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Tarpt. Biuro Direktorius J. S. Wilson belankydamas Pabaltijo skautus.

KUO NORIU BŪTI
A. Vaikai, ypat.iai berniukai, jau labai anksti pareiškia, kuo būti norėtų. Yra tai dažnai labai 

keista. Pastebėję ką-nors jiems visai naujo, jų dar nematyta, nepatirta, jie tam norėtų skirties, su 
tuo susidėti, sutapti.

Pirmą kartą matęs, kaip žvejys traukia iš vandens ilgą tinklą pilną žuvų, vaikas tuojau nori 
žveju būti. Stebėjęs kaip koks turtuolis gražiame vežime sėdi i rpuikiais arkliais greitai pravažiuoja, 
jam labai tiktų būti tokiu vežėju. Bet pamatęs raitelį ant žirgo pralekiant, jis labai greitai gei 
dauja būti tokiu jojiku.

Susitikdama visai suodiną kaminkrėtį, mažas vaikas labai nusigąsta. Bet nepoilgo jį matęs lipant 
ant stogo ir tše augštai stovint, jis taip ir norėtų užlipti ir stovėti, būti kaminkrėtiu.

Iš tų kelių pavyzdių matyti, kad berniukui labai svarbu yra būti tuo, kas žymu, kas keista, kas 
iškyla iš paprastumo. Jo esmė siekia sau paskirumo, iškilimo iš lygumos. Jau pat jauniausiais laikais 
vaikui svarbu būti, kas yra ypatingą, kas išsiskiria iš kasdienio apraiškų.

Kiek kitaip apsireiškia mergytės. Joms lyg nesivaizduoja kokia nors ypatinga žmogysta. Jos 
nori save, kaip kokios jos nusimano, teikties kitiems, savo gyvumu kitą gyvumą globoti, slaugyti, 
eptriūsti, mylėti. Nelinksta jos būti ko-nors pamėgdžiotojomis, ale būti padėjėjomis, gelbėtojomis, b&ti 

, patinkantiomis, maloniomis.
Bet pastebėt reikėtų, kad ypatiai šiais laikais naujosios kartos yra žymiai kitokios negu senesniais 

laikais. Jos pasireiškia visai naujais palinkimais, visai kitokiais ypatumais. Pastebėt yra tai 
bernikuose. Atrodo, kad naujas žmoniškumas pradeda atsiskleisti. Bet paskutiniu šimtmetiu tai 
dar ryškiau pasidarė motriškose. Mergytės jau nori būti kuo daugiau savaimingos, nori savo reikalus 
kiek tik galima patios nustatyti ir tvarkyti.

B. Vaikams augant aiškėja dar ir kita-kas. Berniukai kaip ir mergytės stengiasi įrodyt ką gali 
'padaryti. Nori tuo, ką padirba pasimėgti. Greitiausiai bando kokį nors daiktą sutverti. Padaro jau 
regėtą pavidalą iš molio, iš tešlos, pradeda piešti, teplioti. Mergytės nori ir ką-nors numegsti, 
nuausti, pasiūti.

Kaip kūnas auga į gyvenimą, pasidaro erdvingesniu ir tvirtinasi erdvėje kaip atskiras pavienis 
dalykas. Taip vaikams ir noras įsigalina savo veiklą nešties į gyvenimą. Tam vaikai lyg sušaukia 
visas savo jėgas, ieško jų ypatumą pareikšti. Ir taip suvoksta savo gabumu, bando nusimanyti, kam 
jie būtų geriausiai su jais tinkami.

Yra tai, tiesa, nevisada taip. Žmogaus esmė nėra vis to paties gyvumo, sąmoningumo laipsnio. 
Kada jis yra žemas, žmogaus esmė ne taip veikliai reiškiasi. Matyt vangumas. Ir vaikas atgal pasilieka 
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nuo gyvo, nuo veiklaus gyvenimo. Ko sąmoningesnis vaikas, tuo darbštesnis jis yra. Ir savo 
veikla jis lyg iškelia savo gabumus. Rodos, kad jis savo veikimu ieško juos suvokti ir patikrinti.

Žinoma, savo apsireiškimais vaikai nori ir pasižymėti. Todėl jie ir stengiasi- sužinoti, kam jie 
galėtų būti gabūs. Tik dėl tokios priežasties-norėdami juos surasti, jie lengvai paklysta ir nenuvokia 
kam jie yra tikrai tinkami. Daro ką-ndrs keisto, kad būtų pastebimi, o ne kad parodytų’ką gera 
padaryti gali. Išeina tada labai dažnai tikri niekai. Nesireiškia gabumai, bet nesugebėjimas.

. Subrendusieji, ypatiai auklėtojai, turėtų vaikų dėmesį kreipti į tai, kam jie labiau linksta. Toliau 
jie turėtų būti raginami nuvokti tai, kas geriausiai padaryt jiems pasiseka. Tam galima pasinaudoti 
vaiko pageidavimų pasižymėti. Vaikas tuojau pasistengtų tam ųuoširdiai skirties, apie ką suaugusysis 
sako, kad vienas dalykas geriau padarytas negu kitas.

Taip tad vaikas greitiau suprastu kuo būt reikėtų', net kuo būt jam lemta. Savo gabumais 
vaikai įaugtų į gyvenimą. Gabumai jiems tše vietą paskirtų. Ir klausimas, kuo būti noriu, būtų 
tarsi savaime atsakytas.

C. Mąstymai, kam žmogus geriausiai tiktų gyvenime nedažnai ar ir visai nekeliami. Brestantiejie, 
būtent, vaikiniai ir merginos, labai lengvai pamiršta atsižiėrėti į tai, kam yra tinkami, o turikitą-ką 
akyse. Jie galvoja apie tai, ką reikėtų daryt, jeib kartą būtų lengviau gyventi, kaip greitiau galėtų 
turtėti, įsigyti žymią vietą gyvenime ir gal jame'pragarsėti.

Tada, žinoma, atsižiūrima tik į tai, kokią naudą atneš by-koks veikimas, kokie patogumai ir 
smagumai galėtų būt laimėjami. Apsižvalgoma, kas iš gyvenimo būtų galima sutšiuopti, pagauti, 
vis tiek ar teisėtai ar neteisėtai. O reikėtų numanyti, kad ne tai yra tikrai reikšminga, ką iš gyvenimo 
išlupį ale ką į jį įneši.

Bet tokie atsižvelgimai yra pažymiai dvasinio žmogaus tarpimo laipsnio Menkesnis žmogus lauks 
v;sa-ką iš gyvenimo, kilnesnysis protaus, ką jis jam galėtų suteikt, kokie jo gabumai įgalina, savo 
aplinkai suteikti, kas jai labiausiai reikia.

Vien tiktai toks nusistatymas yra žmogaus vertas. Kiekvienas jaunolis, kiekviena jaunuolė turėtų 
vis tai omenyje laikyti, kas gero bus iš mainęs žmonių gyvenimui. Nors numanyt reikėtų, kad 
kiekvienas žmogus pašauktas save jam teikti. Kūrybos galia jį tam tše įstatė. Nors atrodo, kad 
gyvenimas žmogų vilioja, vis-delto jis jo laukia, ilgstas to, kad jis jam pasikirtų ir jį tuolabintų.

Reikia aiškiai numanyti, kad žmogaus esmė viršyja visa, ką daiktiškasis gyvenimas teikti gali. 
Tasai tėra vargšas prieš tai, ką žmogus reiškia. Kiek jis ir naudojasi augmenija ir gyvulija, jis 
jiems gali suteikti ir suteikia kas jų gyvumą kelia. Prisimintina, kad žmogus įstengia šelpti augmeniu 
tarpimą, moka gyvulius prižiūrėti, gerinti, gyvinti ir judrinti. Visa gamta tiesiog laukia žmogaus 
gabumų, jo žmoniškump, kaip ypatingos saulės ir jos šviesos. ’

Ir klausdamiesi, kuo būti noriu, kiekvienas žmogus ir jaunasis turėtų sutikt atsakymą: Noriu būti 
tuo, kam aš pašauktas, būtent, gyvenimą nušviesti žmoniškumu ir jį juo palaiminti. O tada pasirinkti 
tokią veiklą, kuria galimą geriausiai patenkinti savo pašaukimą. Visi darbai yra toks laiminimas, 
vistiek ar jie darbininko, amatininko, ūkininko, pirklio, valdininko, gydytojo, mokytojo, dvasininko, 
rašytojo daromi, jeigu tik jie neša į gyvenimą skaistųjį žmoniškumą.

D. Į tokį žmoniškumo atsiskleidimą reikia atsižiūrėti. Kartais manoma, kad padaryti tai tegali 
subrendęs žmogus. O tik labai dažnai patirta, kad ir vaikai tai nujėgia Tūli jų jautia, kaip jie 
nešami į gyvenimą, kad ir negali pasakyti, kap tai pasidaro. Bet jiems aišku, kad tai yra slėpiningas 
vyksmas. Auklėtojams tereikia maža-ką apie tai pareikšti, ir vaikai pradeda vis aiškiau nujausti,- 
kad jie nuostabios galios yra laikomi ir keliami į gyvenimą.

Numano ir tai, kad ta galia tarsi slaptiai kalbėdama ragina vienaip o ne kitaip pasireikšti, veikti 
ii- elgtis. Aiškina jam, kas žmogaus yra verta, leidia jam pagaliau numanyti, kad jis yra dar kas-nors, 
kuriuo labai didis slėpiningumas apsireiškia ir siekia žmogumi net jau vaikų paliesti visą 
gyvenimą ir jam suteikti ypatingą gaivumą.

Žmogaus esmei tam pribręsti, labai gelbsti jau tai, jeigu jau berniukas ar mergytė ' žadinama 
numanyti, kad už tos takrovės, kuri juslių pagaunama, slypi daug tikresnė, kuri žmogų palaiko ir jo 
širdies gilumoje patiriama. Ji ir neragina eiti pareigas, jeib iš to būtų pelno, būtų visokių gerybių ir 
patogumų, būtų garbės ir padarytų žmogų reikšmingu, ale nuolątai skatina, savo žmonių gyvenimui 
paternauti, jam padėti esmiškai kilti, jam save skirti kaip ypatingą veiksnį.

Tokį vidinį raginimą ir tik numanant klausimą, kuo būti noriu, susilaukia labai gilų ir galutinį 
atsakymą. Jis sukyla žmogui, jeigu tasai nuvokia, kad gyvenimas yra pat Kūrybos .vyksmas, įkurs 
siekia atsleisti ko-gyvesni gyvumą, sužiebti ko-šviesesnį sąmoningumą. Tada žmonės apie save

3

r~uFfūvos ’1
I'AC' '-'į ■

3



numano, kad jų kiekvienas yra reiškinys Visatos Kūrėjo, yra kūrime tam tikra augštuma. Sitam 
išmanymui nubudus, žmogus savo klausimui kuo būti noriu, susilaukia atsakymo, kad jis palaimintas 
tegali nusilenkti. Savo viduje jis sužino, kad jis palaimintas tegali nusilenkti. Savo viduje jis 
sužino, kad jis turi būti Didiojo Slėpinio priemonė, kurs minimas žodeliu Dievas, jo apsireiškimui 
žmonijoj ir visame žemiškame gyvenime. \

Bet vis reikėtų ir stengties numanyt, kas Dievas yra ir ir ką. Jis nori žmogumi apreikšti. Sakyta 
seniai, kad Jis yra neišmąstoma Išmintis ir Šviesa, yra Šventa Valia ir Galia ir amžinai apsireiškianti 
Meilė ir Malonė. Omenyj tai turint, sukyla klausimas, kam apreikšti žmogus būt ir greitiausiai 
tinkamas. Rodos, kad jis lengviausiai galėtų Dievo Meilę atspindinti. Jis tik turi Meilėje pasilikti.
Tada jis, nors būtų menkiausio darbo darytojas, jis pasiliktų Dievuje ir Dievas jame ir iš jo 
apsireikštų. Ir šviestų iš žmogaus skeisti Išmintis ir skelbtųsi iš jo tauri valia. Ir tada jis galėtų 
palaimintas tyliai pasisakyti: „Noriu būti Dievo apsireiškimo priemone". VYDŪNAS.

Su pašventinta S! Vėliava įteikomis juostomis Į naują gyvenimą.

KŪRYBINIS ŽMONIJOS BENDRADARBIAVIMAS.
F. W. FOERSTER — M. PECKAUSKAITS.

Kam mes turime dėkoti už musų dvasios gyvenimą.

Žinote jau, kiek žmonių iš viso pasaulio šalių turi 
darbuotis mūsų kūno gyvybei išlaikyti. Pažiūrėkime 
dabar, kaip yra su dvasios turtais, su mūsų mokslu 
ir sąžine, su dailės veikalais ir poezija — trumpai 
sakant, su visu tuo, kas mūsų dvasią lobina, kas 
kelia ir gaivina mūsų širdį. Už visa tai mes turime 
dėkoti sau patiems, ar gal tik savo tautiečiams? 
Pradėkime nuo Šv. Rašto. Ar Mozė, pranašai ir 
apaštalai buvo lietuviai ar lenkai? O ar pirmieji 
krikščionybės steigėjai įvairiose šalyse nebuvo 
daugiausia romėnai ir graikai?

Dabar pažiūrėkime, iš kur yra kilęs mūsų mokslas. 
Imkim mediciną, chemiją fiziką, — kas sužinos tautas, 
kas suskaitys vardus žmonių, prie tų mokslų savo 
darbu prisidėjusių? Kiek tautų darbavosi prie vieno 
tik seniausio mokslo — astronomijos? Kinai, egiptėnai, 
asyrai. graikai. Visa, ką mes žinome, yra bendras 
mąstymas ir tyrinėjimas visų civilizuotų pasaulio 
tautų. Vienas mokosi iš kito, ir vienai kokiai svarbiai 
žvaigždei atrasti arba jos keliui apskaityti darbuojasi 

dažnai vienu laiku daugelio šalių astronomai. Dabar 
jūs mokotės, kad žemė sukasi apie saulę ir juokiatės 
gailestingai iš tų senų laikų, kada buvo manoma 
saulę apie mūsų mažą žemelę keliaujant. Bet ar jūs 
mąstote, kiek žmonių yra sukę sau galvą ir savo 
tyrinėjimus šimtą sykių patikrinę, kol pagaliau 
vienam atėjo į galvą mintis, kad negali būti kitaip, 
tik žemė turi suktis apie saulę? Tai buvo senovės 
graikas, vardu Aristachas. Ir, žinoma, tas mokslas 
netapo tuojau priimtas be įrodymų. Paskui atėjo 
kitas mokslininkas, kurs dar kartą iš dugno apskaitė, 
kaip viskas prie kits kito pritiktų, kad saulė apie 
žemę suktųs. Tai buvo irgi graikas — Ptolomėjas. 
Paskui perėjo daug amžių, kol žmonės suprato, kad 
tikrojo pasaulio santvarka nesutinka su tuo Ptolomė
jaus spėjimu bei apskaitymu. O išrodė tai galutinai 
lenkas kanauninkas Kopernikas. Mirties patale gulė
damas, nusiuntė jisai parašytas knygas popieųiui. Ir 
nuo to laiko perėjo vėl daug metų, kol jo mokslas 
tapo pripažintas. Iš pradžių net degindavo ar mesdavo 
į kalėjimą žmones, skelbiančius tą naująją tiesą per
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smarkiai ir neatsižiurint į senosios nuomonės šalinin
kus. Taigi, sunkiai atpirkta yra tiesa, kurią jūs 
nūnai įgyjate per vieną minutę. O kad kas suskaitytų 
visas nemiegotas naktis, visų tų astronomų išbudėtas 
nuo pat mokslo pradžios, tur būt susirinktų daugiau 
kaip milijonas nakčių —Egipto, Babilonijos, Indijos, 
Graikijos, Anglijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos 
nakčių. Kad tos naktys nebūtų išbudėtos, tai mes ne 
tik nebūtumėm atradę svarbios tiesos, bet ir tiesos 
reikalavimas ir džiaugsmas sąžingu darbu nebūtų 
toks gyvas mūsų dvasiose — visa tai kilo iš tų 
nakčių. Tik pamąstykite, kaip atrodytų žemė, kad 
žmonės nuo pasaulio įkūrimo naktimis tik būtų 
knarkę ar puotas kėlę ir degtinę gėrę. Kad mes 
visada atmintumėm, jog visas mūsų aukštesnysai 
mokslas, visa, kas žmogų atpirko ir išlaisvino, kyla 
iš tylių ir šventų nakčių — mes tai į savo širdis 
įsidėtumėm ir nesistengtumėm vykdyti savo norus 
tokiu šauksmu ir triukšmu.

Mes gyvename ne tik mokslu, bet taip pat ir daile. 
Jei kas iš jūsų tarpo yra buvęs kokiame muzėjuje ar 
paveikslų galerijoje, tas žino, kad ir čia susideda 
visų tautų darbas. Tas pats yra ir poezijoje. Ir mūsų 
lietuvių poetai ne iš savęs viską turi, ir jie daug 
minčių gavo iš svetimųjų — iš vokiečių, rusų, lenkų, 
prancūzų ir kitų.

Iš tikro, mūsų gyslose plaukia visos žmonijos 
kraujas. Mes nesame vieni — mes negalime atsiskirti 
nuo žmonijos, ji yra mūsų bendroji motina. 
Atsiminkime tai visada, sutikę vieną jos sūnų — 
mūsų brolį.

Tėvynė.
Tur būt stebitės, kad dar nekalbėjau su jumis apie 

tėvų meilę. Aš dėl to nedariau, kad laikau 
nereikalinga apie tai kalbėti. Kas nemyli tėvų, su 
tuo nė apie ką negalima kalbėti. Tai vistiek, kaip 
kad kalbintume! akmenį. Bet kaip mylėti tėvai, ir kas 
galima daryti savo meilei parodyti — apie tai dar 
daug turime pasišnekėti. Kaip nenorėjau kalbėti čia 
.apie įsakymą mylėti tėvus, taip pat nenoriu, tikrai 
sakant, kalbėti apie tėvynes meilę. Nes aš 
niekaip neįsivaizduoju žmogaus, ne- 
prisirišusio visa širdimi prie gimto

sios žemės ir gimtųjų žmonių, ne my 1 i n - 
čio tautos, kurios būdą jis yraįskvėpęs 
nuo pat mažens, kaip savo krašto orą, 
kurios kalba jam sakomas kiekvienas 
meilės ir paguodos žodelis tautos, ku
rios žmonės yra jam lyg broliai, se
sers, nes jis turi su jais bendrų šven
čių ir bendrų gedulingų dienų. Žmogus 
yra ne tik savo tėvų vaikas, bet taip 
pat ir savo krašto, savo tautos ir jos 
istorijos vaikas. Bet kadangi kiekvienam 
prigimta savo tėvynė mylėti ir gerbti, tai mums yra 
labai svarbu žiūrėti kad savo tėvynę bemylėdami, 
neliktumėm atžūlūs ir' neteisingi, kitiems kraštams. 
Kaip tik dėlto kad pagarba. ir teisybė svetimoms 
tautoms nėra mums prigimta — privalome, švelniai 
bemąstydami, mažuma lavinti ir platinti savo jaus
mus. Ką aš noriu pasakyti tais žodžiais „švelniau 
mastydami"? Apie kokios rūšies bemintiškumą kalbė
jomės taip daug per paskutines pamokas? Mes 
matėme, kokie stiprūs yra daugelis žmonių, kurie 
temato vien savo artimiausius geradarius, o nič nieko 
nežino apie tūkstančius tolimųjų davėjų, puošiančių 
ir saugančių jų būvį. Esant jiems tokiems neišmanė
liams, nėra ko stebėtis, kad jų širdys nejaučia jokios 
dėkos tiems geradariams. Čia yra taip, kaip gavus 
Kalėdoms kokią gražią dovaną. Jūs neįspėjate iš ko 
ji yra ir, žinoma, negalite padėkoti davėjui, kad jis 
ir čia pat stovi, šalia jūsų, paslaptingu veidu. Bet, 
nukritus šydui, jūs puolate jam ant kaklo. Per pasku
tines pamokas nutraukėme šydą nuo tūkstančių 
tolimųjų geradarių, maitinančių jūsų dvasią ir kūną. 
Berods, ant kaklo jiems pulti negalite, bet argi jūsų 
širdyje nesiranda taip šilta ir dėkinga, kad niekada 
nebenorėsite su panieka ir neprietelybe apie juos 
kalbėti ir taip elgtis, jūsų tėvynė yra pati sau ir 
niekam nieko nėra skolinga ir neturi nė į ką atsižiū
rėti taip kalbėti jūs paliksite tiems, nuo kurių 
šydas dar nėra nuimtas — akliesiems ir spitriesiems. 
Juo daugiau išlavintas yra žmogus, juo jis kuklesnis, 
nes juo daugiau žino, kaip maža pats tebedaro ir 
koks yra didelis skaičius jo geradarių. Reikia tai atsi
minti ir kalbant apie savo tėvynę.

Iš „JAUNUOMENĖS AUKLĖJIMO." .

GARBINGUOSIUS LSS. PAREIGŪNUS, SKAUČIŲ IR SKAUTŲ VADOVUS, SUSKRIDUSIUS Š. M. LIEPOS 
MĖN. 6—7 DIENOMIS Į KASSEL-MATTENBERGO STOVYKLĄ SVARBIŲ REIKALŲ APTARTI, ŠIRDINGAI 
SVEIKINA IR LINKI PASIAUKOTI, IŠTVERTI IR NEPALŪŽTI IKI GALO, KOL BUDĖDAMI NEIŠKOVOSIME 
MŪSŲ TĖVĮNEI LIETUVAI NEPRIKLAUSOMYBĘ! LSB. Vadija.
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KUNIGAIKŠTIENE BIRUTĖ IR MESGraži ir skaiti, kaip rožė ir rūta, kunigaikštienė gyveno Birūta.’Keliolika šimtmečių parėjo ,daug įvairių vandenų nutekėjo, tačiau iš mūsų tautiečių lūpų neišnyko Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio motinos Birutės vardas, neužmirštamai gyvos įvairios dainos, apeigos, sukurtos Birutės garbei.Birutė, tai simbolis Lietuvos tyros, skaisčios mergaitės, tai simbolis lietuvės moters, kuri nemokėjo taip darkytis, kaip šiandieninėje aplinkumoje .matome’ Birutė yra mums lietuvėms moterims pavyzdys, ji yra Lietuvai užauginusi šešis sūnus ir dvi dukteris. Kunigaikštienė nepabūgo savų vargų, ji buvo suaugusi su savo tautos nelaimėmis ir rūpesčiais. Ji mums davė garbingąjį Vytautą. Jeigu šiandien mūsų tautos istorijoje išgarbintas kunigaikštis Vytautas, jeigu ines lietuviai juo didžiuojamės, tai nuopelnas jautrios kunigaikštienės Birutės, kuri saugodama šventąją ugnį, išaugo mistiškoj aplinkumoj, kuri savo jautrios širdies meilės kibirkštėlę įžiebė Vytauto širdyj, kuri jame išugdė teisingumą ir besąlyginę meilę Lietuvai.Jei šiandien mums sunku, mielos tautietės, jei šiandien mes nustojame pusiausvyros, tebūna mums kelrodžiuu ta garbingoji Birutė, teuždega mūsų širdyse tą skaisčią vilties kibirkštėlę, kuria ji gyveno saugo dama vaidilutės rūbais šventąją ugnį.

Daug skaučių draugovių pasirenka sau šį garbingąjį Birutės vardą. Jį pasirenka ne tam, kad galėtų apie ją dainuoti, bet tam, kad jos asmenybė, jos kultas, mums būtų lyg aureolė ,kad mes ja sektume ir ryžtumėmės būti bent kiek panašios, kad pasiruoštume būti geromis lietuvėmis, geromis mergaitėmis moterimis.Jei nepriklausomybę esam turėjusios, tai nepamirškim, kad lietuvė moteris yra įdėjusi nemaža savo pasiaukojimo jai atgauti, ji su plyštančia širdimi laimino savo jauniausią jį sūnų, einantį ginti tėvynės, ji su grublėtais pirštais nuo dienos darbų, pirmoji sklaidė maldaknygės lapus, iš kurios mokė, sėdėdama prie ratelio, savo vaikelius. .Šiandien mes, jaunosios lietuvaitės, esame atsidūru- sios svetimoje aplinkoje. Mums, skautėms, dedamos nelengvos pareigos susikaupti lietuviškoje dvasioje. Mes turime suaugti su neužmirštinais lietuviškais papročiais ir gaivinti, kaip Birutė, tą šventąją ugnį, savo širdyse Lietuvės pasiilgimo jausmus.Birutė aukojosi, nes meldė iš dievų savo tautai palaimos, o mes dirbkime tautos labui, kad sulauktume giedraus ir laisvo rytojaus. Birutietė.

Gera šypsotis saulutėj žygiuojant į Zugspitzės viršūne. Baltijos Tunto iškyla. Džiugo Vietininkijos vadovai Alpėse.
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R. BADEN-POWELL APIE
Kiekvieną kartą sutikdamas skautę, aš domiuosi 

ja. Mano susidomėjimas auga arba mažėja atsižvelgiant 
į matomus ant jos dešinės rankovės specialybių 
ženklus.

* Kiekviena skautė, ypač jei ji jau yra II patyrimo 
laipsnio, gali laikyti egzaminus iš specialybių, kurias 
jūs randate suminėtas pridedamoje lentelėje. Šie 
specialybių ženklai turi būti įgyti ne savo pa
sididžiavimui, bet parodyti tai, ką jūs mokate. 
Specialybių ženklai nešiojami ant kairės rankovės 
rodo sugebėjimą tarnauti artimui, tai pačios 
svarbiausios ' specialybės, tuo tarpu visų kitų 
specialybių ženklai, rodantieji kiekvienos skautės 
ypatingą sugebėjimą įvairiose skautavimo srityse, 
nešiojami ant dešinės rankovės. Yra labai daug 
specialybių, kurioms jūs galite, ruošis, bet tai dar 
nereiškia, kad jūs jas visas turite įgyti. Peržiūrėkite 
lentelę ir išrinkite, kurios jums daugiau patinka. 
Dabar pradėkite dirbti ir paruoškite vienai ar dviem 
specialybėm, iš kurių viena svarbiausių yra ligonių 
slaugymas, nes skautė, tame darbe lengvai randa 
progos pritaikinti gyvenime III įstatą: „skautė yra 
naudinga ir padeda artimiesiems." Tas yra taip pat 
būdas tarnauti savo kraštui. — Būtinumas rūpintis 
ligoniais. Tėvynei pašaukus, šimtai moterų dirba 
naudingą darbą ligoninėse slaugydamos sužeistuosius. 
Jos yra dėkingos organizacijai, išmokiusiai šios 
rūšies darbo. Tūkstančiai kitų moterų turinčios gerus 
norus, bet neturėdamos reikalingo pasiruošimo, kurį 
teikia skautybė, turėjo atsisakyti nuo tos progos būti 
naudingomis; jokia ligoninė negalėjo pasinaudoti jų 
darbu, patarnavimais. Todėl praktiškai įgyvendinkite 
jūsų šūkį „Vis budžiu", ir mokykitės, kol esate 
skautės, viską ką jūs galite pritaikinti darbe ligoninėj, 
vaikų, ligonių slaugyme ir t. t. Ieškokite aplinkui 
žmonių, kurie gali jums padėti tame pasiruošime.

Slaugymas vaikų ypatingai reikalingas, nes da
bartyje daugeliui mergaičių .tenka padėti motinoms

SKAUČIŲ SPECIALYBES
atlikti jų uždavinius. Kasmet miršta labai didelis 
skaičius kūdikių tik todėl, kad jie yra netinkamai 
slaugomi mergaičių to darbo nemokančių. Kūdikiai 
yra labai švelnūs sutvėrimai, per nežinojimą ar 
apsileidimą jūs galite tapti priežastimi kūdikio mirties, 
kuris gal būt išaugęs ir tapęs geru piliečiu. 
Duodamos Įžodi jūs pasižadėjote būti pasiruošusios 
atlikti savo pareigą įvairiais galimais būdais; 
svarbiausia yra pasiruošimas vienodai gerai slaugyti 
vaikus ir suaugusius. Aš tikiuosi, kad jūs, kaip 
galima greičiau išmoksite atlikti šią pareigą, artimui 
tarnauti dvasioje, kaip tinka kiekvienai skautei. 
Išvada, pirmiausia ruoškite sanitarės, vaikų ir ligonių 
slaugės specialybes. Po to, specialybių lentelėje jūs 
išsirinksite tas specialybes, kurios ypač jus domina 
ir kurioms yra proga pasiruošti kursuose. Nuoširdžiai 
pasiruoškite šioms specialybėms ir pasistenkite kuo 
geriausiai pasireikšti jose.

Plaukikė. Irkluotoja.
4 grupė — tarnavimas artimui:

Sanitarė. Ligonių slaugė.
Pėdsakų sekėja. Gaisrininke.

Sugebėjimo specialybės dalinamos į 4 grupes:
1 grupė — būdas ir inteligencija;

Gyvulių draugė. Dainininkė. Muzikė.
Paukščių draugė Kompozitorė. Geologė.
Artistė. Choristė. Pasakotoją.
Astromomė. Rašytoja. Gamtininke.

2 grupė — rankdarbiai ir amatai:
Lakūnė. Elektrotechnikė. Gelbėtoja.
Skalbėja. Žaislų gamintoja. Spaustu vninkė.
Mezgėja. Sodininkė. Daržininkė.
Virėja. Pienininkė. Telegrafiste.
Nerėja. Modistė Namų ruošos.
Namų šeimininkė. Fotografė Vaikų slaugė.

3 grupė — fizinis lavinimas:
Atletė. Šokėja. Čiuožėja.
Sportininkė. Dviratininkė. Pioniere.

NUOTRUPOS IŠ BUVUSIOS STOVYKLOS
Kaip malonu, kai per ūkanas šypteli linksmi pava

sario saulutės spinduliai. Dingsta tuomet blogoji 
nuotaika, ir bėgu palikusi dulkėtą kambarį ir kny
gas į lauką su draugėmis pažaisti, pakrykštauti.

Bet tos gražiosios saulėtos dienos tokios retos, kad 
tikrasis pavasaris, atrodo, nė nemano pasirodyti, o 
mes, mažosios, galime tik besvajoti apie tai.

Mudvi su Kastute labai dažnai susėdusios mano 
kambaryje prie lango, įsižiūrim į kokį nors daiktą 
lauke ar paukštelį ant sušalusios žemės veltui ko 

.nors ieškantį lesti ir ušsisvąjojame, arba, prisiminu

sios pereitą vasarą ir jos malonumus, vėl kalbamės, 
juokiamės iš linksmų išgyvenimų.

Šiandien kažkaip prisiminėm pereitos vasaros sto
vyklą, palapines, vėliavą, stovyklos žvaigždėtą dangų 
ir daug kitą. Labiausia mums malonių prisiminimų ir 
juoko suteikia mūsų pirmoji naktis sargyboje.

Mes, jaunosios skautės, šiai nakčiai skiriamos sar
gybom Aš jau buvau ir anksčiau, priš porą dienų, 
sargybą ėjusi, bet su viena drąsesne skaute ir tai 
dar iš vakaro, kuomet tikrai žinojau, kad daug skau
čių dar neužmigusios. Be to, budint su vyresne sese,
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kažkaip drąsiau ir tikriau. Bet tą kartą mes visos 
nors ir nebemažos (Danutei jau 11 mietų), bet vis 
dėlto naktį bijojome.

Mudvi su Kastute pati draugininke prikėlė 12 vai. 
Labai nenorėjom lįsti iš po antklodės, bet drau
gininke tuojau priminė, kad skautė turi klausyti 
savo vyresniųjų ir negražu raivytis, kaip senei. 
Atsikėliau. Pasirodo, kad Kastutė buvo vikresnė už 
mane — ji jau kaklaraištį rišosi, — todėl šokau ir aš 
rengtis.

Patruliuoti turėjom' kaip tik nuo tos pusės, kur 
tolumoje buvo skautų stovykla. Dar iš vakaro sesės 
daug buvo prikalbėjusios apie naktinius puolimus, 
todėl drebėjome dėl kiekvieno sušlamėjusio lapo, 
įsivaizduo damos, kad ten kas nors eina ar šliaužia 
tykodamas, nepastebėtas iškrėsti kokią išdaigą. Šia-: 
mėsį, atroldo, girdėjome iš kiekvieno krūmo, kiek
vieno kupstelio, net mūsų pačių kojomis užmintas 
lapas atrodė įtartinas. Nežinau kiek mes taip susi
glaudusios, stipriai vieną kitą apsikabinusios vai? 
kščiojome. (Iš tikrųjų, turbūt, nebuvome nuėjusios 
daugiau 20 žingsnių nuo draugininkės palapinės), 

kaip staiga Kastutė dar stipriau visa drebėdama prie 
manęs prisiglaudė ir vos pajėgė parodyti tvoros link. 
Beveik apstulbau pamačiusi. kaip'-. mažos žiežirbytės 
pluoštais lekia į mūsų pusę.

Pati nepajutau, kaip nubėgau Kastutę tempdama 
prie draugininkės palapinės ir vos pajėgiau riktelti: 
„Sese d-ke, mus puola”. Nors d-kė ramino mus ir 
aiškino, kad tai šv. Jono vabalėliai, kurios mes jau 
daug kartų ankščiau vakarais miatydavom, bet tą 
naktį mes drąsos nebeatgavome ir d-ke.,mums labai 
prašant, teko išeiti iš palapinės ir saugoti mus. 
Mudvi su Kastute likusį laiką jau nebe tiek stovyklą 
saugojome, kiek draugininkės laikrodį, kurį ji mums 
turėjo rodyti kas kelios minutės, kol perdavusios 
budėjimą kitai draugovei jau visos trys atsigulėm.

Tąsyk atrodė gana šiurpu, baisu, o dabar tik 
linksma, prisiminus. Pavasaris jau čia sužaliavo 
medžiai, atsigavo miškas — ir vėl bus stovykla. Bet 
jau mes būsime ne naujokės, ir kažin ar mes nepa- 
sijuoksim širdyje iš jaunesniųjų naujokių stovy
kloj, atbėgančių naktį į draugininkės palapinė su 
šaukšmu: „Sese d-ke, mus puola”!.. Jaun. skautė

Jaun. Neringietė kviečia pusryčių. Smagu stovyklauti.

KAIP RAŠYTI TEMĄ
Kaip galėčiau parašyti užduotą ar pasirinktą temą 

greitai, lengvai ir gerai?
1/ Tuojau, pradėk! Temos pavadinimą parašyk 

ant ilgos popieriaus juostelės. Susigyvenk su tema. 
Mintis, kaip nors tą pačią dieną ar vėliau atėjusias 
į galvą, suglaustai pažymėk popieriuje. Tokiu būdu 
nesukdamas ypatingai galvos pasitieksi krūvą med
žiagos.

2/ Sutvarkyk mintis. Išrašyk iš popieriaus 
pažymėtas mintis tinkama tvarka.

3/ Po to rašyk. Papildyk mintis, aiškink, p'Iėsk 
jas. Rašyk, nestovinėdamas vietoje, nors vėliau ir 
teks perbraukti tą ar kitą sakinį, jei ne visai patiks. 
Gan svarbus -dalykas yra pradėti ir įsivaryti į darbą. 
Pirmiausia klausk save: kaip galiu -skaitytojui -temą 
padaryti malonią ir įdomią? Ar svarbus dalykas, kad
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butų vertas rašyti? /Jei laisvai rėnkieš temą ne mokykloje užduotą/.' Kokiu būdu mokytojas galėjo išgalvoti šią temą? — Nesijausk esąs atstumiamas temos, nes tada stengsies kuo greičiau parašyti, ir darbas bus prastas.Norėdami parodyti, kaip reikia galvoti rašant įvairių rūšių temas ir kaip statyti planą, dedame lenteles. TEMŲ LENTELĖS.
1. Pasakojimas.

Įsidėmėk: Vaizduok paprastai. Laikykis įvykių eilės laiko atžvilgiu. Būk bešališkas stebėtojas. Rašyk taip, kaip yra įvykę. /Gi jei uždavinys yra paaiškinti ir papildyti, daryk be jokių perdėjimų, ypatingai susilaikydamas/.
Įžanga:a/ Kas būtinai reikalinga dėstymui suprasti, yra buvę prieš įvykį? /Neperpiačiai atpasakojant/.0/ Kokią bendrą mintį, kuri pasitvirtintų dėstyme, galima būtų išreikšti?c/ Kaip paaiškinti skaitytojui, kad pasakojamasis įvykis yra iš tikro svarbus? Kaip gali jį tuo tikslu tuojau sudominti?d/ Įžangos gali nebūti, jei paties pasakojimo neatidalomoje pradžioje ji bus savaime.
Dėstymas:Kokie svarbiausi veikėjai ir kokie asmenys šiaip svarbūs pasakojimui? ■Kokiu laiku įvyko dėstomas dalykas?Kur prasideda veiksmas /vieta/?Kokios išviršinės aplinkybės: 1. tolimesnės, 2. artimesnės yra sekančių įvykių pasikeitimų priežastys?Kokios jėgos veikią jų tikslus?Kokios jėgos /išorinės ir vidujinės/ verčia veikti asmenis, kokios priežastys juos skatina?Ko siekiama tais veiksmais?Kokios kliūtys trukdo, veikia priešingai arba nukreipia nuo tikslo?Kokiomis priemonėmis ir jėgomis pasinaudoja veikėjas siekdamas tik tikslą?Ar pasiekia jis tikslą, ar jo priešininkas stipresnis?Kas išskaido herojaus arba priešininko sutelktas jėgas?Kokios to pasėkos?Ar veikėjai siekia tikslo iš naujo?Iš kurios pusės /herojaus ar jo priešininko/? Gal iš abiejų?Ar veikėjai parodytomis pastangomis pasiekė tikslą? Ar įvyko, kas norėta?
Pabaiga:a/ Kokios pirmučiausios /ne tolimesnės/ pasėkos kilo iš iki šiol pavaizduoto veiksmo? Kokią reikšmę turi įvykis panašių arba vienu metu įvykusių atsitikimų eilėje, istorijoje, gamtoje, žmogaus gyvenime ir t.t.?b/ Ar tam tikras, pareikštas — gal būt, pradžioje — posakis pasitvirtina?

c/ Kokie panašūs į temą arba priešingi reiškiniai yra įdomūs ir iškeltini?d/ Pabaiga, jei pasakojimas pats savaime užsibaigia, gali būti praleista. Įsidėmėk:2. a/ Aprašymas Aprašydamas stebėk kuo tiksliau: Įsigilink į aprašomąjį dalyką. Viską nupiešk , žodžiais nenukrypdamas nuo tiesos. Surask tinkamą daiktų parodymo eilę. Išsireiškimai turi būti aiškūs, vienaprasmiški ir tiksliai atitinką. Norint patiekti tikrą aprašymą, reikia, visiškai neleidžiant įsikišti savo asmeniui į dėstomą dalyką. taip rašyti, kad skaitytojas susidarytų visai tikrovei atitinkantį vaizdą.r. būdas: Analizė sudedamąsias dalis

2. b/ Vaizdavimas Vaizduodamas prie dalyko, eik iš savo asmeninio taško, su savo paties šiltu domėjimuosi. Aprašomą dalyką parodyk ypatingai gražioje šviesoje, iškelk naudingas, sau patinkančias puses. Gali truputį atleisti savo fantaziją, kad būtų Sužadinta skaitytojo vaizduotė, kad. jis imtų jausti kartu su tavimi, iškelk .atskirų dalių santykį tarp savęs, visame vaizde ir žmogaus gyvenime.— suskaidymas, dalyko į ir miklus bei tikslus jųišdėstymas.2. Būdas: b i n t e z ė — sustatymas. Einama nuo vienos smulkmenos prie kitos, tinkamoje vietoje pridedama sekanti, kol sustatomas vaizdas.Kaip stebėti ir rasti sudėtines dalis ir jų žyminius?a/ Nagrinėjimas vietos atžvilgiu: kur, kas yra aplink, ką galima pasakyti apie padėtį aplamai?b/ Nagrinėjimas laiko atžvilgiu: kada, koks dienos laikas, kokiame išsivystymo ar pasiruošimo laipsnyje yra dalykas? /Gimimas, darymasis, augimas, pumpurams sprogstant, žydint, bręstant, pasiruošęs, tinkamas, griuvimo stadija, pasenęs?/.
cl Svarbiausios sudėtinės dalys /pvz. šaknys, — kamienas —■ šakos —lapai/.d/ Santvarka: kas pirmauja, aiškiausiai krinta į akis? Kas yra nustelbta? Koks suskirstymas ir susiskirstymas?Panašūs dalykai?Įvairybės?Įžanga: Kas ypatingai įdomu aprašomame dalyke? Kokiu ypatingu daikto ženklu, savybe galiu sudominti skaitytoją? Kokia žinoma mintis kalba apie dėstomą dalyką? /Pvz. posakis „Pamatyk Neapolį ir mirk" aprašinėjant nuotykius tame mieste/.’Dėstymas: Kaip atrodo dalykas? Kuo skiriasi nuo kitų į jį panašių arba tos pat rūšiės? Jo kontūrai? Kokios jo smulkmenos arba ypatybės? /Visa sėkmė priklauso nuo gero išdėstymo tų smulkmenų ir tinkamo jų pasirinkimo!/Teisingai grupuoti. Pradėti ryškiausiu, įdomiausiu žyminiu. Laikytis natūralaus dalykų išplaukimo vieno .iš kito. Vaizdai: prieky, apie daiktą, už jo.Kam tinka daiktas? Kur jį vartoja? Kokiam tikslui? Kas padarė daiktą? Jo evoliucija /išsivystimo eiga/ laiko, vietds atžvilgiais? Kas įvyksta su daiktu, pabaigus ji daryti?
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Prie kokios grupės galima priskirti dalyką /klasifikacija/? Santykis su panašiais ar nepanašiais daiktais? Už ką jis geresnis, pirmesnis ir priešingai?Pabaiga: Kokie pamokymai, išvados, išplaukia iš aprašymo? /Pvz., Vilnius gražus, Baltijos jūra turtinga gintarais/./Vaizduojant, pabaiga: Ką aš manau apie tą dalyką?/ 3. Karakterizavimas./Asmenybių aprašymas/Įsidėmėk: karakteristika yra tikslus kokio nors asmens pavaizdavimas. . Karakteris yra žmogaus įpročiai ir polinkiai, susidarę del jo religijos, tautos auklėjimo, gyvenimo patyrimo bei paveldėtų būdo savybių, kurie žmogaus mąstymą bei veikimą nukreipia pastovia linkme. Vadinasi, reikia ištirinėti tie polinkiai, pilnai parodyti aprašomojo karakterio geros ir blogos ypatybės ir čia pat įrodyti jas to asmens darbais, kalbomis. Pilną dvasinį asmens vaizdą susidarysi tik tada, jei būsi apie jį daug skaitės, ir galvojęs. Todėl laiku pradėti. Vis stengtis atrasti jo veiksmų skatinamąją jėgą.Įžanga: Ką reikia trumpai pasakyti apie asmenybės reikšmę aplamai? Kaip vykusiu būdu išaiškinti skaitytojui to asmens reikšmę /Praeičiai arba dabarčiai?/ Koks ypatingas, visiems žinomas, karakterio bruožas gali būti jau pradžioje parodytas: pagirtas arba papeiktas?Dėstymas: Koks buvo asmuo iš prigimties? /Tėvai, kilmė, auklėjimas, gabumai, išsivystymas jaunystėje, mokslas, jo laiko dvasia, gyvenimo būdas?/ Koks dėl įvairių priežasčių jis pasidarė 

Ypatingi pergyvenimai, patyrimai, įspūdžiai, ligos, mirtis, pasisekimai ir nepasisekimai?Kokiomis aplinkybėmis, poelgiais, kalbomis pasirodo tam tikri jo karakterio bruožai? Ar jie pastovūs? Ar keičiasi? Dėl ko? Nusistatymas?Asmens .nuopelnai žmonijai, tautai? O gal prasikaltimai? Tėvynėje ir svetur? Įvairiose darbo sry- tyse? Įvairiose tarnybose? Koks buvo privačiame gyvenime? Artimųjų ratelyje? Bendras įspūdis, kurį jis sukeldavo kitiems? Fizinės ypatybės? Veidas?Kokios dorovinės vertės yra asmuo? Daugumos nuomonė? Žymiųjų bendzalaikių arba dabarties žymiųjų žmonių nuomonė? Ar tos nuomonės ne šališkos?Pabaiga: Bendras asmens įvertinimas. Ar verta jį imti pavyzdžiu? Sulyginimas svarbiausių bruožų su kitu žymiu asmeniu? Panašumas — skirtumas? Pačiai užbaigai gali būti pareikšta nauja nuomonė apie asmenį arba klaidinga — atremta. ' ' .4. Kaip elgtis su patarlėmis, posakiais ir sąvokomis.Dorovinius, pamokančius ir žinomus posakius galima nagrinėti bendrąją ir tiksliąja forma.I. Bendroji forma.Įsidėmėk: apdirbdamas patarles, posakius ir pan. temas, kurios skelbia visiems žinomą moralinę teisybė, vesk prie įrodymo, kad tas yra neabejotina teisybė.Įžanga: Svarba? Ar verta nagrinėti temą? ’ Kaip suįdominti skaitytoją?Dėstymas:1. Žodinis aiškinimas. Ką reiškia posakis,, nagrinėjant pažodžiui?2. Prasminis aiškinimas.: Kas turėta galvoje? /Toliau eina trijų rūšių įrodymai/3. Patyrimas: Ką sako man tokiu atveju mano paties ar kitų žmonių patyrimas? Ką galime spręsti iš vieno įvykio apie daugelį, iš dalies apie visus? Taigi bendras sprendimas? /Stebėjimai, bandymai?/ Trumpai: patyrimas moko, kad yra taip, ir viskas.4. Protas: Kodėl taip? Ar protingas žmogus gali abejoti tos ar panašios tiesos plačiąja prasme /tinkančia visiems vienos rūšies įvykiams/? Kas seka iš bendro patvirtinimo šio posakio mano išdėstytam įvykiui? Protas sako taip pat: taip yra, ir viskas.5. Autoritetas: Kokiu žymaus mokslininko, menininko arba valstybės vyro posakiu, panašiu ar sakančiu visai tą pat, galima remtis? Ar patarlė ne tautos balsas? /Vox populi — vox Dei/'. Taigi ir autoritetai patvirtina: yra taip, o ne kitaip!Po to bendro, tikslaus įrodymo galima pridėti ir savo asmeninę nuomonę, tik atsargiai!a/ Kokius pavyzdžius iš savo paties patyrimo galiu patiekti?b/ Kokias išvadas esu padaręs?c/ Ką pastebėjau kituose žmonėse sąryšyje su tema?Pabaiga: Kaip sutraukti įrodymus trumpai ir įtikinančiai? Kokią praktišką reikšmę turi įrodymas?
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kaip galiu patraukti skaitytoju į tiesos pusę? Kaip mikliai įkalbėti jam kilniai elgtis? /Tas praktiškai daroma vartojant formą „mes"/ Nuoširdumo!
II. Tikslioji forma.

Įsidėmėk: Stengiantis ką tiksliai ir siaurai aprašyti, yra daug mažiau pavojų padaryti klaidų, nei tą patį nagrinėjant plačiai, apibendrinant. Jau senovės graikų mokiniai, rašydami temas, naudojosi labai praktišku klausimų metodu, puikiai gyvuojančiu ir šiai laikais. Tą metodą graikai vadino „C h r i e”, t. y. darbo nurodymais. Jis susideda iš sekančių, maždaug, klausimų:
Įžanga:
Kas: Kas sukūrė žinomąjį posakį? Iš ko kilęs? Jei kūrė jas nežinomas, reikia tuojau papasakoti žodžio ■arba posakio svarbą.
Dėstymas:
Apie ką? Apie ką sakoma? Tiksliai pakartok patarlę. 1. Tikslus žodžių aiškinimas, 2. Tikslus prasmės aiškinimas / žiūr. aukščiau, apie „Bendrąją formą". Koks yra skelbiamos minties branduolys, išaiškinus prasmę?

Kodėl? Proto įrodymas! /Žiūr. „Bendroji forma"/.
Kodėl ne? Įrodyk priešingo posakio ,/pvz., nesėjęs — nepiausi, nesėjęs — piaUsi/ neteisingumą.a/ Ar priešingybė /tikslus priešingai perdirbtas posakis ir priešingas proto įrodymas —- reductio ad 

absurdum/ nebus aiškiau, įrodant posakio teisingumą. Aišku, galima tik tada, jei patarlė nėra klaidinga..b/ Ką paprastai prikiša priešingai nusistatę ir paviršutiniškai žiūrį? Kaip jiems atsikirsti?c/ Kokie paplitę prieštaraujantieji įsitikinimai? Atsakymas į juos?
Palyginimai? Panašūs įvykiai. Kaip aš suprantu posakio teisingumą: panašumas ir palyginimas gamtoje ir žmogaus gyvenime? Patyrimo įrodymas? /Žiūr. „Bendroji forma"/ Palyginimai su istoriniais asmenimis, panašiais atsitikimais gyvulių, augalų pasaulyje, kosmose, kitose pasaulio dalyse, kituose istorijos laikotarpiuose, kitose tautose su ypatingais papročiais ir politine santvarka.
Pavyzdžiai? Pavyzdžiai iš tautosakos /padavimų/, istorijos, poezijos, žmogaus gyvenimo, gamtos?
Patvirtinimai ir liudijimai? Autoriteto įrodymas? /Žiūr. „Bendr. f.‘7 Kokie žymūs žmonės daugiau patvirtina šitą tiesą?Kokios citatos iš poetų kūrinių, kokie papročiai, tradicijos, patarlės, posakiai liudija to sakinio teisybę?Pabaiga: Kaip sutraukti įrodymus trumpai ir įtikinamai? Kokią praktišką reikšmę turi įrodymas? Kaip galiu keliais žodžiais sužavėti skaitytoją ta tiesa? Kaip vykusiai įkalbėsiu jį kilniai elgtis? /Praktiškai geriausia vartoti formą „mes'7 Nuoširdumo!Kaip žinome, literatūros teorija skiria tris žanrus: pasakojimas /dalykas nagrinėjamas laiko alžvil-

Vyriausias Skautininkas įteikia Ragainės ženklus III vadovų stovyklos dalyviams.
giu/, aprašymas /nagrinėjamas vietos atžvilgiu/ ir protavimas /iš kelių tiesų išvedama viena tiesa arba tiesa, paremiama kitomis/. Prieš rašydamas temą, pirmiausiai nuspręsk, kokios rūšies bus tavo rašinys, ir po to temų lentelėje skaityk klausimus. Čia pasielgta kiek kitaip: nuo aprašymo atskirta vaizdavimas, pridėtas atskiras skyrelis „Karakteri- stika", taikantis prie sąlygų, protavimų bendrąja prasme vietoje duota patarlių nagrinėjimas.Kaip naudotis tomis lentelėmis? Surašęs mintis į popieriaus lapą kaip aukščiau minėta, perskaityk iš lentelės atitinkamą skyrelį ir sustatyk planą paskum, palengva nagrinėdamas, duotus klausimus, atsakinėk į tuos, kurie tavo atvejui tinka. Į visus atsakyti nereikalinga. Kiti klausimai ten parašyti tik kad temą rašantysis pagalvotų apie ką nors, kiti — reikalingi atsako. Kur atskira plano dalis suskirstyta punktais a, b . . ., ten pasirink tą punktą, kuris tau geriausiai patiks, ir rašyk pagal jį. Ten, vadinasi, parodyta, kad galima rašyti, kaip aiškinama raidėje a, arba kaip b,arba kaip c, bet ne pagal visus aiškinimus iš karto.Trumpai tariant, iš duotų temų lentelėje klausimų ir nurodymų reikia imti tuos, kurie tinka tavo temai.Pagaliau, šios taisyklės tinka ne vien tik mokykloje ar gimnazijoje užduotoms temoms rašyti. Ir laikraščiui aprašydamas įspūdžius, keldamas naujas mintis, turi prisilaikyti tam tikros logiškos tvarkos, kuri čia yra nurodyta.
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PO TO — DAILINTUTaigi iš pradžių rašyk nesirūpindamas, kaip moki. Bandyk, kiek gali, vaizduoti įtikinančiai ir kritingai, stenkis, savo vaizdais pagauti skaitytoją. Padaręs juodraštį, t. y. pirmus apmatus, truputį imk dailinti išsireiškimus, praktiškai" daroma taip: skaityk savo straipsnį balsu, ir jei nepatinka kuri nors vieta, /negražiai skamba, nesiriša su kitais sakiniais/, pagalvok, ar nebūtų galima geriau pasakyti. Tokiu būdu išvengsi tų pačių žodžių bei minčių pasikartojimo ir netinkamo žodžių sutvarkymo sakinyje. Daugeliui mokinių bjauriausias dalykas yra sugalvoti įžangą ir. pabaigą, tačiau nieko nepadarysi. Kartais gi ir nereikės „klijuoti" specialios įžangos ar pabaigos, jei iš dėstymo jie savaime išplauks. Kaip ten bebūtų, bet įžangos nie'kad nereikia pradėti nuo Adomo ir Ievos. Įžanga juk yra įvadas į tavo temą, o ne į visą literatūrą! Vaizdavimas dėstyme tarp kitko — tas priklausys nuo temos pavadinimo — turi būti arba visai objektyvus, lyg bešališko stebėtojo, arba lyg pats kūnu ir siela būtum susijęs su aprašomu dalyku. Savo paties nuomenę išreišk tis jei užduota ką paaiškinti, nuspręsti ar papildyti.Kai tokiu būdu būsi baigęs temą, balsiai perskaitęs, jei iškęsi, naktį dar palaikęs ant stalo, kitą dieną dar palengva perskaityk ir vėl . taisyk, jei kas nepatiko. Gali pakviesti draugą ir klausti jo nuomonės atkreipdamas dėmesį į jo pastabas. Pirmoje eilėje venk svetimžodžių, barbarizmų, ir šokinėjimų iš vieno stiliaus į kitą. Tik tada perrašyk švariai. Atmink, kad išorinė išvaizda darbo, švariai parašyto 

ir vaizdžiai sutvarkyto, kur užrašai pabraukti, vienodai užleisti laukai, mokytojui daro gerą įspūdį. Įsivaizduok, kad pats esi mokytojas ir turi patikrinti 30—40 temų. Tarp keliolikos prastai ir skubotai prirašytų lapų staiga atverti švarius, parašytus su išoriniu kruopštumu. Tu tuojau linksmiau nusiteiki ir nesąmoningai linksti tą darbą geriau įvertinti, nei biauriai parašytą, ar ne? Taigi jau čia paaiškėja taip reikšmingo „gero įspūdžio" svarba gyvenime. Atiduodant sąsiuvinius, mandagiai paprašyk mokytojo, kad paskaitytų geriausią darbą, nes geras pavyzdys yra puikus pamokymas?STATYK TEISINGAI ŽENKLUS!Jei ne visai tvarkoje pas tave su skyrybos ženklais, tą kliūtį nugalėti galima, tik reikia kartą tvirtai pasiryžti nusukti galvas visiems kabliukams ir panašiems. Perstudijuok pagrindinai sintaksės dalį apie skyrybą, paimk laikraštį arba knygą ir „slebizavok" ženklus. Prie kiekvieno nesuprantamo skyrybos ženklo sustok ir išsiaiškink, kodėl jis čia yra, kodėl ten nėra. Mat, žinias reikia kartoti tol, kol susigyvensi su visais ženklais ir juos dėsi teisingai „iš atminties". Pagaliau, atmink: nereikia rašyti be galo ilgų sakinių. Savo rašiniuose statyk daugiau tašką.
Tikimės, kad. šis straipsnelis padės kai kuriems geriau parašyti klasėje duotą darbą. Mums būtų labai malonu apie tą išgirsti iš tų, kurie pasinaudos čia paskelbtais nurodymais, laukiame pranešimų apie pasisekimą! J. Kablys.

TAIP PAT DEL VYČIŲ PROGRAMOS/Žiūr. „Sk. A." Nr. 3 — II met./Brolis R. Vidugiris baigdamas savo pasiūlymą dėl vyčių programos išreiškė pageidavimą, kad ir kiti skautai vyčiai pasisakytų tuo klausimu. Noriu tad ir aš tarti savo žodelį, nors, deja, apie kitų kraštų skautus vyčius neturiu per daug didelio supratimo ir brolio R. Vidugirio savo žiniomis nenukonkuruosiu. Tačiau mes, skautai vyčiai, ėsame juk visai demokratiškas sutvėrimas ir kiekvienas turi teisę pasakyti tai, ką jis galvoja. Brolis R. Vidugiris ta teise pasinaudojo pasakydamas savo nuomonę, noriu pasinaudoti ir aš, pasakydamas irgi ne kieno kito, kaip tik savo nuomonę, del kurios, savaime suprantama, būtų galima ginčytis iki užkimimo.

Nesu buvęs Lietuvoje vyčiu ir tuo -klausimu tada .dar nesidomėjau, tad nežinau, ko buvo tada reikalaujama iš sk.v.kandidato. Dabar turime „Skautybėje" paskelbtąją programą ir brolis R. Vidugiris sk.v.kan- didatams siūlo -visai naują 9 punktų dalyką, kurį aš pavadinčiau „programėle". Pats br. R. Vidugiris dar abejoja, kam yra taikoma paskelbtoji sk. v. programa: sk.. vyčiams ar sk. v. kandidatams? Man, pavyzdžiui, iki šio laiko dar nebuvo kilęs abejojimas, kad I p. I. programą eina II p. 1. skautai ir pan. Ar ne taip pat bus ir šiuo atveju? Tačiau br. R. Vidugiris galvoja, kad ši programa sk. v. kandidatams yra per plati ir ji turėtų būti taikoma tik skautams
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vyčiams. Ergo, reiktų įvesti dar vieną pat. 1. stotį 
tarp sk. vyčių ir prit. sk. vyčių.

Man atrodo, jog būtų labai nerimta tvirtinti, kad 
gimnazistui atestatą būtų galima išduoti ir nebaigu
siam, gimnazijos kurso — neturinčiam nustatyto žinių 
kiekio. Dabar atsistojame tiktai prieš klausimą: ar 
mažinti nestatytąjį žinių kiekį, ar reikalauti, kad jis 
būtų didelis ir tvirtas? Jei mes padarysime vargšui 
gimnazistui /„vargšui" rašau visai sąmoningai/ nuo
laidų tai atsidūręs universitete jis bus tikrai vaegšas, 
nes jausis labai kvailai, aip yra ir su sk. v. kandidatais.

Skautui vyčiui, kaip amžiumi vyresniam skautui, 
ne kartą teks išsikalbėti su žmonėmis, kurie apie 
skautybę nieko nežinos, arba turės apie Ją klaidingą 
supratimą. Ar tada bus jam laikas bėgti namo, kad 
pagrindinai susipažintų su skautų ideologija ir kt? 
Be to, sk. vytis yra vadas ir iš jo, nuo šlipso pa
keitimo dienos, jaunesnysis brolis daug daugiau 
pareikalaus. Sk. vytis turi mokėti vadovauti ir orga
nizuoti— to iš jo reikalauja ,',Skautybėje" paskelbtoji 
programa, gi brolio R. Vidugirio siūlomoji progra
mėlė to neturi.

Metu dabar dar kartą žvilgsnį į br. R. Vidugirio 
pasiūlymą — tai anglų programa su 5 papildymais. 
Man atrodo, kad Šis pasiūlymas yra kritikuotinas 
/reta iš viso kur nors rasti nekritikuotiną pasiū
lymą.. ./. Pačioje pradžioje savo straipsnelio br. B. 
Vidugiris klausia, kur galima gauti „Kelią į laimę" 
ir „Vadovą". Netrukus jis siūlo mūsų sk. v. kandi
datams anglų programą, kurios pirmasis punktas 
reikalauja: „Perskaityti ir suprasti /išstudijuoti/ Skau
tybę berniukams" ir „Kelią į laimę" . .. Taip, galima 
padėti tik daugtaškį, kai tame pačiame straipsnyje 
autorius prieštarauja pats sau. Toliau. Autorius siūlo 
papildymus, kurių vienas yra išeiti visus tris skautų 
patyrimo laipsnius. Skautas išlaikęs I p. 1. egzaminus 
jau bus. įtraukęs jaunualį į skautų organizaciją ir 
paruošęs įžodžiui — 3 punktas anglų programos jau 
nustoja prasmės. Taip pat savo prasmės nustoja ir 
br. R. Vidugirio pasiūlytieji b ir c punktai, nes I p. 1. 
skautas supratimą apie tai jau turi /jei buvo pa
kliuvęs sąžiningiems egzaminatoriams!/ Apie antrąjį 
anglų programos punktą neverta ir kalbėti, nes to 
reikalaujama bendrai iš kiekvieno skauto. Kas gi 
belieka? Išmokti Tradicinę ir būrelio Patrono biogra
fiją, kaip kad siūlo-br. R. Vidugiris? Tai yra reika
linga, neginčiju, bet tam yra pajėgus ir jaunesnysis 

skautas.. . Taigi, sk. v. kandidatui belieka pagal 
naująjį programos projektą išbūti tiek laiko kandi
datu, kiek nustatys būrelis bei jo Vadas. Įsivaizduo
kime, kad jam nustatė 4 ar 6 mėnesių kandidata
vimo laiką. Argi per tą laiką nebūtų galima išeiti tą 
„neįkandamą" programą? Brolis R. Vidugiris bijo 
„atbaidymo" ir siūlo šią programą eiti tik sk. vy
čiams. Man prieš akis stojasi toks vaizdas: sk. v. 
kand. rodomas gardus, lengvai pasiekiamas pyra
gėlis, bet pasiekęs tą pyragėlį jis pasijunta narve, iš 
kurio išeiti jau nebegali ir kur jam pakišamas baisus 
/ąpagal br. R. V./ kaulas, ant kurio parašyta „Skautų 
vyčių programa". Šlipso pakeitimas nepakeičia vienu 
akimirksniu jaunuolio išsilavinimo ir todėl yra nelo
giška tvirtinti, kad sk. v. kand. negali eiti tos pro
gramos, kuri galėtų būti taikoma tik sk. vyčiams. 
Mano supratimu, programa nėra per daug sunki 'ir 
mažesnio išsilavinimo jaunuoliui /tai teko patirti iš 
praktikos/, o tuo tarpu sk. vytis, būdamas kertiniu 
skautybės akmeniu, privalo būti tvirtas savo žinio
mis ir prityrimu, kad galėtų visur ir visada tinkamai 
skautus reprezentuoti. Ne kartą teko kalbėtis su 
kitais broliais ir jie visada pasakydavo, kad geriau 
yra kokybė, negu kiekybė. Brolis R. Vidugiris bijo 
per mažo vyčių prieauglio, aš gi bijau per didelio, 
bet silopno prieauglio. Jei mes, vyčiai, norėsime ir 
mokėsime, tai turimąją programą galėsime pertiekti 
visai suprantamai ir mažesnio išsilavinimo kandida
tams, jų neatbaidydami. Man atrodo, kad tai turėtų 
būti mūsų, vyčių, pareiga, bet ne siūlyti lengvatas 
/ne tik kandidatams, bet tuo pačiu ir. sau patiems .../

Žinoma, prie paskelbtosios „Skautybėje" progra
mos irgi galima prisikabinti. Visai teisingai brolis 
R. Vidugiris padarė pastabą dėl neturėjirfio skau
tiškos literatūros. Taip pat, pvz., iš sk. v. kandidato 
niekas nepareikalaus, kad jis žinotų įžodžio tradici
jas .. . Savaime suprantama, kad šios programos 
žinojimo iš sk. v. kandidato nebūtų galima reikalauti 
papunkčiui, kaip skautų pat. 1. dalykų, bet šioji pro
grama, aš manau /ir taip dirbu su sk. v. kand./, yra 
tik tam tikri rėmai, darbo gairės.

Baigdamas, kaip ir brolis R. Vidugiris, noriu pasa
kyti, kad būtų labai malonu, jei ir kiti broliai vyčiai 
pasisakytų, ką jie galvoja šiuo klausimu.

Broliui prit. sk. v. R. Vidugiriui, pajudinusiam šį 
klausimą, spaudžiu kairiąją. Sk. vyt. Aitvaras.
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PRADEDANČIAM BURIUOTOJUI.Labai dažnai pasitaiko, jog pradedantysis; kelias už štagų, tada tave pasius atkabinti: tada atsiminkvalandas pabūriavęs, jau giriasi: „aš jau muku buriuoti". Tokiam dar ilgai teks dirbti, . kolei kiti pasakys-taip, jis jau gali —! Paprastai pradedama nuo žiūrėjimo, kaip kiti dirba ir iš to mokomasi. Padėti burini pastatą pririšti, plauti ir valyti, pastatyti prie liepto, ant bojos padėti surinkti ir sudėti bures, irkluoti su beibotu /prielaiviu/ tai gal bus ir toks pradedančiojo mokslas. Maždaug reikia būti rutuliuku, kur parita, ten ir ristis.Su savimi visados turėti peilį, siūlų ir vinį arba „malšpikį", kuris vartojamas špleisuojant. Pas kiekvieną buriuotoją kišenėj randasi įvairių smulkmenėlių, kurios buriuojant dažnai praverčia — ar tai vielos ritinėlis, ar tai atliekamas plonas virvagalis ar „šekeliui" varžtas..Vyresnieji, pamatę jog krante kuris nors pasirodo darbštus, klusnus, atydus, paims kartu buriuoti, čia pirmoje eilėje teks susipažinti su burių kėlimu ir nuleidimu, falų ir sotų pritvirtinimo būdais, virvių surinkimu ir pagrindiniais manevrais. Stebėti reikia kiekvieną smulkmeną ir klausti. Aiškins tau tikrai 

šią taisyklę, kad tu turi dvi rankas ir ką nors buriuojant dirbdamas, vieną ranką paskirk sau, o kitą jachtai, jeigu nesiimama kitokių atsarguma priemonių. Taigi vis stebėk, kaip jachtos tarp savęs prasilenkia, kaip sveikinasi, kaip buriuotojai apsirengę. Jeigu pasitaikytų buriuoti naktį, stebėk, kada uždega šviesas, kokias ir kaip jos nešamos. Ar prasilenkiama taip kaip dienos metu, ar pagal šviesas.Labai svarbu, kaip jachta prieina ir nueina nuo krantinės ir kaip susitvarkoma po buriavimo.Tikrai uoste yra daug įvairių jachtų, jolių, su motorais ir be. Išmok atskirti jachtą nuo jolės, įsidėmėk jų tipus. Jeigu neburiuotojas tavęs paklaus kam jolėje reikalingas skydas /Svertas, nuleidž. kylis/, tai tikrai jam paaiškinsi jo reikalingumą tuomi, kad jolė buriuojant prie vėjo, nedreifuotų t. y. nebūtų nešama į šoną.Ir kuo ilgiau stebėsi, kuo ilgiau mokysies ir dirbsi, tuo labiau suprasi, jog buriuoti per kelias valandas išmokti negalima. Paėmimas vairo į rankas ir kurso laikymas, dar nereiškia mokėjimą buriuoti. Čia messukaliojamės vidaus vandeyse ir neišėjome į aukštą jūrą,1 kur žinojimo ir patyrimo pastato valdyme ir navigacįjoje reikalaujama ne dienų-mėnesių bet ilgųsu nbru, Gal būt lieps tau šotą /priekinį/ patampyti, sek, kaip šoto įtempimas ar atleidimas turi įtakos į pastato greitį, kaip pastatoma burė buriuojant prie
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TU SUGRĮŠI .
Tu sugrįši pamatyt Tėvynės, 
Paklausyt šlamėjimo beržų, 
Ir išgirsti sesių sutartinės 
Gal meni dar, kaip anuo metu ... 
'Tu sugrįši aplankyt motulės, 
Kuri kenčia daug didžių kančių 
Kad nebeatmintų taip liūdnų dienų .. . 
Tu .sugrįši aplankyt brolio kapą, 
Kuris krito už . Tėvynę kovoje, 
Įr tyliai tu, ašaras nubraukęs, 
Jausi didį skausmą širdyje.
Tu sugrįši Nemuno pakrantėn 
Tu sugrįši Tėviškės namuos, 
Ir tada, nei miestai, nei bažnyčios puošnios, 
Svetimon šalin nebevilios.
Tu sugrįši į gimtinę savo 
Tu sugrįši taip, kaip išėjai, 
Ir pamilęs varpą to auksinio javo, 
Liksi jau Tėvynėj amžinai.

Genė Alilionytė.

monde, U.nis et forts_ par l’a.mi . tie'1

2
Si tous les gars et fill’s du monde 
Portaicnt lys d'or au noeud d’argėnt, 
Dans une paix douce et fe’conde .
La vie s'rait belle et pour lorigtemps, 
Si tous les gars et fills du monde 
Portaicnt lys d'or au noeud d'argent.

a u Refrain
3

Centres dnns tous les coins du monde
Toujours unis’par 1’amitie',
Gordons au eoeur la foi profonde, 
I.’honncur, la vraie fraternitc' . 
Rentres dans tous les coins du monde 
Toujours unis par 1’amitie'!

au Refrain

SKAUTŲ AKADEMIKŲ DAINA 
(Parašyta sambūriui ,,Vytis", studentų skautų 

stovyklos proga)
1- Dievui, tau, Tėvyne, ir žmonijai 

Skiriam visą meilę mūs širdžių 
Mes teturim mokslą ir jaunystę, 
Esam skautai be saVų miškų.

TEN, kai mes laisvais keliais žygiuosim, 
Mus lydės paukšteliai su daina, 
O kai mes žygiuodami dainuosim, 
Su mumis dainuos ir Lietuva!

2- Mūsų mintys lekia baltu Vyčiu, 
O krūtinę puošia lelija.
Daina jauno ilgesio nupinta 
Teišgirs kilnioji žmonija.
TEN, kai mes laisvais keliais žygiuosim,...

3. Diena ta, kai močios vėl šypsosis, 
Mes sugrįšim Tėviškės paguost, 
Jai pakelti palenktą jos galvą, 
Mūsų darbo vainiku papuošt.
Ten, kai mes laisvais keliais žygiuosim.. .

Psktn. V. Bražėnas

CHANT
DU JAMBOREE 1947

a 2 voix egales ou mixtcs
cree par lcs“COMPAGNONS" DE LA CHANSON”
Paroles do Musique de

G.TISSERANT L.L1ĖBARD
ex-Assistaot de Chamaraode ' des Scouts de France

J •: 92 la pleine voix)

Ve nus de tous les Coins du
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Robinzonas stato antrą laivą ir išplaukia jūron.Robinzonui pagyvenus keturius metus saloj, visi rūbai visai susidėvėjo ir jo skrybėlės nebuvo jau galima pavadinti skrybėle. Nuogas jis negalėjo vaikščioti, nes karštos saulės spinduliai jo odą sutraukdavo į pūsles, o būdamas be skrybėlės galėjo gauti saulės smūgį.Jis pasilaikė visus ožkų, kiškių, lapių ir kitų gyvulių kailius, tad iš jų pasidarė skrybėlę, švarką, kelnes ir skrybėlę plaukais viršun, kad galėtų lyjant nupurtyti vandenį. Skrybėlė buvo labai aukšta ir viršuj baigėsi smailiai. Jos kutas kabojo užpakaly ant kaklo. Po didelių vargų Robinzonas pasidirbo iš odos lietsargį, kurį galėjo atidaryti ir uždaryti. Ir nors visi rūbai lietsargis, o ypatingai skrybėlė nelabai gražiai atrodė, bet blogam orui užėjus jie buvo labai naudingi.Per kitus penkius metus nieko ypatingo neįvyko ir Robinzonas praleido laiką besirūpindamas maistu, kasmet sėdamas ir nuimdamas nunokusį derlių ir augindamas razinkas. Po kiek laiko jis sugalvojo vėl statyti laivą. Šį kartą dirbo daug mažesnį negu pirmąjį. Kol pabaigė, praėjo du metai ir tada jau galėjo jį nuleisti jūron. Laivas nebuvo pakankamai didelis, kad būtų galima bandyti pasiekti tą tolimą žemę, kurią Robinzonas matydavo. Jis naudodavosi juo tik plaukiodamas aplink savo salą ir žvejodamas. Pritvirtinęs stiebą, pririšo prie jo iš seno laivo burių padarytas bures ir ruošėsi kelionėn. Pasirodė, kad jis buriavo gana gerai. Prie laivo užpakalio pritaisė savo didįjį lietsargį, kuris jį, kaip kokia palapinė, saugojo nuo kaitrios saulės.Vieną dieną sugalvojęs apiplaukti aplink visą salą, Robinzonas pasiėmė laivan daug maisto, šovinių ir išsirengė kelionėn. Viskas sekėsi gerai, kol jis nepasiekė rytinės salos pusės. Čia jis pastebėjo povandeninių uolų ir prie jų seklumą, kuri tęsėsi jūroj apie astuonias, devynias mylias. Robinzonas nepasitikėjo savo laivu keliauti tolimon kelionėn. Todėl, pasukęs laivelį krantan, užlipo kalnelin, kad galėtų geriau apžiūrėti uolas ir seklumas, kol nepateko ant jų. Nuo kalnelio jis pamatė, kad pro seklumą tekėjo srovė. Pakilo smarkus vėjas ir pūtė pasroviui, bet staiga jūroj pakilo didelė audra, kad mažu laiveliu 

buvo pavojinga plaukti, tad Robinzonas pasiliko ant kranto.Trečią dieną buvo visai ramu ir jis vėl išplaukė. Dar nepasiekęs seklumos, pateko į labai didelę gilumą, kur smarki srovė, kaip vandenkritis nešė laivą tolyn ir tolyn nuo krantų, nežiūrint, kad Robinzonas su irklais darė visa ką galėjo. Nebuvo jokio vėjo ir burės nebebuvo naudingos.Dabar jis pasidavė likimui. Nors ir labai smarkiai laikėsi, bet laivas vis buvo nešamas tolyn. Robinzonas buvo taip toli nuo salos, kad vos ..galėjo ją matyti. Jis jau buvo labai pavargęs, bemėgindamas laivą irkluoti prieš srovę. Visai nusiminęs, metė irkluoti ir paleido laivą plaukti ten, kur jis norėjo. Švelnus vėjelis palietė skruostus ir Robinzonas skubiai iškėlė bures. Pradėjo pūsti vėjaęs, kuris nunešė jį pro šalį povandeninių uolų. Čia srovė pasidalino, kurios viena šaka jis buvo pradėjęs plaukti apie salą. Tad įsidrąsinęs, padedamas burių, dirbo su irklais, kiek galėjo. Robinzonas jaųtėse taip, kaip paleistas laisvėn nuteistasis mirti. Beveik negalėjo iš džiaugsmo kvėpuoti. Jis irklavos mylių mylias artindamasis prie žemės krantų ir pagaliau vėlai vakare pasiekė krantą, tik iš kitos pusės taško, kurį norėjo pasiekti rytą. Užtempęs laivą ant mažos prieplaukos krantų ir pritvirtinęs jį taip stipriai, kad bangos nenuneštų, atsigulė tarp medžių ir visai pavargęs, stipriai užmigo.Rytą vėl irklavosi pakrantėmis, kol pasiekė. įlanką, į kurią įtekėjo mažas upelis. Čia kaip tik buvo laivui geras uostas, tad Robinzonas jį čia palikęs iškeliavo tolyn pėsčias.Pasirodė, kad jis buvo netoli tos vietos, kurią jau kartą buvo aplankęs. Po pietų pasiekė trobelę, kurią vadino gimtiniu namu. Laiptais įlipo per tvorą vidun, kaip paprastai, ir juos paskui savęs įtraukė Buvo labai pavargęs, tad atsigulė pavėsy pailsėti ir tuoj užmigo. Bet koks buvo nustebimas, kai nepoilgo pažadino jį balsas?: Robin! Robin Kruzo! kur esi tu? Pradžioj manė, kad sapnuoja. Bet balsas vėl šaukė: Kur esi, Robin? Drebėdamas iš baimės ir nustebimo pašoko, nes ilgą laiką nebuvo girdėjęs jokio, balso, tik savo, todėl įsivaizdavo, kad tai buvo ne žmogaus,
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balsas, kurį girdėjo. Bet dar nespėjęs nei atsikelti, 
pamatė medy tupint sayo papugiuką, kuris buvo 
atskridęs visą kelią nuo Robinzono namų. Vėl pama
tęs savo, poną, jis kalbėjo taip susijaudinęs, kad Ro
binzonas vos galėjo manyte, o dar mažiau tikėti, kad 
fai tik paukštis šaukė jį.

Beveik metus po to Robinzonas, pasiliko toj saloj, 
visą laiką praleido dirbdamas savo žemėj, ar gamin
damas indus ir puodus iš molio. Dabar jau, buvo 
išmokęs, kaip juos gerai išdeginti. Jis pasidirbo taip 
pat ir pypkę, kuri sudarė daug patogumo, nes iš 

aplink augančių laukinių augalų jis išmoko pasiga
minti visai gero tabako. Parakui baigiantis, jis gal
vojo, kokiu būdu galėtų pagauti maistui ožkų, 
negalėdamas jų nušauti. Po didelių bandymų atėjo 
geriausia mintis. Tad jis nutarė iškasti duobę, 
uždengti plononi šakelėm ir lapais ir užberti žeme. 
Jei kas nors sunkus užlipdavo, turėjo įkristi duobėn. 
Tokiu būdu Robinzonas sugavo daug ožkiukų, 
kuriuos prijaukinęs, nepoilgo turėjo visai didelę 
ožkų bandą. Juos laikė mažuose gardeliuose, aptvė
ręs tvora.

Mes vykstame Prancūzijon.
Birželio mėn. 17 d. Tarptautinio Biuro atstovas 

lankėsi Detmolde ir pranešė, kad į tarptautinę 
jamborę galės 200 pabaltiečių skautų vykti. Iš mūsų 
brolių galės vižiuoti apie 75. Sąlygos: amžius nuo 
13 iki 17 m., kelionę iki Prancūzijos sienos apmoka 
patys važiuojantieji, stovyklos mokestį, mitybą ir kitas 
išlaidas išlygina pats Tarptautinis Biuras Kiekvienai 
draugovei leidžiama vykti ir dviem vyresnio amžiaus 
skautininkam. Ten nuvykus bus duodama smulkioms 
išlaidoms kišenpinigių. Reikia tikėtis, kad ir galutiniai 
leidimai iš karinės valdžios bus gauti. Vykstantiems 
sėkmės mūsų tautą tinkamai atstovaruti!

L. S. S. suvažiavimas.
Š. m. liepos mėn 6—7 dienomis, svarbiems 

Sąlungos reikalams aptarti, šaukiamas Kassel-Mitten- 
bergo stovykloje visuotinis suvažiavimas. Ta proga, 
prieš suvažiavimą, įvyks L. S. S. Taryboš posėdis.

Skaučių Vadovių stovykla Hamelne.
Neseniai anglų zonos Vadeivė V. s. L. Čepienė 

suorganizavo, pasaulio skautės ženklui įgyti, Ragainėj 
skaučių vadovių stovyklą, kurioj dalyvavo 26 
vadovės.

Mūsų sesės vadovės turi progos vėl pasitobulinti 
Hamelno stovykloje, anglių skautininkių Pabaltijo 
skaučių vadovėms surengtoj šm. birželio mėn 20—30 , 
dienomis. /K/

Gilwellio kursai.
Šiomis dienomis atvyksta iš Tarptautinio' Biuro 

atstovas suorganizuoti Gilwellio kursus Pabaltijo 
skautų vadovams. Šia proga bus sušauktas skautų 
Baltų Tarybos posėdis, kuriamie bs aptariama ir 
dalyvavimas tarptautinėj stovykloj prie Paryžiaus.

Pabaltijo Universiteto Stud, skautai-ės stovyklavo.
Baigus semestrą, Pabaltijo Un-to stud. S! „VYTIS" 

nariai, stropiai ruošėsi skautų akademikų /visų 
zonų/ stovyklai, kuri įvyko š. m. birželio mėn. 15—25 
d. d. Horneburg'e prie Hamburg'o Stovyklon buvo 
pa kvieti visi Korp! „Vyčio" korporantai ir filisteriai.

Tai buvo pirmoji tremtyje skautų-čių akademikų 
stovykla kuri, tikimasi, stipresniais ryšiais sujungs 
studijuojantį skautišką jaunimą.

Aprūpinkim spauda savo brolius Anglijoj.
Mūsų išvykusieji į Angliją broliai labai reikalingi 

spaudos. Ypač tuntininkai prašomi savo tunto brolius 
aprūpinti skautiškąja spauda. Taip pat pažįstami 
bičiuliai siųskime į Angliją išvykusiems spaudos.

Mūsų broliai Anglijoj.
Iš įvairių anglų zonos stovyklų daug mūsų brolių 

išvyko į Angliją. Nuvykę jie nepakriko, bet spiečiasi 
apie aktyvesnius skautų vadovus. Harborough 
mieste subūrė sktn. R. Spalis po 39 Herkaus Montės 
draugovės vėliava Greveno, Lūbecko. ir Lehrtės 
skautus.

V. Baltijos Tunto adjutantas v. skltn. Čeponis ir 
v. skltn. Vaitkevičius, nuvykę į salas su savo 
draugovių vėliavomis ir turtu, subūrė skautus 
Hampshire — Bedhampton ir užmezgė ryšius su 
anglų skautais.

„Vyties" tunto adjutantas v. skltn. D. Damauskas, 
numylėtasis jaunesniųjų broliukų skautų vadovas, 
nenuleidžia rankų. Per 20 mūsų brolių subūręs, 
užmezgė ryšius su anglų skautais. Jau . antrą 
nuvykimo dieną padaro sueigą su programa, kurion 
atsilanko anglų Havant miestelio Tuntininkas. 
Bendradarbiavimas su anglų skautais labai gyvas. Po
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keletos dienų pasikvietė mūsų brolius į Portsmouthą. 
Mūsų trispalvė plevėsavo anglų skautų stovykloj.

Anglų skautai mus pakvietė i Leicester /vidurinės 
Anglijos/ apygardos skautų sąskrydį. Kelias dienas 
ruošėmės ir turim parodyti. vaizdelį „Lietuva". Tai 
Lietuvos linksmas žmonių gyvenimas nuo 1918-— 
1940 m. ir liūdnas ir skaudus nuo 1940—1947 m.

Mūsų mašina įvažiavo į' didžiulį parką. Per parką 
teka upė; kitoj pusėj, kunigaikščio pilis. Tuoj pri
sistato vienas iš vyresnių skautų ir mes su 39 
„Herkaus Montės" draugovės vėliava prieky 
žygiuojam į parado aikštę, kur sakys kalbą Vyriausias 
Anglijos. Skautininkas. Visur mus fotografuoja. Tarp 
dviejų tūkstančių su viršum skautų mes esame 
vieninteliai svetimtaučiai.

Pamatėm tiesiog į mus ateinančių skautų grupę. 
„Tai jis" — šnabždėjome. Atėjęs anglų Vyriausias 
Skautininkas kiekvienam mūsų paspaudė kairę. Prie 
savo palapinės iškėlėm tautinę vėliavą, kuri didingai 
plevėsavo tarp daugybės anglų vėliavų.

Tuoj pradėjom „to change" su anglų skautais, mūsų 
ženkliukais. Jie davė savo knygutes, kad prisiminimui 
įrašytume savo pavardes. Labai visiems patiko mūsų 
mergaičių tautiniai rūbai. Visi su atidumu klausosi 
mūsų akordeono lydinčių dainų.

Jų stovykla atrodo visai kitaip negu mūsų. 
Nematyti tokių papuošimų. Stalai nežemėje iškasti, 
kaip pas mus būdavo, bet kambario stalai. Tas patš 
ir su kėdėmis.

Neužilgo visi vėl susirinkom į aikštę. Sužinojom, 
kad žiūrovų tarpe yra aukštų asmenų. Keletas 
karaliaus giminės, pilies kunigaikštis ir kunigaikštytė, 
lordai, daugybė aukštųjų skautų vadų ir minia eilinių 
žmonių

Prasidėjo šios dienos programa. Pagaliau ir mes 
išeinam „i areną" Linksmoji mūsų vaizdelio dalis 
visus žiūrovus nuteikė linksmai, bet parodžius 
Lietuvos kančių ir skausmų dienas, nevieno anglo 
akyse buvo matyti ašara.

Po programos, atsisveikinę ir padėkoję, išlydėti 
rankų mojavimais, grįžome atgal.

Mes padarėme viską, ką galėjome mūsų tėvynei 
Lietuvai! /V. R./

III-ji skautų vadovų kursai Horneburge.
Šiuo į Angliją išvykimo laiku vis tik buvo rasta 

proga surengti, nors ir neilgus', skautų vadovų kursus 
Horneburge, kurie truko s. m. balandžio men. 21-29 
dienomis. Į kursus atvyko 24 skautai iš Stadės, 
Uchtės, Lehrtės ir kitų anglų zonos stovyklų.

Tuojau įsikuriama tam reikalui YMCA-bs duotuose 
rūmuose ir pradedamas darbas. Dirbama intensyviai 
tiek teoretiškai, tiek praktiškai. Praeita daug dalykų, 
kaip skautų ideologija, drausmės reikšmė, skiltis ir 
sueigos, pilnutinio vado ypatybės ir t. t. Be to, buvo 
pravesti dieniniai ir naktiniai pratimai, maždaug 
15 klm. žygyje.

Ragainės III vadovų stovykla raportuoja savo 
kurso užbaigimą.

Kiekvieną vakarą buvo laužas, kurio metu, be 
pasirodymo, vyko naujų dainų ir tautinių šokių 
mokymąsis.

Savaitę trukusi stovykla praėjo labai nuotaikingai 
ir skautiškoje dvasioje. Kursams vadovavo „Aušros" 
tunto tuntininkas sktn. A. Samušis.

Kursų baigimo proga išduoti stovyklos ženklai ir 
bloknotėliai su įrašais.

Naujieji vadovai išsiskirstė sustiprinti dvasioje ir 
toliau dirbti skautybės labui. /A.N./ (

V. S. kuria užbaigiamąjį Ragainės laužą.

SKAUTŲ AKADEMIKŲ ŠVENTĖ PABALTIJO 
UNIVERSITETE.

Š. m. balandžio mėn. 27 d. Pabaltijo Un-to Stud. 
Skautų S! „VYTIS" turėjo šventę. Tą dieną buvo 
pašventinta skautų vėliava, skautams-ėms įteikti 
sambūrio ženkliukai ir senjorams — juostos.

Šventė prasidėjo ryte šv. Mišiomis. Jų metu kun. 
kap. R. Krasauskas pašventino S! vėliavą ir pasakė 
atatinkamą pamokslą.

Iškilminga sueiga įvyko vienoje buvusioje 
Karininkų Ramovės salėje. Sueiga pradėta vėliavos 

■įnešimu ir skautiška malda, kurią paskaitė vyr. skiltn. 
K. Bražinskas. Čia pat vėliavos pašventinimo aktą 
pasirašo: kun. kap. R. Krasauskas ir krikštatėviai: 
p. O. Krikščiūnienė, vyr.sktn. Prof. V. Čepas. Kun. 
kapelionas ir krikštamotė žodžiu sveikino skautus-es 
ir linkėjo daug sėkmės skautiškame darbe, daug 
laimės stovint Dievo, Tėvynės ir Artimo tarnyboje.
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Garbės fil. sktn. St. Kairys tarė žodį į senjorus — 
svarbiausius šios sueigos dalyvius. Jis supažindino 
su pareigomis, kurios uždedamos kiekvienam senjorui 
su įteikiamomis juostomis. Jis taip pat priminė 
kenčiančią Tėvynę ir joje likusius sesęs ir brolius. 
Tuo pačiu tylos minute pagierbiami žuvę skautai 
partizanai.

Po to garbės fil sktn. St. Kairys paskaitė įžodį, kurį 
pakartojo visi skautai ir tai patvirtino vėliavos pa
bučiavimu. tuoj pat buvo įteiktos senjorams juostos, 
/per krūtinę perrišama juosta, kurios spalvos reiškia: 
mėlyna-kilnumą, geltona-taurumą, raudona-tvirtumąl, 
o bendrai visiems skautams-ėms SI ženkljukai /auksipė 
lelijėlė, .mėlyname rombe/. Perrišus juosta kiek
vienam senjorui paspaudžia ranką garb. fil. ir S! 
Vadas*— psktn. J. Dambaras. Studenčių — skaučių 
draugovės vardu sveikina fil. St. Bintakienė.

Pasibaigus sveikinimams, vyksta pasirašymas sen
jorų įžodžio ’akto, kurį pasirašius šios didžios šventės 
proga skautus-es sveikina ir ištvermės linki Brolijos 
Vadas vyr. sktn. Prof. V. Čepas. „Žmonės, kurie 
tokiose sunkiose sąlygose gali tiek daug nuveikti, 
niekuomet gyvenimo nebus palaužti ir neapvils savo 
tautos", pasakė jis.

Toliau sekė skautininkų įžodis.
Šventės užbaigos žodį pasakė S! „Vytis" arbiter 

elegantiarum vyr. skiltu. Ev. Fedaravičius. Jis skautų- 
čių vardu padėkojo vadams už nurodymus, svečiams 
už atsilankymą ir skautams — ėms už susikaupimą 
tokiu svarbiu momentu.

Vakare meninė dalis vyko arbatėlės metu. 
Čia dalyvavo tik skautai-ės akademikai . ir svečiai- 
profesoriai. Jų tarpe buvo: krikštatėviai — p. O. 
Krikščiūnienė ir Brolijos Vadas Prof. V. Čepas, kun. 
kap. R. Krasauskas,, liet, rektorius V. Manelis, 
latvių rektorius prof. Dunsdorfas latvių vyr. skau
tininkas išeivijoje, sktn. Rullis, Prof M. Biržiška su 
ponia, psktn. Juškėnas su fil p. Juškėniene, fakultetų 
dekanai ir kiti profesoriai. Taip pat dalyvavo latvių 
skautų, bei kitų un-to sambūrių atstovai.

Vaišių metu buvo pasakyta Sambūriui nuoširdžių 
kalbų ir linkėjimų. Be to buvo įterpta programos

Pabaltijo Un-to skautai iškylauja.

Pakėlimo į paskautininkus metu. • Padavę rankas, 
. sujungę mintis į tolimesnį darbą.

dalykėlių, kaip: dainų, muzikos dalykėlių, melo
deklamacijų ir kt. Ta proga buvo įteikta visiems tik 
ką sukūrusiems skautiškos šeimos židinį skautams- 
ėms /o jų net trys, poros/ dovanos, kurias jiems 
paruošė Sambūrio skautai-ės.

Po arbatėlės sekė pasilinksminimas Sambūrio narių 
tarpe. Pasilinksminimo metu buvo pravesta dainos ir 
įvairūs žaidimai. Su tradicine skautų giesme „Ateina 
naktis" buvo užbaigta ši šventė.

„Baltijos" Tuntas Alpėse.

Išaušus gražiam pavasariui, Baltiečiai sukruto ruo
štis iškylai į Alpes. Šią mintį’ kėlė, nuolat gaivino ir 
žymiai kelionėje parėmė skautų nuoširdus bičiulis — 
senas skautų rėmėjas p. J. Ivinskis — nuoširdus 
skautiškas ačiū!

1. IV. 1947, baigė sėkmingai skiltininkų kursus, 
ankstį rytą palikome amžinai lyjanti Holšteino kraštą. 
Lekia vienas po kito vaizdai, nematytos vietovės ir 
jau Mūnchenas. Įsitaisę viename lageryje, skubam į 
Dachau — žmonijos kančių atžymėtą vietą.

Nuo slegiančių minčių atsispalaidavome tik Alpių 
viršūnėse. Čia laisva, nesuvaržyta skauto siela, kartu 
su didingais arais skrieja į Aukščiausią ir siunčia 
padėkos žodžius Nuostabiam Kūrėjui. Išislygina prieš 
gamtos didybe visi žmonių skirtumai, dingsta ir taip 
nereikšmingi lieka tremtinių dienų vargai.

Pasiekiame ir puti kelionęs tikslą — Garmischą, 
o iš ten į Zugspitzą. Mūsų skautukai — ės 
amerikiečių karių stebejimo objektas — foto
grafuoja, klausinėja, kurios šalies. Mielai juos 
informuojame. Įsikraustome į apledėjusią pavojingąją 
viršūnę ir dedame ties kryžiumi knygoje ir savo 
inicialus. Kelionėje buvome svečiais pas ukrainų 
skautus. Atsiranda bendras ryšys.

Išbuvę kelionėje porą savaičių, grįžome namo, 
pavargę, bet sustiprėję siela. Iškyloj mūsų skautukai 
visur buvo, mielai sutinkami. Nuoširdus skautiškas 
ačiū!

/V. Š.I
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Skanu po žygio ir pietūs. Nemuno T. Dariaus- „Lituanicos" skautai statosi palapinę. Nuotr. Br.
Girėno dr-vė iškyloj. Nuotr. psktn. Jurkšos. Kviklio.

1. „Visus sveikinusius mūsų sambūrį, skautų 
patrono — šv. Jurgio dienoje ir sambūrio 
vėliavos pašventinimo bei spalvų įteikimo 
proga, nuoširdžiai dėkojame.

Pabaltijo Universiteto 
Stud. Skautų SI „VYTIS1'

V a 1 d y b a."

2. „Skautn. filisterį Stepą Kairį ir coli. Ireną 
Vaičiulėnaitę, sukūrusius šeimos 
židinį nuoširdžiai sveikina.

Pabaltijo Universiteto 
Stud, Skautų SI „VYTIS"

Skautai ir skautės."

3. „Skautą Vytautą D e i k ų ir skautę Laimutę 
Migevičiutę, sukūrusius skautišką 
šeimą nuoširdžiai sveikina.

Pabaltijo Universiteto 
Stud. Skautų S! „VYTIS" 

Skautai ir skautės."

4. Skautą Myrą Chainauską ir skautę 
Danutę Gudelytę sukūrusius skautišką 
šeimą nuoširdžiai sveikina.

Pabaltijo Universiteto 
Stud. Skautų S! „VYTIS"

Skautai ir skautės."

Stovyklavo Freiburgo skautai.
Siu metų balandžio mėn. 23 d. Freiburgo Tunto 

skautai suruošė stovyklą. Stovykla įsikūrė prie 
Bodeno ežero, gražiame ir pavasario žiedais pa- 
sipuošusiame miške. Stovyklavo 50 skautų, kurių 
dauguma Freiburgo Universiteto ir Meno Akademi
jos studentai. Per 10 stovyklavimo dienų, be link
smų, su gražia programa vakarais ruošiamų laužų, 
buvo atkreiptas dėmesys į tinkamą pasiruošimą vykti 
į skautų suvažiavimą, kuris bus šių metų rugpjūčio 
mėn. prie Paryžiaus.

visuomenė ir skautus apdovanojo dovanėlėmis. Taip 
pat stovyklą aplankė ir prancūzai svečiai su kunigu 
Petraičiu, su kuriais buvo ir Konstancos miesto 
burmistras.

Lietuviams skautams buvo, džiugu, kad aukštieji 
svečiai mielai šoko lietuvišką suktinį ir klumpakojį 
bei mokėsi lietuviškų dainų.

Stovyklos ruošimui ir, apskritai, skautų įkūrimui 
Freiburge pasidarbavo ir dabar energingai dirba 
skautai V. Mikalavičius ir J. Krasauskas. /Z. D./

Padėka.
Be to, įvairiais klausimais skaitė referatus patys 

skautai studentai: Mąįulis -— „Skautų ideologijos- 
pagrindai", V. Butelionis — „Topografija ir jos pri
taikymas gyvenimui", S. Krasauskas —■" Krepšinio 
įsikūrimo istorija ir jo žaidimo taisyklės" ir Zg. Dau
tartas — „Augmenija jos ir siškų reikšmė žmoguj."

Stovykla turėjo vieną svečią, tai prityrusį skauti
ninką V. Petukauską, sėkmingai vadovavusį jūrų 
skautams. Stovyklą pasiekė ir liūdna žinia, tai Kon
stancos lietuvių kolonijos nario Albino Katiliaus 
mirtis. Į laidotuves buvo pakviesti ir skautai. Velionį 
palaidojo vokiečių katalikų kapinėse. Prie kapo 
skautai sugiedojo „Marija, Marija."

Į stovyklos užbaigimo darbą atsilankė Konstancos

Ponui Vladui Lišauskui paaukavusiam skautiškąjai 
spaudai leisti 77,20 RM. reiškiame skautišką ačiū.

L , S. B. Spaudos Skyrius.

Lithuanian Boy- and Girl-Scouts periodical.
21a/ Augustdorf b. Detmold.

D. P. Camp Bl. 110.

Dail. A. Žmuidzinavičiaus viršelis.
20
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