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GAIRĖS
LEIDINYS SKAUTAMS VYČIAMS

Redaguoja skautų vyčių redakcine kolegija: psktn. R. N. Vidugiris, vyr. 
skltn. Jonas Akšys. Leidžia: Schweinfurto 95-ji Skautų Vyčių Draugovė. 

Adresas: (13a) Schweinfurt, DP-Camp.

L. S. B. Vadijos
Instruktavimo Dalis

Brangūs Broliai Skautai Vyčiai!
Jau ketvirtą kartą skamba mums Kalėdų varpai toli nuo Lietuvos, 

ketvirtą kartą sutinkame Naujuosius Metus po svetimu Vokietijos dangumi. 
Mes nesame pranašai ir negalime pasakyti, ką rytojaus diena atneš, bet 
vieną žinome: mūsų uždaviniai lieka tie patys. Visų Lietuvos vaikų pareiga 
šiandien mesti šalin gyvenimo menkniekius, užmiršti smulkius barnius ir 
neapykantą, paduoti viens kitam rankas ir drąsiai pakeliant likimo smūgius 
tapti viena šeima, kurią jungia tas pats šventas ir didelis tikslas — kova 
už Nepriklausomą Lietuvą.

Skautams lenką šioje kovoje nepaprastas uždavinys. Kaip ir caro 
priespaudos laikais, taip ir dabar reikia mūsų Tautai šviesių pragiedrulių, 
kurie prasiskverbia pro tamsius debesis, nešdami saulės spindulius nusi
minusiems ir pavargusiems. Tokiais pragiedruliais skautai privalo būti! 
Savo jaunyste, savo linksma skautiška šypsena, savo pasiaukojimu ir darbu 
jie turi į visų širdis nešti tikėjimą šviesia Tautos ateitimi ir dar tvirtesnį 
pasiryžimą savo rankomis ją sukurti.

Jei mūsų mažieji skautukai yra medžiaga tai ateičiai, jei jie nešioja 
savyje ateities daigus, tai skautai vyčiai yra tos ateities kūrėjai. Taip, jie 
jau kuria ateitį, jie randasi pačiam kovos sūkuryje, jų rankose yra mūsų 
Tėvynės likimas. Todėl iš jų daugiau ir reikalaujama.

Brangūs Broliai Vyčiai, į jus žiuri šiandien, daug nekaltų skautiškų 
akučių šu pasitikėjimu ir meile. Neužmirškite to! Jūsų mažiesiems broliu
kams neužtenka gražių žodžių . . . Jiems reikia pavyzdžio, gyvo pa
vyzdžio, jie nori prieš akis turėti skauto tipą, kurį jie galėtų sekti. Ir 
kur gi mažieji tokio idealaus skauto tipo ieškos, jei ne savo vyresniojo 
brolio, ne skauto vyčio asmenyje? Juk vyčio įžodis tai ne tušti žodžiai, o 
jame skamba kaip tik apie pavyzdį jaunesniesiems skautams...

Jūsų nedaug, Broliai, bet Jūsų širdyse skamba visuomet žodžiai, visuo
met, nors ir skmarkiai kauktų šiaurys:

— Nors tu ir viens, būk kaipo pliens! ...
Būkite plieniniai, Broliai, nes jalieno mums šiandien labiausiai reikią. 

Būkite plieniniai! Savo pasiryžimu, pasiaukojimu ir darbu duokite puikų 
pavyzdį jaunesniesiems broliams, neleiskite jiems nusiminti, ženkite prie
kyje mūsų skautiškosios šeimos į pergalę! To laukia iš jūsų Brolija.

Jei Jūs gerai atliksite savo pareigą, jei būsite ištikimi savo Vėliavai, 
greit susilauksime tos valandos, kai mūsų Tėvynėje ims tirpti Sniegas ir Ji, 
Balio Sruogos žodžiais,

„žiemos iškentus šaltį,
dainuojančiu pavasariu suūš!“

Budėkime!
Vaidievutis, A Mantautas,

L. S. B. Vadijos Instruktavimo Dalies vedėjas.

Mieli Skautai Vyčiai

Siame numeryje:
1. G. Žmk. Taikos šventė 3 psl.
2. R. Baden-Powellis. Ke-

lias į pasisekimą 4 „
3. J. E. Atkinson. Skau-

■ tybė Anglijoje 6 „
4. Psktn. V. Audronis.

Skautybė ir visuo-
menė 8 „

5. Psktn. St. Vytietis. Ke-
liavimas ir iškyla-
vimas 10 „

6. Vincas Krėvė. Dangaus
ir žemės sūnus. 12 „

7. Popiežiaus kalba į
skautus 13 „

8. V. sklti> J. Gelžinis. Tė-
vų gerbimas. 14

9. Psktn. K. Dabulis. Dau-
giau optimizmo. 15 .,

10. Sk. vyt. J. Samulionis.
Vyčiai ir moterys. 16 „

11. Psktn. Vanagas. Žmo-
gaus pažinimas. 17 ,,

12. Howard Bloomfield.
Spąstai. 18 „

13. V. sktn. E. Mongirdas.
Kelias į skautus. 2i. .

14. Pr. Alšėnas. Pareigos
ateičiai. 23 „

15. V. skltn. A. Skirvytis.
v Sueigų kritika. 24 „

16. Aitvaras. Drausmė ir
bausmė. 25 ;,

17. V. sltri. A. Kontautas.
Mūsų santykiai. 26.

SVEIKINIMAS
95-tos skautų vyčių d-vės s. v. sklt. 

St. Jurijoną, besidžiaugiantį sūnaus 
gimimu sveikiname ir kartu džiau
giamės.

PADĖKA
Skautų bičiuliui p. V. Mikalauskui, 

paaukojusiam „Gairėms“ 100.— RM. 
tariame širdingą ačių.

Ir vėl vieni metai nubėgo į amžinybę . . ., ir mes įžengiame į Naujuosius 
1948 Metus — į lietuviškosios skautybės sąjūdžio sukaktuvinius metus.

Mes, skautai vyčiai, kurie pirmieji pradėjome atkurti L. S. S. organiza
ciją tremtyje, suprantame šią nepaprastą 30 metų sukakties reikšmę ir 
tikime, kad savo uždavinį tinkamai atliksime.

Todėl 1948 m. linkime visiems sukaupti jėgas skautiškajam darbui. 
Atsiminkime, kad mes esame skautai vyčiai ir į mus yra atkreiptos mūsų 
jaunesniųjų akys. Tad pirmyn į darbą dėl Lietuvių Tautos Laisvės!

Budėkime!
Sk. vyčių skyrius.

‘ Ui. TU VO S
i KAC'ONAI.INE

- M aŽVYDO
H JOT. KĄ

MALONIESIEMS SKAITYTOJAMS 
IR STR. AUTORIAMS.

Šis „G“ numeris, turėjęs išeiti žy
miai ankščiau, dėl neįveikiamų tedm. 
kliūčių tik dabar tepatenka į Jūsų 
rankas. Dėl sunkumų su popierių, 
Redakcija negalėjo išleisti padidinto 
numerio, todėl dalis straipsnių, ne
patekusių į šį nr., bus atspausdinta 
sekančiame nr.

Redakcija.
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Oaikos
Tai nuostabu: ir vėl Taikos Šventė svetimoje pa

dangėje, o savoje žemėje liejasi kraujas ir žmonės 
laukia . . . karo. Tarytum pajuokai skamba tas žodis 
„Taikos šventė“, ir atrodo lyg nusikaltimas, kai Ka
lėdų rytą kažkur pasaulyje žmonės grįžę iš bažnyčios 
gali sėdėti šiltame kambaryje ir nesukti sau galvos 
klausimu „kur gausiu duonos riekę“? O tuo tarpu 
tolimame Sibire, Kristaus gimimo dieną, miršta taip, 
kaip ir kasdien kūdikiai su tais pačiais žodžiais lū
pose: „Mama, man šalta, aš alkanas.“

Ach, ir kam gi rašyti apie visą tai. Nejaugi mes 
nežinom tos skaudžios teisybės: Argi nepalietė ta pik
toji ranka beveik kiekvieno mūsų šeimą?

Kartais norėtųsi užsimiršti, negalvoti, bet kraujas, 
yra sakoma, tirštesnis už vandenį. Jaunystė reika
lauja savo — mes norime būti linksmi, bet ji turi ir 
savo sapnus, savo svajas, savo siekius. Broli, kai Tu 
gerbi vėliavą, kai Tu skaitai apie partizanų žygius, 
ar nesuplaka stipriau Tavo širdis? Ar Tu nepasakai 
pats sau, kad tikrai įvykdysi savo šventą vyčio pasi
žadėjimą: jei reiks, nepagailėti ir didžiausios aukos 
savo Tėvynei — gyvybės. Tikiu, kad taip.

Paradoksas: siekiame taikos ir laukiame įvykių, 
kurie gal būt, nebus taikingi. Mus palaiko tik viltis, 
kuri diena iš dienos vis stiprėja. Gal būt, kad mes 
jau esame tokie iš prigimties — optimistai — tautos 
kryžiaus keliai neleidžia mums būti kitokiais, nes nu
leidus rankas mums niekas nieko nepadovanos. Prieš 
mane ant stalo guli laiškas slapta rašytas anais kru
vinais metais iš koncentracijos stovyklos vieno kalinio 
savo šeimai. Žmogus, kuris su daugeliu kitų laukia 
jam paskirtos mirties, tik nežino jos termino, rašo: 
„O štai, jau ir šventės čia pat. Kiek anais metais jos 
savo tėvynėje buvo pakiliai laukiamos ir švenčiamos! 
Susėsdavome kūčių vakarą prie bendro stalo, mintim 
prabėgdavom pro gimines ir draugus. O dabar — jūs 
pabėgėliai, palikę viską, o aš už kalėjimo grotų. Pa
šėlusiai graudu. Viena tik, kad tebėra tvirtas tikėji
mas vėl būti drauge. Tikiu, kad bus lemta vieną 
kartą išeiti iš už tų spygliuotų vielų ir vietoj Jums 
buvus našta, Jumis pasirėpinti.“ Tikėjimas laisve ir

ŠVENTĖ
tikėjimas gyvenimu padėjo jam pasiekti savo tikslą. 
Tikėjime yra sukaupta ta didžioji jėga, kuri įgalina 
mus nuveikti visas kliūtis. Žmogus netikįs arba ne
tvirtai tikįs savo idealu, nors ir kaip stengsis, niekada 
jo neįgyvendins.

Maxim Gorki’s savo veikale „Dugne“ aprašo, kaip 
vienoje smuklėje susitinka du rusai. Vienas iš jų yra 
prasigėręs, netikįs į Dievą baronas, antras — keliau
jantis vienuolis. Baroną, nors jis ir netiki, kankina 
Dievo buvimo klausimas. Jis žiūri neblaiviom akim 
į vienuolį ir staiga klausia: „Sakyk, yra Dievas ar 
ne?“ Vienuolis nusišypso, pakreipia galvą ir atsako: 
„Jei tiki, tai yra, o jei ne, tai tikrai nėra.“ Atsaky
mas labai paprastas, bet gilus. Jei netiki, tai tau 
nėra. Ir jei Tu, broli, netiki į rytojaus laisvę, ne
matai tikslo dėl jos, kaip dėl neįvyksiančio dalyko, 
dirbti, tai Tau nebėra tėvynės ir Tu gali eiti ieškoti 
tik sau geresnio duonos kąsnio, šiltesnės pastogės ir 
ramaus, patogaus gyvenimo be kovos ir veržimosi j 
didįjį tikslą. Jei Tu netiki savo tautos prisikėlimu, 
tai aišku, kad Tavo interesai apsiribos tik asmeniškos 
naudos ieškojimu, bet žinok, kad neturėsi tada nei 
mažiausios teisės džiaugtis laisve kartu su visais dir
busiais ir kovojusiais.

Atleisk, broli, aš pasakiau gal kiek per aštriai. 
Tau, skautui, to visai nereikėjo sakyti. Bet Tu apsi
dairyk, ir ar nepamatysi kur nors šalia savęs tokio 
žmogaus be tikėjimo į ateitį? Ir ar nebus, sakyk, Tavo 
pareiga suteikti jam bent truputį tos vilties, kurios 
pats tiek daug turi?

Taikos Šventė tegul atneša taiką mums ir tiems, 
kurie stovi už teisybę. Kol bus pasaulyje melas ir 
apgaulė, žudymas ir prievarta, badas ir egoizmas, kol 
nebus meilės žmogui ir teisybės, Taikos Šventė mums 
bus ne džiaugsmo, bet susimąstymo diena. Ji mums 
primins ne tai, ką turime, bet tai, ko siekiame ir į ką 
tikime. Ir tik, tada, kai mūsų troškimai išsipildys,
kai žmonija nebežinos kas tai yra priespauda, galė
sime su džiaugsmu tarti: „Taika su jumis, taika su 
jumis visais!“ G. Zmk.

KILNUS BŪDAS REIŠKIASI KILNIAIS DARBAIS; NIEKAS NEIŠDUODA ŽMOGAUS DAUGIAU, 

KAIP JO ELGESYS. x SPENCER
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KELIAS L PASISEKIMĄ.
LORDAS R. BADEN-POVVELLIS

LAIME YRA VIENINTELIS TIKRAS PASISEKIMAS

Kas yra pasisekimas?
Medžio viršūnė? Turtai? Padėtis? Galybė?
Visiškai ne!
Tavo galvoje kils tokios ir daugybė panašių min

čių. Visa tai, paprastai, yra apskelbiama pasisekimu 
ir tatai reiškia, kad prasikiš! iš kitų žmonių ir kad 
kuriuo nors atžvilgiu esi geresnis nei jie. Kitais žo
džiais tariant, visa tai reiškia ką nors laimėti kitų 
sąskaiton.

Aš kitaip suprantu pasisekimą.
Aš tikiu, kad j šį grožio ir stebuklų pasauli atė

jome tam, kad būdami aprūpinti ypatingais gabumais, 
vertintume juos, kartais turėtume malonumo, daly
vaudami jų išvystyme, ir sugebėtume padėti kitiems 
žmonėms, o nepralenktume jų, ir, taip elgdamiesi, 
dž'augtumesi gyvenimu, — štai, kas reiškia būti lai
mingu.

Aš skaitau, kad būti laimingu, reiškia pasisekimą. 
Bet Laimė nėra vien tik pasyvi; tatai reiškia, kad jos 
nepasieksi sėdėdamas vietoje, tatai būtų tik nedidelis 
dalykas — malonumas.

Bet mums yra duotos ir rankos, ir kojos, ir protas 
ir ambicija, idant būtume aktyvūs, veiklūs. Gi akty
vumas, tikros Laimės besiekiant, reiškia labai daug.

DU RAKTAI Į LAIMĘ
Turtingas žmogus negali išeiti iš tam tikrų ribų. 

Jis gali turėti dvejus ar trejus namus ir daugybę kam
barių juose, tačiau jis iš eilės tegali užimti juose tik 
po vieną kambarį, nes jis teturi vieną kūną.

Tad šiuo atžvilgiu jo padėtis nėra geresnė, nei ne
turtingo žmogaus. Jis gali stebėti saulėlydį ir gėrėtis 
juo, gali džiaugtis saulės šviesa arba reginiu, bet visa 
tai gali daryti ir neturtingas žmogus. Jei neturtingas 
žmogus žino du dalykus gyvenime, jis gal ir dar dau
giau: Pirmas dalykas yra:

Nežiūrėk į viską perdaug rimtai, bet geriausiai iš
naudok tai, ką esi gavęs, ir į gyvenimą žiūrėk kaip 
į žaidimą, o į pasaulį — kaip į žaidimų aikštę. Ta- 
čiau, kaip Sheckletonas pasakė; „Gyvenimas yra di
džiausias žaidimas, bet yra pavojaus, kad jis bus žai
džiamas kaip paprastas, eilinis žaidimas. Galutinis 
tikslas yra jį laimėti garbingai ir šauniai.“

Antras dalykas yra:
Tebūnie tavo mintys ir veiksmai vadovaujami Mei

lės. Žodį „Meilė“ rašydamas didžiąja raide, aš turiu 
galvoje ne paprastą meilę. Čia aš galvoju apie tą 
kilnią dvasią, kurią tu rodai, kitiems gera darydamas, 
būdamas malonus ir simpatiškas, arba kada rodai dė
kingumą už tau padarytą gerą darbą. Tai yra Gera 
valia, o Gera valia yra Dievo valia.

LAIMINGI ŽMONES
' •

Laimingiausi žmonės, kuriuos pažįstu kaip tautą, 
yra burmiečiai; jų giedrumas ir linksmas būdas yra 
virtę priežodžiu.

Gerumas gyvuliams sudaro jų didžiausią „silpnu
mą“; nė vienas burmietis nenužudys gyvulio, nors 
tatai būtų daroma, norint jį apsaugoti nuo kančių. 
Jis nevalgo mėsos, o su visais gyvuliais elgiasi taip, 
lyg jie, būtų jo numylėtiniai. Atrodo, kad vyrai, mo
terys ir vaikai vienodu linksmumu džiaugiasi savo 
gražia tėvyne, jos gražiomis gėlėmis, saulės šviesa ir 
miškais, šypsodamiesi, juokdamiesi ir dainuodami.

Jie taip mažai domisi pinigais bei uždarbiu, kad 
kai kas juos galėtų pavadinti net tinginiais. Jie tiek 
tesirūpina pinigais arba derliumi, kiek jų reikia šiam 
kartui, o už likučius džiaugiasi gyvenimu. Bet šis jų 
džiaugsmas nėra tik tingus džiaugsmas. Kiekvienas 
jaunuolis tam tikrą laiką lavinasi gyventi vienuolio 
gyvenimą. Nors jaunuolis ir turėtų pinigų, bet tam 
tikrą laiką jis savo noru jų atsisako ir gyvena visiš
kame neturte. Vienuolyne jis gyvena griežtą gyve
nimą. meldž!asi ir mąsto ir mokosi religinės etikos. 
Jis išmoksta kaip geriausiai teikti pagalbą jos reika
lingiems. Tokiu būdu, kuomet jis vėl grįžta į pasaulį, 
jis jau yra tikras vyras, kuris supranta pagalbą ki
tiems ir turi neklastingus jausmus, kurie jį padarys 
geru piliečiu. Kada einame šios šalies keliais, mes 
matome kaip vertingai reiškiasi šis geras nusiteikimas 
kitų atžvilgiu. Antai, šen bei ten pakelėm randame 
palapinėse pastatytus vandens indus, iš kurių kiek
vienas ištroškęs praeivis gali atsigerti. Čia pat turtin
gesni pastato kėdes, kad pėstieji galėtų pasilsėti.

Fielding Hall savo knygoje „Tautos Siela“ apie 
burmiečius rašo: „Kaip individams, jiems gali sektis 
arba nesisekti, bet kaip tauta burmiečiai yra didžiau
sia pasaulyje, nes jie yra laimingiausi.“

LAIME <

Laimę gali pasiekti kiekvienas, turtuolis ar varg
šas. Tačiau tik nedaugelis, palyginti, žmonių yra lai
mingi.

Aš manau, kad taip yra todėl, kad žmonių daugu
ma nepažįsta laimės, net jei ji yra netoli jų.

Ar esi kada skaitęs Maeterlinčko „Mėlynąjį 
Paukštį?“

Šioje knygoje pasakojama apie mergaitę Miltylę 
ir apie jos brolį Tiltyli, kurie buvo iškeliavę pasaulin, 
norėdami surasti „Mėlynąjį Laimės Paukštį“. Jiedu 
išvaikščiojo visą šalį ir vis ieškojo, tačiau nieko ne
rado. Pagaliau jie suprato, kad jiems nebuvo reikalo 
toli keliauti, nes Laimė, Mėlynasis Paukštis, buvo čia, 
t. y. ten, kur jie nusprendė daryti gera kitiems, — jų 
pačių namuose.

Jei tu pergalvosi pagrindinę šios legendos mintį, 
ji padės tau surasti laimę savo kaimynystėje, kai tuo 
tarpu galvoji, kad ji yra kažkur mėnulyje.

Daugelis žmonių į darbą žiūri kaip į varginimą, 
ir net kasdieninę kelionę darbovietėn ir atgal vadina 
kankinimu. Ir jie laukia — nesulaukia švenčių, kada 
jie galės turėti tikrą džiaugsmą bei malonumą.

Bet labai dažnai atsitinka, kad šventėms atėjus.
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lyja ir šalta, arba susergama gripu, arba šaltis su
trukdo ilgai lauktą iškylą.

Visiškai teisingai sakoma, kad nėra jokios naudos, 
kada laimė atidedama ateičiai. Vienintelis tikras bū
das yra — džiaugtis savo gyvenimu nuolat. Išmin
tingas vyras negalvoja apie netikrą Dangų, kurį jam 
atneš nežinomas rytojus. Jis supranta, kad savo tikrą 
Dangų jis gali susikurti jau dabar, dar šitame pasau
lyje, ir juo geriau jis daro dabar, juo geresnę ateit} 
jis kuria. Taip elgdamasis jis, pagaliau, (žengs į jam 
paruoštą dangų, i ramybės, taikos ir padėkos dangų.

MALONUMAI DAR NfiRA LAIME
Daugelis žmonių mano, kad „malonumas“ yra tas 

pats, kas ir „laimė“. Kaip tik čia jie ir klysta.
Malonumai labai dažnai yra ne kas kita kaip iš

siblaškymas. Jums gali būti malonu žiūrėti futbolo 
rungtynes arba kitokius žaidimus, tą pat turėsite skai
tydami gerą apysaką, kritikuodami savo kaimynus, 
apsirydami arba pasigerdami. Bet toks efektas yra 
laikinas ir neilgai trunka. Ir iš tiesų, reakcija kar
tais yra labai nemaloni, antai kitą rytą mums skauda 
galvą!

Laimė yra visai kas kita. Ji lydi jus ir pripildo 
jūsų gyvenimą. Jūs randate, kad dausos nėra kažkas 
kažkur aukštai danguje, bet yra dar čia, šitame pa
saulyje, jūsų širdyje ir aplinkoje.

Arnold Bennet laimę apibūdina kaip „pasitenkini
mą po garbingų pastangų“. Tačiau laimė yra dar 
daugiau. Šitą „daugiau“ jis pats nurodo, sakydamas: 
„betkokia santuoka yra geriau, nei jokia santuoka, 
nes laimė yra pilna tik turint mylimą pagelbininkę 
ir ištikimą savo vaikų draugystę.“

Velionis Sir Ernest Cassel, kurį daugelis žmonių 
būtų pavadinę žmogum, turėjusiu pasisekimą gyveni
me, pats prisipažino galutinoje išvadoje turėjęs ne
sėkmę. Jis pasiekė didelių turtų, galybės ir visuo
meninės padėties, jis pasižymėjo nee'Vn'ais laimė

jimais pramonės, finansų ir sporto srityse. Bet i gy
venimo pabaigą jis prisipažino neturėjęs vieno didelio 
dalyko, — laimės. Jo paties žodžiais, visą gyvenimą 
jis buvo vienišas žmogus. Jis pasakė: „Žmonių dau
guma perdaug tiki teorija, kad turtai teikia laimę. Aš, 
vienas iš tų, kuriems pasisekė gyvenime, gal galėčiau 
pasakyti, kad taip nėra. Vertingiausių dalykų kaip 
tik negalima nupirkti už pinigus.“

Šitie žodžiai neturtingam žmogui kiekvienu atveju 
skamba kaip paguoda ir padrąsinimas. Panašiai skam
ba vienas singalėzų priežodis, kuris sako: „Tas, kuris 
yra laimingas, yra ir turtingas, bet tatai dar nereiškia, 
kad turtingas yra ir laimingas.“

VARGŠAS TURTUOLIS
Kartą aš su savo žmona turėjau savotišką kelionę. 

Keliauti išvykome pėsčiomis, ton vieton, kur Saharos 
dykuma siekia akmenuotą, nevaisingą kalnų karaliją. 
Su savimi turėjome du mulu stovyklavimo reikme- 
nėms nešti, o mūsų palydovais buvo du arabai, kurie 
kartu buvo ir vadovais ir sudarė apsaugą.

Taip bekeliaudami, mes pasiekėme prancūzų pa
statytą kelią, kuris veda į dykumos miestą Biskrą. 
Šitoje kelio vietoje, kurioje plentą kerta vinguriuoją 
kupranugarių karavanai, mes pamatėme lyguma skrie
jančius automobilius.

Juose sėdėjo turistai, apsišarvavę vualiais bei tam
siais akiniais, ir skubėjo į savo tikslą, į didelį vieš
butį Biskroje. Jie nieko nežinojo apie malonumą ke
liauti pėsčiomis, apie savarankišką maisto suradimą, 
kada mažyčiai žemės iškilimai byloja apie po žeme 
slypinčius bobausius, jie nieko nežinojo apie maisto 
paruošimą po atviru dangumi ir miegą žaigždžių švie
soje.

Juos pamatę, mes vienu ypu sušukome: „Vargšai 
turtuoliai!“

Taip, jei esi turtingas, tu nepažįsti daugelio ma
lonumų.
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SKAUTYBĖ
Norėdami pasekti angliškos skau- 

tybės raidą, turime sugrįžti geroką 
galą atgal, pažvelgti į Įkūrėjo jau
nystę. nes joje tenka ieškoti pirmųjų 
skautybės daigų.

B.-P. lankė Charterhouse mokyk
lą. didžiausią mokyklą Anglijoje, ku
riai jis, kad ir pasenęs, paliko ištiki
mas ir gyvai domėjosi jos gyvenimu. 
Mokykloje būdamas, jis susidomėjo 
gyvenimu tyrajame ore, kuris šian
dieną sudaro esminę skautybės dalį. 
Jis sekė kiškių pėdas žvalgmėjo ir. 
užmušęs kiškį, kepė ant atviros 
ugnies. Visa tai jis darė netoli mo
kyklos esančiuose miškuose. Jis tu
rėjo parodyti sumanumą, sukurda
mas tokius lauželius, kurie neduoda 
dūmų, nes jei jis būtų sugautas prie 
šio darbo, jis būtų gana smarkiai 
nubaustas.

Kita sritis, kurią jis mėgo jaunys
tėje. buvo plaukiojimas laiveliu su 
vyresniais brolia’s, kas jam vėliau 
davė akstiną sukurti jūrų skautus. 
Per atostogas jie plaukiojo apie 
Angliją ir Norvegiją, o tose kelio
nėse Robertas, kaip jauniausias, tu
rėjo kitiems virti maistą ir atlikti 
kitokius anaiptol nelengvus ir ne
malonius darbus. Tatai pripratino jį 
būti savarankišku ir pasitikėti savo 
jėgomis. Skautams kandidatams gal 
bus malonu sužinoti, kad ne tik jie 
turi atlikti nemielus darbus, bet kad 
tokius darbus dirbo ir pats B.-P.

Mėgo Robertas šventadieniais su

ANGLIJOJE
(LAIŠKAS IŠ ANGLIJOS)

savo broliais ir pastovyklauti ir pa
keliauti per Angliją, kas anais lai
kais žmonėms buvo naujiena. Kiek
vienoje vietoje jie lankydavo fabri
kus, įmones, prašydavo paaiškinimų 
ir, tokiu būdu, didino pasaulio pa- 
žlnimą bei inteligenciją. Vėliau B.- 
P. įstojo į Karo Mokyklą, kurią bai
gęs, išvyko į Indiją. Kariuomenėje 
jis greit padarė karjerą ir, tapęs vyr. 
karininku, įvedė naują lavinimo 
schemą į savo dalinio apmokymą. 
Kas norėtų šią schemą pastudijuoti 
dabar, tas rastų, kad ji rėmėsi tais 
principais, kurie yra ir mūsų šių 
dienų skautybėje. Tiems vyrams, 
kurie sekm'ngai užsirekomenduoda
vo, dirbdami pagal jo metodą, jis su
teikdavo teisę dėvėti ypatingą ženk
lą fleur-de-lis (leliją) ant jų unifor
mos. Noras turėti tokį ženklą su
kėlė didelį entuziazmą jo dalinyje.

Kovodamas Afrikoje, j kurią jis 
atvyko iš Indijos, jis kartą sučiupo 
čiabuvių ragą, vadinamą „Kudu ra
gą“. Tie, kurie yra lankę Gilwellio 
kursus miško ženklui įgyti, gerai pa
žįsta jo garsą, kadangi jis žadina 
kasryt šią stovyklą. Afrikoje jis 
gavo ir karolius iš dantų, panašius 
į gilwelistams duodamus karolius.

Idėja skautams duoti dvi pagrin
dines sk. uniformos dalis-fetrą ir 
lazdą — taip pat gimė Afrikoje.

Kuomet vyko Mafekingo apguli-

JOHN E. ATKINSON

mas, kuriame jis išgarsėjo, jis turėjo 
progos pamatyti, kaip buvo naudingi 
lordo Edwardo Cecilio suorganizuoti 
berniukai, kurie ėjo ryšininkų pa
reigas.

Būdamas kariuomenėje, B.-P. pa
rašė keletą vadovėlių, skirtų kari
niams žvalgams lavinti. Grįžęs į 
Angliją, B.-P. pastebėjo, kad jo va
dovėliais, nors jie buvo skiriami ka
riuomenės reikalams, naudojosi ir 
vienas kitas jaunuomenės būrelis.

1900 metais B.-P. buvo pakviestas 
apžiūrėti ir susipažinti su Sir Wil
liam Smith vadovaujamu dideliu 
berniukų sambūriu, kuris jam paliko 
didelį įspūdį, tačiau čia pat jis pa
stebėjo, kad berniukams daug pa
dėtų skautybė ir gyvenimas gryna
me ore. Norėdamas patikrinti savo 
idėją, jis parinko 20 berniukų iš 
įvairių visuomenės sluoksnių ir 1907 
met. (nuo liepos 25 d. iki rugp. 9 d.) 
suorganizavo jiems stovyklą Brown
sea saloje, prie P. Anglijos krantų. 
Berniukai sudarė skiltis, kasnakt 
vyko laužai, kur B.-P. pasakojo įvai
rius skautybės aspektus, o dienomis 
jis lavino juos praktiškoje skauty
bėje ir žaidė su jais. Po stovyklos 
jis parašė knygą „Skautybė berniu
kams“, kurią jis skyrė jau buvu
sioms jaunimo organizacijoms. Ta
čiau jis greit pastebėjo, kad berniu
kai, vykdydami jo skautybę, patys 
būriavosi ir save vadino „skautais“. 
Jie patys ieškojo sau vadus ir juos
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vadino skautininkais. B.-P. suprato, 
kad reikia ką nors daryti su tais 
.vaikais, todėl jis kreipėsi į C. Arthur 
Pearson, kuris paskelbė jo „Skauty- 
bę berniukams“ ir labai domėjosi jo 
eksperimentu, prašydamas pagalbos. 
Pearsonas davė jam įstaigą Londone 
ir sutiko metams finansuoti jo ban
dymą. Pearsonas taip pat pradėjo 
spausdinti skautams oficialų organą 
„The Scout“, kurio pirmas Nr. pa
sirodė 1908. IV. 14 d. ir kuris ir iki 
šiol yra skautų oficialus leidinys. 
Sąjūdis pradėjo labai plėstis, taip 
kad jau kitais metais reikėjo labai 
praplėsti įstaigą. 1909 metais B.-P. 
išvyko į P. Ameriką, kur netrukus 
atsirado, Čilės valstybėje, pirma pa
saulyje po britų skautų sąjunga.

Tais pat metais, rugsėjo mėn., įvy
ko pirmas skautų sąskrydis, kuriame 
dalyvavo apie 10.000 skautų. Čia 
pasirodė ir pirmos mergaitės skautų 
uniformoje, kurios save vadino skau
tėmis.

Netrukus pasirodė, kad reikia nu
statyti ąmžiaus ribas, nes mažų ber
niukų interesai nesutapo su dides
niųjų vaikų interesais. Turėdamas 
gyvą fantaziją, B.-P. tuoj sukūrė 
vilkiukus, kurių lavinimo pagrindan 
paėmė P.udyardo Kiplingo „Džunglių 
knygą“.

Skautų sąjūdis taip išsiplėtė, kad 
B.-P. nusprendė pasitraukti iš ka
riuomenės ir pasišvęsti vien skau
tams. Apie tą pat laiką karalius jį 

pakėlė į riterius ir sutiko globoti 
skautus.

1912 metais buvo įkurti jūrų skau
tai, o taip pat atsirado ir skautai vy
čiai, kuriems B.-P. parašė knygą 
„Kelias į pasisekimą“.

Prasidėjus karui, 1914 metais, 
daug pesimistų skelbė, kad skautybė 
numirs ankstyva mirtimi. Tačiau 
jie klydo. Nors draugininkai ir išėjo 
į karą, tačiau d-vės sugebėjo išsilai
kyti ir pačios daug padėjo, prisi
dedamos prie karo pramonės. Jūrų 
skautai, mobilizuoti lordo Kitche- 
nerio, perėmė krantų sargybas ir 
prie šių pareigų buvo 30.000 j. skau
tų. Karinėse pajėgose tarnavo 150.000 
skautų, iš kurių 10.000 sumokėjo 
brangiausią kainą, aukodami gyvybę. 
Skautai pelnė daugybę įvairių ordi
nų, jų tarpe du Viktorijos Kryžius, 
aukščiausią ordiną už narsumą. Ka
rui pasibaigus, sąjūdis plėtėsi toliau. 
1919 metais vienas turtingas skauty- 
bės rėmėjas nupirko Gilwellio par
ką, kuriame stovyklauja Londono 
skautai ir vyksta kursai skautinin
kams.

1918 metais turėjo būti atžymėtas 
skautybės jubiliejus, tačiau jis buvo 
atidėtas į 1920 m., kuomet Olimpi
joje, prie Londono, įvyko pirmoji 
Jamboree, kurioje dalyvavo 23 tautų 
skautai. Toliau Jamborees turėjo 
vykti kas 4 metai, vis kitoje valsty
bėje.

Antroji Jamboree įvyko Kopen
hagoje, Danijoje, o trečioji — vėl 

Anglijoje, Arrow parke, kurioje da
lyvavo 41 tautos skautai.

Skautybė rado kelią į ligonines, 
kur susikūrė invalidų vaikų skautų 
vienetai. Gimė tolimojo plaukiojimo 
jūrų skautų šaka, kaip vyčių šakos 
atžala tiems, kurie vyksta į tolimas 
jūras.

1939 metais, kilus II pasauliniam 
karui, B.-P. buvo Kenijoje, Afrikoje, 
kur jis taisė sveikatą. Anglų skautai 
pakilo prieš vokiečių aspiracijas ir, 
kaip ir pirmajame pas. kare, jie ir 
vėl stojo į kariuomenę, arba nuėjo 
į fabrikus, kad paliuosuotų vyrus. 
Daug skautų, eidami pareigas, žuvo 
per oro puolimus, daug jų buvo 
atžymėti ordinais. Per karą skautai 
dirbo visus darbus, kuriuos jiems 
tik pavesdavo, ir tokiu būdu prisi
dėjo prie sėkmingos karo pabaigos.

Noriu užbaigti šiais Winstono 
Churchillio žodžiais, skirtais skau
tams: „Su B.-P. buvau susitikęs prieš 
daugelį metų, kada dar skautų sąjū
džio nebuvo. Tai buvo charakterio, 
vaizduotės ir entuziazmo vyras, ku
ris šias savybes perteikė ir skautų 
sąjūdžiui, kuris vaidina tokį svarbų 
vaidmenį, pataisydamas mūsų tautos 
charakterį. Atsparumas, bičiulišku- 
mas, praktinis nusimanymas, tėvy 
nės meilė, o aukščiau visko — nesu
valdomas pasiryžimas ir energija 
priešo akivaizdoje, tai yra skauto 
pažymiai. Budėk (būk pasiruošęs) 
stovėti už tiesą ir teisingumą, kad ir 
kokie vėjai bepūstų!“

Vasarą Nemuno slėnyje
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SKAUTYBE IR VISUOMENE *■ *..»■*
• Tautiniais pagrindais organizuota ir tarptautiniai 
vykdoma skautybė gali ir turi būti konstruktyvaus 
veiklumo bei veikimo visuomenėje centru. Abipusės 
tarnybos, geros valios ir supratimo ryšiai tarp skautų 
bei vyčtų vienetų iš vienos pusės ir tarp šeimos, Baž
nyčios, mokyklų — iš kitos pusės, turi didžiausios 
reikšmės abiem partneriams. Todėl reikėtų panagri
nėti, kad ir trumpai, tuos santykius su kiekvienu kon- 
tragentu.

SKAUTYBE ir seimą

Apie draugininko arba vyčių d-vės vado sugebėji
mus geriausiai liudija bendradarbiavimo laipsnis, kurį 
jis sugebėjo užmegsti su skautų tėvais. Toks skautų 
vadų ir tėvų bendradarbiavimas turi būti ne vien for
malus, daugiau paviršutiniškas bei mandagumo pa
diktuotas, bet turi būti tikras, gilus, aktyvus. Jei tėvų 
susidomėjimas skautų sąjūdžiu yra sukkaitas, skautų 
vadas gali skaitytis su tuo, kad skautas parodys daug 
didesnį susidomėjimą savo darbu, bus atydus, stropus, 
daug greičiau ir nuoširdžiau pasisavins skautų įstatus, 
greičiau persiims jų dvasia ir nepamirš gerų darbelių. 
Skautų vadas turi gerai pažinti savo skautų tėvus ir 
dažnai su jais tartis, jis turi su jais bendrauti, padėti 
suprasti skautybę, kuri, deja, tų pačių tėvų dažnai 
būna tik paviršutiniškai, apgraibomis suprantama, turi 
išklausyti tų priekaištų ir paaiškinti jiems, kas ne
suprantama, arba lyginti galinčius kartais kilti nesusi
pratimus.

Vadas gali pats rasti bendradarbiavimo būdus, ta
čiau norėčiau čia paminėti vieną būdą, kuris, manau 
mūsų skautų vadų dar nebuvo praktikuojamas (išsky
rus 95-ją vyčių d-vę), tačiau, ž’ūrint jo teikiamų pir
menybių, rekomenduotinas ir kitiems išbandyti. Turiu 
galvoje „Pobūvius su tėvais“, kurie yra žinomi ir už
sienio skautams.

Šitoks pobūvis turi leisti tėvams arčiau pažinti in
tymų skautų gyvenimą, skautų veikimo rūšis bei po
būdį, o taip pat turi juos sudominti ta auklėjimosi 
sistema, kurią praktikuoja jų vaikai, ir tokiu būdu lai
mėti ir juos pačius skautybei, bet ne kaip skautus, o 
kaip rėmėjus.

Skautai tokiems pobūviams turi pasiruošti. Jie turi 
pademonstruoti savo sugebėjimus bei žinias, ir tai ne 
bet kaip: programa turi būti įvairi ir vykti sklandžiai 
ir greit, be pertraukų, be užsikirtimų. Jei kartais kur 
skautui ir pasitaikys suklysti, nereikia j tai kreipti dė
mesio, nes skautų tėvai nėra perdaug kritiški. Šiaip 
patariama nedaryti ilgos programos, geriau tegul ji 
bus trumpa, bet smagi. Jei galima, reikėtų pravesti įžodį 
(suprantama, ne vyčių!), kuris skautų tėvams leistų 
pamatyti moralines skautybės vertybes, arba perskai
tyti per tam tikrą laiką atliktus gerus darbus, ne
minint, žinoma, pavardžių. Toliau galima pademons
truoti, pav. greitą mirties kilpos rišimą ant savęs ir jos 
praktišką reikšmę, arba signalizaciją. Čia pat galima 
pravesti ir varžybas.

Svečiai-tėvai nelaukia iš vado ilgų prakalbi}, prie
šingai, jie norėtų, apie skautus patirti iš trumpos, bet 

turiningos paskaitėlės. Antai, galima paaiškinti, kodėl 
skautybė yra naudinga jaunimui:
1. Skautybė užpildo jaunimo liuoslaikį, duodama pro

gos žaisti sveikus žaidimus sveikoje kompanijoje.
2. Skautybė formuoja jaunuolio būdą, kas svarbu su

darant karjerą.
3. Skautybė nėra karinę organizacija, ji tik stengiasi 

išugdyti gerus būsimus piliečius.
4. Skautybė duoda progos praktikuoti tarnavimą Ar

timui ir Dievui, kas sudaro krikščioniškos religijos 
pagrindą.

5. Skautybė verčia berniuką būti nagingu ir sumaniu.
6. Skautybė jaunimui perteikia garbingumo ir ištiki

mybės jausmą, tokiu būdu ji apsaugoja berniuką 
nuo palinkimo meluoti.

7. Skautybė moko pasitikėti savimi, neprašyti pagal
bos iš kitų, bet ją duoti.

8. Skautybė suteikia sveikatos, nes jaunimą laiko 
gamtoje ir moko, kaip reikia rūpintis savimi.

9. Skautybė išryškina jaunimo sugebėjimus ir nukrei- 
p’a į teisingą karjerą.

10. Skautybė leidžia patirti laimę, kylančią iš nuošir
daus draugiškumo ir gamtos meilės.

11. Skautybė prapleč:a akiratį, kadangi viso pasaulio 
skautai palaiko ryšius.

12. Skautybė iš berniuko padaro vyrą, dėl kurio ne
tenka rausti.
Tokio pobūvio proga būtų galima surengti skautiško 

darbo parodėlę ir pan. Tėvams galima išdalinti pras
mingai išpieštus lapelius su skautų ideologija, kas jiems 
padės orientuotis skautybėje.

Jei skautų vadas mokės patraukiančia forma sudo
minti tėvus, jis gali būti visiškai tikras, kad tėvai bet 
kada jam padės spręsti tokius uždavinius, kuriems jis 
vienas neužtektų jėgų.

Juo geresnis skautas, juo daugiau paramos suteiks 
tėvai draugininkui. Juo daugiau tėvai domėsis skau- 
tybe, juo labiau skautas stengsis gyventi skautišku gy
venimu. Tokiu būdu čia turime dvigubos naudos:
1. Užtikriname tėvų paramą skautybei,
2. Verčiame skautą būti skautiškesniu.

Kas liečia discipliną, tai paprastai, vadai stengiasi 
apsieiti be tėvų intervencijos, o šaukiasi Garbės Teismo 
(D-vės ribose) pagalbos. Bet kada jaunuolis nėra pa
žangus skautiškame darbe, keli žodžiai tėvams gali 
padaryti stebuklus. Tačiau, jei skauto nepavyksta 
pataisyti, šaukiantis jo vyriškumo, kaip paskutinė prie
monė lieka jo tėvai. Pasitarimas su jais gali būti labai 
naudingas ir gali jaunuolį grąžinti į teisingą kelią.

Tėvai gali daug padėti skautybei, bet skautybė 
turi daug padėti tėvams. Tėvai iš savo vaikų elgesio, 
iš jų atliekamų gerų darbelių namuose, gali padaryti 
teisingą išvadą apie skautybės naudingumą.

SKAUTYBE IR MOKYKLA

Skautybė nepakeičia mokyklos. Kaip žinoma, jau
nimas mokykloje praleidžia apie 5—6 valandas, taigi 
tik tiek laiko per parą mokykla gali turėti kontrolės
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Linksma sk. šeima

jaunimui. Likęs laikas, apie 8 valandas, lieka nekon
troliuojamas. Skautybė ir stengiasi jaunimui leisti pro- 
duktingai ir naudingai praleiti šias laisvalaikio valan
das. Skautybė šiam laikui sunaudoti siūlo savo pa
trauklią, naudingą, būdą ir moralę stiprinančią pro
gramą, kurios nepateikia jokia mokykla.

Skautybė išnaudoja ir registruoja jaunimo interesus. 
Ji, palikdama mokslą iš knygų mokyklai, jaunimui su
teikia inteligencijos kitais keliais. Jos dvasia, perėjusi 
j jaunimą, pakelia mokyklos bendrą lygį. Geri skautai 
yra ir geri mokiniai. Jos moralinės savybės, turinčios 
pagrinde gerų darbų paprotį, pereina ir i mokyklą. 
Skautybė leidžia praktikuoti pilietines dorybes, kurios 
taip pat papildo mokyklos auklėjimą. Skautybė moko 
ir veda į pilietiškumą, leisdama pilietiškai gyventi. 
Kadangi ji pilietiškumo moko praktiškai, tuo ji viršija 
pilietiškumo mokymą ir perteikimą iš knygų, ką kaip 
tik vykdo mokykla.

Geras skautų vadas negali nesidomėti savo skautų- 
mokinių pažymiais, jis turėtų peržiūrėti savo skautų 
trimestrinius pažymius ir iš jų padaryti išvadas. Kur 
mokyklos vadovybė yra įvertinusi skautiškos auklė
jimosi sistemos vertę ir jos teikiamą pagalbą mokyklai, 
ten atsiranda nuoširdus bendradarbiavimas tarp skautų 
vadų ir mokytojų. Toks bendradarbiavimas teigiamai 
veikia bendrą skautų lygį, versdamas juos vykdyti 
geležinį skautų įstatą.

Mokykla, kuriai rūpi ne vien mokinių-skautų pažy
miai, kuri supranta savo atsakomybę prieš valstybę 
dėl naujų piliečių, turinčių turėti ne vien žinias, bet ir 
būdą, parengimo, kuri supranta, kad ji ne visą jaunimo 
laiką kontroliuoja, tokia mokykla negali išvengti nuo
širdaus kontakto su skautybė.

SKAUTYBĖ IR BAŽNYČIA

Yra daug šalių, kur skautai gražiai bendradarbiauja 
su Bažnyčia. Amerikoje 1918 metais apie pusė visų 
d-vių turėjo ryšius su įvairiomis Bažnyčiomis. Tas faktas 
sako, kad skautybė Bažnyčiai sudaro didelę reikšmę:
1. Skautybė, reikalaudama vykdyti (praktiškai!) įžodį, 

obalsį ir įstatus, verčia moralines vertybes prak
tiškai išgyventi. O tatai nėra tas pats ir neatstoja 
pamokymus, pamokslus bei diskusijas.

2. Skautybės programa išnaudoja liuoslaikį lavinimui 
ir auklėjimui. Bažnyčia, eidama ranka rankon su 
skautybė, galėtų turėti daug didesnės įtakos jau
nimui.

3. Skautybė, išnaudodama septynias dienas, palieka 
specialų religinį lavinimą Bažnyčiai, kuriai jaunuo
lis priklauso.

4. Teisingas religinis lavinimas, pravedamas nuošir
džių skautų-kunigų, užtikrina daugiau tikinčių 
vaikų, o vėliau-vyrų, kurie jausis Bažnyčios nariais. 
Tatai ypač svarbu dechristianizuotame pasaulyje.

5. Skautai sudaro didžiulę armiją, kuri gali būti mobi
lizuota Bažnyčios tarnybai ir jos naudai. Tik ji 
turėtų būti sumaniai išnaudojama, vengiant politi
kos ir veikimo, kuris iki šiol buvo žalingas ir skau
tams, ir pačiai Bažnyčiai. Toks skautų ir Bažnyčios 
bendradarbiavimas yra naudingas abiem organizaci
jom, tačiau čia reikia didelio takto, nes kaip tik
sąžinės dalykuose žmonės, o ypač jaurynuoliai, yra 

labai jautrūs.

SKAUTYBĖ IR VALSTYBE

Skautybė yra 100 % patriotinė organizacija. Skau
tybė nėra nei karinė, nei antikarinė organizacija. Pėd- 
sėka, žemėlapių darymas, signalizacija, stovyklavimas, 
apimąs platų miško gyvenimo lauką, yra kiekvieno 
skauto programa. Štai ką rašo James E. Wėst, vienas 
seniausių Amerikos skautų: „Šitie dalykai reikalau
jantieji disciplinos, paklusnumo, ištikimybės, patvaru
mo, iniciatyvos, budrumo, geros sveikatos ir t. t., nėra 
karinis parengimas, bet yra dalis piliečių parengimo, 
kurį turėtų išeiti visi berniukai ir mergaitės, kad pa
ruoštų juos būsimai atsakomybei-šeimos tėvų, piliečių, 
savarankiškų žmonių.”

Be to, skautybė išnaudoja kiekvieną progą ištiki
mybės ir patriotizmo jausmui sustiprinti. Ji palietiš- 
kumo moko per aktingą tarnavimą. Instinktyvus jau
nimo ištikimumas yra per skautybę perkeliamas į di
desnius objektus: į bendruomenę, tautą, valstybę.

Tokiu būdu skautybė, pati būdama visuomenės da
limi, ruošia naujus, sąmoningus piliečius, kurie vėliau 
įeina į ją ir nuolat suteikia valstybei pareigingų ir 
lojalių piliečių, praturtina tą pačią visuomenę naujais 
individais, kurie užtikrina savo tautai viltį į šviesų 
rytojų.

Skautybės lopšys — gamta

9

9



psktn. St. Vytietis

Keliavimas
tr

iškylavimas
(Pašnekesys stud, skautų S! „Vyčio“ 

stovykloje)

Skautiškojo- ugdymo sistema yra 
pilnutinio ugdymo sistema. Skau- 
tybės Įkūrėjas sako, kad tik tas 
žmogus gali būti laimingas ir su
teikti laimės kitiems, kurio asmeny
bės visi komponentai yra galimai 
plačiau išugdyti. To maža — jie turi 
būti tarpusavy darniai suderinti.

Žmogaus fizinės galios duodasi 
išlavinamos iki tam tikro laipsnio. 
Sukoncentravus pastangas viena 
kryptimi, gauname joje aukštų, net 
rekordinių pasekmių, tačiau tokiu 
atveju nukenča kitos galios —■ jos 
lieka neišsivysčiusios ar net atro
fuojasi. Aukščiausių rezultatų pa
siekęs bėgikas, nebus ir pirmųjų 
eilėse stovįs plaukikas, boksininkas 
ar dar kurios šakos sportininkas. 
Tik į proto sritį susikoncentravęs 
žmogus, nebūna universalus visose 
mokslo šakose, nekalbant jau apie 
jo fizines galias. Viso to jis ne
gali nepaisyti, nerizikuodamas už
gauti kitus ir susilaukti atitinkamos 
reakcijos. Sugebėjimas gyventi tarp 
kitų žmonių — socialumas — indi
vidui turi būti įskiepijamas. Tai 
pasiekiama atitinkamai išugdant in
dividą, išugdant ne vien kūną ir 
protą, bet ir būdą, įdiegiant jam 
tam tikrus moralės dėsnius. Dar 
daugiau —■ individas turi būti įsiti
kinęs tuos dėsnius esant reikalin
gus ir teisingus, nes tik tuo atveju 
jis jų tvirtai laikysis ir žiūrės į 
juos kaip į savo gyvenimo pagrindą.

Šio uždavinio, kurio kiti auklė
jamieji veiksniai ir istitucijos nesi
ima, arba sprendžia nepakankamai, 
imasi skautybė. Naudodamasi jau
nuolių garbės pajautimu, sugebė
jimu pasiimti atsakomybę, paga
liau, nuotykių pamėgimu, augan
čiam ir bręstančiam jaunuoliui ji 
įdiegia kaip tik tas savybes, kurių 
jam nesugeba duoti kitos auklėja
mosios institucijos, o kurios jo to
lesniam gyvenimui visuomenėje yra 
kartais net lemiamai svarbios. Tos

Malonu plaukti baidare

savybės yra socialumas, sąžiningu
mas, vaFngumas, savarankumas, in
teligencija, sveikatingumas ir visa 
eilė kitų, daugiau ar mažiau reikš
mingų, jos visos išauga ant skautų 
ideologijos — šūkio ir įstatų — pa
grindo.

Jeigu ideologija sudaro pagrindą 
ąsmenybei formuoti, tai skilčių 
sistema, varžybos, patyrimo laips
niai, specialybės, stovyklos, iškylos, 
kelionės, žaidimai, gerieji darbeliai, 
trumpai tariant, tai, kas vadinama 
skautavimu, yra įrankiai tai asme
nybei formuoti.

Skautavimas didžiąją metų dalį, 
be abejo, yra taip pat reikšmingas ir 
svarbus, o tačiau jis turi daugiau 
epizodinį pobūdį, nes toli gražu ne 
visi skautai, ypač jaunesni, skauty- 
bės idealą visą laiką turi prieš akis 
ir ne visą laiką savo skiltininko ar 

draugininko gali būti vedami skau- 
tybės keliu. Be to, šiuo laiku nuoty
kių elementas negauna pilnai pasi
reikšti, tuo tarpu, jis yra vienas 
patraukliausių dalykų jaunuoliui vi
soje skautybėje.

Tikroji skautybės mokykla yra 
stovykla. Čia jaunuolis giliausiai 
išgyvena tai, ką skautybė jam duo
da. Be abejo, vadovas, norėdamas 
stovyklavimu pasiekti gerų rezul
tatų, turi aiškiai ž-noti, ko stovyk
lavimu pasiekiama, pažinti stovyk
loje taikomus metodus, turėti savo 
planą ir pakankamai valios jam 
įvykdyti.

Iš savo įprastinės kasdieninės ap
linkos išeidamas į didžią gamtą, 
apsigyvenęs jos didingame prie
globstyje, skautas būna pagaunamas 
nepaprasto Įspūdžio. To įspūdžio 
nepatiria tik labai nedaug jaunuo
lių (daugiau jų jį slepia!). Stovyk
loje skautas būna daug lengviau 
prieinamas skautybės įtakai, nes 
kartu jis izoliuojamas nuo kitų pa
šalinių įtakų, veikiančių jį kas
dieniniame „civiliniame“ gyvenime. 
Tos įtakos dažnai būna visai prie
šingos skautybės tikslams! Stovyk
loje skautas jau skautauja nepaliau
jamai, o ne epizodiniai.

Skiltis tampa jau šeima, kurioje 
jis yra pilnavertis ir pilnateisis na
rys (o ne jauniaustas, turįs tik klau
syti), kurio sprendimai yra verti
nami, su kuriuo skaitomasi, nuo ku
rio pastangų ir elgesio priklauso 
kitų skilties skautų gerovė ir sugy
venimas. Čia skautas labiausiai aky- 
vaizdžiai mokosi visuomeniškumo, 
įsitikina jį esant reikalingą. Susi
gyvenusi, gera skiltis geriausiai mo
ko savo narius stovykloje, jiems 
patiems tai mažiausiai juntant, su
gyventi, nusilenkti bendram reika
lui, dirbti bendram labui.

Stovyklinis gyvenimas, primity
viose sąlygose, skatina skautų in
teligencijos, išradingumo pasireiš
kimą, nes paprasčiausiomis priemo
nėmis tenka įsitaisyti visus gyve
nimo patogumus. Reikalas viską at
likti savo rankomis: pasistatyti pa-
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stogę, įsirengti guolį, pasigaminti būtinuosius baldus, pačiam gamintis maistą, išugdo nagingumą, arba .tiesiog priverčia jį įsigyti tuos, kurie iki šiol buvo „baltarankiai“. Patys patiriame, kiek naudingas nagingumas šiais laikais.Gyvenimas gamtoje po plynu dangumi, paprasčiausiose, bet sveikose sąlygose, skautą užgrūdina, duoda jam fizinio atsparumo, kietumo, kuriuo gamta apdovanoja savo ištikimuosius vaikus. To atsparumo pilnai neduoda net daugelis sporto rūsių. Ilgesnis bendravimas su gamta suteikia skautui ir dvasinės giedros.Gerai sutvarkytoje stovykloje visas gyvenimas vyksta pagal dienotvarkę, atseit, visas laikas sunaudojamas planingai. Tai yra brangus įprotis, kurį skautas iš stovyklos parsiveža.Pagaliau, skautų vadas stovykloje gauna neprilygstamą progą savo skautus nuodugniai pažinti ir suprasti. Nestovyklini'i laikotarpiu tūli „egzemplioriai“ sugeba taip įlįsti į savo „kiautą“, ar suvaidinti savo pasirinktą kurį nors vaidmenį, kad vadas su jais turi didelio, dažnai net neišsprendžiamo galvosūkio. Stovykla yra geriausia proga tokiems galvosūkiams išspręsti. Čia greit išryškėja ir nedrąsieji, savim nepasitikį, ir gudrieji pasalūnai, ir „simuliantai“ — tinginiai ir indiferentai, ir individualistai — užsidarėliai ir visa eilė kitų. Stovykloje vadas visada randa laiko ir būdų jiems išaiškinti, lygiai kaip ir metodą prie jų prieiti, juos suskautinti.Jau kita yra iškylų reikšmė. Pradedantiems skautauti jos yra proga pamažu priprasti prie gyvenimo gamtos prieglobstyje, įsijausti į ją, pasijusti joje kaip namie, pagaliau, susipažinti su stovyklinės technikos pagrindais. Iškylos čia yra lyg parengiamoji stovyklos fažė. Su dides
niu skaičiumi nestovyklavusių ir neiškylavusių skautų vykti iš karto stovyklon yra gerokai rizikinga, nes tai sudaro skautams, ypač jaunesniems, kartais sunkiai pakeliamą jų patvaros bandymą, pagaliau, ir patį vadą labai išvargina.Jau stovyklavusiems, seniems skautams iškylos padeda išlaikyti kontaktą su gamta, gilinti savo patyrimą, pažinti savo gyvenamąsias apylinkes.Iškylos, lygiai kaip ir stovyklos, turi derintis su bendruoju vieneto 

veikimo planu, turi turėti savo planą ir turi būti tinkamai vadovaujamos. „Laukinės“ iškylos, apsiribojančios tik laiko praleidimu gamtoje, mažai kam naudingos. Tuo tarpu, tinkamai su vieneto veiklos planu suderintas iškylavimas yra svarbi skautavimo priemonė.Atskirai paminėtinos iškylos ne į gamtą, o į muziejus, fabrikus, kasyklas, pas amatininkus ir pan. Jos yra, deja, mažai tepraktikuojamos. Turint tinkamą vadovą, jos yra puiki priemonė skautų akiračiui plėsti, specialybėms pasirengti ir t. t. Juk mes dar gyvename tame užsienyje, kurį pamatyti taip norėdavome, kai dar gyvenome tėvynėje. Mes jį pamatėme, deja, netokiomis aplinkybėmis, kaip to būtume norėję, be to, gerokai apgriautą, bet pasimokyti dar daug galime.otud. skautų korporacija „Vytis“ Nepriklausomybės metais rengdavo masines baidarių keliones, virtusias tradicinėmis. Kaip tam tikros demonstracijos ir propagandiniai parengimai jos, žinoma, buvo reikšmingos, tačiau nuo skautiškai suprantamo keliavimo jos buvo tolokai. Didokos distancijos, prakelia- vimas mase, net labai ribotu laiku, yra daugiau karinis žygis, o ne skautiškas keliavimas. Mase keliaujant, tvirtai išlaikyti griežtesnę drausmę yra neišvengiama, o tokiais atvejais individualiams norams pasireikšti vietos maža.Tuo tarpu, skautiškasis keliavimas yra kaip ir visa skautybės sistema, skiriamas individui ugdyti. Keliaujant mažomis grupėmis — nuo dviejų iki skilties — yra pakankamai progos pasireikšti kiekvieno asme

Buriavimas — koks malonumas!

nybei, atsižvelgti į kiekvieno pageidavimus. Greitis taip pat nesvarbu, tad dažniausiai keliaujame pėsčiom, dviračiu, baidare. Keliavimas, kaip skautavimo priemonė, tinka pirmoje eilėje, vyresnio amžiaus skautams, skautams vyčiams ir vyresniosioms skautėms.Norint, kad keliavimas būtų naudingas ir malonus, reikia išpildyti kelias sąlygas. Kelionei reikia numatyti tikslą: gamtos pažinimas, tautosakos ir tautodailės rinkimas, fotografavimas ir t. t. Kelionei turi būti numatytas aiškus maršrutas ir suskirstytas etapais. Dalyviai turi būti įsitraukę į pasirinktąjį keliavimo būdą, turėti gerą stovyklavimo ir iškylavimo stažą, būti fiziniai pakankamai atsparūs ir bent apy- lygaus pajėgumo ir patvaros. Juo mažesnė grupė keliauja, juo geriau, juo mažiau būna „balsavimų“ įvairiais klausimais, todėl mažiau ir „opozicijos“ ir lengviau susigyventi.Vykusiai parinktas maršrutas, ne- perilgi dienos žygiai, minimalus krūvis (vakare jis tampa dešimteriopai sunkesnis!) daug padeda kelionę paversti nepamirštamu pergyvenimu. Savo kraštui pažinti, jaunystės skautavimo nuotaikai išlaikyti aukštumoje, dvasiniai pasilsėti po profesinio darbo kelionės skautui vyčiui yra viena geriausių priemonių. Stovyklos ar paprastos iškylos skauto vyčio šiuo atžvilgiu pilnai nepatenkina.Iš viso, skautai turėtų, eiti daugiau į gamtą, į tyrą orą. Ne paradai, ne surežisuoti ir scenoje ar aikštėje suvaidinti laužai, bet skau- tavimas gamtoje yra ta aplinka, kurioje skautas tikrai skautauja.
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DANGAUS IR ŽEMES SŪNŪS
— Ką žada žmonėms šis kūdikis, 

kurio gimimo valandoje {žiebė Am
žinasis šią baisią žvaigždę? — pa
galiau prabilo vienas.

Iš savo tėvų ir senų žmonių jie 
buvo girdėję, kad panaši žvaigždė, 
kai ji pasirodydavo danguje, atneš
davo žemei badą, ugnį, marą ir kitas 
nelaimes, kurios sunkiai užguldavo 

.žmonės.
— Tikrai, ją pastebėjom ir išvy

dome kaip tik tuo metu, kai išgir
dome kūdikį pravirkus, — atsiliepė 
kitas.

— O gal gimęs dabar kūdikis yra 
tasai Žadėtasis, kurio visi laukiam, 
— pratarė Simonas, Jonos sūnus. — 
Ir jo gimimo valandoje įspėja Am
žinasis visus engėjus, kad atėjo žmo
nių išganymo valanda nuo jų prie
spaudos.

— Negundyk Amžinojo kantrybės 
savo neprotinga kalba, — subarė jį 
tėvas, jo žodžius girdėdamas. — Ne
gi prasto dailidės iš Galilėjos sū
nus gali būti Žadėtasis? . . .

— Mokyti ir Rašte nusimaną vy
rai sako, kad Žadėtasis būsiąs Do
vydo namų atžala, — prabilo antra
sis piemuo, vyresnis už kitus amžiu
mi ir iki šiol tylėjęs. — Negi tu, ke
leivi, esi melechų kilmės vyras, o ne 
prastas dailidė iš Galilėjos, kuris 
rankų darbi* prakaituodamas užsi
dirbi sau duoną? —

Juozupas tylėjo ir nieko neatsakė. 
Jis buvo didžiai susijaudinęs ir nu
stebintas tuo, ką dabar matė ir gir
dėjo. Nors iš tėvų ir protėvių ži
nojo, kad jis Dovydo namų nuvytusi 
ir skurde paskendusi atžala, bet nu
tylėjo ir neatsakė; nes manė, kad 
niekas nepatikės ir nepatikėję pa
juoks jį piktais žodžiais ir šypseno
mis.

— Ar tik nebus šis vaikas atėjęs 
į pasaulį dėl tavo kaltės, Juozupai, 
Jokūbo sūnau, kaipo Dievo rykštė 
tau ir tavo senatvei? — tarė jam 
Joną, Salmono sūnus.

— Tenukreipia Amžinasis visas 
nelaimes nuo mūsų į mūsų priešų 
galvas, — atsakė jam susijaudinęs 
Juozupas.

Kai jie taip kalbėjo, neramumo ir 
baimės pagauti, pasigirdo žemės

Fragmentas iš V. Krėvės veikalo

erdvėje tolimi, vos girdimi, švelnūs 
garsai.

Lyg šimtai sidarbrinių varpelių 
skambėjo ir vis garsiau ir garsiau 
aidėjo darnus jų žvangesys.

Atrodė, lyg dangus prabilo paslap
tingais balsais, ir nustebusi žemė 
klausėsi.

— Tikrai gimė mums Žadėtasis, 
sakau jums, — vėl prab’lo Simonas.
— Ar ne Dievo Amžinojo angelų 
girdime balsus?

— Nesižvalgykim į dangų: galim 
ten angelus išvysti . . .

— Ir, pamatę juos, staiga mirti, — 
kalbėjo sujaudinti piemenys ir už
dengė savo galvas apsiaustų skver
nais.

— Dievas padovanojo tau sūnų, 
keleivi, — pranešė Juozapui senasis 
piemuo, priėjęs į laužą. — Tebusi 
palaimintas Amžinojo palaima tu ir 
tavo sėklos vaisius, ir tesikloja jums 
laimingai gyvenimo kelias. ~

— Ne laimę ir ramiąsias dienas 
lemia Amžinasis šiam kūdikiui, se
nasis bandų ganytojau, — į jo žo
džius atsiliepė Joną, Salmono sūnus

— Kodėl taip manai, keleivi? — 
nusistebėjo, žodžius jo girdėdamas, 
senas piemuo.

— Pažvelk į dangų ir pamatysi 
žvaigždę, kurią Amžinasis įžiebė šio 
kūdikio gimimo valandoje, — atsakė 
jam Joną.

— Amžinojo keliai, kuriais Jo ran
ka veda žmogų, neįspėjami, — pa
žvelgęs į dangų tarė senas piemuo.
— Nejaugi manai, kad dėl prasto 
dailidės vaiko gimimo Amžinasis 
sužadino dangų ir žemę, įžiebdamas 
savo grėsmės ženklą?

Kai jie taip kalbėjosi, dar garsiau 
ėmė aidėti paslaptingieji garsai, bet 
senasis piemuo nebuvo į juos at
kreipęs savo dėmesio ir jų lyg ne
girdėjo.

— Tėve, paklausyk, ar ne Dievo 
angelai skambina danguje? — pra
bilo į jį kupinu baimės balsu vienas 
piemuo.

— Didelis ir turtingas karavanas 
artinasi, — pasiklausęs ramiai tarė 
daug gyvenimo patyręs senas pie

muo. — Nerami šiandien mums nak
tis . . . Eisime, Dievo keleivi, pas 
tavo žmoną ir kūdikį, — kreipiasi 
jis j Juozupą. —• Nedera vos pagim
džiusią moterį palikti vieną.

Pasikėlė Juozupas iš savo vietos, 
ir jiedu nuėjo, kur gulėjo šiltai kai
liais apklota tapusi motina moteris 
su mažu kūdikiu.

Nebuvo vandens, kad nuplautų 
kraują nuo naujagimio kūno. 
Todėl senas piemuo pasiėmė 
laibakaklį ąsotį, išėjo su juo ir pa
siuntė savo draugus į netolimą šal
tinį.

Kitiems gi liepė parinkti daugiau 
malkų ir žagarų ir sukurti didesnį 
laužą, kurio liepsnoje galėtų sušilti 
vanduo.

Atsikėlė tie, kurie turėjo šaltiny 
vandens pasemti, su jais ir Simonas, 
Jonos sūnus, ir tie, kurie turėjo 
malkų parinkti, ir nuėjo visi, kiek
vienas savo darbo atlikti.

Darnūs karavano varpeliai vis 
garsiau skambėjo žemės erdvėje. 
Tokie darnūs ir švelnūs tie garsai, 
jog stebėjosi einą į šaltinį vandens 
pasisemti piemenys.

— Argi iš žemės erdvės, o ne iš 
dangaus plaukia šie garsai? — tarė 
vienas jų. — Jie tokie malonūs, lyg 
būtų angelo daina.

— Man atrodo, aš girdžiu jų žo
džius, — tarė kitas. — Garbė Visa
galiui aukštybėse, ir geros širdies 
žmonėms ramybė žemėje . . .

— Tiesa pasakei: aš irgi dabar 
girdžiu šiuos žodžius, — prabilo ir 
Simonas. — Man juos kažkas į ausį 
gieda.

— Žiūrėkit, žiūrėkit — sušuko 
pirmasis: — Žvaigždė pakilo aukš
tyn ir apsistojo ties kalnu, kurio pa
pėdės dauboje guli dabar gimęs kū
dikis.

Tikrai sakau jums, kad į pasaulį 
atėjo Žadėtasis, kurio laukia visos 
širdys, — tarė vėl jiems Simonas. — 
Man kalba širdis, kad neprastas tai 
gimė dailidės sūnus . . .

— Kai grįšim, vandens pasiėmę, 
eisim ir pasveikinsim Jį, tarė kitas.

— Eisim ir pasveikinsime, — pri
tarė jam vist
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Popiežius kalba į skautus
Popiežius pertraukė savo trumpas atostogas Castel Gandolfe ir'audiencijoje priėmė maždaug 4.000 skautų, kurių daugumą sudarė italai, bet buvo ir šveicarų, olandų ir belgų jų tarpe. Sostas buvo atitinkamai įrengtas atvirame ore, medžių paunksmėje, o skautai su skautininkais sustojo pusračiu apie jį. Sv. Tėvas, jį pasveikinus, priėmė daugelį skautininkų, o paskui išėjo į berniukų tarpą ir šitais žodžiais kreipėsi į juos:„Mes sveikiname jus, brangūs sūnūs, kaip taikos nešėjus, kurie nori išlyginti kelią į abipusį pasitikėjimą, į draugiškumą ir sielų sutarimą. Kokios yra tos priežastys, kurios paskatino skautybę taip greit paplisti visame pasaulyje? Atrodo, kad yra trys svarbiausios priežastys, kurioms reikėtų priskirti šitą skautiškojo sąjūdžio pasisekimą.SKAUTYBĖ jaunimui atveria ir veiksmais paverčia visa, kas yra tikrai gera, kilnu, sveika: gyvenimo paprastumą, gamtos meilę, garbės jausmą, tėvynės meilę, savitvardą, paklusnumą ir pasiryžimą tarnauti kitiems broliškumo ir riteriškumo dvasioje.SKAUTYBĖ siekia į žmogaus gyvenimą įnešti tvarką ir teisingą vertinimą. Taip pat gamtos meilę, bet atskirtą nuo fantastinio ir nesveiko sentimentalumo. Tokiu būdu jūsų kelionės, pramogos ir žaidimai kiekvienam skautui užddeda specialias pareigas ir atsakomybę, kurios reiškiasi energinga ir savarankiška veikla mokykloje, įstaigoje arba darbe. Šita jūsų šventė yra vienintelis atlyginimas už rimto ir atydaus darbo metus.SKAUTYBĖ Dievo garbinimui ir tarnybai skiria tą iškilią vietą, kurią jie turėtų turėti žmogaus gyvenime, ir tuo pačiu berniukus įgalina visuose daiktuose, visose taisyklėse, dorybėse ir gražiuose dalykuose matyti jų tikrą vertę, jų tikrą puikybę Dieviškosios Saulės šviesoje. lieškoti, rasti, gėrėtis ir garbinti Dievą visuose Jo darbuose, matyti visus Jo kūrinius juos gaubiančioje šviesoje, tatai turėtų sudaryti jūsų, kaip skautų, gyvenimo pagrindą.Jūsų sąjunga pageidauja vyrų, susivienijusių su Dievu, vyrų, kurie visus savojo, kaip privataus, taip ir bendruomeninio gyvenimo veiksmus pripildo religinio jausmo. Net kilniausios ir rinktinės sielos iš jūsų tarpo negali būti visą laiką lojalios ir ištikimos, negali visad būti teisingos ir geros kitiems, negali būti garbingos ir tyros, neturėdamos pagalbos iš Dieviškosios Malonės.Tad, visų pirma, be šios pagalbos jūs negalėsite nuolat švieži ir laisvi išsilaikyti nuo drumzlinų gėdingų gundymų bangią. Jos reiškiasi visomis formomis, viešai ir slaptai, net geroje ir sveikoje italų tautoje ir jos narsioje ir kilniaširdiškoje jaunuomenėje, ir nuodija bei gadina giliausius jėgos, santuokos ir krikščioniškos šeimos šaltinius ir atima Dievo palaimą, kurios kaip tik dabar daugiausia reikia.Bet Dievo malonės pagalba yra teikiama tiems, kurie nusižeminę kelia rankas ir širdis į mūsų Viešpatį, kurie meldžiasi ir iš antgamtinio malonės šaltinio gauna jėgos visad šventai galvoti ir elgtis.

Jūsų sąjunga turi šūkį „Būk pasiruošęs“ („Budėk“), kuriuo norima pasakyti: Būk pasiruošęs atlikti iavo pareigą. Šiems žodžiams mes norėtume duoti gilesnį ir platesnį aiškinimą: kiekvieną atkimirką būk pasiruošęs sąžiningai vykdyti Dievo valią ir Jo Įsakymus.Visų pirma, būk pasiruošęs tai akimirkai, kurią žino vienas Dievas, kada mūsų Viešpats pašauks tave duoti apyskaitą iš sugebėjimų, kuriais buvai apdovanotas; tuo pačiu sakoma — ir malonės, ir antgamtinės dovanos, ir kūno bei sielos dovanos, kurias Jis sukaupė tavyje, kurias tegalima panaudoti tik Jo garbei ir Tavo bei tavo artimųjų labui.Tačiau iš to seka, kad jūs, norėdami daugybėje tų paklydimų, kurie apgaubia ir klaidina protus ir širdis, išlikti ištikimais katalikais-skautais, jūs turite išlaikyti tikėjimo liepsną ir meilės ugnį.Jūsų tikėjimo liepsna tebūnie šviesia ir skaisčia lempa. Tatai, numylėti sūnūs, yra tikrojo gyvenimo principas, tikslas ir paslaptis. Jei jūs save formuosite tokioje dvasioje, jus tapsite tikrais vyrais, kuriais remsis Bažnyčia ir valstybė.“

Rokiškio bažnyčiaSktn. Kolupailos foto
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TĖVŲ GERBIMAS —m“j-^
Gal kai kam tokia tema pasirodys 

keista ir jis tars: nagi, prieteliau, 
laužlesi j atidaras duris! Ar kas sako, 
kad tėvų nereikia gerbti, juk tai sa
vaime suprantamas dalykas ir čia 
negali būti diskusijų.

Taip, diskusijų negali būti, bet pa
kalbėti vis dėlto reikia. Kalbėti ver
čia pats gyvenimas. Užtenka pažiū
rėti į jaunimą, paklausyti jo kalbu, 
paanalizuoti jo elgesį — ir stvertis 
už galvos. Dabartiniam jaunimui 
viešai metu kaltinimą, kad jis neger
bia savo tėvų. Tai yra didelė, labai 
didelė negerovė, tiesiog nusikalti
mas.

Kuomet esame maži, jaunučiai, 
mes ne kiek nedvejodami klausome 
tėvų; visa, kas jų būna pasakoma, 
mums tuo metu yra šventa, teisinga 
ir vykdytina be rezervų. Ugterėję, 
mes jau ne be tokie greiti be sąlygų 
paklusti, pradedame nebesutikti, vi
dujiniai kritikuoti, norime ir ban
dome kurti savarankišką gyvenimą, 
kuriam nesutinkame taikyti tėvų 
tarimų, žodžiu—auginamės ragus. Tuo 
metu mes dažniausiai tariame sau: 
„ką ten tėvai išmano! Paseno, atsiliko 
nuo modernaus gyvenimo!“ Dar vėliau 
atsiranda beveik visiškas tėvų ig
noravimas, kiekvienas jų patarimas 
arba nurodymas būna lengva širdimi 
atmetamas, nors, tuo niekas neabe
jos, tėvai savo patarimais visados 
siekia vaikus apsaugoti nuo klaidos, 
kuri jaunimą, neįpratusį į gyvenimo 
klastas, tyko kiekviename žingsnyje. 
O tuo tarpu kiekvienas tėvų patari

Sktn. S. Kolupaila stiprinasi . . .

mas mums atrodo ne kas kita, kaip 
tėvų noras uzurpuoti mūsų laisvą 
valią, ir dažnai juos žiūrime kaip į 
nepakenčiamus prispaudėjus. Kiek
vienas draudimas (o jų jaunystėje 
būna tūkstančiai!) atrodo, kaip sun
kus despotizmas, siekimas atimti 
laisvą proto ir pajėgų disponavimą. 
Tuo tarpu tėvai tik nori mus apsau
goti nuo skaudaus patyrimo. Jei tė
vas savo vaikui sako nesėsti ant 
karštos krosnies, nes jis žino, kad 
vaikas apsidegins, tai vaikas turi 
būtinai pasipriešinti. Jis neklausys 
tol, kol pats nepatirs skriaudos savo 
m:nkštąja kūno dalimi. Taip atsitin
ka su k’ekvienu tėvų patarimu: jie 
mums linki gera, bet neklausome — 
ir nukenčiame. O kada tėvai už ne
paklusnumą nubaudžia, toji bausmė 

mums atrodo ka;p dangaus keršto 
šaukianti neteisybė.

Taip ž'ūrime, aišku, todėl, kad tuo 
metu protelio dar ne per daug tu
rime. Kuomet užaugame, Fekame 
protingi, gal ir patys jau vaikučius 
auginame, tuomet į savo vaikystę ir 
jaunystę pradedame žiūrėt jau iš 
tam tikros laiko perspektyvos ir 
randame, kad tėvų — būta teisių. 
T!k gaila, kad šitai mums paaiškėja 
daug vėliau, kuomet jau, gal būt, 
vėlu atitaisyti tėvams padarytas 
skriaudas, nes tėveliai gal jau mirę. 
Bet būna nemažai ir tokių stuobrių, 
kurie net ir užaugę, į tėvus žiūri 
va:ko akimis, kiekvieną jų patarimą 
vertina vaikiškai ir jaučiasi esą nu
skriausti!

Vienam kitam gali kilti klausimas 

ar šitoks žmonių gerbimas nėra at
siradęs tik tada, kada žmonės susi

būrė gyventi į bendruomenę, tad šis 
gerbimas yra dirbtinas, pačių žmonių 
primestas, bet nėra duotas iš aukš
čiau, taigi neturi moralės pagrindo. 

Ar taip yra?
Mes turime moralę pareigą gerbti 

savo tėvus. Štai Dešimtyje Dievo 
Įsakymų liepiama „Gerbk savo tėvą 
ir savo motiną ir bus tau duotas il
gas amžius“. Visos krikščioniškos 
konfesijos — katalikų, protestantų ir 
ortodoksų — reikalauja gerbti savo 
tėvus. Daugelyje nekrikščioniškų re
ligijų reikalaujama to paties.

Per tėvus ateiname į šį pasaulį, 
kuriame mums yra skirta pasiruošti 

tobulam amžinajam gyvenimui.
Jie vargsta mus augindami, dirba 

mūsų gerovei ir laimingai ateičiai, 
jie kenčia skausmą ir baimę prie 

sergančio vaiko lovytės, rūpinasi, 
mus globoja, žodžiu — jie daro viską 
ir neatsisako jokių aukų, kad tik 
užaugtume laimingi ir labiau pasi
ruošę gyvenimo kovai, kurios sun
kumus jie patys taip gerai pažįsta. 
Sykiu su mumis, o gal ir net dau
giau, jie pergyvena mūsų nepasi

sekimus moksle, arba džiaugiasi ir 
didžuojasi, jei esame geri ir kitų pa
giriami. Jie ilgesingai laukia mus su
grįžtant iš kariuomenės arba iš toli
mos kelionės. Jų rūpinimasis nesi
baigia net mums suaugus. Jie norėtų 
mus matyti laimingus net vedybinia
me gyvenime, todėl ir čia nepašykšti 
gerų patarimų. Ir taip vyksta per 

visą jų gyvenimą.
Visa tai jie daro ne ko kito, o vien 

tik tėviškos meilės vedami. Toji jų 
meilė nežino ribų ir neklausia kai
nos, kurią reikės mokėti už vaikų 
laimę. Galima drąsiai tvirtinti, kad 
tėvai gyvena vien tik savo vaikams 

Jie norėtų juos matyti laimingus, 
gerus, patenkintus — ir dėkingus. 
Kiekvienas tėvas, kiekviena motina, 
kad ir nelaukia padėkos, labai džiau
giasi vaikų jiems reiškiama dėkinga 
meile, kuri gali pasireikšti daugybe 
formų.
Jaunystės egoizmo ir puikybės apa

kinti, mes nematome, o gal ir nesi
stengiame matyti, tos kovos, kokią 
visą gyvenimą dėl savo vaikų kovo
ja tėvai.

Iš kitos pusės, kuo gi jaunimas at-
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silygina savo tėvams už šį rūpesnį, 
už meilę, už globą, už geresnį gyve

nimą? Nieku. Pakartoju — nieku. 
Vaikai mano, kad toji meilė yra kaž
kas savaime suprantama, kad kitaip 

negali nė būti. Todėl, taip žiūrėdami, 
jie į rodomą meilę (kuri nebūtinai 
turi reikštis žodžiais) nereaguoja. O 
tuo tarpu tėvai yra labai jautrūs 
vaikų reagavimui ir skausmingai ir 
giliai pergyvena vaikų nedėkingumą 
(ak, kaip dažnai jis užtinkamas!).

Ir šitoks nedėkingumas nėra vien 
tik tremtiniško gyvenimo reiškinys. 
Prisiminkime laimingesnes dienas 
Nepriklausomoje Tėvynėje. Argi ten 
savo tėvus daugiau mylėjome ir ger
bėme? Argi šalia paprastų, viešu
mon neiškylančių šeimos skandaliu
kų, nepasitaikydavo šiurpių tėvų su
mušimų, išvarymų iš namų, net nu
žudymų? Tokių atsitikimų, deja, 
būta.

Tad reikia manyti, jog tėvų ne
gerbimo šaknys tūno kaž kur giliau, 
kad esama daugelio kartų klaidos. 
Mūsų taurūs protėviai, dar nepa
žinę svetimų įtakų bei okupacijų, 

gyveno patriarchalinį gyvenimą, kur 
tėvų gerbimas yra pirmoje vietoje. 
Tik ilgainiui, patyrus neigiamų sve
timų įtakų, mumyse išbujojo tos 
nuodingos piktžolės, kurios nuodija 
jaunuolio sielą ir teršia kilnų lietu
viškumą. Tokių pavyzdžių matome ir 
kitose „kultūrinėse“ šalyse, tačiau 
visur su tuo kovojama. Šitas šlykštus 
ir nusikalstamas reiškinys kaž kodėl 
yra plačiai išbujojęs kaip tik tose 
šalyse, kurios mėgsta girtis savo 
aukšta kultūra ir civilizacija. Ir prie
šingai, neretoje „nekultūringoje“ 
valstybėje ar tautoje tėvų gerbimas 
yra pasiekęs tobulų formų.

Pavyzdžiu tebūnie Kinija. Var
gingi, nešvarūs ir išbadėję kiniečiai 
yra sukūrę nepaprastą tėvų gerbimą. 
Tik paskaitykime Pearl Buck kny
gose vaizduojamą kiniečių gyvenimą. 
Japonai taip gerbia savo tėvus, kad 
net sukūrė protėvių kultą. Indėnai 
gerbia ne tik tėvus, bet ir visus se
nesniuosius.

O kaip su mumis, lietuviais? Su 
gėda turime prisipažinti, kad tėvų 
gerbimo nekultyvuojame. negodoja- 
me savo gimdytojų ir rūpintojų. 
Esame tik viena grandis toje ilgoje 
grandinėje, kurios viršūnėje yra mū
sų protėviai, o pabaigoje — mūsų 
palikuonys. Savo, protėviais mėgsta
me didžiuotis, bet nesiryžtame gy
venti jų gyvenimu ir jų kilniais pa
pročiais. O kokius kilnius papročius 
perteiksime savo palikuonims?

Daugiau optimizmo!
PSKTN. K. DABULIS

Niekas negali užginčyti, kad mes 
čia tremtyje gyvename tikrai ne ro
žėmis dabintas dienas. Mūsų gyve
nimo aplinkybės, o ypatingai mūsų 
ateities netikrumas tikrai ne viena^ 
įstumia į nusiminimą ir apatiją bei 
nepasitikėjimą savimi. Todėl ne
nuostabu, kad daugelis mūsų pasida
ro didž'ausi pasimistai ir gyvenimą 
mato tik iš juodosios pusės. Natū
ralu, kad pesimistais pasidaro senes
nio amžiaus žmonės, bet tikrai liūd
na ir nepaprasta, kad pesimizmu ir 
apatija persiima jaunimas, kuris 
kaip tik turėtų būti gyvenimo 
džiaugsmo šaltiniu.

Iš tikrųjų gyvenime visuomet ga
lima atrasti daug tokių dalykų, kurie 
ir juodžiausiose dienose gali duoti 
geresnės ateities vilčių. Bet gyve
nimo džiaugsmą ar bent nusiramini
mą rasti nelaimėse ir nepasiseki
muose ne visiems yra lemta; čia rei
kia daug valios, noro, pasiryžimo ir 
mokėjimo į kiekvieną dalyką gyve
nime žiūrėti iš šviesiosios pusės.

Kartą, prieš kiek laiko paklausus 
jaunimo būrį, kuris iš jų esąs opti-

Jei norime pagrįstai didžiuotis sa
vo protėviais, jų krauju ir jų būdu, 
turime laikytis tų papročių, kuriais 
seniau garsėjo senovės lietuviai, ir 
atgaivinti tuos papročius, kurie dėl 
pavergimų yra užžėlę žole. Gėda 
save vadinti lietuviu, jei nesilaikoma 
gražių, prasmingų ir taurių lietu
viškų papročių. Todėl atgaivinkime 
meilę savo tėvams, pradėkime juos 
ir vėl nuoširdžiai gerbti. Patys bū
dami savo tėvams geri, mes nesun
kiai galėsime ir jaunesniuosius tei
giamai veikti, o mūsų, vyčių, uždavi
nys ir yra — būti pavyzdžiu jaunes
niesiems broliams. Veikime mūsų 
brolius ir skiepinkime jiems tą nieku 
neįvertinamąį tiesiog šventą meilę 
tėvams. Meilę reiškime pagarba, 
paklusnumu. Taip elgdamiesi, mes 
jau čia, žemėje, jusime sielos 
ramybę. Nepavėluokime, nes mūsų 
tėvai tėra tik svečiai šioje žemėje, 
juk jie gali kada netikėtai ir ne
grįžtamai iš čia išeiti. Tad skubė
kime, kol jie su mumis. O už mūsų 
nuoširdžias ir neveidmainiškas pa
stangas kada nors atlygins Tas, ku
ris žmonėms paskelbė Dešimt įsta
tymų. 

mistais, kuris pesimistas, daugumas 
iš jų pasisakė esą pesimistai, tuo 
tarpu ten buvę keli vyresnio am
žiaus žmonės pareiškė esą optimistai. 
Kcdėl taip yra, negalėjo nei vienas 
iš jų tiksliai apibūdinti. Negalėčiau 
apibūdinti nė aš, bet manau, kad 
jaunimas, nematydamas dabar di
desnių prošvaisčių savo dabartinia
me gyvenime, nebeprisimindamas ar 
blogai beprisimindamos laiminguo
sius mūsų Tėvynės laisvės laikus, 
nenori tikėti ir į laimingesnę savo ir 
savo Tėvynės ateitį. Tačiau čia ir 
daroma labai nemaloni klaida. Kas 
gi būtų iš Lietuvos likę tada, kai 
mūsų tėvai ne kelis, o virš šimto 
metų laisvės nematė, kai mūsų tau
tos dainius Maironis dainavo apie 
naktį be aušros, jeigu mūsų tautoje, 
ypatingai jos liaudyje nebūtų buvę 
to optimizmo, be kurio žūna tautos? 
Kas gi vestų į nelygią, ir, kaip ki
tiems atrodo, beprasmę kovą mūsų 
Tėvynėje pasilikusius partizanus, 
jeigu ne optimizmas ir tikėjimas 
mūsų Tėvynės atgimimu? Kas gi 
daugiau, jei ne jaunimas turėtų ir 
čia tremtyje daugiausia tikėti tais 
idealais, kuriais mūsų tauta amžiais 
tikėjo, išlaikydama tuo būdu save 
gyvą ir neatsilikusią nuo kitų laisvų 
ir kultūringų tautų.

Tam reikalingas optimizmas, tam 
reikalingas tikėjimas (nors tatai ir 
labai neįmanomai atrodytų) žmoni
jos laisvės idealais.

Optimizmo credo yra:
1. Pasižadėti būti tvirtam, kad nie

kas negalėtų sugriauti Tavo mąsty
mo rimties.

2. Kiekviename sutiktame žmoguje 
pirmiausia ieškoti gerųjų jo būdo 
pusių ir stengtis padėti jam kovoti 
su jo klaidomis.

3. Stengtis (rodyti savo draugams, 
kad juose yra kas nors gera.

4. Į kiekvieną daiktą žiūrėti iš 
saulėtos pusės.

5. Galvoti tik apie geriausia, dirbti 
visuomet geriausia ir tikėtis visko 
geriausio.

Iš tikrųjų labai svarbu nepasiduoti 
laikiniems nepasisekimams. Tai ir 
yra žmogaus tvirtybė nepalūžti gy
venimo nepasisekimuose. Manau, 
kad kiekvienas iš mūsų yra skaitęs 
apie Amerikos indėnų drąsą ir tikė- 

(nukelta į 20 psL)
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SKAUTAI VYČIAI IR MOTERYSKlausimas, kokio pobūdžio santykiai riša vytj ir moteris arba, patikslinant, kokie santykiai būna tarp vyčio ir mergaičių, yra opus klausimas ir juo kiekvienas vytis domisi. Tokios temos būna nagrinėjamos šiauresniame arba platesniame ratelyje, tačiau, labai gaila, dėl šio klausimo nebuvo bandyta pasisakyti skautiškoje spaudoje. Todėl aš ir drįstu šį klausimą iškelti viešumon, nes skaitau, kad šis klausimas yra labai rimtas ir svarbus, o kokios nors linijos šiuo klausimu nebuvo paskelbta. Antra, noriu tikėtis, kad šiuo savo straipsniu sukelsiu diskusijas, kurios leistų pamatyti, kaip vyčiai žiūri į šį klausimą. Noriu pareikšti savo vieną kitą mintį, kurios manyje per ilgesnį laiką susiformavo, nors jos nebus nei sistemingos, nei išsamios.Skautas vytis, atseit 18—25 metų jaunuolis, yra lygiai su kitais, pergyvenęs lytinį ir psichinį brendimą, lygiu būdu prisiima naują galvojimą, naujas sąvokas ir pergyvena naujas problemas.Berniukas nesidomi arba bent mažai domisi kita lytimi, ji jam neegzistuoja arba neturi didesnės reikšmės. Labai dažnam berniukui mergaitė yra tik „malum necessarium“ — neišvengiamoji blogybė. Šeimoje ji jam tėra vien balastas ir nereikalingas apsunkinimas, skundų maišelis, visuomet pasiruošęs jo, berniuko, „žygdarbius“ atreferuoti tėvams; mokykloje jos kelia nesolidarumą, skundžia mokytojams, būna savo klasės „išdavikės“; iš žaidimų jos būna pavaromos arba nepriimamos, nes berniukams terūpi jėga ir vikrumas. Todėl berniukai ne tik mergaitėmis nesidomi, bet net priešingai, jų nekenčia. Labai dažnai berniukai jų egzistencijos kažkaip nepastebi, nors ji vyksta čia pat, šalia jų pačių.Berniukui bręstant, augant, maždaug lygiagrečiai vyksta ir jo kūno bei psichikos brendimas, jo akiratis lieka didesnis, į daugelį dalykų jis pradeda jau kitaip žiūrėti. Jį pradeda dominti vyresniųjų draugų kalbos, jis pastebi, kad visą laiką netoli jo buvusios mergaitės, į kurias jis iki šiol nebuvo kreipęs dėmesio, įgyja moteriškų bruožų. Antriniai lyčių skirtumai, tokie nežymūs iki šiol, greit vystosi ir tarpas tarp

Sk. v. JUOZAS SAMULIONISabiejų lyčių greit didėja, jos viena kitai lieka vis daugiau paslapčių apgaubtos, o todėl —■ darosi įdomesnės ir patraukiančios. Berniukuose gimsta ypatingas ilgėjimasis; jiems viena kuri mergaitė pradeda patikti, jie nuolat apie ją galvoja, svajoja, jos paveikslą išpuošia įvairiomis patraukiančiomis smulkmenomis. Dažnai jie sukuria idealią mergaitę, kurios jie ieško, rašo eilėraščius, svajoja ir svaičioja. Moteris, kaip simbolis, užima vis didesnę vietą jų gyvenime, jos reikšmė labai padidėja.Jaunuoliui lytiniai subrendus, o po kurio laiko pasibaigus ir jo psichiniam brendimui, vieną kartą būtinai kyla klausimas apie jo ateities santykius su mergaitėmis, apie kurias jis tariasi daug žinąs. O tos jo žinios būna jam perteikiamos jo vyresniųjų draugų, kurie, deja, dažniausiai apie mergaites pripasakoja kaip tik žemų dalykų, dėl savo menko išsilavinimo ir dorinio neišsivystymo visiškai nenusimanydami, kad mergaitei, o tuo pačiu ir moteriai, yra paskirtas kilnus vaidmuo.Berniukai su mergaitėmis, kad ir susitinka, bet tų susitikimų neieško, nes vienoms rūpi lėlės ir skudurai, o kitiems — žaidimai. Jaunuoliai tokių pažinčių ieško, bent jų nevengia. Vieną ir kitą lytį pradeda jungti nė-

Bambergiėčiai prie savojo kryžiaus

matomi ryšiai, kuriuos galėtume prilyginti magnetui. Užsimezga pažintys, o jas seka flirtas. Apie flirtą žmonės būna įvairiausių nuomonių, bet man atrodo, kad flirtas nėra peiktinas. Flirtas yra įžanga į daugelį dalykų; antai, visos santuokos prasideda flirtu.Taigi, prasideda flirtas, dažnėja susitikimai, gimsta simpatija. O ji savo eile, „crescendo“, pavirsta meile, kuri normaliai turi vesti į santuokos kūrimą.Žmogus nėra sutvertas gyventi vienas. Jam galioja tas pats gamtos dėsnis, kuria valdo visa gyvąją gamtą, būtent: kiekvienas padaras nėra tobulas (tam tikra prasme), jis yra tik pusė. Toji pusė glūdi kiekvienoje lytyje. Tik dviem lytims susijungus, sudarius tam tikro pastovumo (laiko atžvilgiu) šeimą, yra garantuojamas pilnumas ir tęstinumas.Siekimas sukurti šeimą yra pastebimas visoje gyvojoje gamtoje. Žmogus, kuris kai kuo skiriasi nuo gyvulių, daugiausia protu, jaučia neki- taip. Kiekviena mergaitė nori ištekėti, kiekvienas jaunuolis nori vesti. Tokiu būdu kiekvienas jaučia, kad ir nesąmoningai, kad jis sudaro tik pusę, nėra tobulas, o todėl ir siekia sukurti damų vienetą-šeimą. Visos kalbos ir didvyriškos pozos, esą tas ir tas nenorįs sukurti šeimos yra melas, kuriuo bandoma apgauti kitus, bet labiausiai — save. Šeima sudaro pagrindinį tautos vienetą. Iš šeimos, iš dviejų individų kyla nauji žmonės, gimsta nauja karta.Vargu ar gyvuliai pažįsta meilę. Meilė, atrodo, yra speciali žmogaus savybė, kuri mums yra duota tik tam, kad nevengtume kurti šeimą. Jei šeima yra tautos vienetas ir pagrindas, tai meilė yra šeimos pagrindas, o šioji po truputį kyla iš simpatijos ir flirto. Mums būtų svarbu pažymėti, kad skautui vyčiui turėtų būti gerai žinoma, jog jo uždavinys ir šventa pareiga prieš savo tautą yra — sukurti šeimą ir neprilygti kad ir gražiam, bet nevaisingam žiedui.Skauto vyčio amžius, ypatingai į vyčiavimo pabaigą, jam leidžia kurti šeimą. Apie tą laiką jis jau yra visiškai subrendęs, o dažnu atveju ir pasiruošęs kurti, o gal jau ir sukūręs(nukelta į 20 psL)
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ŽMOGAUS PAŽINIMAS
Psktn. VANAGAS

Eisena.Žmogaus pažinimui didelės reikšmės turi jo eisena, nes joje atsispindi jo dvasios būsena. Antai, žmogus, kuris sunkiai dirbo ir pavargo, eina lėtai, vilkdamas kojas. Bet jei žmogus pergyvena dvasinį pakilimą, jei jam sekasi, jis eina energingu, greitu, elastingu žingsniu. Žmonių eisena yra labai įvairi, todėl kalbama, kad kiek yra charakterių, tiek yra ir eisenų. Eisenoje atsispindi temperamentai; antai, flegmatikas eina kur kas ramiau ir lėčiau, kaip neramus sangvinikas. Akiplėša drąsiai brau- jasi pirmyn į minią, o baikštus kaip tik eina lėtai ir vengia brautis. Linksmo būdo žmogus lengviau apeina kliūtis minioje. Atsargus jau iš tolo lenkia ir duoda kelią, gi toks, kuris nesiskaito su nieku, arba užsispyrėlis tik nenoromis traukiasi iš kelio ir jį užleidžia kitam.Eseną yra prigimta, todėl mes labai lengvai jau iš tolo atskiriame savo šeimos narius ir nepainiojame jų su kitais; kartais net nereikia matyti, užtenka išgirsti žingsnius, kad pasakytume, savas ar svetimas ateina. Energingas, pasitikįs savimi ir turįs aiškų tikslą gyvenime žmogus tas pačias savybes parodo ir savo eisena, kuri yra elastinga ir energinga, o jo galva yra pakelta bei kūnas ištiestas. Pasyvus gyvenime ir nepripratęs prie iniciatyvos, nemokąs kovoti, eina vilkdamas kojas ir braukdamas jomis per žemę (girdėti garsas). Nepastovus, nervingas, nuotaikos žmogus eina nelygiais žingsniais, nelygiu tempu.Šalia eisenos turi reikšmės ir stovėjimas, kuris taip pat leidžia daryti išvadas. Antai, stovėjimas ant abiejų kojų, kurios yra ištiestos, o kūno svoris lygiai išlaikomas, sako, kad čia turima reikalo su savimi pasitikinčiu asmeniu, tačiau kartais ir su pavojaus laukimu ir pasirengimu jį atremti. Lygiai tatai kartais gali reikšti užsispyrimą. Tokiais atvejais reikia atsižvelgti ir į kitas žmogaus ypatybes bei bruožus!
Sveikinimasis.Tvirto, energingo būdo žmogus sveikinasi trumpai, energingai. Jo sveikinimasis yra be perdėto mandagumo, juo jis 

gyvenimo kelią žino, tad kaip jame, taip ir sveikinimesi nuolaidų nedaro.Jausmingas, geros širdies, pasitikėjimo ir iš kitų blogo nelaukiąs žmogus sveikinasi labai širdingai, net perdėtai širdingai. Tačiau su tokiu, nuoširdaus žmogaus sveikini- musi, galima supainioti perdėtą, bet nenuoširdu sveikinimąsi. Antru atveju turime reikalo su nenuoširdžiu, paslėptų, blogų minčių žmogumi.Rankos paspaudimas taip pat yra reikšmingas. Tvirtas rankos paspaudimas liudija geros valios, geros širdies, bet kartais ir kiek vidujiniai neaptašytą žmogų. Minkštas rankos paspaudimas liudija neenergingą, ištyžusį, slaptų ir nedraugiškų minčių žmogų.
Rankų judesiai.Energingi rankų judesiai parodo, kad žmogus yra pasirengęs energingai irtis gyvenimo srovėje, kad jis yra kovingos prigimties. Silpni rankų judesiai sako, kad žmogus yra neenergingas, be valios, be noro kovoti.
Rankų forma.Chiromantija neturi mokslinio pagrindo, todėl apie ją čia nebus kalbos. Mums daugiau rūpi pažinti rankų formas, kurios leidžia spėti apie žmogaus būdą. Yra keturi rankų formos tipai: 1. primityvi, 2. prak
tinė, 3. intelektualinė ir 4. artistinė ranka.Primityvi ranka pasižymi plačia plaštaka (be pirštų), kuri lyg sudaro visą ranką, o pirštai yra lyg priedai, dargi nežymūs priedai. Pirštai yra trumpi, stori, nepaslankūs, o jų galai — buki. Šitokia ranka liudija apie nepretenzingą, daugiau juslinį, neturintį gilaus psichinio gyvenimo žmogų. Jie yra užsispyrę, bet gana garbingi. Giliomis problemomis nesidomi, jų nekuria ir nesprendžia. Gyvena nesudėtingą psichinį gyvenimą.Praktinė ranka, turinti trumpesnę plaštaką, bet ilgesnius pirštus, sudaro jėgos, stiprumo įspūdį ir yra charakteringa energingam vyrui. Tokių rankų turėtojai pasižymi organizaciniais sugebėjimais, energija, palinkimu į švarą ir tvarką.Intelektualinė ranka pasižymi švel

numu, minkštumu, turi menkus raumenis. Plaštaka yra ilgesnė, o pirštai ovaliniai ir minkštų linijų. Ši ranka yra charakteringa moteriai, nors pasitaiko ir pas vyrus. Tokios rankos turėtojai pasižymi jautrumu ir irzlumu. Jų psichinis gyvenimas vyksta greit ir greit pasiekia jo priešingus ašigalius.Artistinė (arba psichinė) ranka pasižymi ilgais pirštais, kurie yra ilgesni už plaštaką. Pirštai ilgi, minkšti, su nežymiais sąnariais. Nykštis gana ilgas, bet gerai suformuotas. Tokių rankų turėtojai yra jautrūs, kuria dvasinę kultūrą, yra turtingo psichinio gyvenimo.Gyvenime gana sunku surasti grynus tipus, todėl, norint daryti išvadas tais atvejais, kada tipai sumaišyti, tenka žiūrėti kitų pažymių ir tik tuomet daryti sprendimą.
Konstituciniai tipai.Daugybė stebėjimų parodė, kad kūne, jo struktūroje, jo visumoje atsispindi vidujinis žmogus, jo psichinis individas. Nepaisant regimo žmonių fizinio įvairumo, nežiūrint jų kūnų įvairių formų, visus žmones galima apimti į tris tipus:
1. astenikas, turįs ilgą, ploną kūną,

2. piknikas, turįs trumpą, platų, apskritų formų kūną,3. atletas, turįs raumeningą, gražių proporcijų kūną.Astenikai pasižymi gana aukštu ūgiu, jų kūnas yra siauras, krūtinė ilga ir plokščia, kaklas ilgas, liesas, raumenys neišsivystę, pirštai ilgi ir švelnūs, kojos ilgos ir liesos. Oda bespalvė, gana ryškus profilis.Piknikai, priešingai, pasižymi didesne apimtimi, riebaliniu sluoksniu, ūgis nėra didelis, platus minkštas veidas, trumpas kaklas, plati krūtinė ir nukaręs pilvas. Galūnės yra švelnios, minkštos, rankos trumpos ir plačios. Ypač charakteringas pažymys: menkas pečių plotis.Atletinis tipas pasižymi gerai išaugusiais raumenimis, plačiais pečiais, didelėmis ir ilgomis rankomis. Veidas pailgas, su gana didele nosimi ir energingu smakru. (B. d.)
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SPĄSTAI HOWARD BLOOMFIELD

II Tęsinys
Tankynė buvo dagi ir teko 

gr'žti atgal. Jis atsigulė į šiltą 
smėlį ir įsikasė, lyg antklode apsi
klojo. Išilgai kranto, esančio vėjo 
pusėje, driekėsi jūros žolių gyvatės. 
Turneris išsikapstė iš smėlio ir pra
dėjo atsargiai vaikščioti. Sunkios su
dužusių laivų sąsparos, nusagstytos 
surūdijusiomis vinimis, gulėjo ant 
kranto. Sen bei ten mėtėsi jau seniai 
iš laivo išmesti įvairūs nereikalingi 
daiktai: elektros lemputė, trys romo 
buteliai ir mažas buteliukas nuo stip
rinamųjų vaistų ar vitaminų. Tur
neris prie ausies pakėlė keturis ko
koso riešutus ir papurtė juos, tikė
damasis rasti juose skysčio. Kiekvie
nas jų, lyg senos kaukuolės buvo 
lengvas, tuščias ir išdžiuvęs, todėl 
Turneris vėl juos numetė ant žemės.

Kažkas didelis ir apskritas išro
pojo iš jūros, kantriai krapštėsi 
krante ir, pagaliau, nurimo smėlyje. 
Tai buvo kiaušinių spaudimą paju
tęs jūros vėžlys. Žmogus saloje galė
jo šiaip taip įsikurti. Krūmus priden
gęs jūros žolėmis galėjo pasidaryti 
pastogę. Panašiai jis ugnį galėjo iš
gauti, pasinaudojęs vandens pripil
tu buteliu, tas pats kaip ir padidi
namuoju stiklu. Siūlų meškerės va
lui pasidaryti jis galėjo išsitraukti 
iš drabužių. Vienokio ar kitokio 
maisto visada čia rasi. Tačiau čia 
nebuvo geriamo vandens.

Turneris į gelžgalį sudaužė butelį 
ir jo šuke pradėjo prie krūmų kasti 
smėlį. Tuoj po smėlio sluoksniu gu
lėjo trupanti koralinė uola, kuri da
rėsi vis kietesnė ir pagaliau — per 
kieta. Jis tikėjosi rasti drėgmės, bet 
konstatavo, kad ten buvo tik vėsiau, 
kaip smėlio paviršiuje.

Turneris iš žolių ant kranto pra
dėjo dėlioti raides. Jūra smėlį buvo 
išpuošus! žemais žolių vingiais. 
Kampuotos „GELBĖKITE“ raidės, 
jam rodėsi, iš oro bus geriau įžiūri
mos, kaip SOS. Kas nors gi skris 
per šią vietą: gal sportininkas, mėg
stąs skraidyti plačiu ratu, ir paste
bės — „GELBĖKITE“. Paskui Tur
neris pradėjo rašyti kitą pranešimą 
busimajam lakūnui, kuris nusileistų 
patyrinėti, ir jo atvykimas būtų pa
vėluotas. Mažomis raidėmis jis iš
dėstė: Armstrong Destin nu
žudė George Turner J, o pas

kui pridengė jas kriauklėmis, kad 
susidarytų pakilimai. Mėnulis jau 
nusileido ir naktis tapo tamsesnė. 
Turneris atsigulė ir laukė dienos.

Kada pakilo saulė, Destino jach
tos burės, kaip balta palapinė, plaz
deno už dviejų mylių. Jachta buvo 
nuleidusi inkarą. Mažas baltas lai
velis plaukė į krantą. Turneris to
kiame dideliame atstume sunkiai 
tegalėjo stebėti laivelį, o Dęstiną- 
mažytę, juodą demę-jis vos teįžiū
rėjo. Laivelis atsiskyrė nuo kranto. 
Jachta vėl pradėjo plaukti. Desti- 
nas prieš išvykdamas apžiūrinėjo ar
timiausias saleles vis ieškodamas jo 
pėdsakų. Dabar jis plaukė į Tur- 
nerio salą.

Turneris krito kniūbščias į smėlį. 
Jis bėrė kimius prakeikimus į besi
artinantį laivelį. Žmogus galėjo 
bandyti pasislėpti, bet jis atydžiai 
žiūrėjo į jachtą, į jos išsipūtusias 
bures ir į baltas bangų garbanas, 
kurios plakėsi laivo priešakyje. Jis 
pats jautėsi kaip žvėris pakliuvęs į 
smėlio spąstus ir laukiąs ateinant 
medžiotojo. Jis atsisėdo salelės vi
duryje ir aplink save supylė iš smė

lio tvorą tarsi tvirtovę. Jo galva, 
kurią dengė tropinis šalmas kyšojo 
virš sienos. Jis vis stebėjo plau
kiančią jachtą. Jau galėjo atskirti 
kliverio burę nuo pagrindinės ir 
aiškiai matė stovintį Destiną. Jach
toje buvo maisto ir vandens. Tur
neris gerai žinojo kur gulėjo kon
servuotas maistas, vaisių dėžė, pri
krauta baterija, cigaretės ir buteliai 
su romu. Visa tai buvo nuo jo tik 
per ketvirtį mylios. Jis pamatė kaip 
Destinas nuleido bures, kaip inka
ras tekštelėjo į bangas. Pririštas 
laivelis vilkosi paskui jachtą. Desti

nas įšoko į jį pradėjo greitai ir
tis. Turneris žiūrėjo į tvirtą jo nu
garą, rankas ir judančius irklus. Iš 
to, kad Destinas nei karto neatsi
grįžo, Turneris suprato, kad tas vy
ras pasitikėjo savimi. Jis žinojo kad 
Destinas kalbėsis su juo šaltai. Jis 
jam pasakys: „Gaila, vyruti“. Jis bus 
šaltas ir jausis tvirtai. Jo rankose re
volveris. Kad tik pagaliau greičiau, 
galvojo Turneris. Jį mirtinai kan
kino troškulys. Juk Destinas ra
miausiai galėjo sėdėti laive ir ga
lėjo laisvai leisti jam numirti. Tur
neris suprato, kad jis turi nesikarš- 
čiuot ir taupyt jėgas. Jo skilvis 
jautė tuštumą, bet tai nebuvo ba
das. Jis troško, bet ir tai dar buvo 
pakenčiama. Diena gražiai brėško. 
Jūra žibėjo. Vėjas vėsino. Dangus 
buvo mėlynas su baltais debesėliais. 
Toks dangus buvo virš Turnerio ir 
Destino. Turneris išlindo iš kitos 
tvirtovės pusės ir priešingame jūros 
krante pripildė butelį vandens. Van
dens teliūškavimas jo pasąmonėj pa 
ryškino troškulį. Pasilenkęs grįžo 
krantu, kol krūmai atsidūrė tarp jo 
ir laivelio. Vandenį supylė į iškastą 
duobę. Vanduo akimirkai susilaikė, 
bet paskui pradėjo sunktis. Dar 
karta prisipylė butelį ir atšliaužė į 
savo urvą. Jis atsisėdo ir per sienos 
briauną žiūrėjo į Destiną, kuris jau 
traukė laivelį ant kranto. — „Desti- 
nai!“ — šūktelėjo Turneris.

Destinas trumpai pažvelgė j jį ir 
nieko neatsakė. Jo dėmesį atkreipė 
didelėmis raidėmis parašytas ant 
smėlio žodis. Susirūpinęs vaikš
čiojo aplink jį ir lėtai apžvelgė 
dangų. Jis neabejotinai užėjo ir 
mažesnių raidžių paliktą pranešimą. 
Koja padarė kelis ritmingus jude
sius ir sukėlė smėlio debesėlį. Po 
to, skubiais žingsniais perėjo per 
žodį „GELBĖKITE“ išardydamas 
raides. Išsitraukė revolverį ir šauk
damas — Labą rytą! pasuko tiesiai 
į Tumerį.

Tumeris nelabai matėsi savo olo
je. Styrojo tik jo galva ir akiniai, 
kuriuose atsispindėjo saulės spin
duliai. Jo kojos buvo įsitempusios.

— Tik šimtas jardų — galvojo jis. 
Vos per futbolo aikštės ilgį. Jis pa
kilo ir pradėjo eiti priešinga kryp
timi. Su savimi, tartum brangenybę, 
jis nešėsi butelį su vandeniu. Desti
nas šovė. Juodu pradėjo bėgti. Tur
neris tikėjosi išsilaikyti lenktynėse 
nors visais kitais atvejais Destinas 
buvo pranašesnis. Turneris buvo 
lengvesnis, be to, Pittsburge mėgo 
žaisti tenisą. Priešais save smėlyje
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jis pastebėjo duobutes ir suskaičia
vo šešis šūvius. Jis žvilgterėjo atgal. 
Destino nebuvo taip arti. Atstumas 
žymiai padidėjo. Destinas sustojo 
išs:ėmė šovinių dėžutę ir iž naujo 
užtaisė revolverį. Po to jis atsisėdo. 
Turner is netekęs kvapo gulėjo be
jėgis. Šimto jardų atstumas buvo 
per tolimas revolverio šūviui. Rei
kėjo la’rnės net ir tada, jei taikinys 
nejudėtų. Jachtos lentynoje, k’ek 
pris’minė Tumeris, šal’a revolverio 
buvo dėžutė su 25 šoviniais. Du ar 
trys buvo iššauti į ryklį. Bet galėjo 
būti ir dar v’ena dėžutė. Destino 
ranka buvo sub’ntuota. Tokiame 
atstume Turneris nebuvo tikras, ta
čiau jam atrodė, kad per Destino 
veidą ėio raudonas dryžas, nosis, 
per kurią buvo sudavęs bekrisda
mas stiebo skersinis — sutinusi. 
Dest'no peč’ai sunkiai k’lnojosi. Jis 
ilsėdamasis at’dž'ai sekė Tumeri. 
Tumeris nakėlė pr’e lūnų butelį, bet 
negėrė. Kad ir menkas judesys dar 
lab'au išdžiovino io krūtinę. Desti
nas ats'stoio. Idėm'ai paž'ūrėio į 
Tumeri įsirėmęs i klubus o paskui 
žv:lgterėjo j krūmus. Ten buvo 
vanduo . . . Kai tik Destinas paėjo 
į šalį, Tumeris pasileido pr’e lai- 
vel’o. Nors tos pastangos buvo be- 
v'lt’škos, nes Dest’nui buvo arč’au 
iki laivel’o. bet tatai vertė ji er'žt 
ir leist šūvius. Destinas nustūmė 
valtį ir i rėš’ nagai krantą. O Tur
neris ėjo lygiagrečiai, nors ir dides
niame atstume, tik dabar Tumeris 
pamatė, kad gali Destinui sudaryti 
sunkumų, ir todėl atkakliai la’kėsi 
laiveFo. Jis jautė, kad gali Destinui 
užduoti, mažiausia, išspręst sunkią 
problemą. Destinas taip pat per
manė šitą problemą, kai sustojo 
prie kranto, lygiagreč!ai su krūmų 
tankyne. Tumeris dabojo ji š’mto 
jardų atstume. Destinas pradėjo jį 
vytis krantu ir paleido tris šūvius. 
Viena kulipka prazvimbė pro Tur
ner!. Paleidęs tuos šūv'us Destinas 
nuėjo į krūmus. Tumeris pradėjo 
bėgti link valties. Destinas taip pat 
pasileido paskui.

Iki krūmų buvo mažiausiai apie 
200 jardų. Destinas greičiau pri
lėkęs prie valties išėmė irklus ir 
vėl pradėjo artintis į Tumerį, kurio 
širdis ėmė šokinėt nujausdama, kad 
dabar Destinas irklų valtyje ne
paliks. Kada Destino nebuvo val
tyje, Tumeris spustelėjo link jos 
tikėdamas į valtį įsikarti ir irtis 
rankomis. Destinas taip pat pasi
leido bėgti atgal prie valties, bet 
jam trukdė greitai judėti irklai. Ta

da jis stabtelėjo ir paleido tolimą 
šūvį. Tumeris iš to spėjo, kad Desti
nas labai supyko. Destinas kurį 
laiką sėdėjo prie valties, paskui nu
stūmė ją į vandenį ir nuplaukė į 

jachtą. Vėl Tumeris kilstelė’O bu
telį prie lūpų ir nuėjęs į krūmus 
sustojo ties duobe, kurią buvo iš
kasęs. Gal jis ir būtų d’dž’avęsis 
sutramdęs Destiną. bet dabar jis tik 
tejautė skausmingą troškuli. Jis 
pagalvojo, kad Destinas galėjo pa
tikrinti duobę ir radęs joje tiek 
drėgmės būtų labai nustebęs. Laimė, 
kad prie šios vietos Destinas ne
galėjo prisiartinti. Tumeris suvilgė 
veidą ir krūtinę su vandeniu. Tuo 
momentu Destinas nustojo irklavęs. 
Tumeris įkišo buteli į sausą duobę 
ir nuėjo prie paukščių lizdų. Kiau
šiniuose turėjo gi būti skysčių. 
Paukščiai sukilo ir pradėjo skrai
dyti ratu sukeldami nepaprastą 
triukšmą. Paukšč’ai klykė, nes Tur
neris nešėsi kepurėje į savo „tvir
tovę“ tuziną jų k’aušinių. Turneris 
prakalė vieną kiaušinį ir suspaudęs 
savo nosį piršta’s, v’są jį išgėrė, ta- 
č’au tokios kiaušinienės jo organiz
mas nepriėmė. Tada jis atsiminė 
smėlio pyl’mą, kurį buvo palikęs 
vėžlys. Paskubom’s rausėsi smėlyje. 
Staiga atrastas odinis kiaušinio ke
valas trūko jo dantyse ir atgaivino 
ištroškusį Tumerį. Vėl rūpestingai 
sulygino vietą pažymėdamas ją 
kriaukle. Savo bumą prisikimšo 
žolės, kuri jam priminė kietą kram
tomą gumą. Po valandėlės Tumeris 
gulėjo vandenyje. Pasinėręs van
deny žmogus negarina tiek vandens, 
o gal būt net ir sugeria. Tik tas 
nuolatinis vandens teliūškavimas 
vedė Turnerį iš proto. Po kurio 
laiko Tumeris grįžo atgal. Smėlis 
buvo įkaitęs ir jis jautėsi laimingas 

Šiems amerikiečiam skautams radovauja „G“ bičiulis

turėdamas sandalus. Neaprašoma 
kaitra svilinte svilino. Destinas 
jachtoje neabejotinai valgė ir gėrė 
ir rūkydamas tikriausiai jį stebėjo 
pro žiūroną. Tumeris sutvarkė iš 
žolių ra'dės. kurios šviesiame smė
lyje a’šk’ai matėsi. Kai jas sutvar
kęs Turner’s ba;<Tė anž’ūrinėti savo 
darbą, Destinas vėl išplaukė į kran
tą. Turner’s stebė’o jį pro smėlio 
brauną. Destinas ’žebė degtuką. 
Jūros žolė bnvo sausa, bet vietomis 
buvo ir žalios, kurios daug’ausia 
buvo susimetusios prie juros kranto, 
o be to, ir jos pu'kiai degė. Iš tų 
žolių kilo tankūs dūmai, lyg iš de
gančių šieno pradalgių. Iš salos tie 
dūmai veržėsi lyg iš garlaivio. Des
tinui tas nepatiko. Jis išspardė 
ugnį ir galutinai sunaikino raides.

— „Tamsta ir vėl č’a? — šūkte
lėjo Tumeris. — Tad ža’skime k’tą 
setą! Jis belaukdamas Destino atro
dė šaltas. Bet šis šaltumas tere'škė 
tik silpnumą ir apsvaig’mą. Karštis 
ir troškulys tapo kanč’a. Destiną 
jis pris’le’do visai arti. Staiga trink
telėjo šūvis, kuris Turnerio la’m'n- 
gai neužkliudė. tik smėlis bloškė 
jam į veidą. Kulipką įsmigo į žemą 
smėlio sieną, tiesiai prieš jo krū
tinę. Turneris pašoko ir pradėjo 
bėgti.

Du kiti šūviai pralėkė pro šalį. 
Kai jis žvilgterėjo atgal, pamatė, 
kad Destinas tvirtai bėgo paskui. 
Jis matė jo tamsų veidą, jo negai
lestingą, stiprią bėgseną.' Jis su
prato Destino nusistatymą jį už
baigti. Turneris negalėjo atsiplėšti 
nuo jo, nors jį jau buvo pagavusi 
panika. Tarpas tarp judviejų tru
putį sumažėjo. Bėgti, grimstant ko
joms iki kaulelių, buvo labai sunku, 
o plaučiams ryjjant tokį karstą orą, 
buvo baisi kančia. Tumeris buvo
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pasirengęs kristi. Destinas vėl iš
šovė. Tumeris atsigrįžo. Destinas 
buvo sustojęs. Tumeris matė, kaip 
Destinas prisitaikė ir vėl iššovė. Po 
to jis matė kaip Destinas atsisėdo 
ir išsižiojęs, tarsi žuvis, ilsėjosi. 
Tumeris, kol Destinas ilsėjosi, atsi
gavo. Jis pakartojo apgaulę su bu
teliu ir atsistojęs, su palengvėjimo 
išraiška, pradėjo eiti. Destinas kran
tą užleido Tumeriui, o sau pasiliko 
centrą, kuriame abu netilpo. Jis 
vertė Turner} judėti lanko briauna. 
Tumeris kiekvieną Destino žingsnį 
dvigubino. Jei jis vieną — Tumeris 
du, tris žingsnius darydavo. Jis 
bandė jį prilaikyti prie jūros. Čia 
jiedu mažai bėgo, išskyrus tuos at
vejus kada Tumeris paspartindavo 
žingsnius. Tumeriui skaudėjo galvą 
ir akis, o kojos tarpais klupo, bet 
kai tik atsirasdavo proga, arba Des
tinas užsimanydavo pailsėti, jis at
kakliai taikėsi į valtį. Netekęs 
kantrybės Destinas įnirtusiai su
baubė ir grįžo į krantą. Jis atsisėdo 
ant laivelio krašto.

Turnerls dar kartą atsigulė į van
denį, mirkė apdegusį veidą, skalavo 
bumą ir vėsino visą odą. Vanduo 
butelyje įšilo. Jis jį panėrė į van
denį, kad atauštų. Šiandien jam 
pavyko išsilaikyti, bet kaip bus ry
toj? Jis jautė, kad nebegalės pa
bėgti. Ryt jis bus per silpnas ir 
sudribs ant įkaitinto smėlio.
Tumeris atsisėdo, pamatavo tempe
ratūrą ir pridėjo butelį prie burnos.

— „Turneri — garsiai sušuko 
Destinas — pasimatysim rytoj!“

— „Saldžių sapnų“ — atsiliepė 
Tumeris.

— Kas gi per klasta įvyks šią 
naktį? — pagautas smalsumo gal
vojo Tumeris.

Destinas nustūmė valtį į vandenį. 
Ar surizikuos palikti laivelį mėnulio 
šviesoj kol jo ieškos?

Ar Destinas bandys jį pagauti 
miegantį? Tumeris taip pat svarstė 
klausimą, ar jis turi plaukti į jūrą, 
ar nepritruks jam jėgų? Ar tai nepa 
našu j pasaką apie vorą? Destinas 
juk išsigers šia naktį ir piktai žiūrės 
į mėnulį, ir į salą. Tik vienas daly
kas tikras: Destinas iš čia neiš
plauks.

Saulė dar buvo nenusileidusi. 
Tumeris apžvelgė tuščią dangų ir 
pradėjo taisyti iš žolių raides.

Dienai brėkštant Destinas vėl at
siyrė j salą. Jis dar kartą išspardė 

raides, bet jo judesiai šį kartą buvo 
kitokį. Jo rankos taip galingai nesi
švaistė, bet buvo paslėptos už nu
garos. Jis žingsniavo lėtai lyg sa
kydamas, kad prieš akis dar ilga 
diena ir nėra reikalo skubėti. Jam 
beeinant į beginklę tvirtovę jo ran
ka vis buvo užpakalyje. Jis sustojo 
ir nusižiovavo. Tumeris pastebėjo, 
kad ir lėtai Destinas judėjo, bet 
buvo arčiau prie „tvirtovės“ priėjęs, 
kaip bet kada. Tumeris matė visa 
tai iš patogios distancijos. Pagaliau 
jis išniro iš smėlio ir pakilo iš žolės 
vos vienos pėdos atstume nuo raides 
„G“. Turneris dar matė Destiną pri
klaupiant ir taikant į šalmą su aki
niais. Revolverį jis buvo prisirišęs 
prie lazdos, kuri patogiai, lyg šau
tuvo buožė, rėmėsi į jo petį ir tuo 
padidino šūvio taiklumą. Iššovė. 
Šalmas dingo iš matymo akiračio. 
Tumeris spėjo, kad kulipka tiksliai 
pataikė į kokoso riešuto kevalą. Iki 
laivelio tebuvo keli žingsniai. Ir tuo 
metu, kada jis stūmė laivelį į van
denį, jis pamatė Destiną triumfuo
jančiai bėgant į smėlio „Tvirtovę“. 
Nesuvaldomas drebulys apėmė irk
luojantį Turner}. Tačiau jam ne
buvo šalta. Kiekvienas smėlio grū
delis ir žolės gabalėlis nervino jį. 
Visa tai padarė neužmirštamos lau
kimo valandos.

Vanduo jachtos statinėje buvo šil
tas, o tačiau jis buvo malonus. Tur- 
nerio išdžiūvusiam gomuriui tai 
reiškė gyvybę. Jis prisiminė, kad 
negalima gerti iš karto. Jis išėjo 
ant denio pakelti kliverį. Kliveris 
tai juk lengva jachtos burė. Klive
ris pakankamai jachtą išjudins kol 
jis pavalgys, išgers ir sustiprės di
delei burei pakelti. Jachta pradėjo 
judėti. Tumeris pasirįžo sąžiningai 
pranešti apie Destiną. Tai, žinoma, 
galės įvykti tik po kelių dienų. Ta
da valdžia galės pasiųsti lėktuvą ir 
jį išgelbėti. Po to jis galės aiškin
tis. O jegu Destinas troškulio kan
kinamas neteks kantrybės? Tumeris 
staiga nustojo drebėti. Destinas juk 
turi revolverį . . .

Netrukus jis išgėrė ir kitą van-1 
dens stiklą, sriubčiodamas kiekvie
ną nuostabų lašą. Iščiulpė sultis iš 
sapodilla slyvos ir ėmė per žiūroną 
stebėti salelę. Tik dabar jis pasi
gedo savo akinių, bet žiūronai aiš
kiai rodė.

Lėktuvas sugebėtų rasti Destiną, 
nes jis turėdamas pilnas rankas žo
lių taip pat taisė smėlyje didelį žodį 
„GELBĖKIT“. Vertė V.

Daugiau 
optimizmo

(atkelta iš 15 psL)

jimą savo laime. Tas jiems daug 
padeda pavojuose. Bet nereikia 
mums ieškotis pavyzdžių, taip toli. 
„Kas bus, kas nebus, bet žemaitis 
nepražus“, sako senas lietuviškas 
priežodis. Kodėl jis negalėtų būti 
mums pavyzdžiu ir dabar?

Ieškoti savo pažįstamuose klaidas, 
kiekvienas sugeba, bet atrasti juose 
gerųjų — ne kiekvienas. Todėl žmo
nių charakteristikos ir būna daž
niausia blogiausiais žodžiais apibū
dinamos. „Svetimoje akyje pastebi
mas krislas, savojoje gi ir rąstas ne
pastebimas“, sako priežodis. Argi 
mes negalėtume kitaip galvoti?

Mums svarbu ne vien pačius save 
geresniais padaryti, bet stengtis ir 
savo draugus palenkti į gera. Labai 
dažnai pasitaiko, kad jaunuolis, gir
dėdamas vien barimus, nusivilia sa
vimi ir nebetiki, kad jis galėtų tapti 
geresnis, kad jame yra ir gerųjų pu
sių. Negalima tikėti, kad jaunuolis 
galėtų būti tik blogas. Antai B.-P. 
sako, kad ir blogiausiame jaunuolyje 
yra bent 5% gera ir mūsų uždavinys 
yra ta 5% išvystyti. Tokiu atveju 
dažniausia draugų pareiga būtų pa
dėti atrasti jaunuoliui dvasinę pu
siausvyrą ir įdiegti kibirkštėlę opti
mizmo. Tai yra nelengvas dalykas, 
tačiau galimas.

Optimistai yra laimingiausi žmo
nės pasaulyje, nes jie į kiekvieną 
dalyką žiūri iš saulėtos pusės. Iš 
tikro, nėra to blogo, kuris neišeitų į 
gera. Tuo nenorima pasakyti, kad 
toleruotini nusikaltimai ir blogybės, 
bet nusiminti ir netekti pasitikėjimo 
dėl kiekvieno nepasisekimo, tikrai 
niekam neverta.

Kiekvienas mūsų darbas dažniau
sia yra vertas tiek, kiek mes į jį 
įdedame širdies. Didelis dalykas 
darbe rasti pasitenkinimą, nežiūrint, 
koks tas darbas bebūtų.

Mūsų dabartinės dienos, yra sun
kios. Nenuostabu, kad daug kas nu-, 
puola dvasia. Bet mūsų pareiga, 
broliai, būti optimistais, tikėti ir ki
tus įtikinti, kad mūsų tauta nežus 
dabar, kaip ji nežuvo ir praeityje, 
kai buvo, gal būt panašioje padėtyje. 
Todėl daugiau optimizmo!
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Skauto atsiminimai

Kelias į skautus Vyr. sktn. E. Mongirdas

1915 metais vos j IV klasę persi
ritusiam penkiolikos metų gimnazis- 
tukui, gerai „išstudijavusiam“ H. 
Senkevičiaus „Tvaną“, „Ugnimi ir 
kalaviju“, „Poną Valadijauską“ ir 
kitus jo vėmalus, vasaros atostogos 
buvo tikrai įdomios, nes Vilnius-Uk- 
mergė senuoju, beržais apsodintu 
vieškeliu beveik be pertraukos vaka
rų link, su nuolat griežianč'ais pulkų 
orkestrais, būgnų trenksmais ir dai
nomis, tirštų dulkių pilkame debe
syje, slinko tirštai suglaustos rusų 
kariuomenės voros. Jaunam gimna
zistui patiko tankios, visu vieškelio 
pločiu žygiuojančios, pilkos nuo dul
kių pėstininkų kolonos; dar gražes
nės atrodė artilerijos kolonos, su 
stambiais arkliais, žaliai dažytomis 
patrankomis ir šovinių dėžėmis; bet 
visų gražiausia buvo, kuomet iš tos 
nepabaigiamos žmonių, arklių, pa
trankų ir vežimų jūros išsinerdavo 
marga, judri, linksma, graži ir kartu 
grąsi kavalerijos masė. Neramiai 
suplakdavo širdis, žiūrint į tuos svei
kus, jaunus, aukšto ūgio vyrus, jų 
arklius, žvangančius kardus ir iečių 
jūrą. Juk, pasak Senkevičiaus, pa
našiai žygiavo senovės lietuvių dra
gūnų, husarų ir Lietuvos totorių 
pulkai!

Ir nerimsta gimnazistuko siela, 
keikia savo dalią, kodėl jis dar ne 
vyras, kodėl jis negali jau dabar žy
giuoti kad ir su tais vyrais. Pra
keikimas! Ir jau buvo bepamirštąs 
per vasaros atostogas taip mėgiamą 
meškeriojimą, grybavimą ir . . . pa
taisas!

Dieną šis pilkas, milžiniškas sli
binas be pertraukos slinko, o vaka
rui atėjus, jis sustodavo ir išsilie
davo į laukus, dešinėn ir kairėn nuo 
vieškelio, kūrendavo laužus, valgy
davo, dainavo ir miegojo čia pat, 
kur buvo sustojęs, o iš rytų, po kurio 
laiko atslinkdavo kitas panašus sli
binas, kuris žvilgėjo mėnulio švie
soje ir rangėsi vakarų link, iš kur iš 
pradžių vos girdimas, o vėliau vis 
aiškesnis ir aiškesnis ateidavo grąsi- 
nantis ir nepaliaujantis patrankų 
gaudimas.

Atostogos ėjo prie galo, senasis 
vieškelis atsiduso, nes pagaliau nu
trūko šio milžiniško slibino kūnas ir 
tik laikas nuo laiko jame pasirody
davo kazokų arba šiaip kavalerijos 

pulkas. Patrankų dundėjimas, vis 
ryškesnis ir ryškesnis, iš vakarų 
slinko rytų link, o nakties metu gais
rų pašvaistės, plačios kaip jūra, žė
rėjo vakaruose. Prieš pat atostogų 
pabaigą, pavakary atbildėjo dragū
nų pulkas ir pasipylė laukuose. Pul
kas sustojo dienos poilsiui, mokėjo 
algas, kaustė ir maudė arklius, va
lėsi ir ilsėjosi.

Dabar arba niekad, nusprendė bu
simasis skautas ir metėsi į pirmą 
žvalgymą. Reikėjo užmegsti reika
lingas pažintis, surasti jautrią širdį, 
kuri suprastų ir atjaustų, žodžiu — 
toje žmonių masėje surasti žmogų, 
kuris sutiktų priimti j eskadroną ir, 
svarbiausia, neišduotų paslapties tė
vui. Rusų gimnazisto uniforma ir 
žodžiai „syn choziaina“ (šeimininko 
sūnus) leido jam nekliudomai basty
tis tarp arkliaryšių ir šautuvų pira- 
m'džių ir tarp dragūnų palapinių. 
Vos porai valandų praslinkus, jis 
jau valgė košę su 3-jo eskadrono 
dragūnais, arbatą gėrė su 5-jo eska
drono kariais, o jau visai sutemus 
prie 6 eskadrono laužo, savo didžiau
siam nustebimui ir džiaugsmui, jis 
pamatė maždaug jo amžiaus vyru
kus pilnoje dragūnų uniformoje ir 
su . . . pentinais! Dieve mano, tikri 
dragūnai ir nė kiek neaukštesni 
už jį!

Po pusvalandžio paaiškėjo, kad 
vienas tų didvyrių buvo rusas iš 
Minsko apylinkės, o kitas nuo Šven
čionių, bet jis tikrai negalėjo pasa
kyti, kas jis — lietuvis ar lenkas. 
Tai buvo kaimo bernelis, žvalus, 
aukštas, kuriam nusibodo ganyti 

Kelias į skautus . . .

karves pas ūkininką ir kuris pa
matęs prajojantį pulką, metė karves 
ir įsiprašė pas vachmistrą priimamas 
į dragūnus.

Būsimam skautui sužibo akys. Ar 
priims jį? Į ką kreiptis?? Ką daryti? 
„Prityrę“ dragūnai permetė jį aki
mis nuo galvos iki kojų, paklausė ar 
jis nebijąs arklių ir ar mokąs joti, 
ar turįs gyvus tėvus, ir išgirdus tei
giamą atsakymą, Švenčioniškis „dra- 
gūniškai“ sušvilpė, pro dantis nusi- 
spiovė ir autoritetingai tarė, kad 
tokio vaikigalio, kuris turi gyvus tė
vus, joks vachmistras nepriimsiąs.

Ta!p besvarstydami, jie nejučiomis 
atsidūrė tarp sodybos trobesių. Čia 
jaunuoliui dingtelėjo geniali mintis. 
Jis paprašė abu dragūnus akimirką 
jo palaukti, o pats dingo virtuvėje, 
iš kur netrūkus vėl išėjo nešdamas 
įvairius skanėstus. Jis savo svečius 
nuoširdžiai pavaišino. Gerai paval
gę ir, kaip tikriems dragūnams pri
dera, užsitraukę po papirosą, o taip 
pat pavašinę ir svetingą jauną še’mi- 
ninką, kuris iš širdies dėkojo dangui, 
kad buvo pakankamai tamsu ir ne
simatė jo ašarų nuo papiroso dūmų, 
abu „seni“ dragūnai pradėjo svars
tyti, kaip čia padėjus šitam vaišin
gam ir, atrodo, neblogam vyrukui. 
Pagaliau nutarė kitą dieną nuvesti 
jį pas 2-jo eskadrono vachmistrą. 
Tuo metu pasigirdo trimitai ir abu 
jaunuoliai tuoj dingo.

Kitą dieną trijukė susitiko sutar
toje vietoje. Dragūnai pamokė, kaip 
stovėti prieš vachmistrą, kaip kal
bėti ir nuėjo pas jį. Vachmistras 
buvo stambus, apie 30 m. ūsočius.
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Jis kaip tik „tėviškai“, barė vieną 
dragūną. Ir kokių ten žodžių būta!

Pamačius vachmistrą, kandidatą 
apėmė siaubas, nes tai buvo tas pat 
žmogus, kuris tik prieš porą valandų 
su tėvu svėrė dobilus ir kalbėjo 
lenkiškai.

— O jums ko, vaikėzai? — sugau
dė jis, staigiai atsisukdamas j trijukę.

— Pone vachmistre, šis vyras nori 
stoti į eskadroną.

— A, šeimininko sūnus! — tarė jis 
lenkiškai, o paskui, jau pereidamas į 
rusų kalbą paklausė kokioje gimna
zijoje, kokioje klasėje, kiek metų ir 
1.1. Su manimi jis kalbėjo maloniai 
ir mandagiai. Pagyrė, kad esu iš 
kavaleristų šeimos ir paklausė ar 
esu skautas.
. — Skautas? — pakartojau, nuste
bęs, kad vachmistras žino apie 
skautus.

Vachmistras pasakė, kad pulkas iš
žygiuos 5 vai. ir kad galėsiu prie jo 
prisijungti. Iš dž'augsmo nejausda
mas kojomis žemės ir prisaikdinęs 
savo du bičiuliu dragūnu, kad ne
išduos mano paslapties — juk įsto
jau į eskadroną be tėvo žinios ir lei
dimo, — parvedžiau juos pas mus į 
virtuvę, kurioje triūsėsi motina. 
Mums bevalgant pietus, mano glo
bėjai, mot’nos kvočiami, papasakojo 
savo gyvenimą, papasakojo, kad 
abudu yra našlaičiai, kuriais nebuvo 
kam rūpintis. Motina tik dūsavo, vis 
ragino valgyti ir kartas nuo karto 
šluostėsi ašaras. Dabar man ding
telėjo mintis, kad darau blogai, ta
čiau prieš akis atsistojo pentinai, 
geras žirgas, kardas, atakos . . .

Nutariau laišku atsisveikinti su 
tėvais. Diena praėjo kaip ūkanoje. 
Vakare, visiems sumigus, parašiau 
laišką, pagriebiau kiek baltinių ir 
išslinkau į daržinę pas vachmistrą, 
kur atsiguliau, bet užmigti sunkiai 
sekėsi. Vakaruose be pertraukos 
dundėjo patrankos, o per sienų ply
šius žėravo gaisrų pašvaistės.

Pabudau kratomas už peties ir 
išgirdau jau man pažįstamą vach
mistro balsą. Pašokau. Griebęs ry
šulį, slinkau paskui vachmistrą,

— Na, kavalieriau, susirengeį ke
lionėn be mano žinios? — išgirdau 
šiurkštų tėvo balsą, ir jo sunki ranka 
kaip replėmis suėmė mano petį

— Nusibodo mokytis, nori dragūnų 
virtuvėje bulves skusti? — Ir dar 
stipriau suėmė mano petį. Gi ma
no geradėjas vachmistras jau sėdėjo 
balne ir juokėsi visa bumą.

— Išdavike! — prašvokščiau pro 

dantis, bet vachmistras tik dar gar
siau nusikvatojo.

— Na, nepyk. Važiuok į gimna
ziją, stok į skautus, jei į rusų skau
tus nepriima, organizuokit lenkų ir 
lietuvių skautų būrelius, baik gim
naziją, o tada jau ir tėvas tur būt 
pats norės, kad Stotum į Karo Mo
kyklą. Na, duok ranką!

Jau kiek atlyžęs, ištiesiau ranką. 
Vachmistras atsisveikino su tėvu ir 
jau jodamas dar sušuko:

— Būk skautu!
— Dabar einam pas pulkininką, 

jis žino tavo kvailą sumanymą, —• 
tarė tėvas. Ėjo prie namų, kur ka
rininkai jau sėdo į balnus.

— Na, štai ir mano dragūnas! — 
plačiai nusišypsojo tėvas.

— Per mažas esi ir per jaunas, — 
tarė pulkininkas. — Ar kalbėjo tau

Skautai vyčiai ir moterys
(atkelta iš 16 psl.)

medžiaginį būsimos šeimos pagrindą. 
Todėl vytis, jausdamas, kad jau gali 
kurti šeimą, turėtų šitai ir daryti. 
Aiškiai žinodamas, kad kiekviena 
mergaitė ilgainiui taps motina, o jis 
pats taps tėvu, turėtų išmokti atitin
kamai žiūrėti ir į savo santykius su 
mergaite. Moterys nėra sukurtos tik 
žaidimui arba malonumui. Kas taip 
galvotų, nepaprastai klystų. Moterys 
yra tautos motinos, būsimųįų savo 
tautos kartų kūrėjos. O jaunuoliai 
ilgainiui taps savo tautos tėvais. 
Siam svarbiam uždaviniui reikia 
ruoštis ir re'kia jį suprasti bei ap
mąstyti. Todėl kiekvienas vytis, susi
pažinęs su mergaite ir plėsdamas bei 
gilindamas pažintį, nuolat turi turėti 
prieš akis, kad jo, kaip padoraus ir 
riteriško jauno vyro pareiga būtų 
neišnaudoti mergaitės pasitikėjimo 
tuščiam, neprilygti tiems vyrukams, 
apie kurių elgesį su mergaitėmis iš
girdus yra pasakoma „niekšas“, bet 
nuosekliai ir kilniai eiti prie santuo
kos kūrimo.

Skautai vyčiai, kaip kilnesnioji 
mūsų jaunosios kartos dalis, nesusi
žavi pigiu don juanų vardu, bet į 
savo santykius su priešinga lytimi 
įneša kilnumo, kuris skiria jų elgesį 
nuo kitų jaunuolių, nuo neskautų. 
Iki šiol, reikia sakyti, man neteko 
girdėti, kad vyčiai būtų negarbingai 
elgęsi su mergaitėmis. Vieną vienin
telį kartą girdėjau apie tokį atsiti
kimą dar Nepr. Lietuvoje, bet tas 
vytis vis dėlto padarė teisingą išvadą 

vachmistras apie skautus? Ir aš tą 
patį kartoju. Įstok į skautus, bū
simam kavaleristui tai labai nau
dinga. Na, likit sveiki!

— Nebėgsi daugiau? — paklausė 
tėvas.

— Ne, tėveli.
— Duodi garbės žodį?
— Duodu garbės žodį!
— Na, tai einam išlydėti pulką.
O mano galvoje vis sukasi: „skau

tai, skautai.“ Kodėl jie visi, lyg su
sitarę, kartoja man vis tą patį? 
Tiesa, Vilniuje mačiau mažą rusų 
skautų būrelį, bet kadangi tai buvo 
rusai, tai jais nesidomėjau ir neži
nojau, kas tai turėtų būti.

— Būsiu skautu, tvirtai nuspren
džiau, žiūrėdamas į pradėjusį treju
kėmis judėti dragūnų pulką.

— nusišovė. Taigi, mes į savo santy
kius su mergaitėmis žiūrime idealiai. 
Mes juos grindžiame riteriškumu. 
Čia gal vienas kitas vytis paklaus, o 
ką turime daryti, jei dar nesame pri
brendę santuokai, negi turime visiš
kai atsisakyti mergaičių draugystės?

Man rodosi, kad atsakymas būtų 
visiškai aiškus. Su mergaitėmis mes 
galime draugauti, bet neiti per toli. 
Draugystė neturi turėti „užpakalinių 
slaptų minčių“ ir tikslų. Čia ka'p tik 
ir tenka parodyti savo vytišką bran
dumą. Vyriški būsime, jei mokėsime 
save valdyti, pažaboti. Atsiminkime, 
kad liurbiu būti kiekvienas gali, bet 
vyčiu — ne kiekvienas.

Todėl į savo santykius su mergai
tėmis vyčiai privalo žiūrėti blaiviai 
it garbingai, jie turi žinoti iki kol 
galima eiti. Netenka nė sakyti, kad 
vyčiams absoliučiai nepakeliui su 
tais, kurie vyrų ratelyje mėgsta gir
tis savo „žygiais“, kurie vietoje tei
singų ir tikrų santykių, vietoje šei
mos ir normalaus gyvenimo griebiasi 
surogatų. Jiems vieta — šiukšlyne. 
O skautai vyčiai, norėdami sudaryti 
ir sudarydami šviesią, pareigingą tr 
moraliai stiprią jaunuomenės dalį, 
jausdami savo atsakomybę prieš 
protėvius ir savo pareigą lietuvių 
tautaį, mokės savo santykiuose su 
mergaitėmis surasti teisingą kelią, 
kuris juos apsaugos nuo klaidų bei 
klystkelių; jie žino, kad jų pareiga 
yra neeikvoti savo jėgų niekams, bet 
siekti sukurti meile pagristas šeimas. 
Tad broliai, santykiuose su moteri
mis būkime riteriais — iki galo!
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Pareigos ateičiaiŠiuo metu gyvename didelių sukrėtimų laikotarpį. Nūdienis pasaulis pergyvena tokią krizę, kokios mūsų kartos žmonės nėra matę nei girdėję. Mes esame gyvi liudininkai tos kovos, kuri š'uo metu pasaulyje vyksta tarp blogio ir gėrio, tarp Teisybės ir tamsiųjų jėgų. Tikimės, kad Teisybė laimės, bet . . . ligi to laiko— dar gali nemažai tamsių dienų praslinkti . . .• Jau treti metai kaip nustojo gau- dusios patrankos ir drebiną orą sprogstančių bombų garsai, bet pasaulyje tikrosios taikos, anaiptol, dar nematyti . . .Daugelį kraštų dar tebeslegia, kaip slėgusi, sunki ir ž'auri svet'mųjų okupacija. Priespaudą kenč’ančlų kraštų sąraše, su karč'omis ašaromis akyse, ir mes skaitome pala;m;ngąjį vardą, kuris vadinasi „Lietuva“ . . .Daug tūkstanč;ų to krašto sūnų ir dukterų tebekenčia ir šiandien sunkią okupacijos priespaudą, daug tūkstančių — tebeneša sunkią tremtinio dalią. Tremtinių eilėse, kartu su suaugesniosios kartos atstovais, vargsta ir mūsų jaunimas. Jis taip pat velka sunkią vargo naštą, kaip ir visi kiti, nuo gimtojo krašto atplėštieji . . .Tač'au, nežiūrint sunkių gyvenimo aplinkybių, mūsų tautiečiai, o tuo lab'au jaunimas, ligi šiol nepalūžo ištrėm'me. Jie, su viltingais lūkesč;ais, žvelgia į ateitį ir tvirtai tiki, kad, nežmrint kokiais keliais teks prakeb'auti, vistiek — paskutinė stotis bus tokia, kuri vadinsis— Laisva ir Nepriklausoma Lietuva! Tuo. žinoma, mes džiaugiamės ir di- dž'uojamės!Po ilgų okupacijos metų, mūsų jaun!mas, atsiradęs Vakarų demokratinių valstybių globoj, atgaivino taip gražiai veikusią Nepriklausomoj Lietuvoj skautų organizaciją.Tos organizacijos narių veržlaus veikimo nepajėgė ir nepajėgs sustabdyti jokie esami ar būsimi sunkumai ir, reikia tikėtis, kad ynūsų skautai kaip šiuo metu neša, taip neš ir ateityje aukštai iškėlę skautiškąją vėliavą. Jie garbingai neš tokią vėliavą, kurion įrašyta daug gražių idėjų, kaip: dvasios ir kūno sveikata, veiklumas, sąžiningumas, kilnumas ir Dievo ir Tėvynės meilė.Šių gražiųjų perlų bagažėlį turėdami, mūsų skautai, tikėkime, nežiūrint kokios audros juos blaškytų, — niekur nepražus kaip visai žmonijai, taip ir savajai tautai! . . .

Sunkių tremties dienų balanse mes matėme daug tamsių dienų, bet matėme ir skaidresnių prošvaisčių. Tos šviesesnės prošvaistės ir buvo: nuolat bekylanti mūsų kultūrinė ir savo tautos reprezentatyvinė ve’kla bei gražūs ir veržlūs mūsų jaunimo, mūsų tautos ateities ž;edo, darbai. Štai, prabėgo gražios vasaros dienos. Tų dienų gražume — su džiaugsmu stebėjome stovyklaujančius savuo- S’us skautus. Stovyklaudami jie grūdino savo valią ir sėmėsi jėgų dar galimiems sunkiems ateities vargams.Visi mes ž’nome, kad stovyklavimas tremtyje, ana:ptol, neprilygsta stovyklav'mui savoj Tėvynėj, kur stovyklavimo vargai daugiausia apsiribodavo tik aplinkumos išpuošimu • ir tinkamu darbo programos paskirstymu. Čia stovyklavimas buvo ne Nemuno, ne Neries ir ne Šventosios pakrantėse! Stovyklaujant svetimoj žemėj — mūsų skautams teikė galvosūkio ne vien tik bendri rūpesčiai, bet visu aštrumu prieš akis jiems iškildavo klausimas kaip iš kuklių UNRRA-os ar IRO normų pasigaminti pakankamą dienos maisto davinį, kad apraminti atviros gamtos prieglobstyje kaskart vis didėjantį alkį ir nepakenkti savo sveikatai.Tačiau skautų ryžtingumas ir tai nugalėjo. Stovyklavimo sezonu jie pilnai pasinaudojo ir tuo užgrūdino savo valią ir pasiryž'mą ištęsėti iki galo. Jų ryžtingumui pilnai galima pritaikinti priežodį, kad: „Plienas tik ugny grūdinamas“ . . .Taigi, kaip matome, tremtyje mūsų jaun’mas, mūsų skautai, gražiai išlaikė kietus ištvermingumo egzaminus, bet ir ateitis, kaip iš mūsų visų, taip ir iš jų, pareikalaus dar daug plieninės valios ir sunkaus darbo.

Neužilgo ateis laikas, kada visi tremtiniai, o taip pat ir mūsų skautai, išsibarstys po platųjį pasaulį. Iš jų vieni atsidurs Amerikoj, kiti — Kanadoj, treti — Anglijoj ir dar įvairiausiuose kraštuose. Žinoma,' jie ten apsigyvens ir didesnėmis ir mažesnėmis grupėmis.C'a norisi priminti tie kilnūs, o kartu ir dideli skautiškosios idėjos uždaviniai, kurie laukia mūsų skautų em'gracinėj perspektyvoj.Skautas, kur jis bebūtų, pirmoj eilėj neturi užmiršti kilniausios savo idėjinės misijos — tautiškumo ir Tėvynės meilės kibirkšties kurstymo kaip savyje, taip ir kitų tautiečių širdyse.Todėl, išvykdami emigracijon, skautai šiai misijai jau iš anksto turi pasiruošti. Ir, nežiūrint kur jie bevyktų: ar į tol'mus Kanados m'škus medžių kirsti, ar į kurį kitą kraštą žemės ūkyje dirbti, ar dar kitur — jų bagaže — pirmoj eilėj — turi rastis tokios reikmenės, kurios visur ir visada jiems primintų, jog jie lietuviai yra, jog jie kilniosios skautų organizacijos, nariai ir turi tam tikrų idėjinių pareigų.Tos reikmenės, mano išmanymu, turi būti: lietuviškosios knygos, laikraščiai, tautiniai ženkleliai, vėliavėlės, skautų uniformos ir visokios kitokios mūsų tautinės relikvijos.Tokie daiktai visur jiems padės ir toliau pasilikti ištikimais savo tautos sūnumis ir dukromis, gerais ir kilniais skautų organizacijos nariais. Jie, išsibarstę ir po tolimus pasviečius, bus geri lietuviškumo misijo- nieriai tarp tų lietuvių, kurie iš seno gyvena išklydę iš savosios žemės, o taip pat ir tarp tų, kurie dabartinės tautos tragedijos pasekmėje turi ieškoti prieglobsčio kituose kraštuose.To mes iš savų skautų laukiame ir tikimės, nes skautiškasis jaunimas —
Alšėnas
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Versalyje ... A. Kurkulio foto
Sueigų * kritika

Vyr. skltn. A. SKIRVYTISDažnai nusiskundžiame, kad vyčių vienetų sueigos būna neįdomios, kad jos nieko neduoda, kad jos nesužadina kūrybingos nuotaikos. Tuo daugiausiai yra kaltinami tų vienetų vadai, kurie yra atsakingi už įdomios programos sudarymą. Tačiau patys gerai žinome, kad tremtyje daug kur vyčių vienetams vadovauja ne seni, užgrūdinti vyčiai, bet kaip tik naujųjų laidų vyčiai, kuriems trūksta daugelio elementų, reikalingų sėkmingam vadovavimui. Tų entuziastų, kurie pasiima vilkti nelengvą vadovavimo jungą, nenoriu kaltinti; greičiau jau kaltinčiau senuosius vyčius, kurie, kartais be pakankamo pagrindo, atsisako vadovauti būreliui ar draugovei, o taip pat yra nepaslankūs padėti savo jaunesniems broliams net patarimais.Čia mes, tačiau, vien šio fakto konstatavimu nieko nepagelbėsime. Reikia surasti, kaip būtų galima jauniems vadovams nurodyti teisingą kelią. Eiti į neįdomią sueigą, reikštų pasiaukojimą, laiko žudymą. Neiti- būtų nedrausminga. Vienintelis teisingas kelias būtų-paveikti vieneto vadą, kad jis numatytų tokią darbotvarkę, kuri imponuotų. Bet kaip?Tik retas drįs pasakyti būrelio ar dr-vės vadui, kad jo sueigos nėra įdomios, nebent tas vadas būtų arti-
Pagarbumas užtikrina laisvę nuo 

skubaus sprendinio, draugiškumą ki
tiems žmonėms ir paklusnumą die
vams. (Marcus Aurelius) 

mas draugas. Tatai daroma ne iš baimės, bet iš perdėto mandagumo. O tačiau tatai yra kaip tik nesveika, nes vadas, negirdėdamas kritikos bei pozityvių kontrpasiūlymų, neturi pagrindo keisti savo darbo metodų.Čia aš ir noriu su broliais vyčiais pasidalinti vienu pasiūlymu, kuris, mano nuomone, gali padėti šiai padėčiai padaryti galą. Visiems vadams, nesvarbu ar tai būtų seni vyčiai, ar visiškai nauji entuziastai, siūlyčiau kartas nuo karto, pav. kas kelintą mėnesį, anketa atsiklausti vieneto nuomonės dėl sueigų įdomumo. Anketos turi būti anonimės, be atsakančiojo pavardės. Per vieną sueigą vadas išdalintų tokią anketą ir paprašytų visus sueigos dalyvius pareikšti savo nuomonę tais klausimais, kurie jam atrodo svarbūs esamoms negerovėms išryškinti.Klausimai galėtų būti maždaug šitokio pobūdžio: 1) ar patinka sueigos, 2) kodėl nepatinka, 3) kodėl patinka, 4) kokie punktai būtų Tavo nuomone nereikalingi, 5) kas reikėtų įtraukti į sueigos planą, 6) sueigos laikas, vieta.Turint atsakymus, bus galima darytis išvadas ir atitinkamai keisti bei gerinti šauksimų sueigų planus.Sis metodas yra paplitęs pas užsienio skautus ir duoda gražių vaisių. Man atrodo, kad, pabandžius anketos keliu ištirti viešąją būrelio ar dr-vės nuomonę, bus galima išryškinti esamas spragas ir, tokiu būdu, rasti teisingą kelią į įdomesnį sueigų pravedimą.

Skautai vyčiai ir 
jūrų skautai

S. v. A. SkidulisJūrų skautais gali tapti tik vyresniojo amžiaus jaunimas, kuris, vien jau iš fizinės pusės žiūrint, tetinka į šią nelengvą šaką. Skautai vyčiai taip pat į savo eiles priima vien vyresnįjį jaunimą. Susidaro dvi mūsų brolijos šakos, kurios iki šiol gana griežtai viena nuo kitos ribojosi ir mažai tebendravo, nors tarp jų galėjo ir gali būti daug tampresni ryšiai, galį teigiamai atsiliepti į brolijos klestėjimą.Praktika rodo, jog vyčiai neina į jūrų skautus, o jūrų skautai neina į vyčius. Čia negali būti kalbos apie kokį antagonizmą tarp šių šakų, vien tik apie menką domėjimąsi vienų kitais. Atrodo, kad jau metas būtų šį klausimą pajudinti ir paieškoti būdų, kaip ir vienos, ir kitos šakos skautai galėtų teigiamai bendradarbiauti.Man yra žinoma, kad Anglijoje daug jūrų skautų duoda vyčio'įžodį ir aktyviai reiškiasi abejose šakose Jie moka suderinti šių šakų interesus, jie tampa dar geresniais ir karštesniais skautais. Gyvenimas parodė, kad tam tikra (ir nemaža!) jūrų skautų dalis ilgainiui nuskau- tėja, į jų tarpą įsipina destruktyvaus elemento, kuris skautais tapo tik todėl, kad paviršutiniškai susipažino su skautybe, bet nepersiėmė ja. Paviršutiniškas skautiškumas galėtų tapti visos šakos nelaime ir sugadinti gerus jūrų skautus, nes yra žinoma, kad blogi pavyzdžiai veikia stipriau, nei gert Tie jaunuoliai, kurie ryžtasi savo ateitį pavesti jūrai, kurie nori tapti jūrininkais ir tokiu būdu tarnauti Tėvynei, bet kurie lygiagrečiai norėtų tapti ir likti gerais skautais, tokie turėtų tapti vyčiais. Vyčiai iki šiol sugebėjo savo vardą išlaikyti prideramoje aukštumoje, tad yra pagrindo manyti, kad jūrų skautai, patekę į vyčių eiles ir skautiškos aplinkos veikiami, liks tvirtesniais skautais. Interesų susikirtimo čia negali būti. Tokie jūrų skautai — vyčiai, priklausydami savo j. skautų vienetui, galėtų priklausyti ir vyčių vienetui, tik jo jie būtų skaitomi pasyviais.Šita tema turėtų išsitarti ir vyčiai, ir jūrų skautai, kiekvieni savo tarpe, o jau paskui ieškoti būdų, kaip tokį bendradarbiavimą įvykdyti ir paversti kūnu.
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Drausmė ir bausmė
Viena iš sąlygų darbo pasisekime, 

įdomume yra drausmė ir tvarka. Ji 
yra reikalinga kiekviename sambū
ryje, nes be jos mažėja darbo kie
kybė ir kokybė. Pati drausmė iš
plaukia iš pasaulio tikslingumo, dės
ningumo ir todėl ji yra visai supran
tama. Nesilaikant drausmės, tvarkos, 
iškrypstama iš organizacijos taisy
klių ir daroma žala visai organiza- 
cijai. Atsiminkite pavyzdžius iš isto
rijos su tautomis, kurios dėl ne
drausmingumo, netvarkingumo iš
nyko.

Drausmė yra išorinė ir vidinė. 
Išorinė drausmė yra dažniausiai vi
dinės drausmės, išdava. Tikrasis 
drausmingumas yra vidinės ir išori
nės drausmės harmonija. Tos har
monijos turėtų siekti ir skautai.

Pirmoji sąlyga drausmei — valia, 
nes kiekvienam veiksmui reikia va
lios. Susistatyk, pvz. dienotvarkę, na 
ir laikykis jos! Ir reikės, oi reikės 
Tau vaTos, kad nuo jos nenukryp
tum ir, pvz., pamokų ruošimo metu 
pamatęs kieme draugą neišbėgtum 
su juo pasikalbėti „nepaprastai svar
biu reikalu“. „Jogizmas“ (vaikščio
jimas basomis kojomis per žarijas 
— tam reikia valios, bet ji panau
dojama faktinai beprasmiškam rei
kalui) yra nereikalingas, užtenka vi- 
d’n'o šusidrauminimo, planingumo. 
Drausmė turi būti sąmoninga. Ne
reikia skautams pamokslininkauti, 
bet nuo pat pradžios po truputį 
reikalauti. Skautams reikia pavyz
džiais parodyti, kad drausmė yra 
prasminga, reikalinga.

Dažnai kyla klausimas: kodėl mes 
nedrausmingi dabar? Į tai yra daug 
atsakymų: 1. Po karo moralinis pa
krikimas, garbės ir atsakingumo 
jausmo sumenkėjimas, nepastovus 
gyvenimas, nebuvimas aiškių dės
nių, nebuvimas visuomeninio gyve
nimo ir t. t. 2. Autoriteto nebuvimas. 
Visiems DP esant vienodoje padė
tyje ir susigyvenus, nustojama pa
garbos. 3. Atsineš‘inė „drausmė“. 
Vaikai mėgsta mėgdžioti per didelę 
laisvę (amerikonus, prancūzus). 4. 
Politinė padėtis. Pasaulyje nėra nu- 
sistovėjimo, blaškymasis dvasioje, 
ieškojimas naujų kelių į kitas for
mas. Iš dabartinės polit. padėties 
mes matome teorijos ir praktikos 
nesutikimą, oficialią ir draugišką 
nuomonę.

Kokios yra priemonės skautų 
tarpe drausmei palaikyti? 1. Bendri 
darbai, sueigos, dainos ir t. t., su
rišta su aiškiu, tiksliu, sąmoningu 
drausmingumu. Duoti pajusti ranką. 
2. Skautiškos rikiuotės pamokos. Pa
rodyti patiems skautams, kaip jie 
gražiai atrodo išsirikiavę. Nesiner- 
vuoti, nekelti balso, be pykčio! Su
valdyk save, kad galėtumei kitus 
suvaldyti. Saitai sudrausminti. Ne
užtenka pasakyti, bet būtinai ir rei
kalauti! Komandų duoti nedaug, tik 
pačias reikalingiausias. 3. Neper
krauti darbais. 4. Planingumas —

Pagal „Ragainės“ vadų stovyklos 
Homeburge lektoriaus psktn.

S. paskaitą

nesukrauti visko į vieną krūvą. 
Esant planui belieka tik organizuoti, 
nereikia be reikalo lakstyti. Šventei, 
ar pan. paskirti atsakingus asmenis. 
5. Pavyzdys. 6. Uniformos tvarka. 
7. Punktualumas! Reikalauti nuo 
pat pradžios. Nelaukti, reikalauti 
pasiteisinimo. 8. Įdomus darbas. Ne 
drausmingumas dažnai kyla iš nuo
bodumo. 9. Iniciatyvos laisvė. No
rinčiam pasireikšti, duoti. Užmušus 
iniciatyvą, kyla pyktis. 10. Teisingas 
vertinimas. Neteisingas vertinimas 
— peilis autoritetui, žala drausmei.
11. Vado meilė kiekvienam skautui 
ir globa. Būti kaip tėvu savo vai
kams, padėti, nurodyti kelią ir t. t.
12. Reikalavimas. Lankymasis į na
mus, bendravimas su tėvas ir t. t. 
Tą daryti nuolat Kontrolė turi būti 
natūrali, ne perdidelė. 13. Konkur
sai. 14. Pagyrimas. Viešas ir nevie
šas, žodžiu ar raštu. Duoti suprasti, 
kad tai yra darbas tautai. 15. Pave
dimas atsakomingesnio darbo. Jei 
sugeba, nesvarbu amž’us. 16. Pa
aukštinimas. 17. Dovanos. 18. Įsta
tų saugojimas! Vykdyti ir prakti
koje.

Bausmė yra skatinanti, drausmi
nanti priemonė. Tai yra atlyginimas 
už nukrypimą. Jos tikslas yra pa
taisyti, paskatinti nenusikalsti. Yra 
dviejų rūšių bausmės: fizinės ir mo
ralinės. Skautai vartoja dažniausiai 
antrąsias (fizinės b. yra dažniausiai 
vartojamos stovyklose — puodo 
šveitimas, be eilės budėjimas ir 
pan.). Iš moralinių bausmių išvar
dinsiu šias, pagal jų dydį: 1. Paste
bėjimas — įspėjimas. 2. Papeikimas 
■— nevieas ir viešas (žodžiu ir raštu). 
Kai nusikaltimas neviešas ir papei
kimas neviešas. 3. Malonumo atė
mimas — neleidimas į pramogas 
pagal nusikaltimo dydį. 4. Duoti 
parašyti pamokomąją temą pagal nu
sikaltimą. 5. Neleidimas avansuotis 
(kilti) pareigose, patyrimo laipsniu
ose, specialybėse ir t. t. 6. Pasikal
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bėjimas su tėvais ar jų iškvietimas. 
7. Atostogos. 8. Degradavimas. 9. At
leidimas iš pareigų. 10. Atėmimas 
skautų ženkliuko.

Baudžiant yra būtina pažinti patį 
skautą, jo charakterį, nusikaltimo 
priežąstį. Bausmes vartoti labai at
sargiai, nes galima ambicingą skautą 
pagadinti.

Patartina vadams įsivesti savo 
skautų charakteristikos lapus, ku
riuose būtų sekančios žinios:

Eil. Nr., pavardė, vardas, amžius, 
išsilavinimas, tėvų užsiėmimas, gy
venamų pat. švara ir tvarka, apran
ga, asm. švara, darbštumas (pagyr., 
apdovan), gabumai (mokslui, me
nui, amatui, sportui), valingumas 
(drausmingumas, punktualumas, 
tvarkingumas, pareigingumas ir t. 
t.), atmintis, orientacija, jausmų sti
prumas (religinis, patriotinis, alt
ruistinis) fizinės ypatybės: ūgis, 
svoris, krūtinės apimtis galūnių 
ilgis, girdėjimas matymas, skonio 
jutimas, uoslė, lietimo juslių jautru
mas, pastabumas, reagavimas, dė
mesys, interesai; temperamento ti
pas, kitos charakterio ypatybės gy
venimo aprašymas.

Viską nustatyti žaidimuose, ap- 
klausinėjant, jam pačiam pasipasa- 
kojant. Skonio jutimą, pvz., nusta
tyk žaisdamas žaidimą, kuriame 
reiktų ragauti iš įvairių indų van
denį (viename būtų truputį druskos) 
ir pan.

Baudžia vieneto vadas, arba patys 
skautai. Draugovės štabas gali rink
tis atskirai teismo funkcijoms atlik
ti. Teisme nedalyvauja žemesnis pa
reigomis ir laipsniu už teisiamąjį. 
Bausmę gali apspręsti ir skilties 
skautai, išjungiant baudžiamąjį. Ne
reikia neapkęsti žmogaus, bet neap
kęsti klaidos. Nevengti su nusikal- 
tusiuoju pasikalbėti.

Norėdami skautus padaryti draus
mingais, neimkime senosios moky
klos pavyzdžio: pripūsti moralų, pa
mokslų, padaryti iškamšą ir ant krū
tinės užkabinti plakatą — „Tobula 
būtybė“. Ne. Reikia sužadinti savęs 
konroliavimą, drausminimą, o tada 
atsieksime tikslą.

(Straipsnis diskusinis)
Aitvaras
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Mes diskutuojame

Mūsų santykiai su kt. organizacijomis
Skautų s-gos santykiai su kitomis 

jaunimo organizacijomis yra aktua
lus klausimas jau nė nuo šiandien: 
jau Nepr. Lietuvoje tatai buvo su
darę nemažą galvosūkį, kuris anuo 
metu buvo šiaip taip sutvarkytas, 
tačiau tasai sprendimas buvo sukėlęs 
kartėlio.

Tremtyje šis klausimas yra ir vėl 
aktualus, vėl bandoma surasti kokį 
nors modus vivendi, bet negalima 
sakyti, kad pastangos šia kryptimi 
būtų buvusios vaisingos, negalima 
nematyti, kad didelė mūsų s-gos 
dauguma yra nepatenkinta. Iki šiol 
buvo abejonių dėl mūsų santykių su 
moksleivių ateitininkų or-cija. Da
bar, kuomet yra dar Dr. V. Kudir
kos jaunimo or-cija, o be to, jau nuo 
seniau — ir šviesininkai bei vienur 
kitur veikia ir YMCOS jaunimo 
org-cija, — mūs santykiai turi būti 
vertinami jau kitoje šviesoje, nes 
partnerių atsirado daugiau.

Mūsų sąjūdis yra pats didžiausias 
jaunimo susibūrimas. Visos kitos jau
nimo org-ci.os, nežiūrint jų kartais 
mokamo sukelti triukšmo, savo na
rių skaičiumi žymiai nuo mūsų atsi
lieka. Jei kitos organizacijos dėl savo 
silpnumo turi šlietis prie didelių, 
skautams to nereikia, nes jie yra pa
kankamai stiprūs, kad stovėtų vieni.

Reikėtų paklausti, ar yra kokių 
vidinių motyvų, kurie pateisintų 
skautų pastangas (jei tokių būtų) 
arčiau bendradarbiauti su kuria kita 
jaunimo organizacija? Skau.ybė yra 
tautiniai — krikščioniškais pagrin
dais veikianti pilietiškumo mokykla. 
Būdami susipratusiais lietuviais, 
skautai su simpatija žiūri į kiekvieną 
kitą jaunimo org-ciją, kuri siekia 
savo narius išugdyti tikrais lietu
viais, kuriems pirmiausiai rūpi sa
voji tauta ir savoji valstybė. Tačiau, 
man atrodo, kad skautams nėra pa
keliui su tokiomis jaunimo organi
zacijomis, kuriu auklėjimo progra
moje yra daugiau ar mažiau mas
kuotų politinių momentų, kurios
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stengiasi jaunimą pasiglemžti gra
žiais žodžiais, o vėliau paruošia iš 
jų partinį aktyvą.

Esame absoliučiai nepolitinė orga
nizacija ir turime tokia likti. Čia 
glūdi mūsų stiprybė. Daug kartų 
mus plūdo ir purvais drabstė už 
neva politikavimą, už pasidavimą 
partiniam spaudimui. Tačiau kiek
vienas mūsų, lygiai kaip ir mus 
dergę, žinojo, kad tatai netiesa. Mū
sų atsparumas, dėl kurio ypatingai 
niršo mūsų neprieteliai iš visų poli
tinių stovyklų tik per plauką ne
pasibaigė Skautų S-gos uždraudimu.

Šiandieną tas klausimas ir vėl 
lieka aktualus, tačiau mes negalime 
jo nei apeiti, nei tylėti. Santykia
vimas su kt. org-cijomis, kuris 
skautams nėra taip jau labai aktua
lus, vyčiams, o ypatingai vyčiams — 
akademikams, yra kaip tik aktualus. 
Susidurdamas kaip tik su pastarai
siais, susidariau įspūdį, kad ši pro
blema juos labai domina ir dėl jos 
jų daug diskutuota.

Yra bandoma ir iš kitos pusės pa
teikti argumentų, kurie turėtų įro
dyti, esą „geras bendradarbiavimas“ 
mums būtinas. Tačiau tie argumen
tai daugumos neįtikino. Skautiškoje 
spaudo,e, išskyrus sktn. Balčiūno 
straipsnį, daugiau šiuo klausimu 
nebuvo pasisakyta, o gaila. Reikalas 
yra per daug rimtas ir mūsų, S-gai 
gali turėti toli siekiančių pasekmių, 
jei laiku nebus nuodugniai išdisku
tuotas ir pagrindinai apsvarstytas. 
Mums nėra reikalo kurt kažkokias 
„savas santykių su politinėmis ar 
parapolitinėmis organizacijomis“ for
mas, bet pakanka pasižiūrėti kokius 
santykius so polit. ar tariamai ne
politinėmis org-cijomis palaiko Ang
lijos bei JAV skautai. Nagi, jokių. 
Ten mokama apsiginti ir nuo respu
blikonų, ir nuo demokratų, ir znuo 
konservatorių, ir nuo darbiečių, ir 
nuo liberalų pasikėsinimų; jei iš viso 
ten tokių pasikėsinimų būta, kuo 

abejoju nes, mano nuomone, visos 
tos partijos yra perdaug kultūrin
gose rankose, kad bandytų jaunimo 
tarpe skleisti partinio krūmelio dai
gus, kad nuodytų jaunimo sielą 
visokiomis pasaulėžiūromis. Gal taip 
yra todėl, kad anglosaksų partijos 
nesiremia pasaulėžiūra, o ekonomi
nėmis doktrinomis. Kiekvienu at
veju ten mokama išlaikyti nepolitiš- 
kumo momentą, o politikuojama jau 
subrendus.

Turėtume ir mes savo santykių 
su kt. jaunimo org-cijomis politiką 
tvarkyti panašiais pagrindais: su 
nieku nesudaryti entante cordiale, 
su visais vienodai korektiškai elgtis, 
nesileisti į jokias draugystes ir 
„pąktus“, kurie mus kada nors ga
lėtų sukompromituoti, nei su kuo 
pyktis, nei perdaug bičiuliautis. 
Esame ąžuolai ir mums nepakeliui 
su krūmais. Vyresnieji amžiumi vy
čiai ir skautininkai neabejotinai ga
lėtų turėti savo politinius įsitikini
mus (ir turi), tačiau jie turėtų būti 
paliekami už durų, įeinant į skau
tiškus rūmus.

Gi tokie svarbūs nutarimai, kaip 
santykių su kitomis org-cijomis 
klausimas, turėtų būti daromi vien 
tik vyriausiojo mūsų, S-gos organo 
— visuotino skautininkų suvažia
vimo.

Taip sutvarkius šitą klausimą, t. y. 
nedarant „bendradarbiavimo paktų“ 
su kt. jaunimo org-cijomis, savaime 
neliktų dar vienos iš susitarimų iš
plaukiančios problemos, būtent, da
lyvavimo keliose organizacijose. Ma
no nuomone, joks futbolo komandos 
žaidėjas negali dalyvauti dviejose 
futbolo komandose ar klubuose: ir 
taisyklės draudžia, ir fiziškai neįma
noma. Gi visos lietuviškos jaunimo 
organizacijos siekia to paties tikslo, 
tik gal skirtingomis priemonėmis, 
tad yra panašios fu tbalo komandoms, 
kurių kiekviena turi ta pat rikslą — 
įmušti įvartį.

Jei kiek seniau kartėlio buvo su
kėlęs nesėkmingas susitarimas su 
moksleivių At-kų Org-cija, ateityje 
turėsime lygiai tą patį, susitardami 
su kitais. Todėl geriausiai būtų, kad 
mūsų S-gos organai sugebėtų skautų 
organizaciją apsaugoti nuo betkurių 
susitarimų pančių, kurie kiekvienam 
yra nemalonūs. Tam tikras nuošim
tis tariamų skautų nubyrėtų, tačiau 
tatai mūsų sąjūdžiui išeitų į sveikatą, 
lygiai sustiprėtų ir kitos jaunimo 
org-cijos ir atsigautų iš vaikiškos 
ligos.

O mūsų organizacija liktų tikrų 
skautų organizacija, kuri tikrai be 
priekaišto tiktų į penkių milijonų 
pasaulinę skautų šeimą, kurią ji 
praturtintų iš lietuviško dvasios tur
tų lobyno.

S. v. vyr. skltn. Ant. Kontautas
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Dėl uniformųJau seniai, tur būt nuo 1945, stengiamasi vienaip ar kitaip sutvarkyti musų unuormų klausimą. Ar tik ne auo 194o m. pavasario išleistomis unuormų taisymėmis buvo bando— iria įvesti unuormų vienodumą ir vieną kitą dalyką pakeisti. Vyčiams antai buvo bandyta įpiršti vietoje fioletinio kaklaryšio mėlyną, tačiau' nesėkmingai. Vyčiai gaivalingai pasikėlė prieš šią naujovę ir ji praktiškai neprigijo. Būta ir daugiau naujovių, tįač.au jos beveik visos buvo nepalankiai įvertintos. Nieko nepadarysi, skautai nori senų, tikrai lietuviškų uniformų.Dabar teko patirti, kad yra paskirta nauja uniformų komisija, kuri perž,urės paskelbtas taisykles ir taip pat kai ką keis.Man, kaip ilgamečiam skautiškos uniformos dėvėtojui, norisi pareišti vieną kitą mintį, kuri, gal būt, pravers uniformų’ komisijai, kuri, labai gaila, nesikreipė į skautiškąją visuomenę šiuo klausimu ir nepaprašė jos nuomonės. Tuo tarpu kiekvienas mūsų, ypač senesni skautai, gali turėti sveikų minčių.Man norisi uniformos klausimą panagrinėti dėl dviejų dalykų.Pirma, senesni skautai neabejotinai norėtų, kad mūsų uniformą būtų kaip galima arčiau prie lietuviškos uniformos, kurią daugelis mūsų dėvi jau daugelį metų ir.su ja yra lyg suaugę. Jauniesiems skautams, kurie uniformą užsidėjo- tik tremtyje, gal ir būtų vistiek, kokią jiems uniformą sugalvos komisija. Bet mes, „seniai“, labai norėtume turėti tokią, kokią dėvėjome Nepr. Lietuvoje. Antai, turėtų būti paliktos mėlynos kelnaitės vietoje dabar praktikuojamų khaki spalvos kelnaičių. Vyčiams kaklaryšis turėtų likti tik fidlėtinis, o ne mėlynas.Antra, laikurių rekomenduojamas uniformų suprastinimas, man atrodo, neturi stiprių argumentų. Buvę jamboree man pasakojo, kad juos stebino ten matytų uniformų puošnumas, įmantrumas, daugybė ženklų, kurių kiekvienas turėjo savo reikšmę. Anų uniformų fone mūsoji uniforma buvusi labai kukli, gal net perdaug kukli, ir neturtinga. Tas kuklumas reiškėsi ne uniformos medžiagos kokybėje (o jos kokybę visi pažįstame), bet bendrame įspūdyje.Tie, kurie supranta jaunimo psichologiją, pasakys, kad jaunimą traukia kaip tik turtingos uniformos. O mes jų neturime. Juk dažnas yra jau pastebėjęs, kad skautai, o ypač vyčiai, kažkaip nelabai noriai užsideda uniformą. Kodėl? Mano nuomone, todėl, kad ji neįspūdinga, kad joje maža ženklų. O juk Įvairūs ženklai turi ką nors žymėti, juk negalima bet kokį ženklą pagal savo norą užsidėti, jie visi yra aprobuoti ir turi savo reikšmę bei ką nors liudija, pasakoja.Uniformos supilkinįmas ją degraduoja, o jos dėvėtoją — prislegia. Ir priešingai, daugiau ženklų, kuriuos reikia uždirbti, uniformą papuošia 

ir pakelia nuotaiką. Tad reikėtų kaip tik eiti prie uniformų turtinimo, įvedant naujus ženklus, pav. skilti- nius, provincijos ženklą (Aukštaitija, Žemaitija, Suvalkija, Dzūkija, Vilnija) ir Tėvynės Skauto ženklą. Provincijos ženklas turėtų būti siuvinėtas spalvotais siūlais; Tėvynės sk. ženklą būtų galima įgyti tik po gana rimtų egzaminų..Vyčiams reikėtų leisti dėvėti Tėvynės skauto ženklą ir provincijos ženklą. Suprantama, kad jie visuomet dar galėtų igyti ir prityr. vyčio ženklą. Užsienio skautai, šalia patyrimo laipsnių programos, dar turi ir kitokių programų, kurių išėjimas atitinkamai atžymimas. Kodėl mes negalėtume savų uniformų praturtinti panašiais ženklais? Noras turėti puošnesnę uniformą neturėtų liudyti apie tuštumą, bet tik duotų progos veržlesniems skautams eiti pirmyn ir patrauktų neryžtinguosius, kurie juk taip pat norėtų savo uniformą papuošti naujais ženklais. Uniformos sukuklinimas, supilkinimas nieko neneduotų, bet žalos pridarytų apsčiai. Savo kuklia uniforma nieko nenustebinsime ir nesužavėsime. Skai- tykimės su natūraliu jaunimo noru. Juk skautų organizacija yra jaunimo, dažnu atveju — vaikų organiza-

Jun^t. ValstybėsDidvyriškumas kaikuriuos jaunuolius verčia eiti per ugnį ir per vandenį. Žvaigždės skautas Normanas Putnamas perėjo ir per vieną ir per antrą, begelbėdamas penkerių metų mergaitę iš liepsnojančio motorlaivio, kuris buvo apsuptas dedančios alyvos. Normanas, kuris nuolat gyvena Syrakūzuose, New Yorko valstybėje, leido dienas skautų stovykloje prie De Ruyter ežero. Jis dar su dviem draugais irstėsi laiveliu, kartais paleisdamas ir prie laivelio pritaisytą 5 A. J. motorą. Dailus lenktyninis mahagoni medžio motorlaivis nėrė pro juos ir skautai su pasigėrėjimu žiūrėjo į jį. Staiga 

cija, sąjūdis, tai kodėl nesiskaityti su vaikų psichologija?Buvę užsienyje ar matę skautiškuose žurnaluose skautų nuotraukas tur būt atkreipė dėmesį į tai, kad daugelio skautų uniformas puošia įvairių ordinų juostelės bei at- sižymejimo ženklai, kurie tuoj pasako, kad turime prieš save veiklų vyruką. Juk už nieką ordino neduoda.O pas mus? Liūdna, bet ne vienas mūsų nieko nedirba. Mūsų skautai, net ir seni ir daug pasidarbavę, jokių juostelių, kurios liudytų apie jų įuopelnus, nedėvi, taigi, nieito ir nenuveikė. O taip nėra. Kiekvienas tuoj pasakys, kas jo tunte veikliausias, bet šis darbštuolis nėra įvertinamas, nėra iškeliamas iš neveikliųjų masės, kurioje jis, pagaliau, ir pats paskęsta. Mūsų sąjungos „consules potentes“ teatkreipia į tai akis ir teįvertina tą momentą bei reakciją, kada pakeltasis arba apdovanotasis stengiasi lyg ir atsilyginti už atžy- mėjimą dar didesniu darbu, dar našesnėmis pastangomis.Tad, atmetę į šalį nenuoširdu norą pasirodyti kukliais, dėvint kuklias uniformas (kurios anaiptol dar neliudija apie žmogaus kuklumą) eikime prie uniformos praturtinimo ir suteikime jaunimui džiąugsmo bei leiskime jam didžiuotis užsipelnytais ženklais. S. v. V. Sk. J. Platonas 

motorlaivis, būdamas nuo jų per 50 pėdų, sprogo. Jo užpakalis iškilo į orą ir sunkiai žlegterėjo atgal į vandenį. Užsidegusi alyva apliejo motorlaivį ir padengė vandenį maždaug 25 pėdų pločio ugnine juosta.Motorlaivyje buvo 3 berniukai, penkerių metų mergaitė ir jos motina. Trys berniukai, apimti panikos ir netekę nuovokos, pamiršo apie kitas ir puolė į vandenį. Netrukus juos išgelbėjo, nes keli laiveliai jau buvo atplaukę į nelaimės vietą.Tuo tarpu Normanas atsiminė matęs motorlaivyje dar mažą mergaitę ir suprato, kad jai ir jos motinai, nepavyko ištrūkti iš laivo. Jo draugai priirė laivelį prie degančios aly-
27
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vos krašto ir Normanas šoko į van
denį. Jis plaukė- po vandeniu kelio- 
liką pėdų, paskui išniro. Jam į veidą 
smogė karštas oras, tačiau jis pa
matė, jog iki laivo liko nedidelis 
tarpas. Jis ir vėl pasinėrė ir, dar 
kiek nuplaukęs po vandeniu, iškilo 
'ties skęstančiu laivu. Normanas pa
prašė motiną paduoti jam mergaitę, 
o ją pačią įkalbėjo šokti į vandenį 
kitoje motorlaivio pusėje, kur ją ne
trukus išgelbėjo kitas laivelis.

Nutvėręs mergaitę viena ranka ir 
užspaudęs jai nosį, jis pradėjo ilgą 
kelionę po liepsnojančiu vandeniu. 
Normanui nesudarė sunkumo vie
nam 25 pėdas plaukti po vandeniu, 
bet nelengva buvo plaukti, turint 
rankose išgąsdintą, besipriešinantį 
vaiką. Tačiau, kad ir nelengvai, bet 
jam pavyko priplaukti prie savo val
ties. Jo draugai padėjo mažąją Ann 
įkelti į valtį, kuri tuoj nuplaukė į 
krantą, kur mergaitei buvo suteikta 
pirmoji pagalba, o vėliau ją nuga
beno į .ligoninę.

O kaip su Normanu? Jis. grįžo į 
stovyklą ir nevisai tegalėjo suprasti 
tą triukšmą, kuris pakilo, kada se
kančią'' dieną laikraščiai paskelbė šią 
išgelbėjimo istoriją. Kad žmonės žiū
rėtų į jį kaip į didvyrį, tatai nebuvo 
jam nemalonu, taiau skautas Nor
manas Putnamas norėjo dar pasto- 
vyklauti, todėl jis dar dvi savaites 
praleido stovykloje.

Neilgai trukus, dar prieš Kalėdas, 
Amerikos Skautų Sąiungos vadovy
bė už gyvybės išgelbėjimą jį apdo
vanojo Aukso Medaliu su Palmėmis.

Armėnija
Dr. K. Medzadourian, armėnų 

skautų Vyr. Skautininkas, neseniai 
lankėsi Egipte, kur yra nemaža-ar- 
mėnų kolonija, o taip pat nemažas 
būrys armėnų skautų. Jis buvo ma
lonei priimtas Egipto skautų vice
prezidento Khaled Hassanein Pashos 
ir britų skautų atstovo pik. Mac 
Donaldo. Armėnai skautai negalė
dami veikti pavergtoje Armėnijoje, 
kuriasi įvairiose šalyse, kur yra 
didesnės armėnų kolonijos. Dabar 
armėnų skautų yra apie 2.000 t y. 
dvigubai daugiau, nei prieš šį karą.

Austrija
Austrai skautai, gražiai veikę iki 

1938 m. ir nub tų metų uždaryti, 
dabar yra vėl atgaivinti. Jų sąjun
gos statutai bei veikimo gairės buvo 
pateikti Tarpt. Skautų Biurui per
žiūrėti ir patvirtinti. Tarpt Skautų 
Biūras rado, kad austrai žada veikti 
tikroje B.-P. dvasioje, todėl juos 
pripažino ir įregistravo.

Kanada
Šią vasarą kanadiečiai skautai 

atliko nemaža ilgų kelionių, kurių 
dvi čia paminėsime. 3-ji Windsoro 
d-vė, surinkusi pinigų, išsinuomojo 
autobusą ir stovyklauti nuvyko už 

500 mylių. Pakeliui buvo sustoję 
Ottavoje kur susipažino su sostine, 
o be to dar aplankė didelę skautų 
stovyklą „Opemikon“. Si kelionė 
jiems kaštavo 700 dot, kuriuos tos 
d-vės skautai surinko per metus, 
atlikdami įvairius darbus.

101-ji Toronto d-vė savo kelionei 
sutaupė 1000 dol. Jie taip pat taupė 
visus metus, nevengė jokio darbo, 
kad tik surinktų pinigus ir užtikrin
tų malonią kelionę bei smagų sto
vyklavimą. Jie rinko popierius, su
organizavo cirką, net ėjo vaikų 
auklėtojų pareigas. Jų užsimojimas 
jiems pavyko ir jie galėjo vykti to- 
limon kelionėn 4 Rhode Island.

Čekoslovakija
Kaip čekų vyčiai pritaikė 4 sk. 

įstatą, pasakoja Howard R. Patton, 
šanghajuje, Kinijoje, veikia čekų 
vyčių būrelis,. kurio nariai patyrė, 
kad jie galėtų Čekijon pasiųsti 
maisto, tarpininkaujant Amerikos 
skautams. Vyčiai tuoj savo tarpe su
rinko 75 dolerius ir juos pasiuntė 
Amerikos skautams, prašydami už 
šiuęs pinigus nupirkti vertingo maisto 
ir jį pasiųsti Čekų Skautų Vyr. Vadi- 
jai Prahoje.

D. Britanija
Dvidešimt anglų vyčių bei vyr. 

skautų yra priimti dalyvauti ekspe
dicijoje, kuri. vyksta . tirti. neapgy
ventą New-Foundlando dalį. Jie ten 

> turės atlikti paviršiaus matavimus, 
atlikti bandymus su trumpomis ra
dijo bangomis ir rinkti gyvosios bei 
negyv. gamtos kolekcijas.

Italija
Italų skautai, uždaryti 1927 m. ir 

pakeisti Ballilos oĄį-los, neseniai 
atgaivinti ir labai greit didina savo 
eiles. Egzistuoja dvi skautų organi
zacijos: „Corpo Nazionale Giovani 
Esp’.oratori Italiani“, kuriai vado
vauja Dr. Luigi Pirotta, ir „Associa- 
zione Scautistica Cattolica Italiana“, 
kuriai vadovauja Ing. Paolo Cassini.

Šveicarija
Naujas šveicarų skautų Vyr. Sktn. 

Arthur Thalmann buvo sušaukęs 
tuntininkų konferenciją, kurioje tarp 
kitko buvo nuspręsta kitais metais 
numatytą Tautinę šveicarų stovyklą 
pravesti Tessino kantone, P. Šveica
rijoje. Berno Oberlande įvykusioje 
stovykloje dalyvavo aštuonių tautų 
skautai: 398 prancūzų, 316 belgų, 88 
anglai, 68 liuksemburgiečiai ir t. t.

(Iš „Jamboree" Nr. 7)

PRANEŠIMAS
Pranešame visų vyčių žiniai, kad 

„Gairės“ netrukus išleis B. Povell’o 
knygą „Kelias į pasisekimą" (,JRo- 
vering to Success“).

Redakcija.
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Ar žinai, Rad...
... į kiaušinių miltelius, kurių 

kiekvienas mūsų yra nemažai su
vartojęs, yra pridedama kalci- 
jaus, sutrinto kiaušinio lukšto 
pavidalu?

. . . greit stiklas jau nebebus 
vartojamas buteliams gaminti. 
Jau yra išrasta speciali medžiaga, 
iš kurios gamina lengvus kaip 
plunksna, nedūžtančius ir perma
tomus butelius. '
... į Pietų ašigalį pretenduoja: 

Jungt.' Valstybės, Australija, D. 
Britanija, Prancūzija, Norvegija, 
N. Zelandija, Argentina ir Čilė?

. . . ųetoli Kairo vienas britų 
archeologas atkasė kapą, kurio 
amžiaus gali siekti 7.300 metų? 
Sprendžiant iš įrašų, jame turėtų 
būti palaidota faraono Zero žmo
na, vardu Mer-Neith.
... su nusišaldymu ir įkyria 

sloga pradedama sėkmingai ko
voti, suleidžiant į raumenis vais
tus „gamma globulin“, kurie yra 
gaunami iš žmogaus kraujo. -

. . . amerikiečiai ir ukrainie
čiai skautai turi ne po 10 skautų 
įstatų, kaip mes, bet po 12?

. . . kiekviena koptų bažnyčia 
Abisinijoje, arba Egipte, turi bent 
5 šventųjų palaikus, kurie yra 
laikomi odiniuose maišeliuose, 
sudėti į vieną dėžę? Maldininkas 
pagal savo skonį pasirenka pa
laikų maišelį ir meldžiasi, gulė
damas prieš jį. Moterys tokį mai
šelį laiko rankose lyg kūdikį.

. . . jau yra išrastas ir parda
vinėjamas ypatingas veidrodinis 
stiklas, kuris spindulius pralei
džia tik iš vienos pusės? Įstačius 
tokį stiklą į duris, galima matyti 
už durų stovintį interesentą, bet 
jis šeimininko nemato.

. . . Amerikoje atsiranda nau
jas rasinis tipas, susidaręs iš kitų 
aštuonių rasių mišinio? Šio naujo 
tipo atstovu yra gen. G. Mar
shalls.
... D. Britanijoje yra per mili

joną skautų, o Amerikoje-apie du 
milijonu. Šiaip pasaulyje yra per 
5.000.000 skautų.
... iki šiol 34 000 žmonių buvo 

išgelbėti iš vandenų skautų ran
komis? Aatsitikimų, kada skautai 
išgelbėjo žmones iš pasibaidžiu
sių ir pradėjusių nešti vežimą 
arklių, yra užregistruota- 200?

. . . Giwellio - parkas, kuriame 
yra garsi skautų vadų-mokykla, 
vasarą yra paverčiamas stovykla, 
kurioje stovyklauja neturtingesni 
Londono skautai.

. . . Amerikoje skautai atsira
do tik todėl, kad vienas neunifor- 
muotas Londono skautas padarė 
savo kasdieninį gerą darbą ne
pažįstamam amerikiečiui?
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