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savo namuose. Bet ateis laikas Ir • *r-l s; •> ?. ė-vime n«rr.ojcje žemėje pasakyti 
savo žodį. Mes, ukrainiečiai, šventai tikima, k"d ?•.•*. n-’o ■J.-- - ‘ ‘ ” su snct.>.^> 
Vilniumi!”

Lenkų skautų atstovė palinkėjo kitų jubiliejų švęsti jau laisvoje 
nėję. Lietuviai ir lenkai turi būti ne tik broliškai sugyvenu skautai,, uet
ir geri kaimynai.

Dar sveikino vokiečių skautų atstovas, Ateitininkų dvasios vadas kuna 
Patlaba, IRO atstovas. Gauti sveikinimai raštu ar telegramomis iš antrojo 
Lietuvos Respublikos prezidento Dr. K. Griniaus, švietimo valdybos, p. Na
vickienės, Danijos lietuvių skautų ir daugelio kitų* -
Š.au_ni_O£ skautų eilės _paraduo ja Alpėse. ••

Iš aikštės stovyklautojai patraukė su savo vėliavų mišku įteo aukštus- ‘ 
sius svečius. Jų šauniose gretose buvo matyti geriausias tremties jaunimas? 
tremties vargų dar nepalaužti vyrai, į gyvenimą ir mūsų Tėvynės ateitį švie
siai žiūrinčios mergaitės. Matėsi ir mažųjų. Greta jų žygiavo pirm-.-eji, Lie
tuvos skautai, škautijai nusipdlnę žmonės. Nors uniformos ir vėliavos įvai
rios, visa eisena sudarė vieną ir darnų vienetą. Tai buvo lietuvių skauuljos 
tiumfas Alpėse. Kaip gaila tik, kad jie žygiavo ne Tėvynėje.
r Br.K. -

MES SUGRĮŠIM.

Ei, 'nuskrisk! per pasaulį, 
Mūs jaųpatviškft daina. . 
Daug širdžių į vieną kelia, 
Vieną žodį - Lietuva.

Mes sugrįšim ten, kur ošia, 
Pušys Nemuno šlaituos. 
Tėn, kur vienas akmenėlis 
Svetimas šalis atstos.

Mas parnešim Tėvų žemei 
3av6 skautiškas jėgas. 
Ir i'vloną žiedą plūsim 
Meilą/ darbus ir dainas*

Brolis iš "Gelež..Vilko”-*

KAS _ TKLSINGAS?_

Stovyklos laikraštėlyje Nr. 3, 10 
pusi. Vyr. sktn. Dr. D. Kesiūn”11ė sa-’ 
vo straipsnyje "Tvarkingai iėvėklfiie 
ženklus" rašo, kad skautėms uniformos 
antpečiai skirti užraitytoms rankovėms 
prisegti, bet nė skaičiams, ar' laips
ni ams žymė tl.■

Įdomu, ar leidinys "Mūšų Uniformos" 
/L.S.S. Vadijos Detmwlde 1946/ suklydo 
duodamas antpečio pavyzdį su Dr-vės nu
meriu ir vyresniškumo bei par^igiįį'jžėnk- 
lais ant jo? Tas pavyzdys atspauddintas 
minėto laidinio 4' pusi.. .1

psktn. R. Saulius.

SUKAKTU VIN 4 diena STOVYKLOJE LANKE ŠILDAU G

Iš pat ryto ties stovyklų vartais suūžė didžiuliai autobusai, perpil
dyti svečiais, sunkvežimiai ir, saulėje blizgėdamos, tyliai slinko lengvo- . 
stos mašinos. Jos paskleidė po abiejų stovyklų rajonus būrius svečių iš 
įvairių Bavarijos lietuvių tremtinių stovyklų. Jos atvežė ir mūsų garbinguo
sius atstovus, atvykusius pagerbti skautų organizaciją. Be kitų, čia buvo 
VLIKO'atstovas agr. 3. Gsidžiunas, Vykd. Tarybos atstovas Č. Ma salti e, "Mūsų 
Kalio’’ redaktorius B. Panikas, Dr. Br. Kalvaitis, Ateitininkų Sąjungos at-- 

stovas kun. Patlaba, kan. prof. Steponavičius ir kt-

Skautizmas yra jaunimui dorinio karžygįškumo mokyk
is ir tuo ne tik atmena, bet ir yra krikščioniškojo 
viduramžių riteriškumo atgimimas. •

prof. st. Šalkauskis.

LSS sųka.KluX ;̂ :

iškilmingai atidaryta Šiandien 15 vai. skautų stovykloje,prie redakcijos

Jalaplnė 8. parodoje turtingas Sąjungos istorinis skyrius,yra daug nuotraukų
8 skautiškojo gyvenimo, šiek tiek rankdarbių.Ją galima lankyti šiandien 

AKlAaug 11d 19 tai., taip pet inr rytoj ir poryt prieš ir po pietų.
šiidffienizhVo dėti. Bktn. Žilinskas.No praleiskit progos ją pamatyti.
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Broli ški_sve i ki nimai ._ -
Iš'Baltijos Taut. Stovyklos gau

tos šios nuoširdžios sveikinimų te- ' 
lesamos:

"Appių Tautinei Stovyklai.
Nuo gimtosios Baltijos pakrantės 

siunčiame Tėvynės ilgesio negęstan
čius linkėjimus.

Baltijos Jubiliejinė Sto
vykla.”

"Lietuvių skautų-člų stovyklai 
Mittenvr aid - Isar-Horn.

Tegyvuoja Lietuvos Sknutlja. Vi
sa .Širdimi su Jumis.
x J. / ' _• Vyt. Čopas.

Vyr, skautininke s.
VLIKO at£toy2 j?rnn£šlmn 4.
“J” Atvykę? VLIK? atst'ovja dllp.agr. 
£*■ On lūži tinęs padarė skautų vadams 
įdomų prąnoSimą *»plo dabartiną padė
tį Lietuvoje Ir politinė® porspokty- 
vas. K.
K^c i„dominu Hv2.^’Ari/L.

Vaknr Tr^uTv^kar^lTaTaT l’l'atuvlų 
Ir svotimtaušių stočių Jankė skautų- 
Slų stovyklas. Ypa3 didolio susido
mėjimo skauSlų stovykloje ©ugi Įsukė 
Sasarljos rankdarbių parodėlė. Ir 
skurdžioje tremtyje gyvendamos sknu- 
t-0 noulmitš© puikiosios lietuvi akos 
tautodailės. Gilų Tėvynės ilgesį 
jos įaudė tulpių rnštnis į juostas, 
o prisimindamos tėviškės kiemą, 
kruopiais! dirbo kryželius ir kop
lytėles. ; juos pažvelgus prisimena 
tėviškės sodas, vingiuotas kelias, 
kuriuo bėgiojome ankstyvojoje jau
nystėje. kai ateidavo'Salta Žiema, 
rapostlnga motulė apmaudavo dukre
lių rankas raštuotomis pirštinėm! Sj 
kuri-ų raštai liko giliai atmintyje, 
lėlės tautiniais e oda ai § atkreipė 
praeivio rkį. Be tautodailės. Šia 
galima pamėtyti skautiško gyvenimo 
albumus bei tvarkingai vedamos skau- 
tilkaa knysle*

Skautu stovykloje didžiausi* su
sidomėjimo sulaukė pr©f. Igno Kon- 
Biaus drožinių parodėlė.

lėdakoįja jyrašo A*AQl.Vl4 
seats Tr brolius, turinčius noaiškų 
palinkimų ir ypnS gnlinSiuo piešti 
laikraščiui karikatūras. ‘ f

200 užsie.nie_či.ų studęjrtų_nūsų tarpe.
Vakar keturiais didžiuliais au

tobusais pas nūs atvyko apie 200 
Įvairių kraštų studentų-Šių, studi
juojančių Vokietijos universitetuo
se. Jų tarpe buvo daug angių, ameri
kiečių, švodų, olandų ir kitų! Jis 
labai domėjosi stovykliniais įrengi
mais bei papuošimais. Išvykdami paže 
dėjo dar karta užsukti 'į stovyklų. 
S p * ūdos. a. t .st oval_s £ oy_yk l£ j£«_

“ Be “kitų svočių? stovyk’.ą .aplankė 
ir lietuviškosios spaudos atstovai. 
Tenka tad laukti mūsų stovyklinio 
gyvenimo derbų nprašymų spaudoje. 
Stovyklinis. g/vonlmas, nufilmuot as._ 
~ “ Lietuvių ir kiTų"’ta’utybi'ų ixl- 
muotojai nufilmavo mūsų stovyklą,jos 
įrengimus, papuošimus, skautiškąjį 
gyvenimą Ir darba. Hufllmuotos ir 
sukaktuvinės dienos iškilmės. 
Kri.p.šlBl.2

ponktndionį įvyko pirmosios drau 
giškos krepšini© rungtynės tarp 
sohvvolnfurtlošlų ir di lingoni© 5ių.’ 
Laimėjo pirmieji 4d:3d.

Vakar tokias pat rungtynes su
žaidė dugsburgioBi©! su dilingonle- 
Siais, kurinė laimėjo dillngon! sjl/« 
šiai Taip pat Ssligonstadto -
skautai laimėjo didžio persvara 
prieš kasealiašiua-. 
ii._81avy^UM.Au«gi^y \ - 

jfėVotag mūsų skautų nagalėjo 
baigti stovyklauti! jis gavo’ prane
šimus vykti amiųraeijdi į Australi
ja. lUs linkimo šioms broliams lai
mingo gyvonim© naujoj© šalyj©, o 
taip put sėkmingai baigti st.ovykla- 
vimi jau noprik1 dusams jo .Lio.tuv©jo. 
luka ktuv^ini^s^l au^a s. r_ 
" ” VI Tl7? ’ ’d? v alta ra “b r o l i ų a t © vy k > o 
ja buvo šaunus bendras s=sių ir bro
lių 'lr;i|aa Tėvynės temomis. Požymė- ' 
tinas Sohvv » Gmuand© tunto ekautųpa- 
alrodymas - inso^nisuotae ‘'Gedimino 
Sapnas”, sosės A. Va.laišaitėo iš- 
raiSkoa šoki"! ir ausiu memlng-nio- 
Šių pabaigtuvės. L«»ų?,an ©tailankė 
labai daug svošių. Laužo daryvių dė
mesį atkreipė aukštojo kelno viršų- 
aėjs uždegti trys didžiuliai žibin
tai, randuojantis Ji tris dtšiuAa**iusP
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jįau jjis_i šrodimaSj^ sjT a-z"
Vienas tuntas, susidedąs iš būrio 

broliukų ir turįs pusiau mokyta šunį, 
jau senini pasižymėjo bene gausiau
siu kalorijų skaičiumi, pietumis ir 
bendrai baigiu mūsų stovykloje. Tai 
viena, tr.i kita sesė iš anapus plan- 

_to kasdien sukinėjasi po jų virtuve, 
vaiko broliukus, siuntinėdame juos
vandens, malkų,‘arba visą būrį pri
statydama bulvių skusti. Nemanau, 
kad jie petys vieni nemokėtų valgio 
gažilatis. Čia, greičiausiai, jie pa
siduoda sesžs valiai ir apyžipuriems
jos įsakymams už kokius nors nusikal
timus bei pokštus užplentės miško 
gyventųjų atžvilgiu.

Neseniai paaiškėjo, kad pas juos 
iš baltos amerikoniškos duonos gami- 
n®mas penicilinas, šis išradimas pa
darytas dar ne I'bai seniai ir, ži
noma, turės milžiniško pasisekimo ir 
reikšmės stovyklos sanitarinės būklės 
pagerinimui. /Optimistai mano, kad 
greitai visi sanitarai galės nusiim
ti nuo rankovių raiščius, b ligoninę 
uždaryti ir lovas perduoti jų netu
rintiems ir labinusiai reikalingiemg/ 

4išku, Šių vaistų įtakos orga
nizmui pirmieji bandymai yrs labai 
sunkūs. Vienas iš to tunto vadovų, 
norėdamas tai patirti an'.- savo nuo'sa- 
vo kailio, paėmė, turbūt, kelias do
žas 13 karto, nes visą sekmadienį- 
ir, galimas dalykas, dar ir pirmvdie
nį labai nekaip jautėsi... itfeprntąs 
organizmas dar, bet, reikia manyti, 
pripras if tada pasireikš šių vais
tų gydomoji galia.

Jaunesnieji jų skautukai ir ne- 
taiu išradingi žvelgia į visą tai 
labai abejingomis akimis ir galvoja-: 
T>G±icilin?s kažin ar bus reikalin
gas, o duona jau sugadinta"... 
patarimas^

Skautų“vycių "Simučio" būrelio 
vedėjas klausia mus, ką įdėti į tuš
čią puodą pietums. Redakcija patai? 
rla išvirti visas prpf. Končiaus su
gaudytas žuvis, o jeigu jų neužtek
tų — paimti keiki iš zoologijos so
do žvėrių ar paukščių: vištą, antį, 
zul’kį ar pagalinu šuniuką... 
No iš£i tjiįdždusi jeraJia Š£ s tė^

Vakar 'stovykloj budintis skau
tininkas ir pakartotinai stovyklos 
ūkio tvarkytojas paskelbė, kad, pū

gal vokiečių pareigūnų pranešimus, 
mūsų stovyklos link slenke didžiu/lė 
audra, net 60 km. į valandą grei- * 
Siu. Visa stovykla šios, kad ir ne-' 

viešnios sutikti ėmė reng- 
Broliai nuskubėjo

kviestos
tis visu stropumu 
sesėms padėti 120 km. į vai. grali 
Siu, težinu iki šiol audra dar nesi
teikė mūsų aplankyti. Pasirodo, kad
audra slenka švabiškų oksų tempu 
60 metrų į vai. greičiu.

Šiandien augsburgiečių stovykloje 
įvyks varžytln'-ės, iš

nynų atslvožtam ir jau supelėjusiam 
pyragui suvalgyti. Dėl sąlygų kreip
tis į tos stovyklos maitinimo skyrių* 
Pra.ag.fii.niąs^

~~ Gauta s“"gnusus kieJclu chlorkalklų.. 
Nenorėdami konkuruoti maitinimo'sky- . 
riui, visdėlto pranešame, kad pas mus 
prie sandėlio nėra jokių stovynlo- 
janČių eilių. Tnip pat duodame gerą’ “ 
svorį. Paskubėkite, nes tai labai naū' 
dingos prekės.

Medicinos Skyrius.

I_šdUj3dn.mos„PZlPi.ldomo_s normos^ ’, 
*”l¥duodemi oro ir drėgmės papil

domos pasistiprinimo normos, apie ku
rias minėjo Tarpt. Skautų Biuro at
stovas pereitą savaitę.

bin i tinimo Skyrius.

"Gedimino Pilies" tuntui reuka- 
linga e

. mokytojas, 
kuris galėtu c'uoti įsakymų skaitymo 
pamokas. Siūlyti įsakymų skaitytojui. 
Priežodžiai ir patarlės.
.“DTn*go, "SfaTp ",?ą^aTn3's’r tunto var

tai iš po nakties.
- Vengia, kaip sesės bendradarbiavi

mo laikraštyje. ' •
- ’M<i( kalę bavarai malkas iš miė-s^

to į mišką. - -
- Raudonuoja, kaip kalk rių sesių 

lūpytės parado metu.
- Plaunasi, kaip Ingolstaūto bro

liai, kojas stalo duobėj.

Leidžia: L3S Seserijos ir Brolijos 
Stovyklų Vadovybės. Re dagu o. j ar. Re
dakcinė Komis! ja* Prens, kalena: 60 
pf. . Adresas:- /13b7‘ Mittenwald, 
Isnr - HornJ" Lit.- Scout Lager.
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