
1



Tarptautiniai skautų namai Kanderstege, Šveicarijoj.

ŠV. KAZIMIERO MALDA.
Naktis iš ilgesio ir pasakų supinta 
Besprogstančių verbų kvape.
Girdi, kaip rasos nuo lapelių krinta 
Kalbėdamos su šakele šlapia.

Eini su troškuliu alpingu
Nerimstančia širdim ir liūdesiu didžiu —
Ir taip labai graudu ir ilgu —
Ir driekias miglos nuo žvaigždių.

Namų langai — kaip akys užmiegotos, 
Palydi nuotrupas dienos . ..
Užgesęs spindulys ant rūmų geležinės grotos — 
Tik žymės šviečia ant vartelių rankenos.

Ties Katedros aikšte aušrinė suliepsnoja,
Virš Gedemino kalno plyšta vortinklys, 

Ir raiteliai, kaip debesėliai balzgani, išjoja . 
Šaukliais į mėgančias šalis.

Skaistus šešėlis tiesiasi bažnyčios šonu, 
Nušviesdamas nišas. Malda tylia
Prie durų klūpo karalaitis apsiaustu raudonu . .. 
Ir nejučiomis suklumpi šalia.

Kad Dievo karalystė mums ateitų .. .
Jo valią skelbtų slėniai ir kalnai...
Kad neužguitų debesys tėvynės vartų, 
Iš-dulkių keltųsi naujieji milžinai.

t >

Iš ašarų vainikp perlai krinta .. .
Užlieja miestą rimtimi vėsos banga.
Kazimiero ’ karūnoj naujas rytas švinta, 
Mes einam pasitikti jo su sprogstančia verba.

J. Augustaitytė — Vaičiūnienė
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DR. VYDŪNAS — JAUNUMO PAVYZDYS.
1868 m. kovo mėn. 22 d. sekmadienio varpams skambant, Jonaičiuose, Šilutės apskrity, gražiuose 

nameliuose prie Šyšos upės išvydo šį pasaulį Vilius Storasta — Vydūnas. Būdamas protestantų 
misionieriaus sūnus, augo religinėj nuotaikoj ir jau vaiku būdamas skaitė Šv. Raštą ir gilinosi į 
svarbiuosius gyvenimo klausimus. Iš anksto pamėgo piešti ir rašyti poemėles, vaizdelius bei dainuoti 
sudaręs iš sesučių ir brolelių mažą chorą.

Lankė Pilkalnės preparandumą, baigė Ragainės Mokytojų Seminariją ir išlaikė Karaliaučiuje 
rektorato egzaminus. Vėliau studijavo keliuose universitetuose. Būdamas silpnų plaučių buvo 
paskirtas pradžios mokyklos mokytoju miškingoje apylinkėj, Kintuose. Čia mokytojavo apie keturis 
metus. Vėliau, 20 metų mokytojavo Tilžės gimnazijoj /1892—1912/ ir dėstė prancūzų ir anglų kalbas. 
Dvejis metus /1917—19/ lektoriavo Berlyno Universitete, oriento kalbų seminare, kuriame buvo 43 
kalbos mokomos. Dr. Vydūnas čia dėstė lietuvių kalbą. 1920 m. Telšių Gimnazijoj dėstė lietuvių 
kalbą, vedė gimnazijos chorą ir laikė paskaitų mokleiviams ir visuomenei.

Žmiausią savo gyvenimo dalį dr. Vydūnas pašventė kūrybai. Jis yra apie 70 veikalų parašęs, iš 
jų apie. 60 atspausdinta. Žymiausieji veikalai šie: Probotių Šešėliai, Amžina Ugnis, Gaisras ir kt. 
Jaunimui leido mėnesinuką ,,Jaunimą" Z1911—1914/. Daugiausia skaitomos knygos yra šios: Gimdymo 
Slėpiniai, Sveikąta-Jaunumas-Grožė.

Dr. Vydūnas yra gražiu, saulėtu pavyždžiu jaunimui. Būdamas silpnų plaučių ir negalėdamas 
valgyti mėsos, lieka nuo 17 metų vegetaru ir, sveikai gyvendamas, susilaukė jau 79 metų. Nei 
kalėjimas; nei sunkūs tremties išgyvenimai, nei žiemos metu skendimas juroj nepaplėšė jo kūno 
gyvybės. Jis labai atsparus ir amžinai jaunas. 75 metų būdamas važiavo iš Tilžės pas pažįstamą į 
Ragainės apskr. dviračiu 50 km. Kas jį matė Kauno čiuožykloj ar 1944—45 metų žiemą Povarbių 
dvare 78 metų čiuožiantį, tas stebėsis jo kūno vikrumu ir nuotaikos jaunumu. Jei ir šią žiemą būtų 
turėjęs pačiūžas, dr. Vydūnas būtų dar stebinęs savo gražiom figūrom detmoldiškius.

Iš jo gyvenimo, iš jo raštų spindi nepaprasta šviesa ir gyvybė. Saulėtas viltingumas ir idealizmas, 
nepaprasta tėvynės meilė ir šviesusis sąmoningumas bei skaidrusis dvasiškumas puošia Vydūno 
asmenybę gražiausiu vainiku. Tuo jis išsiskiria iš visų rašytojų ir yra labai brangus mūsų tautai. 
Mums, skautams, naujojo amžiaus žvalgams, jo asmenybė ir jo skelbiamas žmoniškumas yra didžiai 
artimas ir reikšmingas, Todėl 79 metų sukakties proga tariame su juo:

Dr. Vydūnas 80-tuosius pradedant.

„Tikiu esąs šviesos esmybė,
Save ir žmogum vadinu,
Iškėlęs galvą žengt galiu, 
Jeib reikštus tuo žmogaus kilnybė.
Skaidri širdis, giedri' dvasia, 
man nėr svaiginama
Nei geidulių, nei alkoholio.
Kaip saulė savo spinduliais iš tolo 
taip aš savo givenimą
Valdau tvirta valia.
Tikiu esąs šviesos esmybė
Save ir žmogum vadinu,
Iškėlęs galvą žengt galiu
Jeib reikštus tuo žmogaus kilnybė."

Vyrvaldas
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PASAULINIO SKAUČIŲ ŽENKLO PROGRAMA.
Baltų'Skautų Taryba, skautų ir skaučių vadų 

bei vadovių suvažiavime, įvykusiame Hamburge 
1946 m. spalių mėn. 24 d., nutarė:
1. Šitą programą pritaikinti skautėms, išlaikiu

sioms į III pat. laipsnį ir vyr. skautėms.
2. Programą yra paruošiama skautininkių, tau

tinių draugovių vadovėms pritaikant.

Pasaulinio ženklo įsigijimo sąlygos.
1. Mokėti pakelti pasaulinę vėliavą, nupiešti ją 

ir išaiškinti jos kilmę ir reikšmę.
2. Žinoti pavadinimus:

.a/5 Europos šalių, kuriose yra skaučių,
b/ 5 ne Europos šalių, kuriose yra skaučių.

3. Žionti ką nors apie:
a/ Skautų Įkūrėją,
b/ Pasaulinę Skaučių Vadę,
c/ Mąstymo Dieną,
d/ Pasaulinį Biurą,
ei Skaučių Lavinimosi Namus,
ii Suvažiavimo Laužą.

4. Mokėti mažiausia dvi dainas ir šokius kitų 
šalių.

5. Padaryti kitos šalies skautei gerą darbą.
6. Išsiuvinėti pasaulinį skaučių ženklą.

Pasaulinio ženklo nešiojimas.
Vyriausioji Skautininke pritaria šio ženklo 

įsigijimui ir leidžia skautėms ruoštis egzaminams. 
Egzaminų komisiją sudaro Pabaltijo skaučių 
3 vadovės.

Ženklas dėvimas ant dešinės rankovės viršuje 
nuo peties lygia linija su kišene.

Dydis — 5 cm. skersmens.
Išvaizda — ant męlyno fono, išsiuvamas gel

tonas dobilas — Pasaulinės vėliavos ir skaučių 
emblema.

Visų pirma šį ženklą įsigyja drau-kės, paskui 
skiltininkės.

Ženklams medžiaga ir geltoni siūlai anglių 
skautininkių palikti pas Britų Zonos Vadeivą 
Buxtehudeje. Pasiruošusios draugininkės atsiun
čia išlaikyto egzamino lapelį su parašais ir tada 
gaus ženklui reikalingą medžiagą.

I Vyr. sktn. L. Liepsnelė

Pasaulinis Skaučių ženklas. Pasaulinė skaučių vėliava.
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JAUN. SKAUTŲ ŽIIEMOS ŽAIDIMAI.
Patarimai vadovams.
1. J.skautai žaidimų, pratimų ir iškylų metu neturi 
būti peršiltai apsirengę. Sušilus ir suprakaitavus 
lengva nusišaldyti; Prieš judresnius žaidimus j., 
skautai tegu nusivelka šiltesnius viršutinius rūbus 
ir tegu juos vėl apsivelka tuoj po žaidimo.
2. J. skautai turi nuolat judėti. Jie neturi pajusti 
nemalonaus šalčio.
3. Suprakaitavus neatsisagstyti ir nenusiimti 
kepurės. Tuo metu rūbai turi būti sandariai užsegti. 
Intensyvų judėjimą baigti ir pasivaikščioti iki ding
stant kaitros jausmui.
4. Nesėsti ant sniego I
5. Nevalgyti sniego! (J. skautas nepasiduoda sau.)

6. Nesušlapti kojų! Pasitaikius sušlapti j. skautas 
turi tuoj mesti žaidimą, užsisagstyti rūbus ir tuoj 
grįžti namo. Grįžęs turi išgerti ko nors karšto. Tuo 
būdu galima išvengti nušalimo.
7. Žiemos iškylon neimti visos draugovės. Eina tik, 
tie j. skautai, kurie turi tinkamus rūbus ir avalynę? 
Vėjuotą dieną j. skautai turi turėti ausines. Pravartu 
einant iškylon kojas, prieš apmaunant batais, 
apvynioti laikraščiu, nes tai šildo. Jei šalčio yra 10° 
ar daugiau, esant stipriam vėjui ir mažiau, iškylon 
neiti.
8. Žiemos iškyla turi trukti tik porą valandų kad j. 
skautų nenuvargintų.
9. Pravartu j. skautams duoti šilto gėrimo — arbatos, 
ar pan. Galima paimti arbatinuką ir išsivirti ar susi
tarti su eiguliu, kad išvirtų.

Rogutes, pačiūžas, slides vadovas turi mokėti 
„suorganizuoti" vienu ar kitu būdu — pasiga
minant, pasiskolinant, išsinomuojant ir t. t.

Žiema puikiai tinka j. skautų pratimams, tad jos 
praleisti negalima!

Lipdymas iš sniego ir sniego kovos.
1. Kuris būrelis nulipdys didesnį sniego kamuolį per 
10 minučių? Lipdyti galima tik iš drėgno sniego 
atodrėkio metu, tad vadovas turi tai patikrinti. 
Nulipdytus kamuolius galima panaudoti tvirtovei ar 
seniui besmegeniui statyti. (Nelipdyti su pirštinėmis. 
Jos tūri likti sausos).

2. Senio besmegenio konkursas, seniui besmegeniui 
nulipdyti būreliams duodamas aprėžtas laikas (pav. 
30 min.) Po to speciali komisija įvertina kurio būrelio 
senis yra didžiausias, gražiausias ir sumaniausiai 
nulipdytas.
3. Žiemos Karaliaus rūmų statyba.
4. Sniego gniūžtėmis į sienį. Iš 10—15 žingsnių 
atstumo j. skautai paeiliu mėto gniūžtėmis į senį 
besmegenį, o vadovas žymi' kliudymus. Šį žaidimą 
galima pravesti kaip konkursą tarp būrelių.

I. variantas. Užuot „šaudę" į senį, j. skautai 
„šaudo" į skydą, į medį, į vieną, tvoros lentą, į 
kreida daržinės sienoje nubrėžtą apskritimą.

II. variantas. „Šaudyti" kaire ranka.
5. Numušti skrybėlę. Senio besmegenio galva pa
puošiama „skrybėle" (puodas, pintinėlė, dėžutė) taip, 
kad ji'neužeitų ant-galvos, bet ant jos tik gulėtų. 
Iš 10 žingsnių atstumo j. skautai mėto gniūžtes. 
Galima ir kartoti. Kuris būrelis „skrybėlę" numuš 
daugiausia kartų?
6. Apkasų kova. J. skautai paskirstomi 2 grupėmis. 
Kiekviena grupė statosi iš sniego apie % metro 
aukščtio pylimą — apkasą. Tarpe' pylimų atstumas 
turi siekti 10—15 žingsnių. Pasiruošusios reikiamą, 
kiekį gniūžčių, grupės pritūpia už savo pylimų ir, 
vadovui sufivilpus, pradeda priešininkus mėtyti 
gniūžtėmis. Nereikia mėtyti be tikslo, o tik į 
pasirodančius neatsargius priešininkus. Pulti iš 
apkasų draudžiama.

Kovos metu stovi vadovas šone tarpe pylimų ir 
stebi j. skautų laikyseną. Po 10 min. nutraukia kovą 
ir skelbia nugalėtojus.

Variantas. Jei dėl laiko stokos ar kitos priežasties 
negalima pasistatyti Pylimų, vietoje jų galima 
nužymėti linijas. Žaidžiama priešus išmušant gniūž
tėmis, neišbėgant per liniją.
7. Kova dėl tvirtovės. Visa draugovė stato didelę 
tvirtovę, kuri savo įgulą gales nuo priešo saugoti 
iš trijų pusių. Statybai galima panaudoti ir tvorą ir 
pan. Po to j. skautai pasiskirsto į dvi grupes ir viena, 
nuskirta burtais, užima tvirtovė, kaip jos įgula, o 
antra pasitraukia 40—50 žingsnių puolimo parengti. 
Abi grupės pasirengia gniūžčių. Vadovas stoja
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matomoje vietoje ir žiūri tvarkos ir kovos ritieriš- 
kumo. Jis švilpuku duoda ženklą pulti. Puolėjai 
stengiasi įgulą apstulbinti šūviais ir įsiveržti į tvir
tovę. Gynėjai narsia laikysena ir gniūžčių kruša turi 
tai sukliudyti. Vadovas seka, kad neprieitų prie 
grumtynių, ir, kaip tik grupės sueis krūvon, žaidimą 
nutraukia ir skelbia nugalėtojus.

Į tvirtovę veržtis iš užpakalio negalima.
Iš žaidimo šalinti gniūžtėmis kliudytus netikslu, 

nes tai sudarys daugybę skundų, protestų, susier
zinimo ir sugadins žaidimą. Nereikia bijoti ir natūra
laus, sveiko berniukų įsikarščiavimo bei kovos at
kaklumo. Nieko baisaus jeigu kuriam ir kraujas iš 
nosies bėgs! Juk turime išauklėti užgrūdintus žmones. 
Antra vertus, reikia budriai žiūrėti, kad j. skautai 
nesimėtytų ledo ar sušalusios žemės gabalais ir už 
tokius prasižengimus griežtai bausti. Taip pat nere
komenduotina tokią i kova, kai sniegas yra labai 
drėgnas.

8. Bėgimas į „tvirtovę" Dvi grupės sau pasižymi 
tvirtoves, apibrėždamos apskritimą 5—10 metrų skers
mens, priklausomai nuo žaidėjų kiekio, pasislėpęs į 
„tvirtovę" negali būti mėtomas sniegu.. Po to grupės 
pradeda kova gniūžtėmis, kurios tikslas priversti 
priešininkus pabėgti už tvirtovės sienų. Laimi grupė, 
kuri per tam tikrą aprėžtą laiką turės mažiau minusų, 
duodamų už kiekvieną savo tvirtovės ribų per
žengimą, vis tiek, ar pasilsėti ar gėlbstintis nuo 
priešininko bombardavimo. Specialūs teisėjai skai
čiuoja, kiek j. skautų slėpsis „tvirtovėje".

Būtina griežtai įspėti žaidėjus, kad jokiu būdu 
negalima priešo liesti rankomis. Galima sniego 
gabalus mėtyti jam į galvą, galima iš vieno žingsnio 
atstumo mušti jį . gniūžtėmis, galima keliems pulti 
vieną, bet jokiu būdu negalima pulti jo kūnu, mušti 
ranka, stumdyti ar kuriuo kitu būdu liesti.

Vertė psktn. Vytietis.

SKAUTŲ VYČIŲ PLANAS
(tąsa)

(24) . Norint steigti būrelį, pirmiausia reikia turėti 
tinkamą vadą bei susirinkimo vietą, o taip pat ir 
Tuntininko pritarimą. Būrelis gali būti arba pri
jungtas prie jau egzistuojančios skautų, d-vės, arba 
gali būti naujos skautų d-vės užuomazga (pirmoji- 
sekcija). Pastaroji galimybė nėra praktikuojama ir 
tik gali būti rekomenduojama, darant pirmą žingsnį 
j. skautų arba skautų d-vei įsteigti. Daugiau pasitaiko 
kitas būdas-kūrimas būrelio, numatyto tiems jau
nuoliams, kurie išeina iš jau egzistuojančios drau
govės. Jūrų skautų (tolimojo plaukiojimo), Armijos 
ir Aviacijos vyčių būreliams sudaryti yra specialūs 
nuostatai, gaunami iš Karališkosios Vyr. Vadijos.

TUNTO SUEIGOS.
(25) . Kaikurios veikimo rūšys geriausiai gali būti 

organizuotos viso tunto rėmuose. Iš tikrųjų, kai vyčių 
skaičius vienetuose yra permažas vyčių vienetui 
sudaryti, jie galėtų susiburti įvairiems uždaviniams 
atlikti. Tokie tunto vyčių susibūrimai nebūtų 
registruojami kaip būreliai, kadangi kiekvienas vytis 
pasiliktų savo d-vėje, o kai jų skaičius pakils, tada 
būtų galima steigti normalų būrelį (žiūr. P.O.R. § 256).

(26) . Kiekviename tunte pasitaikys progų vyčių 

būreliams susirinkti, bet tatai neturi būti dažnai, 
idant nenukentėtų būrelių individualus gyvenimas.

BENDRADARBIAVIMAS!
(27) . Kiekvienas vyčių būrelis turėtų turėti kon

taktą su kaimynystėje esančiomis kitomis organizaci
jomis, turinčiomis bendrus interesus, siekiant abipusės 
naudos iš tokio bendradarbiavimo.

(28) . Būrelis norėdamas surasti tinkamas lavinimosi 
bei tarnavimo veiklos formas, turėtų kaip galima 
pilniau išnaudoti bendradarbiavimą su vyresnėsnėmis 
skautėmis Sujungta veikla socialinėje srityje taip pat 
rekomenduotina, kaip siekianti užtikrinti išbalansuotą 
pažiūrą į gyvenimą. Debatai, diskusijos ir dramos 
studijos duoda progą bendradarbiauti vyčiams,, jų 
bičiulėms ir giminėms

KAS YRA SKAUTAS VYTIS?
(29) . Kandidato įstojimas į vyčių būrelį yra rimtas 

žingsnis, reikalaująs rimto pasirengimo. Todėl 
skautybės Įkūrėjas paruošė specialiai vyčiams, pir-

*) D. Britanijoje skautų d-vė yra sudaryta iš trijų 
sekcijų (būrelių): jaun. skautų, skautų ir. skautų 
vyčių.
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ma, — įžodžio ir įstatų interpretaciją; antra, savęs 
ištyrimą arba budėjimą; trečia, vyčio įžodžio formą. 
Visa tai yra paskelbta knygelėje „The presentation 
of a rover scout". Būrelio pareiga būtų visus kandi
datus taja knygele aprūpinti. Si knygelė yra išduo
dama tik vyčiams ir tik jų reikalams tegali būti 
naudojama.

Įstatų ir įžodžio interpretacija yra duodama žemiau. 
Ji, parodo, kas laukiama iš vyčio ir kokį gyvenimą 
jis privalo gyventi.

SKAUTYBĖS ĮKŪRĖJO VYČIAMS INTERPRETUOTI 
ĮSTATAI IR ĮŽODIS.

ĮŽODIS.
Savo garbe...

Tavo garbė Tau turi būti didžiai šventas dalykas, 
kuris tvarkys Tavo, kaip vyro, elgesį. Tatai reiškia, 
kad Tavim galima visiškai pasitikėti, kai Tu darai 
tai, kas Tavo nuomone yra teisinga, arba Tu sutinki 
tatai atlikti.
Aš p a s i ž a du . . .

Šis nepaprastas pasižadėjimas yra iškilmingas 
žingsnis, kuris neturi būti net vaiko lengvai padary
tas, juo labiau-vyro. Todėl rūpestingai apgalvok pa
sižadėjimą, prieš duodamas jį.
kuo geriausiai atlikti ...

Tatai reiškia, kad Tu stengsies kiekvienu atveju 
padaryti visa, kas yra Tavo galioje, nors aplinkybės 
gali ir neleisti Tau padaryti tiek daug, kiek norėtum. 
Savo pareigą Dievui...

Kokia yra Tavo pareiga Dievui?. Trumpai tariant, 
pirmiausiai reikėtų suprasti Dievo prigimtį, o antra, 
•— išlavinti ir tik geriems tikslams naudoti savo 
kūną, kurį Jis Tau paskolino, išvystyti proto ir 
dvasios gabumus, kuriais Jis Tave ajrdovanojo, bet 
ypatingai — kultyvuoti, nuolat tatai vykdant, meilės 
ir gerumo kitiems dvasią, tą Jo dalį, kuri yra Tavyje, 
tai yra-Tavo siela.
Karaliui ...

Tatai reiškia, Tavo kraštui, kurį valdo daugumos 
išrinkta valdžia.
Visad padėti artimui....

Tatai reiškia, kad dieviškąjį prisakymą mylėti savo 
artimą, kaip save patį, Tu turi paversti nuolatine 
aktyvia praktika. >•
Paklusti skautų įstatams.

Skautų įstatų klausyti nereiškia pasyviai sėdėti, 
kad ir gerais norais pertekus, bet reiškia — gerinti 
savo būdą ir aktyviai visuose dienos darbuose prakti
kuoti Meilę, kuri yra įstatų pagrindas.

ĮSTATAI.
Terminas „Skautas vytis" reiškia „tikrą vyrą ir 

gerą pilietį". Įstatai savo redakcija ir principais 
vyčiams yra tie patys, kaip ir skautams, bet vyčiai 
į juos žiūri jau iš kito žiūrėjimo taško, būtent, kaip 
vyrai. Ir vienu ir kitu atveju įstatų pagrinde esąs 
principas eliminuoją „Save (Aš)", o jo vieton įveda 
Gerą valią ir Pasirengimą tarnauti kitiems. Nesu
praskite tai kaip dievotumo instrukciją, bet kaip 
nukreipimą į Vyriškumą.
1. Skauto garbe reikia pasitikėti.

Joks gundymas, didelis ar mažas bei slaptas, Jūsų, 
kaip vyčio, negali įtikinti atlikti negarbingą arba 
abejotiną, kad ir mažą, veiksmą. Jūs nenorėsite grįžti 
prie sykį jau duoto įžodžio.

„Vyčio žodis yra jo g a r a n t i j a".
„Vyčiui — teisybė ir tik teisybė".

2 Skautas yra ištikimas Karaliui, Šaliai, skautinin
kams, savo tėvams, savo darbdaviui ir savo pa
valdiniams.

Kaip geras pilietis, Jūs priklausote tai komandai, 
kuri „garbingai žaidžia" visumos labui. Karalius, 
kaip Imperijos galva, Skautų sąjūdis, jūsų draugai 
ir bendradarbiai, jūsų darbdaviai ir jūsų pavaldiniai- 
jie visi gali Jumis pasitikėti, kad padarykite jiems 
patį geriausią, nors jie ir nevisuomet bus tokie, kaip 
Jūs norėtumėt. Be to, Jūs esate lojalus ir pats sau;

Gen. Goppers, Centrinės Latvijos Skautų Brolijos šefas pakeliui į jubiliejinį lietuvių skautų sąskrydį 1938 mt.
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Jūs nenorėsite susmukdyti savo savigarbą, žaidžiant 
negarbingai. Jūs. taip pat nenorėsite nužeminti kitą 
vyrą, o juo labiau-moterį.
3. Skautas turi būti naudingas ir padėti kitiems.

Jūsų, kaip skauto vyčio, tikslas yra TARNAVIMAS. 
Iš Jūsų laukiama, kad Jūs kiekvieną akimirką esate 
pasiryžę aukoti laiką,, vargą, o jei būtų reikalas, ir 
gyvybę dėl kitų.

„Pasiaukojimas yra Tarnavimo druska"
4. Skautas yra visų draugas ir kiekvieno kito skauto 

brolis, nežiūrint kokios šalies, luomo arba tikybos 
jis bebūtų.
Kaip skautas vytis, Jūs pripažįstate, kad ir kiti, 

lygiai kaip ir Jūs pats, yra to paties Tėvo sūnus, ir 
nesiskaitote su šalies, luomų, tikėjimo ir nuomonių 
skirtumais. Jūs slopinate savo priešingą nusistatymą 
ir juose surandate teigiamybės; kiekvienas kvailys 
gali kritikuoti jų neigiamas puses. Jei Jūs lavįnatės 
mylėti kitų kraštų žmones, Jūs padedate sukurti pa
saulinę taiką ir gerą valią, t.y. Dievo Karalystę šioje 
žemėje.

„Viso pasaulio brolybė"
5. Skautas yra mandagus.

Jūs, skautas vytis, kaip senovės riteris, žinoma 
esate mandagus ir pagarbus moterims, seniams ir 
vaikams. Net daugiau: Jūs esate mandagus su tokiais 
žmonėmis, kurie yra prieš Jūs nusistatę.

„Teisiam nėra reikalo nustoti nuotaikos, bet neteisus 
negali sau leisti šios prabangos".
6. Skautas yra gyvulių draugas.

Jūs norėsite pripažinti savo draugystę su kitais 
Dievo kūriniais, kurie kaip ir Jūs pats, yra laikinai 
šiame pasaulyje apgyvendinti, idant pasidžiaugtų 
šiuo gyvenimu. Del to gyvulių kankinimas yra bloga 
tarnyba Kūrėjui. „Vytis turi būti kilniaširdis".
7. Skautas klauso savo tėvų, draugininko ir skilti- 

ninko be klausimų.
Kaip skautas vytis, Jūs drausminate save ir noriai, 

su atsidavimu vykdote tarnybą bendram labui, klausy-

TREMTINYS SKAUTAS
(tąsa)

IR PRIE MALKŲ GALI SPORTUOTI...
Tu esi geras sportininkas, gražiai žaidi krepšinį 

bei tinklinį ir aš esu tikras, kad tu tuoj pateksi į 
stovyklos rinktinę. Visi mato, kaip tu sportuoji 
rytais ir žaidi saulėje. Tai puiku.

Bet ar tu pastebėjai, kad kiekvieną rytą senutė 
Aidukienė skaldo malkas. Anąkart tu net susijuokei, 
kai jai nukrito kirvis nuo koto ir kaip vėliau ponas 
Petrėnas jį pataisė, nors jis ir nebuvo skautas. Tu, 
žinoma, neturėjai blogos valios ir savo pareigos 
artimui neatlikai vien tik per nesupratimą.

O šiuo metu, ar negalėjai pagalvoti, kad malkų 
skaldymas taip pat lavina mūsų raumenis ir augina

damas skirtojo autoriteto. Geriausiai disciplinuota 
bendruomenė yra ir laimingiausia, tačiau disciplina, 
drausmė, turi kilti iš vidaus, bet nebūti primesta iš 
viršaus. Žinodamas didelę pavyzdžio vertę, Jūs ir 
parodykite pavyzdį šia kryptimi.

8. Skautas šypsosi ir švilpauja, kad ir kokie sun
kumai būtų.
Kaip vytis Jūs laikysite savo galvą iškeltą, ir 

išsipainiosite iš krizės gera nuotaika ir optimizmu.
„Jei Tu iškeli, galvą, kada kiti apie Tave savą
sias pameta, ir kaltina Tave, Tu būsi Vyras, 
mano sūnau!" .. .

9. Skautas taupus.
Kaip vytis Jūs žiūrėsite pirmyn ir neskirsite nei 

laiko nei pinigų momento malonumams, bet greičiau 
pasinaudosite dabartinėmis PROGOMIS, žvelgdamas 
į tolimesnį pasisekimą. Taip Jūs darote todėl, kad 
nenorite būti našta kitiems, bet norite kitiems padėti.
10. Skautas yra švarus mintyse, žodžiuose ir darbuose.

Iš Jūsų, vyčio, laukiama, kad esate ne tik švarių 
minčių, bet ir švarių norų; laukiama, kad sugebėsite 
kontroliuoti lyties polinkius ir nesusivaldymą; lau
kiama, kad pavyzdžiu parodysite kitiems, kaip būti 
.tyru ir garbingu miptyse, žodžiuose ir darbuose.

Yra dar vienas, nerašytas, 11-as skautų įstatas, 
būtent: „Skautas nėra kvailas" Bet šis, norėčiau 
tikėti, vyčiams nėra reikalingas. Kaip skautai vyčiai 
jūs turite atsiminti kad pereidami slenkstį iš berniukų 
amžiaus į vyrų amžių, jūs nebesimokote kaip vykdyti 
skautų įstatus, bet juos praktiškai vykdote savo' 
gyvenime. Dar daugiau, jūs galite rodyti pavyzdį 
kitiems ir jūsų pavyzdys gali kitus vesti į gerą arba 
blogą, žiūrint kaip jūs derinate savo elgesį sū įstatais 
ir kaip jūs vykdote savo duotą įžodį. O įžodį juk jūs 
davėte, savo garbe, pasižadėdami rodyti gerą valią ir 
padėti kitiems.

(Bus daugiau)
Vertė Psktn. Vidugiris.

ARTIMO TARNYBOJE
fizines jėgas nemažiau, kaip krepšinis, tinklinis ai' 
lengvosios atletikos pratimai.

PAPUOŠK SAVO STOVYKLĄ.
Šią vasarą lankiau skautų stovyklą. Tu vaikščiojai 

pamiškėje, džiaugeis! saule, gamtos grožybėmis ir 
traukei sveiką orą giliai į plaučius. Visi grožėjosi 
jūsų padarytais papuošimais, samanų dekoracijomis 
ir puikia iš akmenėlių sudėliota vytimi.

Bet kodėl gi šių dalykų pasigendama toje sto
vykloje, kur tu jau visi metai gyveni? Kodėl nėra 
ten, kur tiek daug svetimtaučių lankosi? Ar negražu 
būtų, kad tavo draugovė ir čia pridėtų patyrusią 
savo ranką?
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PADĖK KIEKVIENAM, NORS JIS TAVO PAGALBOS 
IR NEPRAŠO.Kartą grįžau iš stoties, nešdamas sunkų ryšulį. Su manimi ėjai drauge ir tu. Ėjo ir daugiau senesnio amžiaus žmonių, vis ką nors sunkesnio nešdami. Tik tavo vieno rankos buvo tuščios. Aš nieko tau nesakau, kad man nepadėjai: esu dar jaunas ir turiu pakankamai jėgų. Bet tavo draugininkas jeigu būtų sužinojęs, būtų tavęs nepagyręs už tai, kad nepadėjai toms senutėms. Teisybė, tu neturėjai uniformos, bet vis dėl to turėjai atminti, kad esi skautas!

SKILTYS IR DRAUGOVĖS PADEDA ARTIMUI 
ORGANIZUOTAI.Skautų organizacijoje tu nesi vienas. Jums nekartą skautininkas kalbėjo, kad gražu, kai visi skautai kolektyviškai pasisiūlo kam nors patarnauti.Gražu buvo, kai „Briedžiai" visą žiemą, kiekvieną dieną pasikeisdami, lesino paukštelius. Ūkio vedėjas ir šiandien gražiai pamini savo nuoširdžias padėjėjas „Bites", kurios nekartą sutvarkė mokyklos salę. Raudonojo Kryžiaus vadovybė negali užmiršti tų skaučių, kurios taip uoliai talkininkavo, rinkdamos pinigines ir daiktines aukas nelaimingiems lietuviams.Ir jūsų draugovė bei skiltis neturėtų pamiršti mūsų bendruomenės komitetų bei Raudonojo Kryžiaus skyrių, pasiūlydamos savo pagalbą.

SKAUTAS GABUS MOKINYS PADEDA 
SILPNESNIAM.Tavo tėveliai ir mokytojai .džiaugiasi, kad tu gerai mokaisi. Tavo mokslo pažymiai atitinka geležiniam skautų Įstatui. Bet ar to gana?Tu gerai žinai, kad nevisiems mokiniams taip sekasi. Antai kitas, daug dirba, o žiūrėk, kažin ar pasibaigus trimestrui nereikės jam paimti „atostogų", kad ir iš tų pačių skautų?Tu gerai pagalvok, ar kartais negalėtum jam kuo padėti? Maža pastabėlė: pagalbos nesuprask taip, kad turi už jį rašomuosius parašyti ar uždavinius išspręsti.. Ne. Turi jam gerai nurodyti jo klaidas ir padėti surasti raktą uždavinio sprendimui.Mūsų mokykloje yra daug mažesnio gabumo už tave berniukų ir mergaičių. Tu jifems padėk!

PADĖK KIEKVIENAM, NEKLAUSDAMAS 
JO TAUTYBĖS.Tu myli savo tėvynę ir jos žmones, dažnai padedi savo tautiečiams. Bet neretai užmiršti svetimuosius, ypač vietos gyventojus.Tu vaikštai uniformuotas mieste. Vokiečiai, nesuprasdami tavo uniformos ir ženklų, vadina tave „Amerikanische Hi'tlerjugend, u" . . . Dėl to tu tik juokies.Bet ar nėra tame ir šiek tiek tiesos? Labai retai mačiau tave jiems padedantį.

Papasakosiu tau tad mažutį atsitikimėli, kuris buvo čia pat mūsų miestely.Dvi senutės čiabuvės moterys, su didelėmis . juodomis (švabiškomis) skrybėlėmis skubėjo į stotį, sunkiai vilkdamos savo lagaminus. Prie jų priėjo du skautai ir mandagiai pasiūlė joms savo patarnavimą. Iš pradžių moterėlės nenorėjo prisiimti jų pagalbos, tik vėliau, kai jie pasisakė savo organiza- . cijos tikslus ir tautybę, sutiko.Skautai baigė nešti lagaminus. Kai jos .pasiūlė atlyginimą, skautai' atsisakė, paaiškindami, kad jie tarnauja savanoriškai, be atlyginimo.— Tai štai, kuo jie skiriasi nuo, buvusių mūsiškių- „hitlerjugendų" — pasakė viena svetimtautė..— Ne visi ir auslanderiai blogi — pridėjo kita. Tu, miela sese, ir, mielas broli, padėk visiems, neklausdamas jo tautybės, tikybos, vardo. Kaip gydytojo durys turi būti visiems, visada atdaros, kaip dvasininko durys niekada neturi būti uždarytos, taip tavo pagalbos ranka turi būti ištiesta kiekvienam, kuris jos reikalingas.
TINGINIUI, APSILEIDĖLIUI GALI IR 

NEPAGELBĖTI...Tu gyveni stovykloje ir, be abejo, matei tokį vaizdelį: Keletas jaunuolių sėdi prie stalo, apkrauto nuorūkomis, kortomis, maisto liekanomis. Kambarys paskendęs dūmuose. Taip sėdi dienas ir naktis. Jie taip „užimti", kad dažnai neturi laiko nė valgiui atsinešti.— „Tu skautas, turi mums padėti" — griežtai reikalauja jie. Arba:Stovyklai reikia kuro. Vadovybė skiria tam tikrą žmonių skaičių miško kirtimui ar anglies krovimo darbams. Tie jaunuoliai juk „užimti". Su malonumu jie pasiųstų savo skautą savo vietoje, girdi, tau bus proga padaryti gerą darbelį ir tu galėsi atsirišti savo kaklaryšio mazgelį. .. Kokie jie geri.Tu sprendi savarankiškai. Tokiam „nelaimingajam" padėti, gal būt,. būtų nuodėmė ar stačiai žmogaus gadinimas.Bet labai gražu būtų, kad tu bent kartą kitą į mišką nuvažiuotum padirbėti senuko ar ligonio vietoje. iPadėsi kitiems — padarysi sau.
PADĖJĘS ARTIMUI, NEREIKALAUK ATLYGINIMO.Yra šimtai progų padėti artimui, nes visais amžiais nelaimingų netrūko ir netruks. Skautas padeda jiems, nelaukdamas už tai ' atlyginimo. Tačiau nereikia daryti iš to išvadą, kad to atlyginimo tu jau niekada negausi. Pasaulis jau taip sutvarkytas, kad čia atlyginama už kiekvieną gerą ir blogą darbą, jeigu ne tuoj, tai vėliau. Nereikia liūdėti, kad to atlyginimo negausi tuoj. Tuo geriau: tau renkasi kapitalas ateičiai, nes kas ieško laimės kitiems, visada ją randa sau. Psktn. Br. Kviklys.
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SKAUTAS VYTISSkautas vytis yra vyresniojo amžiaus skautas, kuris yra įsisąmoninęs skautų ideologiją, praktiškai išėjęs skautišką mokyklą ir pasistatęs uždaviniu — tarnauti artimui. Tokiam jaunuoliui neretai tenka vadovauti kokiam nors skautų vienetui, būti skautų vadu. Kaip vadui jam tenka susidurti su auklėjimo problema ir nuo vieno arba kito šios problemos išsprendimo, žino jis tai ar ne, pareina jo darbo pasisekimas. Jei jis moka save pastatyti tinkamon aukštumon, turi žinių ir sugeba vadovauti, jis imponuoja savo jaunesniesiems broliams ir įgyja jų tarpe autoritetą. Jaunesnieji broliai, skautai, seka kiekvieną jo žodį ir pasielgimą, nors sk. vytis pats gali to ir nepastebėti. Skautai yra baisūs pamėgdžiotojai, sako Baden Powellis, tad skautui vyčiui tenka labai save kontroliuoti ir saugotis, idant neparodytų nė vienos savo silpnybės skautams, nes jie paseks jį. Ir paseks ne vien gerus, bet ir blogus pavyzdžius. Todėl skautas vytis — auklėtojas ir vadas —savo jaun. brolius laimi ir patraukia bei pamoko gerais pavyzdžiais. Patyrimas sukūrė patarlę: „žodžiai pamoko, bet pavyzdžiai patraukia." Šitoji patarlė vyčiui turėtų būti jo motto.Tačiau ne visi vyčiai yra vadai. Didesnė dalis Sąjungoje pareigų neturi, užtat jie užima savo vietas gyvenime. Neretas tarnauja, kitas mokosi. Atrodo., kad jų skautiškumas bei jo įtaka gali reikštis tik skautiškoje aplinkoje. Bet taip 'nėra, nes kiekvienas akylesrįis stebėtojas pasakys, jog skautas gali visur teigiamai veikti aplinką, kad ir kiek ji neskautiška bebūtų. Skautai vyčiai gali puikiausiai skleisti skautiškuosius principus ir neskautiškoje aplinkoje, savo bendradarbių tarpe ir juos laimėti skautybei gerais asmeniniais pavyzdžiais. Tokiu būdu yra netiesioginiai auklėjama suaugę žmonės. Asmeninis pavyzdys jiems yra lemiantis veiksnys.Kalbant apie auklėjimą beveik kiekvienas tuoj pagalvoja apie mokyklą, nes yra kažkaip įprasta auklėjimą sieti su vienos ar kitos rūšies mokykla. Tačiau auklėjimas prasideda ne mokykloje, bet šeimoje. Čia pirmieji auklėtojai yra tėvai. Skautas vytis pirmas auklėjimosi ir auklėjimo pamokas gauna namuose iš tėvų. Laimingas, jei jis savo namuose iš tėvų gavo teisingą išauklėjimą. Bet neretai tėvai blogai auklėja savo vaikus, o neretai jų ir visai neauklėja. Sk. v. būdamas vyresnis ir'sugebėdamas savarankiškai protauti bei skirti gera nuo blogo, padės savo šeimoje tėvams auklėti jaun. brolius ir seseris. Šeimoje jis yra, dažniausiai, auklėtojas — pagelbininkas. Kaip •tik savo šeimoje sk. vytis gali parodyti savo gerąsias ypatybes, gali patarti, pamokyti, sulaikyti bei atitiesti blogus polinkius. Geras, nuoširdus ir protingas sk. v. gali būti labai dideliu ramsčiu savo tėvams jų gyvenimo kovoje,
12

— AUKLĖTOJAS. /Neretas vytis, įgijęs reikalingų žinių, tampa mokytoju ir dirba pedagoginį darbą. Čia jis turi puikią progą besimokančiam jaunimui diegti kilnius principus, šviesti juos ir dalintis žiniomis.

Gen. Gopperį lydėjo ir v. s. Eriks Rullis, buv. Zemgalės Rajono Vadeiva.Mokyklos uždavinys yra suteikti jaunimui žinias, lavinti ir auklėti jį. Tačiau praktiškai mokykla jaunimui suteikia tik 'žinias, o auklėjimą palieka arba šeimai, arba visiškai tuo nesirūpina, arba rūpinasi nepakankamai. Mokykloje dirbąs sk. v. užpildo auklėjimo spragas ir, atvira širdimi bei gerumu priėjęs prie jaunimo, jį laimi ir auklėja. Čia sk. v. turi gražiausią progą padėti jaunimui, padedant jam formuoti būdą. Skaitoma, kad jaunuolio būdas galutinai susiformuoja apie 25 — sius gyvenimo metuš, o iki to laiko, skaidoma, jo būdas esąs minkštas it vaškas, kurį galima formuoti kaip tinkamas. Jis pats, išlavinęs pilietines dorybes ir suformavęs gerą būdą, gali asmeniniu pavyzdžiu labai padėti bebręstančiam jaunimui, jam savo būdą formuojant. Čia yra didžiulė atsakomybė, bet darbas yra labai įdomus ir patraukiąs. •Kartais sk. vytis dalyvauja kitoje kokioje organizacijoje šalia skautų, pav., sporto. Jam tenka susidurti su jaunimu, kuris, gal būt, nėra skautiškas. Savo asmeniniu pavyzdžiu jis jiems gali imponuoti ir patraukti skautybėn. Kiti vėl eina į kariuomenę, kur randa plačią dirvą auklėtojo darbui. Jei auklėtojo darbas, visumoje paėmus, nėra lengvas, tai kariuomenės eilėse jis yra ypatingai sunkus. Specifinė karinė drausmė pasunkina sustoti ties riba, kuri skiria teisingą ir griežtą auklėtoją nuo prūsiškojo Himmel- stoso, arba rusiškojo Deržimordos. Ypatingai kariuomenėje auklėtojas yra reikalingas didelio susilaikymo ir takto.
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Čia buvo paminėtos kelios veikimo sritys, kuriose 
skautas vytis gali pasireikšti kaip auklėtojas. Šis 
sąrašas gali būti praplėstas ir papildytas ir skautas 
vytis, pasirinkęs sau auklėtojo darbą gali lengvai 
sau pasirinkti tą ar kitą sritį.

Skautas vytis turi gerai įsisąmoninti, kad, norė
damas būti geru ir sėkmingu auklėtoju, kuris neturės 
progos raudonuoti dėl netinkamo darbo, jis turi 
pasisavinti daugelį pilietinių dorybių! Asmeniniame, 
privatiniame darbe jis turi būti geras skautas, o 
visuomeniniame ■— geras pilietis Norint būti geru 
auklėtoju, tenka šiam darbui iš anksto pasirengti! Sk. 
v. — auklėtojas pasirūpina įsigyti reikalingų žinių. 
Jis susipažįsta su atitinkama pedagogine literatūra, 
stebi kaip dirba kiti, senesni auklėtojai.

Auklėtojas turi ne tik būti pasiruošęs šiam darbui, 
turėti žinias, bet pirm visko privalo turėti širdį ir 
sąžinę.

Antras svarbus dalykas, kurio auklėtojas niekad 
nepameta iš akių, yra asmeninis pavyzdys. Jis 
privalo pats taip elgtis, kaip jis kitiems sako. Jei jis 
elgsis priešingai savo žodžiams, niekas juo netikės, 
juoksis ir jo darbas neduos vaisių.

Jei sk. vytis, kaip auklėtojas, teisingai supras savo 
pareigas, pergalvos metodus, turės imponuojančių 
žinių, gerą širdį, valią ir pasiryžimą, tada jis eis 
teisingu keliu, jo darbas bus našus ir jis bus mylimas. 
Ir jei „Tėvynė klaus, pareikalaus", jis pagrįstai 
atsakys „aš Tau gerai darau."

Psktn. Vidugiris.

DEL VYČIŲ
„Skautybės 6/7 Nr. Nr. buvb paskelbta programa 

skautams vyčiams bei prityrusiems sk. vyčiams. 
Šiai programai, mano nuomone, galima kai ką 
prikišti, būtent:

Pirmiausiai neaišku kam ji taikytina: sk. vyčiams 
kandidatams, ar sk. vyčiams. Paaiškinamojo žodžio 
nėra. Klausiau kitų sk. vyčių, kaip jie supranta tai. 
Bet ir kitiems buvo neaišku. Ypatingai jaunesnieji 
amžiumi ir patyrimu, nors ir Nepr. Lietuvoje davę 
įžodį, skautai vyčiai nesusigaudo šiame programos 
projekte. Sveikas protas sako, kad ji negali būti 
lygiagrečiai einama ir sk. vyčių ir sk. v. kandidatų. 
Šita programa. gali būti einama tik sk. vyčių, bet ne 
sk. v. kand. ir štai kodėl.

Sk. v. kandidatams ji yra per daug plati. Progra
mos autoriai pamiršo, kad šiuo metu visiškai nėra 
skautiškos literatūros, iš kurios būtų galima pasi
ruošti. Sakysime, kas galėtų kandidatams papasakoti 
apie didesniuose sąskrydžiuose iškeltas mintis bei 
nutarimus? Arba, iš kur galima gauti „Kelią į laimę" 
arba „Vadovą"? Tuo tarpu programoje jie įrašyti. 
Mano nuomone, iš kandidato negalima reikalauti, 
kad jis mokėtų sudaryti vyčių d-vės arba būrelio 
veikimo planą. Ne paslaptis, kad toli gražu ne kiek
vienas sk. vytis tokį planą padarys, tai ko reikalauti 
iš kandidato? Programa yra per daug rimta. Mažes
nio jo išsilavinimo kandidatai, kad ir prie geriausių 
norų jos „neįkąs". Tokia programa juos atbaidys. Į 
vyčius eina ne vien gimnazijas baigęs jaunimas, mes 
mielai laukiame bet kokio išsilavinimo jaunuolių, 
kad tik jie būtų skautiški. Šitokią programą kandi
datams taikydami, mes atsitversime kinų siena, o 
tatai būtų pavojinga mūsų vyčių judėjimui.

Šitokios apimties programai išeiti reikia daug laiko. 
O iš patyrimo žinoma, kad kandidatas, kokioje 
organizacijoje jis bebūtų, stengiasi galimai greičiau 
tapti tikruoju nariu, bet nelinkęs „rūgti".

PROGRAMOS.
Todėl tat skaitau, kad ši programa kandidatams 

netinka. Jos laikydamiesi turėsime per mažai prie
auglio. Ir ne todėl, kad mūsų idėjos nesudomintų, 
bet tik todėl, kad iš kandidatų reikalausime per 
daug. Mes ir iki šiol negalėjome pasigirti turėję 
skaitlingą vyčių broliją, nors per skautų eiles 
Neprikl. Lietuvoje perėjo virš 100.000 jaunimo. 
Vyčių ir seniau nebuvo per daug, nėra jų .dabar per
daug, galime šito ir ateityje nebijoti. Pasižiūrėję 
Anglijos Skautų Statute mes randame, kad jie iš 
skauto vyčio kandidato reikalauja /P.O.R., § 64/:
1. Perskaityti ir -suprasti /išstudijuoti/ „Skautybė 

Berniukams" ir „Kelią į laimę”.
2. Žinoti ir suprasti skautų įstatus ir įžodį ir prak

tiškai taikyti gyvenime.
3. Turėti pakankamai žinių sk. kandidatui į III pat, 

laipsnį paruošti.
4. Išbūti tiek laiko kandidatu, kiek nustatys' būrelis 

bei jo Vadas.
Sąlyga: žemiausia amžiaus riba sk. v. kandidatui 

yra 17. metų. Tiek iš savo kandidatų tereikalauja 
anglai. Kodėl gi mies negalėtume reikalauti to paties?

Pridėkime prie anglų programos dar šiuos reika
lavimus —.
a) išeiti visus 3 patyrimo laipsnius,
b) suprasti, kas yra skautai vyčiai ir ko jie siekia,
c) vyčių vienetų organizacija,
d) žinoti būrelio Patrono biografiją ir darbus,
e) mokėti Tradicinę.
Tiek, mano nuomone, turėtų pakakti kandidatams.

Būtų gera, jei ir kiti broliai skautai vyčiai pasisa
kytų šiuo klausimu. Gal kiti žinos daugiau nei aš 
apie kitų kraštų skautus vyčius ir apie jiems- stato
mus reikalavimus. Taip bendromis jėgomis mums 
pavyks sudaryti visai tinkamą programą ne vien sk. 
v., kandidatams, bet ir vyčiams ir prit. sk. vyčiams.

Prit. sk. vytis R. Vidugiris.
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LIETUVOS JUROS SKAUTAMS 25 METAI.Sveiki, broliai, rašau jums iš kito krašto. Kad ir toliau būdamas, seku su susid|omėjimu jūsų darbą ir, rodos, girdžiu, kaip Siaurės jūroje staugia vėjas, ritindamas į krantą- bangas, uoste siūbuoja pririšti laivai, girgžda jų stiebai, plakasi virvės, skamba komandos, vikrus jaunimas kelia bures, tampo sotus. Senuosius vadus pakeitė nauji, kurie veikia su nemažesniu pasiryžimu. Nors ir sąlygos pasikeitusios, bet tikslas lieka tas pats!— Būkime geri skautai, išmokime jūros sporto, patys supraskime ir kitus jsamonininkime, kad ateities Lietuva bus jūros valstybė, jog jūroje ne tik pasimaudyti šiltomis vasaros dienomis galima, bet ir daug naudos turėti.Jūros skautai buvo pirmieji jaunimo tarpe, kurie suprato jūros reikšmę, pirmieji išėjo j josios mėlynus plotus, sudėjo aukas ant jūros aukuro, bet galėjo džiaugtis, matydami sparčiai augantį prekybos ir sportini laivyną, taip pat ir karo laivyno užuomazgą Tam laivynui ir vadovavo 70—80 % asmenų, kurie buvo jūros skautai.Šiai skautų šakai Lietuvoje davė pradžią broliai Jurgėlos /dabar gyvena U.S.A./ 1922 m. Taigi, šiais metais- kovo, mėnesyje Lietuvos jūros skautams sukanka 25 metai. Nuo tų metų pradėjo rodytis Lietuvos ežeruose ir didesnėse upėse, gana primityvūs būriniai ir irkliniai pastatai.1926 m. Lietuvos Moterų Tautiniam Laivynui Remti Sąjunga nupirko Klaipėdos jūros skautams būrinį kuterį ,,Malaya" 90 kv. m. burių ploto, statytą 1919 m, Kylyje, 14,5 m. ilgio, 4,3 pločio, 1,75 m. gremzlės, su pagelbiniu motoru. Atremontavus pakrikštijamas „Budys“, pirmoji jūrinė kelionė buvo į Liepoją.Plaukiodami „Budžiu" atliko praktiką vėlesnieji buriavimo sporto vadovai. Taip iki 1933 m. „Budys" padarė nemaža kelionių aplankyta buvo: Rone- hamn/Gotl-andas/, Kopenhaga, Visby/Gotlandas/, Ryga Karaliaučilis ir daugelis mažesnių uostų. 1933- m. liepos mėn. 16 d. sudužus „Budžiui" prie Klaipėdos uosto žuvo jūros skautai: Jasiukaitis, Šidlauskas ir Amulėvičius.Jūros skautai, gyvenantieji prie vidaus vandenų, kiekvieną vasarą atlikdavo savo pastatais metines keliones iki Klaipėdos ir ten stengdavosi Įgytas žinias pritaikyti praktikoje.

Klaipėdos jūros skautai po atkaklaus darbo vėl, įsigijo vieną ir antrą „Hay" tipo jachtas „Budys 1" ir „Budys II" Prieš tai apmokymą pravesdavo kelionių jolėje „Skautas". Pravesta dveji vadų suvažiavimai — kursai vieni Kaune, o antri Klaipėdoje. Ypatingai jūros skautų veikla' pagyvėjo, jiems vadovaujant sktn. jūrų Itn. P. Labanauskui /dabar Amerikoje/ ir vėliau dipl. inž. R. Vysockiui. ,1936 m. Klaipėdoje įsteigiama Buriavimo Mokykla ■ — didesnę pusę jos mokinių sudarė jūros skautai. Dėl mokyklos vadovybės neapdairumo vėl žuvo dū jūros skautai: J. Garmus ir St. Niemcinavičius. Dar tais pačiais metais mariose, įvykus avarijai, žuvo jūros skautas Lechavičius. ,Tuo metu sutvirtėjo jūros skautai vidaus vandenyse. Ypač pasižymėjo Kauno jūros skautai, Birutės, Vaidoto ir Mindaugo laivai /paskutinysis persitvarkė į studentų korp! „Jūra"/, toliau Biržų, Tauragės ir Alytaus vienetai. Susiorganizuoja*jūros skautės, — daugiau darbo rankų.Tuo tarpu Klaipėdos jūros skautai, vadovaujami energingo jūrų psktn. K. Paužos laimėjo eilę prizų įvairiose regatose. 1939 m. netekus Klaipėdos, teko pajusti stiprų smūgį, bet dar tais pačiais metais Šventosios uoste buvo suruošti 2 kursai jūrų skautų vadams, kurių metu atlikta didesnės mokomosios kelionės į Gotlandą ir. į Liepoją.1940 m. skautų organizacija uždaroma. Būrelis buvusių jūros skautų vadų instruktuoja ir vadovauja Korp! „Jūra" suruoštiems 2-jiems studentų buriavimo kursams Trakų ežeruose. Gal daugiau kaip metai praėjo be darbo. 1942 —3m. įsteigiami buriuotojų klubai Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje. Jiems vadovauja ir -daugumą narių sudaro buvusieji jūros skautai — skautės. Pravestos 3 pirmosios regatos vidaus vandenyse. Gal mažokai buvo padaryta, bet sunku buvo pralaužti ledus, įgyti lėšas ir visuomenės pasitikėjimą. Būdami svetimuose kraštuose ypač saugokimės klaidų ir nesupratimo, nes seka ir mato jus daug prityrusių akių, o jūroje neklausoma išdidžių žodžių, bet žiūrima ar moki dirbti ir ar iš viso turi supratimą apie jūros sportą. Tad stenkimės kuo daugiausiai įsigyti praktikos! Gero vėjo! ■ Jūrų psktn. Br. St.
14

14



Pasaulio skaučių namai Adelbodene, Šveicarijoj.

JŲ GERASIS DARBELIS.
K. Vaitkevičius

Jonas Butkus ir Stasys Rupeika susimąstę grįžo iš 
„Žirgų" skilties sueigos. Šiandien skiltininkas pa
pasakojo jiems legendą apie klajoklio žirgą, dantimis 
išnešusį iš belaisvės savo poną. Legenda paliko gilų 
įspūdį visiems skilties skautams. Ir kai' sueigai pasi
baigus, skiltininkas šūktelėjo „budėk", visi sutartinai 
atsakydami „vis budžiu", su pasididžiavimu pažvelgė 
į baltą skilties gairelę su juodu žirgo siluetu.

■— Koks laimingas būtų buvęs klajoklis, jei jo 
žirgas nębūtų kritęs, — pažvelgdamas į šalia einantį 
draugą pasakė Jonas.

— Taigi, — atsiduso Stasys. — Ir žinai, brolau, visi 
žirgai yra protingi, tik žmonės nevienodai juos 
myli... O, kad aš turėčiau žirgą, kaip jį mylėčiau...

— Ir aš . .. — sušnabždėjo Jonas.
Staiga jų pasikalbėjimą nutraukė, gretimoj gatvelėj 

pasigirdęs riksmas, keiksmai ir botago smūgio garsas.
— Kas tai? — klausiamai pažvelgė į draugą Stasys.
— Bėkim. Kas gi ten yra! — šūktelėjo Jonas ir 

greit nubėgo triukšmo link. Stasys neatsiliko nuo jo.
Atbėgę į kitą gatvelę, jie pamatė sunkiai pakrautą, 

įklimpusį vežimą, pakinkytą liesu suvargusiu arkliu, 
kurį rėkdamas ir koliodamasis, plakė botagu, įtūžęs 
vežikas.

Arklys daužėsi pakinktuose, tūpė ant paskutiniųjų 
kojų, stengėsi ištraukti vežimą, prunkštė ir pilnom 

baimės akimis žvalgėsi į savo beširdį poną. Bet veži
mas buvo per giliai įklimpęs ir beviltiškos arklio 
pastangos dar labiau siutino vežiką. Jis raižė nelai
mingą gyvulį botagu ir tampė vadžiomis, savo smūgius 
palydėdamas keiksmais ir riksmu. — Beširdis žmogus! 
Jis kankina arklį, — nusigandęs sušuko Stasys.

— Mes turime apginti gyvulį, •—■ sušnabždėjo Jonas, 
greit prišokdamas prie vežiko ir sugriebdamas jį, už 
botagą laikančios rankos.

— Dėde, nemušk jo, juk matai kaip ratai giliai 
įklimpę ir arklys pavargęs, — pro ašaras paprašė jo.

— O tau, ko čia? Šalin! — sumaurojo vežikas 
smarkiai pastumdamas jį.

Jonas parkrito į purvą, bet greit atsikėlė ir vėl no
rėjo pulti prie sužvėrėjusio žmogaus, bet jį sulaikė 
Stasys — Nubėk į policiją, — sušnabždėjo jis — o 
kol policininkas ateis, nors ir nukentėsiu, bet arklio 
mušti neleisiu.

Kai Jonas nubėgo gatve į policijos nuovadą, Stasys 
prišoko prie vežiko.

— Dėde, būk gailestingas, juk arklys visai pa
vargęs. Nemušk jo, dėduli, — nuoširdžiai prašė.

— Kitas vėl, — suriko vežikas — na, jei taip labai 
nori, tai še ... — ir rėžė jam botagu. Šlapias botagas, 
skaudžiai palietė berniuko pečius ir veidą, prakirs- 
damas skruostą ir palikdamas jo uniformoje, purvino
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smūgio žymę. Vaikas sukando iš skausmo dantis, bet 
nepabėgo. Tik prišoko prie arklio ir sugriebęs ranko
mis ieną, bandė traukti vežimą iš duobės.

— Sakau, tau, traukis, nes apkulsiu tave daugiau 
kaip arklį, — net apsiputojęs rėkė vežikas.

— Mušk, mušk dėduk, ir mane ir arklį, — spring
damas ašarom atsakė berniukas, — bet aš negaliu 
žiūrėti, kaip tu kankini niekuo nekaltą gyvulį.

Dar vienas smūgis, palydėtas keiksmu, nukrito ant 
vaiko pečių. Berniukas nieko neatsakė, tik visomis 
jėgomis tempė ieną, visaip stengdamasis padėt uždu
susiam ir sumuštam arkliui.

— Paskutinį kartą sakau tau,. traukis, jei ne, užmu
šiu kaip šunį, —- grieždamas dantimis suriko vežikas.

— Užmušk, — ramiai atsakė vaikas — tuomet ne
matysiu, kaip tu nukankinsi savo arklį.

Pakelta su botagu, vežiko ranka sustojo. Šio berniu
ko žodžiai ir užsispyrimas, kažkaip nepaprastai 
paveikė žiaurią jo širdį. Prablaivėjusiomis nuo pykčio 
akimis, valandėlę žiūrėjo į sukapotus arklio šonus, 
kruviną vaiko skruostelį ir staiga gailestis bei gėda, 
suspaudė jo krūtinę. Rafika su botagu nusviro. Va
landėlę dar mąstė, po to numetė botagą ir vadžias ir 
priėjo prie berniuko.

— Eik namo, vaikeli, — švelniai pasakė jis-arklio 
daugiau nebemušiu.

— Nemuši!?—Vaiko akys sužibo džiaugsmu. Greit 
nusišluostė ištryškusią džiaugsmo ašarėlę ir sugriebė 
vežiko ranką.

—• Mes iškinkysim 'arklį, ištrauksime vežimą iš 
duobės ir jis lengvai jį nutrauks, — įtikinančiai, nuo
širdžiai pasakė. v

Vežiko akys sudrėko.- Savo kieta, pūslėta ranka, 
paglostė geltonplaukę vaiko galvelę ir lyg atsiprašy
damas sumurmėjo:

-— Aš tave sumušiau, skruostą prakirtau ...
— Tai niekis, — greit atsakė berniukas. — Man 

neskauda, tikrai neskauda. Ir tu dėduk, neprivalai 
tuo visiškai sielotis.

Aplink vežimą susirinko būrelis žmonių. Netrukus 

Jono lydimas atėjo policininkas, ir žvilgtelėjo į 
botagu sukapotą, suvargusį arklį, įsmeigė akis į 
vežiką.

■—■ Tai ką, — paniekinančiai pasakė jis — berods 
jau šeštą kartą mudu susitinkam, ir vis dėl tavo 
žiaurumo gyvuliui. Na, bet šį kartą, tu skaudžiai už 
tai nukentėsi!

Ir kai jis išsitraukė bloknotą, norėdamas surašyti 
vežikui protokolą už arklio kankinimą, Stasys pa
žvelgė į Joną ir abu priėjo prie jo.

— Ponas policininke, — nedrąsiai pasakė Stasys — 
nerašykite šį kartą protokolo. Šis žmogus, daugiau 
niekad nekankins savo arklio. Jis geras. Jo širdis 
gera. Tik supykęs buvo šį kartą . ..

Policininkas žvilgtelėjo J vežiką ir... nustebo. Jo 
skruostais ritosi dvi didelės ašaros.

— Ir šimtas protokolų mane nebūtų pamokę taip, 
kaip šio skauto žygdarbis — pasakė jis, nubrauk
damas ašaras nuo ūsų.

Policininkas pažvelgė į maldaujančias vaikų akis, 
jų supurvintas uniformas, Stasiuko prakirstą skruostą, 
valandėlę žiūrėjo į nuleistą galvą ir pamažu paslėpė 
bloknotą.

— Jūs būsite puikūs vyrai, — pasakė jis, paglostė, 
jų galvas ir palengva nuėjo.

Susirinkę žmonės, greit ištraukė įklimpusį vežimą, 
ir kai Stasys priėjęs pabučiavo minkštas, jau aprimu
sias arklio šnerves, daugelis iš susirinkusiųjų nu
braukė ašarą.

— Iki pasimatymo, skautai, — pasakė vežikas 
nuoširdžiai atsisveikindamas su vaikais — aš .dėkin
gas jums už šią pirmą, mano gyvenime, tokią pamoką. 
Aš lauksiu kada nors jūsų, mane aplankant mano 
namuose.

■— Būtinai, — atsakė Jonas — ir papasakosim tau 
legendą apie klajoklio žirgą.

.Ir kai vežimas nuvažiavo, žmonės pagarbiai pasi
traukė į šalį, praleisdami du skautus, kurių veidai 
švietė malonia šypsena, o akys degė džiaugsmu, kad 
jie šį kartą pasitarnavo ir arkliui ir žmogui.
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„Robinzono Kruzo" autorius ir Juan Fernandez sala. 1
Šios nuostabios knygos autorius yra žinomas kur 

kas mažiau, nei jo knyga, o tuo tarpu jis pats yra 
taip pat įdomi asmenybė.

Daniel Defoe pergyveno margą ir įdomų gyvenimą, 
pradėjęs jį krautuvėje /jis buvo mėsininko sūnus/, jis 
pasinešė tapti pirkliu, bet greit įsitraukė į politines 
bei religines kovas, kurios jį iškėlė į aukštas vietas 
— jis buvo net tapęs I — ju karaliaus patarėju, bet 
lygiai leido paragauti ir kalėjimo vargų. Pasenęs. 
Defoe nusigrįžo nuo politikos ir ėmėsi plunksnos, 
parašydamas apie 200 įvairių raštų. Tačiau tik 
„Robinzonas" įamžino jo vardą.

Iš kur Defoė ėmė medžiagos savo kūriniui? Ar tai 
jo fantazijos kūrinys?

Atrodo, kad Defoe buvo girdėjęs ar skaitęs apie 
nepaprastus jūrininko Selkirko nuotykius, kuris 
gyveno vienu laiku su juo, ir kurio gyvenimą jis 
greičiausiai ir panaudojo savo romanui.

„Robinzonas" spaudos rinkoje pasirodė pirmą kartą 
1719 m. balandžio mėn. 25 d., taigi šiemet švęsime 
288 m. jubiliejų. Ši knyga labai greit paplito per 
visą pasaulį ir po Šv.'Rašto yra daugiausiai skaitoma 
knyga, iki šiol ji yra išversta daugiau nei j 30 kalbų.

Susipažinkime dabar arčiau su tikruoju Robinzonu, 
su jūrininku Selkirku. Škotas Aleksandras Selkirkas 
buvo gimęs neturingoje šeimoje. Kaip daugelis anglų 
berniukų, jis pajuto traukimą į jūrą, ir dar nė 20 metų 
neturėdamas, jis pabėgo iš namų ir pradėjo jūrininko 
gyvenimų, laimingai plaukiodamas apie 6 metus. Kartą, 
jam plaukiant apie P. Ameriką, mirė laivo kapitonas, 
su kuriuo jį rišo geri santykiai, ir jo vieton stojo 
kap. padėjėjas, kuris labai nemėgo Selkirko. Naujasis 
kapitonas taip įsipyko Selkirkui, kad jis, pasinaudojęs 
laivo sustojirųu prie Juan Fernandez salos, išsikėlė į 
ją ir nutarė nebegrįžti į tarpą savo draugų, kurie 
ketino tapti jūrų plėšikais. Laivas netrukus išplaukė, 
nelaukdamas atsilikusio, jų nuomone, Selkirko.

Selkirkas į krantą su savimi pasiėmė tik nedaugelį 
daiktų: jūrininko dėžę, šautuvą, puskilogramį parako, 
maišelį švininių kulkų, kirvį, peilį, katiliuką ir 
maldaknygę. Saloje iki jo pastoviai žmonių negyventa. 
Jis rado sulaukėjusių ožkų, šunų, kačių, kartais į 
krantą išeidavo ruoniai, tai šen, tai ten buvo galima 
rasti vėžių ir vėžlių. Augo saloje ir kiek kultūrinių 
augalų.

Apsirūpinęs maistu, Selkirkas pasistatė pastogę ir 
manė ramiai gyvensiąs. Bet veikiai jį pagavo ilgesys 
ir vienuma. Dienų dienas .jis sėdėjo jūros krante ir 
laukė pasirodant kokio laivo, kuris jį būtų išgelbėjęs. 
Ilgainiui, pradėjęs skaityti Šv. Raštą, Selkirkas 
apsiramino, jam grįžo prarasta dvasinė, pusiausvyra 
ir jis pradėjo daugiau rūpintis kasdieniu gyvenimu 
ir jo potogumais. Jis pasidirbo daug įvairių įrankių 
bei įrangų, be kurių jis nebūtų galėjęs ilgesnį laiką 
saloje išgyventi, ugnies gaudavo trindmas du sausu 
pagaliu. Parakui išsibaigus, jis turėjo taip išsimiklinti 
bėgioti, kad galėdavo pavyti ožkas. Vėliau jam 
pavyko ožkų ir prisijaukinti.

Kelis kartus jis matė ispanų laivus, bet tada jis 
slėpdavosi nuo jų. Kartą ispanai, pastebėję negyvena
moje saloje dūmus, išlipo ir užtikę jo pėdsakus, sekė 
jį su šunimis. Bet Selkirkui pavyko pasislėpti 
aukštame medyje.

Kodėl Selkirkas bijojo ispanų?
16, 17, ir 18 šimtmečiai buvo korsarų viešpatavimo 

gadynė. Anglija, belenktyniaudama su Ispanija dėl 
viešpatavimo jūrose, palaikydavo savo korsarus, 
kurie medžiojo ispanus, vežusius iš Amerikos auksą 
ir sidabrą į savo tėvinę, ir teriojo turtingas, ispanų 
gyvenamas P. Amerikos pakrantes. Ispanai labai 
nekentė anglų už tokius darbus ir atsilygindavo 
jieriis tuo pačiu. Bet to, ispanai nesigailėjo į jų 
rankas patekusių anglų dar ir todėl, kad šie nebuvo 
katalikai, o protestantai. Gi tuo laiku Ispanijoje 
siautėjo inkvizicija ir religinė neapykanta buvo 
pasiekusi aukščiausią tašką.

Todėl tad Selkirkas ir bijojo patekti į ispanų rankas.
Šiaip jo gyvenimas saloje vyko taip, kaip buvo 

vėliau Defoes aprašytas.
Kartą Selkirkas pastebėjo du aglų laivus, plau

kusius į salą. Jis juos pasitiko ant kranto, ožkų būrio 
apsuptas, pats apsirengęs ožkena, ’ apžėlęs ir beveik 
pamiršęs kalbėti. Jūrininkai Selkirką nuvežę į Angliją. 
Su savimi jis buvo pasiėmęs dalį savo daiktų, kurie 
šiuo metu randasi viename muziejuje Anglijoje. 
Sugrįžęs jis netrukus vedė, susitvarkė ir buvo net 
priimtas į karališkąjį laivyną karininku. Naujuoju 
gyvenimu jis nebuvo patenkintas .ir nuolat ilgėjosi 
savo salos. Selkirkas mirė 47 metų amžiaus karo laive 
„Wevmuth".
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Robinzono sala — jos atradėjo ispano Juan Fernandez praminta — yra Ramiajame vandenyne, 33 piet. platumos laipsnyje, prieš Cili valstybę. Salos ilgumas yra 25 km., o plotis plačiausioje vietoje siekia 9 km., gi visas jos plotas sudaro 95 kv. km. Saloje yra keli kalnai, kurių aukščiausias siekia beveik 1 km. aukščio. Vešli žolė, skaidrūs upeliai, malonūs miškeliai ir dar žmogaus rankos nepaliesta derlinga žemė sudarė labai geras sąlygas veistis kelioms, šunims, katėms ir žiurkėms, kurios čia palikdavo laikinai sustodavę jūrininkai.Britų korsarai, kurie siautė šiuose vandenyse, buvo atkreipę dėmesį j šią salą mėgo joje pasilsėti, pasipildyti šviežio vandens ir mėsos atsargas. Bet

ispanai, patyrę piratų poilsio vietą, ją užėmė ir sustiprino, palikdami čia nemažą įgulą. Bet prievarta atvežti žmonės, įgulos kariai, stengėsi šią salą greičiau palikti ir sugrįžti namo. Tada ispanai pradėjo siųsti į ją, nelyginant į Sibirą, savo nusikaltėlius. Ilgainiui atsirado ir savanorių kolonistų, atvykstančių su visa šeima. Iš jų ilgainiui ir kilo dabartiniai salos gyventojai. Sveikas salos klimatas ir romantinis garsas vilioja daug turtingų žmonių, kurie, pasistatę palapines, mėgina atkurti Robinzono gyvenimą. Turistai palieka daug pinigų ir kelia salos gyventojų gerbūvį. Sala, kurioje kadaise vargo Robinzonas, dabar duoda tik džiaugsmą, ir Robinzono vardas čia minimas su tikra pagarba. R. Vidurgiris.
I Dalis.

Kaip Robinzonas iškeliavo jūron ir pergyveno 
laivo sudužimą.Labai labai seniai, dar prieš tai negu jūsų senelio senelio tėvas buvo gimęs, Yorko mieste gyveno berniukas vardu Robinzonas Kruzo. Nors kol užaugo, niekuomet nebuvo matęs jūros, bet visuomet labai norėjo būti jūrninku ir laivu aplankyti nežinomas, svetimas ir tolimas šalis. Jis tikėjosi, jei tai pavyktų, būti labai laimingas.Tėvas norėjo, kad jis būtų advokatas. Todėl dažnai kalbėdavo Robinzonui, kokie baisūs dalykai galį atsitikti, jeigu jis iškeliautų ir kad žmonės pasilikdami namie yra daug laimingesni. Jis papasakojo taip pat Robinzonui, kaip jo brolis išvykęs žuvo kare.Pagaliau Robinzonas pasižadėjo nuo jūrininkavimo atsisakyti. Bet po keletos dienų vėl jį apėmė jūros ilgesys. Tada jis kalbino motiną, kad ši pabandytų prikalbinti tėvą išleisti jį kelionėn. Motina buvo taip pat labai nepatenkinta tokiu jo noru. Tėvas piktai į tai sušuko: „Jei jis iškeliaus, taps pačiu nelaimingiausiu žmogum, koks kada buvo gimęs! Jokiu būdu negaliu su tuo sutikti!Dar visus metus Robinzonas išbuvo namie, kol pabaigė 19 melų, vis galvodamas tik apie jūrą. Vieną dieną, nuvažiavęs į didelį pajūrio miestą atsisveikinti su Londonan išplaukiančiu draugu, tokiai gerai progai pasitaikius, nebegalėjo pasipriešinti pagundai. Nei draugu išplaukė.Smarkesniam vėjui pradėjus pūsti ir bangoms pakilus, vargšas Robinzonas labai išsigando ir pradėjo sirgti jūros liga. Pats sau pasižadėjo, kad kartą pasiekęs krantus, tuoj vyks namo ir niekuomet nebeplauks jūron. Toks jis buvo, kol jūra šėlo. Vos tik vėjas nutilo ir pasirodė saulė, Robinzonas užmiršo baimę ir nieko nebegalvojo apie grįžimą pas tėvus.Po keletos dienų priplaukę Yarmouth Roads, pakeliui į Londoną jie nuleido inkarą ir laukė geresnio vėjo. Nebuvo matyti jokio garlaivio, nei laivo, kuris 

galėtų jiems pagelbėti. Todėl, ar tai buvo ramus oras, ar pūtė klaidnigon pusėn vėjas, nieko daugiau neliko, kaip laukti, kol pasisuks palankus vėjas.Jiems Yarmouthe belaukiant, oras labai pablogėjo ir pakilo baisi audra. Jūra buvo tokia nerami, kad Robinzono laivas atsidūrė dideliame pavojuj. Jie buvo priversti nuleisti stiebą, kad laivas neplauktų taip greit Kapitonas paleido šūvį, parodydamas, kad jų laivui raikalinga pagalba. Su dideliu vargu atplaukė iš kito laivo valtis ir paėmė Robinzoną ir visą laivo įgulą, o jų laivas tuo tarpu nuskendo. Pagaliau jie pasiekė krantą visi šlapi ir nuvargę, netekę visų drabužių, išskyrus tuos, kuriuos turėjo ant savęs.Robinzonas turėjo kišenėj truputį pinigų. Tad jis nuvyko Londonan, galvodamas, kad jei jis toks grįžtų namo, žmonės pamatę juoktųs iš jo.Londone jis susidraugavo su laivo kapitonu, kuris buvo neseniai grįžęs iš kelionės po Gvinėją. Kapitonas ten uždirbo daug pinigų ir buvo labai patenkintas, tad lengvai prikalbėjo Robinzoną kitą kartą keliauti su juo drauge.Taip Robinzonas paėmė visas žaidimo priemones ir kitus daiktus su savim Afrikon ir, juos ten pardavęs, gavo tiek daug aukso dulkių, kad manėsi atrasiąs čia laimeiDėlto jis išsirengė ir kiton kelionėn.Bet šis kaltas nebuvo toks sėkmingas. Prieš atvykstant į Afrikos pakrantes, vieną ankstų rytą jie pamatė kitą laivą, kuris jų įsitikinimu buvo piratų laivas. Robinzono laivas negalėjo paimti tiek daug ginklų ir tiek daug vyrų, kaip piratų ir todėl nebuvo pasiruošęs kovoti. Dar prieš naktį piratai priplaukė Robinzono laivą, paėmė jį ir visą įgulą belaisvėn ir padarė vergais.
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Piratų kapitonas sau vergu paėmė Robinzoną ir vertė jį dirbti savo darže ir namuose. Kartais liepdavo jami prižiūrėti savo laivą, kada kapitonas būdavo uoste, bet niekuomet neimdavo drauge su savim kelionėn.Du metus gyveno taip nelaimingas Robinzonas, visą laiką galvodamas, kaip galėtų iš čia pabėgti.Kartą atsitiko, kad kapitonas buvo ilgiau namuose negu paprastai ir pradėjo eiti du ar net tris kartus savaitėj žvejoti. Kartu pasiimdavo ir juodą berniuką Ksury ir Robinzoną, nes šis buvo geras žvejotojas.Vieną dieną kapitonas liepė Robinzonui paimti maisto, vandens, ginklų, šovinių ir parako didelėn valtin, kurią piratai buvo pagrobę iš anglų laivo ir pasiruošti vykti su juo ir jo draugais žvejoti.'Bet paskutiniu momentu kapitono draugai neatvyko, todėl Robinzonas turėjo plaukti su vienu iš kapitono tarnų, kuris nebuvo vergas, ir su Ksury, pagauti vakarienei žuvies.Tada Robinzonas pagalvojo, kad atėjo proga pabėgti.Pasitaręs su tarnu, kuris nelabai gudrus' buvo, prikalbėjo jį paimti valtin daugiau maisto ir vandens ’ ir paimti daugiau šovinių ir parako, nes kaip Robinzonas sakė, jiems galį pasisekti nušauti ir paukščių.Paplaukę maždaug apie mylią, sustabdė valtį ir • pardėjo žvejoti. Robinzonas nudavė nieko čia negąlįs pagauti ir todėl siūlė, kad jie plauktų toliau. Kuomet jie nuplaukė taip toli, kad niekas nuo kranto nebegalėjo jų matyti, Robinzonas nudavė vėl žvejojęs. Bet , jis tik laukė progos. Tada tarnui nematant, žinodamas, kad šis moka gerai plaukti, atėjo jam iš užpakalio ir nustūmė jūron., Robinzonas nuplaukė su Ksury pakrante pietų link. Jis nežinojo, kurion šalin jie plaukė, tik rūpinosi, kaip greičiau pabėgti nuo piratų ir pasijusti laisvam.1 Jie plaukė daug dienų ir naktų, kartais priartėdami prie krantų, bet bijodavo per dažnai taip arti plaukti dėl laukinių žvėrių ir tautų. Daug kartų jie matydavo didelius liūtus prisiartinant prie kranto ir vieną mieg'antį Robinzonas nušovė ir iš jo kailio pasidarė sau valtyje guolį.Pagaliau po keletos savaičių, nuplaukę tolyn į pietus, pamatė portugalų laivą, kuris paėmė juos su savim. Nelengva buvo Robinzonui papasakoti, kas jis yra, nes jis nemokėjo portugališkai. Visi jūrininkai buvo su juo labai malonūs ir nupirko jo laivą, ginklus ir viską, ką tik jis turėjo. Jie net nupirko vargšą Ksury, kuris buvo tik vergas ir galėjo būti parduo-. \ damas kaip arklys arba kaip šuo.Kaip jie nuplaukė Brazilijon, kur apsistojo laivas, Robinzonas turėjo pakankamai pinigų ir nusipirko plantaciją. Keturius metus jis čia augino cukrašven- dres ir tabaką ir tam kartui buvo laimingas bei susitaupė daug pinigų.

Bet jis niekuomet nebuvo ilgai patenkintas. Todėl, kai jo kaimynai pakvietė plaukti Gvinėjon atsivežti vergų .plantacijos darbams, jis mielai pritarė.Po dvylikos dienų plaukimo, pakilo baisi audra ir nubloškė juos toli nuo pasirinktos vietos. Didelės putuojanšios bangos užpildavo denį ir nuplovė viską jūron, ir berniukas ir vyras taip pat paskendo. Niekas laive nesitikėjo išsigelbėti.Audra sekė audrą. Vėjas kaukė ir švilpė pro takelažą ir oras buvo labai lietingas ir miglotas.Vieną ankstyvų rytą pro miglas pamatė jie žemę, bet laivas užšoko' ant seklumos. Vienu akimirksniu laivas sudužo į gabalus ir niekas negalėjo girdėti kapitono įsakymų. Bangos pylėsi ant laivo ir taip smarkiai trenkėsi ant smėlio, kad net stiebas nulūžo ir nukrito jūron.Vargais negalais viena laive likusioji valtis buvo nuleista jūron ir visi sulipo jon. Jie yrėsi pakrantėmis, tikėdamiesi pasiekti upės žiotis, kur būtų jūra ramesnė.Bet dar nepasiekus krantų, atūžė putojanti milžiniška banga užpakaly jų ir, nespėjus nė vienam sušukti, apvertė valtį privertusi kovoti su bangomis jūroj.Robinzonas buvo geras plaukikas, bet tokioj jūroj negalėjo plaukti joks vyras ir tik laimė jį nunešė sveiką prie kranto. Banga po bangos plovė vis toliau nuo krantų, vis perpildamos ir kartais palikdamos jį visai bejėgį ir beveik paskendusį prie uolos.Bet atėjo kita banga, gal būt galėjusi nuplauti jį jūron, jis jau galėjo iššokti iš vandens bei gelbėtis.Ir taip laimingai išsigelbėjęs iš bangų, atsigulė ant žolės. Bet iš visų laivo žmonių jis tik vienas išliko nepaskendęs.

Mūnchenietė stovyklos virtuvės ruošoj. Nuotr. St. Dėdelės.
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POSVCTIfRU

Iš anglų zonos skaučių veikimo.
Baltijos skaučių vadovių kursai. ,

1. Bad Lauterberge, Harzo kalnuose, dideliame 
viešbutyje anglės skautininkės surengė 3-jų savaičių 
Baltijos skaučių vadovių kursus. I-ji savaitė apėmė 
darbą su jaunesnėmis skautėmis, II — ji — vyresniųjų 
skautų ir skaučių, II — ji -— skautininkių konferen
cija tąsa vyr. skaučių veikimo.

Kursai vyko lapkričio mėn. Dalyvavo estės, latvės 
ir lietuvaitės vadovės.

Skaučių vadovių sąskrydis.
2. Gruodžio 28,29 d. Neustadte a/ Riibenberge 

UNRRA-os viešbutyje jvyko britų zonos skaučių 
vadovių sąskrydis. Dvi dienos. įtempto darbo spren
džiant einamuosius reikalus ir darant planus ateičiai 
praėjo kaip viena akimirka. Pravestos dvi draugovės 
sueigos, išsiaiškinta finansiniais klausimais. Susipa
žinta su vadės aplinkraščių mintimis ir pagal juos 
nusistatytas darbo planas. Gerų vadovių šaukiasi visi 
vienetai, tad nutarta visą veikimą skirti vadovėms 
paruošti.

Dovanos mūsų skautėms.
3. Anglės sktn-kės išvažiuodamos padovanojo Bal

tijos skautėms knygų ir inventoriaus — puodų, pa
lapinę, virvių, keletą sviedinių ir mėlynos medžiagos 
ir geltonų siuv. siūlų — pasauliniam ženklui pasiga
minti. /L./

Gross-Hesepe.
Pirmoji skautų d-vė įsikūrė 1945 m. spalių mėn. 8 d. 

Iš skautų d-vės įsisteigė Vietininkija, kuriai vadovavo, 
psktn. Mikalbjūnas. Skautai pasirodė keletą kartų 
viešai ir daugelis davė įžodį.

1946 m. vasarą .vietininkui iš pareigų pasitraukus, 
skautų veikimas lyg apsnūdo. Bet rudeniop, iš skautų 
vadų stovyklos Horneburge, grįžo dabartinis tunti- 
ninkas Vyt. Marčiulionis. Jis ėmėsi perorganizuoti 
vietininkiją į tuntą, vardu „Šatrija". Jam priklauso 
šios draugovės: „Dr. Vydūno", „Živilės", „Geležinio 
Vilko", ir jaun. skautų „Jaunučio" ir „Jūratės".

Vasara užbaigė 3- jų dienų iškylą prie Emso, pali
kusi daug gražių atsiminimų. Metų bėgyje įvyko 

keletas iškilmingų sueigų, su įžodžiu ir gražiais pa
sirodymais. Kiekvieną sekmadienį skautai pakelia ir 
nuleidžia vėliavą.

Prie „Dr. Vydūno" dr-vės veikia oro skautų skiltis. 
Jai vadovauja žinomas sklandytojas ir lakūnas Pyra
gius. Oro skautai ruošiasi statyti lėktuvų modelius.

Skautų dvasios vadovu yra gimn. kapelionas Pe- 
trelevičius, kuris daug padeda skautams suruošdamas 
paskaitėlių auklėjimosi klausimai. /V.V./

Skautininkių Konferencija.
Š. m. vasario mėn. 22 d. Memmingene įvyko skauti

ninkių konferencija. Joje buvo aptarta daug svarbių 
Seserijai klausimų.

Žuvo Gustavas Adolfas.
Lėktuvo avarijos metu Olandijoje žuvo Tarptautinio 

Skautų Komiteto garbės pirmininkas, Švedijos princas, 
Gustavas Adolfas.

Vadų ir Vadovių Sąskrydis Nurtingene.
1946 m. gruodžio 29 ir 30 dienomis įvyko Brolijos 

vadeivų, Seserijos, vadeivių ir rajonų vadų sąskrydis, 
kurio metu skaityta įvairiais klausimais referatų ir 
aptarta organizaciniai reikalai.

L. S. B. Tiekimo Skyrius kalba.
Jau antrus metus „Skautų Aidas" lanko mūsų 

skaitytojus. Redakcija ir administracija turi daug 
sunkumų. Tiekimo Skyrius stengėsi aprūpinti laikraš
čiu visus, kurie tik kreipėsi ir daug kam siuntinėjo 
„Skautų Aidą" skolon. Tenka pastebėti, kad žymi 
skolininkų dalis iki šiai dienai neatsiskaitė už 
laikraštį. Skolų našta labai apsunkina laikraščio 
leidimą. Norėdami, kad ir toliau „S. A." mus lankytų, 
tuoj atsiteiskime už skolas.

Jie patys save pasmerkia.
Paskutiniuoju metu iš kai kurių vietovių sužinome, 

kad skautų vadai šmeižiami, kilnūs skautybės idealai 
išjuokiami ir dergiama pati skautų organizacija. Ne 
vien žodžiu, bet ir raštu per laikraštukus tas juodžių 
darbas varomas. Jie patys save, pasmerkia, nors ir 
dangstytus! Kristaus Meilės šūkiais, nes iš darbų, 
o ne iš žodžių tikrai pažįstame žmones. Kam tuo 
pasitarnaujama?

Viršelis dali. H. Zmuidzinienės.
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