
piriusias Lietuvos skautuos dienas psitfiitiNUs.-
( • 

pasikalbėjimas su seniausiu skautu 7,S« Vs, šenbergu.

Dauguos. nūaų stovyklautojų teturi po feallokiką. metų. "Netiek daug yra 
■ |r tokių, kurie skautavo Lietuvoje. Tašiau mūsų tarpe yra vienas skautinin
kas, į skautų organizaciją įstojęs dar 1915 metais - prieš 32 metus! Tai 
Vyr. Sktn. Šenbergas. Petrapilyje jis buvo Jau vieno skautų rajono virši
ninkas. 61a pakaltas į-Vyr. Sktn. laipsnį. Vėliau, 1913 n. pradžioje orga.- 
niaavo skautų draugovę Rygoje. Redakcija kraipėsi į Jį garbingą ekautlnin- 
ką, kuris rulonini "sutiko patiekti mums prisiminiau apie, pirmąsias Lietuvos 
skautų dienas.

- Kaip- pas pirmuosius krikščionis, taip ir pas pirmuosius skautus, . , 
broliškumas buvo ypač išskirianti ypatybė, - pradėjo Jis. - Skautas skautą 
sutikęs ne tik pasisveikindavo, bet tuoj vienos- kitą užkalbindavo ir paži
nodavo viską. i?>a.pie jį asmeniškai, ir apie jo skautiškus pasiekimus.-,

- Mums įdomu būtų sužinoti, broli skautininke, kaip Kepriklausomoj 
Lietuvoj įsikūrė Skautų ir Skaučių Brolija?

- 1919 m. sausio mėn. pirmomis dienomis daugelis įžymiųjų. Lietuvos 
vyrų, jų tarpe ir Dr. J. Alekna, atvyko iš Vilniaus'į Kauną kurti mūsų 
nepriklausomos valstybės. Tuo pačiu traukiniu turėjau laimės grįžti iš Vii--

. niaus .į savo namus Kaune, kaip buvęs tremtinys. Tada buvau dar jaunas skau
tininkas. Vilniuje su Dr. Alekna buvome surašę skautų paskirties draugijos 
įstatus, kuriuos ten pat buvo pasirašę kun.prof. Merkelis, M. Šleževičius, 
p. Hošlnskienė, p. Novickįenė, Dr. Alekna, aš ir kiti, iš spaudos patyrinu, 
kad P. Jurgelevičius Vilniuje buvo įsteigęs pirmąją lietuviškąją draugovę, 
bet Jo nepažinojau. Einu kartą Laisvės Alėja ir matau uniformuotą skaudą, 
žinoma, tuoj užkalbinau, sužinau, kad tai Petras Jurgęlevičius, ką tik at
vykta 18 Vilniaus, dar neturįs nė kur sustoti, nė kur apsigyventi. Kadangi 
turėjau nemažą kambarį apleistame savo tėvų bute, tuojau pakviečiau brolį 
Dot^rą pas mane apsigyventi.; Jis labai apsidžiaugė ne tiek mano kambariu, 
klerk mano tada labai gausia skautišką biblioteka. Jis rašė," vartė, spruddi- 
Uo ir platino straipsnius, ir žinias apie skąutybę, redagavo •’Skautą", o aš 
dirbau organizacinį darbą. Kartu gyvenom, kol abu Savanoriais įntojora į 
Kairo Mokyklą: jis į pėstininkus, aš į aviaciją, štai ir buvo pirmoji Skau
tų Brolija.

• Kurie gražesnieji momentai pasiliko Jūsų atmintyje iš Lietuvos skautų 
gyvenimo?

- Gražios buvo stovyklos Panemunėje,e Pažaislyje, Palangoje, didelės ir 
gausios, tačiau mano atmintyje giliausiai .įsirėžė Ir šilčiausių prisiminimų 
paliko pirmoji skautų vadų stovykla Karmėlavoje. Čia dalyvavo mūsų skautybės 
pionieriai: Grigaitis, ČeČete, Tamašauskas, Barkauskas, Lukauskas, Stą.nevi-

> Člus, Z. Blynas, K"»akevi5ius ir kiti. Žiūriu dabar, kad tos stovyklos daly- - 
Vitfl,tada visi jauni Vyrukai, į skautybės veteranus išėjo, ir šioj stovykloj, 
Berovs, tik vienas Iš Jų dalyvauja. Būrėjau džiaugsmo joje dalyvauti Ir va- 
ddVa.ųtf. Kiek tnda buvo entuziazmo ir vllSlųl Jcip malonu, kai tos viltys
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gyva n imu virto* Kaip puikiai Išbujojo skautybė, kokią daugybę vr-.dų jau turi
mo. Paruošti vadų - tai ir buvo pirmosios Karmėlavos stovyklos Sūkis. Jis ir 
šiandien dar .aktualus. - Belgė pasikalbėjimu mūsų vyriausias brolis Vyr.
Sktn. V. šenbergas.

ŽODI 3 API i LIETUVIŠKĄ DAINĄ.

Raik ir valia grūdinti stovyklaujant.
Nepradėk dainos, Jei nemoki jos žodžių iki galo.

“Dainos notyvo^g pagaunama s iš pirmojo jos posmo, ‘isumą dainos pažinsi 
ja iki galo išdainavęs.

Prisipažinkime, kad daugumos dainų žodžių iki galo nemokamo. Atseit, 
jos.talkia mums minčių - pojūčių neišgyvename. Darkome Rainos vertę. Išsi
blaškome patys. Įprantame mėtytis nuo motyvo, prie motyvo* klabiname valią, 
p juk ją reik grūdinti, ištvermę, vystyti reik. Reik pasekti visą dainos gro 
zį, visus išgyvenimus, sakysim, dainos "Pasėjau linelius ant pylimo". Pagal* 

lae i narna-iki drobelės. 0 čia tau pašė- *

'K-čius.

vokite, kiek ten yra rūpe sčlų-e, kola i d 
jau ir net neravėtus palikau.

Ig.

1'EVXiIEJE LIKUSIAI, MOTINAj.^.v.

Kai pražysta senos obolys prie kelio, 
Ir pabyra žiedlapiai bąlti, ...
M”? a s vyturėlis į padangę kelias,' 
Ir Sapnai vakariai plaukia hėk.alti..

Motina; Kas būtų d«r gražinu pasauly? 
Niekos Tavo v ar,do piktai neminės! • '' 
Prieš Tn.ve palinkę ir dnhgųs, ir saulė, 
Ir visa galybė žmonių giminės.

K«dą. rūpestingai supdavai vaikelį, 
Ir daina lopšine merkdavai akis, - 
Skrisdavo svajonės į toliausią šalį, 
Tavo tyro jausmo nieks neišsakys.

Mama, kės suprastų mūsų dalį kietą,. 
Šalt "cxo. pasauly be jautrios širdies?
Tavoji palaima vaiką numykė tą 
Ir per gruodo tąką visados lydės.

Puriena*

VILKI ŪKO___ S VAl ONES. _

Aš norėč turėti žirgą, 
Žirgą greitako jį>• 
Ant kurio jį tėviškėlę 
Tik sekundę joji!

Tokį žirgą aš mylėčiau, 
Avižėlėm šerčiau, 
Šilko vndį^, pasagėles.
Aukso jam prikalčiau.. •

Kai sulaukčiau tikro meto 
Tėviškėlėn Joti,
Be raikė tų. tik sekundės 
Žirgui pobelnotl.

Aš jaučiu, kaip žirgas neša 
Kerne-tėviškėlėn, 
Nuraminti i r nuš’uostyt 
Broliams ašniėllų...

t •>

Z. G-nas.

Visi, kurio trokšta džiaugsmo, turi juo dalintis su kitu: lai
mė gimė dvynuku.

’ . » Byronns. . ...

N-i-.ikuo labiau nesidžiaugiu, kaip siela, kuri .atsimena getais 
draugus*

Šekspyras.
• * *

Pinigai,, išleisti s*u, gali tapti girnomis aplink mūsų kaklą;’ 
pinigai, išleisti kitiems, gali duoti mums erelio sparnus.

R. D* Hltohoookas. _
Kas yrn pinigai be laimės? .ąJ-

* Bulw- er - Lytton. -
%

■ . -į.
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"Lnumės” Išbaidė lie tų

' • ■ į

- Dirba viešuosius darbus, kaip du-
bj.sietės. -•
- Saugok, kaip sesė D pasidėjusi

kirkį. po grlvą. .

tų draugė Vapsvai’),/ho^lddfifma pakąsti

Pirmadienio vakare visos ’’Laumės”, 
susižiedavusios su savo stovyklos 

, bro llals, nutarėnei še ltd iš savo pa
lapinės /dėl to na viena m buvo atė
jusi 1 rytinę susikaupimo valandąj/, 
kol’nenustos lietus, no s "Laumės” jo 
bijo, tašiau žadėjo drypsotl, kol 
sulauks šešioliktos valandos. Nuo 
tndn žadėjo laukti brolių... Tuoj 
po 12-tos lietus nustojo.'. ' 

Korespondentas.
Kai>p_dąlnuo.ją _^uly£bą.ąoąėą.__

Vien* li“t.ingą rytą, vos pasi
girdus švilpukui keltis, pasigirdo 
graudi, lig graudingos giesmės dai
na:

”Šlą naktelę per naktoką oi, oi, oi, "Nemuno" tuntui 
Tnlp prilijo man lotrels, oi, oi, oi,;

oi,oi.
Man lovelė plaukia, plaukia oi, oi 

oi...,
O seselė gvoltu šaukia, oi, oi, oi, visiems pasakojo senus rnokdotus.gkau- 

ol,oi.*. tų draugė 'Vapsvą 1$,/fieq-'lėdtfmn pakąsti 
Jei ir tolinu šitaip butų oi, oi, oi, tų paseko ji-.ų, 1 n, norėdhfp nuo to kl- 
Tikr.ni sesės tuoj supiltų, oi, oi, oi, tus apsaugoti,^įd'ėiė a •'Igiem pasakoto 

s oi, oi... jui t p-’tį lio'A’vln galiuką.... ,
R«lktų__gnii^_B^niltn>rlniio__trn^cinĮio?( 

■pro vienos palapinės plyKį teko 
nugirsti, knd stovyklautojų grįži
mui iš Mittenwalde užsakytas not 
ntskirns tr-ukinyo. Kadangi. pasku
tiniu laiku maitinimo skyrius išda
vė dviejų savaičių bulvių normą ir 
dar su 'kaupu, manoma, kad nuo . jų 
daug kas persiv'"lgys ir susirgs. To
dėl ar nevertėtų šiam reikalui jau 
dnbr-r užsakyti bent sanitarinį va
goną.
Patarlės ir ąrl&žodžiai,

, Pikti/ kaip ū^i’o mini’s tori ai po 
lietaus.
- Dalina m-istą su koja, . kaip vy

riausias maistininkas.
- Nelaimingos, kaip tos, kurioms 

virtuvėj graži nm orui esant turi 
suskųsti centnerį bulvių.
- Griūva, L 

. palapinės.
- Nervūojasl, kaip Ingolstadto

pieinenukės iš ryto., ų

Ieškau laužavsdžio, 
pas kurį galėčiau išklausyti keletą 
semestrų laužavedybos ir raketlnlnkys- 
tės. Atsilyginsiu viskuo, tik nt ci
garetėm, nes jų man. našiam trūksta. .

. - Miša’ iš "P ..orio" tunto.
dėmąslui,.^

,/r~iraj/uoi“ nakt~ G'-rmische rengia 
Eli šakiai,. -

Kas turite r>tllokamos p-1 atrodymams me
džiuos lr( etliekamf skautų, siųskite

Laikykitą JT — f1.'LnXųl
ViTn’as D*." tunto pa7oT.)‘ūn'‘s turėjo 

gan"’ ilgoka lia'-tfvį ir su pasigėrėjimu

„Einant _į 2.M9.dvė£al>12'*_viBrituvęel_.i______
LeTdJla:_LSS Seserijos ir Brolijos sTo“ 

kaip vilkų pastatytos vykių. Ve dovy bėė. ĮteėĮaguo ją; Redakcinė
Komi si ja.’prąną Kalną:_6 0 Pi.. Adre sas: 
/13b/ Mittenwald,, įsr.r - Horn, Lit.
S.cąuą Le£ieir.__TirąŽ8_s_7O>0_e£ZjL._______
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LSS_ 3—
Toko""patirti, kad LSS vadovybė 

nutarė sušaukti metini visuotinį at
stovų suvažiavimą š.m* spalių mėn. 
30-31 d.d. Hanau lietuvių stovykloje. 
At^yko^ljitviĮĮ skaujtl niunkos._ 
“ "Į 7kauTų sTovy icin’ “t vyko Vienna 
didžiausiu latvių skautų pionierių, 
organizavęs.latvių skautui Rusijoje 1: 
vėliau Ilgų laikų dirbęs aukSt'ose <or- 
ganisęoijs.s pareigose, skautininkas 
patarle Vilips. Svečias apsistojo 
latvių skautų stovykloj®, Msmaingsno 
rajono* 
Ūžia ry^o s^aut£Mks įl p^r^dn.
" " Vskar buvo uldnrytg dall.sktn. 11- 
linsko įruošta stovykloje skautiškojo 
gyvenimo ir darbų paroda, parodos 
oksponatais skautai ir svefilai labai 
domėjosi. Salia tik, kad sunkios sto
vyklos sąlygos neleido išdėstyti 
eksponatus tais, kaip buvo rengėjo 
norėta.

Vakar soTigshetadlo ėkautai-tės 
brolių ir sesių stovyklose davė smagų 
laUlą - Joninių Ugnis, Žengė jų inten- 
sija buvo nukalti mus į pasiilgtos 
tėvynės gimtąsias' sodybas ir parodyti 
mūsų- gražiąsias tradicijas, apėjimus, 
burtus* bei paskleisti lietuviškąją 
daina lis, ©ve=bla©J šėmėj = Alpių pa= 
pėdė j. , ■ ’ x
keikia pripažinti, kad ssligsastadtlo- 
dinas pavyko pnvaiadUotl tėviškės Jo= 
ainių išvakares. Baug kam atrodė, kad 
jų lvalue tautiniai lokiai, skambios 
dainos, guašus some jus, ii širdies 
plaukiąs juokas bei liepsnojančios. 
Iškeltos ugnys vyksta kuriamo nors 
tėviškės kampslyja ar piliakalnyje.

Antroji pasirodymų dalis, kuri 
tais pat puikiai išpildyta, neturėjo 
ryšis su. pirmąja. Tokių pasirodymų 
gėlimą matyti Ir ne mūsų tarpe. Jis 
priskirtimi prie sceninių, a na skautų 
laužų pasirodymų, išskirtinas tik j U- 
ros skautų šokis ir jM skambina, liel 

..tuvlškos dainos, tinkančios skautlS- 
kni aplinkumai.

Sollgonstndtiošiai ta proga pa
gerbė mūsų .stovyklos geradarį ir 
uolų rėmėją p. gtankovišių, kurio, 
kaip Mittonwaldo IRO pareigūnas, 
parodė mums tiek rūposSlo ir para
mos. jam įteikta dovanėlė - lietu
viškais raštala mogatas šalikus. 
Stovyklnutojai,korital plodami, su
kėlė jam ovnoij« g.

L. U1* t a s• 
Kūjį tįsųjį jjnę akĄdojalko.s skautes...

Vakar Vakaro įvyEo““37ud. Skaučių 
Draugovės kandidačių pakėlimas tlk- 
romi s draugovės narėmis. Laužų už
degti buvo p>kviesti iASS Valdybos 
pirmininkas prof. Ignas Končius ir 
VIaspirmininkė Vyr.Sktn.Dr.D.Ke§iū- 
nnitė. Trumpą įžanginį lodį tarė' 
Vyr. Sktn.Koalūnnitė. 5 sesės buvo 
pakeltos tikrosiomis draugovės na
rėmis. Sveikino AO Pirm. prof, gob
šius, firmijoa ir Brolijas vardu 
psktn. v. Kantautas ir StVytls vardu 
Ali o.p. viso pirmininkas ar. Kvik
lys. Gretų svoikinlmo žodį tarė ir 
dr-vės sekretorė psktn.l.Čaplikaitė» 
Iks Su rgi l<ro 1 įaįUi

akskursljų relinius tvarką parai- 
ganai mums praneša, kad, nežiūrint į 
visas pastangas, auto sunkVoilmių 
gauti nepavyko. Todėl tunta'ms tektų 
daryti ekskursijas į artime anas apy
linkes pėsčiomis. Kopiantiems į kal
nus, patartina imti tik stipresniuo
sius ir turinčius tvirtesnį apavą 
skautus. Kalnuose rimtai p«tariama 
būti labai atsargioms ir niekur ne
rodyti savo "drąsos". labai gardi 
turėti su savim landa.
£ 1 1 £ i

MS&ftTnTenletei skautei Julijai 
Šeškauskaitoi, Išgelbėjusiai savo 
pastabumu ir ęrlentasija "Geležinio 
Vilko" tunto brolį iš pavojingos 
gyvybei padėties kalnuose, reiškiame 
padėką.

"Gsliš.Vilko" alpinistų grupė.
i t

i t ‘ k: «
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