ir viską žinantis. Už vis 
baisiau jo pastabos: ramiu, -tyliu balsu pašiepia ir taip 
skaudžiai, kad norėtųsi pačiam sau basliu suduoti už 
klaidą, apsileidimą arba netikslų įsakymo pildymą.

Tyliai ir nepaprastai rimtai prakalba tuntininkas Į 
jaunuosius skautus. Jis dar kartą nupasakoja kilnią 
skautybės idėją, pasakoja apie rusų daromas lietu
viams ir lenkams skriaudas, apie laisvės varžymą, apie 
persekiojimą ir baudimą už tėvų žemės meilę, už 
veiklą savų tautų naudai. Net tokia nekalto pobūdžio 
organizacija, kaip skautai, ir toji yra uždrausta, sako 
jis. Tačiau rusiškieji okupantai nepalauš mūsų dvasios 
ir mes veiksim, kad ir slaptai, žmonių, o ypač tau
tiečių ir savo tautų naudai. Tačiau turime saugotis 
rusų ir todėl turime būti labai atsargūs, gerai orga
nizuoti ir ištikimi organizacijai. Kas sulaužys šiąnakt 
duotą pasižadėjimą bus niekšas, savo tautos išdavikas, 
žmonijos atmata. (B. d.)
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L. S. S.
Jūrų Skautų Skyriaus

Vedėjas

Broliai jūrų skautai!
Pirmasis jūrų skautų vadų suvažiavimas, įvykęs š. m. birželio 28—30 d. d. 

Seligenstadte, nutarė suaktyvinti jūrinę veiklą lietuvių tarpe, veikiant per 
spaudą, ruošiant paskaitas, buriavimo kursus ir pan.

Tuo reikalu Jūrų Skautų Skyrius užmezgė ryšius su Liet. Jūrininkų Są
junga, prašydamas prie šios veikos prisidėti patarimais, straipsniais, prele
gentais ir pan.

Skyrius yra susitaręs su lietuviškų laikraščių redakcijomis, kurios mielai 
sutiko talpinti specialiom ir populiarion jūrinėm — buriavimo temom straips
nius.

Maloniai prašome visus brolius prisidėti prie jūros populiarinimo straips
niais, įvairiomis, mūsų jūrinį gyvenimą liečiančiomis temomis. Straipsnius 
prašome siųsti naujam Jūrų Skautų Skyriaus vedėjui jūr. sktn. Alg. Aglins
kui, Schw.-Gmund, Bismarck-Str. 1, IX Block, 11/45, arba valt. M. Bavars- 
kui, Schweinfurt, Fr.-Schubert-Str. 14a.

Be to suvažiavimas nutarė išleisti pirmąjį lietuvių kalboj jūrininkystės- 
būriavimo vadovėlį-leidinį. Leidiniui dauguma medžiagos jau surinkta.

Eventualiai leidėjams kreipiantis į Tamstas, prašome neatsisakyti pa
gelbėti patarimu ir medžiaga minimam leidiniui. Leidiniu rūpinasi Erikas 
Jasiukaitis, (16) Hanau a. M., Lamboy-Str. 84, Lit. Lager 6c-4,

Laukdami Jūsų paramos linkime

Gero vėjo!

jūr. sktn. V. Šarūnas 
Jūrų Skautų Skyriaus Vedėjas.

Po pirmojo jūrų skautų vadų 
suvažiavimoSpaudoje jau buvo minėta, kad birželio 28—30 d. d. Seligenstadte įvyko pirmasis lietuvių jūrų skautų vadų suvažiavimas. Jame dalyvavo vadai ir atstovai iš visų trijų vakarinių Vokietijos zonų. Viso dalyvavo 24 teisėti atstovai.Čia duodame platesnę šio suvažiavimo nuveiktų darbų apžvalgą.VI. 28 d. suvažiavę vadai trumpai aptarė techniškąją suvažiavimo pusę.VI. 29 d. 8.45 vai. dalyvaujant visuomenei, vietiniams tuntams, kaimyninių stovyklų laivams ir suvažiavimo dalyviams, įvyko vėliavos pakėlimas. Po to, 9 vai., iškilmingos pamaldos stovyklos bažnyčioje. Tą pat dieną 10 vai. pirmąjį posėdį ati-

Jūrų Sk. Skyriaus Vedėjas jur. sktn. nius Simonaitis, pasveikindamas atvykusius suvažiavimo dalyvius, palinkėdamas sėkmės ir ištvermės darbe.Visi suvažiavime dalyvavusieji vienetų vadai padarė pranešimus apie savo vienetų veiklą.
Jurų Skautų Skyriaus Vedėjo 

pranešimasJūrų Sk. Skyriaus V-jas jūr. sktn. VI. Šarūnas nušvietė skyriaus atsiradimą ir veiklą. Buvo duota eilė straipsnių skautiškoje spaudoje, kad besikuriantiems jūrų skautų vienetams palengvinus darbą. Padedant(nukelta į 22 psl.)

Į darbą už musų 
jūrą!Yra sakoma, kad tauta be jūros, tai tauta be ateities. Didelės valstybės varžosi dėl priėjimo prie jūros, kovoja dėl vartų į pasaulį. Lietuvių tauta, per amžius neatsiejamai surišta su Baltija, išmoko jūrą mylėti, dėl jos kovoti, kentėti ir aukotis. Kas gali Lietuvą įsivaizduoti be Baltijos, be Kuršių Neringos, be Klaipėdos, be gintaro? Nors šių amžių audrose Lietuva neteko savo laisvės, bet lietuvis jūros neužmiršo ir jo meilė jūrai nesumažėjo. Kada mes čia tremtyje nebeturime ne tik savo jūros, bet ir savo žemės, mūsų, jūrų skautų uždavinys yra nuolat kurstyti tą meilę savajai jūrai ir rodyti pasauliui, kad lietuvis jūros niekad neišsižadės.Šiuo metu daug kliūčių stoja mums kelyje į mūsų tikslą, bet savo pavyzdžiu, savo karšta meile jūrai mes atliksime savo uždavinį tėvynei ir pasitarnausime mūsų idėjoms.Viena tinkamiausių priemonių propaguoti idėjoms, gaivinti jūros meilę lietuvių sąmonėj ir rodyti pasauliui neatskiriamą lietuvio ryšį su jūra yra spauda. Iki šiol spaudoje iš jūrų skautų gyvenimo mes turėjome labai mažai žinučių ir tos buvo tik pripuolamos. Jūros idėja nebuvo pakankamai išpopuliarinta, dėl to jūrų skautų veikla čia tremtyje nerasdavo reikiamo pritarimo.Dabar „GAIRIŲ“ redaktorius maloniai sutiko užleisti savo laikraštyje kelis puslapius ir jūrų skautams. Tikime, kad atsiradus bent minimalioms sąlygoms broliai jūrų skautai atsilieps į redakcijos kvietimą bendradarbiauti šiame skyriuje.Redakcija pirmiausia prašo kronikos žinučių iš visų skautų laivų, kurias galėtų prisiųsti laivų korespondentai. Laukiame specialių jūrų temomis straipsnių, kuriuos galėtų paruošti čia tremtyje esą specialistai ir visi, kuriems jūra yra brangi, nors jie ir nebūtų jūrų skautai. Pageidaujame vertimų iš svetimų kalbų, kurie liestų jūrines temas, neatsižvelgiant į tai, ar jie būtų teorinio, ar beletristinio pobūdžio. Taip pat prašome siųsti originalius kūrinėlius, eilėraščius, nuotraukas, piešinėlius ir visa, kas yra artima jūrinei temai.Budėkime, kad mūsų laivai vėl galėtų išplaukti į BALTIJĄ!
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JONAS AISTIS

JŪRA
O tamsiai mėlyna, beribė gaivalinga
Ir putų puokštėm pasipuošusi, graži . . .
Kaip visa tai gražu, atrodo, ir prasminga, 
Kai mes, tartum lašeliai, niekingi ir maži...

Ten, už akiraėio, širmi žirgai sužvinga,
Lyg laimės valanda krūtinėje aiži,
Kuri, akimirksniui širdy pražydus, dingo, 
Bet grįžta nuolatos ir vėl rankas grąžyt . . .

O eis taip tūkstančiais, kaip ėjo, metai —
Vis mėlyna, graži ir amžinai gyva
Tu, mus viliodama, žavėsi apgava,

Lyg pasaka apie Kastytį ir Jūratę...
Ji smigs kažkam, kaip man šiandieną sminga 
Širdin, ir bus gyva ir panašiai prasminga ...

PO PIRMOJO JURŲ SKAUT

(atkelta i 
jūr. sk. skyr. pav. pskln. Petniūnui 
buvo sudarytas orientacinės jūr. 
skautų patyr. laipsnių programos. 
Buvo dalinai nustatyta ir priimta 
laikina jūr. sk. uniforma ir jos dalys. 
Buvo sudaroma jūr. skautų progra
mai išeiti medžiaga ir galimybės jai 
išleisti. Toliau skyr. vadas nubrėžė 
ateities veikimo gaires. Pirmoje eilėje 
kvietė visus jūrų skautus būti skau
tiškais ir tuo pačiu būti atatinkamai 
pasiruošusiems tarnauti jūrai: ska
tino rengti paskaitas jūros temomis 
visuomenei, talkininkauiam atatin
kamiems prelegentams. Stengtis pa
laikyti kuo glaudesnius santykius 
su Seserija ir kitais jūr. skautų 
vienetais. Kvietė rūpintis jaunesnio
jo amžiaus prieaugliu ir jo kokybe, 
daugiau įtraukiant mokyklinį jauni
mą. Aktyviau veikti spaudoje ir pa
laikyti ryšius su jūr. sk. skyriumi, 
duodant kas mėnesį veiklos prane
šimą.

Po to įvyko iškilmingas jūr. sk. 
posėdis su visuomene.

Jūrų Skautų Skyriaus štabo 
sudarymas

Jūr. sktn. Šarūnas pranešė, kad 
ivykstančiame sk. vadų suvažiavime 
Kasselyje bus išrinktus naujas Bro
lijos Vadas, kuris sau pasirinks jūrų 
skautų skyriaus vedėją. Suvažiavimas 
pageidavo, kad naujuoju jūr. sk. 
vadų būtų pasiūlytas jūr. sktn. Ku
kutis, arba jūr. sktn. Aglinskas, nes 
senasis skyriaus vedėjas ruošiasi iš
vykti į Angliją.

Naujam jūrų sk. skyriaus vedėjui 
pavedamas jūr. sk. skyriaus štabo 
sudarymas.

Jūrų skautų veiklos sunkumai 
ir jų šalinimas

Darant pranešimus iš įvairių vietų 
paaiškėjo, kad jūrų skautams truk
doma dirbti ir plėstis.

J VADŲ SUVAŽIAVIMO

21 psl.)
1. Tuntai trukdo steigti naujus 

j. skautų vienetus (Kassel, Freiburg).
2. Gimnazijos vadovybės neleidžia 

veikti jūrų skautams mokyklos rė
muose (Seligenstadt, Hanau).

3. Draugininkai bei tuntininkai 
atskiroms skiltims ir pavieniams 
skautams, norintiems pereiti į jūrų 
skautų eiles, neleidžia sudaryti jūrų 
skautų vieneto ir verčia juos pasi
likti sausumos skautais. (Kassel, 
Freiburg, Seligenstadt).

4. Kai kurie atskiri asmenys ir 
kai kurių organizacijų pareigūnai 
siekia ne bendradarbiavimo (ko mes 
trokštame), bet atvirkščiai, trukdo 
pozityvią jūros skautų veiklą. 
(Stade, Hanau, Seligenstadt). Kai 
kurių gimnazijų vadovybės siekia 
skautų vadus pakeisti pedagogais, 
kurie tačiau neturi skautiško stažo 
bei specialių jūriškų žinių.

Šiems nesklandumams pašalinti 
būtų tikslu:

1. Panašius atsitikimus tiek, kiek 
sąlygos leidžia, išaiškinti ir geruoju 
likviduoti vietoje.

2. Nesusitarus apie tai, pranešti 
raštu Jūrų Skautų Skyriui su nuo
rašais Brolijai ir Pirmijai.

3. Prašyti Brolijos Vadiją, kad ji 
per Švietimo Valdybą (įgaliotinius) 
įspėtų gimnazijų vadovybės, kad

Jūrų skautų įžodis „Gele
žinio Vilko“ tunte Hanau 

jos netrukdytų mokiniams stoti i 
jūrų skautų eiles.

4. Prašyti Brolijos Vadiją, kad 
jūrų skautų programos specialę dalį 
galėtų egzaminuoti tik šios srities 
specialistai, arba seni jūrų skautai.

5. Jūrų skautų vienetų vadai turi 
būti tik patyrę skautai, išėję numa
tytą jūrų skautų pat. laipsnių pro
gramą.

Tos dienos programa baigėsi vė
liavos nuleidimu ir laužu visuome
nei, kurį išpildė jūros skautai. Se
kančią dieną darbas buvo tęsiamas 
toliau.

ValU Bavarsko pašnekesys tema: 
„Jūrų skautai ir spauda“

Valt. Bavarskas nušvietė spaudos 
reikšmę ir būtinumą jūrų skautų 
veikloje. Pašnekesio išvadoje valt. 
Bavarskas pasiūlė:

1. Sudaryti jūrų skautų spaudos 
skyrių, kurio tikslas būtų rinkti 
medžiagą jūrinėmis temomis ir ją
teikti atatinkamai periodinei, ar ne
periodinei spaudai.

2. Leisti jūrų skautų periodinį 
(mėnesinį) leidinį, kurį jis sutiktų 
tvarkyti.

3. Jūrų skautų skyrius turėtų 
kreiptis į jūrininkystės žinovus ir 
jūrų skautus, kad šie duotų popu
liarios . medžiagos jūros temomis, 
kurias sutiktų talpinti „Tėviškės 
Garsas“.

Suvažiavimas valt. Bavarsko min
tims pilnai pritarė.

Vyr. valt. Pilka pranešė, kad kol 
bus leidžiamas atskiras jūrų skautų 
leidinys, būtų galima pasinaudoti 
Wurzburge leidžiamu skautų vyčių 
žurnalu „Gairėmis“, kurio redakcija 
sutinka dalį laikraščio paskirti jū
rų sk. skyriui.
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Patyrimo laipsnių programos 
uniformos ir ženklų, vėliavos ir 

kt. klausimų svarstymas ir priėmimas
Jūrų Sk. Skyriaus Vedėjas pasiūlė 

svarstant patyrimo laipsnių progra
mą, bazuotis naujai nustatytomis 
5-kių laipsnių orientacinio pobūdžio 
programomis.

Si programa buvo papunkčiui 
nagrinėjama, svarstoma ir tobulina
ma įnešant naujus vadų pasiūlymus. 
Po 14 vai. diskusijų buvo priimta 
jūrų skautų programa, kurią pa
teiksime sekančiuose „Gairių“ nu
meriuose.

Nagrinėjant uniformos klausimą 
buvo įvairiausių pasiūlymų, kol 
prieita prie kiek vieningesnės nuo
monės. Apie visa tai smulkiau pa
informuosime sekančiuose „Gairių“ 
numeriuose.

Baigiamosios diskusijos, einamieji 
- reikalai-sumanymai

Nutarta, kad vienetų vadai pa
daro savo jūrų skautų skautiškumo 
patikrinimą ir nesilaikančius skau
tiškų principų bei įstatų — šalina. 
Nutarta pagal galimybes vienetuose 
rengti buriavimo kursus skautams 
ir visuomenei. Priimtas pasiūlymas 
paminėti „Budžio“ žuvimą liepos 
mėn. 16 d. viešai per laikraščius ir 
iškilmingas sueigas. 25 metų jūrų 
skautų^ sukakčiai paminėti surengti 
visų jūrų skautų 1 dienos sąskrydį 
arba prijungti prie jūros skautų 
stovyklos, o taip pat paminėti spau
doje. Šiai sukakčiai ir I-jo jūr. sk. 
vadų suvažiavimui prisiminti nu
tarta išleisti ženkliuką pagal vie
netų pagamintus projektus.

Suvažiavimo uždarymas
Jūr. sktn. Šarūnas uždarydamas 

suvažiavimą padėkojo suvažiavimo 
dalyviams už ištvermę ir palinkėjo 
sėkmės ateičiai. Seligenstadto sto
vyklos laivui už gerą priėmimą ir 
rūpestingumą visų dalyvių buvo 
padėkota plojimu.

Suvažiavimas baigtas 1947 m. VII. 
1 d. 5 vai. ryto.

HANAU JURU SKAUTAI 
STOVYKLAVO

108 D. L. K. Algirdo Jūrų Skautų 
laivas, rugpiūčio 16 d. išvykęs sto
vyklauti prie Kabi ežerų (nuo Ha
nau 10 km), rugsėjo 2 d. grįžo iš 
stovyklos.

lomiausia, kad algirdiečiai bene 
pirmieji Vokietijoj įsigijo burinę 
valtį. Tai pačių rankomis iš vokiš
kos puolamosios valties perdirbta 
jolė su 14,5 m būrių plotu. Be to, 
jau nuo seniau turi šešiairklę valtį, 
su kuria buvo atliekama irklavimo 
praktika.

Stovykla pasisekė puikiausiai. Lie
taus nebuvo, o vėjas tikrai buriuo
tojų! Laisvalaikiais buvo mokomasi 
signalizacijos ir dirbami jachtų mo
deliai.

Grįžom su pilnomis kišenėmis 
praktikos ir užsimojimu kuo grei
čiau grįžti prie Baltijos. A.

ALKOHOLIS
Francis Sill Wickware

Negalima nagrinėti alkoholio ana
tomijos, nepaminėjus jo gilios se
novės. Spalvingi dabarties gėrimai 
turi skirtingas etiketes ir spalvas, 
bet esmėje tai yra tie patys gėri
mai, kuriuos jau labai gilioje seno
vėje primityvus žmogus buvo atsi
tiktinai aptikęs. Galimas dalykas, 
kad alkoholis pirmiausiai buvo jau
čiamas vyne, kuris kaip mano an
tropologai, atsirado žmonėms išgal
vojus atvirus dubenis ir panašius 
indus, kuriuose būdavo rauginami, 
vaisiai. Mielių grybelių į indus pa
tekdavo iš oro.

Specialus rauginimas atsirado 
daug vėliau ir, greičiausiai, buvo 
ankštai susietas su pirmaisiais agri- 
kultūriniais bandymais, kai tuo tar
pu destiliavimas yra, palyginti, mo
dernus patobulinimas, kuris, kaip 
spėjama, atsirado Rytuose dar prieš 
Kristaus gimimą. Principinio skir
tumo tarp seniausių metodų ir da
bartinių nėra. Didžiausias skirtu
mas yra tas, kad gilioje senovėje 
nebuvo žinoma valymo (rafinavi
mo), o todėl gėrimai buvo maistin- 
gesni ir turėjo daugiau vitaminų, 
nors ir nebuvo skanūs. ■

- Alkoholiniai gėrimai buvo surasti 
nepriklausomai viena nuo kitos toli 
gyvenančių giminių, kurios naudojo 
tokią rauginimo priemonę, kokią 
tik turėjo po ranka. Čia buvo ir 
medus, ir datulės, ir vaisiai, ir visų 
rūšių uogos, ir medžių sula (dau
gelio tropinių palmių), ir daugelis 
kitokių dalykų. Meksikiečiai pulkę 
(pulque) gamina iš jų šalies augalo 
maguey, o mongolai fermentuoja 
kumelių pieną ir gamina stiprų gė
rimą. Eskimai, Pietų Pacifiko me- 
laneziečiai ir klajokliai indėnai bu
vo vienintelės tautos, nepažinusios 
alkoholio, bet jos vėliau jo entuzias
tingai griebėsi (kas labai prisidėjo 
prie šių išnaikinimo. Vert.).

Primityvus žmogus neabejotinai j 
alkoholį žiūrėjo, kaip į dievų dovaną. 
Pradžioje tai buvo substancija, lei
dusi jam pakilti virš savo aplinkos. 
Alkoholis leido jam pamiršti, kad ir 
trumpam, nuolatinius bado, ligų, 
šalčio ir karų tarp giminių pavojus, 
— žodžiu, visus jo rūpesčius. Alko
holis užėmė svarbią vietą religinėse 
apeigose, o girtos visos kilties 
iškilmės davė pradžią „maloniajai 

draugijai“, kada vyrai nutraukdavo 
savitarpio kivirčus, tardami, jog 
priešiškas pasaulis esanti vis dėlto 
nuostabi vieta. Taip elgdamiesi, jie 
įprasdavo nusigerti. Didelio laipsnio 
apsinuodijimas ir dabar dar tebėra 
daugelio primityvių tautų išgėrimo 
tikslas. Tačiau šitoks nusigėrimas 
buvo rūpestingai reguliuojamas bend
ruomeninis reikalas, atliekamas tam 
tikromis sąlygomis. Individualus iš
gėrimas tarp nustatytų masinio ap
sinuodijimo periodų buvo griežtai 
draudžiamas, gi pačios šventės daž
nai prasidėdavo kreipimusi į dievus, 
prašant apsaugos nuo piktų alkoho
lio demonų. Senovės žmogus žinojo 
apie alkoholinio apsinuodijimo pa
vojų ir pirmieji raštai turi nurodymų 
apie naudingumą ir rizikas.

„Tegul geria ir pamiršta savo 
skurdą, teneprisimena savo vargo", 
skaitome Biblijoje. Pas pranašą 
Izaiją — yra citata apie nepaprastą 
karo meto girtavimą, tačiau toliau 
apie tai veik nieko negirdėti: 
„Gatvėse šaukiama vyno; džiaugs
mas aptemo ir linksmybė pranyko“. 
Iš kitos pusės, Seneka sako: „Girtu
mas yra ne kas kita, kaip tyčia pri
siimtas pamišimas“. Senovės Indijoje 
tuo pačiu žodžiu žymėjo apsvaigimą 
alkoholiu ir dvasinį pakrikimą.

Trumpai tariant, visos pirmykštės 
bendruomenės pripažino dviveidę 
alkoholio prigimtį (psichiatrai tai pa
vadintų ambivalentia) ir, kad ir 
sutikdamos su masiniu alkoholio 
Vartojimu per ritualines šventes, 
ėmėsi gėrimo kontrolės kitu metu. 
Sąjūdžiai totalinei prohibicijai įvesti 
buvo prasidėję jau seniai įvairiuose 
kraštuose, bet visi jie, be išimties, 
pralaimėjo. Indusai vienu metu buvo 
paskelbę mirties bausmę tiems, kurie 
gamins arba vartos alkoholį, bet 
tatai veikė nedaugiau kaip Valstead 
aktas arba rusų po revoliucijos mė
ginta ir trumpai trukusi prohibicija.

Alkoholikų pasitaiko visuose so
cialiuose ir ekonominiuose sluoks
niuose ir visose tautose. Airiai, ang
lai ir skandinavai atrodo daugiausiai 
palinkę į alkoholizmą, o žydai ir ita
lai mažiausiai. Ryškus alkoholiko 
bruožias yra egoizmas, nesugebėjimas 
pakęsti priešingumų, taip pat tam

(nukelta į 27 psl.)
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LSS vadų ir vadovių suvažiavimas
Liepos 6 ir 7 d. d. Kasselio-Matten- 

bergo stovykloje įvykusiame tre
čiame atsikūrusios Lietuvos Skautų 
Sąjungos vadų ir vadovių suvažiavi
me svarstyta visa eilė svarbių mūsų 
sąjungos reikalų ir aptarta reikš
mingų klausimų.

Organizaciniai reikalai
Spontaniškai atgijusiam skautų 

judėjimui buvo reikalinga suteikti 
statutinę formą. Naujai išdirbtas S- 
gos statutas, kuris jau yra paskleb- 
tas, pagrinde turėtų atitikti veiku
siam Lietuvoje statutui, tačiau įves
tos dvi naujovės: dvasios vadovų 
institucija ir visiškai atsisakyta nuo 
vadizmo principų.

Pramatant decentralizuotos emigra
cijos galimumus, suvažiavimas su
teikė ypatingų. įgaliavimų Sąjungos 
Tarybai, kuri jau yra paskirus! LSS 
įgaliotinius JAV, Anglijoje, Argen
tinoje ir Brazilijoje.

Atskirose Brolijos ir Seserijos su
eigose vadais perinkti v. sktn. Če
pas ir v. sktn. Augustaitytė-Vaičiū- 
nienė. Taip pat naujai išrinkta 12 
Tarybos narių ir kiti organai.

LSS santykiai su LT Bendruomene
Kaip savo pranešime Tarybos Pir- 

mijos pirmininkas pažymėjo, san
tykiuose su LTB veiksniais LSS 
save laiko lygiateisiu LTB pasiskirs
tymo subjektu ir savo laikyseną 
normuoja, bei kitų laikyseną ver
tina išeinant iš skautybės principų.

Skautų tėvai yra suorganizuoti ir 
įtraukti į aktyvų LSS rėmimą. Savi
tarpinis nepasitikėjimas buvo davęs 
pagrindą atsirasti tam tikriems nesu
tarimams tarp skautų ir mokyklos. 
Tačiau, bendradarbiaujant su LTB 
Švietimo Valdyba, nesusipratimus 
pavyko likviduoti. Sanykiuose su 
LTB organais, kurie į skautų orga
nizacijos susitvarkymą nesikišo ir 
pačią organizaciją rėmė, nesutikta 
jokių ypatingų sunkumų. Nusistaty
ta, kad LSS nariams DP statusas 
nėra laikomas sąlyga.

Dvasios vadovai
Su Katalikų Bažnyčia, kuri 10 

metų LSS gyvenime nedalyvavo, 
yra užmegstas kontaktas tremtyje. 
Iš skautų pusės būtų pageidavimas, 
jog skautų dvasios vadovais būtų 
skiriami kunigai, susipažinę su skau
tais, ir jie būtų atpalaiduoti nuo 
kitų organizacijų. Sąjungos dvasios 

vadovas kun. Vaišnora nurodė, kad, 
neatsižvelgiant į trūkumą kunigų, 
buvusių skautais, 'ir kitas priežastis, 
visi skautų vienetai, nors ir neidea
liai, jau yra aprūpinti dvasios vado
vais. Kai kur pats gyvenimas pri
vertęs tą patį asmenį skirti vienos 
ir kitos organizacijos dvasios va
dovu. Tačiau šitai galį padėti dar
nesniam tų organizacijų sugyveni
mui.

Santykiai su kitomis jaunimo 
organizacijomis

Principinis LSS nusistatymas kitų 
jaunimo organizacijų atžvilgiu yra 
pagrįstas idealoginiais principais, 
tolerancija ir asmens laisve. Tary
bos Pirmija yra nutarusi nedrausti 
skautams dalyvauti nepriešingos 
idealogijos organizacijoj ir atvirkš
čiai. Konkrečiai, čia būtų turima 
rekalo su prieš kurį laiką leista 
ateitininkų organizacija. Sis klausi
mas susilaukė ypač karštų ir ilgų 
diskusijų. Sugyvenimo bei bendra
darbiavimo su ateitinkais būtinumas 
buvo užgirtas, tačiau, kai į skautų 
eiles „pradedama organizuotai brau
tis, Brolija turi budėti“, pažymėjo 
v. sktn. Čepas.

Taip pat. išsitarta dėl santykių su 
YMCA ir YWCA. Su šia organizacija

* ŽUVĖDRA
(atkelta iš 13 psl.) 

bendruomenėje, jos lengviau apsi
gina priešų, kuriais yra varnos, le- 
sančios jų kiaušinius ir dar vienas 
kitas nenaudėlis. Priešą pastebėjusi 
pirmoji žuvėdra klykia ypatingu 
balsu, jos klyksmą kartoja sekanti 
ir taip trunka, kol visos žuvėdros 
žino apie pavojų. Jos apstoja di
džiausiu būriu, prie kurio prisideda 
kiti giminingi paukščiai, priešą, ku
ris turi trauktis.

Žmogus iš žuvėdrų naudos neturi. 
Galėtų iš bėdos naudotis jų kiau
šiniais, kaip kai kuriuose kraštuose 
ir yra daroma. Tačiau žmogaus žu
vėdra nemėgsta ir pasitraukia, jei 
pastebi, kad žmonės netoli lankosi, 
o ypač jei paliečia kiaušinius.

Žuvėdra nėra žalingas paukštis. 
Jos daromoji žuvų ūkiui žala yra 
nežymi, ypač prisiminus, kad ji nai
kina nenaudingas žuvis. Gyvena ji 
visoje Europoje, Šiaurės Afrikoje, 
Šiaurės Azijoje ir Amerikoje. Lie

bendradarbiavimo rūšis daugiausia 
pareina nuo vietos sąlygų. LSS yra 
užmezgusi ryšį su Tarptautiniu 
Skautų ir Skaučių Biuru, o taip pat 
stengiamasi sueiti į kontaktą su ki
tomis skautų organizacijomis.

Auklėjimo klausimai
Naujienybė skautų gyvenime yra 

įvedimas religinio auklėjimo pro
gramos, kuri, kun. Vaišnoros žo
džiais, yra kaip galima geriau pri
taikinta LSS.

Suvažiavimas atkreipė ypatingą 
dėmesį į klausimo opumą išsaugoti 
jaunąją kartą tautai ir joje įskiepyti 
kuo sąmoningesnę savos tėvynės 
meilę. Brolijos sueigoje nusistatyta 
išdirbti naują programą skautams 
vyčiams, ir sudaryta komisija tai 
programai parengti.

Aptarus skautiškosios spaudos to
bulinimo reikalą ir būdus, dalyva
vimą tarpt. Jamboree Prancūzijoj 
bei eilę einamųjų reikalų, priėmus 
atatinkamų nutarimų, suvažiavimas 
nutarė pasveikinti Tarpt. Sk. ir Skč. 
Biurą, vadovaujančius tremtinių ir 
Amerikos lietuvių veiksnius, Šv. 
Sosto Delegatą Lietuviams Vokieti
joje ir Austrijoje, bei įvairias skau
tų organizacijas.

sk. v. vyr. skltn. Algis Dormantas 

tuvoje išgyvena iki rudens ir jau 
rugsėjo mėnesį išskrenda į šiltesnes 
šalis. Jų daugybė gyvena ir toli
moje Arktikoje, bet šalčiams atei
nant, visos skrenda į malonesnius 
kraštus.

Lietuvoje randame šias žuvėdrų 
rūšis: upinė žuvėdra (Stema hi- 
rundo L.) — labai paprasta; ma
žoji žuvėdra (Stema albifrons Pali.) 
— dažnai; plėšrioji žuvėdra (Hydro- 
progne tschegrava Lep.) — labai 
reta; juodoji žuvėdra (Chlidonias 
nigra L.) — labai reta; baltasparnė 
žuvėdra (Chlidonias leucoptera 
Temm.) — reta.

Žuvėdros yra malonūs, negreiti 
paukščiai, tikras mūsų gamtos pa
puošalas. Skautų pareiga būtų jas 
iš arčiau pažinti, stebėti jų gyvenimą 
ir papročius.

Charakterį sudaro mažiausi ir pa- 
praščiausi kasdieninio gyvenimo 
įpratimai. Fr. W. Foersteris

22



Tremties pastogėse

Vadų mokyklos stovykla
Iš Lietuvos skautų gyvenimo iš

brauktas penkerių metų laikotarpis 
atnešė didelių nuostolių. Atsiku
riant, šitai ypač ryškiai pastebėta, 
tuojau pajutus didelį vadovų trūku
mą. Per iškritusį laikotarpį buvo 
primiršti skautybės bei praktiško 
skautavimo smulkesni dalykėliai, 
dainos bei»papročiai. Kilo reikalas 
ruošti naujus vadovus ir duoti pro
gos seniesiems daug ką pakartoti. 
Tai suprasdama LSS Tarybos. Pir- 
mija įsteigė vadų ir vadovių mo
kyklą. Mokyklos kursas susideda 
iš trijų dalių: teoretinės, praktinės 
— stovyklos ir stažo.

Skautas, norįs būti vadovu, pri
valėjo paruošti rašinį iš paskirtų 
temų, kurį rengiant reikalinga 
daugiau susipažinti su skautiška lite
ratūra ir labiau įsijausti skautybėje.

Gal būt, svarbiausia — daugiau
siai, palyginus per trupą laiką, 
duodanti naudos — mokyklos dalis 
ir buvo vadų-vių Birutės-Kęstučio

Bendraujame su 
latvių skautais

Rugsėjo mėn. 13 d. Wiirzburgo 
95-tos sk. vyčių d-vės „Dr. Vydūno“ 
būrelio iniciatyva buvo surengtas 
lauželis, kuriame, šalia mūsų skautų 
vyčių ir vyresniųjų skaučių, daly
vavo ir latvių vyresnieji skautai 
(roveriai) bei vyr. skautės.

Lauželis praėjo gana jaukioj nuo
taikoj. Programos numerių tarpe 
skambėjo gražios lietuviškos ir lat
viškos dainos.

Šį pirmą Wurzburgo skautų isto
rijoje susibūrimą - susiartinimą su 
broliais ir sesėmis latvių skautais 
pasveikino mūsų tuntininkas psktn. 
inž. K. Tymukas. Taip pat mūsų 
sesėms vyr. skautėms, jų metinių 
išvakarėse, palinkėjome drąsiai ir 
ryžtingai žengti skautiškuoju keliu.

Po lauželio prasidėjo žaidimai ir 
šokiai. Šokome daug tautinių lietu-
vių ir latvių šokių.

Tikimės, kad šis mūsų susiartini
mo lauželis bus tolimesnio mūsų 
bendro skautiško darbo pradžia.

sk. vyt. J.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Į taikos rytojų. Mūsų gyvenimo 

vaizdų albumas, 30 metų sukakčiai 
nuo skautybės įsikūrimo Lietuvoje 
paminėti.

Išleido: L. S. S-ga Vokietijoje, 
Detmolcf, Wittje-Str. Nr. 14. 1947 m. 
35 psl.

Skautas Nr. 7. Leidžia Wurzburgo 
„Šatrijos“ ir „Žalgirio“ tuntai. 18 
,psl., spausd. retat. 

stovykla, įvykusi liepos 21—31 d. d. 
Offenbache a. M.

Jaukiame pušyne prie Kaiser 
Friedrich šaltinio išsirikiavusios pa
lapinės priglaudė vadovus ir vado
ves. Tarp krūmokšniu įsitaisė tauti
niais raštais papuoštas stalas, pakilo 
vėliava, suliepsnojo akmeniniame 
aukure ugnis ir išdygo beržinis lie
tuviško stiliaus kryžius.

Baigus stovyklos įrengimą, pradė
tas mokslas. Pirmąsias paskaitas 
skaitė stovyklos viršininkas LSS 
Pirmijos pirmininkas vyr. sktn. K. 
Palčiauskas. Savo giliu patyrimu iš 
Gilwell ir ilgamete skautavimo prak
tika klausytojams jis suteikė daug 
ir tikrai vertingų žinių. Toliau dėstė 
sktn. Augulis, vyr. sktn. Saulaitis, 
kun. Paulauskas, sktn. prof. Ig. K., 
vyr. sktn. Kesiūnaitė ir kiti prityrę 
skautų vadai. Laikas trumpas, o tiek 
daug įdomių ir negirdėtų dalykų. 
Vadovai buvo priversti trumpinti 
poilsį, ir iki vėlyvų išnaktų atliki
nėjo įvairius uždavinius ir tvarkėsi 
užrašus.

Techniškai stovyklai vadovavo sto
vyklos komendantas psktn. A. Jakš
tas, adjutantu buvo sk. v. skltn. L. 
Končius, ūkio vedėjas — psktn. R. 
Vabolis, o ryšiu ir transportu rūpi
nosi psktn. B. Rėkus.

Dėka L. R. K. paskrito papildomai 
prie atsivežtųjų produktų maisto, 
vadovai buvo gana gerai maitinami.

Nepastebimai praslinko dešimt 
dienų. Penkiasdešimt jaunuolių bąigė 
Birutės-Kęstučio stovyklą ir palinkėti 
stovyklos viršininko vyriausio skau
tininko pav. vyr. sktn. St. Jakšto ir 
kitų vadų, su pakiliu ryžtu išsiskirstė 
į savo vienetus. Ten jie turės atlikti 
stažą, dirbdami po šešis mėnesius 
draugovėse. Sėkmingai baigę stažą ir 
prisiuntė tuntininkų atestacijas bus 
pripažinti skautų vadovais.

Tikimės, kad ši mokykla duos nau
dingų skautijai vadų ir gerų mūsų 
Tėvynei piliečių.

sk. v. vyr. valt. P. P.

183 „Dr. V. Kudirkos“ vyčių dr-vės 
Freiburg e metines

Mūsų darbo pradžia — 1946 m. 
birželio 2 d. Per metus laiko pavyko 
suruošti keturias stovyklas, buria
vimo kursus ir net nuvykti Prancū- 
zijon. Visa tai sudarė 30 dienų ma
lonumo, patirties ir atsigaivinimo 
studentams vyčiams.

S. ra. birželio 22 d., nors ir pavė
luotai, paminėta metų darbo sukak
tis. Ta proga 16 skautų pasižadėjo 
paklusti sk. vyčių uždaviniams ir 
pasipuošė vyčių kaklaraiščiais ir 
žeklais.

Šventės iškilmes pradėjom pa
maldom ir vėliavos pašventinimu,

Ar žinai, kad...
............Jungtinėse Valstybėse per 
1946 metus susisiekimo nelaimėse 
žuvo 100.000 žmonių, sužeista 
buvo 10,4 milijono ir nuostolių 
būta už 5,5 mil. dol.?
. . . . dar nesenais laibais Ispa
nijoje procesijose paskui puikų 
karališką vežimą sekė kitas, toks 
pats puošnus vežimas, skirtas 
Šv. Dvasiai?
..... Amerikoje gyvena 198 metų 
amžiaus vyras Herbert Asbury, 
kurio senelis, taip pat pasiekęs 
gilios senatvės, paklaustas dėl 
tokio ilgo amžiaus paslapties, pa
reiškė, kad norint ilgai gyventi, 
nereikia mirti?
........... jau yra išrastas šepetys 
plaukams, kuriuo šukuojantis 
plaukai yra automatiškai suvilgi- 
nami kvepalais?
........... dar joks šiaurės ašigalio 
tyrinėtojas nėra matęs šiaurės 
žvaigždės virš ašigalio? O tai to
dėl, kad jie visi yra keliavę va
sarą, kada tos žvaigždės negalima 
matyti.
........... praėjusiais metais Sirijoje 
medžiotojai, besivydami antilopių 
bandą, pagavo maždaug 14 metų 
berniuką, kuris buvo užaugęs 
tarp antilopių, mito žole, bėgiojo 
nepaprastu greičiu ir nemokėjo 
kalbėti?
............seniausias mokslas pasau
lyje yra astronomija?
........... seniausias kamuolio žai
dimas yra ne rugby, ne futbolas 
ir ne krepšinis, bet — tinklinis?
........... Arizonoje (J. A. Valsty
bėse) viena skorpionų rūšis yra 
daug pavojingesnė nei barškuolė? 
Nuo šių skorpionų įkandimų 
miršta 8 kart daugiau žmonių, 
kaip nuo gyvatės-barškuolės.
.... Saudi Arabijos karaliaus 
Ibn Saudo vardas skamba: Ab
dul Aziz ibn Abdur Rahman ai 
Faisal al Saud, o jis pats save 
vadina „Dievo tarnas Abdul 
Aziz“?

kurį atliko dvasios vadovas kun. J. 
Kungys. Džiugu, jog krikšto tėvais 
sutiko būti malonūs rėmėjai: dipl. 
inž. K. Jesaitis ir p. Krivickienė.

Iškilmingos sueigos metu sulau
kėm daug sveikinimų, o vėliau sma
giai pasilinksminom. Šventės nuotai
kos nesugadino net lietus, ir laužą 
vis dėlto pavyko pravesti. Prancūzų 
skautai taip pat dalyvavo su savais 
pasirodymais.

Greitu laiku numatom persiorga
nizuoti į akademinį vienetą, nes veik 
visi draugovės nariai yra studentai.

ps. P. Aušrė
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Sdiwabisch-Gmund stovyklos skaut ai sutinka tremtinių stovyklas Vokietijoje lankantį Lietuvos ministerj 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse P. Žadeikį. („T. Garso“ klišė)

„Nežiūrint kliūčių, žengiame pirmyn“
„KUN. MARGIO“ SK. VYČIŲ BŪRELIO VEIKLOS APŽVALGA

Mūnchenas. Čia skautai vyčiai 
susiorganizavo 1946 m. sausio-vasa
rio mėn. Steigiamajame susirinkime 
dalyvavo vienuolika kandidatų į 
sk. vyčius. Tada būrelio vadu iš
rinktas skltn. Zigmas Zaleckis, 
pavaduotoju — vyr. skltn. Jonas 
Staukus, iždininku — skltn. Pranas 
Stupelis ir meno vadovu — skltn. 
Adolfas Mockus.

Per steigiamąjį susirinkimą buvo 
įneštas sumanymas, tuč tuojau su
daryti būrelio kasą, kuri paleng
vintų pirmuosius žingsnius. Sį su
manymą susirinkimas priėmė ir po 
minutės laiko ant stalo gulėjo ne
maža krūvelė pinigų.

Nors sunkios gyvenimo sąlygos ir 
aplinkybės visur statydavo kliūčių 
veiklai išplėsti, bet jaunų vyčių geri 
norai, pasitikėjimas ir nepalaužia
ma energija, visuomet sugebėjo jas 
nugalėti.

1946 m. rugsėjo 4 d. skautai vy
čiai kandidatai, stovyklaudami Gau- 
tingo ąžuolyne, davė įžodį. Iki įžo
džio vyčių būrelis padidėjo iki 25 
narių. Čia radome gyvą reikalą 
įtraukti į savo tarpą kai kuriuos 
specialybių žinovus. Po neilgai tru
kusio verbavimo, į būrelį įstojo mu
zikas chorvedis Antanas Skridulis 
ir sporto žinovas pskltn. Aleksas 
Vaškelis. Šie du jauni vyrai jau iš 
pirmųjų valandų įnešė į mūsų tarpą 
daug jaukumo.

Nesusipratimų būrelyje, galima 
sakyti, kaip ir nėra. Darbas eina 
sklandžiai. Sutarimas puikus. Prieš- 

ginybės, jei tokiu atsiranda, būna 
greitai užgniaužiamos. Skautai į 
vyčius žiūri kaip savo auklėtojus — 
vadus.

Dažnai surengiama kultūrinių 
pramogų, diskusinių susirinkimų ir 
1.1, ir 1.1.

Pilėnų kunigaikščio „Margio“ 
būrelio skautai vyčiai priklauso

PERSU PRIEŽODŽIAI
Karyė nedvesia nuo varno prakei

kimo.
Palik šunims lojimo ir kandžiojimo 

malonumą.
Melas neturi kojų.
Ko negalima išgydyti, reikia per

kentėti.
Kai saulė kyla, žvaigždės užgęsta.
Kas tau pasakoja apie svetimas 

kaltes, tavąsias papasakos kitiems.
Žmogus viršija gyvulį kalba; tačiau 

gyvulys viršija tave, jei blogai kalbi.
Argi tai saulės kaitė, kad šikšno

sparnis nemato dieną.
Kaip miegantysis miegantį prikels?
Dešimts elgetų užsikloja viena ant

klode, o dviem karaliams pasaulis 
permažas.

Nepilk vandens į marias.
Ilgas liežuvis trumpina amžių.
Riedąs akmuo neapželia.
Kas nieko nežino' ir apie tai nežino 

— liks visada kvailas.
Net ramus beprotis panašus į iš

minčių.

„Puntuko“ tuntui, kuriam vadovau
ja sktn. Aleksas Urbonas. Čia reikia 
pastebėti, kad sktn. A Urbonas yra 
tikras skautas, pilna to žodžio pras
me. Jis sugeba be jokių ginčų ir 
greitai išspręsti visus nesusiprati
mus, nenukenčiant nei vienai, nei 
antrai pusei.

skltn. Venckus Vacius-Reimas

Pilnai piniginei niekad netrūksta 
draugų.

Blogos žinios sklinda žaibo grei
tumu.

Jo duona sviestuota iš abiejų pusių.
Elgeta visur jaučiasi kaip namie.
Kiekvienas savo žąsį skaito už 

gulbę.
Kas pavogė kiaušinį, pavogs ir 

jautį.
Auksas ir sidabras randami akme

nyse, bet ne kiekviename akmenyje 
juos rasi.

Atgaila išvaduos tave nuo Dievo 
bausmės, tačiau niekas neišsivaduos 
nuo žmonių kalbų.

Ne avis piemens, bet piemuo yra 
avies tarnas.

Kas bijo vilko, tas nesaugo avių.
Kas gesina Dievo užkurtą ugnį, tas 

nusvils barzdą.
Nebudink rūpesčio, kol jis miega.
Ko beieškotum — rasi, jei ne

nustosi ieškojęs. („T. G.“)
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Naujos gairės pas 
Scheinieldo vyčiusBaigiantis saulėtai vasarai, Schein- feldo skautai vyčiai, rajono vadeivos sktn. Skrinsko paraginti, nutarė padaryti kai kurių pakeitimų savo draugovėje.Tykų rugpjūčio 21 d. vakarą, artėjančiu rudeniu persuktame slėnyje, vyčiai nustatė savo tolimesnio — aktyvesnio — veikimo gaires. Sktn. Skrinskas, nušvietęs vyčio uždavinius, paaiškino artimesnio bendradarbiavimo svarbą ir nurodė išeities kelius, kurių prisilaikant bus įmanomas intensyvus vyr. skautų pasireiškimas.Įnešus mintį pertvarkyti draugovę, išrenkant naujus vadus ir pa- siskirstant būreliais, tuntininkas br. Pranulis, trumpai nušvietęs kai kuriuos nesklandumus ir trūkumus, ilgiau apsistojo ties vyčių nuveiktais darbais tunte.Mistiškoje vakaro tamsoje, kurią, supant aplinkos ąžuolams, auksino neramūs laužo atspindžiai, draugininku buvo išrinktas br. Paliulis. Tai energingas brolis, tunte jau spėjęs pasižymėti kaip kultūrinio veikimo vadovas. Jo dėka buvo išleistas neperiodinis vyčių leidinys „Tėviškė“ Nr. 1. Šiuo metu sparčiai ruošiamasi ir netrukus pasirodys antras leidinio nr. Reikia pažymėti, kad „Tėviškėje“, be pačių vyčių, aktyviai dalyvauja stovykloje gyveną seni skautininkai ir kiti intelektualai.Įdomu priminŲ, kad draugovėje yra keletas Kovo žaidėjų. Savo laiku buvo numatyta sudaryti vyčių krepšinio komandą, bet pasirodė, kad praktiškai tai neįmanoma.Apskritai, nuoširdūs pasitarimai laužo atspindžiuose praėjo broliškoje nuotaikoje, o vakaro rimtyje susimąstęs šilas aidu kartojo skautų traukiamas lietuviškas — tautines ir skautiškas — dainas. S. M-tisPraeitame „Gairių“ nr. nepažymėtos autorių pavardės: str. „Fizinis auklėjimas ir skautybė“ — vyr. 
skltn. Kęstutis Juodvalkis ir str. „Latvių skautų darbo paroda“ — 
Krebss.

ALKOHOLIS(atkelta iš 23 psl.) tikra rūšis naivaus laukimo, kad visa, ko jis pareikalaus, turi būti jo gauta, ir menkas skaitymasis su kito nuomone bei jausmais. Ypatingas alkoholizmo pavojingumas glūdi tame, kad jis veikia ne tik savo aukas, bet ir jų šeimas ir bendruomenę visumoje. Tūkstančiams santuokų perskyrimų pradžią davė alkoholis. Lygiai tėvų alkoholizmas yra atsakingas už vaikų nusikaltimus.Alkoholinis apsinuodijimas yra sukeliamas bespalvio, beveik bekvapio skysčio, kurį chemikai pažymi formule Cs Hs OH. Tai yra etilinis alkoholis, pagrindinė visų svaigiųjų gėralų substancija. Lygiai kaip eteris ar chloroformas, jis gali žmogų užmigdyti. Kada žmogus geria likerį, jo skilvin patenka tam tikras kiekis gryno etilinio alkoholio. Jo dalis yra sugeriama skilvio sienelių ir patenka į kepenis, o kita dalis pasiekia plonąsias žarnas ir taip pat nukeliauja į kepenis. Iš kepenų alkoholis sykiu su krauju eina į širdį, kuri kraują siunčia į visas kūno dalis. Šitokia alkoholio cirkuliacija vyksta be pertraukos, o tęsiant girtuokliavimą, susidaro vis didesnė alkoholio koncentracija. Alkoholinio apsinuodijimo mechanizmas randasi smegenyse. Čia alkoholis suardo švelnų žmogaus elgesio mechanizmą, kas pasireiškia neaiškia kalba, matymu dvigubai, judesių nesuderinimu. Visa tai yra sutrukdytos smegenų veiklos rezultatas. Alkoholio koncentracijai didėjant, jis veikia vis kitas smegenų dalis, nors tas vfeikimas fizinių pakitimu celėse nesukelia. Alkoholis negriauna audinių ir nesukelia už

degimų bei žaizdų. Tikrumoje alkoholis sulėtina smegenų funkcijas, veikdamas jas migdomai ir svaiginamai, ir sukelia girtumą. Alkoholis pirmiausiai puola tas smegenų dalis, kur yra sprendžiamieji ir sulaikomieji centrai. Paskui, kada begeriant alkoholio koncentracija didėja, jis puola suderintą raumenų veikimą, koordinaciją, kalbą ir regėjimą. Kada kūne susirenka pakankamas alkoholio kiekis (apie 10 uncijų normalaus dydžio žmogui), smegenų lygsvara lieka suardyta ir žmogus netenka sąmonės.Priešingai girtuoklių tarpe paplitusiai nuomonei, alkoholis neveikia stimuliuojančiai, skatinančiai, bet — slegiančiai. Pralinksmėjimas, kurį girtuoklis jaučia po kelių taurelių, yra aukščiausio smegenų centro slopinimo rezultatas. Savitvardos centras yra eliminuotas ir viršų ima emocijos. Žmogaus tobuliausias protas, kuris jį išskiria iš žmenesniųjų gyvulių, yra užpuolamas iš pasalų ir juo jis labiau girtėja,, juo labiau tampa panašus į gyvulį.Vienas senas mohametonas apie alkoholį išsireiškė šitaip: „Pirmas stiklas atgaivina vyrą, padidina jo gyvumą, paryškina jo išvaizdą. Šitoje stadijoje jis panašus į povą. Kai likerio garai pakyla į galvą, jis yra linksmas, šuoliuoja ir šokinėja kaip beždžionė. Girtumas apima jį ir jis yra kaip įnirtęs liūtas. O kada girtumas pasiekia zenitą, jis yra panašus į kiaulę, jis krinta ir šliaužioja žeme, išsitiesia ir užmiega.“
Sutrumpintai vertė V.

Persitvarkė Schwemiurfo vyčiaiVasaros pradžioje formuojamos darbo kuopos pasitraukė didesnę dalį schweinfurtiškių „Romuvos“ tunto vyčių su pačiu draugininku vyr. skltn. E. Smilgių. Likusiems draugovės rėmai pasidarė perplatūs ir rugpiūčio mėn. pabaigoje nutarta persiorganizuoti į būrelį, pasiliekant draugovės turėtą „Dr. V. Kudirkos“ vardą.Tomis pat dienomis suruoštoj dviejų parų iškyloj aptarti sk. vyčių sąskrydžio darbai, pasidžiaugiant, jog be aiškesnių gairių buvusi vyčių veikla pradėjo judėti visos brolijos mastu. Palietus programų klausimą, iškeltas pageidavimas, 

kad šios būtų sudarytos, imamt pa- grindan specifines mūsų tremties sąlygas. Pageidavimas pasiųstas ■programų redakcinei komisijai.Apmetus ateities darbų planą ir pravedus aktualiomis vytiškomis temomis porą pašnekesių, įvykdyti būrelio vado rinkimai. Pasižadėta paklusti vyr. skltn. V. Katelės valiai.Iškyla parodė, kad būrelis, kaip vienetas, taip pat gali pasireikšti savo veikla, nors būrelio nariai ir be išimties yra įsijungę į darbą stovyklų įstaigose, o nemaža dalis dar apkrauti pareigomis tunto vadijoje.
alg. drm.

„GAIRĖS“ PRAŠO 
neuždelsti atsiskaitymo. Pinigus už 
„G.“ nr. nr. 1—3 prašoma atsiųsti 
vėliausia iki lapkričio 15 d. Iki nu
rodyto laiko neatsiskaičiusiems bū
simą priversti leidinio siuntinėjimą, 
pradedant sekančiu nr., sustabdyti. 

Kartu prašoma pranešti, kiek egz. 
„G.“ vienetai pageidauja gauti. 

Atskiro „Gairių“ numerio kaina 
RM 3.50.

PADĖKA
„Gairių“ Redakcija nuoširdžiai dėkoja sktn. J. Rimkūnui už brolišką į piniginę paramą.

27

25



ALp(LKA)5350

-Dglucl 
žteozta. U grasino AfiJZ. ft. /^f/r/o

mf cht _ nuo/ir £u- — n.uofir/Įe-faj~ va-----

rly-dt/ pa<jĄJ-

\hr-nao'nm ju mu-

2. Mūsų mintys lekia baltu Vyčiu, 
O krūtinę puošia lelija.
Dainą jauno ilgesio nupintą 
Teišgirs kilnioji žmonija.
Ten, kai mes laisvais keliais žygiuosim_

3. Dieną tą, kai močios vėl šypsosis,
/ Mes sugrįšim Tėviškės paguost, 

Jai pakelti palenktą jos galvą, 
Mūsų darbo vainiku papuošt.
Ten, kai mes laisvais keliais žygiuosim ...

Horneburg, 1947 VI. 15 d.

1947, Nr.3
Vytiė

dega...
Rugsėjo 20 d. Pabaltijo Univer

siteto studentų skautų Samb! Vytis 
suruošė tradicinį akademinį laužą. 
Pradėti ir uždegti laužą kviečiamas 
vienas pirmųjų Lietuvos skautų glo
bėjų prof. Myk. Biržiška. Toliau 
vyksta turininga ir plati programa 
paįvairinama patriotinių, skau
tiškų ir studentiškų dainelių. Dai
nuoja visi — ir laužo šeimininkai ir 
gausingai susirinkę svečiai. Seka 
aktualijos, pasirodomą su jumoro 
dalykėliais, muzika etc. Kviečiam} 
parodyti savo sugebėjimus ir kitų 
sambūrių korporantai. Taip, ne
jučiom, programon įsitraukia ir 
kiekvienas jaunas studentas, ir ži
lagalvis profesorius. Skautiška nuo
taika, linksmumas tuoj visus už
valdo, ir jautiesi tarsi esąs tos pat 
skautų šeimos narys. Baigiantis 
programai išgirstame žodinį — mu
zikinį montažą „Tėvynė“. Visų vei
dai jrimtėja. Pinasi Maironis, Nau
jalis, Brazdžionis, Sasnauskas — jie 
šaukia Lietuvą, jaunąją Lietuvą . . . 
Ir ji išgirs, lygiai kaip ir prieš 29 
metus, kad išgirdo . . .

Stojama ratu aplink laužą, susi- 
imajna rankomis. Laužo vadovas ty
liu, aiškiu balsu primena mūsų kal
tę palikus savo Tėvynę nežinioje ir 
tyliai kenčiančią . . . Primena mūsų 
pareigas Jai. Giedama laužo bai
gimo giesmė . . . laužas blėsta . . .

Vytiečių užkurtieji laužai dar 
Laisvoje Tėvynėje dega ir čia, trem
tyje. Toji ugnis yra per galinga ir 
per stipri, kad kas pajėgtų ją už- 
gęsyti. Būkime tikri, kad ji ir to
liau degs, ir, lyg toji olimpinė ugnis, 
vėl bus parnešta ir įžiebta naujuose 
laužuose! Ad meliorem! A-is

Pirmoji akademine skautų stovykla
Birželio mėn. antroje pusėje Pabal

tijo Universiteto studentų skautų

• Pabaltijo Universiteto
S! „Vytis“ vėliava

samb! „Vytis“, padedamas Brolijos 
Akademinio skyriaus, buvo suorga
nizavęs pirmąją akademinę skautų 

stovyklą, kurioje dalyvavo apie 70 
studentų skautų iš anglų ir ameri
kiečių zonų.

Stovykla truko 10 dienų. Jos me
tu buvo suruošta daug įdomių ir 
aktualių paskaitų skautybės ir kitais 
visuomeniniais klausimais. Kiek
vieną vakarą vykdavo laužai su pla
čia programa. Paminėtinas Joninių 
laužas, į kurį, be skautų vadovybės, 
atsilankė didesnis būrys YMCA- 
YWCA narių, stovyklavusių kaimy
nystėje, ir gausiai vietos gyventojų. 
Svečiai ypač buvo patenkinti sto
vyklos tvarka ir laužo programa, 
kuri buvo atlikta vokiečių kalba 
(aišku, tik ne dainos).

Stovyklavimo metu buvo padaryta 
iškyla į Siaurės Jūrą, kurioje pasi
maudyta ir aplankytas Cuxhaveno 
uostas.

Stovykla laikoma pilnai pavykusia 
ir visi skirstėsi pakilia nuotaika. 
Negalima nepaminėti ir tos paramos, 

kurią stovyklautojai turėjo iš Hor- 
neburgo YMCA-os. Stovyklai pavyz
dingai vadovavo sktn. St. Kairys.

Sambūrio vadui psktn. J. Dam- 
barui išvykus į Kanadą, pasikeitė 
valdybos sudėtis. Dabar samb! va
dovauja sktn. VI. Šarūnas. — a. a. —

Pamaldos akademinėj 
skautų stovykloj
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