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GAIRĖS
LEIDINYS SKAUTAMS VYČIAMS

Redaguoja skautų vyčių redakcinė kolegija: psktn. R. N. Vidugiris, vyr. skltn.
Algis Dormantas, vyr. skltn. Jonas Akšys. Leidžia: Wurzburgo 95-ji Skautų
Vyčių Draugovė. Adresas: (13a) Wurzburg-Zell, Nord Kaseme, DP-Camp.

Vyt L tau kelias
Ig. K.

Lietuva nustojo nepriklausomy
bės. Lietuva per penkerius metus 
pavergta tris kartus. Tačiau Lietuva 
neprarado savo žemės. Niekas Lie
tuvos žemės niekur neiškeis. Žemė 
visados Lietuvos pasiliks. Kad ir 
kitais žmonėmis būtų apgyvendinta, 
kad tikrieji Lietuvos gyventojai bū
tų visi kitur iškeldinti, kad ir nau
jai apgyvendintoji vieta būtų irgi 
Lietuva pavadinta. Arba net, kad 
Lietuvos žmonės patys, kame susi
metę, savo apgyventąją vietą būtų 
pavadinę Lietuva, net ir tada, kada 
toks kraštas būtų tikrai nepriklau
somas.

Lietuvos vieta Žemės paviršiuje 
visada Lietuvai priklausys. Dalis 
Lietuvos gyventojų, atsidūrę už gim-
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tojo krašto sienų, nebeturi ir nepri
klausomybės, ir vaikščioja po sveti
mas žemes, nedraugingų mums žmo
nių apgyventas.

šį gyventojų dalis nepabėgo nuo 
sunkios gyvenimo naštos, lengves
nės duonos beieškodama. Ne savu 
noru jie išvyko. Jie turėjo bėgti, 
saugodami gyvybę nuo staigaus jos 
galo, arba nuo ilgų kankynių prie 
nepakeliamų svetimų naudai darbų, 
kurių pagrindinis tikslas — išspausti 
visas jėgas, patrumpinti gyvenimą, 
kad juo sunkiau būtų įžiūrėti įtar
tinus praeities darbus, kad neliktų 
liudininkų, kurie galėtų perduoti 
dar žmoniškai tebegalvojantiems 
apie nežmoniškus—nežmogiškus po
elgius, beardant niekuo nedėtas 
tautas ar jų savivaldų kūrinius, ap
skritai — bet kuriuos jų pėdsakus.

Taigi, jie ištremti. Gyvena dabar 
svetimose, šaltose žemėse. Šnairuoja 
į juos ir tikrieji jų nuožmaus likimo 
kaltininkai, nuduodami nekaltus, 
nesuprantančius taip netolimos pra
eities ką tik pačių stebėtus įvykius.

Jau neplečiamos šios mintys aiš
kiai nusako, jog nekaltai išvietinti 
gyventojai niekada ir niekur neras 
tokios žemės, kokia buvo savoji. 
Geresniu derlium, net neišsemiamais 
turtais nesuviliosi gimtojo krašto, 
kad ir blogesnės žemės, išsižadėti. 
Savos žemės kitoji neatstos.

Senųjų tėvų praminti keliai — ta
kai, jų išgyvenimai, vargų pėdsakai, 
kapai, tiek daug mūsų protui bei 
širdžiai sako, visvien ar tamsioje 
naktyj, plačiam kelyj, ar be jokio 
tako kuris atsidurtų.

Ką matai — girdi, skaitai, ką tau 
sako kas, klausai, vis savas kraštas 
— savi reikalai, vis tarsi raštas — 
savųjų vargai, tarsi juos kas prieš 
tavo akis vis atkurtų.

Seneliai — tėvų tėvai, sesės — 
broliai ir vaikai vilgdo akį, širdį 
spaudžia. Laukai — pievos ir miš
kai, sraunios upės — ežerai tavo 
galvoj vaizdus audžia. Ar pasakos 
netiko, ar dainų nebeužsiliko, ar

Raskime seniau
sių skautą!

Kitais metais mūsų Sąjunga 
švęs savo 30 metų gyvavimo ju
biliejų. Per tuos 30 metų musų 
sąjūdis atliko didelį vaidmenį lie
tuviškojo jaunimo formavime ir 
naujos, geresnės kartos išugdyme. 
Per mūsų eiles per tą laikotarpį 
perėjo daugybė jaunimo, daugis 
jose subrendo, susikristalizavo, 
tapo gerais žmonėmis. Mums, da
bartiniams skautams šis laiko tar
pas atrodo labai ilgas, tačiau jis 
nėra toks.

Dėl įvairių priežasčių pirmos 
lietuviškos skautijos kūrimosi die
nos nebuvo pakankamai nušvies
tos spaudoje, o tačiau tos dienos 
turėjo būti įdomios! Dar ir dabar 
yra gyvi mūsų skautijos kūrėjai, 
tik jie šiandieną, apsunkinti ki
tokių, tiesioginių pareigų, nebe- 
dalyvauja aktyviame sąjungos gy
venime. Tačiau jie yra ir musų pa
reiga būtų juos surasti ir papra
šyti, kad sutiktų aprašyti savo pir
mas skautiško gyvenimo dienas 
ir pirmuosius žingsnius.

Šį jubiliejų švęs Sąjungą, ta
čiau tokius jubiliejus kiekvienas 
senųjų skautų jau yra atšventę 
anksčiau. Suprantama, kad nega
lima kalbėti apie L. S. S. įsikū
rimą prieš 1918 metus, nes tuomet 
nepriklausomybės dar neturė
jome. Bet lietuvių skautų būta 
jau gerokai anksčiau. Tad mums 
ir reikėtų surasti, kas iš senųjų 
skautų yra seniausias, t. y. su
rasti tokį asmenį, kuris pats pir
mas iš lietuvių tapo skautu.

„Gairių“ redakcija kviečia visus 
skautus prisidėti prie šio ieškoji
mo. Neabejojame, kad senieji 
skautai mielai sutiks parašyti sa
vo atsiminimus, tik reikia juos 
surasti ir paprašyti, o „Gairėse" 
tie rašiniai bus mielai spausdi
nami.

Visus brolius kviečiame į talką! 
šis darbas yra labai svarbus ir 
labai skubus!

tavo tėviškėj — tėvynėj nieko neat
sitiko?

Kas išeitį atras, kas kelią suras 
į gimtąją žemelę grįžti?

Greit lekia nenuorama — laikas, 
išsenka — plyšta kantrybės saikas, 
ar nereik jau dabar pasiryžti?

Juk taip, Vyti, ir tų galvoji, apie 
apleistą gimtąjį kraštą svajoji? Pats 
sau pasižadėk, ir ištesėk: jaunuosius 
pamokyk, senuosius nuramink, kad 
tų ir tavieji, tarsi išrinktieji, eis pa
tys ir ves keliu tikruoju, Tėvynės 
laisvės link nukreiptuoju!

Kai tikslą suprasi — darbą visad 
atrasi.

Apsispręsk — pagalvok, savąją 
vietą suvok, ir eik-eik ir eik . . .
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Z} Psktn. ST. VYTIETIS

TAU, DIDVYRIU ŽEME 1
Tave išgarsino Kunigaikščiai nuo Baltijos iki Juod- 

mario. Priešų pinklės Tave sunarpliojo ir sužlugdė, 
nes Tau buvo nepažįstama gyvatiška klasta ir sąžinės 
purvas. Sukilėliai bandė atstatyti Tavo laisvę. Veltui 
— tamsu ir juoda liko Tavo pastogėje. Iš tos pat 
pastogės kilo Knygnešiai, savo vargu ir gyvybe šviesą 
Tau pirkę. Tą silpną švieselę Savanoriai įžiebė skais
čiu švyturiu. Dar niekad nebuvusio grėsmingumo 
audra šviesą užtemdė nakties tamsa. Švystelėjo Par
tizanų žygis — ir vėl tamsu. O vis dėlto Tu nemirei 
ir nemirsi, nes Tavo sūnūs budi ir Tave prikels šviesai 
ir garbei.

Tikrai —■ Lietuva yra Didvyrių Žemė. Tai yra 
Aukščiausiojo jai skirta lemtis — per kančias kilti į 
garbę, savo geriausiųjų vaikų vargu ir krauju vis 
atgimti ir tobulėti. v

Klaikius laikus gyvename. Blogis dar nebūtu ga
lingumu pakilo pasaulyje. Visa tai, kas yra gera, 
tauru, šventa, jis gresia nušluoti nuo žemės paviršiaus. 
Mūsų mažą Tėvynę, niekad nesiekusią ką nors nu
skriausti, ramiai ėjusią jai Praamžiaus skirtu keliu, 
tas blogis skandina kančios ir kraujo tvanę. To tvano 
banga mus vienus nubloškė į rytus, kitus — į vakarus. 
Mes atsidūrėme vakaruose — mes, tremtiniai, išblašj 
kyta skurdžių sauja. Skurdžiai esame savo medžia
giniais ištekliais, savo drabužiais, duona, pastoge, tei
sėmis. To negalime dabar pakeisti, šis skurdas nėra 
blogiausias. Nuo mūsų, beveik vien nuo mūsų pri
klauso, ar tapsime tikraisiais, dvasios, skurdžiais.

Laisvi būdami daug kalbėjome apie savo pasiryži
mą sekti protėvių pėdomis, apie pasiryžimą būti jų 
verti. _ Likimas lėmė, kad dabar turime savo žodžius 
patvirtinti darbais. Nuo mūsų priklauso, ar Istorijai 
įrodysime esą Didvyrių Žemės vaikai, ar ji bus pri
versta mus atmesti, pasmerkti, kaip pelus, kaip didžios 
įvykių eigos šiukšlės. Tai tik nuo mūsų priklauso.

Savo kasdieniniuose, smulkiuose asmeniniuose rū
pestėliuose paskendus, pasinešus teisti kiekvieną savo 
brolį ir jį smerkti, pradedama pamiršti, kad esame 
Didvyrių Žemės vaikai, iš Praamžiaus gavę paskyrimą 
išsaugoti ateičiai tautinės ir valstybines tradicijas, at

gimimo liepsnelę per siaučiančią audrą nunešti į priešų 
išdraskytą Tėvynės ugniakurą, jį galimai greičiau vėl 
sukurti, kad apie jį galėtų vėl susirinkti audros iškan
kinti broliai ir sesės, kad Tėvynės pastogėje būtų vėl 

visiems šilta ir šviesu. Tik šią likiminę mūsų kartos 
paskirtį giliai įsisąmoninę, įsisąmoninę jos svarbą, sun
kumą, jos garbingumą, jai palenkę visus savo asme
ninius reikalus, reikalėlius, simpatijas ar antipatijas, 
įstengsime tą savo uždavinį atlikti. Tai tik nuo mūsų 
priklauso.

Šis uždavinys neprašoka žmogaus jėgų. Tiesa, 
esame išblokšti iš savo gimtosios žemės, bet dar gyve
name tautiečių, savo brolių ir sesių tarpe. Nežinome 
savo artimos ateities, nesame jos viešpačiai. O kas ją 
dabar, žino, kas gali pasigirti, turįs ją visai užtikrintą? 
Kenčiame medžiaginį nepriteklių, bet ar jo nėra pa
saulyje dar didesnio? Ar nesame geresnėje padėtyje 
už tuos, kurie jau nuo 1941 metų nemato Tėvynės dan
gaus, kurie negirdi lietuviško žodžio, kurie dirba be
prasmį vergų darbą? Pasistačius save į visa ko cen
trą, matant tik savus rūpesčius ir vargus, juos verti
nant ir pervertinant, imama gniužti.

Kodėl nepalūžo mūsų Kunigaikščiai, savo kalaviju 
turėję atsispirti visos Europos remiamiems kryžiuočių 
pulkams ir mongolų ordoms? Kodėl nenulenkė galvos 
prieš Rusijos imperiją pilksermėgiai Knygnešiai, kodėl 
nekapituliavo vienu metu prieš tris priešus kovoję 
Savanoriai? Kodėl tankų masės neatbaidė mūsų Parti
zanų ir koncentracijos stovyklų pragaras mūsų Rezis
tencijos veikėjų? Kodėl nepadeda ginklo prieš divizijas 
atsidūrę dabartiniai Partizanai?

Juose buvo ir yra gyvas tikėjimas Lietuvos laisve 
ir įsitikinimas, tą laisvę esant vertą bet kurios kainos. 
„Niekai gyvybė, jei šalis vėl būtų priešų pavergta“ — 
šį savo, dažnai pusiau sąmoningą, įsitikinimą Sava
noriai nepabūgo tvirtinti savo krauju.

Iš mūsų, kol kas, tiek nereikalaujama. Mes tik 
laikome likimo mums skirtą gyvojo patriotizmo ir 
žmogiškosios vertės egzaminą. Patriotizmo, besireiš- 
kiančo ne žodžiais, bet darbais, gyvu tikėjimu Tėvy
nės ateitimi, meile vargstančiam savo tautiečiui, savo 
asmeninių reikalų atsisakymu didžiajam laisvės rei
kalui. Žmogiškosios vertės, suspindinčios visu dvasios 
šviesumu ir valios tvirtumu tuo metu, kai medžiagiš
kasis žmogus kenčia vargą ir nepriteklių, kada jį 
daužo likimas. Tai nėra aukščiausia auka — o juk 
gali tekti ir ją duoti.

Padarę sąžinės apyskaitą, išanalizavę savo laiky
seną, mes galime sau atsakyti, kaip mums sekasi šį

„GAIRIŲ“ Redakcija nuoširdžiai sveikina visus savo skaitytojus ir bendradarbius vytie- 
čius, kurie šįmet, spalių mėn. 16 dieną, švenčia Korp! 23-sias metines. Tokį pat jubiliejų šven
čia ir akademinė skautija, kuri ilgainiui išsikristalizavo į Korp! „Vytį“, sugebėjusią per tuos 
metus išvaryti nemažą barą kaip akademinėje, taip ir skautiškoje dirvoje. Vytiečių kelias jau 
nuo pirmųjų dienų nebuvo rožėmis klotas, tačiau jie nugalėjo — nugalėjo save, neprietelius, ap
linkumą — ir nepalūžo, nesusigundė pigia karjera, nespekuliavo įstikinimais. Jie liko vyrais.

Šio brangaus jubiliejaus proga Redakcija siunčia nuoširdžius sveikinimus visiems — plačiame pasau
lyje išbarstytiems ir pavergtoje Tėvynėje kenčiantiems —broliams vytiečiams!

Ad meliorem!

U TUVOS 
nac:c.\'\ n£ 
m Mažvydo 
biblioteka
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egzaminą laikyti. Žiūrėkime į dabartį ateities istoriko akimis, palyginkime savo dabarties rūpesčius su mūsų tautos praeities kovomis, su kovų galimybėmis ir aukomis. Vertinkime įvykius, savo tarpusavio santykius galimai blaivesniu protu, atsistodami ton vieton, kurioje buvome prieš 8—10 metų. Pamatysime, kaip daugelis mūsų dabarties „didžių dalykų“, „svarbių reikalų“ tapo smulkūs, nereikšmingi, net juokingi, kaip dėl nevieno savo veiksmo ar žodžio nejučiomis paraudonuosime. Daug reiškinių iš sakalo perspektyvos pamatysime visai kitoje šviesoje, kaip iš kurmio perspektyvos žiūrėdami.Ar mes, atsidūrę sunkiose, bet toli gražu ne bevil- .tiškose sąlygose, pamiršę savo tautos isotriją, išleidę iš akių mūsų kartai tekusią atsakomybę ir uždavinį, susmulkėję sugniušime, ar kaip tas plienas, kentėjimo bei vargo ugnyje, likimo smūgių daužomi, užsigrūdinę tapsime kardu Lietuvos laisvei iškovoti ir noragu apleistiems jos dirvonams plėšti? Tai tik nuo mūsų priklauso, nuo sąmoningo mūsų valios pakreipimo ir ryžtingumo savo nusistatymui duoti gyvybę kasdienybėje.Didžius laikus gyvename. Prieš kylantį blogio potvynį kaupiasi gėrio, šviesos, laisvės jėgos. Ateina laikas, kada bus sprendžiamas klausimas, ar pasaulyje gyvens laisvi žmonės, kurių tarpe viešpataus broliška meilė, ar jis taps neapykantos ir siaulo valdoma vergų stovykla. Nuo rrtūsų valios ir pasiryžimo priklauso ar mes, to sprendimo siekdami, dalyvausime kaip aktinga jėga, ar kaip inertiška masė.Sveika šviesuomenė visais laikais būdavo savo tautos dvasios reiškėją ir formuotoja. Ypač atsakingas vaidmuo jai tenka kritišku metu, kada gresia pavojus tautos egzistencijai. Proto galiomis stovėdama aukščiau daugumos, ji traukia tos daugumos akis, vadovauja jai savo žodžiu bei pavyzdžiu. Ji vadovauja sąmoningai arba nesąmoningai, net nejučiomis, teigiama ar neigiama kryptimi.Tremties sąlygos to šviesuomenės vaidmens nekeičia — kiek ji neatitrūsta nuo tautos idealų. Priešingai, dabar į šviesuomenę daugiau žiūrima, jos laikysena jautriau vertinama. Jos atsakomybė padidėja,

Korp! „Vytis“ Palangos stovyk
loje — sąskrydyje 1933 m., pa
sitinkant K. Baden-Powellį.

padėtis pasunkėja. Mes, skautai vyčiai — akademikai, dabar privalome ypač jautriai įvertinti savo vaidmenį, savo uždavinius tremties bendruomenėje. To vaidmens, tų uždavinių akivaizdoje mes ypatingai ryškiai pajuntame tą vidaus ramstį, kurį mums suteikia skautiškoji pasaulėžiūra, jos įdiegti principai ir idealai.Vyčių šūkis „Tarnauti“, sujungtas su akademikų „Ad meliorem“, mūsų dabartiniam visuomeniniam darbui duoda aiškų kelrodį. Šiuos šūkius įsisąmoninę, skautai akademikai galėsime drąsiai ir tvirtai žengti per visas audras, pro visas susmulkėjimo ir egoizmo uolas, atlikdami savo pareigą ir po kiekvieno smūgio tik dar atkakliau atsitiesdami.To maža. Kiekviena proga skautas akademikas atkreips ir kitų tautiečių akis į mūsų kartos didįjį uždavinį, drąsins pabūgusius, parems svyruojančius, savo pavyzdžiu patrauks delsiančius. Jis gaivins ir stiprins tą lietuviškąjį užsispyrimą, tą valią nesu- gniužti, atsispirti visiems vargams ir sunkumams, likti sveikiems, išsaugoti savo jėgas Tėvynės atstatymui. Visa tai pareikalaus iš jo atsisakyti, savęs — jis turės tarnauti! Lietuviškasis didvyriškumas pasireiškia daugiau atkaklia ištverme, o ne akimirkos užsidegimu. Ištverme savo šventą teisę, kuklų kampelį ginant, o ne užsidegimu grobti ir žudyti. Prisiminkime tik šimtmečius trukusias Kunigaikščių kovas, dešimtmečių tylų „kad tu nesulauktum“ Knygnešių laikais. Dabartis iš mūsų reikalauja tos pačios lietuviškos ištvermės — ištvermės varge, netikrume, nevilty.Negalime savo akademinės skautybės sąjūdžio sukakties minėti susirinkę į iškilmingą sueigą, linksmame pobūvyje . . .Laikai rimti, tebūnie ir minėjimas rimtas. Mūsų kartos uždavinio, mūsų sąjūdžio nario pareigos sunkumo pajautimą mums palengvins skautiškasis optimizmas, amžinos jaunystės dvasia. Praeities šviesos spinduliai telydi mus mūsų kietame kelyje.Ad meliorem, Vytis!
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Filist. sktn. AL. FLATERIS

AKADEMINĖ SKAUTIJA
Pastarojo L. S. S. suvažiavimo Ka

selyte metu įsisteigė nauja skautų- 
člų sąjūdžio šaka — akademikai 
skautai, pasisatę tikslu gyventi skau
tiškąjį gyvenimą akademiniam jau
nimui priimtiniausia forma, t. y. 
tęsti V. D. Universiteto Studenčių 
Skaučių Draugovės ir Studentų 
Skautų Korporacijos „Vytis“ tradi
cijas ir vadovautis jų statutais, ši 
nauja skautų-čių šaka, pasivadinusi 
Akademinių Skautų Sąjūdžiu (su
trumpintai A. S. S.) jungia tuos 
L. S. S. narius, kurie yra pasiryžę ir 
specifiškai akademinėje aplinkoje 
savo asmenybės ugdymo pagrindan 
dėti skautiškąją ideologiją

Šiam tikslui siekti A. S. S. pasirin
ko korporacinę formą, kuri reika
lauja, kad:

1) nariai nedalyvautų kitose, kor
poracinį pobūdį turinčiose akademi
nėse organizacijose;

2) visi nariai, be skaut. vyresniš
kumo bei patyrimo laipsnių skir
tumo, nustatytą laiką išbūtų kandi
datais (populiariai, fuksais), o po to 
būtų pakelti tikraisiais nariais, vad. 
senjorais, tik senjorų sueigos nuta
rimu;

3) nariai, baigę ar nutraukę stu
dijas, pasiliktų Sąjūdyje, kaip jo fi
listeriai (jei baigę) ar inaktyvūs (jei 
nutraukę studijas).

Daugelio metų patyrimas rodo, kad 
ši forma yra tinkamiausia, norint 
išugdyti drausmingą ir veiklią aka
deminę organizaciją. Ir Vytauto Di
džiojo, ir Vilniaus universitetuose 
visas studentų veikimas koncentra
vosi korporacijose, gi nekorporacinio 
pobūdžio organizacijos, norėdamos 
gyvinti savo veikimą, turėdavo per
siorganizuoti į korporacijas. Aišku, 
studentai gali likti skautais ir ne
dalyvaudami A. S. S., bet jie turi ta
da dirbti tuntuose ir draugovėse už 
aukštosios mokyklos ribų. Šitokie 
studentai skautai gali dalyvauti ir 
kitose korporacinio pobūdžio organi
zacijose. Ir senaisiais laikais, Kaune, 
tam tikra studijuojančių skautų da
lis duodavosi svetimų spalvų suvilio
jama. Jie visuomet būdavo maloniai 
priimami į kitas korporacijas, nes 
skautybės išugdytas veiklumas bei 
drausmingumas laiduodavo gerą or
ganizacijos narį.

Kasmet kelioms neskautų korpora-

\:

„Ad meliorem!"
Korp! „Vytis“ obalsis

cijoms vadovavo skautai ar buvę 
skautai. Taip pat ir dabar besiorga
nizuojančios ar jau susiorganizavu
sios srovinės studentų organizacijos, 
kiek teko girdėti, daugelį skautų yra 
įtraukusios savo tarpan. Tačiau da
bar, vėl iškėlus mėlyną studentų 
skautų vėliavą, atsirado nauja aka
deminė lietuvių organizacija Vokie
tijos un-tuose, kuriai rūpi ne srovės 
ir- ne savitarpė lietuvių kova, bet 
savo asmenybės ugdymas ir tarna
vimas Dievui, Tėvynei ir Artimui. 
Reikia tikėtis, kad studentai skautai, 
stodami į aukštąsias mokyklas, ne- 
kriks, bet vieningai stos į savąją 
akademinę skautų organizaciją.

Dabar jau bene 6 universitetuose 
bei kitose aukštosiose mokyklose yra 
A. S. S. padalinių — Studenčių 
Skaučių D-vių ir Studentų Skautų 
„Vyčio“ Sambūrių. 1946-47 studijų 
metais jau yra puikiai pasireiškęs 
Pabaltijo U-to Pinneberge „Vyčio“ 
Sambūris, surengęs akademinę sto
vyklą. Lietuvių akademinė skautija 
turi jau dvidešimties trijų metų tra
diciją. Per šį laikotarpį ji įgijo ne
maža gyvenimiškojo prityrimo ir 
galėjo puikiai įsitikinti savo pasi
rinktosios ideologijos ir korporacinės 
formos pranašumu. Įdomu, kad nie
kur užsienyje neteko užtikti panašių 
akademinių skautiškųjų vienetų ir 
todėl A. S. S. pasirinktą kelią tenka 
laikyti specifiniai lietuvišku.

Akademinės skautijos pradžia — 
1924 m. spalių 16 diena, kuomet V. D. 
Un-tete įsisteigė mišri Studentų 
Skautų .Draugovė, gyvavusi iki 1932 
m. Ši pirmoji mūsų akademinė or
ganizacija turėjo savo spalvas — mė
lyną, geltoną ir žalią, savo skirtingą 
ženkliuką — auksinę lelijėlę mėlyna
me rombe, savo obalsį „ad meliorem“; 
taip pat ir savo narius ji skirstė jun- 
jorais, senjorais, filisteriais ir t. t. 
Tačiau ji nebuvo korporacija, taigi 
josios nariai galėjo dalyvauti (dau
gelis ir dalyvavo) įvairiose korpora
cijose; be to ji turėjo privalomą skil
čių sistemą, t. y. kiekvienas jos na
rys turėjo priklausyti kuriai nors 
skilčiai. Draugovei vadovavo viene- 
riems studijų metams rinkta valdy

ba su pirmininku priešaky. Draugo
vės pirmininkais 1924—1932 m. m. 
laikotarpy buvo: Kazys Kasakaitis, 
Vytautas Civinskas, Kęstutis Grigai
tis, Juozas Kazakevičius, Juozas Ja- 
sinevičius-Juozaitis, Izidorius Jonai
tis ir Viktoras Kastanauskas. Narių 
D-vė turėjo nemažai, tačiau žymi jų 
dalis, dalyvaudama kitose korpora
cijose, negalėjo veikliai reikštis D- 
vės gyvenime ir veikime.

Šis faktas ilgainiui įtikino veikles
nius narius, jog reikia D-vę perorga
nizuoti į korporaciją; tokiu būdu tie • 
nariai, kurie norės joje pasilikti, ga
lės lengviau būti įtraukti į veikimą 
ir sudrausminti, o tie, kurie norės 
likti kitose korporacijose, turės iš 
akademinės skautijos pasitraukti. 
Tuo metu studentės skautės jau 
buvo iš bendros d-vės atsiskyrusios 
ir suorganizavo Stud. Skaučių D-vę.

Išleidus Lietuvos Skautų Sąjungos 
Įstatymą, kai kurie nariai liko prie
šingo nusistatymo ir nenorėjo daly
vauti „suvalstybintuose skautuose“. 
Kadangi U-tas tvarkėsi autonomiš
kai, jie išstojo iš Draugovės ir įsteigė 
Stud. Skautų Baden-Powellio D-vę, 
neįeinančią į L. S. S. Tačiau ši d-vė 
greit buvo priversta likviduotis.

Tokiu būdu nuo D-vės buvo jau 
atskilusios dvi organizacijos, kuomet, 
V. Kastanauskui pirmininkaujant, 
Studentų Skautų D-vė persiorgani
zavo į Stud. Skautų Korp! „Vytis“. 
Skautiškoji vadovybė šiam persior
ganizavimui nepritarė ir naujoji kor
poracija jos buvo nepalankiai sutik
ta. Vis dėlto, ilgainiui „Vytis“ savo 
pozityviu veikimu Įrodė, kad jos per
siorganizavimo iniciatoriai turėjo 
tiesą.

Pirmieji Korporacijos gyvavimo 
metai buvo gana sunkūs: nepalankus 
skautiškosios vadovybės nusistaty
mas, byla dėl spalvų su korp! Samo- 
gitia, grupė nuskautėjusių senjorų, 
dedančių pastangas ir pačią korpo
raciją nuskautinti, — visa tai, atrodė, 
lėmė liūdną ateitį. Pralaimėjus bylą 
su Samogitia, korporacija buvo pri
versta pakeisti savo dar iš draugo
vės paveldėtas spalvas: mėlyną, gel
toną ir žalią. Vieton žalios nutarta 
pasirinkti fioletinę; tokiu būdų ir at
sirado dabartinės korp! spalvos: mė
lyna, geltona ir fioletinė, kurių pa
grindinė yra mėlyna. Tas spalvas
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reikia suprasti sekančiai: mėlyna- 
dangaus spalva reiškia kilnumą, gel- 
tona-aukso spalva reiškia taurumą 
ir fioletinė-granito spalva reiškia 
tvirtumą. Korp! ženklelis ir obalsis 
liko tie patys, likę iš draugovės.

1933—34 akad. metais dėl ginčų 
tarp „skautiškų“ ir „nuskautėjusių“ 
senjorų pasikeitė net trys valdybos. 
Tačiau jau 1934 m. vasario mėn. 
„nuskautėję“ senjorai iš korp! iš
stojo. Tuoj po to buvo įgyta Korp! 
vėliava, kontakte su L. S. S. vado
vybe imta ruošti korp! statutas, ku
rį priėmus, santykiai tarp Vyr. Štabo 
(dabart. Vyr. Vadijos) ir korp! tuoj 
pasitaisė. 1934 m. spalių mėn. iškil
mingai atšvęstas akademinės skau- 
tijos dešimtmetis, dalyvaujant L.S.S. 
Šefui Prezidentui Smetonai, vado
vaujantiems skautijos ir universiteto 
asmenims ir visų liet, korporacijų 
atstovams. Taigi, nuo 1934 m. vasario 
mėn. korporacija pradėjo naują, gra
žesnį gyvenimo laikotarpį. Narių 
skaičius ėmė tolydžio augti ir vienu 
metu korporantų skaičius viršijo 
šimtą, o tatai leido užimti stiprią po
ziciją kitų akademinių organizacijų 
tarpe. Nors antrojo dešimtmečio tik 
šešerius metus tebuvo lemta korp! 
išgyventi viešumoje, bet per tą, pa
lyginti, trumpą laiką pasiekta puikių 
rezultatų. Kas svarbiausia, buvo išug
dytas skauto akademiko tipas, drau
giškas ir nuoširdus, atsidėjęs mokslui 
ir skautijai, gerbiąs kitų įsitikinimus 
ir sugebąs laimėti kitų pagarbą, nu
tolęs nuo srovinių rietenų, bet jaut
riai išgyvenąs bendrus tautos rei
kalus.

Greta Studenčių Skaučių Drau
govės, korp! „Vytis“ buvo bene vie
nintelė V. D. Un-to korporacija, ku
rios šventėse matėsi ir žalios tauti
ninkų, ir raudonos ateitininkų, ir 
pilkos varpininkų kepuraitės.

Nors savo skaičiumi mažesnė už 
didžiąsias srovines korporacijas ir 
sąjungas, bet kokybiškai stipri, mūsų 
korp! vadovavo bendriems studentų 
reikalams, turėjo savo atstovą Stu
dentų Atstovybėje, o kurį laiką „Vy
čio“ atstovas A. Jurskis buvo Atsto
vybės pirmininku.

Korporacijai vadovavo trijų, o vė
liau penkių asmenų valdyba su pir
mininku, vėliau vadu, * priešakyje. 
Korporacijai 1932—1940 m. m. laiko
tarpyje vadovavo šie korporantai: 
Viktoras Kastanauskas, Vacys Augu
lis, Kazys Palčiauskas, Juozas Ja- 
nuškevičius-Brazauskas (1934 m. va
sario mėn. persitvarkymas), vėl Vik-
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toras Kastanauskas, du kart perren
kamas Artūras Jurgutis, Juozas Mil
vydas, Stepas Kairys, Jonas Obucha- 
vičius-Volungė ir Vincas Klimas- 
Klimavičius. Vilniuje korporacijai 
vadovavo Juozas Repečka.

1937 m. filisteriai suorganizavo 
Filisterių Draugovę, vadovaujamą 
Damausko, vėliau — Kazakevičiaus. 
Vytiečiai pasižymėjo savo laimėji
mais mokslo srityje. Filisterių būre
lis, kad ir nedidelis, davė nemaža 
mokslo personalo mūsų universitetui: 
apie 50 % filisterių buvo palikti prie 
un-to kaip asistentai. Štai kai kurios 
pavardės (visų, deja, neprisimenu): 
medicinos f-te Alf. Gabrėnas, Art. 
Jurgutis, Myk. Vaitėnas, Stp. Kairys; 
technikos f-te J. Milvydas, J. Dani
liauskas; teisių f-te Vyt. Jurgutis, 
Alg. Jurskis, Al. Flateris, H. Lukaše- 
vičius; gamtos-mat. f-te C. Masai- 
tis, M. Kriaučiūnas, Vyt. Kaikaris, 
Petras Bluzmanas.

Ir skautijoje daugelis vytiečių ir 
studenčių skaučių užėmė ir tebe- 
užima vadovaujamas vietas. Šiuo mo
mentu rytiečiais yra Tarybos Pirmi- 
jos pirmininkas, daugelis Tarybos 
narių, visi Garbės Teismo nariai, kai 
kurie įgaliotiniai užjūryje, kai kas 
Vyr. Vadijoje, vadeivos, tuntininkai 
ir t. t.

Karas ir okupacijos pareikalavo 
aukų ir iš korporantų tarpo. 1941 m. 
birželio mėn. sukilime didvyrio mir
timi žuvo buvęs korp! vadas J. Mil
vydas. Į tolimuosius rytus 1941 m. 
išvežti V. Kastanauskas. St. Jameikis 
ir Vyt. Avižonis. Dėl karo sąlygų 
traukinio katastrofoje žuvo buvęs 
korp! vadas St. Volungė. Nelabai se
niai okupantų nuteistas filisteris Alg. 
Jurskis. Tai tik kelios pavardės, bet 
reikia manyti, jog yra dar žymiai 
daugiau nežinomų aukų.

Korp! „Vytis“ liko uždaryta 1940 
m. vasarą drauge su kitomis studen
tų organizacijomis. Nežiūrint to, 
abiejų okupacijų metu korporantai 
palaikė tarpusavio santykius ir ryšį.

Pernai per L. S. S. suvažiavimą 
Augsburge susirinkę 12 senų korpo
rantų atgaivino korporaciją „Vytis“ 
tremtyje ir užmezgė ryšius su dabar 
bestudijuojančiais studentais skau
tais. Netrūkus po to, Brolijos Vadi
joje buvo įsteigtas akademinis sky
rius, korporanto vadovaujamas.

Užsimota suorganizuoti studentes 
skautes ir studentus skautus Stud. 
Skaučių D-vės ir Stud. Skautų Korp! 
„Vytis“ statutais ir tradicijomis. Už
simojimas pasisekė. Tiek jau 1946-47 

m. įsisteigę, tiek naujai besišteigią 
„Vyčio“ Sambūriai ir Stud. Skaučių 
D-vės yra sudarę A. S. S. Sąjūdis 
pasiryžęs jungti lietuvius skautus 
studentus ne tik dabar ir ne tik Vo
kietijoje, bet visur ir visad, kur tik 
jų atsiras.

♦

Akademinio*) Skautų Sąjūdžio 
steigiamosios bendros sueigos, įvy
kusios 1947 m. liepos mėn., 7 d. 1930 
vai. Kassel-Mattenberg mokykloje.

PROTOKOLAS Nr. 1.
Sueigą atidarė Korp! „Vytis“ išei

vijoje Vadas, Pabaltijo U-to S! „Vy
tis“ garbės filisteris sktn. Vaclovas 
Augulis ir jai pirmininkavo, sekre
toriauti, dalyviams pritariant, pa
kvietė S! „Vytis? senjorą vyr. skltn. 
Joną Matulaitį.

Sueigoje dalyvavo 35 asmenys: du 
garbės nariai, 16 filisterių ir 17 Stu
denčių Skaučių D-vės bei S! „Vy
tis“ narių (prie protokolo prideda
mas vardinis sueigos dalyvių sąra
šas.)

Sueigą atidarydamas sueigos p-kas 
pareiškė bendras mintis apie skau
tų akademikų padėtį ir šios sueigos 
reikalingumą. Taip pat išdėstė savo 
ir vakarykštės brolių sueigos iškeltas 
mintis. Po to, filisterė vyr. sktn. dr. 
Dominika Kesiūnaitė apibudino bu
vusioje sesių sueigoje iškeltas min
tis ir pabrėžė, kad: •

vakar įvykusioje sesių sueigoje 
buvo prieita taip pat prie tų pa
čių minčių, kaip ir pas brolius. 
Bendras reikalas yra sujungti vi
sus akademikus į vieną vienetą. 
Bendru darbu daugiau padaroma.

Toliau sekė diskusijos dėl pačių 
formų ir tolimesnės veiklos. Buvo 
svarstomas klausimas, kaip pasiva
dinti; nutarta pasivadinti „Aka
demikų Skautų Sąjūdis“. Taip 
pat kalbėta dėl bendrojo darbo 
plano, iškeltas statuto papildymo 
reikalingumas, turint prieš akis 
tremties metus. Ruošiant naują sta
tutą, visi tremtyje esą vienetai pa
teikia savo projektus ir per atstovų 
suvažiavimą priima vieną, bendrą 
visiems. Kol bus priimtas naujas 
statutas, veikiama senais (S! „Vytis“ 
ir Stud. Skaučių D-vės) statutais.

Sueigoje buvo priimti pasiūlytieji 
bendri Akademikų Skautų Sąjūdžio 
nuostatai, būtent:

§ 1. Buvę Lietuvoje akademi
niai skautų vienetai ir jų statu
tais veikią išeivijoje sambūriai 
jungiasi į Akademikų Skautų Są
jūdį (ASS).

§ 2. ASS tęsia išeivijoje Kauno 
Vytauto Didžiojo ir-Vilniaus uni
versitetų Studenčių Skaučių

*) Straipsniui papildyti, spausdina
me A. S. S. steigiamosios sueigos 
protokolą. Red.
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Draugovės ir Korp! „Vytis“ dar
bą jų dvasioje ir tradicijose, tu
rėdamas prieš akis tremties už
davinius.

§ 3. ASS, remdamasis skautų- 
čių ideologijos pagrindais, siekia 
ugdyti akademiko asmenybę, ak
tyviai pasireiškiančią visuome
nėje.

§ 4. ASS veikia mišriais arba 
vienalyčiais vienetais, sudarytais 
iš narių, esančių viename arba 
keliuose universitetuose. ASS vie
netai vadinami „Vyčio“ Sambū
riais arba Studenčių Skaučių 
Draugovėmis.

§ 5. Aukščiausias ASS organas 
yra ASS narių suvažiavimas, sa
vo nutarimus vykdąs per savo 
rinktus organus: ASS Pirmininką, 
Vicepirmininkę ir Vicepirminin
ką. Kiti nariai, esant reikalui, 
gali būti prirenkami.

Dėl ASS Valdybos sąstato (narių 
skaičiaus) kilo diskusijų. Klausimas 
statomas balsavimui: už pirmąjį pa
siūlymą, kad Valdyba būtų iš trijų 
asmenų, balsuoja 20; už antrąjį pa
siūlymą, kad Valdyba būtų iš pen
kių asmenų, balsuoja 8. Susilaikė 
nuo balsavimo-penki (5). Nutarta 
valdybą rinkti iš trijų (3) asmenų.

Tuoj po to sekė Valdybos rinkimai:
1. ASS Pirmininku vienbalsiai 

išrenkamas Garbės Narys sktn. 
prof. Ignas Končius;

2. ASS Vicepirmininke vienbal
siai išrenkama filisterė vyr. sktn. 
Dr. Dominika Kesiūnaitė;

3. ASS Vicepirmininku vienbal
siai išrenkamas filisteris sktn. 
Vaclovas Augulis.

ASS pirmasis pirmininkas visos 
valdybos vardu padėkojo už tą garbę 
ir pasitikėjimą, kurį suteikė ši su
eiga, ir palinkėjo:

Visiems atsargiai saugoti lietu
viškas tradicijas ir papročius, ši 
ugnelė turės palikti būsimoms 
kartoms ir spindėti Lietuvos atei
čiai.

Rinkimai bei linkėjimai užbaigti 
plojimais bei ovacijomis.

Susirinkimas išreiškė pageidavimą, 
kad visi senieji Stud. Skaučių D-vės 
ir Korp! „Vytis“ nariai bei filisteriai 
aktingai prisidėtų prie bendrojo ASS 
darbo ir kad kiekvienas arčiau esąs 
naujai besikuriančio tremtyje aka
deminio vieneto, neatsisakytų jį glo
boti ir jam padėti.

Sueiga baigiama su dideliu pasi
ryžimu dirbti tolimesnius darbus, 
numatytus ASS steigiamoje sueigoje 
ir linkėjimais naujai Valdybai lai
mingai bei sėkmingai judinti pradė
tąjį darbą.

Pabaigai sugiedama tradicinė ir 21 
vai. sueiga išsiskirsto.

, Ad meliorem!
(pas.) V. Augulis, 

Sueigos Pirmininkas
(pas.) J. Matulaitis, 
Sueigos Sekretorius.

Skautavimo spraga
Vyr. sktn. ANT. SAULAITIS

Nuo 1940 m. birželio mėn. maž
daug iki 1945 m. liepos mėn. netu
rėjome sąlygų skautauti.

Vaikai, kurie 1940 m. buvo 10—12 
metų, dabar pretenduoja tapti skau
tais vyčiais. Iš jų 6—7 „skautiško
sios tarnybos“ metų geri 5 tikro 
skautavimo metai iškrito. Jie per 
tą laiką neteko geriausių skautybės 
išgyvenimų, jie neteko turiningo 
skautavimo laikotarpio.

Todėl beveik visi mūsų vyresnieji 
skautai ir jaunesnieji skautai vyčiai 
skautavimu yra žymiai atsilikę.

Ne mes vieni pastebime, kad skau
to ir dažnai skauto vyčio amžiaus 
mūsų sąjūdžio nariai slysta į ryškų 
paviršutiniškumą, nesuvokia tikrojo 
skautavimo, skautybės keliu eina 
lyg pro forma, nė patys giliau skau
tybės nepaveikiami, nė savo skau
tišku gyvenimu nepakeldami mūsų 
tremties jaunuomenės lygmens. Tai 
yra tikra tragedija, atsakingiems va
dovams sukelianti rimtų rūpesčių.

Tos tragedijos ligi šiol nepašali
nome. Matyt, ir už skautų auklėji
mą ir lavinimą atsakingi vadovai 
nepajėgia sėkmingai tempti užsidė
tosios naštos; sąlygos nepalankios, 
aplinka kartais nedėkinga, trūksta 
ryšio, susivaržo geroji skautavimo 
įtaka, spauda negali pasiekti gilu
mos ir 1.1. Visa tai pateisina bėdas. 
Bet padėties tai netaiso.

Žinome, kad skautai vyčiai 17—25 
metų savo amžiumi yra dideli, bet 
savo skautavimu bei skautišku pri
tyrimu jie yra bent 5 metais atsilikę. 
Jų prityrimas spragotas, jų metodai 
nesistemingi, jų skautybės pažini
mas dažnai paviršutiniškas.

Bet už tat dažnai jie kupini ge
riausių norų, gražiausių užsimojimų 
ir karštos energijos. Visa tai nepa
prastai vertinga.

Todėl senesnieji skautai vyčiai ir 
visi sk. vyčių vadovai turi įtempti 
visas pastangas jauniesiems sk. vy
čiams bei kandidatams sudaryti ge
riausių progų iš pagrindų skautauti.

Tikrai daugeliui bus nauja tai, ką 
skautas patiria įgydamas III pat. 
laipsnį, ką pergyvena ruošdamasis 
į II p. 1. ar kiek prisiima nuotykių 
tapdamas jau prityrusiu I p. 1. skau
tu. Mokamai pateikiama ta medžiaga 
ne vienam jos stokojančiam atidarys 
akis į tikrąją skautybę.

Jokio amžiaus skautui ar skauti

ninkui nėra neįdomios įvairios skau
tavimo praktikos. Jos negali būti 
taip pat neįdomios ir šių laikų sk. 
vyčiams bei kandidatams, kurie to 
nėra dar išgyvenę. Jaunieji ir nau
jieji turi būti pastatyti pagaliau į 
tikrąjį skautavimo kelią.

Sk. vyčiai, būdami nuotykinga 
tarnavimo brolija, aišku, užsiima 
įvairiais gerais darbais, būrelio rite
riškais žygiais ir 1.1.

Bet taip pat gali (ir turi!):
a) iš pagrindų išeiti visą skauta- 

mokslį;
b) manytis gamtos aplinkoje, ke

liauti, iškylauti ir stovyklauti;
c) užsiimti gamtosėka, pėdsėka, 

pionerija, orientacija ir p.;
d) lavintis teikti pagalbą, gelbėti 

pavojuje atsiduriančius ir 1.1.;
e) mankštintis, įgyti ištvermės, 

žaisti, žygiuose nugalėti kliūtis.
f) ugdyti patriotinę sąmonę, ruoš

tis tapti gerais piliečiais ir 1.1, ir 1.1.
Visa tai yra skauto lavinimos da

lykai, bet jų pilnai neišgyvenusiam 
skautui vyčiui negali būti tikro kelio 
sėkmingai „vyčiauti“. Sėkmingas 
vyčiavimas iš tikrųjų ir yra logiškas 
tikrojo skautavimo tęsinys.

Todėl visi bendrom jėgom atiduo
kime savo jauniesiems tai, — ko jie 
neteko per anuos 5 nelaimingus me
tus; tegul ir jie patiria didįjį skau
tavimo džiaugsmą ir tegul jo pa
veikti eina laimingai vyčiauti.

Svečiai pas lietuvius jamboree
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SKAUTYBĖ IR POLITIKA fujst- pla™
I. PADIDĖJUSI POLITIKOS REIKŠMEŠiandieną valdantieji turi tokių priemonių kiekvieno individo privačiam gyvenimui paveikti tiek karo, tiek taikos metu, kokių toli gražu nebuvo turėję ir praėjusių amžių valdovai. Technikai ir ūkiui besivystant ir besikomplikuojant, gyvenimo sąlygoms besikeičiant tokiu tempu, kad žmogus nespėja prie jų prisitaikinti, valstybė, atseit valdantieji, ima tvarkyti vis platesnes gyvenimo sritis. ' Šitokia raida pastebima ne tik totalitarinių ar autoritarinių režimų valstybėse, bet ir grynose demokratijose, pav. D. Britanijoje, kur darbiečių vyriausybė valstybės vardu pertvarko krašto ūkinį gyvenimą, arba Jungtinėse Valstybėse, kur atskiros mokslo šakos, k. a. atomo tyrinėjimas, pasidarė valstybine paslaptimi. Mat, gyvenimui susikomplikavus, valstybinis atskirų jo sričių dirigavimas ar tvarkymas daugely atvejų pasidarė neišvengiamas. Todėl suprantama, kad kiekvienas pilietis valstybinės politikos klausimais labiau domisi ir labiau stengiasi juos paveikti sau rūpima linkme, negu kad tai buvo seniau. Jei praeityje dažnai gero tono pažymiu buvo pasitraukti į grynai privatinę gyvenimo sferą, šiandieną tatai vargiai beįmanoma, nes tokios „grynai privatinės sferos“ kaip ir nebeliko.Šių pasikeitimų akivaizdoje suprantama, kad sąmoningesnė, kultūringesnė ir veiklesnė visuomenės dalis — o prie tokios priklauso ir skautai — visad gyvai domisi politinių gyvenimu ir jame dalyvauja. Jau ne nuo šiandien yra aktualus skautų santykis su politika — čia turiu galvoje suaugusius skautus: skautininkus, vytiečius, ir vyresniuosius amžiumi vyčius. Skautybės ir politikos problema nesykį būdavo privačiuose pasikalbėjimuose nagrinėjama, kartais tatai iškildavo viešumon, iškilo ir šiemet Kasselyje, steigiant Akademinį Skautų Sąjūdį. Vis dėlto, neteko girdėti, kad kas nors būtų ėmęsis šią problemą nuosekliai spręsti. Ir šį sykį aš nesistengsiu į iškylančius klausimus duoti aiškius ir precizuotus atsakymus, bet bandau suformuluoti keletą minčių, kurios gal galėtų patarnauti kaip medžiaga tam, kas norės surasti, jei ir ne galutiną, tai bent ryškesnį atsakymą.
H. L. S. S. IR PARTIJOSMums labiausia įprasta ir, gal galėtume pasakyti, primityviausia forma politinis gyvenimas reiškiasi politinėmis partijomis. Paviršutiniškai žiūrint, dalyvavimas politiniame gyvenime ir yra ne kas kita, kaip dalyvavimas vienoje ar kitoje partijoje. Štai kodėl, skautybės ir politikos ryšius besvarstant, pirmoje eilėje reikia panagrinėti L. S. S. santykius su partijomis.Skautų organizacija reiškiasi dviem kryptim: technika ir ideologija. Skautiškoji technika, kaip asmenybės ugdymo metodas, daugiausiai reikalingas jaunimui, skautams ir jaunesniojo amžiaus vyčiams, t. y. tokiems jaunuoliams, kuriems politiniais klausimais domėtis per anksti. Pilnai subrendęs skautas — vis vien kokio laipsnio — dažniausia nuo skautiškos technikos ima tolti, nors tos technikos išugdytos savybės ir toliau lieka gyvos. Tokiu būdu vyresniojo amžiaus skautui priešingai, nei daugeliui jaunųjų, skautiškame gyvenime pir-
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mą vietą užima ideologija, trumpai suformuluota obal- syje ir įstatuose. Yra žinoma, kad skautybė yra ideologinė arba pasaulėžiūrinė organizacija. Daugelis organizacijų iš savo ideologijos išveda tam tikrą politinę programą ir stengiasi į savo rankas paimti valdžią, kad galėtų ją, tą savo programą, įgyvendinti. Tai yra politinės partijos, bent mūsiškės politinės partijos, turinčios, priešingai anglosaksų polit. partijoms, ideologinį pobūdį. Suprantama, kad skautybė, kad ir ideologinė organizacija prie jų nepriklauso.Yra dar viena ideologinių organizacijų grupė, tai — jaunimo crganizacijos, turinčios tą pačią ideologiją, kaip ir atitinkamos politinės partijos; jų tikslas — išugdyti prieauglį tam tikrai partijai, ar keletai artimų partijų. Šitokias organizacijas galėtume pavadinti pa- rapartijomis arba parapolitinėmis organizacijomis. Kitą parapolitinių organizacijų grupę sudaro kultūrinės, ekonominės, profesinės, sportinės ar kitokios organizacijos, esančios kokios nors partijos žinioje, su ta partija jungiamos bendros ideologijos ir vadovaujančių asmenų nusistatymo. Ar Skautų Sąjunga yra vienokio ar kitokio pobūdžio parapolitinė organizacija? Norint atsakyti į šį klausimą, reikia pirma atsakyti į klausimus: 1) ar L. S. S. stengiasi išugdyti kokiai nors partijai prieauglį — narius ar prijaučiančius? 2) ar L. S. S. yra kokios partijos žinioje?L. S. S,, kaip jaunimo organizacijai, itin svarbus pirmas klausimas; į jį tenka atsakyti griežtu „ne“. Tiesa, lietuviškos partijos yra nesykį bandžiusios į savo rankas paimti mūsų skautiją ir pavesti jai ugdyti joms prieauglį. Tokiu pastangų būta iš įvairių pusių, tiek, prieš skautus „suvalstybinant“, tiek vad. „suvals- tybinimo“ periode, tiek dabar tremtyje, ypač — skau- tybei atsikuriant. Laimei, visus puolimus tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, mūsų skautijai pavyko atremti. Tikėkimės, kad taip bus ir ateityje.Kas liečia pirmąjį klausimą — ar L. S. S. yra kokios partijos žinioje — atsakymas, manau, jau paaiškėjo iš to, kas pasakyta. Juk jei skautija būtų kokios partijos žinioje, tai pirmoj eilėj ji, kaip jaunimo organizacija, turėtų ugdyti partinį prieauglį. Tuo tarpu taip nėra. Taigi matome, kad Skautų Sąjunga neturi nieko 
bendro su bet kokia politine partija. Ji yra pasaulėžiūrinė, bet ne partinė arba parapartinė organizacija. L. S. S-ga ir partijos bei parapartinės organizacijos randasi visai skirtingose plotmėse.Ir skautiškoji ideologija žymiai skiriasi nuo para- partinių organizacijų ideologijos, būtent tuo, kad kitos organizacijos pagrindinį dėmesį kreipia (dažniausiai) į savo narių pažiūras, skautai gi — į elgimąsi: skautui neužtenka išpažinti Dievo, Tėvynės ir Artimo meilę, o reikia tai ir vykdyti, prisilaikant įstatuose suformuluotų praktiškų reikalavimų.Mano čia prieita išvada, kad skautai nėra nei partinio, nei parapartinio pobūdžio organizacija, nenustebins nė vieno skauto, nei šiaip skautybę pažįstančio asmens. Vis dėlto kartais pasitaiko tokių individų, kurie yra įsitikinę, kad jei organizacija yra ideologinė, tai jau tuo pačiu ji turi ir kokiai partijai tarnauti. Tokiems ideologija ir politika yra sinonimai; jie galvoja maždaug šitaip: jei turi savo ideologiją, tai iš jos savaime turi plaukti politinė programa. Užtat arba pats
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turi stengtis paimti valdžią. į savo rankas, kad savąją 
programą įgyvendintum, arba ugdyti jaunimą atitin
kamoje dvasioje. Jei, pagaliau, šitokius žmogelius ir 
pavyksta įtikinti, kad L. S. S. tikrai šitokių ambicijų 
■neturi, tai jie prieina išvados, kad skautai tokiu būdu 
yra antraeilė, menkavertė jaunimo organizacija. Mat, 
„pilnavertėmis“ jie laiko tik parapartines organizacijas. 
Tuo tarpu yra faktas, kad tarp ideologijų ir partijų 
polit. programų jokio esminio ryšio nėra. Ideologija 
apima žmogaus metafizinius įsitikinimus, politinė pro
grama — valstybės reikalų tvarkymą. Tiesa, mūsų 
lietuviškosios partijos turi ideologinį pobūdį, bet tatai 
nereiškia, kad kiekviena partija privalo turėti tam 
tikrą ideologiją. Pav. Amerikoje respublikonų ir de
mokratų, Anglijoje konservatorių ir darbiečių partijos 
vargu ar turi kokį ideologinį atspalvį. Ten gali būti 
ir tikintis socialistas, ir netikintis konservatorius. Ir 
Europoje daugelis partijų atsisako ideologinio pagrindo, 
pav. kai kuriose valstybėse socialistai atsisako Markso 
istorinio materializmo.

III. SKAUTŲ DALYVAVIMAS PARTIJOSE

Gyvenimas verčia kiekvieną suaugusį asmenį, ta;gi 
ir suaugusį skautą, domėtis politiniais klausimais ir 
dalyvauti jų sprendime. Tam paprasčiausias, nors 
mano supratimu ir ne vienintelis, būdas — veiklus 
dalyvavimas politinėse partijose Nors L. S. S. su 
partijomis nieko bendro neturi, bet ji nieku būdu savo 
nariams partijose dalyvauti nedraudžia. Kyla klausi
mas: 1) ar visose partijose skautams tinka dalyvauti, 
2) ar skautai praktiškai linkę dėtis j mūsų dabartines 
partijas. Mes nežinome, kokios partijos bus būsimoje 
Lietuvoje: ar išsilaikys iki šiol buvusios, ar naujose 
sąlygose atsiras naujos, ar jos bus ideologinės, ar ne. 
Taip pat nežinome, kurioje šalyje kuris mūsų ilges
niam ar trumpesniam laikui įsikurs, kokios šalies po
litiniame gyvenime turės progos dalyvauti. Taigi ma
tome, kad prieš akis yra įvairios politinės ir partinės 
priklausomybės galimybės. Tačiau ne kiekviena gali
mybė skautui lygiai tinkama, ne kiekvienos partijos 
nariu jis galės būti, nenusidėdamas skautybei. Parti
jų programos skautui nėra svarbios, čia lemia jų ideo
loginė pusė: skautas gali dalyvauti visose partijose, 
kurios nėra priešingos skautybei. Suprantama, kad 
tai liečia vien tik ideologines partijas. Dalyvavimas 
neideologinėse partijose skautui negali būti varžomas. 
Tiesa, mūsų tarpe tokių neideologinių partijų tuo tar
pu nėra. Tačiau, pvz., jei taptume J. Valstybių pilie
čiais, galime rinktis respublikonus ar demokratus be 
skriaudos skautybei. Iš ideologinių partijų skautas 
reikalauja, kad jos nepažeistų nė vieno skautiškosios, 
ideologijos principų: Dievo, Tėvynės ir Artimo.

Dievą neigia visos partijos, įsirašiuosios ateizmą, 
kovą su religija ir t. t. Tėvynę neigia tos partijos, 
kurios į Lietuvos reikalus žiūri kito krašto požiūriu, 
kurioms rūpi ne Lietuvos reikalų gynimas svetimųjų 
tarpe. Artimą, pagaliau, neigia tos partijos, kurios 
rūpinasi vienos kokios žmonių grupės interesais, visai 
nebodamos kitų.

Taigi, matome, kad skautui pasirinkimas yra labai 
platus, nes juk tokių partijų, kurios įsakmiai neigtų 
Tėvynę ir Artimą praktiškai tėra nedaug. Nežiūrint 
to, daugeliui senų skautų partijos pasilieka kaž kuo 
svetimu. Nors politiniu gyvenimu ir labai jie domė

tųsi, nors tų partijų pasirinkimas ir nemažas, tačiau, 
nei į vieną jie „neįtelpa“. Panašiai į partijas žiūri ir 
daugelis neskautų, gimnazijoje ar universitete nedaly
vavusių kurioje nors parapartinėje org-cijoje. Žymi 
mūsų tautos (o taip pat ir kitų tautų) dalis nestoja į 
partijas ne dėl savo pasyvumo ar nesidomėjimo poli
tika, nors ir tokių yra, bet dėl eilės kitų priežasčių, 
vyriausiai dėl to, kad ir jie negali įtilpti į esamas 
partijas. Panagrinėkime keletą tų priežasčių, o ypač 
tas, kurios turi didesnės reikšmės skautams.

Pirma priežastis, tai — partijų ideologiškumas. Jei 
partija renkasi tam tikrą ideologiją, tai jos politinė, 
socialinė, ekonominė ir t. t. programa savaime atsi
duria antroje vietoje. Tuo tarpu skautas jau turi savą, 
skautišką ideologiją. Partijos ideologija, kad ir įsak
miai neprieštaraudama skautiškajai, visad nuo jos 
skirsis, vienur mažiau, kitur daugiau. Tokiu būdu, 
norėdamas įstoti partijon, skautas turi išgyventi są
žinės konfliktą, turėdamas pasirinkti vieną iš dviejų, 
kad ir neprieštaraujančių, bet skirtingų ideologijų. 
Tatai be abejo daugelį skautų sulaiko nuo stojimo 
į partijas. Šito stabdžio nebūtų, jei partijos būtų 
neideologinės.

Antra priežastis, tai skautui įprastas požiūris į 
Tėvynę ir Tautą, kaip į visumą. Šis sintetinis požiūris 
sunkiai suderinamas su partijomis, kurios atstovauja 
kaip tik tautiečių diferencijacijai, lengvai vedančiai į 
susiskaldymą. Atrodo, kad tautos nepartinė dauguma 
į tautą žiūri taip, kaip ir skautai, t. y, sintetiniu po
žiūriu, ir normaliame demokratinės valstybės gyve
nime tik retkarčiais, būtent, rinkimų metu, dažniausia 
propagandos paveikta, pasisako už vieną ar už kitą 
partiją.

Trečia priežastis — partinė drausmė, kartais pri
verčianti partietį pasisakyti priešingai savo įsitikini
mams, kad tik nenukryptų nuo partijos linijos. Net 
parlamentų nariai, formaliai jokių mandatų nevaržomi, 
faktiškai dažnai tegali balsuoti taip, kaip jų lyderis 
įsako. Nuoširdumo ir tiesumo dvasioje išauklėtam 
skautui šitoks savęs pančiojimas yra svetimas ir sun
kiai tepakeliamas. Tiesa, pastaraisiais laikais daugelis 
partijų Europos žemyne (angsosaksų partijos — visa 
laiką) atsisako nuo šitokios partinės drausmės. Tikė
kimės, kad busimojoje Lietuvoje veiksiančios partijos 
to taip pat nereikalaus.

Ketvirta priežastis — gausių partijų vaidmuo par
lamentariniame režime, koks buvo ir Lietuvoje iki 
1926 m. gruodžio 17 dienos. Ten partijos sudaro gana 
paslaptingas ir neatsakingas pajėgas, sunkiai piliečių 
paveikiamas, nuo kurių užkulisinių derybų ir kombi
nacijų priklauso krašto likimas. Vaizdas yra jau ki
toks tuose kraštuose, kur tėra dvi partijos arba kur 
nuosekliai pravestas funkcionalinis valdžios suskirsty
mas (vyriausybė parlamento nepriklausoma).

Štai keletas priežasčių, dėl kurių daugelis skautų 
neįtelpa į jokią partiją, nežiūrint gana didelio pasi
rinkimo.

Tie skautai, kurie, nežiūrint savo susidomėjimo po
litika, neįtelpa į bet kokią partiją, turi dvi išeitis: arba 
steigti naują, skautišką partiją, arba dalyvauti politi
niame gyvenime nepriklausomai nuo esamų partijų. 
Pirmoji galimybė atpuola. „Skautiška“ partija yra iš 
esmės nesąmonė. Skautų ideologijoje ir asmenybės 
ugdymo principuose nerasime jokios politinės progra
mos pradų, todėl ne visi, grindžių savo ideologiją Dievo,
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Įvairiatautė skautų vyčių grupė

Tėvynės ir Artimo meile, susitars dėl bendros politinės, 
socialinės, ekonominės ir 1.1, programos. Pagaliau, 
naujos ideologinės partijos įsteigimas nieko iš esmės 
nepakeistų: iš mano išvardintų priežasčių, dėl kurių 
daugumas skautų į partijas neįtelpa, atkristų tik pir
moji, todėl, manau, ir į tokią „skautišką“ partiją ne 
visi skautai tegalėtų įtilpti.

Išvada: „neįtilpstantiems1 skautams pasireikšti po
litikoje lieka tik antra galimybė — pasireikšti ne per 
partijas. Tegul kiekvienas asmeniškai apsisprendžia 
kurį kelią tam pasirinkti. Aš manau, kad kelių yra, 
tik reikia jų paieškoti. Tas lengva ypač dabar, trem
tyje, kur politika gali būti tik viena, bendra visiems 
lietuviams.

IV. SKAUTIŠKA DVASIA POLITIKOJE
Velionis Baden-Powellis atidarydamas tarptautinį 

skautų vyčių sąskrydį Ingaro (Švedijoje) 1935 m., savo 
kalboje į susirinkusius iš viso pasaulio jaunuolius pa
reiškė (cituoju iš atminties): „Tarptautinė politika ve
dama neskautiškoje dvasioje. Jei ji būtų skautiškoje 
dvasioje vedama, pasauliui negrėstų naujo karo pa
vojus.“

Taigi, matome, kad B. P. pats iškėlė skautiškos dva
sios reikalingumą politikoje. Ką jis kalbėjo apie tarp
tautinę politiką, tas pat tinka ir tautinei politikai — 
vienur varžosi tautos, kitur — partijos, ir skautiškoji 
dvasia reikalinga, kad tos varžybos neišsigimtų į ne
leistinų formų kovą: karą tarptautinėje, rietenas vidaus 
plotmėje.

Aišku, ką B. P. turėjo galvoje, kalbėdamas apie 
skautišką dvasią. Juk varžybos nesvetimos ir skau
tams; reikalui esant nesvetima skautams ir kova. Ta
čiau tikras skautas ir kovodamas atsimena, kad ne 
visos priemonės yra leidžiamos, jog kova gali būti gar
binga ir negarbinga, jog verčiau garbingai pralaimėti, 
nei negarbingai laimėti. Garbingumas, riteriškumas, 
broliškumas, artimo meilė, tai skautui privalomos sa
vybės, kurių užmiršti jis neturi teisės nei savo varžovo, 
nei savo paties akivaizdoje.

Garbingumas ir riteriškumas yra paveldėti iš vi

duramžių, mums tas tradicijas atstovauja Kęstutis. Ir 
viduramžiams pasibaigus, tos tradicijos buvo puoselė
jamos dar ilgą laiką, kol pagaliau, įvairių revoliucijų 
dėka, jos iš pradžių išnyko iš viešo, o vėliau ir iš pri
vataus gyvenimo Baden-Powellis skautybę laikė ri
teriškumo renesansu, savo formomis pritaikintu XX 
amžiui, bet savo turiniu nesiskiriančiu nuo anos rite
rių gadynės. Riteriškumas reikalauja pripažinti, jog 
esama vertybių, brangesnių už gyvybę.

Broliškumas ir artimo meilė riboja kovą ir varžy
bas. Broliškumas suponuoja gilų ir nenutraukiamą 
ryšį su kiekvienu žmogumi, ryšį, kurio niekados ne
valia užmiršti. Net savo priešo asmenyje matyti arti
mą, kurį myli, kaip pats save — tai yra broliškumo 
prasmė. Čia reikalavimai didesni nei riteriškumo — 
čia krikščioniškos artimo meilės reikalavimas. Broliš
kumas jungia žmones į didesnį ir reikšmingesnį jun
ginį, nei tie junginiai, dėl kurių kovojama.

Įgyvendinus B. P. mintį — perkelti skautiškąjį broliš
kumą ir riteriškumą į politiką —■ pasikeistų visas valsty
binis ir tarptautinis gyvenimas. Tačiau, ar tai įmanoma? 
Ir šis idealas, kaip ir kiekvienas kitas idealas, nėra ir 
nebus pasiekiamas. Didelis laimėjimas būtų kaip ga
lima daugiau prie jo priartėti. Iniciatyvos politiką 
suskautinti turėtų tuo tarpu imtis didelių tautų skau
tai.

Kas kita vidaus politikoje. Čia akcija galėtų būti 
pradėta. Politikoje dalyvaujantieji, tiek partiniai, tiek 
neįtelpantieji skautai galėtų imtis iniciatyvos. Šitokie 
skautų politikų žygiai, dabar pradėti, galėtų atnešti 
palaimingų vaisių vidaus politiniam gyvenimui po iš
silaisvinimo.

Mano temos daugelis punktų čia lieka nepaliesta. 
Svarbiausias jų — atskirų polit. partijų ir jų pąrapar- 
tinių organizacijų požiūris į skautus.

Šito klausimo sąmoningai neliečiau, norėjau čia tik 
duoti keletą grynai teoretinių samprotavimų, neliesda
mas konkrečių reikalų.

Norėčiau tikėti, kad čia išdėstytos mintys atitinka 
daugumos vyresniųjų skautų, ypač „neįtilpusių“ gal
vojimą.
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Rinkime skautišką spaudą
S. v. VYT. STULGIS

Tikras skautas labai brangina savo 
spaudą. Nesvarbu, kad ji kariais ir 
nepateisina jo lūkesčių ir jam šiuo 
momentu atrodo neįdomi. Tai tik 
momento įspūdis. Pasitaiko, kad 
praėjus tik vieneriems metams, jau 
su susidomėjimu skaitoma tai, į ką 
prieš metus nebuvo nė pažiūrėta. 
Tuomet visi straipsniai lieka įdomūs 
ir skaitytini. Ir tai, tur būt, todėl, 
kad skautiškos problemos yra am
žinai jaunos, kad straipsniai skautiš
komis temomis niekad nepasensta. 
Skautiškojoje spaudoje atsispindi 
mūsų sąjungos gyvenimas; joje lyg 
filmoje praeina mūsų pačių gyveni
mas su dabarties problemomis. Pra
eis metai-kiti ir kiekvienam bus la
bai įdomu atsigrįžus pažvelgti į tą 
gyvenimą, kuris mumyse paliks neiš
dildomų arba bent sunkiai išdildomų 
pėdsakų. Pavartęs senuosius savos 
spaudos puslapius, kiekvienas juose 
ras praėjusio gyvenimo atspindį, ras 
savo tunto bei d-vės gyvenimo ko
respondencijų, ras vieną-kitą pažįs
tamą pavardę ir, gal būt, pagalvos 
apie draugus ir bičiulius, kurių da
bar su juo jau nebėra.

Ar stebėjome, su kokiu susidomė
jimu dabar yra skaitomi senieji 
„Skautų Aido“ numeriai, darišNepr. 
Lietuvos gudresnių skautų atsivežti? 
Tų komplektų tremtyje tėra tik keli 
ir tie patys yra plėšte plėšomi iš 
rankų, kol juos perskaito visi tunto 
skautai. Tokių komplektų savinin
kams kartais yra pasiūloma nemaža 
suma už jų perleidimą, o tačiau jų 
niekas neparduoda, tiek dabar jie yra

Tautinės vienybės apaštalais buvo 
ir yra skautai.

Jie pirmiausiai nori pakelti žmogų; 
nori jį tobulesnį padaryti.

Prof. Iz. Tamošaitis

brangūs. Tai taip yra šiandieną bran
ginamas „Sk. Aidas“, kurio mes, se
nesnieji skautai, Nepr. Lietuvoje ne
vengėme pakritikuoti. Šiandieną jis 
yra mums didelis turtas.

Ar ateityje nebus panašiai ir su 
kitais, dabar tremtyje einančiais 
skautiškais leidiniais?

Jei mums būtų lemta-netrukus su
grįžti į Laisvąją Tėvynę, mes su ma
lonumu pavartysime atsivežtą skau
tišką spaudą, kurioje atsispindės 
tremties metas ir to meto džiaugs
mai ir rūpesčiai, mūsų kūrimasis ir 
darbas, mūsų viltys ir pasiryžimai.

Jei jau mums būtų lemta prieš su
grįžtant namo ilgesnį laiką užtrukti 
svetur, ta pati skautiška spauda, at
sivežta emigracijon, pagelbės mums 

atsispirti svetimoms kultūrinėms įta
koms, sumažins nutautėjimo pavojų. 
Dažnam jaunuoliui ji bus didėlė pa
rama jo naujame gyvenime. Reikia 
visai rimtai skaitytis su tuo, kad po 
pasaulį išsibarstę, mes vargu ar su
gebėsime išleisti bet kokią knygą, 
jau nekalbant apie skautiškas. Ne
turėsime nė skautiškos spaudos. Kiek 
skautiškos spaudos iš tremties išsi- 
vešime, tiek jos ir turėsime.

Tad šiandieną (ar tik šiandieną?) 
yra labai aktualu pradėti rūpestin
gai rinkti visą iki šiol išėjusią skau
tišką spaudą. Dar ne vėlu kreiptis 
į redakcijas ir prašyti atsiųsti 
trūkstamų numerių. Tegul kiekvie
nas skautas ir skautas vytis renka ir 
sudaro komplektus nuo pirmojo nu
merio. Vėliau rasis proga duoti tokį 
komplektą įrišti ir susidarys graži 
knyga.

Turėkime ir po kelis skautiškos 
spaudos numerius atsargai. Jei vyk
sime į kitas šalis, ten sueisime į kon
taktą su tų šalių skautais. Jie, pa
matę mūsų spaudą, panorės atmin
čiai gauti kokį egzempliorių. Negi 
ardysi komplektą? Tokius aprūpinsi 
iš atsivežtosios atsargos.

Būkime tikri, kad taip išsaugota 
skautiška spauda pravers ne tik pa
tiems pasikaityti, bet dėl jos kada 
nors bus dėkinga ir priaugančioji 
karta, kuri šiandieną dar nė skaityti 
nemoka.

Skautiškos spaudos rinkimo neati
dėliokime, bet paskubėkime. Nežino
me, kada reikės pajudėti. O kai pa
judėsime — bus jau per vėlu.

Jau ir dabar yra skautų, kurie at
siskyrė iš lietuviškos bendruomenės 
ir išvyko į kitas šalis. Jie skaudžiai 
pergyvena nutrūkimą ir pasigenda 
ryšio su savąja lietuviška bendruo
mene, o skautai — ir su skautiška. 
Toks ilgesingai laukia, kada gi jį 
aplankys koks lietuviškas laikraštis. 
Gerai, jei tokį nutrūkėlį spauda šel
pia jo bičiulis. Bet kartais jį ir už
miršta. Tokiu atveju būtų geriau, jei 
skautas, ketinąs išvykti užjūrin, pats 
iš anksto užsiprenumeruotų kurį 
skautišką laikraštį, kuris jį vėliau 
ištikimai lankys tolimame krašte.

Paminėjus iš mūsų tarpo jau iš
vykusius brolius, reikėtų aptarti ir 
dar vieną svarbų dalyką, kuris skau
tiškai spaudai yra pagrindinės reikš
mės. Yra žinoma, kad skautiška 
spauda remiasi vien tais pinigais, 
kurie yra gaunami iš šių laikraščių 
pardavimo. „Skautų Aidui“ dar pa
galbon ateina ir Tiekimo Skyrius. 
Bet „Gairės", kiek esu iš redakcijos 
patyręs, laikosi vien iš tokiu būdu 
gaunumų pinigų ir neturi jokios ki
tos paramos. Tad šiems laikraščiams 
yra labai svarbu, kad jie visuomet 
turėtų nors ir nedidelę pinigų atsar
gą. Tokią atsargą galėtų padėti su
daryti kaip tik vykstantieji svetur.

Kaip žinoma, emigruojant, nėra

SUSIRASlNEKIME SU t 
UŽSIENIŲ SKAUTAIS 4

Gyvendami laisvojoje tėvynėje, 
mes kažkaip mažai galvojome 
apie išorinį pasaulį. Tada visiškai 
pakakdavo tų žinių apie kitų ša
lių skautus, apie mūsų sąjūdžio 
raidą, kurias paduodavo „Skautų 
Aidas“. Dabar laikai pasikeitė. 
Prieš savo valią atsidūrėme Euro
pos centre ir nežinome, kur mums 
dar teks bastytis. Seniau neieško
jome draugų svetur, bet šiandieną 
jie mums labai reikalingi: viena, 
jie gali mums patiems asmeniš
kai padėti, o antra, mes galime 
ir turime padėti savo kenčian
čiai tautai, apie kurios vargus, 
nelaimes ir liejamą kraują turi 
patirti visas pasaulis.

Eina jau treti metai, kai mes 
atsikūrėme tremtyje, taigi turė
jome gražaus laiko užmegsti pa
žintis, ieškoti ir rasti draugų. Ne
reikia nė sakyti, kad tai yra kaip 
tik vyčių pareiga visomis jėgomis 
gelbėti naikinamą lietuvių tautą. 
Labai teisingai suprato savo pa
reigą tie, kurie jau užmezgė ry
siąs su užsienių skautais ir juos 
informuoja apie padėtį mūsų tė
vynėje. Bet dar daug vyčių, mo
kančių svetimas kalbas, ypač 
anglų, nėr pradėję šio svarbaus 
darbo.

„GAIRIŲ“ redakcija jau pa
laiko ryšius su anglų ir amerikie
čių skautais ir mielai talkininkaus 
tiems broliams, kurie norėtų to
kius ryšius užmegsti. Broliai vy
čiai, moką angliškai, kreipkitės į 
„G“ redakciją, o ji jau pasistengs 
jus suvesti į pažintį su kitų ša
lių skautais ir tokiu būdu dar di
desnį ratelį jaunų patriotų įga
lins atlikti didelę pilietinę pareigą.

leidžiama su savimi vežtis markių 
kurios užsienyje yra be vertės. Vie
nas kitas vykstantysis, matydamas, 
kad iš markių naudos nebebus, leng
va ranka jas išžarsto be naudos. 
Tuo tarpu toks padarytų teisingai, 
jei jis tokius atliekamus pinigus (dar 
net paskutinę akimirką!) paštu pa
siųstų kuriam laikraščiui, kuris jį 
vėliau už tuos pinigus lankytų ku
rioje tolimoje šalyje. Tai būtų labai 
skautiška. Skautiškos spaudos leidi
mas neduoda pelno, bet nuostolį. Ar
gi mes, skautiškos spaud. skaitytojai, 
laikytume normaliu reiškiniu, kad 
keli entuziastai, leidžią laikraštį, skau
tams, nuostolius padengia iš savo 
liesų kišenių? Tikriausiai, ne!

Todėl remkime skautišką spaudą, 
aukokime jai atliekamą pinigą. At
minkime, kad šie mūsų skautiškai 
spaudai išleistieji pinigai ilgainiui 
duos gražius nuošimčius, kuriais 
mes, svetur būdami, labai pasi
džiaugsime. Ir dar kartą kviečiu: 
rinkime pilnus komplektus. Dar ateis 
laikas, kuomet mes su malonumu 
skaitysime apie savo pastangas ir 
darbą, kuriais ir mes prisidėjome 
prie kovos už laimingesnį Laisvos 
Lietuvos jaunimą.
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ŽMOGAUS PAŽINIMAS
Psktn. VANAGAS

Žvilgsnio kryptisa) Tiesus žvilgsnis. Atviras, pasitikėjimo vertas žmogus žvelgia kitam tiesiai j akis. Kadangi jis neturi užpakalinių minčių, jis nevengia žiūrėti kitam į akis, o priešingai, žiūri tiesiai ir tvirtai. Tokio žvilgsnio žmonės yra patikimi ir ištikimi. Jie turi energijos, pasiryžimo ir nebijo kliūčių. Rašytojas Hermann Hesse sako: „Jei tu iš ko nors nori ką pasiekti ir netikėtai tvirtai ir tiesiai pažvelgi į akis, o tas asmuo ramiai išlaiko tavo žvilgsnį, tada atsisakyk savo sumanymo*.b) Klaidžiojantis žvilgsnis. Kada žmogus nenori, kad kitos akys tiesiai pažvelgtų į jo akis, lyg gindamasis nuo kito žmogaus įsiveržimo į jo vidų, į jo „aš“, jis savo žvilgsnį vis nukreipia į šalį. Toks, vengiąs, klaidžiojantis žvilgsnis liudija kuklumą arba kaltumą. Jei vengiama susitikti žvilgsnais, jei akių judesiai yra lėti, turime reikalo su kaltės arba prasikaltimo pajautimu, o jei oponento žvilgsnis yra nukreipiamas staiga arba greit, turime reikalo su kuklumu.c) Žvilgnis į viršų rodo žmogaus atitrūkimą nuo konkretaus pasaulio, aplinkos, rodo pasyvumą ir pagalbos laukimą.d) Žvilgsnis iš apačios į viršų rodo mažavertiškumo jausmą, savęs žeminimą, savęs nevertinimą.e) Žvilgsnis iš viršaus į apačią, ypač jei dar ir smakras nuolat atkišamas, rodo oponento išdidumą, kito paniekinimą, pervertinimą savęs ir siekimą viešpatauti.f) Šoninis žvilgsnis. Čia žvilgsnis yra nukreiptas ne tiesiai į oponentą, ne į jo akis, bet kiek į šalį, tačiau taip, kad jo veidas yra regėjimo plote. Toks žvilgsnis rodo, kad yra stebima su nepasitikėjimu, su paslėptu priešiškumu, su išdidumu, kad slaptai yra laikomasi pasirengus pasipriešinti.
Žvilgsnio greitisa) Ramus žvilgsnis. Jei akių obuoliai stebėdami juda vidutiniu greitumu, tatai sako, kad oponentas yra dvasinėje pusiausvyroje, kad jis visus patiriamus įspūdžius spėja tei

singai protiniai „suvirškinti“. Juo greičiau akys juda, juo gyviau ir energingiau reaguojama į patiriamus įspūdžius, daugiau domimasi.b) Neramus žvilgsnis. Jei akys nuolat šokinėja nuo daikto į daiktą, jei jos niekur ilgiau nesustoja, sakome, kad žmogui trūksta koncentracijos, jis yra lengvai suerzinamas, neturi valios. Tokiu žvilgsniu pasižymi kuo nors nusikaltęs.
Kaktos mimika ir fiziognomikaa) Išilginės kaktos raukšlės. Norėdami ką nors geriau matyti, mes išplečiame akis ir pakeliame antakius, o tuo pačiu raukiame ir kaktą. Tą pat darome, būdami nustebinti. Šitaip darydami, mes lyg padidiname matymo lauką ir vaizduotės pajėgumą. Šitokias raukšles galima pastebėti pas tokius žmones, kurie yra baikštūs, netvirti, nepakankamai inteligentiški kovoti su pasitaikiuosio- mis situacijomis. Jos gali kartais reikšti, kad žmogui trūksta inteligencijos, jis netur pastovios jausmų kontrolės, pagaliau-sunkiai tegali greit prisitaikinti naujai iškilusioms situacijoms. Tad sakome, kad tie asmenys, kurie kaktą raukia skersinėmis, horizontalėmis raukšlėmis, o jų akys nuolat būna plačiai atvertos, yra gana nesavarankūs, Bet jei akys būna pridengtos, kakta horizontaliai suraukta, kalbame apie dvasinį bukumą ir pasipūtimą, išdidumą.b) Statmenos (vertikalės) raukšlės. Raukiant kaktą vertikalėmis raukšlėmis, sumažinama sąmonės apimtis, ji yra koncentruojama ir nukreipiama viena kryptimi, į vieną daiktą, taigi į sutiktą kliūtį. Šios raukšlės charakterizuoja žmogų, kuris kovoja su kliūtimis, su aplinka, su pasauliu. Bet jos lygiai būdingos ir bailiems, nesavarankiškims žmonėms, kurie gyvenime lengvai susiduria su kiūtimis, kurioms nugalėti jie turi koncentruoti visą savo energiją.
Burnos mimika ir fiziognomikaa) Iš burnos galima daug ką išskaityti, lygiai iš jos bendros išvaizdos, lygiai ir iš lūpų formų. Pirmiausia susipažinkime su sučiaupta burna. Šituo atveju lūpos esti sučiauptos, kietai suspautos, lyg norėdamos pabrėžti bei užakcentuoti nenorą kal

bėti. Ir iš tikrųjų, tokie žmonės nėra plepūs, jie iš viso nedaug tepa- kalba. Kam nors pasiryžęs žmogus taip pat laiko burną sučiauptą, o lūpas — suspaustas. Paprastai suspaustos lūpos pasitaiko pas užsispyrusius, atkaklius ir kietai pasiryžusius žmones. Tačiau pirmoje eilėje sučiaupta burna rodo nenorą dalintis kuo nors su kitais žmonėmis.b) Atvira burna. Jei kas yra nustebintas arba išgąsdintas, to burna lieka atvira. Nepaprastai didelis susidomėjimas taip pat gali reikštis atvira burna, tačiau šiuo būdu susidomėjimas reiškiasi tik pas silpnapročius žmones. Kartais burna būna atidaryta nuolat, bet tuomet turime reikalo su ligoniais. Tačiau paprastai, burnos atidarymas rodo, kad individas yra pasyvus ir jo psichika neperdirba, neįvertina patirtų įspūdžių, nors jiems priimti jis yra labai jautrus. Tad sakome, kad tie, kurie dažnai atveria bumą, neturi polinkio tikslingai elgtis, nesugeba logiškai protauti ir daryti konsekvencijų. Labai dažnai atvira burna yra pas idiotus bei mažaverčius asmenis.c) Burnos kertės. Jei burnos kertės (kur susisiekia lūpos) yra nulinkusios žemyn, sakome, kad individas nėra linksmas, jo gyvenimas nepažįsta optimizmo, nėra noro bei pasiryžimo veikti, trūksta valios. Tokios kertės parodo, kad asmuo gyvena liūdesį arba blogą nuotaiką ir šie reiškiniai pas ji yra pastovūs.Siauros lūpos parodo nedraugišką, kietą, sausą jų turėtojo būdą. Tokios lūpos beveik visad esti kietai sučiauptos. Storos lūpos sako, kad jų savininkas yra linksmas, palinkęs į juslinį gyvenimą, mėgstąs malonumus, tačiau jo dvasinis gyvenimas nėra gilus.
JuokasAukščiau kalbėjome apie nuleistas burnos kertes, kaip apie ženklą, nurodantį, jog linksmumas anam žmogui yra svetimas. Jei burnos kertės yra pakeltos į viršų, tatai reiškia.
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kad žmogus kaip tik palinkęs į 
linksmą, gerą nuotaiką ir ja dažnai 
gyvena.
, Geros nuotaikos pasireiškimas yra 

' šypsena arba juokas. Tur būt kiek
vienas sugeba atskirti tik mimišką 
šypseną, kuri yra ne kas kita, kaip 
veido išraiškos pakitimas, reiškiąs 
patirtą malonumą bei gerą nuotaiką, 
nuo širdingo, iš gelmių besiveržian
čio juoko. Juokas rtepaprastai daug 
pasako. Juoko yra kelios rūšys, ku
rių kiekviena turi skirtingą reikšmę. 
Kiekvienoje tautoje randame pen
kias pagrindines juoko formas, ku
rios skiriasi balsėmis.

a) Balsis „A“. Jei kas juokiasi 
„Ha-ha-ha“, sakome, kad toks as
muo yra nerūpestingas, pasitikįs sa
vimi, gyvos prigimties, linksmas, 
garbingas, atviras, o kartais mėgs
tąs girtis.

b) Balsis „E“. Jei kas juokiasi „he- 
he-he“, toks asmuo yra linkęs kitą 
paniekinti, pašiepti, išjuokti arba 
biaurėtis kitu. Toks jaučiasi dėl sa
vęs visiškai tikras, todėl pajuokia 
kitą. Paprastai taip juokiasi tie, ku
rie apie save yra geros nuomonės.

c) Balsis „I“. Šitaip juokiasi vai
kai bei moterys, reiškia asmenys, 
vengią viešumon išvikti savo jaus
mus. Taip juokiasi nedrąsūs, turį 
slaptą bei nedrąsų džiaugsmą asme
nys, dažnai tokie, kuriems pavyko 
kokį kitą žmogų apkalbėti.

d) Balsis „O“. Kartais „Ho-ho- 
ho“ reiškia nustebimą, tačiau gali 
lygiai reikšti ir pašaipą, išjuokimą 
arba iššaukimą.

e) Balsis „U“. Taip juokiantis, 
reiškiasi baimė, nedrąsumas. Šiuo 

„Tėviškės“ ir „Merkinės“ tuntų skautai iškylauja Bavarijos Alpėse 
P. Urbučio nuotr.

garsu, „hu-hu-hu“, juokiasi prieta
ringi, o taip pat ir baimę pergyveną 
žmonės.

Galvos laikymas
Apie žmogų, kuris galvą laiko tie

siai, smakro ir kaklo neįtraukia ir 
atvirai ir drąsiai kitam žiūri į akis, 
yra sakoma, kad jis yra atviras, pa
sitikįs savimi, nepasalūnas ir pasi
rengęs veikti. Toks dėl savęs yra 
tikras ir neturi baimės. Atvirkščiai, 
kaklo įtraukimas, pakėlimas pečių 
ir smakro įtraukimas reiškia bai
mės jausmą ir saugumo ieškojimą. 
Jei galva yra pakelta, bet žiūrima 
pridengtom akim, tuo pasakoma, kad 
žmogus yra pasipūtėlis, išdidus ir 
niekina kitus.

Nuleista galva gali reikšti susi
mąstymą arba užsispyrimą. Jei, 
esanF galvai nuleistai, akys žiūri iš 
apačios į viršų, sakome, kad žmogus 
savo laikysena išreiškia nusižemini
mą, bailumą arba nusiminimą.

Jei pasikalbėjimo partneris yra 
šone ir kito galva į jį yra pilnai 
arba beveik pilnai atgręžta, tatai 
reiškia, kad žmogus yra dėl savęs 
tikras, nieko nebijo, tačiau, jei atsi
gręžimas nepilnas, reiškia ir neno
rimą rodyti susidomėjimą. Jei to
kioje pozicijoje akys yra plačiai ati
darytos, turime reikalo su tam tikru 
susirūpinimu ir baikščių smalsumu, 
bet jei akys yra pridengtos, o kaktoje 
yra vertikalių raukšlių, žinome, kad 
žmogus kitu nepasitiki ir turi pa
slėptą norą pulti. Kartais nepilnai 
kitam asmeniui atgręžtas veidas reiš
kia, kad partneriui skiriama maža 
dėmesio, jis menkai tėra vertinamas.

Reikalinga 
operacija

Tremties vyčių vienetai daugu
moje susideda iš jaunųjų vyčių. Jau
nų amžiumi ir jaunų patyrimu. 
Klausimas, kur gi dingo seni vyčiai? 
Jų yra. Antai, retkarčiais jie pasi
rodo. Tik gaila, kad ne veikime, o 
vien ženklelį dėvėdami. Aš kaip tik 
ir noriu pakelti balsą prieš tuos, ku
rie prieš daugelį metų davė įžodį, 
pasižadėjo būti jaunimui pavyz
džiu ... yra pavyzdžiu, kokiais skau
tais nereikia būti.

Jauni vyčiai desperatiškai reika
lauja senų vyčių talkos ir bendra
darbiavimo. Nauji vyčiai mažai pa
žįsta tradicijas, mažai žino veikimą, 
pagaliau nedaug ką jie ir gali žinoti, 
jei tie, kurie turėtų jiems vadovauti, 
vengia darbo, nenori pareigų. Tuo 
„seniai“ nepaprastai numuša nuotai
ką ir kenkia šakos bujojimui. Jauni
mas seka jų gyvenimą (kitaip ir ne
gali būti, jei gyvenama toje pačioje 
stovykloje, gal tame pat kambaryje) 
ir mato neigiamus reiškinius. Štai 
keli pavyzdžiai: vienas vytis, jau 
nebejaunas, nesilanko į sueigas, bet 
visus vakarus praleidžia kompani
joje prie kortų; jis yra kortų alko
holikas. Ar tai skautiška?!

Kitas, kurį laiką buvęs d-vės vadu, 
taip pat nesilanko dėl nesveikos ir, 
reikia atvirai pasakyti, tuščios am
bicijos. Ir iš viso, įvairaus kalibro 
ambicijoms ir ambicijėlėms mūsuose 
neretai duodama perdaug valios.

Tokių pavyzdžių būtų galima su
rasti ir daugiau, bet gaila juos ir mi
nėti, nes tokie vyčiai yra tik „vy
čiai“. Jie nesupranta ką kadaise bu
vo pažadėję, pažadėję jau nebe kaip 
vaikai, bet kaip vyrai. Tokia tad ir 
jų žodžių vertė ir garbės pajautimas.

Bet kad jie nekenktų kitiems, rei
kėtų jiems pasiūlyti pereiti į skautų 
rėmėjus, be teisės dėvėti vyčio 
ženklelį. Tada ir vienetai bus apsau
goti nuo balasto, ir rėmėjų eilės 
sustiprės. Šiam reikalui aptarti, 
kiekvienas vyčių vienetas turėtų su
šaukti specialią sueigą, iškviestų ir 
pasyviuosius ir jų akivaizdoje pa
darytų tokį nutarimą. Pašalinus 
nuo medžio kerpes, ir sausas medis 
atjaunėja ir vėl yra našus. Tad pra
dėkime šią mūsų medžiui reikalingą 
operaciją.

S. v. v. s. Kęst. Rimas
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(lietuviai skautai XLalkod Jamboree
Tauta nežusf turėdama tokį jaunimą“

buvo dar 
kiekviena

atvažiavę

Lietuvių Skautų Sąjunga, subūrusi 

tremtyje per 5000 lietuviško jaunimo 
po trilapės lelijos vėliava, auklėja 
savo narius pagal skautystės įkūrėjo 
anglų lordo Roberto Baden Powellio 
idealus ir metodus. Ji puoselėja taip 
pat mūsų brangios tėvynės tradicijas, 
ugdo meilę savo kraštui ir Dievui bei 
paruošia artimo tarnybai prisilaiky
dama tvirto religinio pagrindo. Tam 
pasiekti ruošiamos stovyklos, su
eigos, įvairios šventės bei minėjimai, 
laužai ir iškylos.

Tremtyje gyvendami drauge su ki
tataučiais, stengiamasi užmegzti glau
desnius ryšius su kitų tautų skautais 
per tarptautinius laužus, pasikvie
čiant kitus į savo šventes ir pan. Tuo 
būdu galima viens kitą ge
riau pažinti, vieni iš kitų kas gero priežasčių lenkų, ispanų, jugoslavų, 

pasimokyti ir suartėti. Ypač po pas
kutiniojo 
(iškurną 
taikos.

Mums, 
bai svarbu, kad kiti šiandien žinotų 
apie mūsų tautos dabartines kančias, 
jos sunkią būklę, apie mus, tremti
nius benamius, išblaškytus po platų 
pasaulį.
G era proga buvo šią vasarą susi

tikti nevien su latvių, estų ir kitų 
kaimyninių tautų skautais, bet dvi 
savaites bendrauti, gyventi šalia 
viens kito su viso pasaulio jaunimu 
tarptautiniame pasaulio skautų są
skrydy. Moissono miške, Prancūzi
joj 81 lietuvis skautas turėjo laimės

atstovauti mūsų tautą 50-ties tautų, 
17 000 viso pasaulio skautų jambo
ree! Šiomis tremties dienomis tai 
nepaprastos reikšmės įvykis mūsų 
jaunimui ir visai tautai!

Tarptautinio Skautų Biuro, buvo 
leista mums papuošti valtukes ir 
palaidines tautiškomis juos
telėmis. Ir iš valtukės ir iš pa
laidinės kiekvienas galėjo pažinti 
kurios tautos skautai esame.

Tarptautinio Biuro direktoriaus 
anglų pulk. J. S. Wilsono, dabar 
einančio ir pasaulio skautų šefo pa
reigas, bei jo pasiųsto atstovo anglų 
sktn. John Monnet pastangomis mes 
buvome tikrais tarptautinio sąskry
džio dalyviais, o ne svečiais. Tenka 
apgailestauti, kad dėl tam tikrų

Dėl visiems suprantamų priežas
čių mums nebuvo leista tautinė vė
liava ir mes nebuvome vadinami 
didesniuose bei viešesniuose pasi
rodymuose tikraisiais vardais. Su
darėme lyg naują DP tautą. Bet 
lusidomėjimas mumis tuo 
didesnis ir augo su 
diena.
Amerikiečiai skautai

tuoj pasiteiravo, kur gyvena lietu
viai, Europos krepšinio meisteriai. 
Draugiškas mūsiškių susitikimas su 
amerikiečiais skautais pasibaigė 
30—29 užjūrio brolių pergale. Mūsų 
broliai paliko jiems gražių prisi
minimų savo korektiškumu ir aukštu 
žaidimo lygiu.

Mūsiškiai ir Luxemburgo skautai 
iškovojo pergalę virvės traukime 
prieš stiprius, užsigrūdinusius alžy
riečius bei marokiečius. Už įvairius 
skilčių žaidimus mūsiškiai laimėjo 
tris gaireles. Skilčių varžybos visai 
naujas dalykas jamboree. Anksty- 
besnėse tarptautinėse stovyklose 
skiltimis varžybų nebūdavo. Šimtais 
skautiškų ii tautinių ženklelių bei 
vėliavėlių buvo pasikeista su kitų 
tautų skautais.

Mes dukart pasirodėme pastovyk
los lauže. Pirmą kartą suvaidinome

„čenč (daiktų ir dainų mainas). 
Mūsų liaudies ir skautiškosios dai
nos labai patiko žiūrovamas, o pra
dėjus dainuoti populiarią prancūzų 
liaudies dainą „En passant“ ėmė 
traukti visa minia ir visi ploti. An
tras pasirodymas pradėtas mūsų 
brolio Vildžiaus tautų pasveikini
mas 10-čia kalbų, kuris buvo laužo 
dalyvių šiltai sutiktas. Mūsų tau
tinių šokių šokėjąį pašoko „Oželį“, 
už kurį marga žiūrovų minia atsi
dėkojo smarkia latučių kruša ir 
garsingu valiavima.

Prieš gausius I skautų miesto 
gyventojus ir milįnišką svečių lan
kytojų minią teko pasirodyti bend
roje arenoje, kur prožektorių švie
soj pradefiliuota mūsų tautiniais 
drabužiais ir sušokta jau pastovyklos 
lauže gyvai sutiktas „Oželis“. Nors 
programos vadovas pristatė mūsų 
šokėjus kaip „Ile de France“ (Pa
ryžiaus apylinkių) atstovus, bet dau
geliui „Oželis“ ir jo šokėjai jau buvo 
pažįstami iš pastovyklos laužo!

Lietuviška daina dažnai skambė
davo Moissono skautų miesto gat
vėse žygiuojant į pasirodymus, j 
pamaldas, į ekskursijas, į teatrą ir 
kitus parengimus. Nenuostabu, kad 
iš pradžių maža kas težinoję apie 
Lietuvą ir lietuvius į stovyklavimo

pabaigą mus tuoj atpažindavo ir 
bežygiuojančius sveikindavo nuo
taikingai šaukdami „Lithuanie“!

Daug mus aplankė ir senų bičiu

lių bei pažįstamų iš ankstyvesnių 
jamboree bei tautinių stovyklų. Štai k.: mūsų 

Anglijos 
Prancūzų 
inspekto- 
Tassigny

Tarpt. Skautų Biuro Šefas 
J. S. Wilson

baisaus karo svarbu bro- 
ugdyti ir siekti pasaulio

be tėvynės esantiems, la-

Viršuje: Milžiniškas žemės rutulys 
rieda per rankas, vaizduodamas viso 

pasaulio skautų broliškumą.

bulgarų, Irako, Irano, Afganistano 
ir Japonijos skautai jamboree visiš
kai negalėjo dalyvauti. Labai įdomu 
buvo susitikti su čekoslovakų, austrų, 
vengrų ir suomių skautais, kurie, 
nors būdami rytinio mūsų kaimyno 
globoje, j sąskrydį atvyko ir buvo 
pilnateisiais dalyviais.

Mūsų kaimynai latviai (95) ir estai 
(37), kaip ir mes (81), dalyvavo tik
rais sąskrydininkais. Mūsų delegaci
ja nebuvo pati mažiausioji. Mes bu
vome gausesni už Kanadą (35), Ar
gentiną (35), Braziliją (70) ir Kini
ją (19).

Mums buvd leista dalyvauti para
duose, pasirodymuose, arenoje ir 
pastovyklos laužuose, teatre, cirke, 
įvairiose skilčių varžybose, iškylose 
ir ekskursijose. Pabaltiečiams skau
tams Britų Imperijos vyriausiojo 
skautininko lordo Rowallano arba
tėlėje buvo paskirtos pačios garbin
giausios vietos.

Britų Imperijos Vyriausias Skautininkas lordas Rowallan ir B.-P. sūnūs 
atsisveikina išvykdami iš mūsų stovyklos

Marcei Bourdel, vyriausias pasiro
dymų vadovas, Prancūzų Karo Mo
kyklos komendantas, aplanko mus 
ir pasidalina gražiais įspūdžiais, iš
gyventais mūsų tautinėje stovyk
loje Panemunėje 1938 m.

Jis apdovanojo LSB Spaudos Sky
riaus vedėją gintarine lietuviška le
lijėle ir ir „Skautų stovyklos Pa
nemunėje Vadovu“. Vyriausiasis 
sąskrydžio katalikų kapelionas Pėrė 
Rupp nepamiršta lietuvių stovyklos, 
ilgai pabūva pas mus svečiuose, 
pasižiūri mūsų laužo programos, 
įrašo gražius linkėjimus svečių kny
gom Jis Panemunės stovykloj buvo 
prancūzų draugovės dvasios vadovu. 
Ir pirmas ir antras svečias atsi
lanko po dukart. Artimumo ryšiai 
sustiprinti apdovanojant juos 
tinėm juostelėm ir skoningu 
diniu kryžium.

Parodėlė ir mūsų stovyklos 
puošimai sutraukdavo gausius 
kytojų būrius. Tautiniai audiniai, 
lėlės, juostos, medžio raižiniai, skau-

tau- 
me-

pa- 
lan-
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tvarkant DP delegaci- 
6-je pasaulinėje jam-

tautinės 
arenoje 
Lietuva

tiškoji spauda, knygos svetimom 
kalbom apie Lietuvą ir albumai by
lojo apie mūsų tėvynę. Ypač 
stebindavo žiūrovus sktn. Kulviečio 
gražiai išdrožinėti mediniai kryžiai.

Mūsų stovyklos vartai su Vytim 
ir įrašu „Lithuania“, kryžius, sto
vyklaujant pagamintas, vėliavos 
stiebas bei kiti papuošimai stebin
davo savo originalumu lankytojus.

Jų buvo labai garbingų, 
ministerial iš Amerikos, 
Šveicarijos, Prancūzijos, 
vyriausiasis kariuomenės 
rius, generolas Lattre de
ir kiti. Visi jie mums gražių žodžių 
ir kalbų pasakė. Ypač įstrigo mūsų 
ministerio Amerikai Povilo Zadeikio 
žodžiai, kuriais jis mus viltingai 
nuteikė pasakydamas kad „lietuvių 
tauta nežus, turėdama tokį jaunimą“. 
Ir Amerikos skautų mūsų 
vėliavos nešimas bendroje 
sustiprino mūsų viltis, kad 
atgaus nepriklausomybę.

Taip visomis progomis buvo kelia
mas Lietuvos vardas. Tūkstančiai 
naujų pažįstamų ir bičiulių! Tikime, 
kad lietuviai skautai atliko tinka
mai savo pareigą tėvynei Lietuvai.

U žbaigiu prancūzų visuomenės 

atsiliepimu, pareikštu tėvo Hart- 
manno, Šv. Liudviko Kunigų Semi
narijos profesoriaus:

Aš ilgai gėrėjausi lietuvių sto
vyklos pobūdžiu bei dvasia. Aš lai
kau jos būdingus vartus ir stilingą
jį kalvarijų Kryžių sektinu mode
liu. Aš išsinešu brangų atminimą 
jos skautų pelnyto pavyzdžio, kaip 
galima net ir svetimoje žemėje my
lėti savąją Tėvynę ir gražią krikš
čioniškąją civilizaciją“.

Ir anglas DP 
delegacijos vadas 
sktn. John Monnet, 
mūsų Vyriausiam 
Skautininkui laiške 
sako: „Brangus P. 
C. aš grįžtu į Ang
liją rytoj, bet prieš 
tai noriu padėkoti 
Tau ir Tavo lietu
viams skautinin
kams už pagalbą, 
kurią jūs visi su-

privilegija, kad buvau

teikėte man, 
jos raikalus 
boree.

Aš laikau
pakviestas vadovauti šiai delegaci
jai Moissone ir prisidėti prie to 
didelio pasisekimo, kurį pelnė lie
tuvių skautų ir skautininkų kietas 
darbas ir kuris užtikrino, kad lie
tuviškoji skautybė yra aukšto lygio. 
Kad šis darbas buvo vertas vargo, 
tatai įrodė jūsų skautų pirmaeiliai 
pasirodymai Prancūzijoje, kurie, 
kaip jūs žinote, padarė stipraus 
įspūdžio kitų tautybių skautinin
kams.

Aš atliksiu viską, ką tik galėsiu 
atlikti grįžęs į Angliją, kad mano 
tautiečiai padarytų reikiamas 
vadas iš fakto, kaip geri yra 
tuvos skautai, ne tiktai kaip 
vyklautojai, bet taip pat ir 
B. P. skautai.

Prašau užtikrinti visus lietuvius 
skautininkus ir skautus, kad man 
buvo itin malonu juos pažinti Pran
cūzijoj ir aš siunčiu į visas tris 
zonas labai laimingos ateities linkė
jimus. Aš tikiuosi galėsiąs ir vėl 
susitikti jus jūsų Tėvynėje ne per
daug tolimoje ateityje, nekalbant 
jau apie tikimus susitikimus skau
tiškose stovyklose Anglijoj arti
mesnėj ateity.“

Vyr. sktn. A. Krausas

iš- 
Lie- 
sto- 
kaip

Pamaldos Moissono
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Nuo JAMBOREE ===== 
iki JAMBOREE...

192ft Olympia’ LONDONAS> ANGLIJA
Pirmoji tarptautinė jamboree, kurioje 

dalyvavo 8000 skautų iš 21 krašto. Baden-Powell 
apšauktas Pasaulio Skautų Šefu.

1924 KOPENHAGA> DANIJA
" 12.000 skautų iš 32 kraštų stovyklavo

Ermelunden miške. Danijos karalius ir kara
lienė dalyvavo skautų pasirodymuose.

1929 ArrowcPark’BIKKENHEAD> ANGLIJA
Skautybė sukako pilnus metus. Tai 

atžymėti jamboree duotas vardas Coming-of-Age 
(= tapti pilnamečiu). Didžiausias iki tol buvęs 
pasaulinės jaunuomenės subuvimas. Dalyvių — 
25.000.

1999 GODOLLO, VENGRIJA
30.000 skautų stovyklavo apie 28 km 

atstu nuo Budapešto. Į paruošiamuosius darbus 
buvo įtraukta visa vengrų tautą.

1997 VOGELENZANG> OLANDIJA
37.000 skautų, atstovaujančių 35 kraš

tus, dalyvavo šioje jamboree. Ją atidarė Olan
dijos karalienė Wilhelmina. B.-P. paskutinį kar
tą pasirodė pasaulio skautams.

1947 MOISSON’ PRANCŪZIJA
47.000 skąutų iš daugiau 40 kraštų su

sirinko į pirmąjį pokarinį pasaulio skautų są
skrydį, pavadintą Taikos Jamboree. 81 lietuvis 
skautas šį kartą pasaulio brolių šventėn vyko nė 
iš savo Tėvynės, bet nykios tremties pastogės.

KELIAS

PASISE
KIMA

L KAIP BŪTI LAIMINGU TURTE 
IR VARGE

GYVENIMO KELIONE

RoveringtoSuccess
REVISED EDITION 

SfcLORD BADEN POWELL

' A book of Life- 
young men.

, , «With sixty illustrations 
‘ - by the author’

PASAULINIAI SKAUTŲ ---------------------
■ - ■ . VYČIŲ SĄSKRYDŽIAI

1991 KANDERSTEG> ŠVEICARIJA
Pirmas pasaulinis skautų vyčių sąskry

dis. Daugelio tautų jaunuoliai stovyklavo netoli 
Tarpt Skautų Namų Kanderstege. Čia, aukštų 
kalnų prieglobstyje, kaip tikri bičiuliai jie sten
gėsi sužinoti ir suprasti vieni kitų problemas. 
Jie tikėjo, jų tėvu esant Dievą ir broliu — žmogų. 
Šio sąskrydžio pasisekimas paskatino priimti nu
tarimą pasaulinius skautų vyčių sąskrydžius 
kviesti kas ketvirti metai.

1995 INGARO, ŠVEDIJA
Antrasis pasaulio skautų vyčių sąskry

dis įvyko Ingaro saloje, Stockholmo archipelage. 
Švedijos princas Gustavas Adolfas buvo sąskry
džio stovyklos šefas.

1Q99 MONZIE CASTLE, CRIEFF, ŠKOTIJA 
A </*>«? sąskrydis įvyko didingose Škotijos aukš
tumose. Nežiūrint įtemptos padėties Europoje, 
5000 skautų vyčių, atstovaujančių 42 kraštus, są
skrydis buvo demonstracija, jog skautybės dva
sia viršija politinius nesutarimus ir rasinius 
skirtumus. („World Scouting“)

Kartą, plaukiant beržo tošies valtele per vieną Aukštu
tinės Kanados ežerą, mane užklupo audra. Tą valandą teko 
iš tikrųjų daug jaudinančio patirti, bet vis dėlto tai buvo 
tikrai verta pergyventu

Didingo amžinai kintančių miškų vaizdo supami, mes ke
liavome upėmis ir upeliais, kartais lygiomis tėkmėmis, kar
tais srauniomis slenkstėtomis vietomis. Pradėjus kelionę 
saulei šviečiant, netikėtai atsidurti po temstančių dangumi 
kunkuliuojančiame vandenyje ir iš mūsų upelio išplaukti į 
erdvias ežero platybes — buvo naujas dalykas.

Trapi, maža valtelė, kurią mes iki šiol laikėme vien tik 
priemone keliauti upėmis, dabar buvo vienintelė viltis iš
sigelbėti. Jei ji būtų užlieta bangos, ar atsimuštų į kokį 
kelmą (o jų visa daugybė aplinkui mus kyšojo) — mes bū
tume žuvę. Mūsų h'klas iki šiol tarnavęs vien kaip įrankis irtis 
į priekį, dabar liko vienintelė priemonė atmušti bangų ata
koms ir judėti tolyn. Viskas priklausė nuo šio vieno įrankio 
valdymo.

„Keturias valandas keliaujant atvira įlankai, sutiksi dau
giau tūkstančio bangų, kurių nė viena nebus panaši į kitą, 
bet kiekviena, jos tinkamai nesutikus, gali užlieti valtelę“, 
— rašo Stewart E. White savo puikioje knygoje „Miškai“; 
toliau jis tiksliai nupasakoja, kaip reikalinga su bangomis 
kovoti.

„Bangoms ateinant priešais valtelės pirmgalį, irkluok 
iš vėjui priešingos pusės. Atsidūrus ant bangos keteros, 
leisk truputį blokšti valtelę, bet jau slystant antrąja puse 
žemyn, stipriai užgulęs irklą suk valtelę pasirinkto tikslo 
kryptimi. Kad išvengtum pakrypimo į šoną, kuris šiuo mo
mentu gresia, atitinkamai persisverk į priešingą pusę. Tada, 
atsidūręs dauboje tarp dviejų bangų, dviem ar trimis irklo 
pasispyrimais galėsi padaryti mažą pažangą pirmyn. Dvi
gubas vingis ant pačios bangos viršūnės turi būti įvykdytas 
labai švelniai — kitaip per visą valtelės ilgį pasemsi van
dens.

Turėdamas bangas iš dešinio kampo, irkluok tiesiai pir-
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myn, o kryptis išlyginama vien kūno pusiausvyra. Norėdamas išvengti valtelės apsivertimo, jai šliaužiant bangos šonu, turi pasvirti į bangos pusę.Aišku, kad kritiškiausias momentas ateina, valtelei šliaužiant bangos skiautere. Jei banga lūžtanti, kad išvengtum apsivertimo, nerk irklo mentę giliai j vandenį ir pasvirk pavėjui, tuo būdu valtelės šoną ir pusę dugno atstatant bangos smūgiui. Bet išsitiesti privalai per akimirką: jei užtruksi bent sekundę ilgiau — jau po tavęs."Šuolių darbas!Knygoje toliau nuosekliai ir smulkmeniškai aiškinama, kaip kovoti su bangomis, atūžiančiomis iš priekio, iš užpakalio jr šonų.Kiekvienu atveju viskas priklauso nuo sukaupto dėmesio, drąsos ir veiklumo. Mažiausias atsileidimas ir — esi žuvęs. Bet ši kova nėra be atpildo. „Tur būt, niekas kitas neįstengs taip iki paskutinio siūlelio sužadinti fizinių, intelekto ir nervu, pajėgų. Tave užplūsta smagumas. Stipriai įtemptas kiekvienas raumuo tuojau pat ir tiksliai reaguoja į menkiausią ženklą, o sulaikoma energija tiesiog virpina tave. Vos paskutiniąją bangą įveikus, problemą dėl jos protas meta užpakalin ir neatlyžtančiu įnirtimu kimba į sekančiąją. Tai savotiška apsvaigimo rūšis. Kiekviena banga įasmeninama; tarsi, su asmeniniu priešu šoki į grumtynes su ja, ir džiūgavimo kvaitulys pagauna tave, kai banga, sumušta ir sudaužyta, nušniokščia pavėjui. Tu šauki iš paskos: „Keliauk sau, tu nelemtas padare!“ „Na, tai ką, pabandysim? Mainai, kad pajėgsi, a?!“ Ir vėjo ir bangų slautėjančiame šniokštime, susigūžęs it besiginąs boksininkas, atmuši smūgius ir esi pasirengęs prie mažiausios progos vieną ar du kartus pakabinti irklu pirmyn.Eisi perdaug užimtas grumtynėmis su bangomis, kad galėtum stebėti, kiek kelio laimėjai. Mintis, kad iš lėto veržiesi į tikslą, nekvaršina tau galvos, kol keliauti bepalieka vos keli šimtai jardų. Nesumažink pastangų ir tada, nes paskutiniame šimte jardų sutiktos bangos, nemažiau pavojingos kaip įveiktosios už keturių mylių nuo kranto.“Taip — tas pat yra ir su žmogaus gyvenimu.
ŠIOS KNYGOS TIKSLAS

1947 m. jamboree: „Gaidžiai“ su laimėta gairele

Visi šie dalykai — ankstyva kelionė ramiai tekančia upe, atsidūrimas prie plataus ežero, sunkumų iškilimas, eilė bangų ir uolų, išvengiamų tik rūpestingai vairuojant, triumfas nugalėjus pavojus, sėkmingas įplaukimas saugion prieplaukon, malonus laužas ir išvargusių žmonių miegas naktį — kaip tik yra tai, ką žmogus savo gyvenime prakeliauja. Bet perdaug dažnai jis nuklimpsta audringuose vandenyse tarp sunkumų ir pagundų, ir tai svarkiausia dėl to, kad nebuvo įspėtas, kas jo laukia ir kaip su tuo kovoti.

JAUNYSTĖ. nėra žmogaus gyvenimo laikotarpis — tai dvasios būklė Ji yra valios kietumas, vaizduotės pajėgumas, jausmų stiprumas, baimės viršijimas drąsa, patogumų pamėgimo viršijimas nuotykių troškimu.Niekas nesensta, vien tik išgyvendamas metų eiię; žmonės sensta, tik apleisdami savo idealus. Metai raukšlėja veidą, bet entuziasmo netekimas raukšlėja sielą, pavargimas, abejojimas, nepasitikėjimas savimi, baimė ir nusivylimas —• tai yra tie ilgi, ilgi metai, kurie lenkia galvas žemyn ir augimo pradus verčia dulkėmis.Ar septyniolikmečio, ar šešiasdešimties sulaukusio — kiekvieno žmogaus širdis pilna meilės nuostabumui, malonaus žavėjimosi žvaigždėmis ir į žvaigdždes panašiais dalykais bei mintimis, pilna drąsos stoti į kova su įvykiais, žin- geidaus, tiesiog vaikiško, troškulio naujų pergyvenimų, pilna gyvenimą džiaugsmo ir žaismės.Tu esi tiek jaunas, kiek didelis tavo tikėjimas, ir taip senas, kaip tavo abejonės; tiek jaunas, kiek pasitikti savimi — taip senas, kaip tavo baimė; tiek jaunas, kiek didelė tavo viltis, ir taip senas, kaip tavo nusivylimas.Pakol tavo širdis atvira grožio, linksmumo, drąsos, didybės ir galios pasireiškimui, plaukiančiam iš žemės, žmogaus ir Amžinybės, tol tu esi jaunas.Kai rankos nusvyra ir atsileidžia visi pojūčiai, o širdis dengiasi pesimizmo šerkšnu ir cinizmo ledu, tada jau iš tikrųjų tu sensti ir Dievas tepasigaili tavo sielos. S. Ulman

Aš pacitavau keletą Stewart White praktiškų nurodymų iš jo patyrimo, besiiriant vandens keliais; sekančiuose puslapiuose aš noriu pasiūlyti keletą vairavimo nurodymų iš savo patyrimo, kovojant su įvairiomis uolomis ir bangomis, kurios gali pasitaikyti, jums iriantis gyvenimo keliais.Tarp šių uolų ir besidaužančių bangų yra ir tos, kurias galima nusakyti seno tosto žodžiais: „Arkliai, Vynas ir Moterys“, pridėjus dar Gegutes ir Apgavystes.Jums yra skirta savo laiku pereiti daugumą jų. Sekančiuose skyriuose aš ketinu parodyti, kad šios uolos turi gerų, bet taip pat ir pavojingų pusių, ir kaip „vyčiaujant“ gali jas
‘ CS
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1947 m. jamboree: Moissono „greitasis“
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Kelias i pasisekimą * *
Lordas Baden-Powell of Gilwell

TURINYS:
I. Kaip būti' laimingu turte ir varge.

II. Uolos:
1. Arkliai.
2. Vynas.
3. Moterys.
4. Gegutės ir apgavikai.
5. Netikėjimas.

III. Vyčiavimas.

Verta įgyvendinti

ne tik apeiti, bet taip pat pasisemti naudos ir prasiskinti 
kelią į pasisekimą.

MANO PATARIMAS
Man atrodo labai keista, kai žmogus mirdamas nusineša 

su savimi visą žinojimą, įgytą per gyvenimą auginat laukines 
avižas ir pasiekiant laimėjimų. O jo sūnums ar jaunesnie
siems broliams lieka žinių rinkimas vėl nuo pat pradžios iš 
jų pačių patyrimo. Kodėl jis neperduoda gausiai naudingo 
savo patyrimo pasiliekantiems, o tada jie galėtų šias žinias 
toliau gilinti ir tuojau pat siekti aukštesnio našumo laipsnio.

Šios mintys mane ir paskatino apmesti keletą sunkumų, 
per kuriuos savo laiku aš perėjau, ir papasakoti, kokius aš 
radau geriausius būdus jiems įveikti. Aš nesakau: „kaip juos 
įveikiau“, nes kartais aš pats buvau pasukęs klaidingu keliu, 
tačiau, žvelgdamas atgal į savo klaidas, aš pamačiau, kaip 
turėjau elgtis.

Taigi, ši knyga nėra skiriama skaityti patyrusioms vyrams. 
Aš juos įspėju nuo to-. Aš ją rašau jums, jaunuoliai, kurių 
tikslas yra žvelgti į priekį, tačiau su susirūpinimu, kur 
einate ir kaip turite elgtis gyvenime. Ir aš turiu pasakyti, 
kad jūs, priklausydami naujajai kartai, šiuo atžvilgiu esate 
šiek tiek šaltesnio kraujo už savo pirmtakus praeityje. Jums 
nedera vienoje negrų baladėje aprašytų ančiukų elgesys, 
kurie „nieko kito daryti nemėgino, ko jų tėvas nebuvo iš
bandęs“.

Pavadinkime šią knygą „Kelias į pasisekimą“.
Žodžiu „bastymasis“*) aš nenoriu apibrėžti betikslio kla

jojimo. Aš juo noriu nusakyti mokėjimą surasti kelią smagių 
takų pagalba, turint aiškų tikslą prieš akis ir suprantant sun
kumus ir pavojus, kuriuos galite bekeliaudami sutikti. Šių 
kliūčių tenka laukti visos gausybės.

Daugelyje pasaulio kraštų aš pats esu ragavęs šiek tiek 
gyvenimo kartybių ir daug jo saldybių, tad neturėtumėte 
įtarti, kad. aš kalbu be pagrindo.

Gyvenimas įgristų, jei jis susidėtų vien iš cukraus; vienui 
viena druska yra karti, bet įbėrus jos į dubenį, valgis įgauna 
skonį. Sunkumai ir yra gyvenimo druska.

Goethes motina paskelbė gerą gyvenimo principą, saky
dama: „Neieškau erškėčių ir nutveriu mažus džiaugsmus. Jei 
durų stakta žema, aš pasilenkiu. Jei galiu pastumti iš kelio 
akmenį, aš tai padarau. Jei jis yra per sunkus, aš jį aplen
kiu.“ Kitais žodžiais, ji nesiveržė stačia galva, bet ėmė da
lykus tokius, kokie jie yra, ir pasiekdavo iš jų geriausia.

Ir tai yra kelias į tikrą pasisekimą.

*) Originale pavadinimas skamba „Rovering to Success“. 
Žodis „rover“ reiškiat bastūną. Anglų „Rover Scout“ = musų 
„skautas vytis“.

Dažnas mūsų vienetas atsimuša į klausimą: 
kas darytina su tokiais broliais, kurie dėl tarny
bos pareigų gausumo, ar šeimyninių rūpesčių bei 
panašių priežaščių varžomi, vienete aktyvūs būti 
negali. Jie yra skautiškoj šeimoj išaugę, susigy
venę ir gyvenimą tvarko skautybės principais, 
tačiau, likdami tarp vyčių, jie lieka ir savotišku 
kliuviniu būreliui, ar draugovei. Žymiai mažiau 
teįstengdami pajudėti vieneto interesams, jie 
sukelia dalinį veiklos paralyžių.

Užsklęsti tokiems broliams duris savo tarpan, 
reikštų išjungti juos iš organizacijos. Tai įvykdyti 
dažniausiai tektų prievartos keliu, nes pasi
traukti iš malonios ir pamiltos brolijos retas ne-, 
susopusia širdimi tesutiktų. Juoba, čia ir nauda 
vienetui, o taip pat organizacijai, būtų nepilna: 
tokie broliai (Liečiami tik tie, kurie iš tikrųjų 
gyvenime skautiški ir varžomi anksčiau suminėtų 
priežasčių; tokie tik retoje vietovėje neužtin
kami) paprastai turtingi žiniomis ir patyrimu.

Vyčiai čia nėra išimtis — yra Skautininkų ir 
buvusių skautų, kurie, laiko stokos užgulti, at
sistoja šalia organizacijos. Jie ilgesingai žvalgosi, 
norėdami pritapti, bet dėl savo padėties neranda 
būdų.

„Viena kartą skautas — skautas visą gyvenimą“ 
— ir nebūtų teisu drausti skautu būti tam, kurs, 
būdamas jau suaugęs, negali mūsų tarpe aktyviai 
dalyvauti.

Ir šit atsiduriame tarp Scilės ir Charibdės. 
Daug valandų pradiškutuota būkluosę, beieškant 
išeities. Neretu atveju pakalbėta didesniuose ir 
didžiuosiuose organizacijos susibūrimuose. Be
galėmis minčių apsikeista, o tikrai tikslingo pa
daryta nėra.

Sprendimas vis dėlto turi būti. Jį prasimanyti 
padeda „Skautų Aidas“ Nr. 9—10. Tiesa, mums 
rūpimų brolių klausimu čia nesuieškosime nė žo
delyčio, bet yra straipsnis apie Dobilo Gildiją. 
Nors jame kalbama apie seses, įsiskaičius norisi 
manyti, kad dobilietėms turi būti ir vyriškas an
trininkas. Turi būti ir Brolijos šaka, kuri narių 
kvalifikacijomis ir pareigomis gulėtų lygiagretėj.

Išryškinimui, ar tai būtų gelbstinti lenta, kuri 
išneštų iš rūpimo klausimo narpalynės, pasivėlin
kime porą citatų:

„Yra daug narių, kurios davusios įžodį ir kurį 
laiką buvusios aktyvios skautės, tačiau vėliau dėl 
susidėjusių aplinkybių buvo priverstos pasitrauk
ti iš skautiško veikimo. Jos yra įvairių luomų ir 
įvairaus amžiaus moterys, pradedant 21 metų 
amž. ir baigiant pensininke. Visos jos aktyviai 
galėtų prisidėti prie skautiško veikimo, nes iš
stojusios ne tik pačios atitolsta nuo skautybės 
idealų, bet ir skautų judėjimas nuo to nukenčia, 
nes jaučiamas didelis trūkumas prityrusių žmo
nių, kurie galėtų duoti patarimų ir dalintųsi savo 
patyrimu.“

, Į Dobilo GUdiją „įstoti gali visos virš 21 metų 
amžiaus buvusios skautės:, kurios: a) nuo pat įsto
jimo ištikimai tarnavo skautybei, b) kurioms 
skautų įstatai ir įžodis tebėra jų pagrindas, ku
rios visur ir visada Skleidžia broliškumo ir skau
tybės dvasią, c) kurios, reikalui esant, kokiu nors 
būdu padeda seserijai.“

Komentuoti toliau, atrodo, nebėra reikalinga. 
Čia tik žodis „moterys" pakeistinas vyriškąja gi
mine, ir telieka laukti panašiai suorganizuotų lie
tuviškų brolių. Jų veikimo principai pritaikintini 
mūsiškėms sąlygoms. Atitinkami patvarkymai tu
rėtų juos įgyvendinti.

Baigiant svarbu pažymėti, kad delsimo čia ver
ta atsisakyti: vienetai skuba nevaržomi veikti, o 
„šeimyniniai ir tarnybiniai“ broliai, pagal savo 
laiko išteklius, trokšta skautauti ir būti naudingi. 
Kas kompetentingas — tesuma žygių tuojau pat

Vyr. skltn. Algis Dormantas
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Psktn. R. N. VIDUGIRIS

Išaušus pavasariui, iš tolimųjų 
kraštų į mūsų vandenis kartais už
klysta didingos išvaizdos sparnuoti 
svečiai — nebyliosios gulbės. Gaila, 
kad jos nėra dažnos mūsų Tėvy
nėje. Dėl to yra kalti patys žmonės, 
kurie senesniais laikais savo piktu 
elgesiu jas išbaidė, gi gulbės joms 
padarytosios skriaudos nepamiršo ir 
iki šiandien.

Gulbė yra didžiausias mūsų krašto 
paukštis. Jos ilgis siekia apie pus
antro metro, gi suglaustas sparnas 

— apie 60 cm. Suaugęs patinas sve
ria apie 12 kg, o patelė, kuri visa
dos esti mažesnė, sveria apie 10 kg. 
Suaugusi gulbė yra visiškai balta, 
tik jos snapas yra raudonas. Snapo 
pamate yra juodas gumbas. Kojos 
didelės, stiprios, juodos spalvos. 
Kaklas ilgas, dailiai išlenktas „S-1 
raidės pavidalu, susideda iš 23—25 
slankstelių. Šonkaulių turi astuo
nias poras.

Visas kūnas yra apaugęs puoš
niomis baltomis plunksnomis, kurių 
vienoje gulbėje priskaitoma kelio
lika tūkstančių, pav., gulbė Cygnus 
columbianus turi 25.216 plunksnų. 
Uodegoje randamos 24 didelės vai
ruojamosios plunksnos. Kūno tem
peratūra yra aukšta ir siekia 41°.

Jauniklių plunksnų spalva yra 
pilka, juosvi snapai gumbelio dar 
neturi, kojos — pilkšvos.

Gulbės žiemoja Viduržemio jūros 
kraštuose, tačiau pavasarį jos iš ten 
išskrenda ir išsisklaido visoje Eu
ropoje. Jų galima rasti beveik vi
soje Europoje, o taip pat ir Azijoje. 
Jų perėjimo riba eina per Rytprū
sius, tačiau nepaisant visiško Ryt
prūsių ir Lietuvos panašumo kli
matiniu atžvilgiu, pas mus jos peri 
labai retai. Keli tokie bandymai 
buvo pastebėti 1927, 1936 ir 1938 
metais, tačiau dėl blogų apylinkės 
žmonių, tik keli gulbiukai teatsirado.

Gulbės mėgsta apsigyventi ra
miuose vandenyse. Sustoja Kuršma
rėse, nesrauniose upėse, negiliuose 
ežeruose, nevengia kūdrų ir net 
dirbtinių tvenkinių ir sugeba juose 
gerai jaustis. Atviros jūros jos ne
mėgsta, mieliau pasirenka vidaus 
vandenis. Joms patinka lėtai tekąs 
vanduo, lėkštas dumbluotas dugnas,

kuriame jos gali rasti maisto. Gul
bės nemėgsta tankių nendrynų, ku
rie joms kliudo matyti priešą. Jei 
ežeras ar didesnė kūdra vasarą už
auga nendrėmis, jos išsikelia gy
venti kitur, kur tokių augalų nėra.

Beveik visą savo amžių jos pra
leidžia vandenyje ir į sausumą ne
dažnai teišeina. Sausumoje gulbė 
yra panaši į didelę žąsį ir lieka ne
vikri. Vandenyje priešingai: ka
dangi ji tik nedaug tenugrimsta, 
ant vandens laikosi kaip kamštis. 
Jos atsikišę sparnai panaudojami 
kaip burės. Esant vėjui, gulbė gali 
labai greit irtis.

Gulbių maistą sudaro įvairūs van
deniniai augalai, o taip pat ir smul
kūs gyvulėliai: vabzdžiai, vikšrai, 
buožgalviai, varlės. Naikindamos 
vandeninius augalus, jos per trumpą 
laiką sugeba nemažus vandens plo
tus apvalyti nuo kenksmingų augalų, 
kas tarp kitko turi didelės reikšmės 
žuvų ūkiuose.

Lizdų puošnumų gulbės nemato 
reikalo rūpintis. Jų lizdas tėra nend
rių ir meldų krūva, pakylanti virš 
vandens per 40 cm. Prie tokio, kad 
ir nedailaus lizdo gulbės yra labai 
prisirišusios ir kasmet grįžta į jį. 
Patelė deda 5—8 kiaušinius ir peri 
apie 35 dienas. Išsiritę gulbiukai 
yra rūpestingai penimi ir ginami 
nuo priešų. Pati gulbė priešų kaip 
ir neturi. Nei lapė, nei erelis jos 
nedrįsta užkabinti, tačiau neatsisako 
nuo jauniklių. Praėjus kelioms sa
vaitėms po gulbiukų išsiperėjimo, 
motina vienu kartu pameta visas 
plasnojamąsias plunksnas ir lieka 
visiškai bejėgė ir beginklė. Po maž
daug 6 savaičių jos plunksnos atau
ga ir ji vėl lieka pavojinga savo 
priešams. Tuomet plunksnas pa

meta patinas. Maždaug po tiek pat 
laiko ir jo plunksnos atauga, o kar
tu užauga ir jaunikliams plunksnos.

Skristi į šiltąsias šalis gulbė ilgai 
neprisirengia; dažnai ji laukia pir
mojo ledo ir tik tuomet, netekusi bet 
kokio maisto, pagaliau pakyla į orą. 
Pakilti jai nėra lengva ir ji turi 
įsibėgėti keliasdešimt metrų vandens 
paviršiumi. Bet pakilus, jau skren
da gerai. Skrendančias gulbes ga
lima girdėti jau už pusantro kilo
metro. Jos nors ir nesigarsina bal 
su, tačiau jų sparnai sukelia savo
tišką garsą.

Nelaisvėje netenka girdėti gulbės 
balso, tačiau laisvėje nėra retas da
lykas ją išgirsti. Jų balsas primena 
trimitą.

Prie gulbės prieiti yra sunku. Ji 
yra baikšti, bet sykiu ir gudri. Ji 
moka atskirti medžiotoją nuo pie
mens ir nėra suklaidinama jo lazdos.

Žmogaus gulbė bijo ir vengia ne 
be pagrindo; jis, tur būt, yra jos 
vienintelis priešas. Vakarų Europoje 
gulbės yra, palyginti, retos ir lai
komos parkuose kaip papuošalas. 
Bet tose vietose, kur jų būna apsčiau, 
ypač šiaurėje, jos yra medžiojamos, 
kartais net labai barbariškais bū
dais. Jos yra žudomos dėl puikių, 
minkštų plunksnų ir pūkų. Iš gul
bių kailiukų, išrovus didesnes 
plunksnas ir palikus vien pūkus, 
yra siuvami drabužiai.

Gulbes galima prisijaukinti. Gul
bės kiaušinius pakišus vištai arba 
žąsiai ir išaugus jauniems gulbiu
kams, jie lieka visiškai naminiai. 
Norint gulbes sugrąžinti į tuos kraš
tus, kur jos seniau perėdavo, dabar 
yra į ten nugabenami kiaušiniai, ku
rie yra žąsų perinami. Jaunos gul
bės visiškai apsipranta su kraštu.
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SPĄSTAI
______

Amstrong Destino būdas, kūriuo 
jis bandė išmesti per bortą į jūrą 
George Turnerį, buvo paprastas, o 
tačiau iš to prasidėjo drama.

Sena Nassau jachta plaukė siū
buodama. Užpakaly jos sekė plačios 
putų juostos. Pastoviai pučiąs vėjas 
buvo toks stiprus, kad įstengtų pa
judinti kiekvieną laivą, o tuo labiau 
Destino jachtą. George Tumeris 
jautėsi matąs spalvotą filmą. Kartas 
nuo karto užimerkdamas ir vėl atsi
merkdamas — o tai katojosi jau dvi 
dienos — jis norėjo įsitikinti, ar iš 
tikrųjų jis nesapnuoja. Dangus buvo 
mėlynas, o putos tokios baltos. Tu
zinai salelių atrodė, lyg nublukusio 
satino splavos skiedros jūroje. Kaž
kuriose jų augo tamsiai žalia aug
menija. Žmonių čia nebuvo. Baha
mos tokių mažyčių salelių buvo šim
tai. Jos gražios, bet nenaudingos.

Destinui visa tai buvo jau seniai 
žinoma. George Turneriui tai buvo 
naujiena, o gal ir pergyvenimas. 
Tumeris buvo lieknas, tamsaus 
veido, raumeningas vyras. Jo plau
kai tamsūs, akys — rudos. Jas 
dengė akinai. Jo veidas, kartas nuo 
karto, iš pasitenkinimo trūkčiojo, o 
akys žibėjo, kaip pelėdos. Jis manė, 
kad kadaise šituose vandenyse plau
kiojo piratų laivai Lengva buvo 
tokį įsivaizduoti: akiplėšiškai plau
kiojantį, pilną karingų vyrų. Jie, 
kaip jam rodėsi, visiškai nebuvo 
panašūs į jį, o greičiau į Destiną.

Saulė pradėjo leistis. Ji čia atrodė 
daug didesniu raudonu kamuoliu, 
negu kur kitur. Raudoni auksiniai 
debesys sudarė ilgą, šviesią juostą.

— Pasakiškai gražu! — tarė Ge
orge Tumeris, meškerkočiu bakstel- 
damas saulėleidžio link. — Ir mė
nulis bus aiškus. Galime plaukti, 
ką?

— Žinoma, — atsakė Destinas, — 
keliaukime greičiau.

Pasakęs pasišaukė Turnerį ir van
denyje parodė seno sudužusio laivo 
likučius ir patrankos siluetą.

Destinas atsitraukė nuo vairo, at
sirėmė į jį koja ir tingiai nusižio
vavo. Jis buvo didesnis už Tur
nerį. Skirtumų buvo ir daugiau. Tai 
stiprus vyras, nors išoriai — džen
telmenas. Iš gilaus rando jo rankoj 
galima aiškiai spręsti, jog jis per
gyveno pavojų, buvo kovojęs ir kū

HOWARD BLOOMFIELD 

ręs savą teisę. Kai Destinas savo 
dešine ranka pridengė burną, akyse 
sužėrėjo žiedas. Jis buvo nukaldin
tas iš sunkios aukso juostelės, kurią 
puošė keturkampis, žalias akmuo. 
Destinas ištiesė ranką, pakraipė ją ir 
itsuko akmenį į šviesą.

— Ar Tamsta esi kada nors matęs 
šitokį žiedą? — Paklausė jis George 
Turnerį. — Jis buvo rastas sename 
sudūžusiame laive. Paėmiau jį iš 
mirusio žmogaus Port-au,Prince. 
Pasiėmiau kaip prisiminimą. Pa
žiūrėkite į įrašą, manau, kad tai — 
ispaniškai.

Priėjus Turneriui, Destinas su
spaudė kumštį ir tarė:

— Neblogas žalvarinis krumplys!
Čia jis atgniaužė kušmtį ir išskėtė 

pirštus. Turneris atidžiai pažiūrėjo į 
akmenį.

— Vyras, iš kurio šį žiedą paė
miau, bandė nužudyt mane, kada aš 
šito visai nelaukiau, — pasakė Des
tinas. — Ar matote? Tiesiai prie ak
mens ...

Tą akimirką Tumeris pradėjo 
svirduliuoti. Netikėtas Destino kai
rės rankos stumtelėjimas būtų jį 
tuoj išmetęs į jūrą, bet jis, klausy
damas Destino pasakojimo apie žmo
gaus nužudymą, stovėjo kiek įsirė
žęs. Tai patyrimas. Dieną anksčiau 
barakudos (žuvies) stiprus smūgis 
buvo privertęs jį susvyruoti Nuo to 
jis visad meškeriodamas stovėjo kiek 
įsirėžęs. Besisukdamas pamatė, kad 
Destino kumštis ir vėl buvo iškeltas. 
Jo veidas atrodė nuostabiai žiaurus. 
Tumeris pasvyro į laivo vidų ir sun
kią savo meškerės špūlę paleido į jį. 
Destinas išplėšė meškerę, bet Tur
neris spėjo išsitraukti iš makšties 
peilį. Akimirksnis ir peilis Destino 
ranką paženklino raudonu rėžiu. 
Destinas puolė į kajutę.

Tumeris sunkiai atsikvėpė, ban-

♦

dydamas suprasti tai, kas buvo atsi
tikę. Prieš kelias sekundes jis žiūrė
jo į Destino žiedą, o dabar Destinas 
kraujavo kajutėje. Tumeris stovėjo 
sukaustytas baimės. Jam dinktelėjo 
mintis apie revolverį, gulintį kaju
tės lentynoje, ir apie Destino ranką, 
griebiančią ginklą. Tą akimirką jis 
norėjo palikti laivą, nert, ir beprotiš
kai plaukti tolyn.

Jachta, niekieno nevairuojama, pa
sisuko pavėjui. Jos burės daužėsi ir 
virpėjo. Griebtis vairo būtų vienos 
minutės reikalas, bet tada jis būtų 
pagautas, kaip delfino puolama žu
vis. Jis peiliu kirto per pagrindinį 
burės lyną, ir didelė būrė nusileido, 
lyg sniego masė. Lūžo supuvęs kėlė
jas, o burės skersinis stipriai trenkė 
į kajutės stogą. Destinas buvo pasi
rodęs denio angoj, bet skersinis 
smogė jam į petį ir vėl nubloškė že
myn. Tumeris perkirto kliverio lyną. 
Susiklostęs kliveris pagalbiniu lynu 
gana švelniai nučiuožė žemyn. Di
delė būrė užklojo denio angą dižiu- 
liu patiesalu. Po juo krutėjo figūra. 
Turneris akimirkai stabtelėjo, pašo
ko atgal, pačiupo meškerę ir jos 
sunkia špūle tvojo nesigailėdamas. 
Figūra susmuko kajutėn. Turneris, , 
genamas baimės, šoko į vandenį. 
Vanduo jį apgaubė, tartum nuplau
damas baimę. Beneriant jo ausis pa
siekė keistas trenksmas Jo galvą 
dengė tropinis kamščio šalmas, pri
laikomas posmakrio dirželiu. Akiniai 
tebebuvo savo vietoj. Iš pradžių jis 
plaukė su įnirtimu ir instinktyviai 
laikėsi prieš vėją, nes jachta buvo 
varoma pavėjui. Kai jis atsigręžęs 
žvilgterėjo, laivas, kaip tamsi masė 
tebebuvo čia pat. Tik per šimtą jar
dų nuo jo. Nors dar nebuvo naktis, 
bet la’vas, stovėdamas prieš besilei
džiančią saulę, raudonam vandeny 
atrodė tamsus. Destino vis dar nebu
vo ant denio. Tumeris vėl pradėjo 
sparčiai plaukti. Vanduo tingiai 
bangavo, tarytum jūra alsuotų. Van
dens dauboj žmogaus nebūtų galima 
pastebėti, todėl Tumeris bandė joje 
užtrukti, tačiau tai trukdė pakanka
mai greit plaukti. Kai jis pajuto, jog 
išniro, vėl pasinėrė ir tol plaukė, kol 
vėl atsidūrė dauboj. Netekęs kvapo, 
jis suspurdėjo, stengdamasis pakilt, 
kad vėl galėtų matyti.

Destinas jau buvo ant denio. Lėtai 
vaikščiojo ir sukinėjosi. Be abejo
nės tyrė vandenį. Vėjo varoma jach
ta buvo toliau, negu Tumeris to tikė-
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josi. Raudonoje saulės šviesoje jūra 
atrodė švininė. O dangus lyg ap
siniaukęs.

Turneris prisiminė laivelį, kuris 
buvo pririštas prie denio. Jam pasi
darė gaila, kad laiku apie tai nepa
galvojo. O laiko buvo pakankamai. 
Dabar jis iš viso negalėjo atsiminti, ar 
apie laivelį ką nors galvojo, ar ne. 
Kartelis užvaldė jį. Pasijuto pavar
gęs. Dabar buvo jau vėlu apie tai 
galvoti. Bet Destinas,manė jis, tamsai 
didėjant nebūtų galėjęs atplaukt čia. 
Argi tai galimas daiktas, kad Des- 
tinas jį vytųsi laiveliu? O jei vytųsi? 
Juk tai būtų rizikinga, ypač naktį, 
prarasti jachtą. Turneris greit spren
dė situaciją: o jei Destinas prieš tai 
pakabintų žibintą, jachtą surastų, bet 
ne — Destinas to nepadarys, nesu
tvarkęs būrių. Juk stiprūs lynai iššo
kę iš blokų ir plakasi viršuje. Taip 
begalvodamas, Turneris nusiramino. 
Jis vėl lėtai plaukė nugara, nukrei
pęs kojas į vakaruose blankstančią 
šviesą. Ji taip greit nyko, kad jis, 
kol pasirodys kitos žvaigždės, savo 
plaukimo rodykle turėjo pasirinkti 
vienintelę spinksinčią žvaigždę.

Vanduo buvo raminančiai šiltas. 
Turneris atsiminė, kartą skaitęs apie 
žmogų, kuris Golfo srove plaukė visą 
savaitę ir tapo išgelbėtas. Tiesa, be 
sąmonės. Turneris galvojo turįs dar 
kelias valandas. Žmogaus kūnas gi su
sideda iš 98%, ar daugiau, vandens, 
todėl išlikti gyvam priklausė nuo 
kelių uncijų. Kol jis plaukė nugara, 
jis plaukė lengvai, lyg atsegtame 
švarke, bet kai jis pabandė apsi
versti, vanduo įsiveržė į nosį ir 
bumą.

Kamštinis šalmas, kuris dabar 
buvo atsiradęs ant pakaušio, atrodė 
padedąs, tačiau ilgainiui jis galėtų ir 
kliudyti. Jam jau atrodė, kad šalmo 
brylius atbrizgo ir kiekvieną kartą 
daužė jo sprandą, kai jis rankos ju
dėsiu kiek pasiirdavo pirmyn. Jis at
sikratė rankinio neperšlampamo laik
rodėlio, diržo ir peilio makštų, bet 
nuovargis vertė jį panert ir netekti 
kvapo. Jis buvo apsirengęs marški
niais, kelnaitėmis ir sandaliais. Gal 
tie sandaliai, turėdami kamštinius 
padus, kiek ir gelbėjo. Žmogus juk 
gali plaukti be kamštinio šalmo ir 
sandalių? Turneris bandė tai išmin
tingai pergalvoti. Juk kelios plūdu
riuojančios uncijos reiškė gyvybę, ir 
tik kelios girmstančios — mirtį.

Jis buvo lyg dideliame šiltame ba
seine. Gulėjo lyg ant minkštos sofos, 
irėsi rankomis, "'"•s visas, išskyrus

Dėmesio!
Visi skautų vyčių vienetai, kurie dėl adresų neturėjimo nėra gavę 

Skautų Vyčių Skyriaus Vado aplinkraščio Nr. 1, ir taip pat pavieniai 
skautai vyčiai prašomi kuo skubiausiai registruotis Skautų Vyčių Sky
riuje, Offenbach a. M., Waldstr. 294, prisiunčiant šias žinias:

laipnis, pavardė ir vardas, amžius, skautų įžodžio davimo data, 
skautų vyčiu įžodžio data, mokslo cenzas, kokį amatą turi be 
savos profesijos ir vieneto įsikūrimo datą.
Registracija baigiasi 1948 m. sausio 1 d. Neprisiuntę žinių bus lai

komi nenorį dalyvauti skautų vyčių judėjime.
Sk. Vyčių Skyrius

akis, nosį ir bumą, buvo apsemtas 
vandens. Plaukiojimo baseinas turi 
šonus, galus ir kopėčias iš vandens 
išlipti. Jame nėra barakudų ir ryklių. 
Apie tai jis stengėsi negalvoti, nes 
tai buvo beprotiška mintis, tačiau 
buvo labai sunku nesirūpinti tuo. Po 
;uo galėjo kas nors judėti. Galėjo jį 
stebėt, o jis vos coliais judėjo didelė
je erdvėje. Jo žvilgsnis buvo nukreip
tas į žvaigždę. Pasijuto nepaprastai 
vienišas. Jis vaizdavosi matąs bičiulių 
nustebimą ir artėjantį pavojų. Matė 
jis įstaigą Pittsburghe, kurioje suo
džiai krenta ant popierių, laukiančių 
jo parašo. Matė pažįstamus vyrų ir 
moterų veidus, kurie atsisuka vienas 
į kitą ir kalbasi apie jį visai nežino
dami, kad žmogus, vardu Destinas, 
staigiai prievarta suardė kompaniją. 
Turneris buvo nepaprastai sukrėstas. 
Jis mėgo būti su Destinu, slaptai 
gėrėjosi jo jėga ir nuotykingu gy
venimu. O dabar Tumerį tesudarė 
dvi akys ir šnervės, kyšančios iš 
vandens.

Kartu su Destinu jis buvo įdėjęs 
kapitalą į mėsinių gyvulių fermą di
delėje saloje, netoli Nassau. Tas pa
sitikėjimą sukeliąs bandymas ir su
jungti pinigai buvo atsargiai apsau
goti ir visos atsargumo priemonės 
numatytos. Apsisaugojimo priemonės 
prieš viską, išskyrus vieną didelį da
lyką, apie kurį Turneris niekad ne
pagalvojo: būtent, kad jis staiga tu
rės mirti ir viskas liks Destinui. Pa
žįstami žmonės nė nežinotų apie tai. 
Nežinotų nei to, kad Destinas jam 
šią nedidelę ramią kelionę pasiūlė. 
Jos tikslas — apžiūrėti laivo liku
čius, kur galėjo būti lobio.

George Turneris pastebėjo ir tai, 
kad naktis tapo šviesesnė ir jis pa
žvelgė į rytus, kur jau matėsi mėnu
lio pilnatis. Jis apžvelgė horizontą, 
ieškodamas salos, kuri, jo nuomone, 
turėtų čia kur nors būt. Tačiau ne
pastebėjo nieko išskyrus sidabrinį 
mėnulio taką vandenyje. Staiga jis 
pravirko, norėjo šaukti ir leistis į 

dugną, praryt vandens, pripildyti 
plaučius ir užbaigt gyvenimą.

Jį pažadino iš svarstymų naujas 
grąsus garsas, kuris skriedamas virš 
vandens, ramiai bangavo ir atsitren
kė į jį. Girdėjo jis ir, tarytum, kažką 
kertant. Kažkas plėšė būręs. Tie 
garsai labai greit skriejo į jį. Tur
neris pastyro ir, stipriai drebėdamas, 
pradėjo kojomis grimzti. Kapojimui 
visai netoli priartėjus, jis sukliko, 
pradėjo rankomis daužyti vandenį, o 
kojomis bandė išlipti iš vandens. Jis 
tol kovojo, kol neteko kvapo. Bet 
staiga pamatė mėnulio šviesą. Ji ži
bėjo ant spindinčių juodų delfinų 
nugarų, kurių būrys šuoliavo ir nar
dė paskui jį.

Tada Turneris pasijuto labai pa
vargęs. Ilsėjosi gulėdamas ant nu
garos. Jo rankos judėjo taip, lyg jos 
būtų ne jo, o kažkieno kito. Jo akys 
tebebuvo nukreiptos į žvaigždę, o 
galva į besileidžiantį mėnulį. Taip jis 
plaukė, kol priešais neišgirdo kitokio 
garso. Tai buvo burbuliavimas. Rit
miškas ir muzikalus. Jis pajudėjo 
vandeny ir pasijuto stovįs ant seklu
mos. Per besidaužančias bangas jis 
išbrido į salos krantą. Salų buvo 
trys. Jas Turneris jau buvo paste
bėjęs kelių mylių atstume bekirsda- 
mas būrių lynus. Šita sala neabejo
tinai rytinė. Ji turėjo % mylios ilgio 
ir apie pusę tiek pločio. Ją supo plati 
smėlio juosta. Turneris žingsniavo 
krantu, stengdamasis sušilti. Vėjas 
vėsino jo drėgną odą.

Sala buvo taip žema, jog mėnulio 
šviesoje matėsi abu krantai. Salos 
viduryje augo pluoštai stiprios žolės 
ir žemų krūmų tankynė. Šie krūmai 
galėjo paslėpti žmogų, jei tik jis 
įšliaužtų j juos; tai galėtų būti slėp
tuvė, bet pirma reikėtų paslėpti pėd
sakus, vedančius į ją. Kai Turneris 
ėjo pro jūros paukščių lizdus, jie 
pakėlė didelį triukšmą. Tai būtų 
maistas badaujančiam žmogui, — pa
galvojo jis. (B. d.)

Vertė V.
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Skauto atsiminimai VYT. SKIRGAILA

Įžodis caro priespaudos metais(Pabaiga)— Broliai! Pagalvokite! Dar nevėlu. Jūs galite dar atsisakyti, pasitraukti iš mūsų tarpo, — skamba vado balsas. Jis žengia dar arčiau mūsų gretos.— Jūs stovite ant slenksčio, per kurį žengiant reikia gerai pagalvoti. Skauto priesaika yra kažkas nepaprasta, kažkas šventa, tai yra didis įsipareigojimas. Šiuo metu tai yra įstojimas į kovojančiųjų dėl savo Tėvynės ir tautos laisvės riterių broliją. Jums reiks pasišvęsti, gal reiks nukentėti . . .— Jei kas norėtų atsisakyti, mes nevaržydami tokį išleisime, nuoširdžiai jam atleisime, tik paimtume iš jo garbės žodį, kad apie mūsų organizaciją tylės kaip žemė; tokį žodį sulaužęs, jis būtų visų skautų ir tautiečių boikotuojamas.Žengęs porą žingsnių atgal, tun- tininkas dar kartą peržvelgia mus visus ir trumpai įsako:— Norintieji atsisakyti — du žingsniu pirmyn, marš!Mirtina tyla sutiko tuos žodžius. Jaunieji skautai stovi lyg įaugę žemėn, nejuda, jaučia, kaip jų jaunos širdys pasiutusiai plaka: nejaugi, nejaugi atsiras nors vienas? . . .Bet ne, nesudrebėjo nė vieno širdis .. .Tyla užsitęsia. Tuntininkas staiga mosteli ranka ir komanduoja:— Priesaika! Saliutas!Visų rankos šauna į viršų, keldamos į dangų simboliškus tris pirštus. 

„Laisvapilio“ skautų stovyklos vadovybė: v. skltn. A. Radžius, 
psktn. Pr. Vrbutis, psktn. kun. J. Panavas, psktn. VI. Izokaitis 
ir skltn. A. Grigonis Kolupailos nuotr.

Palinksta, suplevėsuoja tunto vėliava. Žemas, kresnas draugininkas skaito priesaiką:— Priesiekiu Dievui ir Tėvynei...Nedrąsiai kartojame priesaikos žodžius. Iš eilės einame prie vėliavos ir priklaupę pagarbiai ją bučiuojame. Tuntininkas, tas griežtas ir baisusis tuntininkas, švelniai mus visus apkabina ir tėviškai pabučiuoja.Mes vėl išsirikiuojame ir tuntininkas taria sveikinimo žodį, vadindamas mus tikraisiais broliais skautais.Staiga jis nutraukia savo kalbą ir atydžiai klausosi. Kažkur graudžiai surinka apuokas. Jam atsako antras, kiek arčiau mūsų. Netrukus aikš- telėn įbėga uždusęs sargybų vadas ir tuntininkui pusbalsiu raportuoja:— Broli tuntininke, kažkokie du nežinomi vyriškiai artinasi čia; atrodo, eina laužo pusėn.Sausi trumpi komandos žodžiai:— Aliarmas! Draugovei išsiskirstyti ir pasislėpti čia pat krūmuose. Laukti tolimesnių įsakymų; vadovybė lieka prie laužo! Sargyba lieka vietose!Vikriai ir tyliai draugovė išnyksta miško ir nakties tamsybėse. Tuo metu tokie pratimai buvo nuolat daromi. Net dienos metu draugovės buvo pratinamos per dvi-tris minutes pranykti, tiesiog išgaruoti ore. Pirštų galais bebėgdamas skersai aikštelę, matau kaip viskas žaibiškai įvyksta: draugovė išnyksta, vėliava 

dingsta adjutanto užantyje, vadovybė sėdasi prie laužo ir tuntininkas, toji nepaprasta ir nuostabi asmenybė, išsitraukęs lūpinę armonikėlę, užgroja vieną populiarią rusų dainušką.Įšokęs miško tamsybėsna, toliau pagal instrukcijas slenku atsargiai į priekį, kad netrakšteltų sausa šaka po kojomis, kad nesušlamėtų užgauti krūmų bei medelių lapai. Neiškentęs, pasilieku netoli aikštelės ir, įsispraudęs tarp dviejų kelmų, nuo kalnelio stebiu, kas vyksta aikštelėje. Toje aikštelėje, kur dar prieš keletą akimirkų stovėjo gražiai išsirikiavusios skautų gretos, kur iškilmingai vyko d-vės apeigos, lyg stebukladario lazdelės mostelėjimu pasikeitė visas vaizdas: keli jauni vyrukai, tingiose pozose, susėdę ar atsigulę apie laužą, atrodo, labai susižavėję klausosi vieno jų griežiamos meliodijos, kai kurie, pritardami, net niūniuoja... Tikra vasarotojų idilija! Sušlamėjo krūmai ir aikštelėn įžengia senas ūsuotas eigu- lis su uniformine kepure ir jaunas rusų kareivis.— Koks velnias čia sukūrė tokį didelį laužą?! — rūsčiai kreipiasi ei- gulis į „vasarotojus“.— Ne velnias, o mes, gimnazistai, Vasarotojai, — atsako tuntininkas, tingiai nutraukdamas meliodiją, — na tai kas?— Ar jūs nežinote, kad čia valdiškas miškas ir kad čia laužus kurti griežtai draudžiama? — barasi toliau eigulis.— Nežinojom, lakoniškai atsako tuntininkas ir nepagarbiai nusižiovauja.— Na, tai dabar žinosite! Sumokėsite pabaudą, tai žinosite! —, pyksta tvarkos dabotojas. Jis liepia su juo eiti į kanceliariją, kur būsiančios surašytos pavardės ir reikėsią sumokėti „štrafą“.— Dėduli, nepyk, — kreipiasi į jį draugininkas. — Tik pažiūrėk — toks gražus vakaras, niekur nesinori eiti, čia taip puiku, sėsk jau, pasikalbėk su mumis, parūkyk, — kviečia draugininkas ir pasiūlo jam ir kareiviui pokelį papirosų.„Vasarotojai“ taip gražiai ir nuo-(nukelta į 27 psl.)
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Juros skautų 
spaudos reikalu
Vos tik tremtyje atsikūrus L. S. S., 

pasirodė ir senai mūsų pasigestas 
„Skautų Aidas“’. Tarp įvairių kitų 
skyrių jame buvo ir jūros skautų 
skyrelis, kuris, nors man artimes
nės „Skautų Aido“ redakcijos sąly
gos ir nežinomos, bet kaip sprendžiu, 
dėl bendradarbių stokos ne kiekvie
name numeryje figūruodavo. Ple
čiantis L. S. S., plėtėsi ir jos spauda. 
Atsirado ir „Gairės“, kurios jau nuo 
trečio numerio, jūros skautų vadų 
suvažiavimo Seligenstadte pageida
vimu, įsivedė irgi jūros skautų sky
rių. Belieka tik pasveikinti brolius 
vyčius ir padėkoti jų redakciniam 
kolektyvui už jūros skautų reikalų 
supratimą ir pagelbą. Bet vien tik 
džiaugtis pasiektais laimėjimais ir 
sudėjus rankas i juos žiūrėti, dar 
permaža. Pažvelkime, broliai jūros 
skautai, į pareitį ir uždėję ranką ant 
širdies patys sau prisipažinkime. Ar 
mes pakankamai rūpinomės savo 
skyriumi, kol teturėjome tik vieną 
— „Skautų Aide“? Ar mes rašy
davome į jį? Juk nesiteikdavome 
net trumpą kronikos žinutę ten 
nusiųsti. Aš nenoriu būti liūdnu 
pranašu — bet kas bus dabar, kai 
yra du mūsų skyriai skautiškoje 
spaudoje? Jeigu mes patys nepasi- 
keisime ir nepradėsime aktyviau 
bendradarbiauti spaudoje, kuo aš 
tikrai noriu tikėti nors ir sunku, 
tai abudu skyreliai turės tik vege
tuoti, bet jokiu būdu negalės bu
joti ir tapti tokiais, kokiais mes 
juos norėtume matyti.

Kad išvengus šios vegetacijos, yra 
būtina išpildyti dvi sąlygas. Pirmoji 
iš jų — tai rašyti ir kuo daugiau ra
šyti. Antroji: reikėtų pasikirstyti 
kiekvienam skyreliui darbo sritis. 
Pvz.: „Skautų Aide'“ talpinti tik 
įvairias teoretines žinias, kurios pa
dėtų, esant dideliam literatūros trū
kumui, išeiti patyrimo laipsnių pro
gramas, o „Ga’rėse“ duoti daugiau 
beletristinio ir publicistinio, na
grinėjančio mūsų veiklą, pobūdžio 
straipsnelių arba atvirkščiai. Aš 
tikiuosi, kad toks ar panašus su
tvarkymas galėtų tik prisidėti prie 
mūsų skyrelių lygio pakėlimo.

Laukdamas kitų brolių pasisaky
mo, linkiu jūros skautų spaudos 
skyreliams

Gero vėjo!
J. S. Laivo „Neringa“ vado pavad.

P. A. R.

L. S. S. juros skautų patyrimo laipsnių 
programos

PASTABOS SALIA JŪROS SKAUTŲ SPECIALIOSIOS DALIES:
1. prie jaunių jūros skautų „A“‘ 

laipsnio programos prijungiama 
III pat. laipsnio sausumos skau
tų programa;

2. prie jaunių jūros skautų „B“ 
patyr. laipsnio programos pri
jungiama II pat. laipsnio sausu
mos skautų programa;

3. prie jūros skautų III pat. laips
nio programos prijungiama III 
pat. laipsnio sausumos skautų 
programa;

4. prie jūros skautų II pat. laips
nio programos prijungiama II

JAUNIŲ „A“ PATYRIMO
(Amžius nuo

Skautiškoji dalis (III pat. laipsnio 
sausumos skautų programa)

Specialioji dalis
I. Bendros žinios:

1. Lietuvos didesnieji ežerai, 
upės ir jų svarbiausieji in
takai.

2. Žinoti savo apylinkės vande
ni s\

3. Prieinančių prie Baltijos jū
ros valstybių tautinės vėlia
vos.

4. Žinoti ir pažinti vandens 
paukščius ir gyvius.

5. Mokėti bent dvi jūreiviškas 
dainas.

6. Žinoti bent vieną jūreivišką 
padavimą.

7. Turėti „A“ patyrimo laipsnio 
žinių santrauką.

JAUNIŲ „B“
(Amžius nuo

Skautiškoji dalis (II pat. laipsnio 
sausumos skautų programa)

Specialioji dalis
I. Bendros žinios:

1. Lietuvos jūrų skautų sąjū
džio istorija.

2. Lietuvos ežerai ir upės nau
dojami navigacijai.

3. Lietuvos jūrų uostai.
4. Jūros skautų drausmė, pa

pročiai ir tradicijos.
5. Pažinti Europos jūrų valsty

bių tautines vėliavas. 

pat. laipsnio sausumos skautų 
programa;

5. prie jūros skautų I pat. laipsnio 
programos prijungiama I pat. 
laipsnio sausumos skautų pro
grama;

6. įstojusiems į jūros skautus nuo 
16 mt. amžiaus žinotina ir jau
nių patyrimo laipsnių specialioji 
dalis.

7. sausumos skautų patyrimo laips
nių programų pagrindų imama 
paskutiniosios L. S. S. Pirmijos 
patvirtintos programos.

LAIPSNIO PROGRAMA
12—16 metų)

II. Žinios apie plaukiojančius pasta
tus:

8. Žinoti, kas tai yra plaukio
jantis pastatas.

9. Turėti pagrindines žinias 
apie valčių tipus.

10. Mokėti piešti laivų, jachtų ir 
valčių siluetus.

III. Jūrininkystė:
11. Mokėti plaukti (išsilaikyti 

vandenyje) 5 minutes.
12. Mokėti irkluoti dviem irklais 

ir naudotis baidare.
13. Iširkluoti 10 vai.
14. Atlikti valties įgulos sudėty 

1 dienos plaukiojimo iškylą.
IV. Plaukiojančių pastatų modeliai:

15. Pagaminti iš turimos medžia
gos bet kurio plaukiojančio 
pastato modelį.

PATYRIMO LAIPSNIO PROGRAMA
12—16 metų)

6. Turėti A ir B patyrimų laips
nių santraukas.

II. Žinios apie plaukiojančius pasta
tus:

7. Pagrindinės žinios apie val
ties dalis.

8. Valties užlaikymas vasarą ir 
žiemą: smulkūs valties re
monto darbai.

III. Jūrininkystė:
9. Inkarų rūšys.

10. Mokėti plaukti (išsilaikyti 
vandenyje) 10 minučių.
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11. Skęstančio gelbėjimas valtimi.12. Irklavimo komandos.13. Išplaukioti valties įgulos sudėtyje nemažiau 20 vai.14. Atlikti valties įgulos sudėtyje dviejų parų plaukiojimo iškylą.IV. Signalizacija:15. Mokėti priimti ir perduoti moržės abėcėlę, šviesa ir vėliavėlėmis.
Jūros skautų 

ženklai
VėliavaBaltas fonas 90X120 cm. Per vidurį ryškiai mėlynų juostų sukryžiavimas. Juostų plotis 10 cm. Viršuje kampe (prie koto) tautinė vėliavėlė 22,5X30 cm. Priešingame kampe nuo koto apačioje jūrų skautų ženklas ryškiai mėlynos spalvos. Ženklo vidury raudonas skydas su baltu Vyčiu. Ženkliuko dydis padidintas iki 22,5 cm aukščio. Parado vėliava yra su sidabriniais kutosais 7 cm ilg. (naudojama paradams, iškilmėms ir pan.) Bendra jūros skautų vėliava be kutosų (naudojama kėlimui į stiebą.) Plaukiojantieji pastatai neša tą pačią vėliavą sumažintą pusiau.
VimpilasTrikampės formos, baltos spalvos 25 X40 cm. su ryškiai mėlynos spalvos sukryžiavimu 2 cm pločio. Skersinė juostelė prasideda 13 cm nuo koto. Išilginė juostelė eina per vim- pilo vidurį. Kampe prie koto, viršuje įstrižai tautinė vėliavėlė, kurios kraštinių ilgiai po 10 cm. Vidury juostų sukryžiavimo mėlyna skautiška lelijėlė (7X5 cm). Tarpas tarp juostelių ir lelijėlės 1 cm. Vimpilas naudojamas kėlimui į stiebą.

Hanau juros skautų jolė „Korsaras**

• ST.HOrnUIDtlK

įvaram ton/o šVe
Neseniai, darganotą rudens rytą, dar man ir bičiuliui bemiegant, paštininkas man atnešė laišką.— Bravo! — ryktelėjau pažvelgęs antron pusėn voko. — Nors kartą ir Tadas atsiliepė!— Mm?! — numykė draugas, o aš praplėšiau laišką:„Mielas, Telesporėli“, rašo mano Tadas, „kloniuojos ir sveikinu, ir linkiu geriausios sveikatos“ ir t. t. ir t. t....„... Žinai, Telesporėli, mūsų laivas ateinančio mėnesio pirmą švenčia savo gyvasties dvejų metų sukaktį. Taigi, kaip viso laivo adjutantas, kviečių į tą didelę šventę tave ir tavo draugus iš jūsų laivo.Visos iškilmės įvyks prie mūsų Handelsheimo ežero. Bus vandens paradai, įžodis ir 1.1, ir 11.“— Važiuojam, Viliulkai! — surikau savo kambarėlio draugui ir šokau iš lovos.— Kurrr?? — tingiai atsiliepė Vilius.— Paskaityk, — mečiau laišką į jo rankas, jau maudamasis kelnėmis.Bičiulis įsigilino į dviejų lapų turinį.— Galim važiuoti, — perskaitęs laišką tarė Vilius.Ilgai nepasakojant, dvi savaitės prabėgo lyg viena diena, besiruošiant kelionėn.Paskutinį vakarą begeriant arbatą, jauna buto vyresniojo žmona paklausė:— Tai, ponaičiai, ryt išvažiuojat?— Handelsheiman, — trumpai metė Vilius.— Handelsheiman?! — net atsilošė nuo anglų kalbos vadovėlio buto viršaitis.— Taip, Handelsheiman, — mandagiai linktelėjau.— O tai gerai, vyručiai. Kaip 

tiktai Handelsheime turiu pusbrolį. Ar nebūtumėt tokie geri nuvežti jam dėžutę, kurią jis pas mane dar prieš kapituliaciją paliko?— Kokia tai dėžutė, ar ji sunki?— pasiteiravome.— Ne, kur ten, tik centneriukas, ne daugiau, — numojo ranka vyras.— Per suku bus kelionėj, — susiraukė mano Vilius.— Na jau... Mes gi skautai, turim gelbėti, artimui, — užginčijau Vilių, — Paimsim tą dėžutę, — pabaigiau atsisukęs į mūsų buto vyresnįjį.— Tvarkoj, ačiū vyručiai, aš jums kokią cigaretę, ar ką jau ...— Nereikia, nereikia, — užprotestavau aš. Bet kai anas įkišo kišenėn „Camel“ pokelį, nieko nebesakiau.— Kelionė gero darbelio ženkle,— pareiškiau Viliui, kai po vakarienės grįžome i savo kambarį.— Mm... — Vilius tiktai numykė.Ankstyvą rytą pašokę iš lovų, ap- sivilkom savo naujai išglaistytom uniformom, užsimetėm uniforminius puspalčius ir mieliesiems šeimininkams pasakėme „iki pasimatymo“. Pakaitomis nutempę „dėžutę“ į stotį, nusipirkome bilietus ir, pasakysiu, laimingai įkopėm į traukinį. Tiesa, vokietis konduktorius siūlė mums USA vagoną prie garvežio, bet mes kukliai atsisakėm.— Matyt, čia mūsų uniformos bus kaltos, — pasakė Vilius.Įsibrukę vagonan, užbrazdinom ant lentynos mūsų centnerinę „dėžutę“, o paskui apsidairėm ir vietos atsisėsti. Deja, pasieniais buvo suolai, bet jie buvo pilni prisėdusių, gi vagono viduryje stovėjo taip pat apsčiai keliaujančios bendruomenės.— Ach... — atsiduso pauosčius orą sena dama su trimis pagurkliais.— Bohnenkaffeeeee.....— Ach, ach, — atsiduso prieš mus ir už mūsų abi lytys.— Ko jie dūsauja? — pagalvojau, irndamas cigaretę, kurią man pasiūlė Vilius. Graibaus! po kišenes degtukų, o čia, lyg Kalėdų eglaitė, tik sužibo prieš mano akis daugelis ugnelių.— Bitte, bitte schon, bitte sehr...— pasigirdo visuotinas šnabždesys.— Na, ir mandagūs tie vokiečiai,— šypsojosi Vilius, išdalinęs beveik visą pokelį cigarečių ugnies pasiūliusiems.— Amerikanische Kriegsmarine prima, — pasakė vienas senas ponas, pūsdamas „Camel“ dūmą ir palankiai mums šypsodamasis. — Okey, — dar pridėjo.— Ja, ja, — patvirtinom mes abu,
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lyg arkliai palingavom galvomis ir vėl tylėdami rūkėme.— Speak you English, darling, — kreipėsi į mane panašus į angeliuką sutvėrimėlis.— Nein, bloB franzosisch und deutsch.— Ach, jūs kalbate vokiškai, — nustebo angeliškas gražumas ir atsisukęs j dar angeliškesnį gražumą sučiulbėjo:— Klausyk, Ida, šie du ponai jūrininkai kalba vokiškai ir yra iš Prancūzijos. — Jos abi mums nusišypsojo ir pasiteiravo apie mūsų kelionės tikslą.— Ach, Handelsheim, — jos irgi ten važiuojančios. Taip, taip, jos mielu noru palaikysiančios mums kompaniją.Kaip linksma mums buvo kelionė, kokie malonūs buvo angelėliai, kiek mūsų cigarečių surūkė!...Priartėjo ir kelionės tikslas. Riteriškai padavėme mūsų „dulcine- jom“ paltus ir, traukiniui sustojus, iširitome su savo „dėžute“ į peroną. Laimingai atsidūrus anapus visų „Spėrių“, mūsų angelėliai apsidairė, apsidairė, pakibo mums už rankų ir pasuko bendra kryptimi.— Mūsų „Verlobten“ nėra, '— dar pasakė jos abi.Aš dairiausi dar Taduko, ale kur tau, tempia mus angelėliai, stovyklą, sako, parodysiančios; taigi, tempiam ir mes „dėžutę“, abu sukibę už braškančios rankenos.Taip bekeliaujant, su angelėliais godeles begodojant, prisiveja mus okupacinių pajėgų birbiantis džy- pas, ar kaip ten jis vadinamas, iš jo iššoka du stamantrūs kariškiai geltonom rinkėm šalmus pasidabinę.— Ach, darling, darling, — ir dar kartą, — darling, — šoko mūsų angelėliai prie šalmuotų vyrų.—- Šitie „Matrosen“, štai, įsikabino ir nepaleido mūsų, — rodė pirštais į mus angeliukai.
Juros skautai dalyvavo kolektyviniam 

geram darbelyje
Freiburg. — Sugrįžę iš tunto sto- vyplos prie gražaus Schwarzwaldo kalnų ežerėlio Windfangweiler, kurio tamsiame vandenyje ir mums teko irklus pamirkyti, šiek tiek persitvarkėme. Pasitraukus neveikliam elementui, naujai pasiskirstėme valtimis ir žadame šiek tiek daugiau pakrutėti. Neseniai 70% dalyvavome tunto surengtoje malkų kirtimo akcijoje negalintiems patiems pasigaminti kuro. Džiugu pastebėti, kad tunto surengtame kolektyviniame gerame darbelyje aktingiausiai ir gausingiausiai pasireiškė jūros skautai.Taip pat, tur būt, kitur nežinoma, kad Freiburge veikia ir jūros skau

Aš net išsižiojau iš nustebimo, o Vilius prukšdamas išspiovė cigaretės galą, kurį jis šiuo momentu buvo prarijęs.— Pass, pass! -— rūsčiai užklausė šalmai su geltonomis rinkėmis.Mes rodom savo Indentification Card...— Netinka, reikia kariško. Jūs — gi, jūrininkai, — pareiškia vienas, kramtydamas kažką nesukramtoma.— Jie sakėsi prancūzai jūrininkai esą, — aiškina angelėliai pakibę už rankų savo „Verlobten“.Mes, gi su Vilium ir kraipomės ir šaipomės, tai vėl liūdnas minas darome, bandome paaiškinti kažką panašaus apie skautų organizaciją, bet nevyksta.Vienas kariškių išsitraukia raištj su dviem magiškom raidėm M ir P ir mostelėjęs guminiu pagaikščiu, vis dar atrajodamas, įsakė:— Atidarykit savo dėžę!— O, prašau, prašau, — sujudo mano mandagumas^ ir po neilgų pastangų „dėžutė“ buvo drąsiai atvožta.Bet čia užtrūko mano kvapas ir sustingo liežuvis: dėžė buvo pilnutėlė kelių rūšių pupelių kavos — degintos, nedegintos, maltos ir nemaltos.Daug nepasakojant, mes vietoj sukaktuvinių iškilmių atsidūrėm ten, kur įvairūs neklaužados sąžinės apyskaitas suvedinėja.Maždaug dvi savaitės ištupėjus, pro groteles liūdnai į miglotą dangų bespoksant, atėjo iš Taduko laiškelis:„Brolau, jeigu galvojai į laivo šventę važiuodamas milijoninę apyvartą padaryti, tai smarkiai klydai. Nuo dabar nebelaikyk manęs savo draugu.“ *—■ Kelionė gero darbelio ženkle, — tarė Vilius, išėjus mums į gatvę, kai buvom paleisti iš nelaisvės namų.

čių valtis, vadovaujama psktn. D. G., kuri veiklumu ne tik kad neatsilieka, bet net kartais ir pralenkia jūros skautų valtis.Žiemos darbo plane numatėme iki žiemos stovyklos, kuri bus apie naujus metus parengti III pat.’ laipsnio specialiosios dalies konspektą ir, jei leis sąlygos, išleisti atskiru leidiniu. (Freiburgo jūros skautų laivas „Neringa“, taip pat pastebi, kad „G“ nr. 3 atspaustoje Freiburgo vyčių korespondencijoje minimus būriavimo kursus buvo surengusi jūros skautų valtis „Baltija“, iš kurios yra išaugęs ir pats laivas. — Red.) P. A. R.

Vyčiai, keiskime 
rikiuotę!Kaip Neprikl. Lietuvoje, taip ir čia, tremtyje, mes pažįstame vien karinę rikiuotę ir eisenose bei paraduose vienetus rikiuojame gretomis po keturis. Man atrodo, kad tokia rikiuotė tetinka tiktai didesniems vienetams. Skautų draugovė, kuri vidutiniai turi, apie 30 narių, gal ir galėtų eiti rikiuotėje po keturis, bet kaip su vyčiais?Žinome, kad vyčiai visais lai- akis nebuvo gausūs, nėra jie gausūs ir dabar. Išskyrus kelias vyčių draugoves, beveik visur susidursime su būreliais, kuriuose narių skaičius būna apie 16—20. Taigi, kaip turėtų atrodyti rikiuotėje po keturis toks nedidelis vienetas? Nekaip, visai nekaip. Štai, tuntas rikiuojasi vienetais po keturis, rikiuojasi ir vyčiai ir sudaro tik tris-keturias gretas. Prisipažinsime, kad neįspūdinga ir neimpozantiška. Nereikia pamiršti, kad, dėl įvairių priežasčių, rikiuotėje dalyvaus dar ir ne visi būrelio nariai, tad vaizdas lieka dar prastesnis. Vietoj viso būrelio eis, sakysime, tik du jo trečdaliai. Taigi, nėra ko nė žiūrėti į tas dvi-tris gretas po keturis.Vienoje skautų stovykloje užsienyje man buvo tekę matyti per paradą švedų skautų vyčių vienetą. Jie žygiavo gretomis po tris, vienas nuo kito ištiestų rankų atstumu ir tokiu pat atstumu ėjo greta nuo gretos. Jų lygiavimas, suprantama, buvo pavyzdingas. Šitie švedai vyčiai savo rikiuotės forma — o taip ėjo tik jie vieni — traukė visų žiūrovų dėmesį ir buvo palydėti gausių katučių.Man atrodo, kad mes nieko nenustosime, jei atsisakysime dabartinės, karinės rikiuotės formos, o pasiimsime tą švedų rikiuotę, kuri kaip tik tinka nedideliems vyčių vienetams.Eidami plačia rikiuote po tris, rūpestingai lygiuodami, ryškiu, tvirtu ir vyrišku žingsniu, pakeltomis galvomis ir energingu ran- . kų judesiu, mūsų vyčiai sudarys tikrai įspūdingą vaizdą. Bent nemažiau kaip anie švedai, kurie, taip eidami, sugebėjo užimti ne- siaurą gatvę.Norėčiau patarti visiems vyčių vadams pabandyti išlavinti savo vyrus eiti tokia rikiuote. Tik suprantama, kad ir vyčių vadai, ir patys vyčiai turės labai žiūrėti lygiavimo, uniformos vienodumo ir tvarkingumo, o taip pat rūpestingai žiūrės atitinkamos distancijos kaip tarp atskirų skautų vyčių, taip atstumo nuo vieneto vado (bent šeši žingsniai!). Esu tikras, kad ir žiūrovai, kurie stebės juos per paradus, ir jie patys bus labai patenkinti.

S. v. Alg. Kovas
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SUEIGOS PLANAS
Pskta. PR. AUDRONIS

Manau, jog kiekvienas vyčių d-vės 
vadas sutiks su manimi, jei pasa
kysiu, kad vienas sunkiausių dalykų 
vyčių vadui yra sudaryti d-vės su
eigos planą. Jau skautų d-vei pa
ruošti tinkamą planą nebuvo nei 
lengva, nei paprasta. Skautams yra 
svarbu, kad jų d-vės sueigos būtų 
linksmos, judrios ir ne per daug 
ilgai užsitęstų. Draugininkas, žino
ma, šalia to turi iš akių neišleisti 
dar ir kitų svarbių momentų. Taigi, 
Jnors, reikia manyti, draugininkas 
visus sueigos elementus žino, tačiau 
sudaryti d-vės sueigos planą jamne- 
visuomet pasiseka. Yra, be abejo, 
ir tokių draugininkų, kurie yra vi
sados tikri, kad jų sueigos skau
tams patinka, tačiau tokiais atvejais 
reikėtų dar pasiklausti ir skautų, ar 
ir jiems tos sueigos patinka.

Tad matome, kad jau skautų d-vės 
sueiga sudaro nemažą problemą, tai 
ką bekalbėti apie vyčių d-vę, kurios 
nariai jau nebėra vaikai ir jų in
teresai žymiai skiriasi nuo berniukų 
interesų. Aišku, jų sueigai sudaryti

Kas gyvena savimyloje ir dėl sa
vimylos visko reikalauja, tas niekuo
met neįsigys žmogaus garbės. Nes 
savimyla visuomet atima iš žmogaus 
garbę — ir rūmuose ir trobelėje.

Fr. W. Foerster

tinkamą planą, yra daug kartų sun
kiau. Iš savo patyrimo žinau, kad 
beveik visuose vyčių vienetuose dėl 
šio dalyko labai sielojamasi, taip pat 
žinau, kad daugeliu atvejų vyčiams 

Atskiras skautų vyčių „Eimučio“ būrelis Offenbache 
A. V. Niekdžiugio nuotr.

sueigos lieka neįdomios. Iki šiol dar 
nebuvau spaudoje pastebėjęs, kad 
kas nors būtų pasiūlęs sueigos planą, 
lygiai, atrodo, niekas tokio klausimo 
dar ir nebuvo kėlęs. Tad aš noriu 
kitų vyčių vadų dėmesiui ir dis
kusijoms pasiūlyti vieną tokį pla
nelį. Jo, žinoma, nelaikau nei to
bulu, nei geru, bet manau, kad jis 
duos progos pagalvoti ir padiskutuoti 
šitą mums rūpimą problemą.

Žinome, kad sueigos būna įvairių 
paskirčių: darbo, iškilmių, specia
liomis progomis. Paprastai, darbo 
sueigai siūlyčiau tokią programą:

1. Atidarymas (2 min.).
2. Paskaita (iki 30 min.).
3. Darbas (20 min.).
4. Dienoraščio skaitymas (5 min.).
5. I-jo būrelio pasirodymas (15 

min.).
6. Referatas (15 min.).
7. II-jo būrelio pasirodymas (15 

min.).
8. Pasikalbėjimas (15 min.).
9. Uždarymas (2 min.).
Dabar panagrinėkime šią pro

gramą smulkiau:
1. Draugovė rikiuotėje pasitinka 

d-vės vadą, kuris sveikinasi su ja. 
Paskui jis kreipiasi į juos maždaug 
tokiais žodžiais: „Broliai! Baden 
Powellis apie vyčius yra pasakęs, 
kad jie, o tuo pačiu ir mes, yra Tar
nybos ir Stovyklautojų Brolija. Kiek
viena sueiga, į kurią susirenkame, 
padeda mums eiti vis tolyn skau
tiško tobulėjimo keliais. Tebūnie ir 
ši sueiga mums paskatinimu mūsų

Alpėse, Fisch
ruošiama stud, skautų sambūrio I 
ir „Vyčio“ korp!

ŽIEMOS SLIDŽIŲ 
STOVYKLA.

Numatoma, kad stovykla už
truks nuo 1947. XII. 30 d. iki 1948. 
I. 8 d.

„Vyčio“ S! ir Korp! nariai, 
norį šioje stovykloje dalyvauti, 
skubiai kreipiasi šiuo adresu: 
psktn. K. Nenortas, Auberlen- 
straBe 40, Fellbach b. Stuttgart.

pasiryžime, tegul ji mums padeda 
tapti dar geresniais savos tautos sū
numis ir savos valstybės piliečiais!1'

2. Paskaitai yra pakviečiamas koks 
pašalinis asmuo, dalyko specialistas. 
Po paskaitos gali būti paklausimai. 
Prelegentas, jei pageidauja, gali pa
silikti iki sueigos galo. Kiekvieną 
kartą d-vė jam dėkoja už paskaitą.

3. Čia yra išeinama kas nors iš 
skautiškos programos, kitaip tariant, 
pakartojama. Galima dirbti ir ki
tokį d-vei reikalingą darbą.

4. Kiekviena sueiga yra aprašoma 
ir surašoma į specialų sąsiuvinį. Pro
tokolą arba sueigos aprašymą rašo 
kas kartą vis kitas vytis.

5. Būrelis gali vaidinti, dekla
muoti, groti arba padainuoti dar 
d-vei nežinomą dainą. Labai gera, 
jei vaidinimas yra čia pat improvi
zuojamas.

6. Referatas, kurio tema gali būti 
iš skautų arba vyčių ideologijos, 
yra skaitomas arba d-vės vado, arba 
adjutanto, arba specialiai tuo klau
simu pasiruošusio vyčio. Galima ir 
reikia liesti visas skautiškojo gyve
nimo problemas. Po tokio referato 
gali būti diskusijos. Šio punkto už
davinys — vyčius įtraukti į diskusi
jas, priversti savarankiškai galvoti.

7. Pąsirodymai, kaip aukščiau pa
žymėta.

8. Pasikalbėjimui temos yra įvai
rios. Vyčiams paliekama visiška 
laisvė kelti bet kokį klausimą, ku
ris liečia d-vės gyvenimą, prašyti 
paaiškinimų, jei kas nesuprantama, 
duoti pasiūlymų ateičiai: veikimui, 
sueigoms, darbams, šventėms.

9. Uždarymo ceremonija būtų to
kia: adjutantas ištiesia ranką būre
lio vadui, kiti deda savo kaires ant 
jųdviejų rankų, o d-vės vadas deda 
ranką paskutinis. Jis kalba maždaug 
šitaip: „Broliai! Tvirti savo skau
tiška dvasia, eikime į kasdieninį gy
venimą, neškime šviesą, paguodą ir 
pagalbą tiems, kurie yra jų reika-
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